
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia secara terus 

menerus melaksanakan pembangunan di segala bidang termasuk pembinaan 

di bidang olahraga. Melalui olahraga akan dapat ditingkatkan kekuatan 

ketrampilan kerja, kesegaran jasmani serta derajat kesehatan dan 

pembentukan kepribadian yang baik. Hal ini berarti bahwa peranan olahraga 

sangat penting artinya dalam menunjang kehidupan manusia agar tetap sehat 

dan memiliki kesegaran jasmani yang prima sehingga dapat melaksanakan 

tugas sehari-hari dengan baik. 

Olah raga merupakan kegiatan fisik yang bersifat kompetitif dalam 

suatu permainan,  berupa perjuangan tim maupun diri sendiri (Malatesta, et al, 

2003). Salah satu olah raga yang berbentuk kompetitif adalah atletik. Atletik 

merupakan salah satu cabang olahraga yang tertua yang telah ada dan 

dilakukan oleh manusia sejak jaman purba sampai sekarang ini. Bahkan dapat 

dikatakan sejak adanya manusia di muka bumi ini, atletik sudah ada dan 

dilakukan oleh manusia. Hal tersebut dikarenakan setiap gerakan dalam 

atletik seperti jalan, lari, lompat dan lempar merupakan perwujudan dari 

gerakan dasar dalam kehidupan manusia sehari-hari. 

Kegiatan olahraga diberikan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai 

ke perguruan tinggi. Oleh karena itu kegiatan olahraga sekolah dimasukan 
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dalam kurikulum sekolah sebagai sarana penunjang pertumbuhan dan 

peningkatan kesegaran jasmani siswa. Aktivitas olahraga disekolah dasar 

mempunyai tujuan disamping untuk peningkatan pertumbuhan dan kesegaran 

jasmani,juga untuk meningkatkan dan rasa senang berolahraga. 

Cabang olahraga lompat jauh sebagai bagian dari atletik, 

membutuhkan suatu awalan yang dipengaruhi oleh kecepatan dan tolakan 

(power tungkai) yang maksimal untuk dapat menghasilkan jarak lompatan 

yang maksimal. Agar pembinaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, 

maka perlu diketahui beberapa faktor yang ikut berpengaruh dan menentukan 

keberhasilan seorang atlet khususnya dalam cabang olahraga atletik. Faktor-

faktor tersebut menurut Sajoto (1988: 15) antara lain adalah sebagai berikut: 

1) Pengembangan Fisik, 2) Pengembangan Teknik, 3) Pengembangan Mental, 

4) Kematangan Juara. Salah satu unsur kondisi fisik yaitu latihan power atau 

daya ledak (Sajoto, 1988: 17). Sedang latihan yang dapat meningkatkan 

explosif power (kekuatan daya ledak) antara lain adalah: 1) Melompat 

memantul jauh ke depan atas (bounds), 2) Loncat-loncat vertikal (hops), 3) 

Melompat (jump), 4) Lompat berjingkat (leaps), 5) Langkah dekat (Skips). 

Untuk meningkatkan prestasi olahraga dibutuhkan latihan yang 

intensif dan terprogram dengan baik. Latihan intensif yang dimaksud adalah 

latihan dengan beban kerja yang meningkat. Adapun latihan yang terprogram 

adalah latihan yang memiliki program tujuan jelas, materinya sesuai dengan 

karakteristik nomor olahraga yang dibina. 
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Bentuk latihan untuk meningkatkan kekuatan daya ledak salah satunya 

adalah pliometrik. Pliometrik merupakan macam latihan yang bertujuan 

menghubungkan gerakan kecepatan dan kekuatan untuk menghasilkan 

gerakan-gerakan eksplosif. Istilah ini sering digunakan dalam 

menghubungkan gerakan lompat yang berulang-ulang atau latihan reflek 

regang untuk menghasilkan reaksi yang eksplosive (Radcliffe & Farentinos, 

2002).  

Matavulj, et al (2005) dalam penelitiannya mengatakan bahwa 

aplikasi latihan pliometrik pada remaja terbukti dapat menurunkan rata-rata 

tingkat cidera lutut khususnya pada Anterior cruciatum ligament karena 

menurut Chu (1992) latihan untuk power tungkai yang tidak terprogram pada 

remaja tidak dianjurkan sebelum mereka cukup matang, karena latihan dapat 

menghambat pertumbuhan mereka jika tidak terkontrol dengan benar. 

sehingga perlu diberikan program yang dirancang khusus.  

Brandon (2006) mengatakan latihan pliometrik secara terprogram bagi 

remaja umur 12 - 15 tahun baik untuk tumbuh dan berkembang karena pada 

umur tersebut kekuatan masih dapat dibentuk secara bersamaan dengan 

perkembangan sistem neuromusculuskletal yang masih berlangsung dan 

dalam umur remaja pertengahan ini  sangat tepat dalam pembangunan basic 

skill dalam bidang olahraga, khususnya lompat jauh. 

Penelitian ini dibatasi pada penggunaan latihan vertical jump, yaitu 

bentuk latihan dari pliometrik yang bertujuan untuk meningkatkan power 

tungkai dengan cara melompat naik turun dari bangku  Loncat naik turun 
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merupakan bagian dalam latihan daya ledak otot tungkai. Gerakan loncat naik 

turun adalah gerakan meloncat ke atas bangku dan turun kembali ke bawah 

dengan kedua tungkai bersama-sama.  

Penelitian Markovic (2007) menyimpulkan bahwa latihan pliometrik 

dapat meningkatkan power tungkai dengan hasil pada, vertical jump 82%, 

drop jump 47%. Penelitian pendukung lain menyatakan terdapat peningkatan 

power tungkai yang sangat signifikan dalam aplikasi latihan pliometrik 

vertical jump sebesar 82%,  (Spurrs et al., 2003).  

