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ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perbedaan pengaruh latihan
Pliometrik Box Jump dan Leaps terhadap kemampuan lompat jauh gaya
jongkok pada siswa kelas XI Geomatika SMK N 1 Bireuen tahun 2015, (2)
Latihan pliometrik yang lebih baik pengaruhnya diantara latihan Box Jump dan
Leaps terhadap kemampuan lompat jauh gaya jongkok pada siswa kelas XI
Geomatika SMK N 1 Bireuen tahun 2015. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian eksperimen, dengan desain Pre Test-Post Test Group Design.
Penelitian ini menggunakan penelitian populasi. Sehingga subjek penelitian
yang digunakan adalah seluruh populasi yang ada yaitu seluruh siswa kelas XI
Geomatika atletik SMK N 1 Bireuen yang berjumlah 22 orang. Teknik
Pengumpulan data yang digunakan adalah tes lompat jauh dari Aip Syarifudin,
(1992:104). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji
- t atau uji perbedaan dengan taraf signifikasi 5%, dengan uji prasyarat melalui
uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil penelitian dapat diperoleh hal sebagai
berikut: (1) Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara latihan pliometrik
Box Jump dan Leaps terhadap Kemampuan Lompat Jauh Gaya Jongkok pada
siswa kelas XI Geomatika SMK N 1 Bireuen tahun 2015, (t hitung = 2,140 > t
tabel = 2,086). (2) Latihan pliometrik Leaps memiliki pengaruh yang lebih baik
dan efektif dari pada latihan Pliometrik Box Jump terhadap Kemampuan
Lompat Jauh Gaya Jongkok pada siswa kelas XI Geomatika SMK N 1 Bireuen
tahun 2015. Peningkatan kemampuan lompat jauh gaya jongkok kelompok I
(kelompok yang mendapat perlakuan metode Box Jump) = 4,71% < kelompok II
(kelompok yang diberi perlakuan Leaps) = 9,33 %. Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan sebagai berikut: (1) Ada perbedaan pengaruh yang signifikan
antara latihan Pliometrik Box Jump dan leaps terhadap Kemampuan Lompat
Jauh Gaya Jongkok pada siswa XI Geomatika SMK N 1 Bireuen tahun 2015,
(2) Latihan pliometrik Leaps memiliki pengaruh yang lebih baik dan efektif
daripada latihan Pliometrik Box Jump terhadap Kemampuan Lompat Jauh Gaya
Jongkok pada siswa kelas XI Geomatika SMK N 1 Bireuen tahun 2015.
Kata Kunci: Lompat Jauh, Box Jump, Leaps
PENDAHULUAN
Olahraga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan
suatu bangsa. Dengan adanya prestasi olahraga yang baik, harga diri atau martabat dari
suatu bangsa akan menjadi lebih baik di mata bangsa atau negara-negara lain. Untuk
mencapai hal tersebut, tentu tidaklah mudah dalam meraihnya. Harus ada usaha yang
sungguh-sungguh dan kerja keras dari semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik bagi
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atlet, pelatih, maupun faktor-faktor pendukung lainnya. Dalam upaya meningkatkan
kematangan bagi seorang atlet, harus diadakan pembinaan dari usia yang sedini
mungkin. Pembinaan dalam cabang olahraga mutlak diperlukan agar dapat berprestasi
dengan baik di kelak kemudian hari. Sebab suatu prestasi yang maksimal sangat
dipengaruhi oleh bibit yang unggul, yang apabila kita lakukan pembinaan dengan baik.
Atletik merupakan salah satu cabang olahraga yang wajib diajarkan kepada
peserta didik dari tingkat sekolah paling rendah Taman Kanak-Kanak (TK) sampai
Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (SMA/SMK) bahkan Perguruan Tinggi. Oleh
karena itu pendidikan jasmani merupakan salah satu muatan pendidikan dalam segala
jenjang tingkatan pendidikan. Selain untuk keseragaman materi pendidikan, juga
merupakan salah satu metode pencapaian sasaran pendidikan atau berusaha mencapai
suatu taraf prestasi tertentu. Hal ini ditandai dengan sering diadakannya kejuaraan atau
perlombaan yang mengikutsertakan pelajar dan memperlombakan nomor-nomor
cabang olahraga yang diantaranya adalah atletik.
Secara garis besar nomor-nomor atletik yang diajarkan kepada peserta didik
meliputi nomor jalan, lari, lompat dan lempar. Dari nomor-nomor atletik tersebut di
dalamnya terdapat beberapa nomor yang diperlombakan. Berkaitan dengan nomornomor atletik penelitian ini akan mengkaji dan meneliti nomor lompat. Lompat
merupakan salah satu nomor cabang olahraga atletik yang commit to user diajarkan
kepada siswa yang di dalamnya terdiri dari nomor: lompat jauh, lompat tinggi, lompat
jangkit, dan lompat galah.
Lompat jauh merupakan salah satu nomor dalam cabang olahraga atletik.
Dalam nomor lompat di ajarkan beberapa macam gaya yaitu gaya jongkok (sit down in
the air), gaya berjalan di udara (walking in the air), dan gaya menggantung
(schnepper). Lompat jauh gaya jongkok merupakan salah satu gaya dalam lompat jauh
yang diajarkan dalam pendidikan jasmani sebelum mempelajari gaya yang lainnya,
karena lompat jauh gaya jongkok lebih sederhana dan mudah dibandingkan dengan
gaya lainnya. Dikatakan gaya jongkok karena pada saat melayang di udara membentuk
sikap jongkok atau seperti orang duduk. Dari ketiga gaya inilah yang membedakan
