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ABSTRAK 

 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah adakah hubungan antara 

kecepatan lari dan kekuatan otot tungkai dengan kemampuan lompat jauh. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adakah hubungan antara kecepatan 

lari dan kekuatan otot tungkai dengan kemampuan lompat jauh pada siswa putra 

kelas V SDN 2 Bodaskarangjati, Kecamatan Rembang,  Kabupaten Purbalingga,  

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan teknik tes dan 

pengukuran. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa putra kelas V SDN 2 

Bodaskarangjati sejumlah 20 siswa yang diambil secara purposive sampling. 

Instrumen yang digunakan adalah tes lari 40 meter untuk variabel kecepatan lari. 

tes kekuatan otot tungkai untuk variabel kekuatan otot tungkai, dan tes lompat 

jauh untuk variabel kemampuan lompat jauh. Teknik analisis data menggunakan 

analisis uji korelasi ganda, melalui uji prasyarat, uji normalitas, dan uji linieritas. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

kecepatan lari dengan lompat jauh karena r hitung > r tabel (- 0,861 > 0,444) (data 

inverse) dengan sumbangan 25,82%. Ada hubungan  yang  signifikan antara 

kekuatan otot tungkai dengan lompat jauh  karena r hitung > r tabel (0,917 > 

0,444) dengan sumbangan 60,45%. Ada hubungan yang signifikan antara 

kecepatan lari dan kekuatan otot tungkai dengan kemampuan lompat jauh karena r 

hitung > r tabel yaitu 0,929 > 0,444 (signifikan). Sedangkan sumbangan 

korelasinya yaitu sebesar 86,27 %. 

 

Kata kunci : kecepatan lari, kekuatan otot tungkai, kemampuan lompat jauh. 

 

 

 

 

 

 

 


