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ABSTRAK 

 

KONTRIBUSI TINGKAT KEBUGARAN JASMANI TERHADAP HASIL 

LOMPAT JAUH PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI 1  

MENGGALA TULANG BAWANG  

TAHUN AJARAN 2016/2017 

 

 

Oleh 

 

 

ASYIFA ULLIA NUR 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi tingkat kebugaran jasmani 

terhadap hasil lompat jauh pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Menggala Tulang 

Bawang Tahun ajaran 2016/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode survey dengan pendekatan one shoot model. Sampel berjumlah 56 siswa 

dan untuk menentukan sampel peneliti menggunakan total sampling karena 

jumlah populasi hanya 56 siswa. Teknik pengumpulan data dengan  tes dan 

pengukuran yaitu, tes kebugaran jasmani menggunakan TKJI dan lompat jauh. 

Teknik analisis data menggunakan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

kebugaran jasmani memiliki koefisien determinasi   thitung 4,304>2, 004 ttabel atau 

(Sig.) 0,000<0,05 dengan hasil yang signifikan. Hasil dari koefisien determinasi 

antara variable kebugaran jasmani terhadap variable lompat jauh memiliki 

koefisien determinasi sebesar 54,9% dengan hasil signifikan. Dapat disimpulkan 

bahwa terdapat kontribusi yang signifikan antara kebugaran jasmani terhadap 

lompat jauh siswa kelas X SMA Negeri 1 Menggala Tulang Bawang tahun ajaran 

2016/2017. 

 

Kata Kunci :  Jasmani, Kebugaran, Lompat Jauh. 
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“Rahasia terbesar mencapai kesuksesan adalah tidak ada rahasia besar, 

siapapun Anda akan menjadi sukses jika Anda berusaha dengan 

sungguh – sungguh.” 

(Asyifa) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

“Bermain atletik yang mengasyikkan” utamannya dicurahkan kepada aspek 

kandungannya dari aktivitas bermain yang menyenangkan dalam atletik. Fokusnya pada 

sarana-sarana untuk aktivitas dan kemungkinan dari banyak segi, agar menarik dan 

menjadikan pendidikan atletik penuh event. “Atletik di sekolah tidak lagi menjadi mata 

pelajaran yang diminati umum, rangsangan atau implus-implus yang jelas dirasakan perlu 

guna menghindari semakin besarnya minat yang hilang di sekolah dan sebagai 

konsekuensi di klub-klub atletik juga. 

 

olahraga atletik suatu dasar semua perlombaan agar  memaksimalkan kecepatan lari rata-

rata di atas jalur-jalur yang dilombakan. Untuk meraih tujuan dalam perlombaan lari 

sprint  harus memfokuskan pada pencapaian dan mempertahankan kecepatan lari 

maksimal. Dalam perlombaan lari gawang fokusnya adalah sama, dengan tambahan 

kebutuhan untuk melewati gawang dengan baik. Dalam perlombaan lari yang lebih jauh, 

mengoptimalkan daya tahan adalah kepentingan utama. Dalam perlombaan  lompat jauh, 

lari yang di akhiri dengan lompatan dengan tambahan kebutuhan untuk melompat dengan 

baik. 
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Kecepatan lari seseorang ditentukan oleh panjang langkah dan frekuensi langkah lari. 

Panjang langkah optimal sebagian besar ditentukan oleh sifat-sifat fisik seseorang dan 

daya kekuatan yang digunakan pada setiap langkah lari. Daya ini dipengaruhi oleh 

kekuatan seseorang, power dan daya tahannya. Frekuensi langkah yang optimal 

tergantung pada mekanika lari seseorang, teknik dan koordinasinya. Lari dan lompat 

adalah rangkaian permainan atletik yakni lompat jauh. Koordinasi kecepatan kaki dan 

kekuatan otot serta daya tahan tubuh perlu di latih untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal. 

 

Daya tahan khusus dan taktik penting bagi kecepatan lomba keseluruhan, meskipun lari 

dan lompat memiliki prosesi latihan yang sedikit berbeda, meskipun demikian lari adalah 

keutamaan yang perlu ditingkatkan untuk menunjang semua cabang olahraga, sampai 

kepada ultra-distance tingkatan kepentingannya sangat bervariasi. 

 

Demikian pada setiap olahraga, kekuatan, daya tahan otot, daya tahan aerobic  

kelentukan, merupakan kebutuhan sebagai penunjang olahraga prestasi seperti atletik atau 

untuk menjaga kebugaran jasmani sebagai kebutuhan untuk beraktifitas setiap hari. 

Melakukan aktifitas syang memerlukan kekuatan, daya tahan sampai kelentukan tidak 

lepas dari kebiasaan untuk menjaga kebugaran, apabila hal ini tidak dijaga maka akan 

terjadi masalah kesehatan akibat terlalu berlebihan bahkan kekurangan berolahraga akan 

berdampak pada penurunan fungsi organ tubuh. 

 

Kebugaran jasmani merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari 

dengan giat dan penuh kewaspadaan tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan dengan 

energy yang cukup untuk menikmati waktu senggangnya dan menghadapi hal-hal darurat 
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tak terduga .Hal ini selaras dengan kebutuhan olahraga yang pada dasarnya harus 

memiliki kebugaran jasmani yang baik. Rusli Lutan (2002), menyatakan bahwa 

kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan tugas fisik yang 

memerlukan kekuatan daya tahan dan fleksibilitas. 

 

Berbagai unsur kebugaran jasmani saling berhubungan erat, diantaranya yang paling 

berkaitan dengan komponen utama olahraga adalah daya tahan kardiovaskuler, daya 

tahan otot, kekuatan otot, serta kelenturan dan komposisi tubuh. Maka semakin baik 

kondisi kebugaran jasmani semakin baik juga kesehatan yang dimiliki. 

 

Pada umumnya seorang yang setiap hari berlatih memiliki kebugaran jasmai yang baik. 

Hal ini menunjukan latihan yang dilakukan terus menerus juga menunjang kebugaran 

jasmani yang dapat di lihat dari aktifitas latihan pada di pagi hari dan dilanjutkan latihan 

pada sore hari dengan komposisi latihan yang berbeda-beda. Masyarakat umumnya 

memiliki kebugaran jasmani yang beragam hal ini terjadi di pengaruhi oleh beberapa 

factor yang menyebabkan keberagaman bentuk kebugaran jasmani. 

 

Pada siswa kebugaran jasmani juga sangat beragam disebabkan oleh lingkungan, genetik, 

pola hidup, dan berbagai factor lain yang dapat membuat kebugaran jasmani menjadi 

beragam. R. Lutan (2002 : 8) menyatakan bahwa komponen kebugaran jasmani terdiri 

dari kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, yang mengandung empat unsur 

pokok yaitu: kekuatan otot, daya tahan otot, daya tahan aerobik, dan  fieksibilitas, serta 

kebugaran jasmani yang berkaitan dengan performance, mengandung unsur-unsur: 

koordinasi. kelincahan, kecepatan gerak, dan keseimbangan. Sumosardjuno (1989 : 5-7), 

bahwa unsur-unsur kebugaran jasmani terdapat lima komponen, yaitu: daya tahan 



4 
 

kardiorespirasi / kondisiaerobik, kekuatan otot, daya tahan otot, kelenturan dan komposisi 

tubuh. 

