
Fair Play Journal : Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi 

Vol. 2, No. 2, Desember 2020, eISSN 2686-6226 

    

  

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 

International License   117 
  

HUBUNGAN POWER OTOT TUNGKAI DENGAN KEMAMPUAN 

LOMPAT JAUH PADA SISWA SMA NEGERI 2 RAHA 
 

Ilahendra Dia1), Asmuddin2), Badaruddin3) 

 
1)Jurusan Penjaskes-Rek, Universitas Halu Oleo 

Email : ilahendra06@gmail.com 
2)Jurusan Penjaskes-Rek, Universitas Halu Oleo 

Email : asmuddinbani@gmail.com 
3)Jurusan Penjaskes-Rek, Universitas Halu Oleo 

Email : uddinbadar234@gmail.com 
 

ABSTRAK 

Ilahendra Dia (A1F1 16 101). “Hubungan Power Otot Tungkai dengan Kemampuan 

Lompat Jauh pada Siswa SMA Negeri 2 Raha”. Pembimbing I Bapak Asmuddin, dan 

Pembimbing II Bapak Badaruddin. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui hubungan power otot tungkai dengan kemampuan lompat jauh 

pada siswa SMA Negeri 2 Raha. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA 

Negeri 2 Raha yang berjumlah 1156 orang dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

berjumlah 37 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive random 

sampling. Instrumen yang digunakan untuk mengukur power otot tungkai menggunakan tes 

Standing Broad Jump. Sedangkan kemampuan lompat jauh menggunakan tes Lompat Jauh. 

Teknik analisis data menggunakan statistik korelasi product moment pada taraf signifikan 

0,05.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara power 

otot tungkai dengan kemampuan lompat jauh pada siswa SMA Negeri 2 Raha. Dimana nilai 

rxy (0,53) > nilai rtabel (0,325), dengan koefisien determinasi (r2) sebesar 0,28 atau 28%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara power otot 

tungkai dengan kemampuan lompat jauh pada siswa SMA Negeri 2 Raha. Kontribusi power 

otot tungkai sebesar 28%, sedangkan 72% dipengaruhi oleh kondisi fisik lainnya, seperti 

kecepatan, kelentukan, dan koordinasi. 

 

Kata Kunci : power, otot, lompat jauh 

ABSTRACT 

Ilahendra Dia (A1F1 16 101). “The Correlation Between Leg Muscle Power and 

Long Jump Ability Students In SMA Negeri 2 Raha”. Advisorby Mr. Asmuddin, and the 

Second Advisor by Mr. Badaruddin Department of Physical Education Health and 

Recreation. Teacher Training and Education Faculty of Halu Oleo University Kendari. The 

study aim to determine the correlation between leg muscle power and long jump ability 

students of SMA Negeri 2 Raha. The population in this study were all students of SMA Negeri 

2 Raha totaling 1156 people and the sample used in this study amounted to 37 people. The 

sampling technique used the purposive random sampling technique. The instrument used to 

measure of leg muscle power the Standing Broad Jump test. Meanwhile the long jump ability 

uses by Long Jump test. The data analysis technique used the product moment correlation 

statistic at a significant level of 0.05.The results of this study indicate that there is a 
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significant correlation between leg muscle power and long jump ability students of SMA 

Negeri 2 Raha. Where the value of𝑟𝑥𝑦 (0,53) > value of 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (0,325). With the coefficient of 

determination (𝑟2) of 0.28 or 28%.Thus it can be concluded that there is a significant 

correlation between leg muscle power and long jump ability students in SMA Negeri 2 Raha. 

The contribution of leg muscle power was 28%, while 72% was influenced by other physical 

conditions, such as speed, flexibility, and coordination. 

 

Keywords : power, muscle, lomg jump 

 

PENDAHULUAN 

Olahraga saat  sekarang  ini  merupakan  kegiatan  yang tidak  terlepas  dari kehidupan 

manusia secara individu maupun kelompok. Di samping itu juga olahraga adalah kegiatan 

fisik manusia dalam pembentukan manusia seutuhnya, yang sehat jasmani serta rohani 

memiliki sikap mental yang baik. Oleh karena itu, pembinaan dibidang olahraga sangat erat 

kaitannya dengan kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan Negara.  

