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PERANAN KECEPATAN LARI, KEKUATAN OTOT TUNGKAI, 
PANJANG TUNGKAI PADA PRESTASI LOMPAT JAUH 

Heri Purwanto 
DosenJurusanPORFIKUNY 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara kecepatan lari, kekuatan otot tungkai dan panjang 
tungkai terhadap lompat jauh. Selain itu ingin mengetahui besarnya 
sumbangan sehingga dapat dipakai sebagai kebijaksanaan untuk 
meningkatkan prestasi atlet khususnya nomor lompat jauh. 

Penelitian ini mengambil populasi mahasiswa program D II 
PGSD Penjas Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 
Yogyakarta semester I dan semester III sebanyak 111 orang. Metode 
yang digunakan adalah survey dan teknik pengambilan data dengan 
tes kemampuan gerak serta pengukuran. Ubahan, instrument dan 
satuan pengukuran adalah kecepatan diukur dengan lari 50 yard^ 
satuan pengukuran sampai dengan persepuluh detik. Kekuatan otot 
tungkai diukur dengan Leg Dynamometer, satuan pengukuran 
dengan kilogram (Kg). Panjang tungkai diukur dengan Antropometn, 
satuan pengukuran dengan centimeter (Cm). Prestasi lompat jauh 
dengan tes lompat jauh, satuan pengukurannya dengan centimeter 
(Cm). Teknik analisis data dengan Product Moment dm persamaan 
regresi, uji normalitas, uji keandalan, linieritas. Aturan untuk 
menerima dan menolak pada taraf signifikansi 1 % dan 5 %. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa besarnya sumbangan 
masing-masing ubahan predictor terhadap prestasi lompat jauh 
adalah: kecepatan 48,384 %, kekuatan otot tungkai 14,399 % dan 
panjang tungkai 2,364 %. 

Kata kunci: kecepatan Ian) kekuatan otot tungkai, panjang tungkai 
dan lompat jauh 

Atletik salah satu cabang oiahraga paling tua bila 
dibandlngkan dengan cabang-cabang oiahraga lainnya. Berdasarkan 
sejarah, atletik dinamakan "Ibu dari semua cabang oiahraga" atau 
mottier of sport, hal ini dapat dipahami karena gerakan-gerakan yang 
terdapat dalam atletik seperti jalan, lari, lompat, dan lempar 
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merupakan gerak dasar manusia sehari-hari. Pada zaman purba 
gerakan-gerakan tersebut sangat penting artinya bagi manusia guna 
mencari nafkah serta untuk mempertahankan hidupnya, sedangkan 
atletik pada zaman sekarang sudah beralih fungsi yaitu selain untuk 
oiahraga kebugaran juga diperlombakan untuk meningkatkan prestasi 
(Tamsir Riadi, 1982: 4). Perkembangan prestasi dunia atletik semakin 
lama semakin maju, sehingga motto Cytius, Fortius dan Aitius 
memang sepantasnya diberikan. Prestasi puncak yang semula 
merupakan rekor dunia yang menurut anggapan orang sulit 
dipecahkan ternyata sekarang bukan merupakan suatu hal yang tidak 
mungkin lagi. 

Lompat jauh adalah salah satu nomor lompat dari cabang 
oiahraga atletik. Prestasi yang ditunjukkan oleh para pelompat jauh 
semakin lama semakin baik. Pada umumnya para pelompat jauh 
yang berprestasi adalah pelari-pelari cepat yang baik, sebagai contoh 
Jesse Owens menciptakan rekor dunia dengan lompatan sejauh 8,13 
meter pada tahun -1935 dan juga pemegang rekor dunia lari 100 
meter dengan catatan waktu 10,2 detIk (Rohm Pandey, 1961: 97). 
Contoh lain, Carl Lewes atlet Amirika pemegang medali emas lari 100 
meter, 4 x 100 meter dan lompat jauh di Olympiade Seoul dan 
Olympiade Barcelona tahun 1992 khusus untuk lompat jauh. 

