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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Futsal 

Olahraga futsal merupakan permainan beregu yang populer pada saat ini 

bahkan telah menjadi permainan nasional disetiap negara. Maraknya 

perkembangan olahraga futsal ini disebabkan karena cirinya yang memberikan 

kesempatan pada pemain untuk memperagakan keterampilannya atau skillnya 

dengan leluasa namun dengan masih tetap berpedoman kepada aturan permainan 

yang berlaku. Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim, yang 

masing-masing tim beranggotakan lima orang dengan tujuan untuk memasukkan 

bola ke gawang lawan, dengan manipulasi bola dan kaki” (Kurniawan, 2011). 

Yudianto (2009) dalam Noviada et al (2014) menyatakan bahwa Kata futsal 

sendiri berarti sepakbola dalam ruangan. Kata futsal berasal dari kata “fut” yang 

diambil dari kata futbol atau futebol, yang dalam bahasa Spanyol dan Portugal 

berarti sepakbola. Dan “sal” yang diambil dari kata sala atau salao yang berarti di 

dalam ruangan. 

Futsal menuntut pemain memiliki kemampuan permainan yang mencakup 

offence-defence, skill / ability, power balance dan stamina / endurance. Intinya 

terdapat dua karakter permainan futsal, yaitu dinamis dan keseimbangan. 

Dinamis mencakup kemampuan improvisasi pergerakan transisi secara tim dari 

pola menyerang-bertahan atau bertahan-menyerang, karena jika hanya dilakukan 

secara monoton, maka kubu lawan akan dengan mudah untuk mengantisipasinya. 

Keseimbangan juga mencakup kekuatan keseimbangan tubuh pemain (power 

balance) saat melakukan duel satu lawan satu, atau saat menjaga pengolahan bola 
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agar tetap berada dalam penguasaan saat bola hendak direbut oleh lawan (Aris, 

2017). 

Dalam futsal, besar kecilnya power sangat diperlukan. Misalnya saat 

sprint, melompat, meloncat, dan termasuk juga pada saat melakukan shooting. 

Pada saat orang melakukan shooting dengan menggunakan punggung kaki, 

power otot tungkai yang baik akan memberikan tekanan yang cukup keras pada 

bola. Akibatnya laju bola akan menjadi lebih kencang dan lebih sulit dijangkau 

oleh kiper lawan terlebih jika arah datangnya bola pada daerah sudut gawang, 

sehingga kiper sulit untuk menepis bola tersebut (Suharjana, 2013). 

B. Power ( Daya Ledak ) 

1. Definisi Power 

Power (daya ledak) otot tungkai dalam praktek olahraga bermanfaat 

dalam hal melompat, melempar, menendang, dan lain lainya yang dimaksud 

dengan daya ledak otot tungkai adalah kemampuan otot untuk mengatasi 

tahanan beban dengan daya ledak otot tungkai tinggi dalam suatu gerakan 

yang utuh Suharno (1983) dalam Rodliyah et al (2016). Suharno juga 

menambahkan daya ledak adalah kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu yang 

singkat dan daya ledak juga dapat dikembangkan melalui pelatihan kekuatan 

dan daya ledak otot tungkai. Dari definisi diatas daya ledak otot tungkai 

diartikan sebagai kemampuan otot tungkai sangat penting untuk cabang 

olahraga yang memerlukan gerakan eksplosif yang ditandai dengan gerakan 

atau perubahan yang cepat, dimana tubuh dapat terdorong keatas baik itu 

melompat maupun meloncat ke depan.  
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Berdasarkan ciri-ciri gerak dalam olahraga ada dua macam power. 

Yaitu power siklis dan power asiklis. Power siklis adalah suatu gerakan cepat 

dan kuat yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama, misalnya 

berlari, berenang dan balap sepeda. Sedangkan power asiklis adalah suatu 

gerakan yang kuat dam cepat seperti melempar, melompat, meloncat, 

memukul maupun menendang. Salah satu bentuk latihan power atau daya 

ledak yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan beban (weight 

training). Gerakan mengangkat beban dilakukan berulang-ulang dengan 

irama yang cepat (Suharjana, 2013). 

