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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

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. 
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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 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 
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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. 

 

B. BATASAN MASALAH 

Batasan dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pemberian Ballistic 

Stretching Dan Latihan Depth Jump Terhadap Hasil Lompat Jauh Siswa Putra 

SMP N II Gemolong. 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Dengan melihat pembatasan permasalahan pada penelitian ini, maka 

peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti adalah : Apakah ada pengaruh  
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pemberian Ballistic Stretching dan latihan Depth Jump terhadap hasil lompat 

jauh siswa putra SMP N II Gemolong.. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

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. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan penelitian ini maka akan didapatkan berbagai macam manfaat, 

antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan referensi dan bahan pembanding dalam kegiatan yang 

ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan. 

b. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi ilmiah dalam 

pembelajaran kasus pada sisawa dan staf guru terutama tentang 

pengaruh pemberian Ballistic Stretching dan Depth Jump terhadap 

hasil lompat jauh siswa putra SMP N 2 Gemolong. 
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2. Manfaat Praktis 

a.  Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang manfaat pengaruh 

pemberian ballistic stretching dan Depth Jump terhadap hasil lompat 

jauh siswa putra SMP N II Gemolong dan dapat dikembangkan lagi 

demi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