Apabila dianalisa gerak lompat jauh adalah awalan dengan lari 
secepat-cepatnya, menumpu dan menolak menggunakan kaki yang 
terkuat dan Ini memerlukan otot tungkai yang kuat. Lebih kuat dalam 
melakukan tolakan, maka akan lebih lama membawa titik berat 
badan melayang di udara. Dengan demiklan, akan dapat melompat 
lebih tinggi atau lebih jauh serta mendarat dengan memanfaatkan 
panjang tungkai yang dijulurkan ke depan sejauh-jauhnya. Dari hasil 
anallsa gerak tersebut peneliti hanya memperhatikan kecepatan lari, 
kekuatan otot tungkai, dan panjang tungkai saja. Gaya tidak 
dlikutsertakan, karena dikawatirkan akan mempengaruhi hasil 
lompatan. Sedangkan koordinasi dan keseimbangan tidak 
dlikutsertakan dalam penelitian ini karena sudah dikuasai oleh para 
testee dengan melakukan latihan yang berulang-ulang. Atas 
pertlmbangan tersebut penelitian tentang: "Hubungan antara 
kecepatan lari, kekuatan otot tungkai, panjang tungkai terhadap 
prestasi lompat jauh" layak dilakukan. 

Peranan Kecepatan Lari, Kekuatan Otot Tungkai 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 
hubungan antara kecepatan lari, kekuatan otot tungkai dan panjang 
tungkai dengan prestasi lompat jauh. Selain itu, kalau ternyata ada 
hubungannya juga sekaligus ingin mengetahui berapa besar 
sumbangan dari masing-masing ubahan prediktor terhadap prestasi 
lompat jauh. 

TINJAUAN PUSTAKA 
Faktor yang mempengaruhi hasil lompat jauh 

Menurut Rorim Pandey (1961: 97) bahwa seorang pelompat 
jauh haruslah seorang sprinter dengan kekuatan lompat yang 
el<splosif6ar\a kaki dan tungkainya. Sedangkan menurut Tamsir 
Riyadi (1982: 86) menyatakan bahwa unsur-unsur yang berpengaruh 
terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan lompat jauh 
adalah: daya iedak {el<splosif powei), kecepatan (speed), kekuatan 
{strenghf), keseimbangan {balance), dan koordinasi {coordination). 
Menurut Nasir-Rosyidi (1983: 52) unsur-unsur yang paling penting 
dalam lompat jauh adalah awalan yang cepat dan tepat, tumpuan 
yang tinggi (dengan sudut yang betui), landing yang 
menguntungkan. 

Menurut Aip Syaifudin (1984: 111) untuk mendapatkan hasil 
yang baik dalam lompat jauh, maka yang harus diperhatikan dan 
dihayati oleh pelompat jauh, yaitu harus mempunyai atau menguasai 
kecepatan dalam mengambil awalan dan harus dapat mengubah dari 
kecepatan yang horizontal ke vertikal yaitu untuk menentukan 
lintasan gerak dari titik berat badan. Menurut Jonath (1987: 207) 
faktor-faktor yang sangat menentukan dalam lompat jauh adalah 
ancang-ancang yang cepat, menapakkan kaki, tahap melayang yang 
wajar dan pendaratan yang menguntungkan. Menurut Surayin (1988: 
29) unsur-unsur yang pokok dalam lompat jauh adalah awalan untuk 
mendapatkan kecepatan, menolak sekuat-kuatnya pada papan 
tolakan dengan kaki yang terkuat, sikap badan di udara, sikap badan 
waktu mendarat. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpuikan 
bahwa lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat 
mengangkat kaki ayun ke atas, ke depan dalam upaya membawa titik 
berat badan selama mungkin di udara yang dilakukan dengan cepat 
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dan dengan jalan melakukan tolakan paaa satu KaK i uniuK mencdpdi 
jarak yang sejauh-jauhnya. 

Peranan Kekuatan Otot Tungkai pada Lompat Jauh 
Selain kecepatan pada saat melakukan awalan, juga ternyata 

kekuatan pada saat melakukan tolakan sangatlah diperlukan. 
Menurut Russel (1984: 150) menyatakan bahwa kekuatan adalah 
tenaga yang dipakai untuk mengubah keadaan gerak atau bentuk 
suatu benda. Cara otot berkontraksi untuk menghasilkan kekuatan 
sangat dipengaruhi oleh kemampuan otot yang akan menentukan 
macam gerakan yang dihasilkan. Menurut Sajoto (1983: 8) kekuatan 
adalah komponen fisik seseorang tentang kemampuannya dalam 
mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. ; 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa 
kekuatan adalah salah satu faktor fisik yang sangat berpengaruh 
terhadap hasil lompatan. Kekuatan otot tungkai merupakan suatu 
komponen yang paling dominan, karena semkin besar kekuatan otot 
tungkai untuk melompat dan menumpu, maka akan semakin stabil 
pada saat melayang dan hasil lompatan akan semakin jauh. 