Pembinaan olahraga pendidikan jasmani merupakan rangkaian aktifitas jasmani 

bermain dan olahraga untuk membangun peserta didik yang sehat dan kuat sehingga 

menghasilkan prestasi yang tinggi. Olahraga pendidikan sebagai salah satu pelajran wajib 

dalam dunia pendidikan di indonesia juga diatur dalam undang-undang dasar republik 

indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional Bab 1 pasal 1 butir ke 

11 yang berbunyi : “Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang 

dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk  

memperoleh  pengetahuan,  kepribadian, keterampialan, kesehatan, dan kebugaran jasmani”. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa olahraga pendidikan memiliki misi 

khusus yang kompolek yaitu meliputi aspek psikomotor, afektif dan kognitif serta 

memastikan kondisi fisik tetap terjaga. Dengan kondisi yang baik maka pendidikan jasmani 

merupakan penyeimbangan bagi proses pendidikan di indonesia. 

Kondisi fisik dalam tubuh manusia merupakan perpaduan yang komplek. Salah satu 

kondisi fisik tersebut adalah power atau daya ledak. Power merupakan gabungan dari  

kekuatan  dan  kecepatan, power adalah kemampuan tenaga otot menggerakan kekuatan 

maksimal dalam waktu yang amat singkat. Maka dari itu power sangatlah berperan 

penting dalam pelaksanaan lompat jauh. Dalam pelaksanaan lompat jauh power sanga 

menentukan gerakan dalam melompat agar bisaefisien dan mampu mendorong atau 

mengangkat beban tubuh. 

Power otot tungkai menurut Harsono (2007), menyatakan bahwa power adalah 

kekuatan otot untuk menggerakan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat, 

kemampuan otot untuk mengatasi beban atau tahanan dengan kecepatan kontraksi yang 

tinggi. Kemampuan ini merupakan kombinasi antara kekuatan dan kecepatan. 

Menurut Pardila (2015), menjelaskan daya ledak otot tungkai kaki merupakan hasil dari 

kombinasi kekuatan dan kecepatan untuk melakukan kerja maksimum dengan waktu yang 

sangat cepat. Kekuatan disini diartikan sebagai kemampuan otot atau sekelompok otot untuk 

mengatasi beban, baik beban dalam arti tubuh sendiri maupun beban dalam arti benda atau 

alat yang digerakkan oleh tubuh. Sedangkan kecepatan menunjukan cepat atau lambatnya otot 

berkontraksi mengatasi beban. Kombinasi keduanya itulah yang menghasilkan kecepatan-

kecepatan gerak merupakan ciri utama dari kemampuan explosive. Dari pendapat di atas 
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dapat dijelaskan bahwa power otot tungkai adalah kombinasi anatara kekuatan dan kecepatan 

dalam  menggerakan kekuatan otot untuk berkontrasi dalam waktu yang sangat cepat. 

Kondisi fisik ini berguna  pada berbagai cabang olahraga dan salah satunya adalaha tletik. 

Atletik termasuk olahraga prestasi, karena kegiatan olahraga yang dilakukan dan 

dikelola secara professional dengan tujuan untuk meperoleh prestasi yang optimal pada 

cabang olahraga atletik.Terdapat beberapa cabang atletik nomor lompat adalah lompat jauh,  

lompat tinggi, lompat galah,  dan lompat jangkit. Dari beberapa nomor dalam cabang lompat, 

peneliti mengkhususkan pada nomor lompat jauh. Dalam pelaksanaan lompat jauh pelompat 

haruslah memiliki komponen kondisi fisik yang baik dan menguasai teknik lompat jauh 

dengan baik dan benar. 

Untuk mengetahui bagaimana tingkat dan kualitas komponen fisik power otot tungkai 

dalam melakukan lompat jauh, maka perlunya dilakukan tes dan pengukuran. Pengukuran 

tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan 

power otot tungkai dengan kemampuan lompat jauh, yang kemudian diharapkan dapat 

melakukan gerakan-gerakan yang optimal sesuai dengan kriteria gerak dalam melakukan 

lompat jauh. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam memperoleh gambaran yang  jelas 

tentang hubungan antara power otot tungkai dengan kemampuan lompat jauh, perlu 

dilakukan kajian ilmiah melalui suatu proses penlitian. 

