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Pengaruh Pemberian Ballistic Stretching Dan Latihan Depth Jump Terhadap Hasil Lompat Jauh Siswa Putra SMP N II 

Gemolong. 

ABSTRAK 

 “PENGARUH PEMBERIAN BALLISTIC STRETCHING DAN LATIHAN DEPTH 

JUMP TERHADAP HASIL LOMPATAN SISWA PUTRA SMP N II GEMOLONG” 

 

(Dibimbing oleh : Ibu Isnaini H, SSt. FT.M.Sc dan Bapak Sugiono, SSt. FT) 

Lompat jauh adalah salah satu cabang olahraga, lompat jauh sangat ditentukan oleh 

kualitas lompatan yang mana agar lompatan tersebut menjadi fleksibel dan jauh, dibutuhkan 

power otot tungkai yang maksimal. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian Ballistic 

Stretching dan latihan Depth Jump terhadap hasil lompatan. 

Tempat penelitian dilaksanakan di SMP N II Gemolong Penelitian ini menggunakan 

metode quasi eksperiment dengan  desain pretest-postest with control group desain. Jumlah 

sampel pada penelitian ini adalah 28 sampel siswa ekstrakulikuler. Dan untuk mengukur 

lompatan ini menggunakan jarak Vertical Jump dan Lung Jump. 

Uji normalitas data dengan shapiro wilk test pada kelompok Ballistic Stretching 

didapat VJ = 0,356 dan LJ =0,292 sedangkan untuk  kelompok Depth Jump VJ = 0,096 dan 

LJ = 0,423, berarti data berdistribusi normal. Uji pengaruh dengan paired sample t-test pada 

kelompok Ballistic Stretching diketahui nilai P 0,000 (P < 0,05), berarti data signifikan. Dan 

pada kelompok Depth Jump dapat diketahui p 0,000 (p < 0,05), berarti data signifikan. Uji 

beda pengaruh menggunakan independent sample test kelompok Ballistic Stretching dan 

kelompok Depth Jump diketahui bahwa P 0.000 (P < 0,05). Berarti ada beda pengaruh antara 

kelompok kontrol dan perlakuan. 

Kesimpulan penelitian ini adalah pemberian Ballistic Stretching dan latihan Depth 

Jump berpengaruh dalam lompatan. 

 

kata kunci : Ballistic Stretching, Depth Jump,  vertical jump,dan  long jump. 
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Pengaruh Pemberian Ballistic Stretching Dan Latihan Depth Jump Terhadap Hasil Lompat Jauh Siswa Putra SMP N II 

Gemolong. 

 

ABSTRACT 

 “EFFECT OF BALLISTIC STRETCHING AND DEPTH JUMP TRAINING ON 

JUMP RESULT OF MALE STUDENTS OF SMP N II GEMOLONG” 

 

(Consultants: Mrs. Isnaini H., SSt.FT.M.Sc and Mr. Sugiono, SSt.FT) 

 

Long jump is one of sport fields. The long jump is determined by result of jump in 

which a maximum power of limb muscle is needed in order to produce  flexible and long 

jump. 

Purpose of the research is to know effect of Ballistic stretching and Depth Jump of 

results of jump. 

The research is conducted in SMP Negeri II Gemolong. The research uses quasi-

experiment method with pretest-posttest with control group design. Sample of the research is 

28 students of extracurricular program. Results of jump is measured by using vertical Jump 

and Long Jump. 

Data normality test with Shapiro wilk test on control group  found Ballistic Stretching 

VJ = 0.356 and LJ = 0.292, whereas Depth Jump VJ = 0.096 and LJ = 0.423 meaning that 

the data is normally distributed. Effect test using paired sample t-test on control group found 

P = 0.000 (P < 0.05) meaning that the data is significant. Effect difference test using 

independent sample test on Ballistic Stretching and Depth Jump groups found P = 0.000 (P < 

0.05) meaning there is an effect difference between control group and treatment group. 

Conclusion of the research is Ballistic stretching and Depth Jump training have effect 

on results of jump. 

Key words: Ballistic Stretching, Depth Jump, Vertical Jump, Long Jump 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Salah satu olah raga yang 

berbentuk kompetitif adalah lompat jauh. 