Peranan Panjang Tungkai pada Lompat Jauh 
Menurut Suharsono (1993; 1) bahwa syarat-syarat untuk 

mencapai rekor dunia dalam nomor lompat adalah kaki panjang dan 
bertitik berat badan tinggi, mempunyai kecepatan dan kekuatan yang 
cukup besar untuk tinggal landas {take off)- Panjang tungkai adalah 
ukuran panjang tungkai seseorang mulai dari alas kaki sampai 
dengan Trochantor Mayor, kira-kira pada bagian tulang yang teriebar 
di sebelah luar paha dan bila paha digerakkan Trochantor Mayor 
dapat diraba di bagian atas dari tulang paha yang bergerak (Amari, 
1966: 155). Lompat jauh merupakan rangkaian gerakan dari awalan 
yang cepat, tolakan, melayang dan mendarat. Rangkaian melangkah 
menuju balok tumpu dengan mengayunkan tungkai ke depan. Jadi, 
semakin panjang tungkai kaki, maka semakin panjang pula langkah 
yang dihasilkan untuk melakukan tumpuhan, dan juluran kedua kaki 
ke depan untuk mendarat akan semakin jauh. 

Peranan Kecepjtan Lari, Kekuatan Otot Tungkai 
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Kerangka Berfikir 
Penelitian ini bertitii< tolak dari pendapat bahwa tujuan lompat 

jauh adalah untuk mendapatkan hasil lompatan yang sejauh 
mungkin, maka untuk tujuan tersebut yang perlu dikuasai dan dilatih 
secara baik tekniknya mengenai awalan, tolakan, sikap badan di 
udara dan sikap mendarat. Untuk melakukan lompatan terletak pada 
kekuatan tolakan dan ada dua faktor yang sangat penting, yaitu: 
pertama, kecepatan horizontal, yaitu kecepatan yang ditimbulkan dari 
awalan dan kedua, kecepatan vertikal yang ditimbulkan dari kekuatan 
menolak. Dari kedua kecepatan itu akan mendapat paduan yang 
menentukan gerak titik berat badan. Bila ditinjau dari kecepatan 
horizontal yang lebih besar, maka akan mendapatkan hasil jarak yang 
lebih jauh. Bila kecepatan vertikal yang diperoleh akan mendapat 
etinggian yang lebih tinggi. Dengan mengadakan perbaikan bentuk 
dan cara-cara melompat dan mendarat juga akan dapat memperbaiki 
hasil lompatan itu. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa 
antara kecepatan lari, kekuatan otot tungkai dan panjang tungkai ada 
hubungan yang positif terhadap prestasi lompat jauh. 

METODOLOGI PENELITIAN 
Populasi penelitian adalah mahasiswa program D-II PGSD 

Penjas FPOK IKIP Yogyakarta tahun 1992 semester I dan semester 
III sebanyak 111 orang mahasiswa. Semua anggota populasi 
dijadikan sebagai sampel penelitian, jadi penelitian ini merupakan 
penelitian populasi. Metode dan teknik pengambilan data 
menggunakan metode survei dan teknik tes kemampuan gerak serta 
pengukuran. • ••- •• 

Instrumen Penelitian 
Untuk mengetahui peranan kecepatan lari, kekuatan otot 

tungkai dan panjang tungkai terhadap prestasi lompat jauh 
menggunakan instrumen dan satuan pengukurannya, yaitu: 
1. Untuk mengukur kecepatan menggunakan tes lari 50 yard, satuan 

pengukuran sampai dengan persepuluh detik. Start dilakukan 
dengan cara berdiri dan setiap testee 6\ben kesempatan dua kali, 
yang digunakan adalah catatan waktu terbaik. 
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2. Untuk mengukur kekuatan otot tungkai menggunakan Leg 
Dynamometer. Satuan pengukuran dengan kilogram. Testee 
berdiri di atas Back and Leg Dynamometer, badan tegak kedua 
kaki ditekuk kedua tangan lurus ke bawah dengan memegang 
stang 6\a kedua paha. Dari sikap ini kemudian kedua kaki 
diluruskan, gerakan tidak boleh mengejut dan setiap testee 6\ber\ 
kesempatan sebanyak dua kali, yang digunakan adalah hasil 
terbaik. 

3. Tes antropometn] untuk mengukur panjang tungkai. Satuan 
pengukurannya dengan centimeter. Pengukuran dihitung dari alas 
kaki sampai pada trochantor mayor atau kira-kira pada bagian 
tulang yang teriebar dl sebelah luar paha dan bila paha diayunkan 
trochantor mayor dapat diraba di bagian atas dari tulang paha 
yang bergerak diukur sekali dan valid. 