 

Dalam olahraga komponen dasar dari kebugaran jasmani harus selaras dengan cabang 

olahraga yang digemari. Dalam hal ini olahraga cabang atletik adalah induk dari berbagai 

macam olaraga. Mulai dari lari, lompat, lempar atau cabang olahraga lain seperti 

sepakbola, pencak silat, volley, dan semua olahraga yang berupa fisik berdasar pada 

olahraga atletik. Siswa belajar mengenai dasar-dasar komponen pengembangan dan olah 

tubuh yang sesuai dengan unsur yang ada pada kebugaran jasmani untuk menunjang 

cabang olahraga lain. 

 

Lompat jauh adalah bagian dari olahraga atletik. Komponen gerak pada nomor lomba 

tersebut adalah kecepatan, daya tahan otot, keseimbangan, kekuatan otot, dan aerobik, 

dapat dilihat dari gerakan awalan lompat jauh yang menggunakan kecepatan untuk 

mengawali lompatan. Kemudian tumpuan kaki harus memiliki daya tahan otot yang 

baik.Sedangkan untuk bertolak pada balok tumpuan tentunya kaki harus memiliki 

kekuatan otot yang bagus dan semua gerakan tersebut adalah satu kesatuan yang tidak 

dapat di ubah-ubah. Daya tahan aerobic dalam olahraga adalah awal pembentukan tubuh 

sehingga aerobic harus dimiliki sebelum komponen lain terbentuk. 

 

Berbagai cabang olahraga pada dasarnya melakukan tes kebugaran jasmani terlebih 

dahulu untuk mengetahui hasil komponen yang menunjang cabang olahraga tersebut agar 

diketahui bagian komponen mana yang kurang baik sehingga dapat dilakukan perbaikan 

atau penambahan porsi latihan pada masing-masing cabang olahraga. 
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Setiap individu atau siswa memiliki tingkat kebugaran masing-masing. Hal ini dapat 

dilihat dari kebiasaan seorang yang setiap hari berlatih pada cabang olahraganya dan 

siswa yang hanya menjaga kebugaran jasmani sekedarnya saja. Siswa memiliki 

kecendrungan malas untuk berolahraga, kecuali memang siswa tersebut memiliki bakat 

pada olahraga tertentu. Menjaga kebugaran jasmani dapat dilakukan dengan olahraga 

yang ringan dan tidak menguras tenaga. Akan tetapi untuk anak usia sekolah sulit untuk 

melakukannya karena malas berolahraga. 

 

Gambaran yang kontras terhadap lingkungan akan berdampak pada tingkat kebugaran 

jasmani siswa, selain itu dalam konteks lain akan berdampak pada pergaulan dan hal-hal 

negative lainnya jika tidak di awasi dengan seksama oleh tenaga pendidik. Setelah 

dilakukan observasi pada sekolah SMA Negeri 1 Menggala diketahui bahwa lingkungan 

sekolah kurang mendukung untuk melakukan olahraga atau sekedar menjaga kebugaran 

jasmani. Kesadaran akan kesehatan sebagai penunjang aktivitas sehari-hari juga tampak 

kurang. Dari segi lingkungan pergaulan siswa diluar sekolah dalam kategori yang 

memprihatinkan, dalam hal ini pergaulan yang berupa hal yang negative banyak di temui. 

Seperti anak yang masih dalam kategori usia sekolah banyak yang suka merokok dan 

melakukan hal-hal kurang bermanfaat dan merugikan lainnya. 

 

Keadaan tersebut adalah umum jika dibandingkan dengan lingkungan sekolah lain yang 

berada didaerah tersebut. Lingkungan yang kurang mendukung, sarana olahraga yang 

kurang memadai serta kesadaran anak usia sekolah terhadap pentingnya menjaga 

kebugaran jasmani juga terlihat kurang. Hal tersebut tidak lepas dari peran orang tua, 

lingkungan dan pendidik. 
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Berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan dapat diketahui siswa kelas sepuluh 

kurang antusias untuk berolahraga dan menjaga kebugaran jasmaninya. Dalam pelajaran 

penjas pada materi cabang olahraga lempar lembing didapat hasil yang kurang bagus 

dalam kategori usia anak sekolah SMA, selain itu siswa cenderung kurang bersemangat 

dalam mengikuti pelajaran dan sering mengeluh kelelahan. Berdasarkan hasil observasi 

tersebut peneliti ingin megetahui tingkat kebugaran jasmani siswa dan hasil dari olahraga 

cabang atletik yakni nomor lompat jauh, bagaimana kontribusi tingkat kebugaran jasmani 

terhadap cabang olahraga tersebut. Maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

judul“ Kontribusi tingkat kebugaran jasmani terhadap hasil lompat jauh siswa SMA 

Negeri 1 Menggala Tulang Bawang Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

 

1. Kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya menjaga kebugaran jasmani; 

2. Kurangnya semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran terutama penjaskes; 

3. Hasil dari olahraga pada cabang atletik kurang baik dilihat dari hasil lempar lembing 

pada saat observasi; 

4. Gerak dasar lompat jauh terdapat dalam unsur-unsur yang terdapat pada tes 

kebugaran jasmani. 
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C. BATASAN MASALAH 

 

Dari banyaknya masalah yang muncul, maka perlu diadakan pembatasan masalah, agar 

penelitian ini lebih mendalam pengkajiannya. Adapun pembatasan masalahnya yaitu: 

1. Kebugaran jasmani 

2. Lompat jauh 

 

D. RUMUSAN MASALAH 

 

1. Seberapa besar kontribusi tingkat kebugaran jasmani terhadap hasil lompat jauh siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Menggala Tulang Bawang? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

 

1. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan agar siswa dapat mengetahui factor apa saja yang dapat 

menunjang dalam meningkat kan prsestasi lompat jauh. 

 

2. Bagi Sekolah 

Sebagai salah satu sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengambil langkah dalam rangka peningkatan prestasi siswa pada 

olahraga atletik khususnya nomor lompat jauh dan tolak peluru. 

 

3. Bagi Peneliti 

Dapat dijadikan acuan atau gambaran saat akan melakukan penelitian dalam upaya 

pengembangan ilmu keolahragaan, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan 

mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. 
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4. Bagi Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya pengembangan ilmu 

olahraga yang lebih luas, khususnya kebugaran jasmani dan olahraga atletik nomor 

lompat jauh.Selain itu juga memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan program 

studi pendidikan jasmani dan kesehatan. 

