
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Cabang Olahraga Atletik Nomor Lompat Jauh 

a. Pengertian Atletik 

Olahraga merupakan berbagai macam kegiatan atau usaha untuk 

mendorong, membangkitkan, mengembangkan dan membina kekuatan 

jasmani maupun rohani pada setiap orang. Lebih luas lagi olahraga dianggap 

sebagai salah satu alat dalam usaha meningkatkan kesanggupan bangsa guna 

menanggulangi kewajibannya yang semakin lama semakin meningkat sesuai 

dengan perkembangan jaman. Olahraga merupakan kebutuhan manusia yang 

sangat penting sehingga olahraga menjadi suatu tuntutan untuk maju ke depan 

(Aip Syarifuddin, 2002: 33) 

Tujuan seseorang dalam melakukan olahraga menurut (Sajoto, 

1995:10) adalah sebagai berikut: (1) untuk rekreasi, yaitu olahraga hanya 

untuk mengisi waktu senggang, dilakukan dengan penuh kegembiraan; (2) 

Tujuan pendidikan yaitu kegiatan formal, tujuan mencapai sasaran pendidikan 

melalui kurikulum tertentu; (3) Tingkat kesegaran jasmani tertentu; (4) 

Sasaran suatu prestasi tertentu. Nomor olahraga atletik adalah induk dari 

semua cabang olahraga dan yang paling tua. Dalam nomor atletik terdapat 

bermacam latihan fisik yang lengkap dan menyeluruh. Latihan fisik tersebut 

diharapkan akan memberikan kepuasan karena dengan melakukan berbagai 
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kegiatan dalam olahraga atletik maka dorongan naluri seseorang untuk 

bergerak dapat terpenuhi. Atletik memegang peranan penting dalam 

pendidikan dan pengembangan kondisi fisik individu pelaku olahraga. Atletik 

juga menjadi dasar pokok untuk pengembangan dan peningkatan prestasi yang 

optimal bagi cabang olahraga lainnya. 

Sesuai dengan beberapa tujuan dalam melakukan olahraga tersebut di 

atas, maka di sekolah mempunyai seperangkat kurikulum yang menjabarkan 

kegiatan olahraga pendidikan jasmani. Dalam Kurikulum SMA pengertian 

pendidikan jasmani dan kesehatan adalah mata pelajaran yang merupakan 

bagian pendidikan keseluruhan yang proses pembelajarannya mengutamakan 

aktifitas jasmani dan kebiasaan hidup sehat menuju pada pertumbuhan dan 

pengembangan jasmani, mental, sosial dan emosional yang selaras, serasi 

seimbang. Salah satu cabang olahraga nomor atletik yang juga menjadi 

muatan materi pendidikan di sekolah adalah nomor lompat jauh, terutama 

dalam materi pembelajaran Penjas di sekolah dasar (GBPP Penjaskes, 2004). 

Kurikulum pendidikan jasmani dan kesehatan untuk SMA meliputi 

kegiatan pokok dan kegiatan pilihan. Kegiatan pokok terdiri atas atletik, 

senam, permainan dan pendidikan kesehatan. Sedang kegiatan pilihan 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, seperti renang, pencak silat, 

bulu tangkis, tenis meja dan sepak bola. Kegiatan dalam atletik yang termasuk 

dalam materi kurikulum adalah nomor lompat jauh. 
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b. Lompat Jauh 

Nomor olahraga dalam cabang atletik secara garis besar dapat 

dibedakan menjadi empat bagian yaitu: (1) Nomor jalan ; (2) Nomor lari; (3) 

Nomor lompat; dan (4) Nomor lempar. Sedangkan nomor lompat sendiri 

terdiri dari lompat jauh, lompat jangkit, lompat tinggi dan lompat galah. 

Sementara lompat jauh dalam pelaksanaannya mempunyai tiga gaya yaitu: (1) 

Gaya Jongkok (Tuck Style); (2) Gaya Menggantung (Hang Style) ; (3) Gaya 

Berjalan di Udara (Walking in the Air).  Olahraga lompat jauh sebagai salah 

satu nomor lompat dari cabang olahraga atletik, maka seorang atlet akan 

dituntut untuk melakukan gerakan melompat atau maju ke depan melalui 

tumpuan pada balok tolakan dengan sekuat-kuatnya untuk mendarat sejauh 

mungkin dalam bak pasir (Aip Syarifuddin, 2002: 10).  

Bentuk gerakan lompat jauh adalah gerakan melompat, mengangkat 

kaki ke atas dan ke depan dalam upaya membawa titik berat badan selama 

mungkin di udara (Aip Syarifuddin, 2002: 90). Unsur utama dari olahraga 

lompat jauh adalah terdiri dari gerakan lari dengan awalan, gerakan bertolak, 

gerakan melayang di udara dan berakhir dengan gerakan mendarat. Masing-

masing unsur gerakan tersebut memiliki gaya tersendiri dan memberikan 

sumbangan terhadap hasil lompatan yang berupa jarak. Keempat gerakan 

tersebut harus dilakukan dalam rangkaian yang tidak terputus-putus (Aip 

Syarifuddin, 2002: 97). 

Hasil lompat jauh dipengaruhi oleh kecepatan lari awalan, kekuatan 

kaki tolak dan koordinasi gerakan serta waktu  pendaratan. Melompat dalam 
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lompat jauh sebenarnya adalah perwujudan dari gabungan gerakan lari dan 

menolak. Jadi hasil lompatan akan besar jika larinya cepat dan tolakan yang 

dibuat pada balok tumpuan dilakukan dengan kuat. Oleh karena itu untuk 

dapat mencapai hasil lompatan yang baik, maka seorang atlet lompat jauh 

dituntut untuk melakukan suatu gerakan lari awalan dengan cepat dan langkah 

yang benar agar dapat bertolak dengan kuat pada balok tolakan (Aip 

Syarifuddin, 2002: 96). 

Untuk dapat memberikan dan menentukan suatu latihan fisik yang 

tepat, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan yang diperlukan pada 

lompat jauh, perlu diketahui komponen-komponen yang dapat memberikan 

sumbangan positif pada peningkatan hasil lompatan. Untuk itu perlu diketahui 

bagian-bagian otot pendukung dan pertimbangan secara antrometik. Tujuan 

latihan kondisi fisik adalah untuk meningkatkan kualitas fungsional peralatan 

tubuh sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan untuk mencapai optimalisasi 

gerakan dan hasilnya dalam cabang olahraga tertentu (Sajoto, 1995: 15). 

Analisa gerakan dalam lompat jauh gaya jongkok adalah setelah 

bertumpu pada kaki, misal kaki kiri, maka kaki kanan segera diayunkan ke 

depan atas dengan sikap lutut bengkok sewajarnya. Kemudian kaki kiri segera 

menyusul dan diangkat. Pada saat mencapai titik tertinggi, kedua kaki 

disejajarkan dalam sikap jongkok atau duduk. Selanjutnya kedua kaki dan 

tangan diluruskan ke depan, badan agak condong ke depan untuk bersiap 

melakukan pendaratan. Pada saat tumit menginjak pasir, kedua lutut ditekuk 

dengan cepat dan kedua tangan menyentuh pasir di depan badan (Tamsir 

Riyadi, 1985: 97) 
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c. Komponen-komponen Lompat Jauh 

Lompat jauh merupakan gerakan gabungan dari awalan, tolakan, 

waktu melayang dan mendarat. Gerakan-gerakan tersebut dilakukan secara 

kontinyu dan antara satu dengan yang lainnya saling menunjang sehingga 

penguasaan terhadap masing-masing gerakan menjadi sangat penting. 

Komponen-komponen lompat jauh secara garis besar adalah sebagai berikut: 

1) Awalan 

Awalan atau ancang-ancang adalah gerakan permulaan dalam bentuk lari 

untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan melakukan tolakan 

(lompatan). Jarak awalan yang biasanya digunakan oleh para atlet lompat 

jauh adalah: 

a) Atlet putri antara 30 – 45 meter 

b) Atlet putra antara 40 – 50 meter 

Sedangkan untuk pelaksanaan pengajaran di sekolah dasar disesuaikan 

dengan kemampuan anak-anak usia sekolah dasar misalkan untuk putri 

jarak awalan 15 – 20 meter dan untuk putra jarak awalan 15 – 25 meter. 