gaya dalam lompat jauh.
Di dalam lompat jauh ada 4 tahapan yang harus dikuasai oleh pelompat,
meliputi awalan, tolakan, melayang di udara, dan mendarat. Untuk mendapatkan
prestasi yang optimal dalam lompat jauh harus ditunjang dengan kemampuan fisik
yang prima dan penguasaan 4 tahapan atau tehnik yang baik, karena tujuan utama
dalam lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh-jauhnya.
Faktor biologis atau fisik yaitu yang berkaitan dengan struktur, postur dan
kemampuan biomotorik yang ditentukan secara genetik merupakan salah satu faktor
penentu prestasi yang terdiri dari beberapa komponen dasar yaitu: kekuatan (strength),
kecepatan (speed), kelentukan (flexibility), kelincahan (agility), daya tahan
(endurance), daya ledak (explosive power), keseimbangan (balance), koordinasi
(coordination). Kemampuan biomotorik manusia yang komplek ini dapat ditingkatkan
sesuai dengan kekhususan cabang olahraga masing-masing. Untuk mencapai prestasi
tersebut tidak dapat hanya dengan spekulatif, tetapi harus melalui latihan-latihan yang
intensif. Latihan yang dilakukan tersebut tentunya harus bersifat khusus dan
mengembangkan komponen-komponen yang diperlukan dalam lompat jauh.
Selama ini pelaksanaan latihan yang ada di dalam ekstrakurikuler SMK N 1
Bireuen kurang memperhatikan faktor kemampuan kondisi fisik yang tepat bagi
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seorang siswa. Selama ini yang menjadi program latihan hanya bertumpu pada latihan
tehnik latihan fisik, jadi diperlukan bentuk latihan yang dapat meningkatkan
penguasaan teknik, sekaligus meningkatkan kemampuan fisik yang diperlukan untuk
lompat jauh. Untuk dapat memberikan latihan fisik dan teknik untuk menunjang
prestasi lompat jauh, diperlukan jenis metode latihan yang tepat. Metode yang cukup
efektif untuk meningkatkan kemampuan lompat jauh diantaranya adalah latihan
pliometrik.
Latihan pliometrik merupakan latihan dengan memanfatkan berat badan sendiri
atau menggunakan beberapa alat untuk merangsang latihan. Latihan pliometrik terdiri
dari bermacam-macam bentuk pembebanan latihan. Latihan pliometrik yang teratur
dengan pembebanan yang tepat merupakan salah satu bentuk dan jenis latihan untuk
meningkatkan kemampuan lompat jauh. Karena latihan pliometrik merupakan salah
satu metode untuk meningkatkan power khususnya power otot tungkai.
Power merupakan aplikasi kombinasi antara kekuatan dan kecepatan yang
dikerahkan dalam waktu yang singkat. Power dapat dilatih dan dikembangkan melalui
berbagai macam cara, diantaranya latihan pliometrik. Secara umum latihan pliometrik
memiliki aplikasi yang sangat luas dalam kegiatan olahraga, dan secara khusus latihan
pliometrik sangat bermanfaat untuk meningkatkan power.
Tujuan latihan pliometrik adalah kelelahan lokal pada otot dan sistem nerves
pusat. Agar latihan dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan, maka harus
direncanakan dan diprogramkan dengan baik. Bentuk latihan pliometrik yang dapat
digunakan untuk meningkatkan kemampuan fisik sekaligus memperbaiki gerakan
teknik tumpuan dan saat melayang di udara cukup bervariasi.
Dalam penelitian ini ingin mengembangkan bentuk latihan pliometrik box jump
dan leaps. Box jump merupakan bagian dalam latihan daya ledak otot tungkai. Latihan
box jump adalah latihan yang gerakannya melompat ke atas bangku dan turun kembali
ke bawah dengan kedua tungkai bersama-sama. Sedangkan leaps adalah sikap berdiri
tegak satu kaki, sementara kaki yang lain ditekuk ke belakang, sikap tangan di samping
badan berjingkat dengan satu kaki.
Latihan pliometrik box jump dan leaps merupakan bentuk latihan pliometrik
untuk meningkatkan power. Tetapi masing-masing karakteristik yang berbeda-beda,
sehingga belum diketahui dengan pasti, mana yang lebih memberikan perbaikan untuk
hasil lompatan yang sejauh-jauhnya. Untuk mengetahui bentuk latihan yang manakah
yang dapat memberikan pengaruh yang lebih baik dalam latihan, perlu diteliti melalui
penelitian eksperimen.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, penulis mengajukan beberapa
rumusan permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah ada perbedaan pengaruh latihan pliometrik box jump dan leaps
terhadap kemampuan lompat jauh gaya jongkok siswa ekstrakurikuler atletik
SMK N 1 Bireuen?
2. Apakah latihan pliometrik leaps lebih baik pengaruhnya dari pada box jump
terhadap kemampuan lompat jauh gaya jongkok pada siswa ektrakurikuler
atletik SMK N 1 Bireuen?
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METODE pENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Dasar
penggunaan penelitian eksperimen yaitu kegiatan percobaan yang diawali dengan
memberikan perlakuan kepada subjek yang diakhiri dengan suatu bentuk tes guna
mengetahui pengaruh perlakuan yang telah diberikan. Sedangkan rancangan yang
digunakan yaitu Pretest-Posttest Design. Menurut Sugiyanto (1995: 21) gambar
rancangan penelitian eksperimen sebagai berikut:
KE 1 – Treatment A