Dalam lompat jauh, banyak faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan, salah satu 

yang sangat mendukung adalah power 

tungkai saat melakukan loncatan. Agar 

loncatan mendapatkan jarak yang jauh dan 

memuaskan tentu dibutuhkan power otot 

tungkai yang maksimal. 

Pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) Pendidik Jasmani 

Olahraga  dan Kesehatan (Penjaskes) 

tingkat SMP hanya memuat materi lompat 

jauh, lompat tinggi, dan lompat jangkit. 

Dalam proses Pendidikan Jasmani 

Olahraga  dan Kesehatan(Penjaskes) pada 

siswa SMP N II gemolong khususnya 

nomor lompat jauh, beberapa 

permasalahan yang mengakibatkan hasil 

belajar siswa kurang memuaskan. 

Beberapa permasalahan tersebut antara 

lain: (1) kemampuan fisik siswa terutama 

kekuatan otot kaki sangat rendah,(2) 

kurangnya model-model pembelajaran 

yang dapat membangkitkan minat dan 

motivasi siswa,(3) kurangnya komunikasi 

antara guru dan siswa, sehingga 

pembelajaran hanya terpusat pada guru 

saja tidak ada timbal baliknya, dan (4) 

kemampuan motorik dan gerak siswa 

masih rendah sehingga menyulitkan siswa 

untuk melakukan gerakan. 

Dengan permasalahan yang ada 

seperti halnya power otot tungkai dapat 

ditingkatkan melalui latihan-latihan yang 

mengarah pada hasil lompatan. Bentuk 

latihan tersebut salah satunya adalah 

pliometrik dan Ballistic Stretching.  

Piometrik adalah suatu bentuk latihan 

yang bertujuan menghubungkan gerakan 

kecepatan dan kekuatan untuk 

menghasilkan gerakan-gerakan eksplosif. 

Istilah ini sering digunakan untuk 

mehubungkan gerakan lompatan yang 

berulang-ulang atau latihan reflek regang 
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untuk menghasilkan reaksi yang eksplosif 

(Radcliffe & Farentinos, 2002). 

Matavulj, et al. (2005) dalam 

penelitianya menyatakan bahwa aplikasi 

latihan pliometrik pada remaja terbukti 

dapat mengurang  rata-rata tingkat cidera 

lutut khususnya pada anterior cruciatum 

ligament, sedangkan mnurut (Brandon. 

2006) excercisi terhadap remaja usia 9-12 

tahun baik untuk tumbuh dan kembang 

karena pada usia tersebut kekuatan dapat 

dibentuk secara bersamaan denga 

perkembangan sisterm 

neuromusculuskletal yang masih 

berlangsung dalam umur remaja 

pertengahan ini sangat tepat dalam 

pembangunan basic skill dalam bidang 

olah raga, khususnya lompat jauh. 

Fleksibilitas sangat diperlukan 

bagi olahragawan ataupun bukan 

olahragawan termasut lompat jauh, karena 

semakin fleksibel otot seseorang maka 

semakin kecil kemungkinan orang 

tersebut untuk cedera. Salah satu otot 

yang harus dijaga fleksibilitasnya adalah 

daerah tungkai. Untuk menghindari 

terjadinya pemendekan atau ketegangan 

tersebut maka olahragawan harus menjaga 

fleksibilitas ototnya. Karena seorang atlet 

seringkali harus bergerak mengubah arah 

dengan cepat dan lincah (Wahyuni & 

Isnaeni, 2004) 

Fleksibilitas otot tungkai dapat 

ditingkatkan melalui latihan-latihan yang 

mengarah pada hasil lompatan. Salah satu 

cara yang dapat dilakukan adalah dengan 

Peregangan atau stretching, stretching 

sendiri dibagi menjadi dynamic, static, 

pasif dan PNF. Stretching balistik, 

menurut Bowers 1992 adalah peregangan 

dynamic yang dilakukan dengan cara 

gerakan yang aktif. Ciri-ciri dari 

peregangan balistik adalah dilakukan 

secara aktif dan gerakannya dipantul-

pantulkan artinya, gerakan otot yang sama 

dan pada persendian yang sama dilakukan 

secara berulang-ulang.  

