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RINGKASAN PENELITIAN 

Latar Belakan2,: Pennasalahan yang terjadi ketika atlet dituntut untuk mampu 
menguasai hal-hal yang diperlukan pad a lompat jauh atletik adalah terjadinya cedera. 

Tujuan: Secara khusus penelitian ini bertujuan pertama, mewujudkan 
PENGEMBANGAN ALAT DETEKTOR LOMPAT JAUH LJDOF-SDH 
BERBASIS SENSOR SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN GERAK DASAR 
ATLETIK, dan kedua adalah dapat menjadi buku refrensi bagi seluruh masyarakat 
olahraga bulumngkis di Indonesia maupun juga dapat menjadi referensi sebagai buku 
pegangan pada perkuliahan kepelatihan olahraga cabang bulutangkis di Indonesia. 

Tan::et Khusus: - Terwujudnya PENGEMBANGAN ALAT DETEKTOR 
LOMPAT JAUH -LJDOf'-SDH BERBASIS SENSOR · SEBAGAI MEDIA 
PEMBELAJARAN GERAK DASAR ATLETIK-ini dikembangkan aggr dapat 
memenuhi kebutuhan pasar dalam hal sebagai acuan ataupun pedoman serta buku 
pegangan bagi para pelatih, guru-guru olahraga di sekolah maupun bagi mahasiswa 
mahasiswa Fakultas llmu Keolahragaan di Indonesia dan juga bagi Dosen-dosen yang 
mengampu mata kuliah terkait yang ada di Indonesia agar dapat menghasilkan output 
yang lebih mumpuni dalam pencapaian target prestesi siswa maupun mahasiswa dan 
juga atlet k.hususnya bidang olahraga prestasi, selain itu produk ini diujikan 
kelayek2Imya dengan stake holder dan akan disempumakan sesuai dengan masukan- 
masukan dari pani stake holder. Basil penelitian dapat di wujudkan meojadi artikel 
ilmiah yang di terbitkan dalam jurnal ilmiah nasiooal maupun internasional atau 
di pre.sentasikan pada forum seminar nasional maupun i.nternasional. 

Metode Penelitian: Metode penelitian dan Validasi adalah metode penelitian yang 
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 
tersebut (Sugiycno, 2011:297). Produk yang divalidasi berupa buku refrensi Model 
PENGEMBANGAN ALAT DETEKTOR LOMPAT JAUH LJDOF-SDH 
BERBASIS SENSOR SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN GERAK DASAR 
ATLETIK. 

Huil�dan Pembahasan: Oesain produk ini akan mengunakan sensor Ky-008 laser, 
arduino nano untuk otak programnya dan photodiode untuk mengalirkan aliran listrik 
atau cahaya ke arduino uno yang akan di olah kembali dan menjadi pertanda. Dalam 
rangkaien detectcr validasi take off lompat jauh ini, kami menggunakan komponen 
komponen elektronik berukuran sedang sehingga tidak teralu membutuhkan tempat 
yang besar untuk tempat alat detector validasi ini. Selain itu diperhitungkan pula 
fungsi dari komponen tersebut agar bisa memperoleh basil yang diinginkau. Oleh 
kerene itu pembuatan desain alat tidak boleh sembarangan. 

Kesimpulan: Hasil penelitian pengembangan alat detector validasi take offlompat 
jauh berbasis sensor sebagai sarana untuk memvalidasi hasil take off lompai jauh 
pada saat pembelajaran gerak dasar atletik, ala! detector validasi ini lebih efektif 
dibandingkan dengan alat pengoperasian sebelumnya. Dengan menggunakan sensor 
laser ini beserta komponen-komponen pendukung lainnya maka mahasiswa dan 
dosen hanya perlu melihat clan memvalidasi take off pada suatu lompatan. Setelah 
melalui beberapa tahapan pengembangan peogoperasian alat detector validasi take 
off berbasis sensor dengan mengunakan sensor laser, maka penelitian ini dapat 
disimpulkan yaitu: (I) Terciptanya a\at detector validais take off lompat jauh 
berbasis sensor dengan spesifik.asi: CPU: ATmega328, Data control: Arduino IDE, 

. ··- I 



Sensor : ky-008, Baterai sistem : lipo Jcell 12V/2500mah, Indicator : motor servo 
9g, Aplikasi detector \ompat jauh, Sistem kelistrikan dengan pola AC-DC, Sistem 
input data otomatis melalui Micro chip data, (2) Prociuk layak digunakan dari segi 
sistem kerja alat maupun ketahanan a1at terhadap gangguan ekstema1 seperti 
ketahanan goncangan dari tubuh atlet saat lake off. (3) Prociuk aJat analisis telah 
dilengkapi panduan petunjuk penggunaan yang telah disusun oleh pcneliti. 