Pretest

Postest

MSOP

KE 2 – Treatment B

Pembagian kelompok eksperimen didasarkan pada hasil tes lompat jauh gaya
jongkok pada tes awal. Setelah hasil tes awal dirangking, kemudian subjek yang
memiliki kemampuan setara dipasang-pasangkan ke dalam kelompok 1 (K1) mendapat
perlakuan Latihan box jump dan kelompok 2 (K2) yang mendapat perlakuan Latihan
leaps. Dengan demikian kedua kelompok tersebut sebelum diberi perlakuan merupakan
kelompok yang sama. Apabila pada akhirnya terdapat perbedaaan, maka hal ini
disebabkan oleh pengaruh perlakuan yang diberikan. Pembagian kelompok dalam
penelitian ini dengan cara ordinal pairing.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi hasil analisis data hasil tes awal dan tes akhir kemampuan lompat
jauh gaya jongkok yang dilakukan pada kelompok I (Box Jump /K1) dan kelompok II
(Leaps /K2) disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
Tabel 1. Deskripsi Data Hasil Analisis Tes Awal Kemampuan Lompat Jauh Gaya
Jongkok K1dan K2 Sebelum Mendapat Perlakuan.
Kelompok
Tes
N
Mean
SD
K1
K2

Awal
Awal

11
11

432,09
430,73

23,02
21,04
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Tabel 2. Deskripsi Data Hasil Analisis Tes Kemampuan Lompat Jauh Gaya Jongkok
K1 dan K2 Setelah Mendapat Perlakuan
Kelompok
Tes
N
Mean
SD
K1
(Box Jump)
K2
(Leaps)

Awal
Akhir
Peningkatan
Awal
Akhir
Peningkatan

11
11
11
11

432,09
452,45
20,36
430,73
470,91
40,18

23,02
22,57
21,04
17,56

Dari dua tabel perlakuan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa
kelompok perlakuan dengan bola diumpan teman memberikan pengaruh terhadap
Kemampuan Lompat Jauh Gaya Jongkok yang berbeda. Jika antara kelompok atlet
yang mendapat perlakuan dengan Box Jump dan Leaps dibandingkan, maka dapat
diketahui bahwa kelompok perlakuan Leaps memiliki Kemampuan Lompat Jauh Gaya
Jongkok sebesar 19,82 lebih tinggi dari pada perlakuan dengan Leaps.
Sebelum diberi perlakuan kelompok yang dibentuk dalam penelitian, diuji
perbedaannya terlebih dahulu. Hal ini dengan maksud untuk mengetahui perbedaan
pada kedua kelompok tersebut, selama diberi perlakuan berangkat dari keadaan yang
sama atau tidak. Hasil uji perbedaan antara K1 dan K2 sebelum diberi adalah sebagai
berikut:
Tabel 3. Rangkuman Hasil Perbedaan Tes Awal pada K1 dan K2
Kelompok
K1
K2