Tempat penelitian penulis adalah di SMA Negeri 2 Raha yang menjadi latar belakang 

penulis melakukan penelitian di sekolah tersebut karena berdasarkan pengamatan peneliti 

pada siswa SMA Negeri 2 Raha dan wawancara dengan guru penjas ditemukan beberapa 

permasalahan seperti masih banyak siswa yang belum menguasai teknik dasar lompat jauh 

dan juga sarana prasarana belum memadai. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “hubungan power otot tungkai dengan 

kemampuan lompat jauh pada siswa Negeri 2 Raha”. 
 

Power 

Salah  satu  unsur  kondisi  fisik  yang  memiliki  peranan  penting  dalam kegiatan 

olahraga, baik sebagai unsur pendukung dalam suatu gerak tertentu maupun unsur utama 

dalam upaya pencapaian teknik gerak yang sempurna adalah explosive power. Daya ledak 

merupakan terjamahan dari kata explosive power yang artinya kemampuan untuk meraih 

suatu kekuatan setinggi mungkin dalam waktu yang singkat. Power adalah kemampuan otot 

untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang singkat (Harsono, 2001).. 

Mylsidayu (2015), menjelaskan power dapat diartikan sebagai kekuatan dan 

kecepatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam melakukan suatu gerak. Oleh sebab 

itu , urutan latihan power diberikan setelah atlet dilatih kekuatan dan kecepatanya. Tetapi 

pada dasarnya setiap bentuk dari latiha kekuatan dan kecepatan kedua-duanya selalu 

melibatkan unsur power. Antara latihan speed dan power saling mempengaruhi. Wujud gerak 

dari power adalah selalu bersifat eksplosif.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa daya ledak otot tungkai 

merupakan kemampuan  otot untuk bekerja atau berkontraksi secara maksimal guna 

menghasilkan tenaga yang maksimal dalam waktu yang singkat. Daya ledak lebih  

sederhana  dapat  dijelaskan  bahwa  daya  ledak  otot  merupakan  tenaga maksimal yang 

dapat dihasilkan dalam satu kali kontraksi otot. 
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Menurut Sajoto (1988), power adalah kemampuan kekuatan maksimal seseorang yang 

dikerahkan dlam waktu sesingkat mungkin. Power adalah kemampuan otot untuk mengatasi 

ketahanan. Daya ledak adalah suatu kemampuan seseorang untuk mengatasi suatu hambatan 

dengan kecepatan kontraksi yang tinggi.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa power atau daya 

ledak memiliki peranan yang sangat penting dalam aktifitas olahraga, dan power dapat 

diartikan sebagai kekuatan dan kecepatan  yang dilakukan  secara bersama-sama  dalam  

melakukan  suatu  gerak.  Oleh  sebab  itu,  power  apabila dilatih secara baik maka akan 

menghasilkan kekuatan sebagai daya penggerak yang maksimal. 

Menurut Jonath dan Krempel dalam Syafruddin (2011), mendefinisikan daya ledak 

sebagai kemampuan kombinasi kekuatan dengan kecepatan yang terealisasi dalam bentuk 

kemampuan otot untuk mengatasi beban dengan kecepatan kontraksi yang sangat tinggi. 

Namun menurut Pyke dan waston dalam Ismaryati (2008), power  atau daya ledak disebut 

juga sebagai kekuatan eksplosif. Power menyangkut kekuatan dan kecepatan kontraksi yang 

dinamis dan eksplosif serta melibatkan pengeluaran kekuatan otot yang maksimal dalam 

waktu yang secepat-cepatnya. 

Sementara itu gerak sacara explosive dapat diartikan bahwa kekuatan otot dan 

menurut  Pardila (2015), menjelaskan daya ledak  otot tungkai kaki merupakan hasil  dari  

kombinasi  kekuatan  dan  kecepatan  untuk melakukan kerja maksimum dengan waktu yang 

sangat cepat. Kekuatan disini diartikan sebagai kemampuan otot atau sekelompok  otot  

untuk mengatasi beban, baik beban dalam arti tubuh sendiri maupun beban dalam arti benda 

atau alat yang digerakkan oleh tubuh. Sedangkan kecepatan menunjukan cepat atau 

lambatnya otot berkontraksi mengatasi beban. Kombinasi keduanya itulah yang 

menghasilkan kecepatan kecepatan gerak merupakan ciri utama dari  kemampuan explosive. 