 

5. Bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pembinaan untuk meningkatkan 

prestosi atlet, agar dapat menorehkan prestasi yang lebih baik lagi. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. KEBUGARAN JASMANI 

 

Kebugaran jasmani merupakan salah satu komponen dalam kehidupan manusia yang 

sangat diperlukan, agar segala aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan baik. 

Kebugaran jasmani dapat diperoleh dengan cara melakukan aktivitas jasmani secara 

teratur, terukur, dan terprogram. Kebugaran jasmani yang baik merupakan modal 

dasar utama bagi seseorang untuk melakukan aktivitas fisiksecara berulang-ulang 

dalam waktu yang relativ lama tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Dengan 

dimilikinya kebugaran jasmani yang baik, maka seseorang diharapkan akan mampu 

bekerja dengan produktif dan efisien, tidak mudah terserang penyakit, belajar menjadi 

lebih semangat, serta dapat berprestasi secara optimal. Engkos Kosasih, (1985 : 21). 

 

Menurut (Sumosarjduno, 1989 : 9), kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang 

untuk menunaikan tugas sehari-hari dengan mudah, tanpa merasa lelah yang 

berlebihan, serta mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya 

dan untuk keperluan mendadak. 

 

Djoko Pekik Irianto (2004 : 2) menyatakan bahwa kebugaran yang dikenal 

masyarakat secara umum adalah kebugaran fisik jasmani, yakni kemampuan 
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seseorang untuk melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa menimbulkan 

kelelahan yang berarti sehingga masih dapat menikmati waktu luangnya.  

 

Berdasarkan devinisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebugaran jasmani adalah hal 

yang komplek dan menjadi kebutuhan bagi manusia untuk melakukan aktivitas 

sehari-hari. Hal ini perlu di perhatikan, bahwa kebugaran jasmani merupakan 

gambaran manusia yang sehat. Ketika kebugaran jasmani tidak terjaga dapat 

dikatakan manusia tersebut tidak sehat. Jadi, semakin tinggi kesehatan seseoarang 

maka akan semakin baik kebugaran jasmaninya. 

 

Tubuh yang sehat merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi 

kondisi tubuh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Djoko Pekik 

Irianto (2004 : 2) kebugaran jasmani dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, 

yaitu: 

 

a. Kebugaran statis 

Kebugaran statis merupakan keadaan seseorang yang bebas dari penyakit dan 

cacat/ disebut sehat. 

 

b. Kebugaran dinamis. 

Merupakan kemampuan seseorang untuk bekerja secara efisien yang tidak 

memerlukan keterampilan khusus, misalnya : berjalan, berlari, melompat dan 

mengangkat. 
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c. Kebugaran motoris. 

Merupakan kebugaran seseorang untuk bekerja secara efisien yang memerlukan 

keterampilan khusus. 

 

B. KOMPONEN KEBUGARAN JASMANI 

 

Kebugaran jasmani memiliki beberapa komponen seperti yang dikemukakan oleh R.  

Lutan (2000 : 176) bahwa komponen kebugaran jasmani meliputi : kekuatan otot, 

daya tahan umum,daya tahan otot, dan kelentukan. Komponen kebugaran jasmani 

terdiri dari dua macam, yaitu komponen kebugaran yang berhubungan dengan 

kesehatan meliputi : kardiorespirasi, komposisi tubuh, daya tahan otot, kelentukan 

dan komponen kebugaran yang berhubungan dengan penampilan yang meliputi : 

kecepatan, kelincahan, daya ledak, koordinasi, dan ketangkasan.  

 

Komponen kebugaran jasmani pada umumnya adalah bagian dasar dari biomotorik 

yakni: kecepatan, kekuatan otot, daya tahan otot, daya tahan kardiorespirasi, 

kelentukan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi, ketepatan, dan reaksi. Ini lah yang 

menyusun kebugaran jasmani untuk melakukan aktifitas sehari-hari atau dalam 

olahraga yang dipertandingkan. Komponen-komponen ini perlu dilatih agar mencapai 

kebugaran jasmani yang maksimal. Adapun komponen kebugaran jasmani meliputi : 

(1) Daya tahan jantung yaitu kemampuan jantung, paru menyuplai oksigen untuk 

kerja otot dalam waktu yang lama, (2) Kekuatan otot yaitu kemampuan otot untuk 

melakukan serangkaian kerja dalam waktu yang cukup lama, (3) Kelentukan yaitu 

kemampuan persendian untuk bergerak secara leluasa, dan (4) Komposisi tubuh yaitu 

perbandinan berat badan atau tubuh tanpa lemak dinyatakan prosentase lemak tubuh. 
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Sedangkan Harsono (1988:225) membagi komponen kebugaran jasmani, antara lain:  

 

a. Kekuatan otot (Mascular strength) 

Kekuatan otot ini menunjukkan kemampuan seseorang dalam usaha dalam 

mempergunakan kelompok otot-otot untuk menahan sesuatu beban dengan hasil 

yang baik. Kekuatan merupakan salah satu komponen kebugaran jasmani yang 

merupakan salah satu unsur gerak dasar dalam semua bentuk gerak, terutama 

dalam seatiap bentuk aktivitas fisik.  

 

b. Kecepatan (Speed) 

  Kecepatan ini adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan-gerakan 

yang seajenis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil yang sebaik-

baiknya. Kecepatan merupakan sejumlah gerakan dalam unit waktu. 

 

c. Keseimbangan (Balance) 

  Keseimbangan merupakan kemampuan tubuh dalam mempertahankan sikap yang 

tepat pada saat melakukan suatu gerakan atau posisi dalam berbagai macam gerak. 

 

d. Kelincahan (Agility) 

Kelincahan adalah kemampuan merubah arah dengan cepat dan tepat, selagi tubuh 

bergerak dari satu tempat ketempat yang lain. Yaitu suatu kemampuan untuk 

merubah posisi badan secara cepat dan tepat, seperti gerak menghindari lawan 

dalam permainan. 
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e. Daya tahan (Endurance)   

Daya tahan merupakan keadaan suatu kondisi tubuh yang mampu bekerja untuk 

waktu lama, tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan 

pekerjaan itu. Daya tahan pada umumnya di bagi 2, yaitu 1) Daya tahan otot 

(muscle endurance) dan 2) Daya tahan jantung dan paru (cardiovascular 

respiratory endurance). Daya tahan otot adalah kemampuan otot dari salah satu 

bagian tubuh untuk mmelakukan kerja dalam waktu yang lama, sedangkan daya 

tahan jantung dan paru adalah kemampuan kerja jantung dan paru dalam waktu 

yang lama. daya tahan jantung dan paru (cardiovascular respiratory endurance) 

sering pula disebut sebagai daya tahan umum atau identik dengan fitnes total. 

Karena itu, daya tahan jantung dan paru dapat mengukur atau sebagai parameter 

kemampuan kebugaran jasmani seseorang. 

