
1 
 

 

 

 

 

 

 

I.PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar belakang 

Salah satu faktor yang dapat mempersiapkan sumberdaya manusia 

yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Pendidikan adalah upaya 

yang dikerjakan secara sadar oleh manusia untuk meningkatkan 

kualitas manusia untuk bersaing dalam membangun taraf hidup 

bangsa dan negara. Pada negara-negara yang baru berkembang 

pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena baik tidaknya 

hasil pendidikan tersebut akan dapat berpengaruh pada maju atau 

tidaknya suatu bangsa dan negara. 

 

Pemerintah sangat memperhatikan kualitas sumber daya manusia, 

salah satunya yaitu dengan memberikan sarana dan prasarana 

pendidikan, peningkatan mutu para pendidikannya melalui latihan, 

kursus, dan seminar loka karya baik di tingkat daerah maupun 

nasional. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut maka 

ditempuh upaya melalui berbagai jalur pendidikan baik formal maupun 

non formal, salah satunya melalui pendidikan jasmani.Salah satu upaya 

untuk mewujudkan kualitas manusia tersebut adalah melalui  

pendidikan  jasmani.  
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Peningkatan kualitas manusia dilakukan melalui pembinaan dan 

pengembangan olahraga di mana kualitas olahraga yang diarahkan 

kepada kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat, serta 

ditujukan pada pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan 

sportivitas yang tinggi. 

 

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara 

keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran 

jasmani dan keterampilan berpikir psikis. Dalam pelaksanaannya, 

aktifitas jasmani dipakai sebagai wahana atau pengalaman belajar, dan 

melalui pengalaman itulah peserta didik tumbuh dan berkembang 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan jasmani dapat diartikan 

pula sebagai pendidikan tentang dan melalui gerak insani, ketika 

tujuan kependidikan dicapai melalui media aktivitas otot-otot besar 

(gross motorik), memusatkan diri pada gerak fisikal dalam permainan, 

olahraga, dan fungsi dasar tubuh manusia. 

 

Dalam menempatkan posisi pendidikan jasmani, diyakini pula bahwa 

kontribusi pendidikan jasmani hanya akan bermakna ketika 

pengalaman-pengalaman gerak (aktivitas jasmani) dalam pendidikan 

jasmani berhubungan dengan proses kehidupan seseorang secara utuh 

di masyarakat. Pendidikan jasmani merupakan pendidikan yang 

mengaktualisasikan potensi-potensi aktivitas manusia berupa sikap, 

tindakan dan karya yang diberi bentuk, isi, dan arah untuk menuju 

kebulatan kepribadian sesuai dengan cita-cita kemanusiaan, untuk 
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menjaga keseimbangan antara perkembangan kecerdasan otak dan 

keterampilan jasmani, maka di sekolah-sekolah di Indonesia, diberikan 

pendidikan jasmani. 

 

Salah satu materi pendidikan jasmani adalah senam lantai, materi yang 

diajarkan terdiri dari Guling Depan (Forward Roll), Guling Belakang 

(Backward Roll), Gerakan Lenting (Lenting Tengkuk), Sikap Kayang, 

Sikap Lilin, Gerakan lompat harimau (tiger sprong), handstand roll, 

meroda dan lain – lain. Dalam teknik dasar gerakan senam lantai 

tersebut memerlukan teknik dan gerakan yang benar dan irama yang 

tepat, sehingga gaya yang digunakan dapat dilakukan secara aman, 

efisien, dan efektif. Dari berbagai aktivitas yang dilakukan dalam 

senam lantai memiliki tujuan untuk membentuk dan mengembangkan 

otot tubuh, mengembangkan kualitas fisik, membentuk keindahan 

tubuh, dan memelihara kebugaran jasmani. 

 

Gerakan lompat harimau (tiger sprong) secara prinsip teknik gerakan 

loncat harimau tidak jauh berbeda dengan teknik gerakan roll kedepan. 

Loncat harimau adalah sikap loncatan membusur dengan kedua tangan 

lurus kedepan pada saat melayang dan diteruskan dengan gerakan 

mengguling kedepan dan sikap akhir jongkok. Cara melakukannya 

sebagai berikut a) Sikap awal, berdiri tegak, kedua lengan lurus 

disamping, pandangan lurus kedepan. b) Sikap melayang, dengan 

gerakan awalan jongkok melakukan gerakan meloncat kedepan atas 

dengan tolakan dua kaki, saat melayang kedua lengan lurus kedepan. 
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Pada saat kedua tangan menyentuh, kepala menunduk kedada antara 

kedua tangan, sehingga bahu dan tengkuk menyentuh matras, lipat 

kedua kaki, selanjutnya mengguling ke depan dengan tangan lurus. c) 

Sikap akhir, sikap akhir jongkok kemudian berdiri. 

 

Penggunaan gerakan lompat harimau ( tiger sprong ) sangat tergantung 

dari kemampuan kekuatan otot tungkai sebagai tumpuan tolakan dan 

kekuatan otot lengan sebagai tumpuan pada saat berguling kedepan. 

Kualitas teknik awalan menjelang tolakan,kualitas teknik menolak 

serta saat melayang,dan kualitas teknik pendaratan merupakan 

koponen atau profil teknik yang mempengaruhi hasil lompat harimau 

(tiger sprong) proses melompat hingga saat berlangsung pendaratan 

hanya beberapa puluh detik saja. Pelatih dan guru harus mampu 

menguraikan, mengusai gerakan tehnik lompat harimau (tiger sprong) 

yang dilaksanakan dalam urutan teknik yang mulus,berkesinambungan 

dan baik. 