Daya ledak merupakan terjemahan dari kata explosive  power  atau  power  (bahasa  

Inggris)  dan  schnelkraft  (bahasa Jerman) power berarti kemampuan untuk meraih kekuatan 

setinggi mungkin dalam waktu yang tersingkat (Rothing, 1983 dalam Syafruddin, 2013). 

Power sebagai produk dari dua kemampuan yaitu kekuatan (strenght) dan kecepatan (speed) 

untuk melakukan force maksimum dalam waktu  yang sangat  cepat. Power  atau sering 

pula disebut  daya  explosive adalah suatu kemampuan gerak yang sangat penting untuk 

menunjang setiap aktifitas pada setiap cabang olahraga (Widiastuti, 2011). Kemampuan 

power atau daya explosive ini akan menetukan hasil gerak yang baik. Suatu contoh,   jika   

seseorang   memiliki   daya   explosive   yang   baik   akan menghasilkan tendangan yang 

keras, chest pass yang cepat, atau seseorang pelari cepat akan menghasilkan lari yang lebih 

cepat jika memiliki daya explosive yang lebih baik. 

Daya   explosive   memiliki   dua   komponen   yaitu   kekuatan   dan kecepatan, maka 

power atau daya explosive dapat manipulasi atau ditingkatkan dengan melalui meningkatkan 

kekuatan otot tanpa mengabaikan kecepatan. Atau sebaliknya meningkatkan kecepatan tanpa 

mengabaikan kekuatan, cara pendekatan seperti ini biasanya dengan memanipulasi atau 

dengan melatih keduanya secara bersamaan sehingga menghasilkan daya  explosive  yang 

baik. 

Power atau daya  explosive  merupakan  suatu  rangkayan  kerja  beberapa unsur 

gerak otot dan menghasilkan daya ledak jika dua kekuatan tersebut bekerja secara bersamaan, 

power atau daya explosive memiliki banyak kegunaan pada suatu aktivitas seperti pada 

berlari, melempar, memukul atau menendang. Gerak dari objek tersebut akan tercapai dengan 
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sempurna jika seorang  tersebut  menerapkan  kekuatan  secara maksimal  dengan  satuan 

waktu yang singkat-singkatnya (Widiastuti, 2011). Dari penjabaran tersebut maka jelaslah 

bahwa power memiliki banyak kegunaan dalam olahraga-olahraga tertentu. 

Berdasarkan penjelasan beberapa para ahli di atas tentang power dapat disimpulkan 

bahwa power atau daya  ledak  merupakan  perpaduan  antara  kekuatan dan kecepatan yang 

melibatkan pengeluaran tenaga otot secara maksimal dalam waktu yang secepat-cepatnya. 

Power otot tungkai yang besar memiliki banyak keuntungan dan salah satunya dalam bidang 

olahraga. 

 

Lompat Jauh  
Lompat jauh merupakan salah satu nomor dari cabang olahraga atletik, yang mana di 

dalam cabang atletik terdapat unsur-unsur gerak dasar manusia diantaranya berjalan, berlari, 

melompat, dan melempar. Menurut Yusuf Adisasmita (1992), menyatakan bahwa lompat 

jauh adalah salah satu nomor lompat dari cabang olahraga atletik. Dalam perlombaan lompat 

jauh, seorang pelompat akan berusaha melompat kedepan dengan bertumpu pada balok 

tumpuan sekuat-kuatnya untuk mendarat di bak lompat sejauh-jauhnya. 

Menurut Ballesteros (1979), lompat jauh adalah hasil dari kecepatan horizontal yang 

dibuat sewaktu dan awalan dengan gaya vertikal yang dihasilkan dan kekuatan kaki tolak. 

Resultante dari kedua gaya menentukan gerak parabola dari titik pusat gravitasi.  