  

Untuk mengetahui tingkat kebugaran dapat dilakukan tes dengan menggunakan Tes 

Kesegaran Jasmani Indonesia untuk usia 16-19  tahun. Tes Kesegaran Jasmani 

Indonesia (TKJI) adalah salah satu alat ukur yang serisi rangkaian tes yang terdiri dari 

5 butir tes. Ke lima butir tes ini merupakan satu kesatuan yang harus dilaksanakan 

secara keseluruhan, untuk menilai tingkat kesegaran jasmani siswa. 

 

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBUGARAN JASMANI 

 

Kebugaran jasmani mempunyai tingkat yang berbeda pada setiap orang. Setiap 

kegiatan fisik dibutuhkan suatu tingkat kebugaran jasmani yang didukung oleh 

berbagai faktor. Faktor-faktor yang mepengaruhi kebugaran jasmani, yaitu : 
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Depdiknas (2004:54) menyebutkan ada 5 faktor yang mempengaruhi dan menetukan 

VO2 max diantaranya : 

 

Keturunan (genetic) dari penelitian yang telah dilakukan dibuat kesimpulan bahwa 

kemampuan VO2 max 93,4 % ditentukan oleh faktor genetik yang hanya dapat 

diubah dengan latihan. Faktor genetik yang berperan dapat membedakan kapasitas 

jantung paru, sel darah merah dan hemoglobin juga persentase slow twitch fiber. 

 

Umur. Mulai anak-anak sampai sekitar umur 20 tahun, daya tahan jantung 

(kardiovaskuler) meningkat, mencapai maximal pada umur 20-30 tahun dan 

kemudian berbanding terbalik dengan umur, sehingga pada orang yang berumur 70 

tahun diperoleh daya tahan 50 % dari yang dimilikinya pada umur 17 tahun. Hal ini 

disebabkan oleh penurunan faal organ transport dan penggunaan O2 yang terjadi 

akibat bertambahnya umur. Tetapi curamnya penurunan dapat berkurang bila tetap 

melakukan olahraga aerobik. 

 

Jenis kelamin. Sampai dengan pubertas tidak terdapat perbedaan daya tahan jantung 

(kardiovasakuler) laki-laki dan wanita, setelah umur tersebut nilai pada wanita lebih 

rendah 15-25% dari pada pria. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan 

maximal muscular power yang berhubungan dengan luas permukaan tubuh, 

komposisi tubuh, kekuatan otot, jumlah hemoglobin, kapasitas paru. 

 

Aktivitas fisik. Istirahat ditempat tidur selama 3 minggu akan menurunkan daya tahan 

jantung (kardiovaskuler). Efek latihan aerobik selama 8 minggu setelah istirahat 

memperlihatkan peningkatan daya tahan jantung (kardiovaskuler). Macam aktivitas 
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fisik akan mempengaruhi nilai daya tahan kardiovaskuler. Seseorang yang melakukan 

lari jarak jauh mempunyai daya tahan kardiovaskuler yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan yang melakukan gymnastic dan main anggar. Pada penderita obesitas 

aktivitas fisik yang terarah juga meningkatkan kesegaran jasmani disamping terjadi 

penurunan berat badan. 

   

Latihan. Peningkatan prestasi dan kualitas dari daya tahan aerobik sangat dipengaruhi 

oleh latihan. Peningkatan daya tahan tahan aerobik berbanding lurus dengan jumlah 

latihan yang dilakukan. Latihan fisik yang dilakukan dengan sistematis berulang-

ulang dan terprogram akan memberi dampak positif bagi tubuh, dampak yang 

ditimbulkan dari latihan fisk adalah sebagai berikut: 

 

a. Jantung akan lebih membesar, lebih kuat, penambahan isi sekuncup dan curah 

jantung. 

b. Bertambahnya jumlah pembuluh darah kapiler disekitar otot. 

c. Bertambahnya kemampuan darah membawa oksigen. 

d. Bertambahnya kemampuan sel otot menghasilkan energi dengan penambahan 

konsentrasi enzim penghasil energi. 

e. Bertambahnya kemampuan sel otot untuk menetralisir dan meluncurkan sisa-sisa 

pembakaran. 

f. Bertambahnya kemampuan sel otot dan hati untuk bahan bakar makanan terutama 

glikogen. 

g. Bertambahnya kemampuan tubuh menjadikan sel otot lebih kuat. 

Bertambah besarnya ukuran otot. 
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D. ATLETIK 

 

Atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu Athion atau Athlon yang artinya 

pertandingan, perlombaan, pergulatan, sedangkan orang yang melakukannya 

dinamakan Athleta. Istilah lain yang menggunakan atletik adalah Athletics (bahasa 

Inggris), Athletiek ( Belanda), Athletique (Prancis), Athletik (Jerman). 

 

Atletik yang kita kenal saat ini adalah olahraga yang paling tua di dunia. Gerakan-

gerakan dasar yang terkandung dalam atletik sudah dilakukan sejak adanya peradaban 

manusia di muka bumi ini. Bahkan gerakan itu sudah dilakukan sejak manusia 

dilahirkan yang secara bertahap berkembang sejalan dengan tingkat perkembangan, 

pertumbuhan dan kematangan biologisnya. 

 

Menurut seorang pujangga Yunani bernama Humeros dalam bukunya berjudul Liliad. 

Diperkirakan kegiatan atletik sudah diilakukan sejak 1100 SM, tercatat nama-nama 

seperti Eurialus, Epius, Ordiseus,Aias dan Argamenon. Mereka disebut jago-jago 

berkuda, berlari dan lempar lembing. Odiseus asat itu disebut sebagai jagonya lempar 

cakram yang belum terkalahkan lemparannya. Sehingga Odiseus yang sedang 

melempar cakram diabadikan sebagai symbol atletik dan di Indonesia dipakai untuk 

lambing PASI. 

 

Kemudian kegiatan club-club ateltik mulai menyebar ke luar Eropa dimulai dari 

kerajaan Inggris, terus ke Amerika, ke New Zeland, Belgia, Afrika Selatan dan 

Negara-negara lainnya pada tahun 1912 pada data penyelenggaraan Olimpiade 

Modern yang ke 5, yang diadakan di Stokholm Swedia, diadakan kongres dalam 
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rangka membentuk federasi atletik dunia yang kemudian federasi itu diberi nama 

IAAF (International Amateur Athletic Federation). 

 

Sedangkan di Indonesia sendiri organisasi atletik untuk pertama kalinya didirikan pada 

tanggal  3 september tahun 1950 di kota Semarang yang sekarang disebut PASI. 

Nomor-nomor yang dipertandingkan pada perlombaan atletik antara lain : untuk 

nomor lari terdiri dari lari jarak pendek (100m, 200 m, dan 400 m), lari jarak 

menengah (800 m, 1500 m, 3000 m), lari jarak jauh (5000 m, 10000 m), marathon (42 

km, 195 km), jalan ceepat (5 km, 10 km, 20 km) untuk nomor lompat terdiri dari 

lompt jauh, lompat jangkit, lompat tinggi, dan lompat tinggi galah. Untuk nomor 

lempar terdiri dari lempar lembing, lempar cakram, lontar martil dan tolak peluru. 

