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 ABSTRAK 
 
Joko Saroso, NIM: A.120905004, 2010. PENGARUH METODE 

LATIHAN DAN  PANJANG TUNGKAI TERHADAP PRESTASI LARI 
CEPAT 100 METER (Eksperimen Hollow sprint dan Acceleration Sprint Pada 
Siswa Putra SMA Negeri 1 Kalasan Yogyakarta). Tesis: Program Studi Ilmu 
Keolahragaan, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta.  

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perbedaan pengaruh metode 

latihan hollow sprint dan acceleration sprint terhadap prestasi lari cepat 100 meter 
siswa putra peserta kegiatan ekstrakurikuler olahraga SMA Negeri I Kalasan 
Yogyakarta tahun ajaran 2008/2009. (2) Perbedaan prestasi lari cepat 100 meter bagi 
siswa yang memiliki tungkai panjang dan pendek pada siswa putra peserta kegiatan 
ekstrakurikuler olahraga SMA Negeri I Kalasan Yogyakarta tahun ajaran 2008/2009. 
(3) Pengaruh interaksi antara metode latihan dan panjang tungkai terhadap prestasi 
lari cepat 100 meter siswa putra peserta kegiatan ekstrakurikuler olahraga SMA 
Negeri I Kalasan Yogyakarta tahun ajaran 2008/2009. 

Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan rancangan faktorial 2 X 2.  
Populasi penelitian adalah siswa putra peserta kegiatan ekstrakurikuler olahraga 
SMA Negeri 1 Kalasan Yogyakarta tahun ajaran 2008/2009, berjumlah 60 siswa. 
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, besar sampel yang 
diambil yaitu 40 siswa. Siswa sejumlah 60 siswa diukur panjang tungkainya, 
selanjutnya diambil 40 sebagai sampel penelitian siswa terdiri dari 20 siswa yang 
memiliki tungkai panjang dan 20 siswa yang memiliki tungkai pendek. Variabel 
yang diteliti yaitu variabel bebas terdiri dari dua faktor yaitu variabel manipulatif dan 
variabel atributif, serta satu (1)  variabel terikat. Variabel manipulatif terdiri dari 
latihan hollow sprint dan latihan acceleration sprint. Variabel atributif terdiri dari 
kelompok siswa dengan tungkai panjang dan tungkai pendek. Variabel terikat pada 
penelitian ini yaitu prestasi lari cepat 100 meter. Teknik pengumpulan data dengan 
tes dan pengukuran. Pengambilan data prestasi lari cepat 100 meter dengan tes lari 
cepat menempuh jarak 100 meter. Pengambilan data panjang tungkai dilakukan 
dengan mengukur panjang tungkai. Teknik analisis data pada penelitian ini 
menggunakan analisis varians dan uji rentang Newman Keuls, pada taraf signifikansi 
5%.  

Kesimpulan: (1) Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara metode 
latihan hollow sprint dan acceleration sprint terhadap prestasi lari cepat 100 meter 
pada siswa putra peserta kegiatan ekstrakurikuler olahraga SMA Negeri I Kalasan 
Yogyakarta tahun ajaran 2008/2009.  Pengaruh metode latihan hollow sprint lebih 
baik dari pada acceleration sprint. (2) Ada perbedaan prestasi lari cepat 100 meter 
yang signifikan antara siswa yang memiliki tungkai panjang dan pendek pada siswa 
putra peserta kegiatan ekstrakurikuler olahraga SMA Negeri I Kalasan Yogyakarta 
tahun ajaran 2008/2009. Peningkatan prestasi lari cepat 100 meter pada siswa yang 
memiliki tungkai panjang lebih baik dari pada yang memiliki tungkai pendek. (3) 
Tidak terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara metode latihan dan panjang 
tungkai terhadap prestasi lari cepat 100 meter pada siswa putra peserta kegiatan 
ekstrakurikuler olahraga SMA Negeri I Kalasan Yogyakarta tahun ajaran 2008/2009.  
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ABSTRACT 

 
Joko Saroso, NIM: A.120905004. 2010. THE EFFECT OF TRAINING 

METHOD AND LEG LENGTH TO THE ACHIEVEMENT OF ONE HUNDRED 
METERS DASH. (an Experiment With Hollow sprint And Acceleration sprint In 
Male Student Of government High school 1 Kalasan City) Thesis : The Major of 
Ilmu Keolahragaan, Post Graduate Sebelas Maret University Of Surakarta. 

The aims of this research were to investige: (1) The Different of effect between 
hollow sprint and acceleration sprint on the achievement of sprint 100 meter,  (2) The 
different effect measure of leg to the achievement of sprint 100 meter, (3) Interaction 
effect between training method and leg length to the achievement of sprint 100 
meter. 

Research used experiment method with 2 x 2 factorial design. The research 
population was male student of eight grade of government High school 1 Kalasan 
city in the academic year 2008/2009, there are 60 students. Sampling technique that 
used was purposive sampling. Total sample which taken is around 40 students. The 
samples consist of 20 students who have leg long and 20 students who have leg 
short. The variable that researched was independent variable consist of two factor 
that are manipulative variable, attributive variable, and also one (1) dependent 
variable. Manipulative variable consist of hollow sprint and acceleration sprint. 
Attributive variable consist of groups of sample with leg long and leg short. 
Dependent variable of this research is achievement of sprint 100 meter. Data 
collecting method with measurement test. The data collecting of achievement of 
sprint 100 meter with running test go through100 meter. Data collecting of leg length 
with measurement leg. Data analysis technique in this research use analysis of varian 
test and span newman keuls at 5% level of significance.  

Conclusions: (1) There is significant different between training method of  
hollow sprint and acceleration sprint to the achievement of sprint 100 meter. Effect 
of  hollow sprint is better than acceleration sprint.  (2.) There is significant different 
between the student who has leg long and leg short to the achievement of sprint 100 
meter. Achievement of sprint 100 meters improve of students who have leg long 
better than students who have not. (3.) There is significant interaction effect between 
training method and leg length to the achievement of sprint 100 meter. (a.) Student 
who has leg long is compatible with acceleration sprint. (b) Student who has leg 
short is compatible with hollow sprint.  
 

Key Word: Hollow sprint, Acceleration sprint, Leg length, Achievement of Sprint 
100 meter. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan aktivitas fisik yang besar manfaatnya bagi manusia. 

Olahraga dapat berfungsi sarana untuk meningkatkan derajat kesehatan, untuk 

prestasi dan juga sebagai alat pendidikan. Olahraga memiliki peranan penting dalam 

menunjang pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, serta emosi yang 

selaras, serasi dan seimbang. Olahraga dapat membantu meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia. Olahraga juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan 

prestise suatu bangsa. Melalui prestasi olahraga, nama suatu bangsa dapat menjadi 

harum di mata negara lain.  

Atletik merupakan salah satu cabang olahraga yang tertua dan merupakan 

induk dari berbagai cabang olahraga. Gerak dasar atletik yang terdiri dari jalan, lari, 

lempar dan lompat hampir dijumpai pada setiap cabang olahraga. Gerakan dasar 

atletik juga merupakan gerakan yang dilakukan setiap hari. Secara alamiah dalam 

kehidupan sehari-hari setiap orang melakukan gerakan jalan, lari, lempar atau 

lompat.  

Atletik merupakan salah satu cabang olahraga yang diajarkan mulai dari 

Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Tingkat Atas.  Tamsir Riyadi (1985:6) 

menyatakan bahwa atletik merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat 

penting, sebab mengandung gerakan-gerakan dasar dari hampir semua cabang 

olahraga yang dikenal. 
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 Cabang olahraga atletik di bagi menjadi 4 yaitu lari, lompat, lempar dan jalan. 

Khusus nomor lari dibagi lagi menjadi beberapa kelompok, yaitu lari jarak pendek, 

jarak menengah, dan jarak jauh. Pada masing-masing kelompok itu, waktu yang 

tercepat merupakan faktor penentu utama dalam mencapai pretasi tertinggi. 

Kecepatan dalam lari sangat dominan dalam menetukan prestasi seorang atlet. Untuk 

memperoleh kecepatan yang maksimal harus memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Bompa (1990:84) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecepatan lari, antara lain faktor keturunan, waktu reaksi, 

kemampuan untuk mengatasi tahanan eksternal, teknik, serta konsentrasi dan 

motivasi.  

 Lari 100 meter sebagai nomor lari jarak pendek yang merupakan salah satu 

nomor lari cepat. Lari jarak pendek mengharuskan atlet menempuh seluruh jarak atau 

sepanjang jarak yang ditempuh dengan kecepatan semaksimal mungkin atau dengan 

kecepatan penuh (Aip Syarifuddin, 1992:15). Kecepatan merupakan kemampuan 

untuk berpindah atau bergerak tubuh dari satu titik ke titik lainnya atau untuk 

mengerjakan suatu aktivitas berulang-ulang yang sama serta berkesinambungan 

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Lari jarak pendek menuntut pengerahan 

kekuatan, koordinasi, dan konsentrasi penuh agar mencapai kecepatan maksimum 

guna menempuh jarak dalam waktu sesingkat mungkin. Oleh karena itu atlet harus 

memiliki kemampuan start yang baik, mampu menambah kecepatan dan 

mempertahankan kecepatan maksimum untuk jarak yang tersisa. Lari jarak pendek 

membutuhkan reaksi yang cepat, akselerasi yang baik dan teknik lari yang efisien. 
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 Keberhasilan pelari jarak pendek, terletak pada penggunaan tenaga maksimal 

untuk mendorong tubuh ke depan, tinggi lutut, dan penempatan kaki tepat di bawah 

titik berat tubuh. Kecepatan pelari jarak pendek juga tergantung pada kemampuan 

atlet untuk mengkombinasikan kekuatan kaki, lengan atas, lengan bawah, telapak 

tangan, badan, dan bagian lainnya dalam satu kesatuan koordinasi. Di samping itu 

faktor-faktor penentu pelari jarak pendek adalah kekuatan otot yang bekerja, panjang 

tungkai, frekuensi gerakan, dan teknik lari yang sempurna.  

Kecepatan lari dipengaruhi oleh faktor keturunan, umur, jenis kelamin, berat 

badan, panjang tungkai, waktu reaksi, kemauan untuk mengatasi tahanan luar, 

konsentrasi, serta elastisitas otot. Selain faktor kondisi fisik yang prima, faktor fisik 

atlet juga dapat mempenggaruhi pencapaian prestasi lari cepat. Seorang sprinter 

harus memiliki tubuh yang atletis, tungkai yang panjang disertai dengan otot tungkai 

yang baik. Oleh karena itu untuk mencapai prestasi lari cepat 100 meter, seorang 

sprinter harus memiliki kondisi fisik yang prima dan bentuk tubuh yang ideal. 

Kelebihan dari sprinting adalah jika dilakukan secara kontinyu serta menerapkan 

prinsip latihan yang tepat akan menyebabkan perubahan tubuh yang mengarah pada 

peningkatan kemampuan tubuh untuk melaksanakan berbagai aktifitas.  

Kelemahannya jika tidak didasari oleh latihan yang teratur mengakibatkan fungsi 

otot kurang dapat berfungsi dengan baik. 

Secara umum tahap-tahap dalam lari 100 meter dibagi menjadi tiga, yaitu start, 

saat lari pada lintasan dan ketika memasuki garis finish. Pada saat start, kemampuan 

menolakkan kaki dengan kuat dan cepat pada balok start merupakan bagian yang 

penting dalam lari jarak pendek. Tamsir Riyadi (1985: 27 - 28) menyatakan bahwa 
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starting action merupakan gerakan saat meninggalkan garis start setelah aba-aba 

“yak / bunyi pistol”, sampai kira-kira 6 hingga 9 langkah dari garis start. Setelah aba-

aba ”yak/ bunyi pistol”, lengan kiri diayun ke depan, lengan kanan diayun ke 

belakang, kaki kanan diayun rendah ke depan disertai tolakan kaki kiri sekuat 

mungkin (sampai lutut lurus). Berdasarkan pendapat tersebut menunjukan bahwa 

setelah mendengar aba-aba “yak/bunyi pistol” dari starter, dibutuhkan reaksi yang 

cepat untuk menolakkan kakinya pada balok start dengan kuat. Kecepatan melakukan 

start hanya terjadi beberapa langkah saja. Oleh karena itu pada saat melakukan start 

harus berkonsentrasi penuh. Keterlambatan melakukan start, atlet akan cenderung 

tertinggal dari atlet lainnya. 

Agar menghasilkan kecepatan yang baik, anggota gerak bawah berfungsi 

menggerakkan bagian-bagian kaki yang terdiri dari beberapa bagian yaitu : tungkai 

atas, tungkai bawah, dan telapak kaki. Ketiga bagian tersebut bergerak bersama 

dalam mekanisme fungsi ungkit untuk mendorong tubuh secara keseluruhan. 

Sudarminto (1996:40) menyatakan bahwa makin cepat berlari, maka seseorang akan 

makin panjang langkahnya. Hal ini menunjukan bahwa dalam lari jarak pendek 

setelah mencapai kecepatan yang stabil dari start, maka untuk menambah 

kecepatannya harus dengan memperpanjang langkah dan menambah frekuensi 

langkah. Dengan demikian seorang sprinter yang memiliki tungkai panjang 

memungkinkan lebih mudah memperpanjang langkahnya untuk menambah 

kecepatan larinya dibandingkan dengan sprinter yang bertungkai pendek. 