Tujuan lompat  jauh adalah untuk  mencapai  jarak  lompatan  yang  sejauh 

mungkin. Untuk dapat mencapai jarak lompatan yang sejauh-jauhnya sangat diperlukan 

penguasaan teknik dan kondisi fisik yang baik. Teknik dasar lompat jauh adalah sebagai 

berikut. 

a. Lari Awalan (Apporoach Run) merupakan proses gerakan berlari dengan kecepatan penuh 

yang dilanjutkan dengan tumpuan yang kuat. Awalan adalah unsur yang diperlukan dan 

merupakan faktor penting dalam usaha mencapai jarak lompatan yang baik untuk awalan 

lompat jauh jaraknya berbeda-beda tergantung dari kemampuan masing-masing. 

b. Tolakan atau tumpuan (Take Off) adalah perubahan dan perpindahan gerak dari gerakan 

horizontal ke gerakan vertikal yang dilakukan secara cepat.. Tumpuan atau tolakan kaki 

harus kuat agar tercapai tinggi lompatan yang cukup tanpa kehilangan kecepatan maju. 

c. Melayang (Action In The Air)  adalah gerakan melayang pada saat setelah meninggalkan 

balok tumpuan dan di upayakan keseimbangan tetap terjaga dengan bantuan ayunan 

kedua tangan sehingga bergerak di udara. 

d. Mendarat (Landing) adalah proses terakhir dari suatu rangkaian lompat jauh. Untuk 

pelaksanaan gerakan ini dilakukan dengan mengayung kedua kaki lurus kedepan dengan 

tidak kehilangan keseimbangan badan. 

 

METODE 

Dalam penelitian ini merupakan penelitian korelasional untuk mengetahui hubungan 

power otot tungkai dengan kemampuan lompat jauh pada siswa SMA Negeri 2 Raha.  

Adapun skema rancangan penelitian dapat di lihat pada gambar sebagai berikut. 

Rancangan penelitian : 

 

 

 
x Y 
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Keterangan : 

X : Power otot tungkai 

Y : Kemampuan lompat jauh 

    : Hubungan 

Variabel bebas dalam penelitian yaitu power otot tungkai (X) dan variabel terikat 

yaitu kemampuan lompat jauh (Y).  Power otot tungkai yang dimaksud adalah kemampuan 

otot atau sekelompok otot tungkai teste dalam berkontraksi secara kuat dan cepat dalam 

melakukan lompat dengan bertolak menggunakan kedua kaki sejauh mungkin ke arah depan. 

Dalam penelitian ini tes power otot tungkai adalah tes standing broad jump atau lompat jauh 

tanpa awalan. Kemampuan lompat jauh yang dimaksud adalah kemampuan maksimal testee 

dalam melakukan lompatan sejauh mungkin yang di ukur dengan menggunakan satuan meter. 

Dalam penelitian ini Tes kemampuan lompat jauh  adalah tes lompat jauh. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa siswi SMA Negeri 2 Raha yang berjumlah 1156 orang 

yang terdiri dari 544 putra dan 612 putri. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas XI yang berjumlah 256 orang,  yang terdiri dari 120 orang putra dan 136 putri 

menggunakan teknik proposive random sampling untuk mendapatkan jumlah sampel yang 

diinginkan. Kemudian dilakukan seleksi lompat jauh sehingga di peroleh sampel sebanyak 37 

orang. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah tes 

power otot tungkai menggunakan tes standing broad jump dan tes kemampuan lompat jauh 

menggunakan tes lompat jauh. Untuk mendapatkan data-data variabel maka dilaksanakan 

prosedur penelitian dengan menggunakan tes dan pengukuran sebagai berikut: 

1. Tes power otot tungkai menggunakan tes standing broad jump  

Pelaksanaannya : 

a. Siswa atau testee berdiri dengan kedua ujung jari kakinya tepat berada di belakang 

garis batas tolakan. Setelah siap siswa atau testee melakukan persiapan untuk 

melompat. Bersamaan mengayunkan kedua lengan ke depan, dengan seluruh tenaga 

kedua kaki secara bersamaan menolak, melakukan lompatan ke depan sejauh 

mungkin. 

b. Setiap testee di beri kesempatan melakukan 2 kali. 

2. Tes kemampuan lompat jauh menggunakan tes lompat jauh (PASI 1993) 

Pelaksanaannya :  

a. Testee terlebih dahulu di beri penjelasan tentang teknik pelaksanaan lompat jauh. 

b. Pada pelaksanaan tes kemampuan lompat jauh setiap testee di beri kesempatan 

melakukan lompat jauh sebanyak 3 kali. 

c. Testee berusaha melakukan lompat jauh secara horizontal sejauh-jauhnya. 

d. Hasil lompatan terjauh yang sah dari tiga kali kesempatan dihitung dengan satuan 

meter dan di catat sebagai data peneliti. 