Setelah membaca dan 

mengumpulkan informasi dari beberapa 

sumber diatas, serta melihat kejadian 

dilapangan tentang perlunya latihan 

Pliometrik  Depth Jump dan Ballistic 

Stretching salah satu metode latihan untuk 

meningkatkan power tungkai sebagai 

syarat untuk meningkatkan jauhya 

lompatan pada siswa SMP N II 

Gemolong, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul  

Pengaruh Pemberian Ballistic Stretching 

dan Latihan Depth Jump terhadap Hasil 

Lompatan Siswa Putra SMP N II 

Gemolong 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian 

Ballistic Stretching terhadap hasil 

lompat jauh siswa putra SMP N II 

Gemolong. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian 

Depth Jump terhadap hasil lompat jauh 

siswa putra SMP N II Gemolong. 

3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh 

Ballistic Stretching dan Depth Jump 

terhadap hasil lompat jauh siswa putra 

SMP N II Gemolong 

 

LANDASAN TEORI 

Ballistic stretching dan dept jump  

Radcliffe & Farentinos (2002) 

mengatakan bahwa terdapat beberapa jenis 

latihan pliometrik, antara lain depth jump. 

Depth jump adalah bentuk latihan dari 

pliometrik yang bertujuan untuk 

meningkatkan power tungkai dengan cara 

melompat dari bangku kemudian mendarat, 

disusul dengan melompat setinggi-

tingginya, dalam latihan depth jump fokus 

latihan dengan 60% kekuatan dan 40% 

kecepatan. Penelitian Markovic (2007) 

menyimpulkan bahwa latihan pliometrik 

dapat meningkatkan power tungkai dengan 

hasil pada depth jump 87%. 

Sedangkan Depth jump dalam 

pelaksanaannya mempunyai aturan sendiri, 

depth jump adalah Latihan yang 

memerlukan kotak atau bangku yang 

tingginya kira-kira 25-45 inchi. Permukaan 

pendaratan agak lunak seperti rumput atau 

matras. Latihan ini dilakukan dalam suatu 

rangkaian loncatan eksplosif yang cepat. 

Otot-otot yang dikembangkan adalah 

flexors pinggul dan paha, gastronemius, 
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gluteals, quadriceps dan hamstrings. 

(Radclife et all, 2002) 

 

Lompat jauh 

Lompat jauh termasuk dalam 

salah satu cabang atletik untuk nomor 

lompat. Lompat jauh ini adalah olah raga 

yang menggabungkan kecepatan (speed), 

kekuatan (stenght), kelenturan (flexibility), 

daya tahan (endurance), dan ketepatan 

(acuration) dalam upaya untuk 

memperoleh jarak lompatan sejauh-

jauhnya. Panjang lintasan hingga papan 

tumpuan umumnya 45 meter dan lebar 

lintasan 1,22 m. Sementara, papan 

lompatan memiliki panjang 1,22 m dan 

lebar 20 cm dengan ketebalan 10 cm. 

Jarak papan tumpuan pada bak lompat 

adalah 1 m. Bak lompat yang digunakan 

dalam lompat jauh sepanjang 9 m dengan 

lebar 2,95 m. Untuk lebar tempat 

pendaratan, jaraknya paling sedikit 2,75 m 

antara garis tolakan sampai akhir tempat 

tolakan (Syarifuddin, 2002). 

 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

lompat jauh 

1) Kecepatan  

Kecepatan menurut (Suharno,2001) 

adalah kemampuan organisme atlet 

dalam melakukan gerakan-gerakan 

dalam waktu sesingkat-singkatnya, 

untuk mencapai hasil yang sebaik-

baiknya . 

2) Kekuatan  

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, 2005). 

3) Daya ledak 

Daya ledak adalah kekuatan 

sebuah otot untuk mengatasi tahanan 

beban dengan kecepatan tinggi dalam 

gerakan yang utuh (Suharno, 2001). 

 

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 (Syarifuddin, 

2002). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Quasi Eksperimen 

yang sering disebut juga sebagai 

eksperimental semu oleh karena tidak 

semua variabel dikontrol oleh peneliti. 

Desain penelitiannya adalah pre and post 

test two group design dengan 

membandingkan antara perlakuan satu 

latihan pliometrik kelompok pertama 

(Depth jump) dan kelompok kedua 

(Ballistic Stretching). 

 

Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa putra yang mengikuti Ekstrakurikuler 

lompat jauh di SMP N II Gemolong, yang 

di dapat sebanyak 28 sampel siswa laki-

laki.  