Dalam persaingan prestasi olahraga yang semakin berat pemanfaatan 

latihan fisik yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi fisik secara 

maksimal perlu terus dikaji dan dikembangkan Kanca (2004) dalam Rodliyah 

et al (2016). Penelitian dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas kondisi 

fisik sangat diperlukan sebagai salah satu upaya meningkatkan kebugaran 

jasmani. Salah satu upaya yang diterapkan untuk meningkatkan kebugaran 

jasmani adalah dengan menerapakan suatu pelatihan dalam bidang olahraga 

yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan fisik baik menyeluruh 

maupun khusus, perbaikan dalam teknik bermain, pemantapan strategi 

bermain dalam cabang olahraganya, menanamkan kemauan dan disiplin yang 

tinggi, pengoptimalan kesiapan tim pada olahraga beregu, meningkatkan serta 

memelihara derajat kesehatan dan mencegah terjadinya cidera yang tidak 

diinginkan Nala (1998) dalam (Rodliyah et al, 2016). 
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C. Pliometrik side jump sprint 

1. Definisi Pliometrik 

Pliometrik adalah jenis latihan yang dirancang untuk menghasilkan 

gerakan cepat, kuat, dan memperbaiki fungsi sistem saraf, umumnya dengan 

tujuan meningkatkan kinerja olahraga. Gerakan pliometrik, di mana otot 

dimuat dan kemudian dikontrak dalam urutan cepat, gunakan kekuatan, 

elastisitas dan innervasi otot dan jaringan sekitarnya untuk melompat lebih 

tinggi, berlari lebih cepat, melempar lebih jauh, atau memukul lebih keras, 

tergantung pada tujuan latihan yang diinginkan. Pliometrik digunakan untuk 

meningkatkan kecepatan atau kekuatan kontraksi otot, seringkali dengan 

tujuan meningkatkan tinggi lompatan (Shah, 2012). 

Pliometrik adalah latihan yang memungkinkan otot mencapai 

kekuatan maksimal sesingkat mungkin. Kemampuan kecepatan dan kekuatan 

ini dikenal sebagai daya ledak. Latihan pliometrik adalah gerakan cepat dan 

kuat yang menggunakan gerakan pra-peregangan atau kontra, yang 

melibatkan siklus pemendekan peregangan. Tujuan latihan pliometrik adalah 

untuk meningkatkan kekuatan gerakan selanjutnya dengan menggunakan 

komponen otot dan tendon alami dan elastis dan refleks peregangan (Shah, 

2012).  

Side Jump Sprint merupakan salah satu dari pelatihan-pelatihan 

Pliometrik. Pelatihan side jump sprint merupakan salah satu alternatif yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai. Pelatihan side 

jump sprint merupakan latihan kombinasi mulai dari lateral jump hingga lari 

cepat penuh dalam jarak tertentu (Andryani et al, 2014). 
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2. Mekanisme dan Fisiologi latihan pliometrik 

Menurut National Strength and Conditioning Association (NSCA) 

(2008), Dalam proses terjadinya gerakan tidak terlepas dari dua unsur yang 

saling berpengaruh yaitu sistem saraf dan sistem otot. menjelaskan gerakan 

fungsional dan keberhasilan atlet tergantung pada pada fungsi yang tepat dari 

sistem otot dan saraf yang aktif dimana kecepatan dan kekuatan yang 

digunakan. Istilah tersebut digunakan untuk mendefinisikan kecepatan dan 

kekuatan terhadap power. Latihan pliometrik yang tepat dan sistematis akan 

membantu meningkatkan kekuatan otot dan power. menjelaskan hal yang 

harus diperhatikan dalam meningkatkan power antara lain : 1). Mekanisme 

latihan pliometrik; 2). Fisiologi Latihan pliometrik. 

1) Mekanisme Latihan Pliometrik 

Menjelaskan mekanisme latihan pliometrik, energi elastis di dalam 

komponen musculotendinous meningkat dengan peregangan (stretch) yang 

cepat dan disimpan. Gerakan tersebut lalu diikuti oleh gerakan eccentric 

(pemanjangan) dan energi elastis yang tersimpan dilepaskan. Hal tersebut 

dapat meningkatkan kekuatan otot dan power. 