Kata Kunci : Pengembangan, Lompat Jauh, Sensor. 



bersifat visual maupun auditory dan juga dilengkapi dengan chip pencatat hasil 

lompatan yang dapat di transfer kc data komputer scputar kualitas hasil Jompatan 

schingga kelak harapannya ak.an sangat memudahkan dosen pcngampu mata kuliah 

gerak dasar atletik dalam penilaian. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka diharapkan pengcmbangan alat 

detector validasi \ompat jauh yang memanfaatkan sensor laser yang nantinya akan 

dihubungkan dengan Jampu pertanda, bendera, perckam data hasit lompatan yang 

juga dcngan menggunakan sistem kelistrikan ganda (AC·DC) dan buzzer mampu - . 
mendetcksi baik dan tidaknya hasH lompatan saat melakukan tolakan sebagaj solusi . . 
yang sederhana. Ukuran sensor yang kccil scmakin mudah untuk diaplikasikan 

untuk banyak kebutuhan, selain akurat kebutuhan terhadap sensor juga meliputi 

kemudahan pengunaan, tingkat scnsitifitas dan harga. Selain itu dengan 

menggunakan teknologi kelistrikan AC-DC maka alat ini akan sangat fleksibcl untuk 

dapat digunakan dimana saja. 

1.2. Tujuan Khusus 

Sccara khusus pcne\itian rm bcrtujuan pertama, mewujudkan 

PENGEJ\IBANGAN ALAT DETEKTOR LOMPAT JAUH WDOF-SDH 

BERBASIS SENSOR SEDAGAI MEDIA PEMBELAJARAN GERAK OASAR 

ATLETIK, dan kedua adalah dapat menjadi buku refrensi bagi seluruh masyarakat 

olahrag!!- bulutangkis di lndonesia maupun juga dapat mcnjadi refcrensi sebagai buku 

pegangan pada perkuliahan kepelatihan olahraga cabang bulutangkis di Indonesia. 

Proses pencapaian tujuan ditakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

I. PENGEMBANGAN ALAT DETEKTOR LOMPAT JAUU WDOF-SDtl 

BERBASIS SENSOR SEDAGAI MEDIA PEMBELAJARAN GERAK 

l>ASAR ATLETIK. 

2. Melakukan uji lapangan terhadap stake holder terkait dengan studi kelayakan 

produk. 

3. Mengevaluasi produk. 

4. Menyempurnakan produk. 

5. Mensosialisasikan produk tersebut ke stake holder. 

- 



kelayakannya dengan sralce holder dan akan discmpwnakan sesuai dengan 

masukan-masukan dari para stake holder. 

2. Hasil penelitian dapat di wujudkan menjadi artikel ilmiab yang di terbitkan 

dalam jurnal ilmiab oasional maupun internasional atau di presentasikan 

pada forum seminar n.Hional maupun internasional. 

- - 



DAB II. KAJIAN PUST AKA 

I. Hakikat lompat jauh 

Menurut Mochamad Djumidar (2004:65) lompat adalah suatu gerakan 

mengangkat tubuh dari suatu titik kc titik yang lain yang \ebih jauh atau tinggi 

dengan ancang-ancang lari cepat atau lambat dengan menumpu satu kaki dan 

mendarat dengan kaki/angota tubuh lainya dengan keseimbangan yang baik. 

Lompa! dan toncat merupakan kata yang hamper sama namun memiliki perbedaan 

diantara keduanya. Lompa! dilakukan dengan mengunakan satu kaki sebagai 

tumpuan sedangkan loncat menguneken dua kaki sebagai tumpuan. 

Lompa! jauh adalah hasil dari kecepatan horizontal yang dibuat dari ancang 

ancang dengan gcrak vertical yang dihasilkan dari kaki tumpu, formulasi dari kak.i 

kedua aspek tadi mengahsilkan dari kaki tumpu,formulasi dari kaki kedua aspek 

tadi menghasilkan suatu gaya gerak parabola dan titik pusat grtafitasi 

(Djumidar,2001:1'.?.40). "lompat jauh adalah nomor yang sederhana dan paling 

sederhana dibandingkan nomor-nomor lcpangan lainya. Hal ini dikarenakan siswa 

sebelwn diberika pembelajaran lompat jauh, hal ini akan mengakibatkan siswn 

akan cepat mempelajarilompat jauh dengan benar" (Eddy Pumomo & Dapan, 

2011,93). 