 

Teknik pengukuran data penelitian 

a. Pengukuran tinggi badan menggunakan 

midline merek butterfly untuk 

mengukur tinggi badan. Anak diukur 

tanpa sepatu, tumit menempel dinding, 

dan kepala tegak. 

b. Pengukuran berat badan dengan 

timbangan injak merek Camry untuk 
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mengukur berat badan dengan kapasitas 

maksimal 120 kg 

c. Mengukur verticsl jump dsn long jump  

d. Setelah itu diberikan latihan ballistic 

stretching dan depth jump 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis statistik yang digunakan 

untuk menguji normalitas data adalah 

shapiro wilk dengan probilitas (p) >0,05  

 

HASIL PENELITIAN 

 

Karakteristik subyek menurut umur 

Tabel 1  Distribusi responden berdasarkan 

umur 

 

Umur Ballistic 

Stretching 

Depth jump  

F % F % 

12 tahun 5 36  5 36 

13 tahun 4 29 5 36  

14 tahun 3 21  3 21  

15 tahun 2 14 1 7 

Jumlah 14 100 14 100 

 

Sumber : Data primer diolah, 2012 

Tabel . menunjukkan responden 

responden terbanyak yaitu berumur 12 dan 

13 tahun sebesar 36%. 

 

Karakteristik subyek menurut 

Berdasarkan Tinggi Badan 
Tabel 2. Distribusi responden berdasarkan 

tinggi badan 

 
Tinggi 

Badan 

Ballistic 

Stretching 

Depth Jump  

F % F % 

135-140 cm 5 36 1 7 

140-145 cm 3 21 5 36 

145-150 cm 2 14 6 43 

150-155 cm 4 29 3 21 

Jumlah 14 100 14 100 

 

Sumber : Data primer diolah, 2012 

 

Tabel 2  menunjukkan hasil tinggi 

badan terbanyak di 145-150 cm, sebanyak 

36 %. 

Karakteristik Kebugaran 

 

Tabel 3 Distribusi Responden Berdasarkan 

Berat Badan 
Berat 

Badan 

Ballistic 

Stretching 

Depth Jump 

F % F % 

35-40 kg 5 36 3 2 

40-45 kg 3 21 6 43 

45-50 kg 4 29 4 29 

50-55 kg 2 14 1 7 

Jumlah 14 100 14 100 

Sumber : Data primer diolah, 2012 

 

Tabel 3  menunjukkan berat badan 

terbanyak 40-45 kg sebesar 43 %. 

Uji analisis data 

 
1. Uji Normalitas Data 

Hasil pengujian normalitas data 

pada kelompok Ballistic Stretching dan 

kelompok Depth jump menggunakan 

Shapiro-Wilk Test yang ditampilkan pada 

table di bawah ini : 

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas Vertical Jump 

Variabel 
Nilai p 

Kesimpulan 
pre post 

Ballistic 

Stretching 
,356 ,430 Normal 

Depth 

jump 
,096 ,307 Normal 

 

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas Lung Jump 

Variabel 
Nilai p 

Kesimpulan 
Pre Post 

Ballistic 

Stretching 
,292 ,428 Normal 

Depth 

jump 
,423 ,431 Normal 

Berdasarkan hasil uji normalitas 

data di atas, diperoleh nilai signifikan (nilai 

p) pada hasil lompatan Vertical Jump dan 

Lung Jump sebelum dan sesudah diberikan 

latihan pliometrik Ballistic Stretching 

berturut-turut VJ = 0,356 dan LJ =0,292 

sedangkan untuk  Depth Jump VJ = 0,096 

dan LJ = 0,423 maka disimpulkan bahwa 

data berdistribusi normal (p > 0,05). 