4. Tes lompat jauh, untuk mengukur prestasi lompat jauh. Testee 
melakukan lompatan dengan gaya bebas menurut 
kemampuannya sebanyak dua kali, balok tumpuan tidak 
digunakan. Hasil diukur dari bekas mendarat terdekat dengan 
bekas kaki tumpuan dan diukur dengan satuan meter sampai 
dengan oersepuluhan meter. Setiap testee diberl kesempatan 
duakali, ang digunakan adalah prestasi terjauh. 

Analisis Data 
Tekr analisis data yang digunakan dalam penelitian Ini 

adalah dengan Product Moment dan Persamaan Regresi serta uji 
prasyarat, antara lain: (1) uji normalitas distribusi frekuensi data 
dengan Cĥ  Kwadrat (2) uji linieritas dengan analisis bentuk regresi, 
dan (3) uji ketrandalan dengan Formula Alpha. Sedangkan untuk 
menerima dan menolak hipotesis kerja adalah pada taraf signifikansi 
5%. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah semua hipotesis 
kerja dapat dibuktlkan kebenarannya. 

HASIL PENELITIAN 
Untuk mencari hubungan antara kecepatan, kekuatan otot 

tungkai, panjang tungkai terhadap prestasi lompat jauh 
menggunakan mahasiswa program D-II PGSD Penjas FPOK IKIP 

Peranari Kecepatan Lari, Keltuatan Otot Tungkai 
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Yogyakarta semester I dan semester III terlebih dahulu dilakukan uji 
prasyarat yang ringkasan hasil perhitungannya sebagai berikut: 
1. Uji normalitas distribusi frekuensi data dengan chi kuadrat. Hasil 

perhitungan menunjukkan data kecepatan lari, kekuatan otot 
tungkai, panjang tungkai dan prestasi lompat jauh sebarannya 
normal. Ini berarti bahwa data dapat diolah lebih lanjut. 

2. Uji linieritas. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa antara 
kecepatan lari dengan prestasi lompat jauh korelasinya kubik, hal 
ini berarti dalam menggunakan data kecepatan lari agar hati-hati. 
Kekuatan otot tungkai dengan prestasi lompat jauh korelasinya 
linier, sedangkan antara panjang tungkai dengan prestasi lompat 
jauh korelasinya linier. 

3. Uji keandalan dengan formula alpha. Hasil perhitungan 
menunjukkan bahwa korelasi ketiga ubahan bebas dan ubahan 
terikat mempunyai tingkat keterandalan yang tinggi, yaitu: r = 
0,8431; p < 0,01 dengan demikian data dapat diolah lebih lanjut 

4. Koefisien korelasi antara setiap ubahan bebas dengan ubahan 
terikat ringkasan hasil perhitungannya seperti pada tabel i . 
l abe l 1. Koefisien Korelasi Ubahan Bebas Dengan Ubahan Terikat 

Prestasi Lompat Jauh 

Ubahan Bebas r P Keterangan 

Kecepatan lari 0,784 < 0,01 signifikan 

Kekuatan otot tungkai 0,653 < 0,01 signifikan 

Panjang tungkai 0,419 < 0,01 signifikan 

Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa antara ubahan 
bebas dengan ubahan terikat sangat berarti. Dilihat dari koefisien 
korelasinya dan tingkat keberartian hubungan semuanya 
menunjukkan hubungan yang signifikan atau dapat dikatakan lebih 
kecil dari pada taraf signifikansi 5% yang dipakai sebagai dasar untuk 
mengetahui apakah korelasi antara ubahan bebas dengan ubahan 
terikat tersebut signifikan atau tidak signifikan. Berdasarkan hasil 
perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
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1. Koefisien korelasi antara kecepatan lari dengan prestasi lompat 
jauh menunjukkan r x l y = 0,784 p < 0,01, karena p < 0,05 
signifikan. 

2. Koefisien antara kekuatan otot tungkai dengan prestasi lompat 
jauh menunjukkan r x2y = 0,653 p < 0,01, karena p < 0,05 
signifikan. 

3. Koefisien korelasi antara panjang tungkai dengan prestasi lompat 
jauh menunjukkan r x3y = 0,419 p < 0,01, karena p < 0,05 
signifikan. 