Hartati (2005) meneliti tentang. Pengaruh Latihan Pliometrik Loncat 

Katak dan Loncat Naik Turun Terhadap Kemampuan Lompat Jauh Gaya 

Jongkok pada Siswa Putra Kelas V SD Negeri 01 Kecamatan Ungaran 

Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2004/2005. Hasil penelitian 

menunjukkan ada perbedaan pengaruh antara latihan loncat katak dan loncat 

naik turun terhadap kemampuan lompat jauh gaya jongkok pada siswa. Dari 

perhitungan mean, latihan loncat naik turun lebih berpengaruh daripada 

latihan loncat katak. Artiya untuk meningkatkan kemampuan lompat jauh 

dapat melakukan latihan loncat katak atau loncat naik turun, dan untuk 

memperoleh hasil lompatan yang lebih berpengaruh dapat melakukan latihan 

loncat naik turun.

Dalam olahraga lompat jauh, faktor kecepatan dan kekuatan berlari  

memiliki peran penting dalam prestasinya. Karena itu dibutuhkan latihan 

tersendiri untuk kecepatan dan kekuatan lari tersebut. Lari dalam olahraga  

atletik selain memiliki spesifikasi yang berbeda, juga memiliki metode latihan 
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yang berbeda yang dapat digunakan dalam upaya mencapai atau 

meningkatkan prestasinya. Metode-metode latihan tersebut dapat 

dikemukakan antara lain adalah latihan sirkuit (sirkuit training), latihan 

interval (interval training), latihan lari cepat (sprint training), lari cepat 

akselerasi (accelleration sprint), lari cepat hollow (hollow sprint) dan 

sebagainya (Mane, 1986:22). 

Relay (2003) menyatakan latihan sprint yang baik membutuhkan 

reaksasi cepat, akselerasi yang baik, dan jenis lari yang efisien. Olahragawan 

juga harus mengembangkan sprint yang baik dan mempertahankan kecepatan 

puncak. Latihan sprint biasanya dimulai dengan latihan untuk meningkatkan 

tenaga, teknik, dan daya tahan. Ketika sesi lomba sudah dekat, kurangi latihan 

tenaga dan ketahanan dan tekankan latihan pada sprint berkecepatan tinggi. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan beberapa hasil penelitian 

terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Sprint Training dan Pliometrik Vertical Jump Terhadap Hasil 

Lompat Jauh Siswa Kelas XI SMA Muhammadiyah 3 Sukoharjo Tahun 

2010”. 

 

B. Indentifikasi Masalah 

Melihat perkembangan prestasi olahraga khususnya cabang atletik 

pada nomor lompat jauh di Indonesia semakin memprihatinkan dan 

prestasinya kurang memuaskan, maka dibutuhkan suatu pengembangan 

prestasi dengan latihan-latihan yang sesuai. Hal ini dapat dilihat perolehan 24 
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medali emas pada cabang atletik di SEA GAMES 2009 di Myanmar, tidak 

ada yang disumbangkan oleh atlet lompat jauh (Kompas, 27 Nopember 2009).  

Dalam lompat jauh, gerakan-gerakan lari, lompat, dan menghentak 

sangat dibutuhkan. Semua gerakan gerakan tersebut terangkai dalam suatu 

pola gerak yang diperlukan atlet dalam menjalankan tugasnya. Menurut 

Sucipto (2000) gerakan yang paling dominan dalam atletik adalah lari. 

Pemain yang memiliki teknik kecepatan dan kekuatan lari yang baik, akan 

berprestasi. Agar lari cepat dan kuat tentu dibutuhkan power otot tungkai 

yang maksimal, oleh karena itu perlu melatih power otot tungkai. Dalam 

melatih power otot tungkai, dapat digunakan salah satu metode latihan yaitu 

dengan metode Pliometrik. Adapun materi latihan Pliometrik untuk 

meningkatkan daya ledak otot tungkai adalah latihan vertical Jump, 

sedangkan kecepatan lari akan ditunjang dengan  sprint training. 

Melihat dari permasalahan tersebut, maka penulis ingin melakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh  sprint training dan  pliometrik vertical 

jump terhadap hasil lompat jauh pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 3 

Sukoharjo Tahun 2010. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Karena keterbatasan alat ukur, biaya dan waktu, maka yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah pengaruh  sprint training dan Vertical jump 

terhadap hasil lompat jauh. 

 

 

 



 7

D. Rumusan Masalah  

Masalah yang diteliti drumuskan sebagai berikut: 

Apakah  sprint training dan pliometrik vertical jump berpengaruh terhadap 

hasil lompat jauh pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 3 Sukoharjo 

Tahun 2010 ? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujan untuk mengetahui pengaruh sprint training dan 

pliometrik vertical jump terhadap hasil lompat jauh. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Dengan penelitian ini maka akan didapatkan berbagai macam  

manfaat, antara lain: 

1. Bagi pendidik 

Akan dapat menambah khasanah keilmuwan fisioterapi dalam wadah 

fisioterapi olah raga. 

2. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengelaman dalam 

menggembangkan diri dan mengabdikan diri pada dunia kesehatan, 

khususnya di bidang fisioterapi di masa yang akan datang. 

3. Bagi siswa SMA Muhammadiyah 3 Sukoharjo  

Memberi masukan akan pentingnya terapi latihan pliometrik dalam 

mendukung latihan fisik untuk meningkatkan prestasi bermain para atlit. 
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4. Bagi peserta penelitian 

Menambah pengetahuan dalam meningkatkan pestasi diri dan cara-cara 

mengolah potensi prestasi diri dengan terapi latihan fisik.                                   

 
 

 