2. Uji pengaruh 

Dalam penelitian ini variabel bebas 

berupa latihan pliometrik Ballistic 
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Stretching dan Depth Jump serta variabel 

terikat yaitu hasil lompatan. Berikut hasil 

uji Paired Sample T-Test dengan bantuan 

SPSS 10.0 

Tabel 6 Hasil Uji paired sample t-test 

Vertical Jump 

 

Tabel 7  Hasil Uji paired sample t-test Lung 

Jump 

 

Hasil perhitungan uji Paired 

Sample T-Test sebagaimana nampak pada 

tabel  di atas, diperoleh nilai signifikan (p-

value) sebesar 0,000. Hipotesis penelitian 

diterima jika nilai probabilitas aktual lebih 

kecil dari probabilitas yang disyarakatkan 

(0,05). Perbandingan nilai probabilitas 

menunjukkan nilai probabilitas aktual lebih 

kecil dari probabilitas yang disyaratkan atau 

0,000 < 0,05. Berdasarkan kriteria tersebut 

menunjukkan bahwa ada pengaruh latihan 

Ballistic Stretching terhadap hasil lompatan 

yang signifikan. Sedangkan pada latihan 

depth jump diperoleh nilai signifikan (p-

value) sebesar 0,005. Karena 0,005<0,05 

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil lompatan siswa 

SMP II gemolong. 

 

3. Uji Beda pengaruh 

Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan 

pengaruh latihan pliometrik Ballistic 

Stretching dan Depth Jump terhadap hasil 

terhadap hasil lompatan maka dilakukan uji 

beda yaitu menggunakan analisa data uji 

Independent Sample T-Test. 

 

Tabel 4.8 Hasil Uji Independent Sample 

T-test Vertical Jump 

Variabel  

Sig. 

(2-

tailed) 

Kesimpulan 

Ballistic 

Stretching 
0,000 Ha diterima 

Depth 

Jump 
 

 

Tabel 4.9 Hasil Uji Independent Sample 

T-test Lung Jump 

Variabel  
Sig. 

(2-
Kesimpulan 

tailed) 

Ballistic 

Stretching 
 0,000 

Ha diterima 

Depth 

Jump  
  

 

 

Berdasarkan hasil uji beda pengaruh pada 

kelompok Ballistic Stretching dan 

kelompok Depth Jump dapat diketahui 

bahwa P 0.000, P < 0,05, berarti data 

signifikan. Artinya, ada perbedaan pengaruh 

antara pemberian Ballistic Stretching 

dengan pemberian Depth Jump 

 

Pembahasan 

Penelitian ini merupakan penelitian 

Quasi Eksperimen dengan metode Pre and 

Post test, untuk mengetahui pengaruh 

latihan pliometrik depth jump dan Ballistic 

Stretching terhadap hasil lompatan atlit 

lompat jauh pemula di SMP N II 

Gemolong. Populasi penelitian ini adalah 

seluruh siswa putra yang mengikuti 

ekstrakurikuler sepak bola di SMP N II 

Gemolong dan sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 28 orang yaitu total populasi 

yang memenuhi persyaratan inklusi dan 

eksklusi. Penelitian dilakukan selama 4 

minggu pada bulan Januari 2013 hingga 

Februari 2013. 

Seperti kita ketahui bahwa 

keberhasilan suatu cabang oloh raga lompat 

jauh ditentukan oleh kualitas lompatan agar 

lompatan tersebut menjadi fleksibel dan 

jauh dibutuhkan power otot tungkai yang 

maksimal (Weineck, 2000). Latihan 

terhadap power  memberikan pengaruh 

yang baik pada adaptasi sistem saraf pusat 

serta peningkatan kekuatan dan kemampuan 

melompat (Hagl, 2003). Menurut Radcliffe 

Variabel 

Mean 
Sig. (2-

tailed) 

Kesi

mpul

an pre post 

Ballistic 

Stretching 
 240,07 243,64 ,000 Ha diterima 

Depth 

jump 
 238,22 243,79 ,000 Ha diterima 

Variabel 

Mean 
Sig. (2-

tailed) 

Kesim

pulan 
pre post 

Ballistic 

Stretching 
 238,57 242,21 0,000 

Ha 

diterim

a 

Depth 

jump 
 235,57 242,21 0,000 

Ha 

diterim

a 
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& Farentinos (2002), power otot tungkai 

dapat ditingkatkan melalui latihan-latihan 

yang mengarah pada hasil lompatan. Bentuk 

latihan tersebut salah satunya adalah 

pliometrik. 

Pliometrik adalah 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 eksplosif 

dan dengan rutinitas latihan sesuai dosis 

untuk memberikan adaptasi pada muscle 

spindle dan motor unit. Macam latihan 

tersebut terdapat beberapa jenis, antara lain 

depth jump (Radcliffe & Farentinos, 2002). 