Sumbangan antara kecepatan lari, kekuatan otot tungkai dan 
panjang tungkai terhadap prestasi lompat jauh ringkasan 
perhitungannya dapat disajikan seperti tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 2. Sumbangan Ubahan Bebas Terhadap Ubahan Terikat 
Ubahan Korelasi Sumbangan Sumbangan 

X r x y Relatif Efektif 
SR% S E % 

1 0,784 74,270 48,384 
2 0,653 22,102 14,399 
3 0,419 3,629 2,364 

Total - 100 % 65,147 % 

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa sumbangan kecepatan lari 
pada prestasi lompat jauh sebesar 48,384 %, dan kekuatan otot tungkai 
sebesar 14,399 %. Sedangkan panjang tungkai sumbangannya terhadap 
prestasi lompat jauh sebesar 2,364 %. Sumbangan secara keseluruhan 
antara kecepatan lari, kekuatan otot tungkai dan panjang tungkai 
pada prestasi lompat jauh adalah 65,147%, sedangkan sumbangan 
sisanya kemungkinan pada variabel lain yang tidak termasuk dalam 
penelitian ini. 

Pembahasan 
Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah diuraikan di 

atas dapat diadakan pembahasan sebagai berikut: 
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1. Hipotesis keja tentang hubungan antara kecepatan lari dengan 
prestasi lompat jauh telah dibuktikan kebenarannya dalam 
penelitian empirik, maka tidak pedu dibahas. Dengan demikian, 
hipotesis kerja yang menyatakan ada hubungan yang positif 
antara kecepatan lari dengan prestasi lompat jauh diterima dan 
hipotesis nihil ditolak. 

2. Hipotesis kerja tentang hubungan antara kekuatan otot tungkai 
dengan prestasi lompat jauh telah dibuktikan kebenarannya 
dalam penelitian ini, maka tidak perlu dibahas. Dengan demikian, 
hipotesis kerja yang menyatakan ada hubungan yang positif 
antara kekuatan otot tungkai dengan prestasi lompat jauh 
diterima dan hipotesis nihil ditolak. 

3. Hipotesis kerja tentang hubungan antara panjang tungkai dengan 
prestasi lompat jauh telah dibuktikan kebenarannya dalam 
penelitian empirik, maka tidak perlu dibahas. Dengan demikian, 
hipotesis kerja yang menyatakan ada hubungan yang positif 
antara panjang tungkai dengan prestasi lompat jauh diterima dan 
hipotesis nihil ditolak. 

4. Hipotesis kerja tentang adanya hubungan antara kecepatan lari, 
kekuatan otot tungkai, panjang tungkai terhadap prestasi lompat 
jauh telah dibuktikan kebenarannya dalam penelitian empirik, 
maka tidak perlu dibahas. Dengan demikian, hipotesis kerja yang 
menyatakan ada hubungan yang positif antara kecepatan lari, 
kekuatan otot tungkai, panjang tungkai terhadap prestasi lompat 
jauh diterima dan hipotesis nihil ditolak. 

Keterbatasan Penelitian 
Meskipun hasil penelitian telah terbuktl dan diuji 

kebenarannya, namun keterbatasan dan kelemahan masih tetap ada, 
yakni dalam penelitian tidak terkontrol kegiatan mahasiswa selama 
berada di luar, misalnya mahasiswa yang memang telah mengikuti 
latihan oiahraga secara rutin akan memiliki kemampuan gerak yang 
lebih baik. Untuk mengatasi hal ini dianjurkan tidak melakukan 
aktifitas gerak selama 1 bulan sebelum penelitian dilakukan. 
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Kesimpulan 

Berdasarkan perhitungan statistik dan dalam batas-batas 
penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Ada hubungan yang positif antara kecepatan lari dengan prestasi 

lompat jauh. 

2. Ada hubungan yang positif antara kekuatan otot tungkai dengan 
prestasi lompat jauh. 

3. Ada hubungan yang positif antara panjang tungkai dengan 
prestasi lompat jauh. 

4. Kecepatan lari, kekuatan otot tungkai dan panjang tungkai 
memberikan sumbangan yang positif terhadap prestasi lompat 
jauh. 

Persentase sumbangan dari masing-masing ubahan bebas 
yang diberikan adalah sebagai berikut: kecepatan lari = 48,384 %, 
kekuatan otot tungkai = 14,399 %, panjang tungkai = 2,364 % . 

Saran - Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disampaikan saran-
saran sebagai berikut: 

1. Perlu diadakan peneliti ^ dengan judul yang sama, tetapl 
cuplikannya adalah para yang benar-benar berprestasi. 

2. Perlu diadakan penelitian, tentang sumbangan-sumbangan apa 
yang dapat diberikan turhadap masing-masing nomor dalam 
atletik. 

Peranari Kecepatan lari, Ke/cuatan 0:c: Tungkai 
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