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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pada pendidikan dewasa ini siswa sebagian besar banyak belajar 

secara langsung dari pada hanya mempelajari teori saja, karena dengan 

praktik siswa akan mendapatkan pengalaman secara nyata, terbukti pada 

pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (penjaskes) khususnya 

pada pelajaran atletik mengingat pembelajaran atletik ini melibatkan siswa 

untuk melakukan aktivitas jasmani, dimana terdiri dari berbagai cabang 

diantaranya adalah lompat tinggi. Atletik sebagai olahraga individu yang 

sangat populer diajarkan diberbagai sekolah baik dari Sekolah Dasar, 

Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas. 

Atletik merupakan induk dari cabang olahraga yang 

mempertandingkan lari, lompat, jalan, dan lempar (Wiarto, 2013: 1). 

Dapat dikatakan bahwa gerakan-gerakan dalam atletik meliputi gerakan 

yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari misalnya lari, jalan, lompat, 

dan lempar. Pada cabang olahraga ini, khususnya pada lompat tinggi 

berkaitan erat dengan power tungkai, oleh karena itu perlu kiranya suatu 

penelitian untuk mengetahui hubungan power tungkai dengan tinggi 

rendahnya hasil lompatan pada lompat tinggi gaya straddle. 

Tujuan olahraga ini adalah untuk memperoleh lompatan setinggi-

tingginya saat melewati mistar tersebut dengan ketinggian tertentu. Sering 

kali terjadi kesalahan pada saat melakukan lompatan, pada saat melakukan 

lompatan kurang dapat melampaui tiang mistar dengan ketinggian yang 

ditentukan. Oleh karena itu pengembangan power tungkai, sikap tubuh 

ketika melewati mistar, dan lari awalan yang tepat perlu untuk 

dikembangkan pada para pelompat tinggi khususnya pada pemula.  

Berkenaan dengan hal tersebut, siswa SMP dianggap merupakan sebagai 

pemula dalam cabang olahraga lompat tinggi terutama lompat tinggi gaya 

straddle ini, karena membutuhkan kekuatan pada power tungkai. Itulah 
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sebabnya mengapa pelompat siswa SMP perlu diadakan latihan pengujian 

kekuatan power tungkai. Hal ini karena lompat tinggi gaya straddle 

tersebut memiliki teknik-teknik yang sulit untuk mencapai tinggi lompatan 

yang maksimal.  

Power tungkai sangat penting pengaruhnya dalam sebuah olahraga, 

terutama dalam olahraga melompat seperti lompat tinggi. Menurut 

(Hatfield dalam Afdhol Zikri 2013: 5), “Power merupakan hasil perkalian 

antara gaya dan jarak dibagi dengan waktu atau dapat juga kekuatan 

dinyatakan sebagai kerja dibagi waktu”. Maka power merupakan kekuatan 

dan dalam tungkai terdapat tiga kelompok otot utama: ekstensor, peroneal, 

dan fleksor (Omar Faiz, 2002: 109). 

 Maka power tungkai ini perlu dilatih agar dapat bekerja secara 

kuat salah satunya yaitu dengan vertical jump (lompat vertical atau loncat 

tegak) adalah tes kebugaran yang telah umum dilakukan untuk 

menentukan kekuatan otot kaki atau daya ledak (explosive power) seorang 

atlet. Terutama untuk mengetahui perkembangan seorang atlet selama 

pelatihan. Semakin tinggi lompatan maka semakin kuat otot kaki 

(Michelle Lovitt, 2004: 39). Pelatihan vertical jump diharapkan dapat 

melatih kekuatan otot pada saat melakukan lompatan, ketika siswa 

melakukan lompat tinggi gaya straddle secara maksimal. Sehingga 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan power tungkai 

dengan hasil lompat tinggi gaya straddle. 

 

Berhubungan dengan hal tersebut, ternyata setelah peneliti 

melakukan observasi di SMP Negeri 10 Kota Sukabumi, masih perlu 

diadakan suatu latihan untuk meningkatkan hasil lompatan terutama pada 

pembelajaran atletik. Ketika melakukan berbagai hal yang berkenaan 

dengan lompatan, untuk memperoleh lompatan yang lebih tinggi ini 

banyak dipengaruhi oleh power tungkai, posisi tubuh ketika melewati 

mistar, dan kemampuan lari awalan yang menunjang tolakan yang efektif. 
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Adakalanya siswa mengalami kelemahan power tungkai karena 

kurangnya latihan melompat, sehingga hasil lompatan siswa ketika lompat 

tinggi gaya straddle melalui tiang mistar tidak sempurna dan bahkan tidak 

dapat melewati mistar karena tubuh menyentuh tiang mistar. Maka dari itu 

menurut Ismayarti dalam Sri Hartati (2016 : 6) latihan melompat seperti 

vertical jump atau lompat tanpa awalan sangat diperlukan. Maka sebagai 

upaya untuk melakukan hasil lompatan yang tinggi tanpa meyentuh tiang 

mistar, siswa dapat melakukan latihan vertical jump untuk melatih power 

tungkai yang kuat. 

Untuk dapat melewati mistar secara maksimal, seorang pelompat 

tinggi dituntut dapat memproyeksikan pusat gaya tubuhnya di udara 

dengan kecepatan bergerak ke depan secara maksimal. Ketinggian 

lompatan yang dicapai tergantung pada kemampuan power tungkai pada 

saat lari, menjadi alasan saat melakukan tolakan. Hal-hal ini menjadi 

permasalahan bagi siswa SMP Negeri 10 Kota Sukabumi. Berdasarkan hal 

tersebut maka peneliti memberikan tes berupa vertical jump, bertujuan 

untuk mengukur komponen power tungkai.  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dalam hal ini 

peneliti ingin mengetahui hasil lompatan pada lompat tinggi gaya straddle, 

dengan melakukan penelitian yang berjudul “hubungan kekuatan otot 

tungkai terhadap keterampilan lompat tinggi gaya straddle siswa kelas 

VIII Olahraga di SMP Negeri 10 Kota Sukabumi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Agar suatu penelitian mempunyai arah yang jelas, maka peneliti 

membuat rumusan masalah “adakah hubungan power tungkai dengan hasil 

lompat tinggi gaya straddle pada siswa kelas VIIIA Olahraga di SMP 

Negeri 10 Kota Sukabumi Tahun Ajaran 2017/2018?”. 
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C. Batasan Masalah  

Agar permasalahan yang diteliti tidak meluas dan tidak 

menyimpang dari tujuan peneliti, maka masalah yang diteliti pada 

penelitian ini dibatasi dengan melihat hubungan power tungkai dengan 

hasil lompat tinggi gaya straddle siswa kelas VIII Olahraga di SMP 

Negeri 10 Kota Sukabumi. 
 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui 

hubungan power tungkai dengan hasil lompat tinggi gaya straddle siswa 

kelas VIIIA Olahraga di SMP Negeri 10 Kota Sukabumi Tahun Ajaran 

2017/2018”. 
 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini manfaat yang ingin dicapai adalah: 

1. Bagi Guru Pendidikan Jasmani 

Sebagai kontribusi untuk mengembangkan gerakan dasar lompat 

tinggi gaya straddle. 

2. Bagi peneliti 

Untuk menambah pengetahuan mengenai lompat tinggi gaya straddle. 

3. Bagi siswa. 

Membantu memberikan hasil yang lebih baik kepada siswa dalam 

melakukan lompat tinggi gaya straddle dengan teknik yang baik. 