 Pada saat memasuki finish, menurut Aip Syarifuddin (1992 : 48) bahwa di 

dalam perlombaan lari jarak pendek, pada umumnya ada tiga teknik yang biasa 
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digunakan oleh para pelari pada waktu melewati garis finish, yaitu dengan cara  1) 

menjatuhkan dada ke depan, 2) menjatuhkan salah satu bahu ke depan, atau 3) lari 

terus secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish. Dari ketiga cara 

tersebut yang paling banyak digunakan oleh para pelari adalah dengan cara 

menjatuhkan dada ke depan.  

Selain faktor-faktor pendukung pencapaian prestasi lari 100 meter di atas, 

faktor metode latihan juga sangat penting peranannya. Pembuatan program latihan 

harus direncanakan dengan sungguh-sungguh, yang mencakup semua tindakan yang 

diperlukan. Dalam program latihan ada rencana jangka pendek, jangka menengah 

dan rencana jangka panjang. Program latihan disusun berdasarkan pada segi latihan, 

tanggal, mingguan, bulanan, tahunan, dan jangka waktu yang lebih panjang. Program 

latihan yang sistematis dilaksanakan secara teratur. Latihan tersebut berlangsung 

beberapa kali dalam satu minggu, tergantung pada standar atlet dan periode latihan. 

Ketekunan seorang atlet pelari cepat dalam mengikuti program latihan yang 

diberikan oleh pelatihnya akan terjadi proses pengguasaan teknik secara bertahap, 

sehingga teknik yang dipelajari sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Latihan yang 

dilakukan secara sistematis merupakan langkah yang harus dilewati oleh atlet, 

sehingga ingatan terhadap teknik yang dipelajari akan termotivasi dirinya untuk lebih 

berprestasi. Proses berlatih keterampilan melibatkan tubuh dan pikiran seorang atlet. 

Untuk itu bila keterampilan telah dikuasai maka teknik atau prestasi yang dicapai 

akan lebih baik jika dibanding dengan sebelumnya. 

Meningkatkan kecepatan lari bukanlah sesuatu yang mudah. Seringkali para 

pelatih frustasi karena kecepatan lari para atletnya sulit meningkat meskipun telah 
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dilakukan latihan yang terprogram. Pemberian latihan harus bersifat khusus sesuai 

dengan karakteristik kecepatan.  

 Hampir semua cabang olahraga termasuk meningkatkan lari cepat dengan 

menggunakan aktivitas fisik yang intermitten (Fox E. L,  1984 : 207). Aktivitas 

intermitten memiliki makna suatu bentuk aktivitas yang terdiri dari periode kerja 

(work interval) dan periode istirahat (rest interval). Fox, E.L., Bowers, R.W. & Foss, 

M.L. (1992:300) memperkenalkan berbagai metode latihan dan salah satu di 

antaranya adalah latihan interval. Pada metode latihan tersebut, atlet bergantian 

melakukan aktivitas antara interval kerja dan interval istirahat. 

 Intensitas interval istirahat merupakan proses latihan yang berulang-ulang 

yang dalam proses perkembangannya dipenggaruhi oleh kerja sebelum dan istirahat 

sesudahnya. Pada hakikatnya intensitas  interval istirahat dalam latihan bertujuan 

untuk memberikan kesempatan bagi seorang atlet untuk melakukan pemulihan. 

Pemulihan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan kondisi tubuh pada 

keadaan seperti sebelum latihan atau pertandingan, sehingga kerja dapat dilanjutkan 

(Soekarman, 1987 : 42). 

 Fakta di lapangan menunjukan bahwa pelatih lari jarak pendek banyak 

menggunakan metode interval training. Interval Training istirahat merupakan suatu 

sistem latihan yang diselingi dengan interval berupa waktu istirahat. Istirahat yang 

dimaksudkan di sini dapat berupa istirahat aktif maupun istirahat pasif. Harsono 

(1988:4) menyatakan bahwa istirahat aktif dapat berupa istirahat secara rileks dengan 

melakukan bentuk latihan senam kelentukan, peregangan dan sebagainya. Sedangkan 
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repetition training merupakan istirahat total tanpa melakukan aktivitas, misalnya 

duduk rileks atau duduk di lapangan.  

Banyak jenis metode latihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kecepatan lari, menurut Foss & Keteyian (1998:286-287) diantaranya yaitu, latihan 

interval, sprint training dan acceleration sprint. Bentuk metode latihan anaerobik atau 

latihan lari cepat yang juga dapat digunakan untuk mengembangkan kecepatan lari, 

menurut Harsono (1988:218-219) diantaranya : 

1) Interval training 

2) a. Lari  akselerasi  mulai  lambat  makin lama makin cepat. 

b. Lari akselerasi   dengan diselingi oleh lari deselerasi. 

3) a. Uphill    : lari naik bukit 

b. Downhill  : lari  menuruni bukit. 

Selain metode latihan di atas metode yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kecepatan lari yaitu metode latihan  lari cepat akselerasi (acceleration 

sprints), metode lari cepat hollow (hollow sprints), metode latihan lari cepat repetisi 

(repetitions of sprints).  

Dalam melaksanakan program latihan hendaknya dilakukan dengan metode 

yang tepat. Dengan metode latihan yang tepat akan memberikan hasil sesuai dengan 

yang diharapkan oleh para atlet. Permasalahan yang masih sering dihadapi oleh 

pelatih lari cepat, adalah bagaimana memilih dan menentukan metode latihan yang 

tepat bagi anak didiknya.  

Latihan acceleration sprint dan hollow sprint merupakan metode latihan yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi lari cepat 100 meter. Latihan 

acceleration sprint dan hollow sprint tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. 
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Sehingga kemungkinan akan memiliki pengaruh yang berbeda pula dalam 

meningkatkan prestasi lari cepat 100 meter. Untuk menentukan metode latihan 

manakah yang lebih efektif untuk meningkatkan prestasi lari cepat 100 meter pada 

siswa SMA Negeri 1 Kalasan Yogyakarta perlu dilakukan penelitian dan kajian 

secara lebih mendalam.  

Di sisi lain, komponen postur tubuh khususnya panjang tungkai merupakan 

variabel yang dapat mempengaruhi kecepatan lari. Lari cepat pada dasarnya adalah 

gerak laju seluruh tubuh ke depan secepat mungkin yang dihasilkan oleh  gerakan 

dari langkah-langkah kaki. Unsur pokok prestasi lari cepat adalah panjangnya 

langkah dan kecepatan frekuensi langkah. Peningkatan prestasi lari cepat dapat 

dicapai dengan peningkatan panjang langkah dan frekuensi langkah. Panjang tungkai 

yang dimiliki pelari memiliki peranan penting untuk menghasilkan panjang langkah 

sehingga dapat mencapai prestasi yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut maka 

panjang pendeknya tungkai siswa perlu dikontrol dalam pelaksanaan latihan lari 

cepat.  

Penelitian ini menggunakan uji coba siswa SMA Negeri 1 Kalasan Yogyakarta 

sebagai populasi dan sampelnya. Adapun alasan pemilihan populasi dan sampel, 

didasarkan pada belum pernah dilakukan penelitian latihan lari cepat 100 meter 

untuk siswa SMA tersebut serta dimungkinkan pembibitan atlet muda dari daerah. 

Dengan umur yang relatif muda seorang calon atlet lebih mudah dilatih dan dibentuk, 

sehingga diharapkan mampu berprestasi tinggi.  Penelitian ini sangat mendukung 

usaha peningkatan mutu pembelajaran  pendidikan kesehatan jasmani siswa di 

sekolah. Berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan jasmani maka perlu usaha 
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untuk mengkaji masalah yang berkaitan dengan bidang kesehatan jasmani 

(keolahragaan), khususnya mengenai prestasi lari cepat yang ingin dicapai oleh 

siswa. Mengingat event lari 100 m merupakan partai yang sangat menarik dalam 

lomba atletik, namun demikian prestasi catatan waktu yang diperoleh oleh siswa 

SMA semakin menurun, sehingga perlu untuk mengetahui penggunaan metode 

latihan yang menitik beratkan pengaruh panjang tungkai terhadap prestasi lari 100 

meter. 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka ingin 

dilakukan penelitian yang mengkaji mengenai pengaruh metode latihan dan panjang 

tungkai terhadap prestasi lari cepat 100 meter siswa putra peserta kegiatan 

ekstrakurikuler olahraga SMA Negeri I Kalasan Yogyakarta tahun ajaran 2008/2009.  
 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah 

yang timbul dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Perlunya metode yang tepat untuk meningkatkan prestasi lari cepat 100 meter. 

2. Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap metode acceleration sprint dengan 

hollow sprint terhadap lari cepat 100 meter.  

3. Perbedaan pengaruh panjang tungkai terhadap prestasi lari cepat 100 meter pada 

siswa kelas 1 SMA 1 Kalasan Jogyakarta. 

4. Program latihan untuk meningkatkan prestasi lari 100 m pada siswa putra kelas I 

SMAN 1 Kalasan Yogyakarta tahun ajaran 2008/2009. 
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5. Diperlukan latihan secara teratur dan terprogram untuk meningkatkan prestasi 

lari 100 m. 

6. Belum diketahui metode latihan yang mempunyai pengaruh yang lebih baik 

antara metode latihan acceleration sprint dan hollow sprint terhadap prestasi lari 

100 m. 

7. Belum diketahui pengaruh panjang tungkai terhadap prestasi lari 100 m. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka pembatasan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode latihan antara acceleration sprint dan  hollow sprint. 

2. Panjang tungkai siswa putra peserta kegiatan ekstrakurikuler olahraga SMAN 1 

Kalasan tahun ajaran 2008/2009. 

3. Prestasi lari 100 m pada siswa putra kelas 1 SMAN 1 Kalasan tahun ajaran 

2008/2009.  

 

D. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  

1. Adakah perbedaan pengaruh metode latihan hollow sprint dan acceleration sprint 

terhadap prestasi lari cepat 100 meter siswa putra peserta kegiatan 

ekstrakurikuler olahraga SMA Negeri I Kalasan Yogyakarta tahun ajaran 

2008/2009? 
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2. Adakah  perbedaan prestasi lari cepat 100 meter bagi siswa yang memiliki 

tungkai panjang dan pendek pada siswa putra peserta kegiatan ekstrakurikuler 

olahraga SMA Negeri I Kalasan Yogyakarta tahun ajaran 2008/2009? 

3. Adakah pengaruh interaksi antara metode latihan dan panjang tungkai terhadap 

prestasi lari cepat 100 meter pada siswa putra peserta kegiatan ekstrakurikuler 

olahraga SMA Negeri I Kalasan Yogyakarta tahun ajaran 2008/2009?     
 

 
E.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :  

1. Perbedaan pengaruh metode latihan hollow sprint dan acceleration sprint 

terhadap prestasi lari cepat 100 meter pada siswa putra peserta kegiatan 

ekstrakurikuler olahraga SMA Negeri I Kalasan Yogyakarta tahun ajaran 

2008/2009. 

2. Perbedaan prestasi lari cepat 100 meter bagi siswa yang memiliki tungkai 

panjang dan pendek pada siswa putra peserta kegiatan ekstrakurikuler olahraga 

SMA Negeri I Kalasan Yogyakarta tahun ajaran 2008/2009. 

3. Pengaruh interaksi antara metode latihan dan panjang tungkai terhadap prestasi 

lari cepat 100 meter pada siswa putra peserta kegiatan ekstrakurikuler olahraga 

SMA Negeri I Kalasan Yogyakarta tahun ajaran 2008/2009. 
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F.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang akan diperoleh diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan : 

1. Terhadap Sekolah yang diteliti dapat membantu meningkatkan prestasi lari cepat 

100 meter pada siswanya. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pengajar dan pelatih tentang pentingnya memilih 

metode yang digunakan sebagai pendekatan pembelajaran atau kepelatihan yang 

tepat untuk melatih kecepatan lari 100 meter. 

3. Sebagai bahan pertimbangan kepada pengajar dan pelatih tentang pentingnya 

memperhatikan faktor panjang tungkai dalam upaya meningkatkan prestasi lari 

100 meter. 

4. Sebagai bahan pertimbangan kepada pengajar dan pelatih dalam merancang 

program pembelajaran atau kepelatihan yang mengunakan metode latihan 

acceleration sprint dan hollow sprint dengan tepat dalam meningkatkan prestasi 

lari 100 meter. 