 

E. LOMPAT JAUH 

 

Lompat jauh adalah salah astu nomor yang terdapat pada nomor lompat yang meliputi 

cara melakukan awalan, tumpuan, melayang diudara dan cara melakukan pendaratan ( 

Tamsir Riyadi, 1985 : 95). Kemudian menurut  Kosasih, (1985 : 76) lompat jauh 

adalah lompat sejauh-jauhnya yang mempunyai unsur-unsur pokok meliputi awalan, 

tolakan, sikap badan ketika berada di udara, sikap badan pada waktu mendarat.  

Lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dari cabang atletik. Dalam proses 

pembelajarannya seorang pelompat akan berusaha melompat ke depan bertumpu pada 

salah satu kakinya (kaki yang terkuat) pada balok tumpu dengan sekuat-kuatnya 

untuk mendarat sejauh-jauhnya di dalam berlompat.  Lompat jauh terdiri dari 

beberapa unsur teknik awalan, menolak, sikap badan di udara dan mendarat.  

Keempat unsur ini merupakan satu kesatuan, yaitu suatu urutan gerak lompat itu 
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dipengaruhi kecepatan awal, kekuatan, bertumpu (menolak), koordinasi melayang 

diudara dan mendarat.   

 

Yang mempunyai peran yang sangat penting dalam lompat jauh yaitu faktor tolakan, 

untuk melakukan tolakan yang kuat, ada dua faktor yang harus diperhatikan yaitu 

kecepatan horizontal yang diperoleh dari awalan dan kecepatan vertikal, kecepatan 

horizontal yang lebih besar, akan menghasilkan jalan yang lebih jauh dan kecepatan 

vertikal yang lebih kuat akan menghasilkan ketinggian yang lebih tinggi.   

 

Dengan demikian kita akan mengetahui dimana berat badan itu akan selesai dari 

pengaruh gaya tarik bumi.  Dengan cara mengadakan perbaikan bentuk cara-cara 

melompat dan mendarat akan dapat diperbaiki hasil lompatan.  Pada lompat jauh, 

perubahan bentuk akan gaya-gaya lompatan itu tidak akan mempengaruhi purakola 

(lintasan) dari titik berat badan tetapi berguna menjaga keseimbangan serta 

pendaratan yang lebih menguntungkan. Ada beberapa gaya dalam lompat jauh, yakni 

gaya jongkok, gaya menggantung dan gaya berjalan diudara. 

 

1.  Lompat Jauh Gaya jongkok 

 

Melakukan lompat jauh gaya jongkok bukanlah gerakan yang dilakukan dengan 

sembarangan.  Melainkan gerakan yang terencana dan diorganisasikan untuk 

mendapatkan hasil yang optimal diperlukan teknik lompat jauh yang baik serta 

latihan yang berulang-ulang dengan pelaksanaan gerakan yang baik.   
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Pelaksanaan  

 Adapun pelaksanaan lompat jauh gaya jongkok adalah sebagai berikut : 

a. Gaya jongkok ini diperoleh dengan cara merentangkan tubuh, setelah take off 

dengan kedua tungkai yang di ditarik ke depan. 

b. Kaki yang memimpin, dijatuhkan setelah kaki yang take off selesai 

menjalankan tugasnya, dan digerakkan ke depan. 

c. Pada saat kedua tungkai ke depan tubuh di udara, yaitu waktu berada dalam 

posisi melayang, dan kedua tangan diangkat ke atas. 

d.  Gerakan merentang tubuh ini menambah kelambatan dalam sumbu horizontal 

dan melambatkan terjadinya rotasi ke depan.   

e.  Pada saat mendarat/ landing, kedua tungkai bawa ke depan, sedangkan kedua 

tangan diarahkan ke belakang dan ke depan. 

 

Cara mengambil awalan  

Tujuan utama dari pengambilan awalan adalah untuk mendapatkan kecepatan 

vertical yang berguna utnuk menentukan lintasan titik berat badan dan waktu 

melayang di udara.   

Cara melakukannya : 

a. Siswa mencoba beberapa kali lari cepat yang dimulai dari papan tolak menuju 

permulaan pengambilan awalan.  

b. Bila sudah menemukan awalan yang tepat barulah mulai ditandai dengan 

mengukur awalan dari permulaan awalan sampai papan tolak. 

c. Teknik lari adalah mirip lari sprint 

d. Kecepatan meningkat terus menerus sampai mencapai papan tumpu.  
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Gambar 1 : Teknik awalan lompat jauh 

Diadaptasi dari IAAF (2000) 

 

 

2. Teknik melakukan tolakan  

Adapun cara melakukan tolakan : 

a. Penancapan kaki adalah kaki aktif dan cepat dan suatu gerakan ke bawah dan 

ke belakang 

b. Waktu menolak adalah dipersingkat pembengkokkan minimum dari kaki 

tumpu 

c. Paha kaki bebas didorong posisi horizontal  

d. Sendi-sendi mata kaki lutut dan pinggang adalah diluruskan sepenuhnya. 
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Gambar 2. Teknik tolakan lompat jauh 

Diadaptasi dari IAAF (2000) 

 

 

3. Teknik pada saat di udara  

Adapun cara melakukanya : 

a. Kaki yang memimpin dijatuhkan setelah kaki yang take off selesai 

menjalankan tugasnya dan digerakkkan ke depan. 

b. Pada saat kedua tungkai berada di udara yaitu waktu berada dalam posisi 

melayang dan kedua tangan diangkat ke atas 

c. Gerakan merentangkan tubuh ini menambah kelambatan dalam sumbu 

horizontal dan melambatkan terjadinya rotasi ke depan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3 : Teknik pada saat di udara 

Diadaptasi dari IAAF (2000) 
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4. Teknik Mendarat 

a. Kedua kaki hampir sepenuhnya diluruskan  

b. Badan dibengkokkan ke depan 

c. Langkah ditarik ke belakang  

d. Pinggang didorong ke depan menuju titik sentuh tanah 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 : Teknik mendarat lompat jauh gaya jongkok 

Diadaptasi dari IAAF (2000) 

 

Tujuan Lompat Jauh Gaya Jongkok 

Adapun tujuan menggunakan gaya ini untuk mendapatkan keseimbangan 

sewaktu melayang dan memperoleh posisi landing yang efisien kemudian untuk 

mengurangi arah rotasi dengan merentangkan tubuh pada saat melayang. 