2) Tolakan 

Tolakan adalah perubahan dan perpindahan gerak dari gerakan horisontal 

ke gerakan vertikal yang dilakukan secara cepat. Di mana sebelumnya atlet 

lompat jauh sudah mempersiapkan diri untuk melakukan tolakan sekuat-

kuatnya pada langkah terakhir sehingga seluruh tubuh terangkat ke atas 

dan melambung di udara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
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melakukan tolakan adalah merubah kecepatan horisontal ke kecepatan 

vertikal 

3) Sikap badan di udara 

Badan harus diusahakan untuk dapat melayang selama mungkin pada saat 

di udara dan berada dalam keadaan seimbang. Sangat penting untuk 

meluruskan kaki tumpu secepat-cepatnya untuk memperoleh ketinggian, 

sehingga dapat melayang lebih tinggi. Pada waktu naik, badan harus 

ditahan dalam keadaan rileks kemudian melakukan gerakan sikap tubuh 

untuk menjaga keseimbangan yang memungkinkan pendaratan yang lebih 

sempurna. Gerakan sikap tubuh inilah yang disebut sebagai gaya dalam 

lompat jauh. 

4) Pendaratan 

Pada waktu akan mendarat, kedua kaki dibawa ke depan lurus dengan 

jalan mengangkat paha ke atas, badan dibungkukkan ke depan, kedua 

tangan ke depan kemudian mendarat pada kedua tumit terlebih dahulu dan 

mengeper dengan lutut dibengkok, supaya badan tidak terlalu jauh ke 

belakang, kepala ditundukkan dan kedua tangan lurus ke depan (Aip 

Syarifuddin, 2002: 95). 

Komponen-komponen lompat jauh di atas sangat mempengaruhi hasil 

lompatan yang dilakukan atlet. Keseluruhan gerakan lompat jauh mulai dari 

awalan sampai pendaratan membutuhkan koordinasi yang baik. 
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d. Lompat Jauh Gaya Jongkok 

Untuk dapat memperoleh prestasi dalam olahraga lompat jauh maka 

seorang atlet lompat jauh harus mempunyai 3 kualitas yaitu sebagai berikut: 

1) Harus mampu mengembangkan kecepatan yang besar saat tinggal landas. 

2) Harus mampu menggunakan ekstensi lutut dan posisi tungkai sebelum 

elakukan kegiatan melompat. 

3) Harus mampu mengembangkan dan menjaga ketinggian selama mungkin 

di udara dengan sudut kurang dari 45o 

Bahwa dalam lompat jauh perlu diperhatikan dan dipertimbangkan serta 

dianalisis faktor awalan lari, daya ledak (take off) dan mendarat di samping itu 

perlu juga seorang pelompat jauh memiliki tungkai yang panjang, 

keseimbangan tubuh yang baik dan lama di udara adalah sangat penting (Aip 

Syarifuddin, 2002: 97). 

 
e. Faktor Kondisi Fisik yang Mempengaruhi Kemampuan Lompat Jauh 

Dalam melakukan suatu latihan harus diketahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi atau memberikan peran bagi tercapainya prestasi yang 

maksimal dalam cabang olahraga atletik khususnya lompat jauh. Pada lompat 

gaya jongkok faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pencapaian hasil 

lompat jauh antara lain adalah komponen kondisi fisik yang berupa kecepatan, 

kekuatan daya ledak dan jenis kelamin. 

1) Kecepatan 

Kecepatan menurut Suharno HP (1986: 43) adalah kemampuan organisme 

atlet dalam melakukan gerakan-gerakan dalam waktu sesingkat-singkatnya 
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untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Sedangkan menurut Sajoto 

(1995: 9) dikatakan bahwa kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk 

melakukan gerakan keseimbangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. 

Kecepatan di sini adalah kecepatan lari dalam awalan lompat jauh gaya 

jongkok yang ditentukan oleh urutan gerakan lari dan langkah yang 

dilakukan secara tepat dan cepat. 

Secara cepat dimaksudkan untuk memberikan tenaga pada saat melakukan 

tolakan, sedangkan secara tepat dimaksudkan pada waktu melakukan lari 

awalan pada titik terakhir kaki yang tepat dengan posisi yang tepat 

berpijak pada papan tolakan / tumpuan. 

2) Kekuatan 

Kekuatan merupakan salah satu faktor penting dalam lompat jauh, karena 

merupakan unsur yang penting maka kekuatan perlu mendapat perhatian 

terutama dalam melaksanakan program latihan. Latihan kekuatan 

mendapatkan porsi yang lebih banyak dalam suatu latihan dibandingkan 

dengan porsi latihan lainnya. Kekuatan juga merupakan dasar yang paling 

penting dalam melatih keterampilan gerak. Komponen kondisi fisik 

seseorang dalam kaitannya dengan kemampuannya dalam menggunakan 

otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan merupakan 

kemampuan otot dalam menahan beban kerja dalam waktu tertentu secara 

maksimal (Sajoto, 1995: 16). Unsur kekuatan dalam lompat jauh sangatlah 

penting untuk mendapatkan hasil tolakan yang kuat dan benar sehingga 

dapat pula melakukan tolakan yang kuat dan mencapai hasil lompatan 

yang jauh. 
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3) Daya Ledak 

Daya ledak adalah kekuatan sebuah otot untuk mengatasi tahanan beban 

dengan kecepatan tinggi dalam gerakan yang utuh (Suharno HP, 1998:36). 

Daya ledak yaitu kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan 

maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ( 

Sajoto, 1995: 17). Untuk mendapatkan tolakan yang kuat dan kecepatan 

yang tinggi seorang atlet harus memiliki daya ledak yang besar. Jadi daya 

ledak otot tungkai sebagai tenaga pendorong lompatan pada saat 

melakukan tolakan pada papan tolak setelah melakukan awalan untuk 

memperoleh kecepatan vertikal sehingga dapat menambah jarak lompatan 

yang dilakukan. 

4) Jenis Kelamin 

Pada akhir masa puber anak dengan jenis kelamin laki-laki mulai 

mempunyai ukuran otot yang lebih besar dibandingkan anak dengan jenis 

kelamin wanita. Selain itu pada anak laki-laki, otot-otot yang dimilikinya 

terutama pada otot-otot gerak di bagian kaki mempunyai tingkat 

perkembangan yang lebih baik dibandingkan dengan otot yang dimiliki 

oleh anak perempuan. Oleh karena itu dengan latihan-latihan kekuatan 

yang diberikan secara intensif akan memberikan keuntungan bagi anak 

laki-laki khususnya pada pencapaian prestasi melalui kegiatan olahraga 

Aip Syarifuddin, 2002: 97). 
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2. Latihan Pliometrik 

a. Pengertian Latihan 

Latihan menurut Ebben et al. (2001: 114) adalah kumpulan pengertian 

dari semua usaha dalam proses peningkatan prestasi (termasuk pula usaha 

untuk mempertahankan prestasi). Sisi biologi kedokteran olahraga pada proses 

peningkatan prestasi ini, dilakukan rangsangan-rangsangan yang meningkat 

melalui gerak-gerak yang terarah dan sistematis dengan tujuan terjadi 

penyesuaian pada otot dan fungsi organ tubuh. Dari teori pendidikan, proses 

peningkatan prestasi ini terjadi karena perencanaan dan cara mempengaruhi 

yang di arahkan secara khusus pada peningkatan manusia seutuhnya. Penentu 

berhasilnya atlet berprestasi ditentukan oleh banyak faktor, menurut Malisoux 

et al. (2006: 167), bahwa skema atlet berprestasi adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kualitas Latihan dan Faktor-Faktor Pendukung 

Sumber: Coaching dan Aspek-Aspek Psikologis dalam Coaching, Modifikasi dari  
Malisoux et al.  (2006). 



 19

Hakekat dan tujuan latihan olahraga ialah meningkatkan ketrampilan, 

dan kinerja peserta pelatihan setinggi mungkin agar para olahragawan mampu 

berprestasi semaksimal mungkin (Pyke cit Kilpatrick, 2003: 83). Karena itu 

tugas seorang pelatih adalah membantu atlit-atlitnya untuk meningkatkan 

prestasi olahraga semaksimal mungkin. Menurut  Malisoux et al. (2006: 172) 

ada empat aspek yang perlu dilakukan pelatih kepada para atlitnya untuk 

memaksimalkan prestasi, yaitu: a) aspek fisik, b) aspek teknik, c) aspek taktik 

dan d) aspek mental. Keempat aspek tersebut harus diterapkan secara 

sistematis berencana, sinergis dan serempak.  