5. Bagi KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) kususnya PASI (Persatuan 

Atletik Seluruh Indonesia) dapat menambah pengetahuan bentuk-bentuk latihan 

yang dapat meningkatkan kecepatan lari jarak pendek 100 meter. 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 
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A.  Tinjauan Pustaka 

 

1. Lari Cepat 100 Meter 

Lari cepat 100 meter merupakan salah satu event yang dilombakan pada lari 

jarak pendek dalam cabang olahraga atletik. Kecepatan memegang peran yang 

sangat penting untuk mencapai finish. Inti dari prestasi lari 100 meter adalah 

terletak pada kecepatan lari atau lari secepat-cepatnya. Aip Syarifudin (1992: 41) 

menyatakan bahwa lari jarak pendek atau lari cepat (sprint) merupakan cara lari 

dalam kondisi atlet harus menempuh seluruh jarak yang ditentukan dengan 

kecepatan semaksimal mungkin. Untuk itu atlet harus mampu lari secepat-

cepatnya dengan mengerahkan seluruh kekuatannya mulai awal (mulai dari start) 

sampai melewati garis akhir (finish). Soegito (1993: 8) menyatakan bahwa lari 

cepat merupakan gerak maju yang diusahakan agar dapat mencapai tujuan 

(finish) secepat mungkin atau dalam waktu sesingkat mungkin. Berdasarkan 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lari cepat 100 meter merupakan lari 

yang diusahakan atau dilakukan secepat-cepatnya (kecepatan maksimal) mulai 

dari titik start hingga finish dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk 

menempuh jarak 100 meter. 

Kecepatan merupakan faktor yang sangat penting pada lari cepat. Bompa 

(1990: 314) mengemukakan bahwa salah satu kemampuan biomotorik yang 

sangat penting dilakukan dalam olahraga adalah kecepatan atau kapasitas untuk 

berpindah dan bergerak secepat mungkin. Jonath U., Krempel E., & Haag R.  

(1987: 20) menjelaskan bahwa kecepatan merupakan hasil kerja satu masa. 

Pengertian massa yang berkaitan dengan gerakan manusia adalah tubuh atau 
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salah satu anggota tubuh dan tenaga merupakan kekuatan otot yang  digunakan 

seseorang menurut massa yang digerakkan. Secara fisik, kecepatan didefinisikan 

sebagai jarak persatuan  waktu, sedangkan secara fisiologis, kecepatan diartikan 

sebagaai kemampuan berdasarkan kemampuan gerak.  

 
a.  Komponen Teknik Pada Lari Cepat 100 M 

Teknik merupakan rangkuman metode yang dipergunakan dalam 

melakukan gerakan dalam suatu cabang olahraga. Teknik juga merupakan suatu 

proses gerakan dan pembuktian dalam suatu cabang olahraga. Dengan demikian 

teknik merupakan pelaksanaan suatu kegiatan secara efektif dan rasional yang 

memungkinkan suatu hasil yang optimal dalam latihan atau perlombaan.  

Peningkatan prestasi lari cepat menuntut adanya perbaikan dan 

pengembangan unsur teknik dalam lari cepat. Penggunaan teknik yang baik akan 

meningkatkan efisiensi, sehingga prestasi lari cepat 100 meter dapat ditingkatkan. 

Untuk mencapai prestasi terdapat tiga bagian teknik yang harus dikuasai yaitu 

teknik start, teknik lari cepat dan teknik masuk .finish (Hay, 1985:399). Untuk 

lebih jelasnya diuraikan secara singkat sebagai berikut: 

 
1)  Teknik Start 

Start merupakan kunci pertama yang harus dikuasai oleh para atlet. 

Kecerobohan atau keterlambatan dalam melakukan start berarti kerugian besar 

bagi seorang sprinter. Kemampuan melakukan start yang baik sangat dibutuhkan, 

karena lari 100 meter dimenangkan dalam selisih waktu yang sangat kecil. 

Kesalahan maupun keterlambatan melakukan start akan merugikan pelari. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

32

Teknik start yang paling efektif digunakan untuk lari cepat 100 meter 

adalah start jongkok. Yang dimaksud start jongkok menurut Soegito (1993:9) 

adalah "sikap berlutut pada satu kaki, lutut kaki lainnya dilipat, badan   

membungkuk ke muka dan kedua tangan terletak di tanah".  Di dalam start 

jongkok, terdapat tiga macam start yaitu, (1) Start panjang (long start), (2) Start 

menengah (medium start), dan  (3) Start pendek (short start = bunch start). Tiap-

tiap teknik start tersebut memiliki perbedaan. Yang membedakan antara ketiga 

teknik itu adalah jarak antara posisi telapak kaki depan dengan belakang. 

Menurut Jonath U., et al (1987:45) jarak antara posisi telapak kaki dengan 

belakang adalah sebagai berikut, "(a) pendek : 14-28 cm, (b)  sedang : 35-42 cm, 

(c) panjang : 50-70 cm". 

Penggunaan teknik start jongkok dalam lari cepat dapat disesuaikan dengan 

postur tubuh dan panjang tungkai pelari. Pelari  yang memiliki kaki pendek lebih 

tepat menggunakan  teknik start pendek, pelari yang memiliki postur tubuh dan 

panjang tungkai sedang maka lebih tepat menggunakan teknik medium start, 

sedangkan bagi pelari yang memiliki postur tubuh dan tungkainya panjang lebih 

tepat jika menggunakan teknik start panjang (long start). Pada setiap perlombaan 

lari cepat, untuk start biasanya digunakan "block start". Atlet tinggal mengatur 

jarak antara blok  depan dengan belakang  sesuai dengan teknik start jongkok 

mana yang akan digunakan oleh masing-masing pelari. Pelaksanaan start jongkok 

pada lari cepat berikut aba-abanya, menurut Soegito (1993:10-12) ada 3 tahapan 

yaitu : “(a) Tahap mengambil sikap jongkok dengan aba-aba ‘bersedia’. (b) 

Tahap persiapan akan lari dengan aba-aba ‘siaap’, dan (c) Tahap 
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pelaksanaan/gerakan lari dengan aba-aba ‘yak’. Pelari harus dapat melakukan 

tiap-tiap tahapan tersebut dengan baik, tidak mendahului aba-aba tetapi juga tidak 

terlambat. Kunci pokok pelaksanaan start adalah konsentrasi penuh pada aba-aba 

yang diberikan.  

 

a) Tahap Mengambil Sikap Jongkok 

Aba-aba tahap mengambil sikap jongkok adalah "bersedia". Pada saat 

starter memberi aba-aba "bersedia", pelari  segera berjalan untuk menempatkan 

diri pada tempat start yang telah disediakan. Posisi pelari pada tahap ini, menurut 

Jonath et al (1987:45-46) adalah : 

Kaki dengan gaya lompat terbesar ditempatkan pada bidang miring blok 

depan. Tangan bertumpu pada tanah dibelakang garis start. Telapak kaki 

yang lain ditempatkan pada blok belakang. Pandangan mata diarahkan agak 

ke depan pada tanah. Leher tidak ditegangkan, tetapi dianjurkan agar kepala 

tidak bergantung. 

 
Dalam posisi “Bersedia” sprinter  siap di start blok dan mengambil 

sikap/posisi awal. Tujuannya adalah mengambil sikap start posisi awal yang tepat 

dan sesuai.  Setelah  posisi badan sudah tepat dan sesuai, pelari harus tenang 

tidak melakukan gerakan apapun untuk berkonsentrasi pada aba berikutnya. Jika 

setelah menempatkan diri ditempat start pelari tidak diam dan selalu bergerak 

akan mendapat teguran dari starter. Dan jika tidak diam untuk berkonsentrasi, 

pelari akan rugi sendiri, sebab akan ketinggalan dalam aba-aba berikutnya. 

Pelaksanaan pengambilan posisi start jongkok pada tahap mengambil sikap 

jongkok adalah dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 1. Posisi Start Jongkok Pada Tahap "Mengambil Sikap Jongkok" 

(CD IAAF, 2005) 

 

b) Tahap Persiapan Akan Lari 

Aba-aba tahap persiapan akan lari ini adalah "siap". Setelah starter 

memberi aba-aba "siap", pelari segera mengangkat badannya ke atas dan agak ke 

depan, sehingga berat badan pelari agak ke depan. Mengenai sikap badan pelari 

pada tahap ini menurut Jonath et al (1987:46) adalah sebagai berikut : 

Menempatkan berat badan ke depan. Berat badan bertumpu pada tangan 

dan kaki. Pinggang agak lebih tinggi daripada bahu. Kaki depan membuat 

sudut kerja yang menguntungkan, kira-kira 90o, dan kaki belakang 

membuat sudut sekitar 110o-130o. Tumit ditekankan kebawah dan dijaga 

agar otot-otot kaki setidaknya telah ditegangkan. Ini perlu untuk star yang 

eksplosif, artinya untuk start yang mendadak. 

 
Pada tahap siap ini, setelah pelari melakukan posisi yang sesuai, pelari 

harus segera betul-betul diam. Pelari harus berkonsentrasi penuh untuk 

meninggalkan block start bersamaan dengan bunyi pistul atau aba-aba "yak!". 

Apabila konsetrasi pelari kurang, maka ia akan ketinggalan dalam melakukan 
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tolakan meninggalkan block start sehingga akan rugi. Posisi pelari pada tahap 

persiapan akan lari dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Posisi Start Jongkok Pada Tahap Persiapan Akan Lari 
(CD IAAF, 2005) 

 

c) Tahap Pelaksanaan atau Tahap Lari 

Tahap pelaksanaan atau tahap lari merupakan tahap akhir pada pelaksanaan 

start. Aba-aba tahap pelaksanaan ini adalah "yak!" atau bunyi tembakan pistol 

”door!”. Gerakan pada tahap ini, menurut Soegito (1993:13) adalah :  

a. Menolak ke depan dengan kuat tetapi  jangan  melompat, melainkan 

meluncur. 

b. Badan tetap rendah/condong ke depan. 

c. Disertai dengan gerakan langkah kaki   pendek-pendek tetapi cepat agar 

badan tidak tersungkur (jatuh telungkup). 

 
Pada tahap ini sprinter melakukan dorongan, meninggalkan strart blok dan 

melakukan/membuat langkah pertama lari. Tujuannya untuk meninggalkan start 

blok untuk mempersiapkan pembuatan langkah lari pertama. Pelaksanaan start 

jongkok pada tahap lari adalah dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 3. Posisi Start Jongkok Pada Tahap Pelaksanaan 

(Garry A. Carr, 1997)  

 

2)  Teknik Gerakan Lari Jarak Pendek (Sprint) 

Unsur penting yang harus diperhatikan pada saat lari yaitu teknik gerakan 

lari cepat. Teknik gerakan lari yaitu melakukan suatu bentuk gerakan dengan 

jalan memindahkan berat badan melalui gerakan–gerakan langkah kaki. Faktor 

vang menentukan kecepatan lari adalah panjang langkah dan frekuensi langkah. 

Agar frekuensinya bertambah cepat, pelari harus berlari dengan ujung kaki dan 

dengan condong badan ke depan. Dengan badan condong ke depan, maka titik 

berat badan jatuh di depan telapak kaki, sehingga menimbulkan reaksi yang lebih 

cepat untuk bergerak ke depan. Namun dengan adanya perbedaan jarak yang 

harus ditempuh dalam perlombaan, maka tekniknya harus disesuaikan dengan 

jarak yang akan ditempuh.Dalam lari cepat harus memperhatikan teknik lari yang 

benar. Pada waktu lari cepat, badan dalam posisi hampir tegak lurus pada tanah 

dan condong ke depan 60 derajat. Rusli Lutan (1992:137) menyatakan bahwa 

posisi badan pada saat lari cepat harus dipertahankan tetap menghadap ke depan 

dan agak condong ke depan. Posisi badan seperti ini memungkinkan titik berat 

badan selalu berada di depan. 

Kecepatan lari akan lebih baik, apabila didukung gerakan kedua lengan. 

Kedua lengan harus rileks, dengan kedua tangan agak mengepal dan ibu jari 
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menyilang pada jari telunjuk. Sudut dari persendian siku sedapat mungkin tetap 

membentuk sudut lebih kurang 90 derajat, sedikit mengurung bila lengan ke 

depan dengan tangan mencapai setinggi bahu atau sedikit lebih tinggi. Lengan 

sebaiknya bergerak ke belakang dan ke depan, seolah-olah kedua lengan itu 

bergerak di sekitar sumbu yang melalui persendian bahu. Gerakan lengan yang 

efisien memiliki peran sangat penting. Kepala sebaiknya berposisi pada garis 

lurus dengan posisi badan. Bila badan terlalu condong ke depan atau terlalu ke 

belakang, menyebabkan langkah atlet akan lebih pendek.  

Kecepatan maksimum harus dilakukan oleh sprinter saat melakukan start 

sampai pada jarak kira-kira 60 meter. Sekali kecepatan puncak sudah tercapai, 

maka dengan sekuat tenaga harus dipertahankan atau ditingkatkan dengan 

memperlebar langkah tanpa mengurangi kecepatan dan didukung oleh gerakan 

kedua lengan sesuai dengan kecepatan yang ingin dicapai semaksimal mungkin. 

Beberapa prinsip lari cepat yang harus diperhatikan menurut Soegito (1993:12) 

antara lain : 
 

1. Saat lari pada ujung kaki. 
2. Menumpu dengan kuat, agar mendapatkan dorongan ke depan dengan kuat 

pula. 
3. Badan condong ke depan 60 derajat, sehingga titik berat badan selalu di 

depan.  
4. Ayunan lengan kuat-kuat dan cepat, siku dilipat, tangan menggenggam lemas, 

agar gerakan langkah kaki juga cepat dan kuat. 
5. Setelah 20 meter dari garis start, langkah diperlebar tetapi condong badan 

harus tetap dipertahankan. Ayunan lengan dan gerakan langkah kaki juga 
dipertahankan kecepatan dan kekuatannya, bahkan kalau mungkin 
ditingkatkan. 