Setelah data terkumpul pada kedua variabel yang di maksud, maka untuk menguji dan 

mencari data digunakan statistik produck moment menurut Sutrisno Hadi (1988) : 

 

𝑅𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)
2

}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)
2

}
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Keterangan : 

𝑅𝑥𝑦     = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N  = Jumlah siswa atau sampel 

∑ XY = Jumlah hasil kali X dan Y 

∑ X    = Jumlah skor X 

∑ X2  = Jumlah skor kuadrat  X 

∑ Y     = Jumlah skor Y 

∑ Y2   = Jumlah skor kuadrat  Y 

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat korelasi antara variabel yang diamati digunakan 

peta korelasi  Ali (1985), sebagai berikut: 

a. 0,00 – 0,20 = sangat rendah  

b. 0,21 – 0,40 = rendah 

c. 0,41 – 0,60 = sedang 

d. 0,61 – 0,80 = tinggi 

e. 0,81 – 1,00 = sangat timggi 

 

HASIL PENELITIAN 

Deskriptif  data  yang di maksud adalah mean, standar deviasi, nilai maximum dan 

nilai minimum dari tiap variabel penelitian. Data statistik deskriptif dapat di lihat pada 

lampiran 3. Adapun hasil data tersebut dapat di lihat pada tabel berikut : 

Tabel 1. Deskriptif Statistik Power Otot Tungkai ( X) dengan Kemampuan Lompat Jauh (Y) 

Variabel 

Statistik 

Mean 
Standar 

Deviasi 

Nilai 

Maximum 

Nilai 

Minimum 

X 2,20 0,22 2,59 1,55 

Y 3,80 0,42 4,64 3,16 

 

Berdasarkan tabel 1. dapat di ketahui bahwa :  

a. Mean power otot tungkai (X) adalah 2,20 dengan standar deviasi 0,22. 

b. Mean kemampuan lompat jauh (Y) adalah 3,80 dengan standar deviasi 0,42. 

c. Nilai maximum power otot tungkai adalah 2,59 meter dan nilai minimum 1,55 meter. 

d. Nilai maximum kemampuan lompat jauh adalah 4,64 meter dan nilai minimum 3,16 

meter. 

Untuk lebih jelasnya deskriptif variabel penenlitian dapat dilihat pada tabel kelas 

interval berikut. 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Hasil Penelitian  Power Otot Tungkai (X) 
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Kelas Interval Frekuensi Absolut 
Frekuensi Relatif 

(%) 

1,55 – 1,70 2 5% 

1,71 – 1,86 1 3% 

1,87 – 2,02 3 8% 

2,03 – 2,18 8 22% 

2,19 – 2,34 11 30% 

2,35 – 2,50 10 27% 

2,51 –2,66 2 5% 

Jumlah 37 100% 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa data dari 37 siswa yang melakukan tes power otot 

tungkai adalah sebagai berikut : 

a. Data siswa, rentang nilai 1,55 – 1,70 sebanyak 2 orang (5%) 

b. Data siswa, rentang nilai 1,71 – 1,86 sebanyak 1 oarng (3%) 

c. Data siswa, rentang nilai 1,87 – 2,02 sebanyak 3 orang (8%) 

d. Data siswa, rentang nilai 2,03 – 2,18 sebanyak 8 orang (22%) 

e. Data siswa, rentang nilai 2,19 – 2,34 sebanyak 11 orang (30%) 

f. Data siswa, rentang nilai 2,35 – 2,50 sebanyak 10 orang (27%) 

g. Data siswa, rentang nilai 2,51 – 2,66 sebanyaak 2 orang (5%) 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel grafik berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Histogram Power Otot Tungkai 
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Tabel 3. Distribusi Frekuensi Hasil Penelitian Lompat Jauh (Y) 

Kelas Interval Frekuensi Absolut 
Frekuensi Relatif 

(%) 