Seorang atlet lompat jauh yang terampil dan sukses dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Menurut Fleck & Kraeamer (2004: 95) menjelaskan bahwa 

faktor yang menentukan kesuksesan yaitu: a) faktor genetic, b) faktor 

kedisiplinan, c) faktor latihan, dan d) faktor keberuntungan. Beberapa anjuran 

bagi pelatih dalam mendidik pemain agar kesuksesan dapat tercapai antara 

lain: a) canangkan pentingnya disiplin, b) anjurkan makan makanan yang 

bergizi, hidup sehat dan istirahat cukup, c) jadilah contoh yang baik, d) 

luaskan wawasan (Never stop learning), dan e) buat program yang terarah.  

Jenjang latihan olah raga menurut Gehri et al. (1998: 211). 

 
Gambar 2.2. Jenjang Latihan Olahraga 

Sumber: Science of Coachng, Modifikasi dari Gehri et al. (1998).  
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Umur remaja pertengahan 12-15 tahun sangat tepat dalam 

pembangunan basic skill dalam taraf  multilateral (permulaan dan 

pembentukan) dan spesialisasi tahap awal yang terdapat dalam gambaran 

segitiga jenjang pertumbuhan dan perkembangan gerak latihan olahraga, 

khususnya lompat jauh (Gehri et al., 1998: 213). Menurut Brandon (2006: 

183) mengatakan latihan terhadap remaja umur 12-15 tahun (remaja 

pertengahan) baik untuk tumbuh dan berkembang dikarenakan pada umur 

tersebut kekuatan masih dapat dibentuk. Kekuatan masih dapat dibentuk 

karena proses tersebut terjadi secara bersamaan dengan perkembangan sistem 

neuromusculoscletal yang cepat dan masih berlangsung. 

b. Pengertian Pliometrik 

Latihan pliometrik adalah salah satu latihan yang favorit yang 

dilakukan oleh pelatih saat ini, terutama kepada cabang olahraga yang 

membutuhkan kemampuan power otot tungkai atau otot lengan. Sejarah 

latihan ini dimulai pada tahun 1960 Yuri Veroshanki pelatih atletik asal Rusia 

menggunakan metode latihan pliometrik kepada atlet lompatnya dan 

mengalami kesuksesan yang luar biasa dipertandingan (Godfrey, 2006: 74).  

Istilah pliometrik adalah sebuah kombinasi kata yang berasal dari 

bahasa Latin, yaitu plyo dan metrics yang memiliki arti peningkatan yang 

dapat diukur (Chu, 1992: 182). Latihan pliometrik bertujuan menghubungkan 

gerakan kecepatan dan kekuatan untuk menghasilkan gerakan-gerakan 

eksplosive. Istilah ini sering digunakan dalam menghubungkan gerakan lompat 

yang berulang-ulang atau latihan reflek regang untuk menghasilkan reaksi 
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yang eksplosive. Radcliffe dan Farentinos (2002: 67) menyatakan latihan 

pliometrik adalah suatu latihan yang memiliki ciri khusus, yaitu kontraksi otot 

yang sangat kuat yang merupakan respons dari pembebanan dinamik atau 

regangan yang cepat dari otot-otot yang terlibat.  

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa latihan pliometrik 

adalah metode latihan untuk meningkatkan daya power dengan bentuk 

kombinasi latihan isometrik dan isotonik (eksentrik-kosentrik) yang 

mempergunakan pembebanan dinamik. Regangan yang terjadi secara 

mendadak sebelum otot berkontraksi kembali atau suatu latihan yang 

memungkinkan otot-otot untuk mencapai kekuatan maksimal dalam waktu 

yang sesingkat mungkin. Radcliffe dan Farentinos (2002: 73) membagi tiga 

kelompok latihan pliometrik, yaitu: (1) latihan untuk anggota gerakan bawah 

(pinggul dan tungkai), (2) latihan untuk batang tubuh, dan (3) latihan untuk 

anggota gerak atas.  

Volume latihan pliometrik dibedakan menurut kemampuan atlet 

berdasarkan kontak kaki, Chu (1992: 184) menyarankan sebagai berikut:  

Tabel 2.1. Kemampuan Atlit berdasarkan kontak kaki 
Tabel banyaknya kontak kaki tiap season. LEVEL 

 Pemula Menengah Profesional Intensity
Akhir musim 60 – 100 100 – 150 120 – 200 Ren-Sed 
Masa istirahat 100 - 250 150 – 300 150 – 450 Sed-

tinggi 
Awal Kompetisi Tergantung olahraga Sedang 

Musim Kompetisi                     Fase pemulihan Sed-
Tinggi 

Sumber:  Coaching dan Aspek-Aspek Psikologis dalam Coaching,  Modifikasi 
dari Chu (1992). 
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Shepherd menyatakan bahwa latihan pliometrik adalah didasari pada 

pengertian sebuah eccentric (memanjang) kontraksi otot dengan sangat kuat 

diikuti dengan segera sebuah concentric (memendek) kontraksi otot yang 

sama. Lebih lanjut dikatakan drill pliometrik dapat dilanjutkan dengan bentuk-

bentuk gerak dan kecepatan sesuai dengan penampilan cabang olahraganya 

(Sorensen et al., 1996: 112). 

Pemahaman yang terpenting dalam latihan pliometrik adalah, kondisi 

otot dalam keadaan siap dalam kemampuan otot yang ingin dilatih dan 

peningkatan harus dilakukan secara bertahap (Ebben et al., 2004: 88). 

3.  Latihan Pliometrik Vertical Jump (Hops) 

Jenis latihan pliometrik pada umunya dibagi menjadi beberapa metode 

latihan, dimana dalam pengorganisasian latihan pliometrik ini mengikuti 

konsep rangkaian power. Sebagian besar latihan adalah khusus gerakan 

tungkai dan pinggul, karena kelompok otot ini merupakan pusat power 

gerakan olah raga dan memiliki keterlibatan utama dengan semua olah raga. 

Gerakan pliometrik dirancang untuk menggerakkan otot pinggul dan tungkai, 

dan gerakan otot khusus yang dipengaruhi oleh bounding, hopping, jumping, 

leaping, skipping, dan ricochet. Dalam penelitian ini peneliti mengaplikasikan 

metode latihan hopping (Johansyah Lubis, 2009: 2). 

Loncat naik turun vertikal dengan tumpuan dua kaki adalah bentuk 

latihan plyometrics dengan menggunakan dua tungkai secara bersamaan. 

Untuk melakukan gerakan tersebut diawali.dengan posisi berdiri menghadap ke 

bangku, sedikit menekuk sendi lutut kurang lebih 135o kedua lengan berada di 
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samping badan dengan kedua sendi siku ditekuk 90o dari awalan. Kemudian 

dilanjutkan dengan menolak dan kedua kaki secara bersamaan melompat ke 

atas bangku dan kembali mendarat ke tempat semula (lantai) yang dilakukan 

secepat mungkin sesuai posisi awal dan dilanjutkan dengan gerakan 

selanjutnya secara berulang-ulang.  

 

Gambar 2.3. Latihan Pliometrik Vertical Jump 
Sumber: Johansyah Lubis, 2009: 5 

 
Gerakan loncat naik turun menggunakan irama metronom. Pada waktu 

hitungan ke satu, loncat ke atas, hitungan turun dilanjutkan, hitungan ganjil 

loncat ke atas dan ketika hitungan genap turun. 

 
c. Anatomi Fisiologi kontraksi otot dalam Pliometrik Vertical jump  

Tubuh memiliki struktur pendukung dan penghubung dalam 

menghasilkan gerak termasuk didalamnya tulang, otot, dan tendon. Serabut 

otot tersusun atas myofibril. Masing-masing miofibril dibentuk oleh unit-unit 

kontraktil yang saling bersilangan yang disebut sarkomer, dan sarkomer adalah 

unit kontraktil dasar dari cell otot (Chusid, 1993: 63). 