 
Teknik gerakan lari yang dilakukan akan mempengaruhi terhadap 

kecepatan lari yang dicapai. Teknik gerakan lari yang baik memungkinkan pelari 
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dapat lari dengan frekuensi langkah lebih cepat dan langkah yang lebih panjang. 

Gambaran mengenai pelaksanaan teknik gerakan lari cepat yang efisien, dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Teknik Gerakan Lari Cepat 100 Meter 
(Yahya Tasmaya, 1984:23)  

 

3)  Teknik Memasuki Garis Finish 

Faktor dalam lari cepat yang tak kalah pentingnya dengan teknik start dan 

teknik lari (gerakan sprint) adalah masuk finish. Keberhasilan dalam memasuki 

garis finish juga sangat menentukan terhadap pencapaian prestasi dalam lari 

cepat. Hal ini terutama nampak pada saat terjadi persaingan yang sangat ketat, 

dimana dua orang pelari atau lebih memasuki garis finish dengan waktu yang 

bersamaan, maka yang lebih berpeluang menjadi juara tentunya adalah pelari 

yang lebih menguasai teknik memasuki garis finish.  

Dalam perlombaan lari penentuan kedatangan di garis finish berpedoman 

pada posisi batang tubuh bagian atas yaitu bahu atau dada. Dalam memasuki 

garis finish pelari harus berusaha membawa batang tubuh yaitu bahu atau dada 

secepat mungkin untuk menyentuh pita finish, dengan cara merebahkan badan 

atau memutar bahu ke depan dalam. Seperti dikemukakan Aip Syarifuddin 
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(1992:48) bahwa:”Ada tiga teknik yang dapat digunakan oleh pelari pada waktu 

melewati garis finish, yaitu dengan cara menjatuhkan dada ke depan, menjauhkan 

salah satu bahu ke depan dan berlari secepat – cepatya sampai beberapa meter 

melewati garis.finish. 

Teknik melewati garis finish sangat penting untuk dipahami dan dikuasai 

oleh seorang pelari. Seorang pelari yang mempunyai kekuatan dan kecepatan 

yang baik sering mengalami kekalahan karena teknik memasuki finish yang 

kurang baik. Seorang pelari bebas menentukan cara atau teknik yang dianggap 

lebih efektif dan efisien.  

 

b.  Komponen Kecepatan Pada Lari Cepat 100 M 

Unsur utama untuk lari 100 meter adalah kecepatan lari. Harsono (1988: 

216) menyatakan bahwa kecepatan merupakan kemampuan untuk melakukan 

gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu sesingkat mungkin, atau 

kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu sesingkat mungkin. 

Bompa (1990:249) menyatakan bahwa kecepatan tersusun dalam 3 (tiga) elemen 

yaitu : (1) waktu reaksi; (2) frekuensi gerak permenit; dan (3) kecepatan 

menempuh jarak yang dilakukan. Korelasi antara tiga faktor tersebut sangat 

membantu dalam menentukan pelaksanaan latihan kecepatan yang diperlukan. 

Sehingga hasil akhir kecepatan lari tergantung pada reaksi seorang pelari cepat  

pada saat start, kecepatan menempuh sepanjang jarak dan frekuensi langkahnya. 

Kecepatan adalah kemampuan untuk berjalan, berlari dan bergerak dengan 

sangat cepat (Tangkudung, J. 2006:67). Adapun Jonath et al (1987:35) 

menyatakan bahwa kecepatan dapat didefinisikan sebagai jarak persatuan  waktu. 

Suharno HP (1993:35) menyatakan bahwa kecepatan merupakan kemampuan 
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organ atlet dalam melakukan gerakan-gerakan dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Berdasarkan pendapat 

tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kecepatan merupakan kemampuan 

seseorang untuk melakukan gerakan yang maksimal dalam waktu sesingkat-

singkatnya. Yang dimaksud kecepatan dalam penelitian ini adalah kecepatan lari. 

Kecepatan lari dapat diartikan kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan 

lari dengan jarak yang telah ditentukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Secara 

fisika kecepatan digambarkan dengan rumus : 

 
             Jarak                       D (distance) 

Kecepatan  = ―――――  (V = ―――――――) 
            Waktu                       T (time) 
 
 
             Perubahan jarak 
Kecepatan  =  ――――――――― 
             Perubahan waktu 

 

Kecepatan dipengaruhi oleh kemampuan gerak atlet, kekuatan khusus, daya 

tahan kekuatan dan teknik (www.speedtraining.mht).  Berkaitan dengan faktor-

faktor yang menentukan terhadap kecepatan lari, Pate R., Rotella R. & 

McClenaghan B. (1993:300) mengemukakan bahwa, “Kemampuan dan 

kecepatan anaerobik ditentukan oleh faktor-faktor  berikut: (1) Jenis serabut otot 

- distribusi serabut otot cepat (FT) dan otot lambat (ST), (2). Koordinasi otot 

syaraf, (3) Faktor-faktor biomekanika (misal: keterampilan), dan (4) Kekuatan 

otot”. Kecepatan yang dimiliki oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh kekuatan 

otot, power otot, daya tahan anaerobik, koordinasi gerakan, keterampilan teknik 

lari dan juga dipengaruhi oleh jenis  serat otot yang dimiliki oleh atlet. Secara 
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garis besar faktor yang mempengaruhi kecepatan dapat digolongkan menjadi dua 

yaitu faktor kondisi fisik yang dapat ditingkatkan melalui latihan  dan faktor 

bakat berupa jenis serabut otot yang dimiliki sejak lahir. Menurut Bompa 

(1999:368) faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adalah : 

1. Keturunan (heredity) 

2. Waktu reaksi 

3. Kemampuan untuk mengatasi tahanan eksternal 

4. Teknik 

5. Konsentrasi dan semangat 

6. Elastisitas otot. 

 

1)  Faktor Keturunan (Hereditas) 

Faktor keturunan perlu mendapatkan perhatian dari para pelatih dalam 

cabang olahraga yang dilatih. Faktor keturunan merupakan bakat alami yang 

dibawa atlet sejak lahir. Faktor keturunan mempenggaruhi sifat motoris otot. 

Perbedaan susunan dan serabut otot yang dimiliki seseorang akan menyebabkan 

perbedaan potensi pengembangan kecepatan. Serabut otot cepat  (otot putih) akan 

mampu berkontraksi lebih cepat dibandingkan dengan serabut otot lambat (otot 

merah). 

 
2)  Faktor Waktu Reaksi 

Waktu reaksi merupakan waktu antara saat seseorang terangsang dengan 

suatu stimulus dan reaksi otot merupakan gerak pertama yang dilakukan. Dari 

segi fisiologis waktu reaksi memiliki 5 komponen yaitu munculnya stimulus pada 

tingkat reseptor, penyebaran stimulus ke CNS (Central Nervous System), 
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transmisi stimulus melalui lintasan syaraf dan timbulnya isyarat efektor, 

transmisi isyarat dari CNS ke otot dan stimulus otot untuk melaksanakan kerja 

mekanis. Hubungan antara kecepatan yang berulang-ulang juga memberikan 

sumbangan pada perbaikan kecepatan. Semakin kuat dan semakin cepat sinyal 

yang datang dari CNS merangsang otot tersebut semakin kuat dan semakin cepat 

kontraksinya. Koordinasi gerakan-gerakan yang diwujudkan merupakan 

pergantian secara cepat antara kontraksi-kontraksi dalam otot yang diaktifkan 

melalui suatu proses latihan. 

 
3)  Faktor Kemampuan Untuk Mengatasi Tahanan Eksternal 

Tahanan ekternal yang dapat mempengaruhi kecepatan berlari berupa 

kecepatan angin. Seorang pelari cepat harus memiliki kemampuan dalam 

mengatasi tahanan eksternal yang dapat menghambat kecepatan berlari. 

 
4)  Faktor Teknik 

Teknik menentukan frekuensi gerakan dan waktu reaksi seseorang. Oleh 

karena itu untuk memperoleh prestasi dalam bidang lari maka seorang atlet harus 

menguasai teknik-teknik lari cepat dengan baik benar, sehingga dapat melakukan 

gerakan lari cepat dengan efisien. 

 
5)  Faktor Konsentrasi dan Kemauan Motivasi 

Konsentrasi dan kemauan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

kecepatan. Oleh karena itu seorang pelatih hendaknya dapat merangsang 

kemauan atlet untuk melakukan latihan secara sungguh-sungguh serta 

memberikan motivasi yang kuat. Motivasi yang diberikan dapat berupa 
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penghargaan yang dapat menjadi kebanggaan baik bagi dirinya sendiri,  keluarga 

dan bangsa. Di samping itu untuk membangkitkan motivasi dapat berupa hadiah 

seperti uang yang dapat memacu atlet untuk tetap giat berlatih sehingga dapat 

meningkatkan prestasinya. 

Menurut Jonath et al  (1987:56-58) bahwa, dipandang dari sudut 

kesehatan olahraga bahwa yang menjadi parameter prestasi kecepatan, utamanya 

pada lari cepat (sprints) ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Gambar 5.    Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecepatan Lari Cepat 
                  (Jonath et al., 1987) 
 
 

a) Tenaga otot (power) merupakan salah satu persyaratan terpenting untuk    

kecepatan. Utamanya bagi pelari cepat (sprinter) pemula, tenaga otot 

dapat diperbaiki dengan latihan kekuatan terarah. 

b) Viskositas otot, hambatan gesekan dalam sel (intrasesuler) serabut-serabut 

otot. Dengan pemanasan, pengaruh viskositas otot dapat dieliminir. 

SIFAT MOTORIS KECEPATAN 

TENAGA  OTOT 

KECEPATAN KONTRAKSI 

KECEPATAN REAKSI PADA 
START 

VISKOSITAS  OTOT 

KOORDINASI 

CIRI  ANTROPOMETRIS 

STAMINA ANAEROB UMUM 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

44

Viskositas  tinggi pada otot dingin mempengaruhi secara negatif 

kecepatan maksimal yang dapat   dicapai. 

c)  Kecepatan reaksi atau daya reaksi pada waktu start, tidak banyak yang 

dapat dilatihkan. Kecepatan reaksi  dapat dilatih dengan : 

     (1)  Meningkatkan pengalaman terhadap situasi persepsi khusus. 

     (2) Mengotomatisasikan semaksimal mungkin jawaban motorik atau 

gerak kinetik yang perlu dibuat dan dipilih dalam situasi yang nyata. 

d) Kecepatan kontraksi, yaitu  kecepatan pengerutan otot setelah mendapat 

rangsangan saraf dan dapat ditingkatkan dengan latihan yang berulang-

ulang. Hal ini terutama bergantung pada struktur otot dan ditentukan oleh 

faktor hereditas dan bakat. 

e) Koordinasi, yaitu kerja sama antara sistem saraf pusat dan otot-otot yang 

digunakan, merupakan komponen yang penting dan menentukan 

kecepatan lari seseorang. 

f) Stamina anaerob umum atau daya tahan kecepatan pada lari cepat, terutama 

ketika seorang pelari akan memasuki finis dan mempunyai pengaruh 

terhadap prestasi larinya. Hal, ini tergantung pada potensi otot untuk 

mengeluarkan energi tanpa pemasukan oksigen 

g) Ciri antropometris, yaitu mengenai bentuk tubuh atlet, terutama mengenai 

perbandingan antara tubuh dengan panjang tungkainya.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa, kecepatan lari 

dipengaruhi oleh fleksibilitas, kekuatan otot, power otot, daya tahan anaerobik, 

koordinasi gerakan, keterampilan teknik lari dan juga dipengaruhi oleh jenis  
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serat otot yang dimiliki oleh atlet. Pada dasarnya serat-serat otot yang terdapat 

pada manusia terdiri dari dua macam yaitu serat-serat otot merah dan serat-serat 

otot putih. Jenis serat otot yang dimiliki oleh seseorang merupakan bawaan sejak 

lahir. Menurut Nossek (1982:59) bahwa, "Seorang atlet yang otot-ototnya 

terutama terdiri dari serat-serat merah tidak bisa berkembang menjadi pelari 

cepat kelas teratas". Atlet yang memiliki serat otot putih lebih berpeluang untuk 

menjadi pelari cepat kelas atas. 

Pada dasarnya kecepatan lari dapat ditingkatkan walaupun peningkatan 

kecepatan itu sangat terbatas, karena dibatasi oleh bakat. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Nosseck (1982:59) bahwa " peningkatan kecepatan sangat terbatas, 

misalnya peningkatan kecepatan lari hanya berjumlah 20-30%". Peningkatan 

kecepatan lari dapat diperbesar dengan meningkatkan komponen-komponen 

pendukung kecepatan seperti, fleksibilitas, power otot, daya tahan anaerobik, 

koordinasi gerakan dan., keterampilan teknik lari. 

 
c.  Analisis  Mengenai Tahapan Kecepatan Pada Lari Cepat 100 Meter 

Unsur utama yang menjadi penentu pencapaian prestasi lari cepat 100 

meter adalah kecepatan. Saat melakukan akivitas lari cepat 100 meter, pelari 

mengalami beberapa fase atau tahapan kecepatan. Nosseck (1982:90) 

mengemukakan bahwa ada 4 fase atau tahapan  lari cepat 100 meter, yaitu : (a) 

waktu reaksi dan kecepatan reaksi, (b) akselerasi (percepatan), (c) dasar 

kecepatan lari dan (d) daya tahan kecepatan. Analisis kecepatan lari 100 meter 

tersebut diuraikan sebagai berikut : 
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(1)   Waktu Reaksi Atau Kecepatan Reaksi 

Waktu reaksi dalam lari cepat terjadi pada saat adanya rangsangan dan  

permulaan lari atau yang biasa disebut reaksi start. Seorang pelari cepat harus 

memiliki reaksi start yang singkat artinya ia harus mempu menjawab rangsangan 

(bunyi ”pistol” atau aba ”ya”) dengan menolak secara kuat dan cepat ke start 

block. Pemberian respon ini, unsur power sudah mulai berperan. Penampilan 

power terutama tercermin dalam percepatan start yang tinggi dan kapasitas 

frekuensi langkah. 
 