 

F. PENELITIAN YANG RELEVAN 

 

Penelitian yang relevan dibutuhkan untuk mendukung kajian teoritis ysng 

dikemukakan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah : 

1. Muhammad Nurhamid 2015, “kontribusi tingkat kebugaran jasmani terhadap 

kapasitas paru-paru dan tekanan darah siswa-siswi kelas X SMA Negeri 1 

Bandar Sribhawono Lampung Timur”. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  

kapasitas  paru-paru  putra  memiliki  koefisien korelasi  sebesar  Ŷ  =  35,796  +  
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0,658X  dengan  koefisien  diterminasi  sebesar  0,225, kapasitas paru-paru  putri  

memiliki koefisien korelasi sebesar  Ŷ =  23,524 + 0,524X dengan koefisien 

diterminasi  sebesar 0,275, tekanan darah putra memiliki koefisien korelasi  

sebesar  Ŷ  =  24,975  +  0,601X  dengan  koefisien  diterminasi  sebesar  0,361, 

tekanan  darah  putri  memiliki  koefisien  sebesar  Ŷ  =  21,408  +  0,626X  

dengan koefisien diterminasi sebesar 0,394. Dapat  disimpulkan  bahwa  

kebugaran  jasmani  memberikan  kontribusi  lebih  besar terhadap   tekanan   

darah   baik   pada   kelompok   putra   maupun   kelompok   putri. Rekomendasi  

dari  hasil  penelitian  ini  bahwa  untuk  menjaga  kesetabilan  tekanan darah 

yang normal maka perlu latihan kebugaran, diantaranya untuk melatih kinerja 

jantung dan paru-paru. 

 

2. Zan Mufadillah 2013, “Tingkat kebugaran jasmani terhadap produktifitas kerja 

santri putra di pondok pesantren (Studi kasus di pondok pesantren Tri Bhakti 

Taqwa kecamatan raman utara kabupaten lampung timur)”. Hasil penelitian 

menunjukan secara deskriptif kuantitatif, yaitu bahwa tingkat kebugaran jasmani 

santri putra Pondok Pesantren Tri Bhakti At-Taqwa Raman Utara mayoritas pada 

klasifikasi sedang, dengan persentase masing-masing klasifikasi yaitu, untuk 

klasifikasi baik sekali (BS) sebesar 8%, klasifikasi baik (B) sebesar 24%, 

klasifikasi sedang (S) sebesar 46%, klasifikasi kurang (K) sebesar 20%, dan 

untuk klasifikasi kurang sekali (KS) sebesar 2%. Dan tingkat produktivitas kerja 

santri secara umum cukup tinggi. 

 

3. Candra Kurniawan 2013, “Peningkatan kebugaran jasmani melalui program 
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latihan jalan cepat pada siswa kelas V SD Negeri 1 Kedaton Bnadar Lampung”. 

Hasil penelitian menunjukan perbedaan hasil  peningkatan  kebugaran  jasmani 

antara siswa yang diberi perlakuan (kelompok eksperimen) sebesar 34,30 

persen, dan   yang   tidak   diberi   perlakuan   (kelompok   kontrol)   sebesar   

0,73   persen. Penggunaan  program  latihan  jalan  cepat  sangat  efektif  dalam  

meningkatkan kebugaran jasmani pada siswa kelas V SD Negeri 1 Kedaton 

Bandar Lampung. Dari hasil penelitian yang diperoleh maka peneliti  

menyarankan  kepada guru  Pendidikan  Jasmani  untuk  mempergunakan  model  

program  latihan  jalan cepat untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa. 

 

G. KERANGKA PIKIR 

 

Kontribusis tingkat kebugaran jasmani terhadap hasil lompat jauh. Dalam melakukan 

lompat jauh, unsur yang terdapat pada rangkaian gerak pada saat awalan sampai pada 

mendarat terdapat pada komponen pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Pada setiap 

komponen tes kekuatan, kelentukan, kecepatan, daya tahan sama dengan apa yang 

dibutuhkan untuk rangkaian gerak lompat jauh. Hal ini juga ditunjang dengan teknik 

lompatan yang baik agar dapat hasil lompatan yang bagus.  
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Gambar 5. Kerangka pikir 
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J. HIPOTESIS 

 

Menurut soedjono (1985 : 219) hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu 

hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut melakukan 

pengecekannya. Menurut Sugiyono (2009 : 96) hipotesis adalah pernyataan yang 

bersifat terkaan dari hubungan antara dua atau lebih variabel. 

Berdasarkan kajian teoritis yang berhubungan dengan permasalahan, maka dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H1 : Ada kontribusi tingkat kebugaran jasmani terhadap hasil lompat jauh siswa kelas 

X SMA Negeri 1 Menggala Tulang Bawang. 

H0 : Tidak ada kontribusi tingkat kebugaran jasmani terhadap hasil lompat jauh siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Menggala Tulang Bawang. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Pada dasarnya penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu 

masalah. Tujuannya untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yanag signifikan, 

melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah (Margono, 2007:18). Adapun syarat 

dalam penyusunan penelitian yaitu metodologi penelitian, Menurut Suharsimi 

Arikunto (2006:160) “Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitian. Kemudian dikatakanoleh Sugiyono (2009 : 1) 

metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan 

dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.  Berbobot atau tidaknya 

penelitian tergantung pada pertanggung jawaban metodologi penelitian sebagaimana 

kita kenal sekarang memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat 

yang keras, maksudnya adalah untuk menjaga pengetahuan yang dicapai dari suatu 

penulisan dapat mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya (Sutrisno Hadi, 

2000 : 4). 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Menurut Arikunto (2006 : 161) metode peneltian deskriptif adalah metode 

peneltianyang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya 
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menggambarkan tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Sebuah metode yang 

efektif untuk tujuan mendiskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang 

ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun fenomena yang bersifat rekayasa. 

 

Hal ini sejalan dengan pendapat Jalaludin Rakhmat (1999:25) bahwa ”penelitian 

deskriptif bertujuan untuk : 

1. Mengumpulkan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada; 

2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang 

berlaku; 

3. Membuat perbandingan atau evaluasi; 

4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang 

sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan 

keputusan pada waktu yang akan dating”. 

 

Akan tetapi, seperti dikatakan Best, Jhon W. (Sukmadinata, 2005:74) bahwa penelitian 

deskriptif tidak hanya berhenti pada pengumpulan data, pengorganisasian, analisis dan 

penarikan interpretasi serta menyimpulkan, tetapi dilanjutkan dengan 

membandingkan, mencari kesamaan-perbedaan, dan hubungan kasual dalam berbagai 

hal. Penemuan makna adalah focus dari keseluruhan proses yang diilakukan. 

 

B. POPULASI DAN SAMPEL 

 

 

1. POPULASI 

 

 

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek yang 

mempunyai sifat-sifat umum. Menurut (Sudjana, 2005 : 6), “Populasi adalah 
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totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitng ataupun pengukuran 

kuantitatif kualitatif, mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota 

kumpulan lengkap dan jelas, yang ingin dipelajari sifat-sifatnya”. Maka, 

populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Menggala 

Tulang Bawang dengan jumlah 56 siswa. 

Keseluruhan populasi ini memiliki beberapa kesamaan, diantaranya;  

1) siswa kelas X SMA Negeri 1 Menggala Tulang Bawang  

2) Jenis kelamin laki-laki 

Memiliki usia yang relatif sama 16-17 tahun. 