N
11
11

M
432,09
430,73

Md

t hitung

t tabel 5%

1,36

0,145

2,086

Untuk mengetahui kelompok mana yang memiliki presentase peningkatan yang
lebih baik, diadakan perhitungan perbedaan persentase peningkatan tiap-tiap kelompok.
Adapun nilai perbedaan peningkatan Kemampuan Lompat Jauh Gaya Jongkok dalam
persen pada K I dan K II adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Rangkuman Hasil Perhitungan Nilai Perbedaan Peningkatan Kemampuan
Lompat Jauh Gaya Jongkok dalam Persen pada K1 dan K2.
Kelompok
N
Mean Pretest
Mean
Md
Persentase
Posttest
Peningkatan
K1
11
432,09
452,45
20,36
4,71 %
K2
11
430,73
470,91
40,18
9,33 %
Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa K I memiliki peningkatan Kemampuan
Lompat Jauh Gaya Jongkok sebesar 4,71 %. Sedangkan K II memiliki Peningkatan
Kemampuan Lompat Jauh Gaya Jongkok sebesar 9,33 %. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa K II memiliki persentase peningkatan Kemampuan Lompat Jauh
Gaya Jongkok lebih besar daripada K I.
Ditinjau dari pelaksanaannya, latihan leaps menuntut kerja otot-otot tungkai
lebih kuat dan cepat agar dapat melompat-lompat setinggi dan sejauh mungkin yang
dilakukan secara berkesinambungan. Melompat-lompat dengan
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satu kaki merupakan gerakan yancgomumkuitptobeursaet,r karena otot-otot tungkai
dituntut bekerja untuk mengangkat tubuh dengan satu kaki dan mendarat dengan satu
kaki pula, sehingga pada saat mendarat ini kaki kaki menahan berat badan. Melompat
dengan berat badan yang berat dan dilakukan dengan cepat, maka otot-otot tungkai
menjadi berkembang. Ditinjau dari gerakan latihan pliometrik leaps, gerakan ini
menyerupai teknik melompat, dimana pada latihan leaps dilakukan dengan melompat
dengan menggunakan satu kaki yang dilakukan dengan kuat dan cepat. Dengan
gerakan yang menyerupai teknik melompat, maka latihan leaps ini memberikan
kemudahan dalam penguasaan teknik menumpu untuk menolak, kemampuan seorang
pelompat mengerahkan power secara maksimal pada teknik yang benar, maka akan
diperoleh lompatan yang sejauh-jauhnya sehingga kemampuan lompat jauh dapat di
capai lebih maksimal. Dengan hal tersebut, maka Box Jump dapat meningkatkan
Kemampuan Lompat Jauh Gaya Jongkok.
Dari hasil uji perbedaan yang dilakukan terhadap hasil tes akhir pada kelompok
I dan kelompok II, diperoleh nilai t sebesar 2,140 sedangkan t tabel = 2,086. Ternyata t
yang diperoleh lebih besar > t tabel, yang berarti hipotesis nol ditolak. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa setelah diberikan perlakuan selama 6 minggu,
terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil tes akhir pada kelompok I dan
kelompok II. Karena sebelum diberi perlakuan kedua kelompok berangkat dari titik
tolak yang sama, maka perbedaan tersebut adalah karena perbedaan pengaruh dari
perlakuan yang diberikan.
Pengaruh suatu metode itu bersifat khusus, sehingga perbedaan karakteristik
latihan dapat menghasilkan pengaruh yang berbeda. Dengan demikian hipotesis yang
menyatakan bahwa ada perbedaan pengaruh antara Box Jump dan Leaps terhadap
Kemampuan Lompat Jauh Gaya Jongkok dapat diterima.
Kelompok I yang diberikan Box Jump memiliki nilai persentase peningkatan
Kemampuan Lompat Jauh Gaya Jongkok sebesar 4,71 %. Sedangkan pada kelompok II
yang diberikan Leaps memiliki peningkatan Kemampuan Lompat Jauh Gaya Jongkok
sebesar 9,33%. Dengan demikian dapat
disimpulkan
bahwa
kelompok
II
memiliki persentase peningkatan Kemampuan Lompat Jauh Gaya Jongkok lebih