(2)   Percepatan 

Untuk mencapai ke kecepatan maksimal seorang pelari harus mempu 

mengembangkan kecepatan startnya secepat mungkin. Kemampuan melakukan 

percepatan, mempertahankan kecepatan maksimal, dan memperlambat kecepatan 

maksimal untuk setiap pelari berbeda-beda. Pelari yang terlatih atau 

berpengalaman akan mencapai kecepatan maksimalnya lebih cepat, 

mempertahankan kecepatan maksimalnya pada jarak yang lebih panjang, dan 

kecepatan maksimalnya turun lebih lambat daripada rata-rata palari cepat yang 

tidak terlatih. Dalam mencapai kecepatan maksimal ini terjadi proses ”pick up 

acceleration”, yaitu jarak yang diperlukan pelari sesudah tahap percepatan start 

mencapai kecepatan maksimalnya. 
 

(3)   Kecepatan Maksimal 

Setelah mengalami percepatan, pada jarak tertentu pelari akan dapat 

mencapai kecepatan maksimal. Setelah berada pada kecepatan maksimal, pelari 

berusaha mempertahankannya hingga garis finish. Kecepatan maksimal 

merupakan produk maksimal yang dapat dicapai dari frekuensi gerak (frekuensi 
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langkah) dan amplitudo gerak (panjang langkah). Frekuensi dan panjang langkah 

merupakan faktor yang menentukan kecepatan lari. 
 

(4)   Daya Tahan Kecepatan 

Setelah kecepatan maksimal tercapai, kemampuan pelari untuk 

mempertahankan kecepatan maksimalnya merupakan kunci utama dalam 

menyelesaikan larinya. Kemampuan ini menunjukkan tingkat  kapasitas 

anaerobik atau daya tahan kecepatan seoarang pelari cepat. Daya tahan kecepatan 

mengendalikan tingkat penurunan kecepatan pada bagian akhir dari lari cepat. 

Secara lebih rinci Jonath et al (1987:59) mengemukakan bahwa ”lari cepat 

100 meter mengenai kecepatannya dapat dibagi menjadi reaksi langsung sebelum 

gerak start, periode percepatan positif (kadang-kadang sampai 60 meter) hingga 

tercapai kecepatan tertinggi, periode kecepatan tetap sama, dan periode 

percepatan negatif dengan kecepatan yang menurun”. Dari start hingga finis pada 

umumnya pelari mengalami percepatan, mempertahankan kecepatan, dan 

penurunan kecepatan. Gambaran perkembangan kecepatan lari cepat 100 meter 

dapat dilihat pada grafik berikut ini : 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Perkembangan Kecepatan Lari 100 Meter  

(Jonath et al,1987:58) 
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Keterangan : 

A. Pelari pria tercepat 

B. Semua pelari pria bersama 

C. Pelari pria paling pelan 

D. Pelari wanita tercepat 

E. Semua pelari wanita bersama 

F. Pelari wanita paling pelan 

 
Lari 100 meter pada dasarnya adalah gerak seluruh tubuh ke depan 

secepat mungkin yang dihasilkan oleh gerakan dari langkah-langkah kaki dalam 

menempuh jarak 100 meter, yang unsur pokoknya adalah panjang langkah dan 

kecepatan frekuensi langkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Hay (1985:396) 

bahwa kecepatan lari atlet tergantung dari kedua faktor yang mempengaruhi, 

yaitu: 

1) Panjang langkah adalah jarak yang ditempuh oleh setiap  langkah yang 

dilakukan. 

2) Frekuensi langkah umlah langkah yang diambil pada suatu waktu tertentu 

(yang juga disebut sebagai irama langkah atau kecepatan langkah). 

Aplikasi frekuensi langkah dan panjang langkah pada lari cepat 100 meter, 

menurut Jonath et al (1987:59) yaitu frekuensi langkah dan panjang langkah pada 

bagian pertama sampai 20 meter sangat ditingkatkan. Setelah jarak kira-kira 60 

sampai 70 m dengan frekuensi langkah dan panjang langkah, maka frekuensi 

langkah pada 10 sampai 20 m terakhir sangat menurun, begitu juga panjang 

langkahnya. Gambaran mengenai perkembangan panjang langkah dan frekuensi 

langkah lari cepat 100 meter adalah : 
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Gambar 7. Perkembangan Frekuensi Langkah Pada Lari Cepat 100 Meter. 
(Jonath et al,1987:59) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 8. Perkembangan Panjang Langkah Pada Lari 100 Meter. 
(Jonath et al,1987:60) 

Sasaran utama bagi pelatih untuk meningkatkan prestasi lari, yaitu agar 

dalam tahap percepatan pelari dapat dengan segera mencapai kecepatan 

maksimal dan dapat mempertahankannya hingga garis finish dengan penurunan 

kecepatan sekecil mungkin, bahkan tanpa penurunan kecepatan. Faktor penentu 
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utama dalam lari adalah frekuensi langkah dan panjang langkah. Kecepatan lari 

merupakan hasil dari frekuensi langkah dan panjang langkah. Kecepatan lari 

makin bertambah jika frekuensi langkah ditingkatkan dan langkahnya makin 

panjang.  

 
d.  Sistem Energi Yang Diperlukan Pelari Cepat 100 Meter 

1) Sistem Energi  

Pada setiap kerja atau aktivitas tubuh diperlukan energi. Energi yang siap 

pakai dalam tubuh manusia berupa ATP (Adenosine Three Phosphate). Energi 

hasil dari pemecahan ATP ini diperlukan untuk kepentingan dasar fisiologis 

sebagai a) energi mekanik, misalnya untuk kontraksi otot, b) energi untuk 

transport aktif berbagai zat melalui membran, misalnya transport aktif natrium, 

kalium, dan pemasukan glukosa ke dalam sel, serta c) energi untuk sintesis zat 

kimia dalam tubuh, misalnya untuk sintesis DNA, RNA, glikogen dari glukosa. 

Karena ATP merupakan satu-satunya sumber energi dalam tubuh yang siap 

digunakan, maka tanpa ATP kegiatan fisiologis dalam tubuh akan berhenti. 

Jumlah ATP di dalam tubuh sangat terbatas, sehingga untuk kerja yang 

berkesinambungan ATP harus diresintesis. Untuk meresintesis ATP dapat 

melalui dua jalur, yaitu melalui proses aerobik dan anaerobik. Proses aerobik 

merupakan proses yang menggunakan oksigen (pada  kerja dengan intensitas 

rendah, waktu lama). Sebaliknya proses anaerobic merupakan proses yang tidak 

menggunakan oksigen (pada kerja dengan intensitas tinggi, waktu pendek). 

Proses aerobik hanya terjadi di dalam mitokhondria. Sumber ATP berasal dari 
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makanan yang berupa karbohidrat, lemak, dan protein yang kemudian diolah oleh 

tubuh secara mekanis maupun kimiawi.  

Smith, N. J. (1983: 184) menyatakan bahwa ATP dapat diberikan kepada 

sel otot dalam tiga cara. Dua cara diantaranya secara anaerob yang berarti 

oksigen tidak mutlak diperlukan dalam proses menghasilkan ATP, yaitu sistem 

ATP-PC dan sistem LA. Cara yang ketiga adalah sistem aerob, yang memerlukan 

oksigen dalam menghasilkan ATP. 

 

a)  Sistem ATP-PC (Adenosine Three Phosphate-Phospho Creatine) 

Sistem ini mampu menyediakan energi mendadak dalam waktu pendek, 

misalnya sampai 10 detik. ATP segera diperoleh dari PC, suatu bahan yang 

tersedia dalam otot skelet. Latihan dapat meningkatkan jumlah simpanan ATP 

dan PC yang dapat dipakai untuk kegiatan jangka pendek seperti kebutuhan 

energi yang besar, misalnya pada kegiatan sprint, lari 50 meter, melempar dan 

event-event melompat, dan gerakan eksplosif pada sepak bola, bola basket dan 

olahraga sejenis. Kerugian dari sistem ATP-PC ini adalah terlalu sedikitnya 

bahan tersebut (Smith, N. J., 1983 : 184). 

 
b)  Sistem Glikolisis 

Pada kondisi simpanan ATP-PC berkurang, energi untuk jangka pendek 

berikutnya diperoleh dari metabolisme anaerob glikogen atau glikolisis anaerob. 

Pada sistem anaerob yang kedua, glikogen dipecah menjadi asam laktat atau 

lactic acid. ATP yang diperlukan untuk kegiatan dengan intensitas tinggi yang 

berlangsung sampai 3 menit dapat dipenuhi oleh sistem LA. Latihan untuk 
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meningkatkan produksi ATP dari sistem anaerob ini akan meningkatkan potensi 

untuk kegiatan-kegiatan yang berat yang berlangsung antara 1-3 menit. Kerugian 

dari sistem ini adalah selama proses ini berlangsung akan terjadi penimbunan 

asam laktat dalam otot dan darah, sehingga dapat menimbulkan gejala kelelahan. 

 

c)  Sistem Aerob 

ATP secara terus menerus dihasilkan dari zat gizi terutama karbohidrat dan 

lemak oleh suatu sistem yang memerlukan oksigen atau aerob. Proses yang 

teratur ini memungkinkan seseorang melakukan aktivitas tanpa rasa lelah. Hal ini 

menjadi dasar jumlah kebutuhan ATP yang meningkat dalam event-event atletik 

jangka lama seperti maraton, sepak bola dan lain-lain. Program latihan yang tepat 

dapat meningkatkan kapasitas dari produksi energi aerob. ATP sebagai sumber 

energi yang siap pakai di dalam tubuh memungkinkan otot untuk bekerja dengan 

tiga cara, yaitu : 

a. Sistem ATP – PC  untuk kegiatan jangka pendek namun dengan intensitas 

tinggi seperti lari 50 meter. 

b. Sistem Glikolisis untuk kegiatan intensif dalam jangka menengah, seperti 

lari 400 meter. 

c. Sistem aerob untuk kegiatan jangka lama dengan intensitas rendah. 

Sistem ATP-PC, glikolisis dan aerob merupakan dasar yang perlu 

dimengerti dalam pembuatan program latihan untuk berbagai cabang olahraga. 

Seorang atlet harus mengetahui sistem yang akan dikembangkan, yang dapat 

berupa sistem pendek  (sistem ATP-PC), sistem glikolisis untuk jangka waktu 

menengah maupun sistem aerob untuk jangka waktu lama.  
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2)  Energi Predominan Bagi Pelari Cepat 100 meter 

Jenis energi yang digunakan untuk kerja otot tergantung pada intensitas 

kerja dan waktu kerjanya. Bagi para atlet, lari cepat 100 meter umumnya 

dilakukan dengan intensitas yang maksimal, dengan waktu kerja kurang dari 15 

detik. Untuk aktivitas kerja dengan intensitas tinggi dalam waktu kurang dari 15 

detik, energi yang digunakan adalah ATP-PC. Menurut Foss & Keteyian 

(1998:273) bahwa, aktivitas lari 100 meter diperkirakan memerlukan ATP-PC 

dan LA sebesar 98% dan LA-O2 sebesar 2%. Adapun menurut Pyke F.S., et al 

(1991:46), even lari 100 diperkirakan memerlukan phosphate (ATP-PC) sebesar 

90% dan LA sebesar 10%.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa energi utama yang 

diperlukan dalam lari cepat 100 meter adalah ATP-PC dan sedikit LA. Oleh 

karena itu tujuan utama latihan untuk meningkatkan prestasi lari 100 meter 

terutama harus ditujukan pada pengembangan sistem energi ATP-PC dan 

ditambah pengembangan LA. 

Sistem energi ATP-PC disebut sistem phosphagen, sedangkan sistem LA 

disebut sistem glikolisis anaerobic (Foss & Keteyian, 1998:44). Aktivitas dengan 

sistem energi utama ATP-PC dan LA merupakan aktivitas yang menggunakan 

sistem phosphagen dan sistem glikolisis anaerobik sebagai penyuplai ATP ke 

dalam otot yang bekerja. Aktivitas yang sangat tergantung pada sistem 

phophagen dan glikolisis anaerobik disebut aktivitas anaerobik (Foss & Keteyian, 

1998:45). Dengan demikian aktivitas lari cepat 100 meter merupakan aktivitas 

anaerobik. Untuk meningkatkan kecepatan lari 100 meter maka latihan yang 

cocok adalah latihan anaerobik. 
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2.  Latihan untuk Meningkatkan Kecepatan Lari 100 Meter 

Latihan merupakan proses yang harus dilakukan dan dijalani untuk 

mencapai prestasi dalam olahraga. Menurut Harsono (1988:101), "latihan adalah 

proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja yang dilakukan secara berulang-

ulang, dengan kian hari kian menambah jumlah beban atau pekerjaannya".  