2) Fisiologi Latihan Pliometrik 

Fisiologi latihan pliometrik meliputi perubahan karakteristik 

kontraksi otot kekuatan–kecepatan yang disebabkan oleh peregangan 

(stretch) dari gerakan concentric (pemendekan) dengan menggunakan 

stretch reflex. Bagian reflexive latihan pliometrik terutama pada aktivitas 

muscle spindle. Muscle spindle ialah orga proprioseptif yang sensitif 

terhadap tingkat dan besarnya peregangan (stretch). Selama latihan 

pliometrik muscle spindle dirangsang oleh peregangan (stretch) yang cepat 
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menyebabkan kerja otot yang reflexive. menjelaskan gerakan pliometrik 

yang benar memiliki dampak besar pada peningkatan power yang 

berhubungan dengan olahraga yang melibatkan Stretch-Shortening Cycle 

(SSC). Stretch-Shortening Cycle (SSC) melibatkan tiga fase yang berbeda 

antara lain: a) Fase eccentric (pemanjangan), b) Fase Amortisasi (transisi), 

c). Fase concentric (pemendekan). 

a) Fase Eccentric (pemanjangan) 

fase eccentric adalah fase meregangkan kelompok agonis. 

Selama fase ini energy elastisitas disimpan dalam komponen 

rangkaian dan muscle spindle dirangsang. Muscle spindle yang 

meregang mengirim sinyal ke akar bagian perut dari sumsum tulang 

belakang melalui serabut afferen. 

b) Fase Amortisasi (transisi) 

fase amortisasi adalah waktu antara fase eccentric dan 

concentric. Fase ini berakhirnya fase eccentric menuju fase 

concentric. Selama fase ini alpha neuron motorik mengirimkan 

sinyal ke otot agonis. Fase ini merupakan fase transisi dari eccentric 

ke concentric dengan cepat dan tanpa gerakan. Fase ini dari SSC 

yang paling penting dalam meningkatkan power yang lebih besar 

dan durasinya harus tetap pendek. Donald A Chu (2013) 

menjelaskan fase amortisasi sangat penting utuk membedakan atlet 

rata-rata dengan atlet elit. Keberhasilan pelaksanaan fase ini adalah 

hasil dari pelatihan dan pembelajaran gerak yang benar dari latihan 

pliometrik. Gerakan yang benar dan pelatihan dilakukan di waktu 
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yang tepat akan terlihat perbedaan kecil yang sangat baik dalam hal 

power. 

c) Fase Concentric (pemendekan) 

Fase concentric mengikuti fase amortisasi yang terdiri pada 

saat pendaratan sampai atlet melakukan lompatan atau kaki atlet 

meninggalkan permukaan. Fase ini merupakan respons tubuh 

terhadap fase eccentric dan amortisasi. Selama fase ini energi yang 

tersimpan di dalam Series Elastic Component (SEC) selama fase 

eccentric baik digunakan untuk meningkatkan kekuatan pada 

gerakan selanjutnya. 

3. Gerakan 

Bentuk latihan ini sangat berkaitan terhadap peningkatan power otot 

tungkai karena tujuannya untuk meningkatkan otot-otot tungkai bawah. 

Sehingga terangkum pada program latihan ini. Latihan itu sendiri harus 

menggunakan prinsip latihan beban bertambah (overload), dilakukan secara 

berulang-ulang dan disusun secara sistematis. Selanjutnya R. Farentionos NJ. 

Rad Cliffe, (1994) dalam Siregar (2016) mengemukakan cara pelaksanaan 

latihan Side Jump Sprint adalah:  

   “Posisi awal kita berada disamping pipa paralon yang telah dimodifikasi 

yang tersedia, kemudian dengan tolakan kedua kaki, kita lompat kekiri dan 

kembali kekanan melewati pipa paralon tersebut (dengan repetisi sebanyak 4 

sampai 10 kali). Setelah itu lari secepat-cepat (lari sprint) menuju kegaris 

finish sejauh 10 sampai 15 meter. Lakukan 3 sampai 5 set, sebanyak 4 sampai 

10 lompatan tiap setnya, dengan waktu istirahat diantara set tersebut selama 1 

sampai 2 menit (Siregar, 2016). 
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Gambar 2.1 bentuk latihan side jump sprint (Siregar, 2016) 

D. Core Stability 

1. Definisi Core Stability 

Core Stability adalah kemampuan untuk mengontrol posisi dan gerakan 

batang badan melalui panggul dan kaki sehingga memungkinkan menghasilkan 

kinerja gerakan tubuh yang optimal, transfer dan kontrol kekuatan 

gerakan  persegmen ke terminal dalam sebuah aktifitas rantai kinetik 

terintegrasi. Core dalam pengertiannya merujuk kepada daerah Lumbo-Pelvic-

Hip kompleks. Core menjadi daerah awal dari semua gerakan, dan juga 

berkenaan dengan titik tumpu dari gaya gravitasi (Kibler, 2006). 