Menurut Soegito,dkk (1994: 60) unsur utama dari olahraga lompat jauh terdiri 

dari gerakan lari dengan awalan, gerakan bertolak, gerakan melayang di udara dan 

berakhit dengan gerakan mendarat.masing-masing unsur ged:.an tersebut memili 

gaya terscndiri dan memberikan sumbangan terhadap basil lompatan yang berupa 

jarak. Keempat gerakan tersebut harus dilakukan dalam rang.kaian yang tidak 

terputus-putus. 

Menurut Soegito,ddk (1994: 65) yang barus di perhatikan guru dalam menjaga 

lompatan jauh adlah sebagai berikut: 

a. Anak-anak agar tetap menjaga kecepata ini menjaga kecepatan lari sat 

mengambil awalan hingga mencapai balok tumpu. 

b. Ounakan kekuatan el:plosif kaki saat melakukan tolakan pada balok tumpu 

dengan dorongan yang cepat dan dinamis. 



a. AwaJan 

Awa1an atau ancang-ancang adalah gerakan permulaan dalam bentuk lari 

untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan melakukan tolakan 

(lompatan). Tujuan awaJan adalah untuk mengembangkan gcrakan naik yang 

konsistcn stabil mencapai keccpatan maksimum saat bertolak. Kecccpatan saat 

bertolak merupakan hal penting, karcna kedua factor yang menen1ukan jarak 

melayang adalah kecepatan dan sudut melayang. "pelompat senior yang baik 

mengunakan awa1an sejauh 30-50 meter, sedangkan pelompatjwtlor dan anak 

anak sekolah biasanya mengunakan awalan yang lebih pendek" (Eddy 

Pumomo & Dapan. 2011 :94). 

Gambar 2. Fase awalan {IAAF. 2000:36) 

Pada saat pelompat bergerak maju di lintasan awalan lari, frekuensi 

langk:ah dan panjang Jangkah Jari harus meningkat, sedangkan tubuh dari 

sedikit ditegakkan sempai tiba saatnya untuk bersiap melakukan gerakan 

menolak di balok twnpu. 

b. Tolakan (take oJ]) 

Tolakan (take off) adaJah perubahan dan perpindahan gerak dari gerakan 

horizontal kegemkan. verticaJ yang dilakukan secara cepat. Dimana 

sebalumnya atlet lompat jauh sudah mempersiapkan diri untuk melakukan 

tolakan sekuat-kuatnya pede langkah tcrakhir sehingga selun;h tubuh 

terangkat kc atas dan melambung di udara, sepcrti pada gambar 3. 



daya melalui USB, ketika Arduino Nano dibcrikan daya dari luar (Non-USB) 

ma1ca Chip FTDI tidak aktif dan pin ).JV pun tidak tersedia (tidak 

mengeluarkan tegangan), sedangkan LED TX dan RX pun berkedip apabila 

pin digital O dan I berada pada posisi HIGH. 

program 

penengah 

suatu 

sebagai 

ditanamkan 

berfungsi 

mikrokontrolcr Arduino telah 

bemama Bootlader yang 

e. Software arduino ide 

JOE itu merupakan kependekan dari lntegraud Deve/optment 

Enviroenment, atau secara bahasa mudahnya merupakan lingkungan 

terintegrasi yang digunakan untuk mclakukan pengembangan. Disebut sebagai 

• lingkungiin karena melalui software inilah A{duino dilakukan pemrograman 

untuk melakukan fungsi-fungsi yang dibcnamkan melalui sintaks 

pemrograman. Arduino menggunakan bahasa pemrograman sendiri yang 

menyerupai bahasa C. Bahasa pemrogmman Arduino (Sketch) sudah 

dilakukwt perubahan untuk memudahkan pemula dalam melakukan 

pemrog.rama.., dari bahasa a:;linya. Sebclum dijua! ke pasaran, IC 

� .... _., - .. . �-� ··-··· - ... ... ---··· - ... . -· ·- .... """- - .... ... ........ ..__._,, - ...,., 
• . � . . ' .,.,._<••-er•• ,n9T>• 

.... ··-···-··········· .,-,-·-·······'"· . ......._ . .._..._ - ...... .. . .,_,, .. ._..__... ..,., ' 
� ......... ,-He, ...__ •• h, ONOO, .. "-VHOI- MO• 0 .............. ,.,,.., "''""', .. ' 

---- - ----- - ------ - --- . . -- - . . - 

Garn bar 4. Suftware atduino ide (sinauarduino.com) 

Program yang ditulis dengan mcnggunaan Anluino Software (IDE) disebut 

sebagai sketch. Sketch ditulis dalam suatu editor teks dan disimpan dalam file dcngan 

ekstensi .lno. Tcks editor pada Arduino Software memiliki fitur" 

seperti culting/parte dan seroching/replocing sehiligµ memudahkan kamu dalam 

menulis kode program. 