Bompa (1990:2) yang menyatakan bahwa, Latihan  merupakan aktivitas olahraga 

yang sistematik dalam waktu yang lama, ditingkatkan secara progresif dan 

individual, yang mengarah kepada ciri-ciri fungsi fisiologis dan psikologis 

manusia untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Latihan atau training 

adalah proses yang sistematis dari berlatih yang dilakukan secara berulang-ulang 

dengan kian hari kian menambah jumlah beban latihan serta intensitas latihannya 

(Tangkudung, 2006:45). Latihan merupakan suatu proses yang sangat kompleks, 

yang diorganisir dan direncanakan secara sistematis, secara bertahap serta 

dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi 

olahraga. 

Latihan yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi olahraga meliputi 

latihan fisik, latihan teknik, latihan taktik dan latihan mental. Latihan fisik 

merupakan salah satu unsur dari latihan olahraga secara menyeluruh. Latihan 

fisik pada prinsipnya adalah memberikan tekanan fisik pada tubuh secara teratur, 

sistematik, berkesinambungan sedemikian rupa sehingga meningkatkan 

kemampuan melakukan kerja yang dituangkan dalam suatu program latihan yang  

akan meningkatkan kemampuan fisik. Dangsina Moeloek & Arjatmo 

Tjokronegoro (1984:12) menyatakan bahwa, “latihan fisik adalah suatu kegiatan 
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fisik menurut cara dan aturan tertentu yang mempunyai sasaran meningkatkan 

efisiensi faal tubuh dan sebagai hasil akhir adalah peningkatan kesegaran 

jasmani". Tujuan latihan fisik penekanannya adalah pada peningkatan 

kemampuan fisik. Dengan demikian yang dimaksud dengan latihan fisik adalah 

proses kerja fisik yang dilakukan secara sistematis, teratur dan kontinyu dan 

dilakukan berulang-ulang dengan penambahan beban secara bertahap yang 

dilakukan dengan aturan tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan 

fisik. 

Secara umum tujuan dari latihan kondisi fisik adalah untuk meningkatkan 

kesegaran jasmani dan kemampuan ergosistem tubuh dalam melakukan kerja 

fisik secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan pendapat Harsono (1988:153) 

yang menyatakan bahwa, "tujuan latihan fisik adalah untuk meningkatkan 

kesegaran jasmani dan kemampuan fungsional dari sistem tubuh sehingga dengan 

demikian memungkinkan atlet untuk mencapai prestasi yang lebih baik". Tujuan 

utama latihan fisik dalam setiap cabang olahraga adalah untuk mengembangkan 

kemampuan biomotornya ke standard yang paling tinggi, atau dalam arti 

fisiologisnya, atlet berusaha mencapai perbaikan sistem organ dan fungsinya 

untuk mengoptimalkan prestasi atau penampilan geraknya. 

Latihan fisik merupakan latihan bersifat khusus yang ditekankan pada 

komponen fisik tertentu. Secara khusus latihan fisik ditujukan kepada komponen 

fisik tertentu. Untuk meningkatkan komponen fisik tertentu, misalnya kecepatan 

lari, maka latihan fisik yang dilakukan harus bersifat khusus sesuai dengan 
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karakteristik dari kecepatan lari tersebut. Latihan yang sesuia untuk 

meningkatkan kecepatan lari yaitu dengan latihan anaerob.  

 
a.  Prinsip-Prinsip Latihan 

Pelaksanaan latihan untuk prestasi olahraga harus dilakukan secara 

sistematis dan terprogram. Penyusunan program latihan harus berpedoman pada 

prinsip-prinsip latihan yang benar. Prestasi akan meningkat apabila latihan-

latihannya berlandaskan pada prinsip-prinsip latihan yang benar. Prinsip latihan 

merupakan landasan garis pedoman  secara ilmiah dalam pelatihan yang harus 

dipegang teguh  dalam  melakukan latihan. Menurut Harsono (1988:102-112), 

prinsip-prinsip dasar latihan yang dapat diterapkan pada setiap cabang olahraga 

antara lain adalah, "(1) Prinsip beban lebih (overload principle), (2) Prinsip 

perkembangan menyeluruh, (3) Prinsip spesialisasi, dan (4) Prinsip 

individualisasi". 

Pyke et al (1991:115-121) mengemukakan mengenai prinsip-prinsip yang 

harus  diperhatikan dalam melakukan latihan sebagai berikut, "(1) Prinsip beban 

lebih, (2) Prinsip pemulihan, (3) Prinsip kembali asal (reversibility), (4) Prinsip 

kekhususan dan (5) Prinsip individualitas". Latihan olahraga yang dilakukan akan 

mendapatkan hasil yang optimal jika dilakukan dengan prinsip-prinsip latihan 

yang benar. Prinsip-prinsip latihan tersebut diuraikan sebagai berikut : 

 
1) Prinsip Beban Lebih (Overload Principle)  

Prinsip beban lebih merupakan prinsip pokok dan dan mendasar pada 

latihan olahraga. Kemampuan seseorang dapat meningkat jika mendapatkan 
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beban latihan lebih berat dari beban yang diterima sebelumnya secara teratur dan 

kontinyu. Pate R., Rotella R. & McClenaghan B. (1993:318) mengemukakan 

bahwa, "sebagian besar sistem fisiologi dapat menyesuaikan diri pada tuntutan 

fungsi yang melebihi dari apa yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari". 

Organ tubuh harus diberi beban melebihi beban aktivitas sehari–hari agar  

mendapatkan efek latihan yang baik.  Dengan beban berlebih, memaksa otot 

untuk berkontraksi secara maksimal, sehingga merangsang adaptasi fisiologis 

yang akan mengembangkan kekuatan dan daya tahan (Bompa, 1990: 29).  

Pembebanan yang lebih berat dapat merangsang penyesuaian fisiologis 

dalam tubuh yang dapat mendorong peningkatan kemampuan otot atau tubuh. 

Dengan pembebanan yang lebih berat dari sebelumnya tersebut, akan 

merangsang tubuh untuk beradaptasi dengan beban tersebut, sehingga 

kemampuan tubuh akan meningkat. Seperti dikemukakan Tangkudung, J. 

(2006:57) bahwa, ”Hanya melalui proses overload/pembebanan yang selalu 

meningkat secara bertahap yang akan menghasilkan overkompensasi dalam 

kemampuan biologis, dan keadaan itu merupakan prasyarat untuk peningkatan 

prestasi”. 

Peningkatan beban dilakukan secara progresif. Penggunaan beban secara 

progresif adalah latihan yang dilakukan dengan menggunakan beban yang 

ditingkatkan secara teratur dan bertahap sedikit demi sedikit. Menurut 

Soekarman (1987:60) bahwa, "Dalam latihan, beban harus ditingkatkan sedikit 

demi sedikit sampai maksimum. Dan jangan berlatih melebihi kemampuan". Bila 

beban latihan ditingkatkan terlalu cepat, tubuh tidak akan mampu mengadaptasi 
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beban yang diberikan, bahkan kemungkinan akan terjadi overtraining. Dengan 

pemberian beban yang dilakukan secara bertahap yang kian hari kian meningkat 

jumlah pembebanannya akan memberikan efektifitas kemampuan fisik Beban 

latihan ditingkatkan dan ditambah secara bertahap. Semakin maju, beban 

semakin ditingkatkan. Dengan cara ini otot selalu bekerja pada daerah berlebih 

(overload zone).  

Melalui latihan yang berulang-ulang yang dilakukan secara sistematis, 

teratur dan kontinyu, serta adanya peningkatan beban secara progresif, maka 

adaptasi tubuh terhadap training bersifat kronis. Tubuh beradaptasi terhadap 

sesuatu yang dilatihkan perlahan-lahan, sesuai dengan peningkatan bebannya 

yang dilakukan secara bertahap. "Adaptasi tubuh terhadap training (latihan) 

bersifat menyeluruh yang menyangkut aspek anatomis, fisiologis, biokimia dan 

psikologis" (Bompa, 1990:77). 

Beban latihan dapat ditingkatkan dengan cara mengubah faktor-faktor yang 

mempengaruhi latihan yang meliputi : (a) frekuensi latihan, (b) volume latihan, 

(c) intensitas latihan,  (d) density latihan, (e) durasi latihan. Beban lebih 

(overload) dicapai dengan memanipulasi kombinasi dari frekuensi latihan, 

volume latihan, intensitas latihan, density latihan, dan durasi latihan. 

.  
2) Prinsip Perkembangan Menyeluruh 

Perkembangan menyeluruh merupakan dasar-dasar yang kokoh dan 

komplit, guna menunjang spesialisasi yang dipilih. Kesiapan dan kemampuan 

atlet untuk melaksanakan program latihan tergantung pada kondisi fisik atlet 

secara menyeluruh. Yusuf Hadisasmita & Aip Syarifuddin (1996:131) 
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mengemukakan bahwa, “Prinsip perkembangan multilateral didasarkan pada 

fakta bahwa selalu ada interdepensi (saling ketergantungan) antara semua organ 

dan sistem tubuh manusia, antara komponen-komponen biomotorik, dan antara 

proses-proses faali dengan psikologis”. 

Prinsip perkembangan menyeluruh ini terutama harus diterapkan pada 

periode awal latihan. Perkembangan menyeluruh merupakan dasar (pondasi) bagi 

pelaksanaan program latihan setiap cabang olahraga. Dengan  demikian  

perkembangan menyeluruh harus diberikan kepada atlet-atlet muda sebelum 

memilih spesialisasi dan dalam cabang olahraga tertentu dan mencapai prestasi 

puncak.  Harsono (1988:109) yang menyatakan bahwa, "secara fungsional, 

spesialisasi dan kesempurnaan penguasaan suatu cabang olahraga didasarkan 

pada perkembangan multilateral ini".  

Kondisi fisik atlet merupakan satu kesatuan utuh dari berbagai komponen-

komponen yang ada. Pada akhirnya tujuan latihan adalah kemampuan yang 

bersifat khusus sesuai olahraga yang dikembangkan, namun kemampuan yang 

bersifat khusus tersebut harus didasari oleh kemampuan kondisi fisik yang baik 

secara menyeluruh. Sebelum diberikan latihan secara khusus, unsur kondisi fisik 

atlet secara menyeluruh harus dikembangkan.  

 
3) Prinsip Pemulihan (Recovery)  

Prinsip pemulihan sering juga disebut prinsip interval. Pemulihan 

diperlukan setelah melakukan kerja dengan intensitas tinggi selama latihan. 

Dalam suatu latihan tubuh harus mendapat pulih asal yang cukup.  Dengan pulih 

asal yang cukup, tubuh akan siap kembali untuk melaksanakan aktivitas latihan 
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selanjutnya. Masa pemulihan setelah latihan (exercise) merupakan suatu masa 

transisi dari tahap katabolik akut yang terjadi selama kerja (latihan) ke tahap 

anabolik (Foss & Keteyian, 1998:48). Pemulihan pada periode istirahat meliputi 

pemulihan oksigen dan pemulihan energi. Pemulihan oksigen dan pemulihan 

energi berlangsung secara serempak dan tidak dapat dipisahkan.  

Selama periode interval kerja pada latihan interval anaerob terjadi 

pengurasan energi ATP dan PC untuk kerja otot, sehingga terjadi hutang oksigen 

(oksigen debt) dan hutang alactacid (alactacid debt) (Davis, D., Kimmet, T. & 

Auty, M., 1992:79). Setelah latihan dengan intensitas tinggi pada durasi waktu 

yang lebih lama, akan menimbulkan akumulasi LA di dalam darah dan otot. Pada 

aktivitas seperti akan terjadi hutang lactacid (lactacid debt). Pada periode 

istirahat atau pemulihan, kekurangan oksigen dan pengurasan energi di otot harus 

segera diisi kembali.  

Davis et al (1992:78) mengemukakan bahwa, ”ada dua konsep mengenai 

hutang oksigen, yaitu (1) kekurangan oksigen adalah jumlah oksigen tambahan 

yang diperlukan saat tugas harus benar-benar diselesaikan secara aerobik, (2) 

hutang oksigen adalah jumlah oksigen yang digunakan selama pemulihan 

melebihi jumlah yang seharusnya digunakan pada saat istirahat pada waktu yang 

sama”. Pemulihan oksigen merupakan besarnya oksigen yang dikonsumsi selama 

pemulihan dengan kelebihan yang biasanya dikonsumsi saat istirahat pada kurun 

waktu yang sama.  Selama pemulihan kebutuhan energi sangat sedikit karena 

exercise telah berhenti. Namun demikian konsumsi oksigen berlanjut ke tahap 
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yang relatif tinggi dalam suatu kurun waktu yang lamanya tergantung pada 

intensitas, tingkat pengurasan dan durasi dari latihan (Foss & Keteyian, 1998:51). 

Pada periode awal sesaat setelah latihan berhenti kebutuhan oksigen sangat 

tinggi, kemudian menurun seiring dengan berjalannya waktu pemulihan. 