 

Dengan demikian ia dapat menganalisis kesalahan gerak dan factor 

penyebabnya.Setelah itu dapat disusun metode latihan teknik 

sistematis sebagai penunjang untuk menganalisis gerakanan yang 

diterapkan oleh prinsip-prinsip mekanika. Koordinasi dan bagian-

bagian tubuh yang terlibat dalam gerakan diperolah dari proses belajar 

yaitu dengan memahi gerakan dan melakukan gerakan berulang-ulang 

yang disertai kesadaran fikir akan benar atau tidaknya gerak yang 

dilakukan. 
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Untuk mencapai tingkat gerak tertentu, lamanya waktu yang diperoleh 

oleh setiap individu berbeda-beda, ada yang memerlukan waktu cukup 

lama, padahal dalam satu pembelajaran sama. Untuk itu diperlukan 

pola latihan yang berkesinambungan, agar tercapai peningkatan suatu 

gerakan serta koordinasi dari kekuatan otot tungkai sebagai tumpuan 

tolakan dan kekuatan otot lengan sebagai tumpuan pada saat berguling 

kedepan sehingga menghasilkan lompat harimau ( tiger sprong ) yang 

baik. 

 

Menurut hasil observasi dan pengamatan di SMP Negeri 1 Seputih 

Agung, didasarkan data-data  yang diperoleh dari hasil pembelajaran 

siswa kelas IX dalam melakukan lompat harimau ( tiger sprong ) 

masih kurang optimal, karena tidak memaksimalkan kekuatan otot 

tungkai sebagai tumpuan tolakan dan kekuatan otot lengan sebagai 

tumpuan pada saat berguling pada siswa kelas IX di SMP Negeri 1 

Seputih Agung masih rendah.  

 

Berdasarkan uraian di atas penulis menganggap banyak faktor yang 

mempengaruhi kemampuan dan hasil lompat harimau ( tiger sprong ), 

diantaranya teknik dasar lompat harimau  yang meliputi kekuatan otot 

tungkai dan kekuatan otot lengan.Oleh sebab itu peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian tentang “Hubungan kekuatan otot tungkai dan 

otot lengan tehadap teknik dasar tiger sprong pada siswa kelas IX B 

SMP Negeri 1  Seputih Agung Tahun Pelajaran 2012/2013”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Siswa  kelas IX B SMP Negeri 1 Seputih Agung relatif memiliki 

kekuatan otot tungkai dan otot lengan yang rendah sehingga sulit 

melakukan lompat harimau ( tiger sprong ). 

2. Rendahnya kemampuan siswa kelas IX B SMP Negeri 1 Seputih 

Agung dalam melakukan lompatan harimau ( tiger sprong ). 

3.  Hasil lompat harimau ( tiger sprong ) pada siswa kelas IX B SMP 

Negeri 1 Seputih Agung dipengaruhi oleh kekuatan otot tungkai 

dan otot lengan. 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi hanya 

pada “ hubungan kekutan otot tungkai dan otot lengan terhadap teknik 

dasar tiger sprong pada siswa kelas IX B SMP Negeri I Seputih Agung 

Lampung Tengah tahun pelajaran 2012/2013” 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Seberapa besar hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan 

teknik dasar tiger sprong pada siswa kelas IX B di SMP Negeri 1 

Seputih Agung ? 

2. Seberapa besar hubungan antara kekuatan otot lengan dengan 

teknik dasar tiger sprong pada siswa kelas IX B di SMP Negeri 1 

Seputih Agung ? 
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3. Seberapa besar hubungan antara kekuatan otot tungkai dan otot 

lengan dengan teknik dasar tiger sprong pada siswa kelas IX B di 

SMP Negeri 1 Seputih Agung ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan 

teknik dasar tiger sprong pada siswa kelas IX B di SMP Negeri 1 

Seputih Agung . 

2. Untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot lengan dengan 

teknik dasar tiger sprong pada siswa kelas IX B di SMP Negeri 1 

Seputih Agung. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot tungkai dan 

otot lengan terhadap teknik dasar  tiger sprong pada siswa kelas 

IX B di SMP Negeri 1 Seputih Agung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

a. Peneliti  

Sebagai salah satu sarana untuk mengkaji hubungan antara 

kekuatan otot tungkai dan otot lengan terhadap teknik dasar tiger 

sprong. 

b. Siswa  

Meningkatkan pengetahuan siswa dalam upaya meningkatkan  

kemampuan lompat harimau ( tiger sprong ).  Melalui pengetahuan 

kekuatan otot tungkai dan otot lengan. 
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c. Guru Penjaskes 

Sebagai salah satu metode dalam melatih senam lantai khususnya 

dalam hal melatih kemampuan tiger sprong di sekolah. 

d. Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya 

pengkajian serta informasi dan pengembangan ilmu bagi pihak 

yang ingin melaksanakan penelitian. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Obyek penelitian : Untuk menngetahui hubungan kekuatan otot 

tungkai dan otot lengan terhadap teknik dasar 

lompat harimau ( tiger sprong). 

2. Subyek penelitian : Siswa kelas IX B SMP Negeri I Seputih Agung 

        Lampung Tengah. 

3. Tempat penelitian :  SMP Negeri I Seputih Agung Lampung 

       Tengah. 

 