Stabilitas core dicapai melalui stabilisasi satu tubuh, sehingga 

memungkinkan produksi yang optimal, transfer dan kontrol kekuatan dan gerak 

ke segmen terminal selama kegiatan terpadu rantai kinetik. Penelitian telah 

menunjukkan pentingnya dan kontribusi stabilitas core dalam gerakan manusia 

dalam memproduksi batang efisien dan tindakan ekstremitas untuk generasi, 

transfer, dan kontrol kekuatan atau energi selama aktivitas rantai kinetik 

terpadu. Sebagai contoh, Hodges dan Richardson memeriksa urutan aktivasi 

otot selama pergerakan seluruh tubuh dan menemukan bahwa beberapa 

stabilisator inti (yaitu, transversus abdominis, multifidus, rektus abdominis, 

dan abdomen oblik) secara konsisten diaktifkan sebelum gerakan anggota 

badan. Temuan ini mendukung teori kontrol gerakan dan stabilitas yang 
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dikembangkan di inti-ke-ujung (proksimal-distal) dan perkembangan cephalo-

caudal (kepala-ke-kaki) (Okada et al, 2010). 

Sebenarnya ada beberapa daerah tubuh dan otot yang meliputi otot core. 

Otot dan gerakan core meliputi perut, punggung, dan pinggul. Sangat penting 

untuk melatih semua area tubuh ini untuk membantu mempertahankan postur 

tubuh, memperbaiki keseimbangan otot dan koordinasi (William et al, 2011). 

2. Otot yang terlibat dalam latihan core stability 

 

Gambar 2.2 otot-otot core (Antonio, 2016) 

Core bertindak sebagai dasar anatomi untuk gerak segmen distal. Hal 

ini dapat dianggap sebagai 'stabilitas proaktif untuk mobilitas distal' untuk 

aktivitas melempar, menendang atau berlari. Sebagian besar otot penggerak 

utama untuk segmen distal (latisimus dorsi, pectoralis mayor, paha belakang, 

paha depan dan iliopsoas) menempel pada inti panggul dan tulang belakang. 

Sebagian besar otot stabilisasi utama untuk ekstremitas (trapezius atas dan 

bawah, rotator pinggul dan gluteus) juga menempel pada intinya (Kibler, 

2006). 

Banyak otot membentuk kompleks yang dikenal sebagai otot core. 

Ada yang kecil, otot pendek dengan lengan tuas kecil untuk membungkus 

sendi tunggal. Ini diaktifkan dalam pola aktivasi otot 'panjang tergantung'. 
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Lapisan ini mencakup banyak segmen tulang belakang dan berfungsi sebagai 

penggerak utama untuk mengintegrasikan beberapa sendi dan menghasilkan 

gaya. Mereka diaktifkan dalam pola aktivasi 'kekuatan bergantung'. 

Koordinasi kedua pola aktivasi diperlukan dalam struktur multisegmentasi 

seperti tulang belakang. Multifidus adalah contoh otot pendek yang 

memberikan stabilisasi segmental bersama yang memungkinkan otot multi-

sendi yang lebih panjang bekerja lebih efisien untuk mengendalikan gerakan 

tulang belakang. Kombinasi aktivasi otot ini membantu menciptakan kontrol 

'zona netral' pada segmen tulang belakang. Di 'zona netral' ini ligamen 

melihat ketegangan minimal (Kibler, 2006). 

Otot perut terdiri dari transverse abdominis, obliques internal dan 

eksternal, dan rektus abdominus. Kontraksi tranverse abdominis 

meningkatkan tekanan intra abdomen dan ketegangan fasia thorakolumbalis. 