Kebutuhan oksigen selama pemulihan cukup tinggi hal ini bukan hanya sekedar 

untuk membayar atau mengganti hutang oksigen yang dilakukan selama kerja 

dalam latihan. Foss & Keteyian (1998:51) mengemukakan bahwa, ”oksigen yang 

dikonsumsi selama pemulihan terutama oksigen yang dikonsumsi selama 

pemulihan terutama digunakan untuk perbaikan/pemulihan tubuh ke kondisi pre-

exercise, termasuk pengisian kembali simpanan energi yang dikosongkan dan 

pengubahan asam laktat yang diakumulasi selama  exercise”. 

Pengisian simpanan energi yang dikuras selama kerja dan penggusuran 

asam laktat diperlukan kerja secara aerobik, sehingga diperlukan oksigen. 

Besarnya jumlah oksigen yang diperlukan selama pemulihan diantaranya 

tergantung pada besarnya jumlah asam laktat yang terakumulasi dalam darah dan 

otot selama latihan. 

Proses pemulihan oksigen terdiri dari dua komponen, yaitu komponen cepat 

dan komponen lambat. ”Komponen cepat berlangsung untuk pengisian kembali 

simpanan energi yang dikosongkan selama kerja latihan. Adapun komponen yang 

lebih lambat yaitu terjadi selama pengubahan dan penggusuran asam laktat yang 

terakumulasi selama  exercise. Komponen yang lebih cepat disebut sebagai 

hutang oksigen alactacid, dan komponen yang lebih lambat disebut sebagai 

hutang oksigen lactacid” (Foss & Keteyian, 1998:50). Penurunan dan 
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penggusuran laktat darah tidak segera terjadi setelah exercise tetapi terjadi 

dengan kecepatan yang rendah.  

Pemulihan energi merupakan pengisian kembali simpanan energi yang telah 

dikuras atau dikosongkan selama periode kerja. ”Ada dua sumber energi yang 

dihabiskan selama latihan yaitu, (1) phosphagen, atau ATP dan PC, yang 

disimpan dalam sel otot, dan (2) glikogen yang disimpan dalam jumlah besar 

baik pada hati dan otot yang berfungsi sebagai dua sumber bahan bakar yang 

penting di sebagian besar aktivitas latihan” (Foss & Keteyian, 1998:52). 

Selama periode kerja anaerob, cadangan energi yang dikuras adalah ATP 

dan PC. Pada latihan lari cepat,  cadangan ATP dan PC habis setelah lari 

beberapa detik dengan kecepatan maksimal. Setelah cadangan energi di otot 

dikuras diperlukan pemulihan energi. Pemulihan energi pada latihan interval 

anaerob merupakan pengisian ATP dan PC di dalam otot yang telah dikuras atau 

dikosongkan selama periode kerja. Pada periode relief interval cadangan ATP 

dan PC yang telah dihabiskan akan diisi kembali melalui sistem aerobik.  

Jika tidak ada waktu pemulihan yang cukup, atlet akan mengalami 

kelelahan yang berat dan akibatnya penampilannya akan menurun. Penggunaan 

prinsip interval ini cukup besar manfaatnya pada pelaksanaan latihan. Menurut 

Suharno H.P. (1993:17), manfaat prinsip interval ini antara lain untuk: "(a) 

Menghindari terjadinya overtraining, (b) Memberikan kesempatan organisme 

atlet untuk beradaptasi terhadap beban latihan, dan (c) Pemulihan tenaga kembali 

bagi atlet dalam proses latihan".  
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Cedera dalam latihan sering terjadi karena adanya pembebanan yang berat 

dan dilakukan secara terus-menerus. Dengan interval istirahat yang cukup akan 

dapat memberikan kesempatan pada tubuh untuk istirahat, sehingga dapat 

menghindari terjadinya cedera. Interval yang cukup juga dapat memberikan 

kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap beban latihan, sehingga dapat 

diperoleh superkompensasi yang baik.  

 
4) Prinsip Kekhususan (Spesialisasi) 

Prinsip kekhususan dapat juga disebut Principle of Specifity. Pengaruh 

yang ditimbulkan akibat latihan itu bersifat khusus, sesuai dengan karakteristik 

kondisi fisik, gerakan dan sistem energi yang digunakan selama latihan. Latihan 

yang ditujukan pada unsur kondisi fisik tertentu hanya akan memberikan 

pengaruh yang besar terhadap komponen tersebut. Berdasarkan hal tersebut, agar 

aktivitas latihan itu mempunyai  pengaruh yang baik, latihan yang dilakukan 

harus bersifat khusus, sesuai dengan unsur kondisi fisik dan jenis olahraga yang 

akan dikembangkan. Menurut Bompa (1990:34) bahwa, ada dua hal yang perlu 

diperhatikan dalam spesialisasi yaitu "(1) melakukan latihan-latihan khusus 

sesuai dengan karakteristik cabang olahraga. dan (2) melakukan latihan untuk 

mengembangkan kemampuan biomotorik khusus dalam olahraga". Soekarman 

(1987:60) mengemukakan bahwa,  "latihan itu harus khusus untuk meningkatkan 

kekuatan atau sistem energi yang digunakan dalam cabang olahraga yang 

bersangkutan".  

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, program latihan yang 

dilakukan harus bersifat khusus, disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. 
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Kekhususan tersebut yaitu menyangkut sistem energi serta pola gerakan 

(keterampilan) yang sesuai dengan nomor olahraga yang dikembangkan. Bentuk 

latihan-latihan yang dilakukan harus bersifat khas sesuai cabang olahraga 

tersebut. Baik pola gerak, jenis kontraksi otot maupun kelompok otot yang dilatih 

harus disesuaikan dengan jenis olahraga yang dikembangkan. 

Program latihan untuk meningkatkan kecepatan lari 100 meter, harus 

bersifat khusus sesuai dengan karakteristik nomor lari 100 meter tersebut. Baik 

pola gerak, jenis kontraksi otot, kelompok otot, unsur kondisi fisik serta sistem 

energi yang dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik lari cepat 100 

meter. Program latihan yang disusun untuk meningkatkan kecepatan lari 100 

meter, juga harus bepegang teguh pada prinsip kekhususan latihan ini. Jika 

latihan yang dirancang tersebut memperhatikan prinsip ini, maka latihan tersebut 

akan lebih efektif, sehingga hasil yang dicapai akan lebih optimal. 

 
5) Prinsip Kembali Asal (Reversibility) 

Kemampuan fisik yang dimiliki seseorang tidak menetap, tetapi dapat 

berubah sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Keaktifan seseorang melakukan 

latihan atau kegiatan fisik dapat meningkatkan kemampuan fisik, sebaliknya 

ketidakaktifan atau tanpa latihan akan menimbulkan kemunduran kemampuan 

fisik. Menurut Soekarman (1987:60) bahwa, setiap hasil latihan  kalau tidak  

dipelihara  akan kembali ke keadaan semula. Berdasarkan prinsip ini, latihan fisik 

harus secara teratur dan kontinyu. 

Latihan fisik yang dilakukan seseorang harus dilakukan secara teratur dan 

kontinyu. Prinsip keteraturan dan kontinyuitas latihan harus dipegang teguh oleh 
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atlet maupun pelatih. Latihan yang teratur dan kontinyu, akan membawa tubuh 

untuk dapat segera menyesuaikan diri situasi latihan. Dengan adaptasi tubuh 

terhadap situasi latihan ini, maka kemampuan tubuh dapat meningkat sesuai 

dengan rangsangan yang diberikan.  

 
6) Prinsip Individual 

Latihan yang diberikan kepada atlit hendaknya bersifat individual. Tiap 

orang memiliki karakteristik atau ciri-ciri fisik, mental dan emosional yang 

berbeda. Potensi dan dasar kemampuan fisik yang dimiliki oleh tiap orang juga 

berbeda. Menurut Sadoso Sumosardjuno (1994:13) mengemukakan bahwa 

"Meskipun sejumlah atlet dapat diberi program pemantapan kondisi fisik yang 

sama, tetapi kecepatan kemajuan dan perkembangannya tidak sama".  

Latihan merupakan masalah yang bersifat individual bagi setiap atlet. 

Manfaat latihan akan lebih berarti jika program latihan tersebut direncanakan dan 

dilaksanakan berdasarkan karakteristik dan kondisi individu atlet. Faktor-faktor 

karakteristik individu atlet harus dipertimbangkan dalam menyusun dan 

memberikan latihan. Pate et al (1993:318) manyatakan bahwa, “Faktor umur, 

seks (jenis kelamin), kematangan, tingkat kebugaran saat itu, lama berlatih, 

ukuran tubuh, bentuk tubuh dan sifat-sifat psikologis harus menjadi bahan 

pertimbangan bagi pelatih dalam merancang peraturan latihan bagi tiap 

olahragawan”. 

Setiap atlet akan memberikan reaksi atau respon yang berbeda-beda 

terhadap beban latihan yang sama yang diberikan. Penyusunan program latihan 

harus dirancang dan dilaksanakan secara individual, agar latihan tersebut 
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menghasilkan peningkatan prestasi yang cukup baik. Sangat bijaksana jika 

pelatih memberikan latihan kepada atletnya secara individu. 

 
b.  Metode Latihan untuk Meningkatkan Kecepatan Lari 

Bentuk dan metode latihan yang  dilakukan untuk meningkatkan lari cepat 

100 meter perlu dipilih sesuai dengan karakteristik lari cepat 100 meter. Unsur 

utama pada lari cepat 100 meter adalah kecepatan lari. Bentuk latihan yang cocok 

untuk meningkatkan kecepatan adalah latihan anaerobik. Menurut Harsono 

(1988:218-219) bentuk metode latihan untuk mengembangkan kecepatan lari 

antara lain yaitu,  

1)  Interval training  

2)  a) Lari  akselerasi  mulai  lambat  makin lama makin cepat. 

b) Lari akselerasi   dengan   diselingi oleh lari deselerasi. 

3)  a) Uphill   : lari naik bukit 

b) Downhill : lari  menuruni bukit.  

 
Menurut Foss & Keteyian (1998:286-287) bahwa, “Metode latihan untuk 

meningkatkan kecepatan lari antara  lain  yaitu, latihan interval, sprint training, 

hollow sprint  dan acceleration sprint".  

Sprint training merupakan latihan yang sangat sesuai untuk meningkatkan 

kecepatan lari. Sprint training merupakan latihan lari dilakukan dalam jangka 

waktu singkat, diulang-ulang dalam intensitas tinggi. Prinsip sprint training 

adalah dengan memberikan beban maksimal yang dikerjakan dengan waktu yang 

pendek dan diulang-ulang beberapa kali. Sprint training yaitu dengan waktu kerja 

5-15 detik dengan intensitas maksimal (Rushall & Pyke, 1992:270). Pelaksanaan 

sprint training yaitu pada lintasan mendatar. Latihan lari jarak pendek (sprint 
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training) dapat meningkatkan kemampuan tubuh dalam melakukan kerja. Sesuai 

dengan karakteristik kerjanya, maka peningkatan kemampuan yang diakibatkan 

oleh latihan sprint pendek ini terutama adalah peningkatan kapasitas kerja 

anaerob khususnya kekuatan otot, kecepatan dan power, dengan sistem energi 

ATP-PC (Alaktasid).  

Bentuk latihan yang juga dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi lari 

100 meter diantaranya adalah dengan latihan hollow sprint  dan acceleration 

sprint. Latihan hollow sprint  dan acceleration sprint memiliki karakteristik dan 

tipe kerja yang berbeda. Perbedaan karakteristik dan tipe kerja pada latihan sprint 

menyebabkan perbedaan tujuan dan hasil yang dicapai. Pada penelitian ini dikaji 

lebih lanjut mengenai latihan hollow sprint  dan acceleration sprint untuk 

meningkatkan kecepatan lari 100 meter. 

 
c. Komponen-Komponen Latihan Kecepatan 

Latihan dapat efektif jika di dalamnya mengandung komponen-komponen 

latihan yang diperlukan secara memadai. Komponen-komponen latihan meliputi, 

volume, intensitas dan densitas. Bompa (1990:77) menyatakan bahwa, efisiensi 

dari suatu kegiatan (latihan) merupakan akibat dari waktu yang dipakai, jarak 

yang ditempuh dan jumlah pengulangan (volume); load (beban), dan velocity 

(kecepatan) (intensitas); serta frekuensi penampilannya (density).  

 
1) Volume 

Volume latihan merupakan jumlah kerja yang dilakukan selama satu kali 

latihan atau selama fase latihan (Bompa, 1990:77). Sebagai komponen latihan, 
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volume merupakan prasyarat yang sangat penting untuk mendapatkan teknik 

yang tinggi, taktik dan khususnya pada pencapaian fisik. Bompa (1990:77) 

menjelaskan bahwa, volume latihan melibatkan beberapa bagian secara integral 

sebagai berikut:  (1)  Waktu atau jangka waktu yang dipakai dalam latihan, (2) 

Jarak atau jumlah tegangan yang dapat dilakukan/diangkat per satuan waktu, (3) 

Jumlah pengulangan  bentuk atau elemen teknik yang dilakukan dalam waktu 

tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa, volume latihan 

adalah jumlah kerja secara keseluruhan yang dinyatakan dengan satuan jarak, 

waktu, berat dan jumlah pengulangan bentuk latihan yang dilakukan selama satu 

kali latihan atau selama fase latihan. Volume beban latihan untuk program latihan 

lari cepat, menurut Bompa (1990:317-318) adalah sebagai berikut : 

(a)  Intensitas rangsangan antara submaksimal dan super maksimal. 