Kontraksi otot menghasilkan gerakan yang disebut isotonik. Kontraksi 

isotonik dapat dibagi dalam dua bentuk, yakni kontraksi konsentrik yang 
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terjadi ketika otot memendek saat melawan tahanan. Dan kontraksi eksentrik 

adalah pemanjangan otot saat melawan tahanan. Kontraksi otot membutuhkan 

energi dan otot disebut sebagai mesin pengubah energi kimia menjadi kerja 

mekanik. Sumber energi yang dapat segera digunakan untuk gerakan secara 

mendadak adalah derivat phospat organik berenergi tinggi yang terdapat 

didalam otot. Senyawa phospat tersebut adalah phosporylcreatine yang 

dihidrolisis menjadi creatin dan grup phospat dengan melepas sejumlah energi 

(Ginther, 2006: 162).  

Dalam keadaan istirahat sebagian ATP di mitokondria akan melepaskan 

phospat kepada creatin, sehingga terbentuk simpanan phosporylcreatin 

mengalami hidrolisis ditempat pertemuan kepala myosin dan actin, membentuk 

ATP dari ADP yang menyebabkan proses kontraksi berlanjut. Enzim creatine 

kinase (ck) merupakan katalisator reaksi antara Phosporylcreatin (Pcr) dan 

ADP untuk hasilkan creatin + ATP, demikian juga enzim Myophosphorylase 

yang merupakan katalisator reaksi antara Glycogen + Pi + ADP untuk 

menghasilkan H+ lactate + ATP (Wilson et al., 1996: 85).  

Melalui bantuan enzim creatine kinase, phosphocreatine (PCr) yang 

tersimpan di dalam otot akan dipecah menjadi Pi (inorganik fosfat) dan 

creatine dimana proses ini juga akan disertai dengan pelepasan energi sebesar 

43 kJ (10.3 kkal) untuk tiap 1 mol PCr. Inorganik fosfat (Pi) yang dihasilkan 

melalui proses pemecahan PCr ini melalui proses fosforilasi dapat mengikat 

kepada molekul ADP (adenosine diphospate) untuk kemudian kembali 

membentuk molekul ATP (adenosine triphospate). Melalui proses hidrolisis 

PCr, energi dalam jumlah besar (2.3 mmol ATP/kg berat basah otot per 
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detiknya) dapat dihasilkan secara instant untuk memenuhi kebutuhan energi 

pada saat berolahraga dengan intensitas tinggi yang bertenaga. Namun karena 

terbatasnya simpanan PCr yang terdapat di dalam jaringan otot yaitu hanya 

sekitar 14-24 mmol ATP/ kg berat basah maka energi yang dihasilkan melalui 

proses hidrolisis ini hanya dapat bertahan untuk mendukung aktivitas 

anaerobik selama 5-10 detik (Wilson et al., 1996: 87). 

 Dalam latihan yang memerlukan energi mendadak dan cepat serabut otot 

yang bekerja adalah tipe cepat, karakteristik serabut otot tipe cepat a adalah 

kecepatan kontraksi cepat, hasil pengecatan histokimiawi gelap (tipe IIa), 

kapasitas oksidatif sedang,kapasitas glikolisis tinggi, resistensi kelelahan 

sedang (cukup tidak cepat lelah), kekuatan motor unit tinggi, densitas kapiler 

sedang densitas mitokondria sedang, kandungan mioglobin sedang, berwarna 

pucat dan diameter sedang (Wilmore & Costill, 1994: 137). Karakteristik 

serabut otot tipe cepat b adalah kecepatan kontraksi cepat, hasil pengecatan 

histokimiawi gelap (tipe IIb), kapasitas oksidatif rendah, kapasitas glikolisis 

sangat tinggi, Produksi ATP melalui glikolisis anaerobik, resistensi kelelahan 

rendah (cepat lelah), kekuatan motor unit tinggi, densitas kapiler darah  dan 

densitas mitikondria rendah, kandungan mioglobin rendah, berwarna pucat 

dan diameter besar (Chimera et al, 2004: 139). 
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Gambar 2.4. 

Penampang otot tipe cepat. Sumber: Applied Kinesiology and Bio mechanics, 
Chimera et al. (2004). 

 

Proses yang mendasari pemendekan elemen kontraktil dalam otot saat 

otot memendek, filament tipis dari kedua ujung sarkomer yang berhadapan 

akan saling mendekat. Pada pemendekan otot yang kuat, filamen-filamen 

tersebut saling tumpang tindih. Pergeseran selama kontraksi otot terjadi 

apabila kepala myosin berikatan erat dengan actin dan lepas lagi dimana daur 

ini terus terjadi berulang-ulang selama sediaan energi terus ada.  

Tahapan kontaraksi dan rileksasi dimulai dari terbentuknya potensial 

aksi di motor end-plate dan tercetusnya potensial aksi pada serabut otot yang 

menyebabkan penyebaran depolarisasi kedalam tubulus T, pelepasan Ca 2+ 

dari sisterna terminal reticulum sarkoplasmik serta difusi Ca 2+ ke filament 

tebal dan filament tipis, pengikatan Ca 2+ oleh troponin C, membuka tempat 

pengikatan myosin dan actin ehingga terjadi pembentukan ikatan silang (cross 

link) antara actin dan myosin dan pergeseran filament tipis pada filament tebal 
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(pemendekan otot atau kontraksi), selanjutnya Ca 2+ dipompakan kembali 

didalam reticulum sarkoplasmik, pelepasan Ca 2+ dari troponin yang 

menghentikan interaksi antara aktin dan myosin (Chimera et al, 2004: 131)  

 

 
Gambar 2.5. 

Mekanisme kontraksi otot. Sumber: Applied Kinesiology and Bio mechanics, 
Chimera et al. (2004). 

 

Tubuh memiliki propioceptor atau reseptor yang sensitif terhadap 

tegangan dan penguluran. Muscle spindle salah satu dari propioceptor yang 

berperan aktif dalam gerak Stretch Reflex. Stretch reflex adalah respon yang 

tidak disadari berupa kontarksi melalui stimulus dari luar yang menyebabkan 

otot terulur. Intinya ketika spindle itu terulur, maka akan mengirim sinyal ke 

spinal cord, yang mana sinyal tersebut diolah dan dikirim kembali ke otot yang 

menyebabkan kontraksi. Kuatnya respon muscle spindle tersebut ditentukan 

oleh rata-rata penguluran. Secara praktek dapat dikatakan bahwa dengan lebih 

cepat dan kuat suatu gerak yang diterapkan di otot, maka gerakan yang lebih 

bertenaga saat kontraksi otot (Komi & Golhofer, 1997: 91). 

Golgi Tendon Organ (GTO) adalah propioceptor lain yang punya 

pengaruh dalam gerak stretch reflex, GTO terletak di dekat sambungan antara 
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perut otot dan tendon, yang memiliki fungsi sebagai penghambat terjadinya 

kontraksi otot. GTO melindungi otot dari kontraksi yang berlebihan dan saat 

GTO terstimulasi maka otot akan rileks. Hal ini memungkinkan latihan vertical 

jump dapat mengatur ambang rangsang aktifasi GTO untuk memaksimalkan 

tenaga elastik pendukung didalam otot (Harris et al., 1999: 27). 

Masing-masing serabut otot dipersarafi sebuah saraf yang disebut motor 

neuron dan satu titik dimana saraf  itu mempersarafi serabut otot yang disebut 

neuromuscular junction atau motor end plate. Satu motor neuron dapat 

mempersarafi beberapa serabut otot, motor neuron dan seluruh serabut itu 

dipersarafi secara bersamaan yang disebut motor unit (Chusid, 1993: 67) ada 

dua cara yang merupakan dasar untuk meningkatkan tenaga yang dihasilkan, 

yaitu: 

1) meningkatkan rata-rata stimulasi dari motor unit  

2) meningkatkan jumlah motor unit yang teraktifkan  

Motor unit tidak terkatifkan semua secara bersamaan dalam waktu yang 

singkat dan cepat, memerlukan program latihan yang berkala dalam waktu 

yang sesuai dan ini ditentukan oleh dosis yang pasti, dalam latihan pliometrik 

secara bertahap dan sesuai dengan tingkatan kesulitannya serta subjek yang 

akan dilatih dosis ini telah ditentukan dengan benar. Motor unit dikontrol oleh 

sejumlah saraf yang berbeda dan pengaruh sensory integrated yang mampu 

mengirim impuls berupa impuls eksitator atau inhibitor, sensory integrated 

memiliki peran yang cukup penting dalam menstimulus respon mototrik 

melalui gerak stretch reflex yang merupakan respon akhir untuk mengirim 
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impuls motorik agar mampu meraih power maksimal pada otot, ketika serabut 

otot berkontaraksi atau saat rileks ini tergantung dari sejumlah impuls yang 

terkumpul menjadi satu kesatuan utuh yang diterima oleh motor unit dalam 

satu waktu yang tepat. Motor unit teraktivasi dan serabut otot berkontraksi 

hanya saat impuls eksitator masuk dan mengeksitasi rangsang inhibitor yang 

bertemu pada ambang rangsang yang cocok (Kotzmanindiz, 2006: 54). 