Pada Software Arduino IDE, terdapa1 semacam message box berwama 

hitam yang berfungsi menampilkan stalus, seperti pesan error, compile, 

dan upload program. Di bagian bawah paling kanan Sotware Arduipo IDE, 

menunjukan board yang lerkonfigumsi beserta COM Ports yang digunakan. 

r. Batre Ii-po 3c 

Baterai Lithium Polimer atau biasa disebul dnqan LiPo merupakan salah 

satu jenis baterai yang sering digunakan dalam dunia RC. Utamanya untuk RC 

tipe pesawat dan helikopter. 

Batemi LiPo tidak menggunakan cairan sebagai elektrolit melainlcan 

menggunakan elektrolit polimer kering yang berbentuk seperti lapisan plastik 

film tipis. Lapisan film ini disusun berlapis-lapis diantara anoda dan katoda 

yang mengakibatkan pertukaran ion. Dengan metode ini baterai LiPo dapat 

dibual dalam berbagai ben:uk clan ukuran. Diluar dari kelebihan arsitektur 

baterai Li Po, terdapat juga kekurangan yaitu lemahnya aliran pertuk:aran ion 

yang terjadi melalui elektrolit polimer kering. Hal ini menyebabkan penurunan 

pada charging dan discharging rate. Masalah ini scbenamya bisa diatasi 

dcngan memanaskan baterai sehingga menyebabkan pertukaran ion menjadi 

lebih ccpat, namun metode in.i dianggap tidak dapat untuk diaplilasikan pada 

keadaan sehari-hari. Seandainya para ilmuwan dapat memecahkan masa.Jah ini 

maka risiko keamanan pada batera jenis lithium akan sangat berkurang. 

Gambar S. Batre Li-po JS 



Gambar 6. Ubcc )A SY (cristianto.tjahyadi.com) 

Pilihan lain adalah regulator switching. Untuk kcbutuhan mcncatu motor 

servo atau rangkaian lain yang bckerja pada tingkat tegangan SY - 6V, dapat 

menggunakan UBEC. UBEC - Universal Battery Elimination Circuit adalah 

rangkaian elektronik yang mengambil daya dari battery pack atau swnber DC 

lainnya,. clan menurunkannya ke level tegangan SV atau 6V. Tegangan input 

maksimum tergantung pada spesifikasi UBEC. 

USEC biasanya digwmkan pada aplikasi yang memerlukan arus Jcbih 

tinggi, dan divais mampn men-deliver daya dcngan cfisiensi hingga 

92%.Ketika mcmilih USEC, pastikan model UBEC yang dipilih memiliki 

rating ams yang sesuai dengan kebutnnan (beban). 

b. Motor Servo 9g 

Motor servo adalah sebuah perangkat atau alctuator putar (motor) yang 

dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup (servo), sehingga 

dapat di set-up atau di atur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut 

dari poros output motor. motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari 

motor DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol clan potensiomcter. 

Serangkaian gear yang melekat pada poros motor DC akan memperlambat 

putruan poros dan meningkatkan torsi motor servo, sedangkan potensiometer 

dengan perubahen resistnnsinya saat motor berputar berfungsi sebagai penentu 

batas posisi putaran porns motor servo. 

Penggunaan eistem kontrol loop tertutup pada motor servo berguna untuk 

mengontrol gerekan dan posisi akhir dari poros motor servo. Penjelasan 

�P.rh1manva besini. oosisi ooros outout akan di sensor untuk mengetahui 



COMxx:) yang bekerja seperti COM port biasa dan Direct Driver (D2xx) untuk akses 

cepet melalui AP! (Application Programming Interface). 

Sccara default, modul ini bekerja pada tegangan SV. Bila diinginkan, potongjumper 

trackpada bagian belakang PCB dcngan cutter, lalu sambungkan (short) pad tengah dengan 

pad 3.)V (lihal gambar pada bagian konfigurasi pin di bawah ini). Apabila Anda sering 

bekerja dengan kedua tingkatan tegangan terscbut, toko komponen elektronika karni juga 

rnenjual ITDl-232/DYS yang memilikijumperpemilih 1egangan schingga tidak perlu 

melakukan hackseperti ini. 