 

 

2. SAMPEL 

 

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 108) “Sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil 

semua. Sebaliknya jika subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10-

15% atau 20-25%”. Berdasarkan pendapat di atas penulis mengambil sampel 

sebanyak 56 siswa. Teknik yang dipakai dalam pengambilan sampel dengan 

menggunakan teknik random sampling. 

 

C. VARIABEL PENELITIAN 

 

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:159) Variabel adalah objek penelitian, atau apa 

yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel dalam penelitian ini 

menggunakan 1 (satu) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat. Variabel bebas 

adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel  lainnya (X). Variabel 
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terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel lainnya (Y). Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan 1 (satu) variabel bebas dan 1 (satu) variabel 

terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari :  

1). Tingkat kebugaran jasmani (X1) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah  

1. Hasil lompat jauh (Y1) . 

 

 

D. DESAIN PENELITIAN 

 

 

Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 

Gambar 6. Desain penelitian. 

Keterangan : 

X1 : Kebugaran jasmani 

Y 1 : Lompat jauh 

 

 

E. TEKNIK PNGUMPULAN DATA 

 

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:265) dijelaskan bahwa metode pengumpulan data 

merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. 

Lebih lanjut dikatakan oleh Suharsimi Arikunto (2010:265) bahwa untuk memperoleh 

data data yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti sebagai bagian dari langkah 

pengumpulan data merupakan langkah yang sukar karena data data yang salah akan 

menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan salah pula. 

     X1 Y1 
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Data yang perlu dikumpulkan ini menggunakan metode survey dengan teknik tes dan 

teknik korelasi, pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran 

melalui metode survey,yaitu peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan 

pengukuran dilapangan. 

 

F. INSTRUMEN PENELITIAN 

 

 

Arikunto (2006 : 223), mengatakan bahwa mengumpulkan data merupakan kegiatan 

penting dalam suatu penelitian. Dengan adanya itulah dilakukan penelitian dengan 

menganalisisnya untuk kemudian dibahas dan disimpulkan dengan referansi yang 

baik, sedangkan yang dimaksud data itu sendiri adalah hasil pencatatan penelitian 

baik berupa fakta maupun angka. Adapun tes yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut : 1) tes kebugaran jasmani (TKJI) untuk usia 16-19 tahun, 2) tes lompat jauh. 

Instrument yang mencakup segala sesuatu yang di gunakan sebagai alat dalam 

penelitian ini  adalah sebagai berikut : 

1. (TKJI) tes kebugaran jasmani  

Menurut Widyastuti, 2011 : 6-22. Tes kesegaran jasmani Indonesia terdiri dari : 

a. lari 60 meter (16-19 tahun)  

 
Gambar 7. Posisi star lari 60 meter 
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Tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan lari. Alat dan fasilitas terdiri dari : 

Lintasan lari, Bendera, Peluit, Alat tulis, Stopwatch. Pelaksanaan tes lari 60 

meter adalah sebagai berikut :  

1)  Sikap permulaan Peserta berdiri dibelakang garis start.  

2)  Gerakan  

a) Pada aba-aba “ Siap “ peserta mengambil sikap start berdiri, siap untuk lari. 

(lihat gambar 1 )  

b) Pada aba-aba “ Ya “ peserta lari secepat mungkin menuju garis finish 

dengan menempuh jarak 60 meter. 

 

b. gantung angkat tubuh (pull up) selama 60 detik

 
Gambar 8. Sikap permulaan gantung angkat tubuh 

 

Tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot lengan 

dan otot bahu. Alat dan fasilitas yang digunakan adalah stopwatch, serbuk kapur 

atau magnesium karbonat, alat tulis. 

1) Pelaksanaan angkat tubuh Peserta berdiri dibawah palang tunggal. Kedua 

tangan berpegangan pada palang tunggal selebar bahu. Pegangan telapak 

tangan menghadap ke arah letak kepala. 



33 
 

2) Gerakan Angkat badan hingga dagu melewati palang kemudian turunkan 

kembali seperti pada sikap permulaan namun siku sedikit ditekukan. 

Lakukan selama 60 detik.  

3)   Pencatat hasil  

(a) Gerakan yang dihitung adalah angkatan yang dilakukan dengan 

sempurna  

(b) Gerakan yang dicatat adalah jumlah angkatan yang dapat dilakukan 

dengan sikap sempurna tanpa istirahat selama 60 detik  

(c) Peserta yang tidak mampu melakukan tes angkat tubuh ini, walaupun 

telah berusaha diberi nilai 0 ( nol  

 

c.  baring duduk (sit up) selama 60 detik 

 
Gambar 9. Gerakan baring menuju sikap duduk. 

 

Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut. Alat dan 

fasilitas yang digunakan adalah lantai, rumput yang rata dan bersih, stopwatch, 

alat tulis, matras  
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1) Sikap permulaan Peserta berbaring telentang di lantai atau rumput, kedua 

lutut ditekuk dengan sudut 90 , kedua tangan diletakan masing-masing di 

samping telinga. Petugas  atau  peserta lain memegang atau menekan kedua 

pergelangan kaki agar kaki tidak terangkat. 

2) Gerakan Pada aba-aba “ Ya “ peserta mengambil sikap duduk sehingga 

kedua sikunya menyentuh kedua paha, kemudian kembali ke sikap 

permulaan. Gerakan ini dilakukan berulang-ulang dengan cepat tanpa 

istirahat selama 60 detik. Catatan Gerakan tidak dihitung jika kedua tangan 

tidak berada disamping telinga, kedua siku tidak sampai menyentuh paha 

dan mempergunakan sikunya untuk membantu menolak tubuh.  

3) Pencatatan hasil  

 Hasil yang dihitung dan dicatat adalah jumlah gerakan baring duduk yang 

dapat dilakukan dengan sempurna selama 60 detik.  

 

d.  loncat tegak (vertical jump)  

  

Gambar 10. Loncat tegak 

 

 

Tes ini bertujuan untuk mengukur daya ledak atau tenaga eksplosif tungkai. Alat 

dan fasilitas yang digunakan adalah papan berskala sentimeter, warna gelap, 
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berukuran 30 x 150 cm, dipasang pada dinding yang rata. Jarak antara lantai 

dengan angka 0 ( nol ) pada skala yaitu 150 cm, serbuk kapur, penghapus papan 

tulis, Alat tulis. 

1) Sikap permulaan Ujung jari dari peserta diolesi dengan serbuk kapur. Peserta 

berdiri tegak dekat dinding, jari kaki rapat, papan skalla berada disamping kiri 

atau kanannya. Kemudian tangan yang dekat dinding diangkat lurus ke atas, 

telapak tangan ditempelkan pada papan berskala sehingga meninggalkan 

bekas raihan jarinya.  

2) Gerakan Peserta mengambil awalan dengan sikap menekukkan lutu dan kedua 

lengan diayun ke belakang. Kemudian peserta meloncat setinggi mungkin 

sambil menepukan papan dengan ujung jari sehingga menimbulkan bekas. 