Power yang diraih dihasilkan oleh penambahan ukuran dan kemampuan 

cakupan sensitifitas motor neuron yang cocok dan bersamaan melalui latihan 

bertahap yang selanjutnya mempengaruhi kemampuan motor unit untuk 

menanggapi stimulus respon. Fasilitasi saat kontraksi untuk meningkatkan 

kemampuan otot untuk mengerahkan seluruh tenaga. Seperti peningkatan gerak 

recruitment yang akan dihasilkan dari penghadangan atau pengurangan impuls 

inhibitor, yang akan mengizinkan motor unit untuk lebih banyak teraktivasi 

secara  bersamaan (Kraemer et al., 2001: 132). 

Peningkatan power dalam aplikasi latihan pliometrik mempunyai fase-

fase yang sama dimana disetiap fase tersebut memberikan penjelasan tentang 

bagaimana proses peningkatan sensitifitas motor neuron dan motor unit dalam 

merespon stimulus serta meningkatkan power secara maksimal (Willmore & 

Costill, 1994: 89). Fase tersebut yakni Stertch shorthening cycle yang 

merupakan proses dimana suatu kompleks kontrol yang dimulai dengan fase 

eksentrik, saat fase ini terjadi proses peningkatan produksi tenaga dan 

perkembangan kemampuan otot melalui penyimpanan energi elastis (Young et 

al., 1999). Kontraksi eksentrik menjadi dasar dalam perubahan lingkungan 
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lokal otot untuk menyokong perkembangan sensitifitas otot pada motor neuron 

dan motor unit yang selanjutnya menjadi keberhasilan pemusatan produksi 

power saat fase konsentrik. Sebuah studi menunjukkan bahwa pada saat fase 

eksentrik otot memproduksi lebih banyak mechanogrowth factor (Adams et al., 

2000), meningkatkan sintesa protein diotot untuk peningkatan kemampuan 

yang lebih besar (Miller et al., 2002), menurunkan tingkat degradasi protein 

otot sehingga pasokan  terus tercukupi (Kotzamanidis et al., 2006), dan 

meningkatkan kemampuan kerja mesin pengolah protein yakni ribosom yang 

bertanggung jawab dalam sintesa protein untuk hasil produksi lebih besar agar 

menyokong keberhasilan saat fase konsentrik (Young et al., 1999). 

Fase selanjutnya adalah  Amortization dimana pada fase ini kontraksi 

yang terjadi adalah kontraksi isometrik, kontraksi ini terjadi saat seorang secara 

jelas berkontraksi tetapi tidak terjadi perubahan tonus atau tetap, dalam fase ini 

energi elastis yang telah diproduksi dan disimpan saat fase eksentrik akan 

mulai dikirm secara keseluruhan dalam fase ini perkembangan kemampuan 

otot tidak terjadi tetapi peningkatan power saat derajat sendi yang digunakan 

akan disesuaikan penggunaanya saat fase konsentrik (Kraemer et al., 2001). 

Kontraksi otot yang tetap terjadi sekitar 5 detik ini  memberikan tekanan 

pembuluh darah yang memberikan perintah pengiriman dan pengeluaran 

tenaga elastis kumpulan sintesa energi dalam aliran darah ke otot yang siap 

mengeluarkan gerak meledak secara cepat (Sorensen et al., 1996: 137). 

Kemudian saat fase terakhir yakni konsentrik pengeluaran tenaga 

maksimal tersebut terjadi, kontraksi ini merupakan fase penutup dari kedua 
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fase yang terjadi sebelumnya, semua urutan proses ini tidak dapat terpisahkan 

dan menjadi satu kompleks kontrol untuk menghasilkan power yang maksimal  

dan proses ini dipengaruhi oleh waktu yang tepat, keharmonisan gerakan dan 

ketepatan gerakan (Sorensen et al., 1996: 139). 

Latihan pliometrik vertical jump mempengaruhi dua faktor utama, yaitu 

yang berpengaruh terhadap tenaga dan kecepatan   

                       

 
Gambar 2.6. Skema Letak Muscle Spindles dan Golgi Tendon Organs 

Sumber: Journal of Applied Biomechanics (Komi & Golhofer, 1997) 
 

Keterangan Gambar: 

1) Serabut tipe II afferent terus menerus siap terstimulasi utk selalu menyediakan 

informasi tentang pemanjangan otot dan posisi dari sendi. 

2) Serabut tipe Ia afferent terstimulasi ketika otot terulur melewati batas 

sensitifitas dari muscle spindle. 

3) Serabut tipe Ib afferent muncul dari tendon yang dapat meningkatkan atau 

menurunkan stimulasi alpha motor untuk mengatur saat terjadi kekakuan otot 
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A.  B.   

 

 

 

 

 
Otot terulur saraf tipe Ia terstimulasi 
D. C. 

 

Gambar 

Sum

A. Pros

1) 

2) 

I
O
m

3) 
     
a berhenti stimulasi 
tot memendek, Gamma terstimulasi untuk 
engatur kembali muscle spindle 
 
2.7. Skema gerak fisiologi Muscle 

gerak A-D 
ber: Journal of Applied Biomechanics

 
es dari A ke B saat otot terulur.

Otot yang terulur secara sinergis m

menyebabkan otot memendek  

Otot antagonis yang terulur menerima alpha inhibisi,yang 

menyebabkan otot rileks untuk fasilitasi pemendekan dari otot yang 

sampai di muscle spindle setelah otot 

siap untuk memendek karena stimulasi alpha  

Spindles dan Golgi Tendon Organs 

., Komi & Golhofer (1997) 

diikuti kejadian:  

enerima stimulasi alpha yang 

terulur. 

Impuls saraf tipe Ia menstimulasi gamma neuron melalui interneurons 

di level spinal.impuls gamma 
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B. 

alph

C. Proses dari C ke D yaitu impuls gamma telah sampai sehingga 

spin

dala  rileks atau kendur tidak 

ksimum kurang  dari 120 ms agar mampu merespon sebuah 

refle

men

refle

men

kon

d. Pros

Proses dari B ke C yaitu otot yang terulur memendek karena stimulasi 

a, muscle spindle rileks dan saraf tipe Ia menghentikan stimulasinya.  

mengakibatkan jaringan otot memendek untuk pengaturan kembali muscle 

dle untuk proses pemanjangan otot yang baru. Sebagai catatan di 

m proses C dan D dimana saat muscle spindle

akan bisa memonitor pergantian panjang otot sampai kekenduran itu 

ditingkatkan.  

D. Pada gambar A  yaitu muscle spindle kembali seperti semula dan siap 

untuk memonitor proses pergantian yang baru dalam pemanjangan otot. 

Stretch reflex dari stimulasi type Ia sampai kontraksi otot dimulai 

memerlukan waktu kira-kira 30-70 ms. Otot akan mengambil tambahan 

waktu 50-100 ms untuk mencapai puncak tegangan.waktu yang 

dibutuhkan ma

stimulus pada sistem neuromuscular (Komi & Golhofer, 1997: 162). 

Hubungannya terhadap latihan, subjek yang tak terlatih menunjukkan 

ks penghambatan dari impuls dari serabut Ia dan Ib GTO digunakan untuk 

gurangi rangsangan alpa.  Sedangkan subyek yang terlatih menunjukkan 

ks fasilitasi dari impuls serabut Ia dan Ib GTO digunakan untuk 

ingkatkan rangsangan alpa, menghasilkan lebih banyak tenaga saat 

traksi (Kraemer et al., 2001: 132). 

es terjadi gerakan Pliometrik dalam Jaringan  

Energi elastis di dalam tendon dan otot-otot ditingkatkan dengan suatu 

peregangan yang cepat (seperti gerak otot saat fase eksentrik), lalu dengan 
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singkat disimpan. Jika gerak otot saat fase konsentrik mengikuti dengan segera, 

maka energi yang tersimpan itu akan dibebaskan atau dilepaskan, mendukung 

produksi kekuatan secara total (Potteiger et al., 1999: 57). Komponen penting 

1) The

tu kekuatan yang pasif 

dalam otot untuk terjadinya gerakan pliometrik yaitu: 

 series elastic component (SEC), ketika diregangkan, menyimpan 

energi elastis kemudian meningkatkan kekuatan yang dihasilkan. 