3,16 – 3,38 9 24% 

3,39 – 3,61 5 13% 

3,62 – 3,84 4 11% 

3,85 – 4,07 7 19% 

4,08 – 4,30 7 19% 

4,31 – 4,53 4 11% 

4,54 – 4,76 1 3% 

Jumlah 37 100% 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa data dari 37 siswa yang melakukan tes 

kemampuan lompat jauh adalah sebagai berikut : 

a. Data siswa, rentang nilai 3,16 – 3,38 sebanyak 9 orang (24%) 

b. Data siswa, rentang nilai 3,39 – 3,61 sebanyak 5 orang (13%) 

c. Data siswa, rentang nilai 3,62 – 3,84 sebanyak 4 orang (11%) 

d. Data siswa, rentang nilai 3,85 – 4,07 sebanyak 7 orang (19%) 

e. Data siswa, rentang nilai 4,08 – 4,30 sebanyak 7 orang (19%) 

f. Data siswa, rentang nilai 4,31 – 4,53 sebanyak 4 orang (11%) 

g. Data siswa, rentang nilai 4,54 – 4,76 sebanyak 1 orang (3%) 

 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut : 
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Gambar 2 Histogram Kemampuan Lompat Jauh   

Data diuji dengan menggunakan rumus korelasi product moment. Uji korelasi dapat di 

lihat pada lampiran 4. Hasil uji korelasi product moment dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4 Hasil Uji Korelasi Power Otot Tungkai (X) dengan Kemampuan Lompat Jauh (Y)  

Korelasi 

Variabel 

Koefisien 

Korelasi (r) 

Koefisien 

Determinasi 

(r2) 

rtabel (0,05) 

X dengan Y 0,53 0,28 0,325 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa koefisien korelasi antara power otot 

tungkai dengan kemampuan lompat jauh (rxy) sebesar 0,53. Jika dimasukkan dalam peta 

korelasi termasuk korelasi sedang.Untuk mengetahui kebermaknaan hubunganpower otot 

tungkai dengan kemampuan lompat jauh, maka harga rxy yang dibandingkan dengan nilai 

tabel korelasi product moment pada taraf signifikan 0,05 dengan jumlah sampel 37 di peroleh 

rtabel (0,325). Nilai rxy (0,53) > nilai rtabel (0,325) , maka disimpulkan H0 ditolak. Artinya 

ada hubungan yang signifikan antara power otot tungkai dengan kemampuan lompat jauh. 

Koefisien determinasi antara kedua variabel (r2) sebesar 0,28 dengan kata lain 28% 

kontribusi kemampuan lompat jauh ditentukan oleh power otot tungkai. Sedangkan 72% di 

pengaruhi oleh kondisi fisik lainnya, misalnya kekuatan, kecepatan, dan keseimbangan. 

 

PEMBAHASAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan power otot tungkai dengan 

kemampuan lompat jauh pada siswa SMA Negeri 2 Raha. Lompat jauh adalah salah satu 

nomor dari cabang olahraga atletik, yang mana di dalam cabang atletik terdapat unsur-unsur 

gerak dasar manusia diantaranya berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Lompat jauh 

merupakan suatu gerakan melompat menggunakan tumpuan satu kaki untuk mencapai jarak 

sejauh-jauhnya. Untuk dapat melakukan lompatan dengan jarak sejauh mungkin maka dibutuhkan 

adanya unsur kondisi fisik.  
Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa koefisien korelasi antara power otot 

tungkai dengan kemampuan lompat jauh (rxy) sebesar 0,53. Jika dimasukkan dalam peta 

korelasi termasuk korelasi sedang.Untuk mengetahui kebermaknaan hubunganpower otot 

tungkai dengan kemampuan lompat jauh, maka harga rxy yang dibandingkan dengan nilai 

tabel korelasi product moment pada taraf signifikan 0,05 dengan jumlah sampel 37 di peroleh 

rtabel (0,325). Nilai rxy (0,53) > nilai rtabel (0,325) , maka disimpulkan H0 ditolak. Artinya 

ada hubungan yang signifikan antara power otot tungkai dengan kemampuan lompat jauh. 

Koefisien determinasi antara kedua variabel (r2) sebesar 0,28 dengan kata lain 28% 

kontribusi kemampuan lompat jauh ditentukan oleh power otot tungkai. Sedangkan 72% di 

pengaruhi oleh kondisi fisik lainnya, misalnya kekuatan, kecepatan, dan keseimbangan. 