Perut transversal telah terbukti penting dalam stabilisasi tulang belakang 

lumbal. Kontraksi otot perut membantu membuat silinder yang kaku, 

meningkatkan kekakuan pada tulang belakang lumbal. "Penting untuk dicatat 

bahwa rektus abdominus dan abdomen oblique diaktifkan dalam pola arah 

yang spesifik sehubungan dengan gerakan anggota badan, sehingga 

memberikan dukungan postural sebelum gerakan anggota tubuh. Kontraksi 

yang meningkatkan tekanan intra abdomen terjadi sebelum inisiasi 

pergerakan segmen besar pada tungkai atas. Dengan cara ini, tulang belakang 

(dan core) distabilkan sebelum gerakan anggota tubuh terjadi agar anggota 

badan memiliki basis stabil untuk aktivasi gerak dan otot. Secara klinis, telah 

ditunjukkan bahwa hanya sedikit peningkatan aktivasi otot multifidus dan 

abdomen yang diperlukan untuk memperkuat segmen tulang belakang (5% 
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kontraksi sukarela maksimal untuk aktivitas hidup sehari-hari dan 10% 

kontraksi volum maksimal untuk aktivitas yang ketat) (Kibler, 2006). 

Stabilitas core membutuhkan kontrol gerak di ketiga bidang tersebut. 

Untuk memberikan stabilitas di semua bidang gerakan, otot dapat diaktifkan 

dalam pola yang berbeda dari fungsi utama mereka. Misalnya, fungsi otot 

kuadratus lumborum (QL) terutama sebagai penstabil bidang fleksi bidang 

depan dan aktivitas penyuluhan. Namun, QL dilekatkan dari proses melintang 

tulang belakang dan rusuk ke-12 ke puncak iliaka. Orasi ini memungkinkan 

aktivasi otot QL yang terjadi terkait dengan fleksi, penyuluhan dan aktivitas 

membungkuk lateral untuk menopang geser tulang belakang di bidang 

gerakan, membuatnya lebih dari sekedar gaya frontal yang menstabilkan otot 

(Kibler, 2006). 

Atap struktur otot inti adalah diafragma. Kontraksi simultan 

diafragma, otot dasar panggul, dan otot perut, diperlukan untuk meningkatkan 

tekanan intra-abdomen, memberikan silinder yang lebih kaku untuk 

dukungan batang, mengurangi beban pada otot tulang belakang dan 

memungkinkan stabilitas trunk meningkat. Diafragma berkontribusi pada 

tekanan intra-abdomen sebelum dimulainya gerakan anggota badan, sehingga 

membantu stabilitas tulang belakang / trunk. Aktivasi ini terjadi secara 

independen dari tindakan pernafasan (Kibler, 2006). 

Di ujung komponen trunk otot core adalah otot dasar panggul. Karena 

sulitnya menilai secara langsung otot-otot ini, mereka juga sering 

terbengkalai atau diabaikan sehubungan dengan rehabilitasi muskuloskeletal. 

Pola aktivasi sinergis ada yang melibatkan transverse abdominus, abdomen, 
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multifidus dan otot dasar panggul yang memberikan dasar dukungan untuk 

semua otot batang dan tulang belakang (Kibler, 2006). 

Pinggul dan panggul dan strukturnya yang terkait merupakan basis 

dukungan untuk struktur inti. Kritis terhadap fungsi pinggul dan panggul 

adalah banyak kelompok otot utama di daerah ini. Otot-otot ini memiliki luas 

penampang melintang yang besar dan, selain peran penstabilnya, dapat 

menghasilkan banyak kekuatan dan kekuatan untuk aktivitas atletik. Gluteus 

adalah stabilisator dari batang atas kaki yang ditanam dan memberikan 

kekuatan untuk gerakan kaki depan. Area pinggul / batang juga menyumbang 

sekitar 50% energi kinetik dan kekuatan pada keseluruhan gerakan lempar 

(Kibler, 2006). 

Fasia thorakolumbal adalah struktur penting yang menghubungkan 

tungkai bawah (melalui gluteus maximus) ke anggota tubuh bagian atas 

(melalui latissimus dorsi). Hal ini memungkinkan inti untuk dimasukkan ke 

dalam kegiatan rantai kinetik inte-parut seperti lempar. Ini mencakup otot 

dalam punggung dan batang termasuk multifidus. Fasia thorakolumbalis juga 

memiliki keterikatan pada internal obliques dan otot tranverse abdominis, 

sehingga memberikan dukungan tiga dimensi pada tulang belakang lumbar 

dan membantu stabilitas core. Ini membantu membentuk 'lingkaran' di sekitar 

perut, yang terdiri dari fascia posteriorly, abdominal fascia anteriorly, dan 

otot lateral obliques, yang menciptakan efek korset yang menstabilkan 

(Kibler, 2006). 