2) Contractile component (CC) (yaitu., aktin, miosin, dan cross-bridges) 

adalah sumber utama dari gerak gaya otot selama gerak konsentrik.   

3) Paralel elastic component (PEC) (yaitu.: epimisium, perimisium, 

endomysium, dan sarkolema) menggunakan sua

dengan peregangan otot yang tidak dirangsang.  

 

 
Gambar 2.8. Skema gerak komponen elastis dalam Pliometrik 

Sumber: Exercise Physiology, Luebbers et al (1998) 

Model ini melibatkan potensiasi (perubahan karakteristik-karakteristik 

gaya gerak potensial dari komponen-komponen contractile otot yang 

disebabkan oleh peregangan) dari gerak otot konsentrik dengan menggunakan 

refleks peregangan. Refleks peregangan adalah respon tubuh yang tanpa 
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disengaja oleh karena satu stimulus eregangkan otot-otot. 

Ketika mu n trangsang, 

sehingg

ng memproduksi  tingkatan potensial aksi di lokal jaringan yang 

mengin

 

 eksternal untuk m

scle spindle dirangsang, refleks peregangan aka

a mengirim sinyal kepada jaringan saraf didalam spinal cord melalui 

serabut-serabut syaraf type Ia Setelah bersinaps dengan neuron motor alfa di 

dalam jaringan saraf dalam spinal cord, impuls berjalan pada serabut-serabut 

agonis extrafusal, menyebabkan suatu tindakan otot yang refleksif (Luebbers 

et al., 2003). 

Tipe respon gerak stretch reflex yang juga dimasukkan dalam fasilitasi 

autogenic yang diciptakan dari Stimulasi gerak saraf Tipe Ia  terinisiasi 

melalui penguluran otot secara proporsional, respon yang ditimbulkan untuk 

rata-ratass penguluran pada muscle spindle mengirim impuls ke spinal cord 

melalui saraf tipe Ia. Dengan stimulus di saraf  spinal hubungan dibuat dgn 

interneuron ya

hibisi otot antagonis dan mengeksitasi otot secara sinergis yang mana 

otot saat itu terulur (Markovic & Jaric, 2007: 46). 
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Gambar 2.9. Skema gerak stretch refleks dalam Pliometrik 

Sumber: Markovic & Jaric, 2007 
 

Stretch Shortening Cycle bertujuan untuk mengoptimalkan kedua ruang 

simpan energi dari SEC dan rangsangan refleks peregangan untuk 

memudahkan peningkatan maksimal di dalam perekrutan serabut otot dalam 

jangka waktu yang minimal. Rata-rata tingkat peregangan musculotendinous 

yang tercepat adalah hal yang penting yang berpengaruh terhadap perekrutan 

otot dan aktivitas sebagai hasil SSC (Markovic & Jaric, 2007: 52). 

Tabel 2.2. Stretch Shorthening Cycle 

Fase Aksi Kejadian Fisiologis 
1.Eksentrik Penguluran serabut otot 

agonis 
Penyimpanan energi elastis dalam 
SEC 
Muscle Spindle terstimulasi 

2.Amortisation Berhenti sejenak dantara 
fase 1 dan 3 

Saraf tipe Ia afferent bersinaps 
dengan alpha motor neuron 
Alpha motor neuron mengirim 
sinyal kepada group otot agonis 

3.Konsentrik Pemendekan serabut 
otot agonis 

Energi elastis dilepaskan dari 
SEC 
Alpha motor neuron menstimulasi 
group otot agonis 

Sumber: Markovic & Jaric, 2007 
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Siklus peregangan (eksentrik) Mempersiapkan unsur-unsur contractile 

untuk suatu siklus pemendekan (konsentrik). Serabut-serabut muscle spindle 

secara parallel merasakan panjang otot & percepatan peregangan lalu 

mengirim  info ini kepada Central Nervus System. Dorongan impuls 

mengembalikan informasi tersebut dari CNS ke otot sehingga memudahkan 

refleks kontraksi memendek dari otot yang diregangkan Ketika otot secara 

aktif memendek, komponen yang bertanggung jawab adalah CC. Sedangkan 

ketika otot secara aktif memanjang, komponen-komponen yang bertanggung 

jawab untuk menghasilkan kekuatan adalah CC, SEC & PEC. Secara detail, 

tugas dari komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut (Markovic & 

Jaric, 2007: 92): 

1) SEC &PEC memberikan tahanan saat gerakan otot diperpanjang. 

2) CC mengendalikan kecepatan & kualitas gerakan.  

3) GTO berfungsi sebagai inhibisi aktivitas kontraksi otot yang berlebih 

Ketika otot memendek, GTO dirangsang untuk mengirimkan 

dorongan impuls kepada jaringan saraf dalam spinal cord untuk mengulang 

gerakan dengan memberikan kemudahan untuk membatasi produksi kekuatan 

otot. Hal itu diyakini bahwa selama pliometrik, peran GTO excitatory 

meningkat sehingga lebih banyak rangsangan yang diperlukan untuk 

mefasilitasi suatu respon dari GTO, ditujukan agar meningkatkan toleransi 

untuk peregangan tambahan. Ketika peregangan terjadi dengan gerak yang 

ditoleransi lebih baik, dimungkinkan akan ada sebuah kemampuan untuk 

menciptakan suatu reflek peregangan yang lebih kuat sehingga 
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mengakibatkan peningkatan gerakkan selama fase konsenrik. Jika fase 

Amortization diperpanjang, maka akan menghalangi refleks peregangan dan 

produksi energi akan dihilangkan sia-sia (Markovic & Jaric, 2007: 91). 

e. Analisa Biomekanik Vertical jump  

Memahami secara lebih baik terhadap berbagai komponen yang 

mempengaruhi gerak melompat saat vertical jump diperlukan suatu analisa 

biomekanika secara singkat. Analisa biomekanik gerak melompat  dipengaruhi 

gerak mekanik dari  group otot-otot yang menghubungkan dua sendi pada 

anggota gerak bawah yakni otot-otot quadriceps, hamstring,dan gastrocnemius 

yang bergerak secara simultan secara bersamaan dengan gerak isometrik dan 

isotonic (Johansyah Lubis, 2009: 3). 

Biomekanika yang terjadi dalam lompat jauh merupakan gerakan yang 

dilakukan dalam kondisi yang setimbang. Artinya atlet telah mempersiapkan 

dirinya sedemikian rupa sehingga pada saat melompat berada dalam keadaan 

yang setimbang dan kemudian menjadi tidak setimbang pada saat melayang di 

udara. Berdasar biomekanika dapat diketahui titik berat badan pada saat 

melakukan gerakan lompat jauh. Selain itu pengaruh dari kecepatan dan 

dorongan pada saat melakukan awalan memberikan gaya yang menyebabkan 

atlet berubah kecepatannya dan pada titik tolaknya mengubah arah gerakannya 

dari horisontal menjadi vertikal sebesar 45o dengan melakukan latihan naik 

turun bangku maka akan melatih kemampuan atlet dalam mencapai ketinggian 

yang tetap dan membantu dalam mengubah arah gerakan dari horisontal ke 

vertikal (Johansyah Lubis, 2009: 3).  
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Secara biomekanika suatu benda akan memperoleh jarak terjauh yang 

ditempuh jika dilakukan dalam gerak vertikal dengan sudut elevasi 45o, 

dengan syarat bahwa gerakan yang dilakukan pada satu bidang datar yang 

letak titik tolakannya mempunyai ketinggian sama dengan ketinggian tempat 

mendarat (Soedarminto, 1992). 

Kinesiologi gerak yang dilakukan dalam lompat jauh dengan awalan 

dimulai dengan adanya kecepatan yang diperoleh melalui lari awalan dan 

dalam kecepatan maju yang penuh pelompat harus mengarahkan gerak maju 

dari horisontal ke vertikal dengan pengambilan sudut terbaik yaitu 45o . Secara 

kinesiologi seorang atet lompat jauh harus dapat melakukan gerakan sedikit 

membungkuk dan sedikit mengurangi kecepatan pada waktu akan melompat. 