besar dari kelompok I.
Leaps ternyata dapat memberikan rangsangan yang lebih efektif meningkatkan
Kemampuan Lompat Jauh Gaya Jongkok. Pelaksanaan Leaps dilakukan dengan
melompat dengan satu kaki dan medarat dengan satu kaki yang sama yang dilakukan
secara cepat dan berkesinambungan. Gerakan yang demikian menuntut kerja otot
tungkai dengan kuat dan cepat, sehingga unsur utama power otot tungkai
dikembangkan secara maksimal. Selain itu, latihan leaps gerakannya menyerupai
teknik menumpu untuk melompat pada lompat jauh. Gerakan menumpu untuk
melompat yang dikembangkan dalam latihan leaps, maka kemampuan menumpu untuk
menolak berkembang dengan baik.
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat
diperoleh simpulan sebagai berikut:
1. Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara latihan pliometrik box jump dan
leaps terhadap Kemampuan Lompat Jauh Gaya Jongkok pada siswa ekstrakurikuler
SMK N 1 Kedawung Sragen tahun 2013, (t hitung = 2,140 > t tabel= 2,086).
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2. Latihan pliometrik Leaps memiliki pengaruh yang lebih baik dan efektif dari pada
latihan pliometrik Box Jump terhadap Kemampuan Lompat Jauh Gaya Jongkok
pada siswa ekstrakurikuler SMK N 1 Kedawung Sragen tahun 2013. Peningkatan
kemampuan lompat jauh gaya jongkok kelompok I (kelompok yang mendapat
perlakuan metode Box Jump) = 4,71 % < kelompok II (kelompok yang diberi
perlakuan Leaps) = 9,33 %.
DAFTAR PUSTAKA
Agus Mukholid. (2004). Pendidikan Jasamani dan Olahraga.Jakarta: Yudistira. Andang
Suherman. (2000). Dasar-dasar Penjas. Jakarta: Depdinas.
Arikunto. (2002). Prosedur Penelitian Dengan Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Asdi
Mahasatya.
Depdiknas. (2003). Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Pra Sekolah Dasar
dan Menengah Ketentuan Umum. Jakarta: Depdiknas.
Djoko Pekik Irianto. (2004). Bugar dan Sehat Dengan Olahraga. Yogyakarta : Andi
Offset
John D. Tenang. (2008) Mahir Bermain Futsal Dilengkapi Teknik dan Strategi
Bermain. Bandung: PT Mizan Pustaka
Muhajir. (2006). Pendidikan Jasmani Teoridan Peraktik 1. Jakarta: Erlangga.
Leon AS, Ed. (1997). Physical Acivity & Cardiovascular Health Champign: Human
Kinetic pub: 16 &23
Mochamad Sajoto. (1988). Pembinaan Kondisi Fisik dalam Olahraga. Jakarta: Dirjen
Dikti P2LPTK. Dekdikbud.
Muhajir. (2007). Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Jilid 1. Jakarta:
Erlangga.
Nurhasan, Cholil. (2007). Tes dan pengukuran. Bandung : FPOK UPI Bandung
Nurhasan. (2005). Aktivitas Kebugaran. Jakarta. Depdiknas.
Nurul, Zuriah. (2007). Metode Peelitian Sosial dan Pendidikan, Teori-Aplikasi.
Jakarta: Bumi Aksara.
Riduwan. (2009). Pengantar Statistika sosial. Bandung: Alfabeta.
Roji. (2006). “Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan kelas VII”. Jakarta:
Erlangga.
Sadoso Sumosardjuno. (1989). Pengetahuan Praktis Kesehatan Dalam Berolahraga.
Jakarta: Galamedia.
Sadoso Sumosardjuno. (1992). “Pengetahuan Praktis Kesehatan dan Olahraga”.
Jakarta: Pustaka Kartini.
Sajoto. M. (1995). Pebinaan Kondisi Fisik dalam Olahraga. Jakarta: Depdikbud
Sukadiyanto. (2007). Majalah Olahraga. Yogyakarta: Fakultas Ilmu
Keolahragaan.
Sutanti. (2007). Perbedaan Status Kebugaran Jasmani Antara yang
Mengikuti
Ekstrakurikuler Bola Basket dan Sepak Bola Pada Siswa Putra SMA Islam
Agung 1 Semarang Tahun Ajaran 2006/2007. (Skripsi). Yogyakarta: FIK
Universitas Negeri Yogyakarta.
Syamsul Yusuf LN. (2008). Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. PT. Remaja
Rosdakarya. Bandung.
18