3. Indikasi dan kontraindikasi core stability 

Menurut Lawrence (2007), indikasi dan kontraindikasi core stability sebagai 

berikut : 
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a. Indikasi : Stabilitas yang baik dapat membantu kinerja berjalan serta 

memaksimalkan dan mencegah cedera. Membantu mengontrol kekuatan 

yang memungkinkan untuk lebih ringan, lebih efisien, serta terkoordinasi 

lebih baik pada gerakan khususnya gerakan ditungkai. Membantu 

mengurangi resiko terjadinya cedera akibat dari postur tubuh yang buruk. 

Kemampuan untuk mempertahankan postur tubuh yang baik saat 

melindungi tulang belakang dan struktur kerangka dari gerakan ekstrim 

dan dari kekuatan yang berlebihan atau abnormal. 

b. Kontra Indikasi : Cancer atau tumor pada spine, infeksi pada tulang 

belakang (spinal osteomyelitis), spinal fraktur, abdominal aneurysm, 

masalah kardiovaskular dan kidney disorder. 

4.  Gerakan 

Disini penulis memilih jenis latihan yang mudah diterapkan oleh 

pasien. Adapun gerakan core stability tersebut adalah sebagai berikut 

(Ashwell, 2012) : 

a. Elbow Plank 

Posisi depan bertumpu pada lengan kedepan, dengan bahu 

langsung di atas siku. Luruskan kaki di belakang dan mengangkat 

pinggul untuk membentuk garis lurus dari bahu ke pergelangan kaki. 

Harus seimbang dan menjaga tubuh tetap lurus. 

 

Gambar 2.3 Plank Exercise (Bret,2014) 
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Plank mengembangakan ketahanan dan keseimbangan. Bisa 

meningkatkan kekuatan punggung bawah, abdominal, shoulder, dan hip 

muscle. Tujuan plank adalah untuk menahan posisi selama mungkin, 

tergantung level kebugaran. Latihan ini sangat bagus di mana seseorang 

harus tetap stabil saat melakukan gerakan plank ini.  

b. Single Leg Glute Bridge 

Saat pinggul berada di posisi atas, tubuh akan membentuk garis 

lurus dari lutut sampai kepala. Pemula dapat mendorong pinggul keatas 

dengan bertumpu pada kedua kaki, dan mereka yang sudah 

berpengalaman dapat meletakan salah satu kaki pada medicine ball atau 

swiss ball untuk menambah kesulitan keseimbangan. 

 

Gambar 2.4 Single Leg Glute Bridge (Bret,2014) 

 

 Latihan Single Leg Glute Bridge secara dinamis menyasar pinggul 

(bagian posterior), bokong, punggung bawah, dan hamstring untuk 

mencegah cidera saat melakukan speed work ketika berlatih.  

E. Alat Ukur yang digunakan 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengukuran Standing 

Board Jump Test. Tes ini bertujuan untuk mengukur power otot tungkai pemain 

futsal Nuku Muda. 
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Gambar 2.5 tes standing broad jump (Ismaryati, 2006) 

Pelaksanaan Standing Broad jump Test dilakukan dengan cara sampel 

berdiri pada papan tolak dengan lutut ditekuk sampai membentuk sudut ± 45°. 

Kemudian sampel menolak ke depan dengan kaki sekuat-kuatnya dan mendarat 

dengan kedua kaki. Sampel diberi kesempatan 3 kali percobaan dan skor dihitung 

dari jarak lompatan terbaik yang diukur mulai dari tepi dalam papan tolak sampai 

batas tumpuan kaki/badan yang terdekat dengan papan tolak (Santosa, 2015). 

Tabel 2.1 Standing broad jump test rating (santosa, 2012) 

Putra Kriteria Putri 

> 250 cm Baik Sekali > 200 cm

241 - 250 cm Baik 191 - 200 cm 

231 - 240 cm Cukup 181 - 190 cm 

221 - 230 cm Sedang 171 - 180 cm 

211 - 220 cm Kurang 161 - 170 cm 


