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ABSTRAK  

 

Kontribusi Lari 30 meter Dan Daya Ledak Otot Tungkai Terhadap 
Kemampuan Lompat Jauh  Siswa SMP N 2 Bukit Sundi Kabupaten Solok. 

Oleh : DONI SISWANTO (2012) 

Hasil lompatan jauh yang dilakukan siswa SMP N 2 Bukit Sundi 
Kabupaten Solok masih jauh dari yang diharapkan. Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian korelasional yang bertujuan untuk mengetahui tentang kontribusi 
kecepatan lari 30 meter (X2) dan Daya Ledak Otot Tungkai (X3) sebagai dua 
variabel bebas terhadap kemampuan lompat jauh pada siswa SMP N 2 Bukit 
Sundi Kabupaten Solok (X1) sebagai veriabel terikat. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh Siswa SMP N 2 Bukit Sundi 
Kabupaten Solok yang aktif pada kegiatan ekstrakurikuler khusus lompat jauh 
berjumlah 29 orang. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling 
yaitu siswa putra berjumlah 22 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
mengukur kecepatan melalui tes lari cepat sejauh 30 meter dan daya ledak otot 
tungkai dengan tes Standing Broad jump. Selanjutnya kemampuan lompat jauh 
dilakukan dengan tes kemampuan lompat jauh menggunakan meteran. Analisa 
data dan pengujian hipotesis penelitian menggunakan teknik analisis korelasi 
sederhana dan teknik analisis korelasi doolittle dengan taraf signifikan α = 0,05 
Untuk melihat kontribusi dengan menggunakan rumus koefisien determinasi KD 
= R2X100%. 

Dari analisis data dapat diperoleh hasil :  

1. Lari 30 meter memiliki hubungan yang signifikan dengan Kemampuan lompat 
jauh siswa SMP N 2 Bukit Sundi Kabupaten Solok dengan perolehan  rh 
sebesar 0,192 dan berkontribusi sebesar 19,2%.  

2. Daya ledak otot Tungkai memiliki hubungan yang signifikan dengan 
Kemampuan lompat jauh Siswa SMP N 2 Bukit Sundi Kabupaten Solok 
dengan perolehan rh sebesar 0,104 dan berkontribusi sebesar 10,4%. 

3. Panjang tungkai dan daya ledak otot tungkai secara bersama-sama memiliki 
hubungan yang signifikan dengan Kemampuan lompat jauh Siswa SMP N 2 
Bukit Sundi Kabupaten Solok dengan perolehan  ro sebesar 0,296 dan 
berkontribusi sebesar 29,6%. 

 

Kata kunci : Kecepatan, Daya Ledak Otot Tungkai dan Kemampuan Lompat 
Jauh.