Sedangkan untuk Fleksibilitasnya 

sangat diperlukan bagi olahragawan 

ataupun bukan olahragawan termasut 

lompat jauh, karena semakin fleksibel otot 

seseorang maka semakin kecil 

kemungkinan orang tersebut untuk cedera. 

Salah satu otot yang harus dijaga 

fleksibilitasnya adalah daerah tungkai. 

Untuk menghindari terjadinya pemendekan 

atau ketegangan tersebut maka olahragawan 

harus menjaga fleksibilitas ototnya. Karena 

seorang atlet seringkali harus bergerak 

mengubah arah dengan cepat dan lincah. 

Macam latihan tersebut terdapat beberapa 

jenis, antara lain Ballistic Stretching 

(Wahyuni & Isnaeni, 2004). 

Latihan pliometrik dapat 

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). Sehingga dengan power 

otot tungkai maksimal yang dimiliki oleh 

atlet memungkinkan mereka untuk 

melakukan tendangan lambung yang jauh 

dan berkualitas (Turner et al., 2003). 

Pada penelitian ini didapatkan latihan 

pliometrik depth jump yang dilakukan 

selama 4 minggu dan frekuensi latihan 

setiap 2 kali per minggu, dosis sebanyak 5 

set dengan jumlah pengulangan 12 kali 

dengan periode istirahat 1 menit di sela - 

sela set sudah dapat berpengaruh terhadap 

power tungkai yang dilihat dari hasil 

lompatan. Begitu pula latihan Ballistic 

Stretching selama 4 minggu dengan dosis 

latihan dalam satu minggu dengan 2 kali 

Durasi streching yang dilakukan sampai 60 

detik, dengan mendapatkan 8 kali 

pengulangan memiliki pengaruh terhadap 

hasil lompatan, hal ini sesuai dengan Kisner 

& Colby (1996), yang mengatakan bahwa 

dosis aplikasi latihan pliometrik minimal 4 

minggu, dilakukan 2–3 set dengan jumlah 

pengulangan  

8 – 12 kali dengan periode istirahat 2 – 3 

menit di sela - sela set. 

Hasil dari penelitian ini juga 

didapatkan bahwa terdapat perbedaan 

pengaruh yang signifikan antara latihan 

Ballistic Stretching dan depth jump. Dan 

dari hasil rata-rata didapatkan latihan 

pliometrik depth jump memiliki pengaruh 

yang lebih besar dibandingkan dengan 

latihan Ballistic Stretching.  

Menurut Radcliffe & Farentinos (2002), 

depth jump adalah bentuk latihan dari 

pliometrik yang bertujuan untuk 

meningkatkan power tungkai dengan cara 

melompat dari bangku kemudian mendarat, 

disusul dengan melompat setinggi-tingginya 

Ballistic Stretching adalah suatu bentuk 

gerakan penguluran dimana dalam 

penerapanya terjadi proses tersentak-sentak 

dengan cepat atau memantul-mantulkan 

gerakan. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan dari analisa hasil 

statistik, dapat diambil kesimpulan :  

(1) Latihan Ballistic Stretching memiliki 

pengaruh terhadap hasil lompatan, (2) 

Latihan Depth Jump memiliki pengaruh 

terhadap hasil lompatan, (3) Terdapat 

perbedaan pengaruh yang signifikan antara 

latihan Ballistic Stretching dan depth jump 

terhadap hasil lompatan. 
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Saran 

Penelitian ini dilaksanakan dengan 

cukup banyak keterbatasan sehingga 

peneliti menyarankan agar dilakukan 

penelitian lanjutan yang lebih spesifik dan 

beragam variabelnya. Penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat dilaksanakan dangan 

jumlah sampel yang lebih banyak serta 

sudut saat melakukan tendangan jika 

dimungkinkan adanya alat ukur yang dapat 

menentukan besar sudut tersebut. Selain itu 

diharapkan penelitian selanjutnya dilakukan 

dengan jangka waktu lebih panjang 

sehingga dapat diketahui keefektifitasan 

lama latihan pliometrik yang telah 

dilakukan. 

Kepada responden serta atlit lompat jauh 

diharapkan untuk lebih memperhatikan 

dosis, asupan makanan, serta teknik 

melompat yang baik dalam menentukan 

keberhasilan latihan sesuai tujuan latihan 
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