·k_ Visual video 

Visual Studio 2010 pada dasamya adalah sebuah bahasa pcmrograman komputer. 

Dimana pcngertian dari bahasa pcmrograman itu adalah perinteh-perintah atau ins1ruksi 

yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. 

Visual Studio 2010 (yang scringjuga disebut dengan VB .Net 2010) selain disebut 

dcngan bahasa pemrograman, juga sering disebut scbagai sarana (tool) unwk 

menghasilkan prcgrem-progam 11plikasi berbasiskan windows. Beberapa kemampuan atau 

manfaat dari Vi=I Studio 2010 diantaranya scpcrti: 

I. Untuk mcmbuat program aplilr.asi berbasiskan windows. 

2. Untuk l'lembuat objek-objek pembantu progn&m seperti, misalnya : kontrol ActivcX, file 

Help, aplikasi Internet dan scbagainya. 

3. Menguji program (debugging) dan menghasilkan program berakhiran EXE yang bersifat 

executable atau dapal lang.,ung dijalankan. 

Visual Studio 20i0 edalah bahasa yang cukup mudah untuk dipclajari. Bagi programcr 

pcmula yang baru ingin belaJar program, lingkungan Visual Studio dapat membantu 

membuat program dalam sekejap mata. Sedang bagi programer tingkat lanjut, 



BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian pengembangan alat detector validasi take off lompat jauh 

berbasis sensor sebagai sarana untuk memvalidasi hasil lake offlompat jauh pada 

saat pembelajaran gerak dasar auertk, alat detector validasi ini lebih efektif 

dibandingkan dengan alat pcngopernsian sebelumnya. Dcngan menggunakan 

sensor laser ini beserta korilponcn-komponen pendukung lainnya maka mahasiSwa 

dan dosen hanya perlu rnelihat dan memvalidasi lake off pada suatu lompatan. 

Setelah melalui beberapa tahapan pengembengan pengopcrasian alat detector 

validasi take offberbasis sensor dengan mengunakan sensor laser, maka penelitian 

ini dapat disimpulkan yaitu: 

I. Terciptanya alat detector validais take off I om pat jauh berbasis sensor dcngan 

spesifikasi: 

a. CPU : ATmega328. 
b. Deta control: Arduino IDE 
c. Sensor ; ky-OOS. 
d. Baterai sistem: lipo Jcell 12Vn500mah. 
e. indicator : motor servo 9g 
f. Aplikasi detector I om pat jauh 

2. Produk layalc digunakan dari segi sistem kerja alat maupun ketahanan alat 

terhadap gangguan ekstemal seperti ketahanan goncangan dari tubuh atlet saat 

take off 

3. Produk alat analisis telah dilengkapi panduan petunjuk penggunaan yang telah 

disusun oleh peneliti. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kajian daJam peneilitan ini terdapat beberapa saran yaitu: 

I. Untuk dilakukan peneilitian lanjutan agar produk yang dihasilkan dapat 

digunakan secara baik dan memenuhi kriteria alat test yang baik atau sempuma. 
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Catalan: 

a. Jika sensor I terhalang kaki pelompat saat melakukan tumpuan maka pelompat 

dinyatakan sah melakukan lompatan 

b. Jika sensor I dan 2 tehalang oleh kaki pelompat seat melakukan tumpuan maka 

pelompat tersebut dinyatakan sah melakukan lompatan. 

c. Jika sensor 3 terhalang oleh kaki pelompat saat melakukan tumpuan maka pclompat 

tersebut dinyatakan tidak sah atau gaga! melakukan lompatan.d 

d. Jika sensor 2 dan 3 terhalang o\eh kaki pelompat saat melakukan tumpuan pada sear 

mclompat maka pelompat tersebut dinyatakan tidak sah atau gaga] melakukan 

lompa1an. 

e, Jrka kcseluran sensor 1,2, dan 3 terhalangng kaki pelompat saat mclakukan 

tumpuan untuk melompat maka pelompat terscbut dinyatakan tidak sah atau gaga! 

dalam melakukan lompatan 

I. Posisi a!at detector standbye karena sensor 1,2,3 belum terha1ang benda apapun (kaki 

pelompat). 

2·. Posisi sensor 1,2 atau kedua sensor tcrsebut terhalang oleh kaki atl�t saat melakukan 

tumpuan den dinyatakan sah mclakukan lompatan dcngan pcrtanda Jampu menyala 

dan bendera wama hijau naik keatas. 
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