Lakukan tes ini sebanyak 3 kali tanpa istirahat atau diselingi oleh peserta lain. 

3) Pencatatan hasil  

(a) Catat raihan tegak  

(b) Ketiga raihan loncatan dicatat  

(c) Raihan loncatan dikurangi raihan tegak  

(d) Ambil nilai selisih raihan yang tertinggi  
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e. lari 1200 meter  

 

 
Gambar 11. Lari 1200 meter. 

 

Tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan paru-jantung ( kardiovaskular ). 

Alat dan fasilitas yang digunakan adalah lintasan lari 1000 meter untuk putra, 

stopwatch, bendera start, peluit, tiang pancang, alat tulis.  

1) Sikap permulaan Peserta berdiri dibelakang garis start  

2) Gerakan Pada aba-aba “ Siap “ peserta mengambil sikap start berdri, siap 

untuk lari. Pada aba-aba “ Ya “ peserta berlari menuju garis finis, 

menempuh jarak 1200 meter untuk putra. Catatan Lari diulang bila ada 

pelari yang mencuri start dan ada pelari yang tidak melewati garis finish. 

3) Pencatatan hasil  

a) Pengambilan waktu dilakukan mulai saat bendera diangkat sampai 

pelari tepat melintas garis finis.  

b) Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari untuk 

menempuh jarak 1200 meter untuk putra. Waktu dicatat dalam satuan 

menit dan detik. 
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Tabel 1.  Nilai TKJI 

(Untuk Putra Usia 16-19 Tahun) 

Nilai 
Lari 

60 meter 

Gantung 

angkat tubuh 

Baring 

duduk 60 

detik 

Loncat 

tegak 

Lari 

1200 meter 
Nilai 

5 S.d – 7,2” 19 – Keatas 41 – Keatas 73- Keatas s.d – 3’14” 5 

4 7,73”-8,3” 14 – 18 30 – 40 60– 72 3’15” – 3’25” 4 

3 8,4”-9-6” 9 – 13 21 – 29 50 – 59 4’26” – 5’12” 3 

2 9,7”-11,0” 5– 8 10– 20 39 – 49 5’13” – 6’33” 2 

1 11,1” dst 0 – 4 0 – 9  38 - Dst 6’34” dst 1 

 

Table 2. NORMA TES KESEGARAN JASMANI INDONESIA 
 

No Jumlah nilai Klasifikasi Kesegaran Jasmani 

1. 22 – 25 Baik sekali         ( BS ) 

2. 18 – 21 Baik                    ( B ) 

3. 14 – 17 Sedang                ( S ) 

4. 10 – 13 Kurang                ( K ) 

5. 5 – 9 Kurang sekali        ( KS ) 

(Widyastuti, 2011 :6-22) 

 

 

2. Tes Lompat Jauh  

a. Alat dan perlengkapan: 

1) Lapangan lompat jauh 

2) Meteran gulung 

3) Alat tulis 

 

b. Pelaksanaan  

Testee di beri kesempatan 3 kali pengulangan, kemudian berdiri di lintasan awalan 

kemudian berlari secepat mungkin dengan jarak sesuai dengan kesukaan testee 

yaitu kurang lebih 40 meter. Tepat pada papan balok tumpuan salah satu kaki 

bertumpu dan melakukan tolakan kemudian melayang diudara dan mendarat 

dengan kedua kaki. 
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c. Penilaian  

Hasil yang dicatat adalah jarak lompatan terbaik dari tiga kali melakukan tes yang 

diukur mulai dari batas ujung kaki testee saat melakukan tolakan pada papan 

tumpuan sampai titik tempat jatuhnya anggota badan yang terdekat dari papan 

tumpuan. Untuk pengklasifikasian lompat jauh di gunakan analisis rentang skor 

(dapat dilihat di lampiran). Berdasarkan pengujian instrument yang dilakukan oleh 

Hadi Purwanto (2013), di dapat hasil validitas r hitung 1,000 > 0,707, dan 

reliabilitas 0,993 > 0,600 maka alat ukur dinyatakan valid. 

 

G. ANALISIS DATA 

 

 

Analisis data ditujukan untuk mengetahui jawaban akan pertanyaan-pertanyaan dalam 

penelitian. Mengingat data yang ada adalah data yang masih mentah dan memiliki 

satuan yang berbeda, maka perlu disamakan satuan ukurannya sehingga lebih mudah 

dalam pengolahan data selanjutnya. Dengan demikian data mentah diubah menjadi 

data yang standart (T Skor). Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis 

regresi linier sederhana. Untuk perhitungan statistik menggunakan program SPSS for 

windows release 16. 

 

Data yang di analisis adalah data variabel bebas yaitu (X1) tingkat kebugaran jasmani, 

serta variabel terikat (Y1) lompat jauh. Analisis dilakukan untuk menguji hipotesis 

yang telah dikemukakan, yaitu untuk mengetahui apakah ada kontribusi yang 

signifikan dan melihat besarnya kontribusi yang diberikan oleh masing masing 

variabel bebas pada variabel terikat X1 terhadap Y1. Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. 
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1. Analisis Regresi 

 

Rangkuman hasil SPSS tes kebugaran jasmani terhadap hasil lompat jauh 

adalah sebagai berikut:  

 

a. Regresi linier sederhana tingkat kebugaran jasmani (X) terhadap hasil 

lompat jauh (Y). 

 

Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,549, 

yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (kebugaran 

jasmani) terhadap variabel terikat (lompat jauh) adalah sebesar 54,9%, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. 

 

2. Uji Hipotesis 

 

Hasil pengujian statistik dengan SPSS pada variable X terhadap Y diperoleh 

nilai ttabel 2,0004. Artinya thitung 4,304>2, 004 ttabel atau (Sig.) 0,000<0,05. 

Sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Ada kontribusi tingkat kebugaran 

jasmani terhadap hasil lompat jauh. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data mengenai konribusi 

tingkat kebugaran jasmani yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

Terdapat kontribusi tingkat kebugaran jasmani terhadap hasil lompat jauh 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Menggala Tulang Bawang. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran 

yang ingin peneliti sampaikan, adapun saran yang diberikan peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Upaya mengajarkan dan meningkatkan prestasi lompat jauh hendaknya 

dalam memberikan latihan kondisi fisik kebugaran jasmani secara 

berkesinambungan dan saling terkoordinasi serta menguasai teknik 

lompat jauh dengan benar sehingga hasil lompat jauh menjadi lebih 

baik. 
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2. Pentingnya penelitian lebih lanjut dengan memperbanyak sampel yang 

lebih besar dan variabel yang lebih luas, agar diperoleh gambaran 

secara komperhensif dan mendalam. 

3. Bagi guru penjaskes dan pelatih atletik, agar hasil penelitian ini dapat 

dijadikan bahan acuan dalam melatih/ mengajarkan materi lompat jauh 
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