Besarnya presentase hubungan power otot tungkai dengan kemampuan lompat jauh 

memberikan gambaran bahwa power otot tungkai merupakan salah satu unsur kemampuan 

fisik yang mendukung dalam melakukan lompat jauh. Kemampuan lompat jauh yang 

maksimal dibutuhkan pemahaman dalam menguasai teknik lompat jauh yang terdiri dari lari 

awalan, tolakan (tumpuan), melayang dan mendarat. Keempat unsur tersebut merupakan satu 

kesatuan urutan yang tidak terputus – putus satu sama lainnya. 
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KESIMPULAN 
Berdsarkan koefisien korelasi antara power otot tungkai dengan kemampuan lompat 

jauh (rxy) sebesar 0,53. Dengan nilai tabel korelasi product moment pada taraf signifikan 0,05 

di peroleh rtabel(0,325). Dapat disimpulkan bahwa nilai rxy (0,53) >rtabel (0,325), artinya 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara power otot tungkai dengan kemampuan lompat 

jauh, dengan koefisien determinasi (r2) sebesar 0,28 atau 28%. Kontribusi power otot tungkai 

sebesar 28%, sedangkan 72% dipengaruhi oleh kondisi fisik lainnya, seperti kecepatan, 

kelentukan, dan koordinasi. 

 

SARAN  

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas peneliti memberi saran sebagai berikut : 

1. Bagi guru penjaskes, hendaknya dalam proses pembelajaran lompat jauh memperhatikan 

unsur biomotorik power otot tungkai, sebab merupakan salah satu yang mempengaruhi 

hasil lompatan. 

2. Bagi siswa, apabila guru penjaskes memberikan pembelajran hendaknya mengikuti 

petunjuk dan arahan yang diberikan. 

3. Bagi peneliti lain yang relevan kiranya dapat meneliti lebih jauh, dalam melibatkan 

variabel – variabel lain yang berperan dalam melakukan lompat jauh 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ballesteros. 1997. Pedoman Latihan Dasar Atletik, Ditrjemahkan Untuk PASI. Bandung. 

PT. Enka Parahiyangan. 

 http://eprints.unm.ac.id/12711/1/JURNAL.pdf 

 

Harsono. 1989. Coaching Dan Aspek-Aspek Psikologis Dalam Coaching. Dirjen Dikti, 

Depdikbud, Jakarta. 

 http://repository.uir.ac.id/433/2/bab2.pdf 

 

Mylsidayu, Apta dkk.  2015. Ilmu Kepelatihan Dasar. Bandung : Alfabeta. 

   http://repository.uir.ac.id/433/2/bab2.pdf 

 

Kusumawati, Mia. 2015. Penelitian Pendidikan Penjasorkes. Bandung:  Alfabeta. 

 

Pardila, Herli. 2015. Pengeruh Daya Ledak Otot Tungkai, Ketebalan Lemak dan Rasa 

Percara Diri Terhadap Hasil Lompat Jangkit Pada Atlet Pelatda Pekanbaru. 

Jurnal Multirateral, Volume 14 Nomor 2 Desember 2015 Halaman 62-7. 

 http://repository.ump.ac.id/3915/3/JIHAN%20DESINTA%20ANANDA%20PRAD

INI%20BAB%20II.pdf 

 

Sajoto. 1988. Pembinaan Kondisi Fisik Dan Olahraga, Dirjen Dikti, Depdikbud Jakarta. 
http://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/136df4900edc929242e00d5f2bf7a4b1.

pdf  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://eprints.unm.ac.id/12711/1/JURNAL.pdf
http://repository.uir.ac.id/433/2/bab2.pdf
http://repository.uir.ac.id/433/2/bab2.pdf
http://repository.ump.ac.id/3915/3/JIHAN%20DESINTA%20ANANDA%20PRADINI%20BAB%20II.pdf
http://repository.ump.ac.id/3915/3/JIHAN%20DESINTA%20ANANDA%20PRADINI%20BAB%20II.pdf
http://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/136df4900edc929242e00d5f2bf7a4b1.pdf
http://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/136df4900edc929242e00d5f2bf7a4b1.pdf


Fair Play Journal : Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi 

Vol. 2, No. 2, Desember 2020, eISSN 2686-6226 

 

    

  

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 

International License 

128 
 

Saiful. 2018. Tes Pengukuran Dan Evaluasi Dalam Pendidikan Jasmani Dan Olahraga 

Fkip.UHO : Kendari. 

 

Widiastuti.  2015. Tes Dan Pengukuran  Olahraga. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.     

http://eprints.unm.ac.id/11069/1/JURNAL.pdf 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://eprints.unm.ac.id/11069/1/JURNAL.pdf