Pada saat menolak balok tumpuan, telapak kaki depan ada di depan titik berat 

badan dan dengan dibantu oleh ayunan lengan ke atas kaki yang melangkah 

setinggi mungkin sehingga prinsip memindahkan momentum dari sebagian ke 

keseluruhan dapat terpenuhi. Ayunan kaki ke atas akan mengunci sendi 

panggul karena kerja ligamenta iliofemoral, oleh karena itu lutut kaki tumpu 

harus sedikit ditekuk (Soedarminto, 1992: 165). 

Sesudah kaki tumpu meninggalkan balok tumpu, lutut ditekuk sehigga 

dapat dibawa ke depan dengan lebih cepat. Dengan suatu gaya tertentu 

kecepatan sudut berbanding terbalik dengan panjang jari-jari. Gerakan kaki 

dengan gaya jongkok kemudian menekuk dan pada saat akan mendarat 

diluruskan sejauh mungkin ke depan. Pada saat kaki akan mencapai tanah, 

lengan diayunkan ke arah bawah dan belakang. Gerakan ini dikoordinasikan 
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dengan gerakan kaki untuk membantu jangkauan kaki ke depan. Pada saat 

pelompat jauh menginjak pasir tempat pendaratan, lengan diayunkan ke depan, 

lutut ditekuk dan badan membungkuk ke depan.  

Gerakan tersebut akan membawa titik berat badan jatuh di bawah garis 

melayang dan memberikan momentum pada badan serta dapat mencegah jatuh 

di belakang tumit yang dapat berakibat mengurangi jarak lompatan. Dengan 

latihan naik turun bangku maka secara kinesiologi akan membantu atlet dalam 

mempersiapkan gerakan setelah melakukan awalan dan bersiap untuk 

menumpu di balok tumpu. Latihan naik turun bangku memberikan 

kemampuan untuk memperbaiki upaya pengubahan gaya horisontal ke vertikal 

(Soedarminto, 1992: 166). 

4. Latihan Sprint Training 

a. Pengertian Sprint Training 

Latihan lari cepat (sprint training) terutama mengembangkan unsur 

kecepatan, kekuatan otot. Kaitannya dengan peningkatan prestasi lompat jauh, 

metode latihan lari cepat sangat memberikan sumbangan yang cukup besar. 

sprint sebagai salah satu faktor yang mendukung olahraga lompat jauh  (Yudi 

Adisasmita, 1992: 41). 

Dalam latihan sprint pendek, atlet berlomba dengan persediaan energi 

yang tersimpan (kapasitas non-aerobik). Tuntutan terhadap kapasitas non-

aerobik atlet pun meningkat, dan kapasitas aerobik mulai dipergunakan juga. 

Lomba jarak panjang membutuhkan kapasitas aerobik yang sangat besar dan 

membutuhkan sedikit persediaan energi simpanan (non-aerobik) atlet. 
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sehingga keseimbangan antara latihan non-aerobik dan aerobik harus 

disesuaikan dengan jarak yang diperlombakan. 

Sprint yang baik membutuhkan reaksi cepat, akselerasi yang baik, dan 

jenis lari yang efisien. Atlet juga harus mengembangkan start sprint yang baik 

dan mempertahankan kecepatan puncak selama mungkin. Latihan 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 "kualitas" sprint berkecepatan tinggi. Atlet berusaha 

untuk berlari pada kecepatan puncak dengan sesantai mungkin dan tekanan 

sekecil mungkin. Kebanyakan latihan teknik akan diselesaikan dalam prasesi 

lomba dan tidak dilupakan sepenuhya dalam periode kompetisi. Bagi pemula 

yang berhadapan dengan sesi pendek dan hanya memiliki sedikit waktu untuk 

bersiap-siap, latihan harus konsentrasikan pada peningkatan teknik sprint dan 

kemampuan untuk tetap santai saat berlari pada kecepatan puncak (Yudi 

Adisasmita, 1992: 44). 

Atlet harus sangat berhati-hati dengan beberapa aktivitas khusus yang 

digunakan untuk mengembangkan teknik sprint, seperti berlari dan melompat 

dengan lutut tinggi, yang dapat membuat otot hamstring tertarik dan cedera 

otot lainya kecuali dilakukan dengan pemanasan yang hati-hati. Masalah ini 

bahkan dapat mempengaruhi atlet berkondisi sangat baik yang gagal 

melakukan pemanasan dengan memadai. Jika guru atau pelatih melatih 

sekelompok pemula, pastikan mereka melakukan pemanasan yang baik dan 

menghindari periode pemanasan yang pendek karena adanya batasan waktu. 
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Dalam cuaca dingin, pemanasan yang sempurna dan menyeluruh sangat 

penting. 

Latihan beban telah menjadi elemen penting dari sprint modern tetapi 

harus selalu disertai dengan latihan peregangan dan fleksibilitas yang khusus 

dipilih untuk melengkapi nomor sprint. Latihan beban yang berlebihan dapat 

merusak sprint dan pengangkatan beban harus selalu dijadikan bentuk kedua 

dari latihan (Mane, 1986: 62). 

Ajarkan anak-anak untuk memulai latihan pada lintasan khusus dan 

tidak keluar trek atau ke tengah trek hingga latihan aman dilakukan ini akan 

mencegah terjadinya tabrakan. Selain itu, ajarkan mereka untuk menggunakan 

dan merawat sepatu dalam latihan dan lomba. Pada cuaca panas, atlet biasanya 

menanggalkan sepatu mereka dan berlari dengan telanjang kaki, jadi sepatu 

tersebut harus disimpan dengan baik (Yudi Adisasmita, 1992: 46). 

b. Teknik Sprint Training 

Saat berlari dengan cepat, atlet berlari pada ujung kaki dengan tubuh 

condong kedepan. Lengan ditekuk 90 derajat pada siku dan diayunkan kearah 

lari. Tangan dan. otot muka dilemaskan. Masing-masing kaki diluruskan 

sepenuhnya dengan kuat, dan paha kaki yang memimpin diangkat horizontal. 

Pinggul tetap pada ketinggian yang sama. Tepat sebelum papan lompat, atlet  

akan mencondongkan tubuh ke depan dan menggerakkan dada (badan) ke pita 

(Yudi Adisasmita, 1992: 61). 

Langkah-langkah pengajaran yaitu pengantar, teknik sprint, start 

sprint. Pertama adalah pengantar aktivitas untuk sprint menekankan pada 

reaksi yang cepat, pengembangan koordinasi dan accelleration. Pelatih atau 



 43

guru olahraga harus mengajarkan peserta untuk bereaksi terhadap isyarat 

visual, audio dan naluri. Kejar mengejar dan lari estafet sangat tepat untuk 

tujuan ini selain pada aspek kompetisi. Lari membayangi dengan berpasangan 

para pelari berlari dengan bebas. Pelari A mencoba untuk melepaskan diri dari 

pelari B yang membayangi pelari A. B mencoba untuk tetap terus membuntuti 

pelari A. Kemudian keduanya bertukar peranan. Pastikan tersedia ruang yang 

cukup untuk aktivitas pengantar ini agar tidak terjadi tabrakan (Yudi 

Adisasmita, 1992: 64). 

Shutle Relay (2003: 16) membagi tim menjadi dua kelompok (A dan 

B) dengan 3 hingga 4 pelajar pada masing-masing kelompok. Berdasarkan 

isyarat, anggota pertama dari kelompok A berlari melintasi garis yang 

jaraknya 20 meter. Pelari tersebut kemudian mengejar anggota pertama dari 

kelompok B yang berlari ke belakang. lJrutan ini di ulangi dengan pelari 

kedua dari kelompok A., dan selanjutnya. Variasinya dengan anggota - 

anggota regu saling memberikan tongkat kecil. Pelajar dapat menggunakan 

posisi start yang berbeda seperti yang terdapat pada latihan akselerasi. 

Kejar mengejar pasangan anggota tim A dengan lawan tim B. Semua 

anggota tim A berlari perlahan kegaris yang jauhnya 15 meter. Pelari 

menyentuh garis tersebut dan kemudian berputar kembali dengan cepat ke 

garis awal. Anggota Tim B, dalam posisi siap sejauh 4 hingga 5 meter 

dibelakang garis,berusaha untuk mengejar lawan mereka di Tim A setelah 

garis tersebut disentuh dan sebelum Tim A dapat kembali ke garis start 

mereka (Yudi Adisasmita, 1992: 74). 
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Teknik sprint memainkan peranan yang besar dalam meningkatkan 

teknik sprint. Latihan ini telah ditentukan dalam kelompok latihan untuk 

meningkatkan koordinasi dan teknik sprint, latihan untuk meningkatkan 

kekuatan kaki dan accelleration, ada latihan untuk meningkatkan ketahanan 

sprint sesuai dengan efiek yang dinginkan (Soegito, 1992: 26). 

Latihan untuk meningkatkan koordinasi dan Teknik sprint, metode 

yang dapat diterima untuk mengembangkan teknik sprint adalah untuk melatih 

elemen yang benar secara perlahan-lahan dengan cara "mesin jam". Setelah 

pemula mempelajari gerakan yang benar dan mendapatkan ritme yang 

diperlukan, kecepatan gerakan mereka ditingkatkan. Pemula akan 

mendapatkan latihan ini yang cukup berat. Jarak yang disarankan adalah dari 

10 hingga 15 meter dengan 2 hingga 3 kali pengulangan. Pelajar dapat 

menggunakan jalan santai untuk memulihkan kondisi tubuh.  

Berbaris dengan lutut diangkat tinggi setiap peserta berbaris dengan 

perlahan, secara paksa mengerakkan paha ke posisi horizontal. Lengan ditekuk 

pada sudut 90 derajat pada siku. Kaki yang menopang diluruskan sepenuhnya 

hingga ke jari kaki saat peserta mengangkat lutut kaki yang memimpin. 

Berbaris dengan meluruskan lutut kaki latihan ini berbeda dari latihan 

sebelumnya dimana kaki yang memimpin diluruskan setelah paha diangkat 

horizontal. Teknik-teknik latihan sprint ini dilakukan dengan urutan berikut 

(Soegito, 1992: 26): 

1) Peserta meluruskan kaki kiri hingga ke jari kaki, mengangkat paha kanan 

hingga horizontal, dan meluruskan kaki kanan. Kaki kanan dijejakkan ke 

tanah dan kaki kiri melangkah ke depan seperti biasa untuk gerakan ini. 
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Gambar 2.10. Sikap pada Sprint Training 1 
Sumber: Soegito, 1992: 33 

2) Menendang kaki ke belakang masing-masing atlet bergerak ke depan 

dengan perlahan-lahan, menendangkan tumit anda ke belakang dan 

berusaha mengenai bokong. 

 

Gambar 2.11. Sikap pada Sprint Training 2 
Sumber: Soegito, 1992: 33 

3) Gerakan lengan sprint dalam latihan ini atlet berkonsentrasi untuk 

mempertahankan sudut lengan pada siku 90 derajat bersamaan dengan 

ayunan ke depan dan kebelakang yang harus paralel dengan arah lari. 

Latihan ini biasanya dimulai dengan berdiri, kemudian berjalan dan 

setelah itu berlari kecil dan sprint. 
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Gambar 2.12. Sikap pada Sprint Training 3 

Sumber: Soegito, 1992: 34 

4) Berlari dengan lutut tinggi dan diikuti dengan sprint masing-masing pelari 

bergerak kedepan dengan perlahan-lahan sejauh 5 meter, menekankan 

pada pengangkatan lutut yang tinggi tanpa meluruskanya. Setelah itu 

berlari kedepan sejauh kira-kira 10 meter secepat mungkin. 

 
Gambar 2.13. Sikap pada Sprint Training 4 

Sumber: Soegito, 1992: 34 
 

5) Menghitung langkah sejauh jarak tertentu, atlet berlari pada kecepatan 

sedang hingga tinggi sejauh 20 hingga 25 meter sambil menghitung 

jumlah langkah yang dibutuhkan atlet untuk berlari pada jarak tersebut. 

Atlet harus berusaha mencoba mempertahankan tempo yang sama dan 

mempertahankan teknik yang baik tanpa melangkah berlebihan. 
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Gambar 2.14. Sikap pada Sprint Training 5 
Sumber: Soegito, 1992: 12 

 

6) Menguji kecepatan kaki atlet berlari ditempat sambil menghitung berapa 

kali kaki menyentuh tanah dalam 10 detik, 15 detik, dan 20 detik. Anda 

dapat menyebutkan waktunya dengan adanya seorang kawan dalam 

membantu menghitung jumlah langkah anda. 

 

 
Gambar 2.15. Sikap pada Sprint Training 6 

Sumber: Soegito, 1992: 35 
 
 

7) Sprint dengan kecepatan 1/2 dan 3/4 tekanan dari latihan ini adalah pada 

mempertahankan sprint yang dikembangkan dari latihan sebelumya sambil 

mempertahankan kecepatan yang dibutuhkan tanpa menegangkan otot.  
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Gambar 2.16. Sikap pada Sprint Training 7 

Sumber: Soegito, 1992: 36 
 

 
B. Kerangka Pikir  

Banyak faktor yang mempengaruhi prestasi para atlit, diantaranya 

adalah faktor biologis yang meliputi usia, jenis kelamin, berat badan dan 

tinggi badan. Serta faktor lingkungan, yaitu stimulasi fisik, gizi, latihan dan 

manajemen latihan yang baik (Kilpatrick, 2003: 61). Power otot tungkai dapat 

dikembangkan dan ditingkatkan melalui latihan-latihan yang mengarah pada 

hasil lompatan. Bentuk latihan untuk meningkatkan otot tungkai, power dan 

daya tahan otot adalah latihan-latihan yang membentuk kontraksi isotonik, 

kontraksi isometrik dan kontraksi isokinetis. Selain itu ada beberapa prinsip 

latihan yang meningkatkan otot tungkai, seperti berjalan dan berlari sedangkan 

power dan daya tahan otot yaitu penambahan beban, berulang-ulang, frekuensi 

latihan dan lama latihan dan ini terdapat dalam jenis latihan pliometrik 

(Malisoux et al., 2006: 143). Menurut Radcliffe & Farentinos (2002: 171), 

pliometrik adalah macam latihan yang bertujuan menghubungkan gerakan 

kecepatan dan kekuatan untuk menghasilkan gerakan-gerakan eksplosif. 

Terdapat beberapa jenis latihan pliometrik, antara lain vertical jump. Vertical 

adalah bentuk latihan dari pliometrik yang bertujuan untuk meningkatkan 

power tungkai dengan cara meloncat naik turun.  
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Penelitian Juwariyah (2005) menyimpulkan bahwa latihan pliometrik 

dapat meningkatkan power tungkai. Hasil perhitungan t tes diketahui nilai t 

hitung sebesar 2,518 dan lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,145 dengan 

demikian maka terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara latihan 

loncat naik turun bangku dan berjingkat terhadap kemampuan lompat jauh 

gaya jongkok siswa. 

Hartati (2005) menyimpulkan bahwa ada perbedaan pengaruh antara 

latihan loncat katak dan loncat naik turun bangku terhadap kemampuan 

lompat jauh gaya jongkok pada siswa. Dari perhitungan mean, latihan loncat 

naik turun bangku lebih berpengaruh daripada latihan loncat katak. Artiya 

untuk meningkatkan kemampuan lompat jauh dapat melakukan latihan loncat 

katak atau loncat naik turn bangku, dan untuk memperoleh hasil lompatan 

yang lebih berpengaruh dapat melakukan latihan loncat naik turun bangku.

Marsono (2008) menyatakan hasil latihan dengan metode sprint 

training lebih meningkat dibandingkan sebelum diberi latihan  Latihan sprint 

baik untuk olahraga dengan reaksi 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. 

Melihat dari literatur yang telah dikumpulkan, maka peneliti ingin 

melakukan penelitian untuk membedakan pengaruh latihan pliometrik vertical  

jump dan sprint training terhadap hasil lompat jauh yang akan diukur dengan 

tes lompat jauh dalam satuan meter. 
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C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 Sprint Training 
dan Pliometrik 
vertical jump 

 
Hasil lompat 
jauh sesudah 

 
Uji 

Pengaruh

 
Hasil lompat 
jauh sebelum 

Gambar 2.18. Kerangka Konsep Penelitian 
Sumber: Kerangka Konsep penelitian modifikasi dari Pyke, F cit  

Kilpatrick, 2003. 

 

D. Hipotesis 

Dengan berpedoman pada landasan teori dan kerangka berpikir yang 

telah diuraikan diatas maka dapat disusun suatu hipotesis: 

Ada pengaruh  spint training dan pliometrik vertical jump terhadap hasil 

lompat jauh.  

 