(b)  Durasi (waktu) rangsangannya antara 5-20 detik. 

(c)  Volume totalnya antara 5-15  kali jarak kompetisi. 

(d)  Frekuensi rangsangannya adalah dengan diulang 5-6 kali per latihan, 2-4 

kali per minggu selama fase kompetitif.  

Adapun menurut Nosseck (1982), secara garis besar penentuan beban 

latihan kecepatan adalah : “(a) Intensitas kerjanya adalah submaksimal dan 

maksimal. (b) Jarak yang ditempuh antara 30-80 meter. (c) Volume berjumlah 

10-16 pengulangan dalam 3-4 seri”. Berdasarkan dari pendapat di atas, latihan 

kecepatan yang diterapkan pada penelitian ini, yaitu dengan menempuh jarak 60-

105 meter, 10-16 kali repetisi dalam 2-4 set. 
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2) Intensitas 

Intensitas latihan merupakan beratnya latihan dan merupakan faktor utama 

yang mempengaruhi efek latihan terhadap faal tubuh. Bompa (1990:79) 

menyatakan bahwa, intensitas adalah fungsi dari kekuatan rangsangan syaraf 

yang dilakukan dalam latihan dan kekuatan rangsangan syaraf tergantung dari 

beban (load), kecepatan gerakannya, variasi interval atau istirahat di antara tiap 

ulangannya. Load (beban) dan kecepatan (velocity) dalam melakukan gerakan 

merupakan komponen penting intensitas latihan. 

Latihan lari cepat dapat disebut pula program latihan anaerobik. Program 

latihan anaerobik dilakukan dengan waktu kerja singkat, diulang-ulang dalam 

intensitas tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekarman (1987:58) yaitu 

bahwa, prinsip latihan lari cepat adalah dengan memberikan beban maksimal 

yang dikerjakan untuk waktu yang pendek dan diulang-ulang beberapa kali. Jadi 

latihan untuk lari cepat adalah dengan intensitas tinggi. Pelaksanaan latihan 

kecepatan, pada tiap ulangannya dilakukan dengan kecepatan maksimal. 

 
3) Densitas 

Densitas merupakan ukuran yang menunjukkan kepadatan suatu rangsang. 

Bompa (1990:91) menyatakan bahwa densitas merupakan suatu frekuensi dimana 

atlet dihadapkan pada sejumlah rangsang per satuan waktu. Densitas berkaitan 

erat dengan frekuensi dan waktu latihan. Rasio antara frekuensi latihan dan 

interval istirahat menunjukkan densitas dari latihan. Densitas latihan tinggi jika 

rasionya menunjukkan frekuensi banyak sedangkan waktu (durasi) latihannya 

pendek. 
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Densitas yang mencukupi dapat menjamin efisiensi latihan, menghindarkan 

atlet dari jangkauan keadaan kelelahan yang kritis atau bahkan sangat 

melelahkan. Suatu densitas latihan yang seimbang akan mengarah kepada  

pencapaian rasio optimal antara rangsangan latihan dan pemulihan. Dalam 

pelaksanaan latihan dianjurkan istirahat antara dua session latihan sedikitnya 48 

jam dan sebaiknya tidak lebih dari 96 jam. Hal ini sesuai dengan pendapat dari 

Harsono (1988:194) yang menyatakan bahwa, Istirahat antara dua session latihan 

sedikitnya 48 jam, dan sebaiknya tidak lebih dari 96 jam. Dengan demikian 

sebaiknya latihan dilakukan 3 kali seminggu dan diselingi dengan satu hari 

istirahat untuk memberikan kesempatan bagi otot untuk berkembang dan 

mengadaptasikan diri pada hari istirahat. 

 
d.  Pengaruh Latihan Anaerobik 

Latihan olahraga yang dilakukan secara sistematis, teratur, kontinyu dan 

berulang-ulang, serta adanya peningkatan beban secara progresif, mengakibatkan 

adaptasi tubuh terhadap training bersifat kronis. Latihan olahraga dapat 

memberikan efek atau pengaruh terhadap tubuh pelakunya. Menurut Foss & 

Keteyian (1998:287) bahwa pengaruh atau efek latihan merupakan perubahan 

yang kronis pada anatomi, morfologi, fisiologi, dan psikologi yang diakibatkan 

oleh kegiatan latihan yang diulang-ulang. Adaptasi tubuh melalui training 

(latihan) bersifat menyeluruh yang menyangkut aspek anatomis, fisiologis, 

biokimia dan psikologis. Menurut Bompa (1990:77) bahwa efek latihan sebagai 

akibat adaptasi tubuh terhadap beban latihan. Tubuh beradaptasi terhadap sesuatu 
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yang dilatih perlahan-lahan, sesuai dengan peningkatan beban yang dilakukan 

secara bertahap. 

Latihan yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang dapat 

menyebabkan perubahan pada anatomi, morfologi, fisiologi dan neuromusculer. 

Perubahan tersebut mengarah pada peningkatan kemampuan tubuh untuk 

melaksanakan kerja yang lebih berat dengan lebih baik. 

 
1)  Perubahan Morfologis dan Fisiologis 

Pengaruh latihan terhadap perubahan struktur, sistem dan fungsi organ 

dalam tubuh, dapat dibedakan menjadi : 

a)   Perubahan Biokimia dan Sistem Otot Rangka 

Keberhasilan dalam kerja anaerobik berkaitan dengan kemampuan otot 

rangka. Kegiatan fisik yang dilakukan secara teratur dan kontinyu dapat 

merangsang kerja enzim di dalam tubuh dan merangsang pertumbuhan sel 

(hipertropi) otot rangka. Dengan latihan akan terjadi peningkatan aktivitas enzim 

untuk metabolisme energi baik secara aerobik maupun anaerobik. Foss & 

Keteyien (1998:288) menyatakan bahwa latihan anaerobik dapat meningkatkan 

kemampuan otot rangka. Perubahan yang terjadi pada otot ini sebagai hasil dari 

latihan anaerobik mengarah ke meningkatnya kapasitas sistem ATP-PC dan 

glikolisis anaerobik untuk membangkitkan ATP. Hal ini dapat dilakukan dengan 

meningkatkan sistem ATP dan PC dalam otot atau aktivitas enzim kunci yang 

teribat dalam sistem ATP-PC. 

Enzim bekerja secara efisien, sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

otot dalam melakukan kerja. Otot yang terlatih pada umumnya menjadi lebih 
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besar dan lebih kuat daripada yang tidak terlatih. Akibat latihan cadangan energi 

di dalam otot juga dapat meningkat. Menurut Foss & Keteyian (1998:289) bahwa 

latihan tidak hanya meningkatkan cadangan ATP dan PC, tetapi juga 

mempertinggi kecepatan pengisian kembali. Perubahan yang satu sama lain 

bermanfaat ini jelas menunjukkan bahwa kecepatan pelepasan energi oleh sel 

otot bisa diubah melalui program latihan pokok (terutama anaerobik). 

Latihan anaerobik dapat merubah beberapa enzim kunci pada sistem ATP-

PC. Pemecahan energi dengan sistem phosphagen menjadi lebih cepat dan 

efisien. Phosphagen merupakan sumber energi untuk otot yang paling cepat 

tersedia. Sistem phosphagen diperlukan untuk kerja otot secara maksimal dalam 

waktu yang singkat, seperti pada saat lari cepat. Pemecahan ATP dipermudah 

oleh enzim yang disebut ATPase, yang resintesisnya dipermudah oleh enzim 

myokinase (MK) dan creatine phosphokinase (CPK). Enzim myokinase 

mengkatalisis reaksi yang terlibat dalam pengisian kembali ATP-PC. Menurut 

Foss & Keteyian (1998 : 290) penyelidikan pada manusia menunjukkan bahwa 

aktivitas enzime myokinase (MK) dan creatine phosphokinase (CPK) dapat 

ditingkatkan dengan latihan sprint berturut-turut selama 8 minggu, dengan 

peningkatan sebagai berikut : ATPase 30%, MK 20% dan CPK 36%. 

Latihan tidak hanya meningkatkan cadangan ATP-PC, tetapi juga 

mempertinggi kecepatan pengisian kembali ATP-PC di dalam otot. Bagi atlet 

yang terlatih, setelah melakukan aktivitas dengan intensitas tinggi dapat segera 

pulih asal ke kondisi fisik normal. 
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b)  Perubahan Kardiorespirasi 

Jantung orang yang terlatih (atlet) lebih besar dan lebih kuat dibanding 

dengan orang yang tidak terlatih. Foss & Keteyian (1998 : 289) menyatakan 

bahwa jantung atlet secara struktural beradaptasi atau berubah bentuk 

sehubunggan dengan latihan berkaitan dengan tipe aktivitas yang diikutinya. 

Kegiatan fisik dengan overload dapat mengembangkan struktur jantung. Septum 

(sekat) antara ventrikel (kamar jantung) kiri dan kanan lebih tebal, dinding 

posterior dan massa ventricular kiri juga meningkat. Jantung atlet lebih kuat dan 

volumenya juga dapat meningkat akibat dari peningkatan ukuran rongga end-

diastolic ventrikular kiri dan peningkatan ketebalan dinding posterior. 

Latihan secara fisik akan meningkatkan kapasitas total paru-paru dan 

volume jantung, sehingga kesegaran atlet akan meningkat pula. Hal ini sebagai 

akibat adanya rangsangan yang diberikan terhadap tubuh. Sehubungan dengan 

hal tersebut A. Hamidsyah Noer (1995:21) menyatakan bahwa adaptasi atlet yang 

baik ditandai dengan adanya perubahan secara fisiologis berikut:  

a. Frekuensi denyut nadi berkurang dan tensi darah turun waktu istirahat. 

b. Pengembangan otot jantung (hipertrophi). 

c. Haemoglobin (HB) dan glikogen dalam otot bertambah. 

d. Frekuensi pernafasan turun dan kapasitas vital bertambah. 

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa latihan fisik akan dapat 

meningkatkan kemampuan kerja jantung dan pernafasan, sehingga dapat 

meningkatkan kesegaran jasmani secara umum. 
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2)  Perubahan Mekanisme Organ Sistem Syaraf Gerak 

Selama melakukan latihan, gerakan yang dilatih selalu diulang-ulang secara 

teratur. Melalui pengulangan gerakan itu akan dapat memperbaiki koordinasi 

gerakan, sehingga terjadi otomatisasi gerakan. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Harsono (1988:102) yang menyatakan bahwa dengan berlatih secara 

sistematis dan melalui pengulangan (repetitions) yang konstan, maka organisasi-

organisasi mekanisme neurophysiologis akan menjadi bertambah baik. Gerakan 

yang semula sukar untuk dilakukan lama-kelamaan akan merupakan gerakan 

yang otomatis dan reflektif, sehingga membutuhkan konsentrasi yang lebih 

rendah dari pusat-pusat syaraf dibanding ketika belum melakukan latihan. 

Dengan adanya otomatisasi gerakan, maka gerakan tersebut dapat 

dilakukan dengan cepat dan efisien, sehingga memungkinkan pencapaian prestasi 

yang optimal. Latihan dapat memperbaiki koordinasi gerakan. Dengan perbaikan 

koordinasi gerakan maka gerakan lebih efisien, sehingga dapat meningkatkan 

prestasi olahraga, khususnya lari cepat.  

 

3.  Metode Latihan Lari Cepat  Hollow (Hollow Sprint) 

Latihan hollow sprint merupakan suatu bentuk latihan yang dilakukan 

berselang. Latihan hollow sprint merupakan bentuk latihan latihan lari. Menurut 

Foss & Fox (1992:311) bahwa, "hollow sprint merupakan penggunaan dua sprint 

dengan adanya periode selang lekukan kecepatan (hollow) dengan jogging atau 

berjalan". Misalnya sprint sepanjang 30 meter, jogging atau jalan 30 meter, lalu 

sprint lagi 30 meter, kemudian jalan 30 meter.  
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Latihan hollow sprint dapat diterapkan untuk meningkatkan kecepatan lari. 

Pelaksanaan latihan hollow sprint dalam latihan lari misalnya yaitu, lari sprint 

(kecepatan maksimal) 30 meter, pelan 30 meter, sprint 30 meter, kemudian jalan 

30 meter. Jadi pelaksanaannya dalam 1 ulangan (repetisi) yaitu, cepat-pelan-

cepat. Di antara ulangan yang dilakukan diselingi dengan periode istirahat. 

Pelaksanaan latihan hollow sprint dapat dilakukan dengan langkah : 

a. Menyusun 5 patok dengan jarak 30 m. sprint  30 m, jogging 30 m, sprint 

30 m, dan jogging 30 m ke patok terakhir. 

b. Putar balik dan ulangi. Kombinasi antara jogging dan sprint. Kerjakan 

langkah itu selama 2 menit dan istirahat 2 menit. 

Langkah di atas baru satu set. Langkah ini bisa diulangi hingga 6 set secara 

lengkap (Viru and Viru, 1993; http://www.sport-fitness-advisor.com/ 

speedendurance.html). 

Aktivitas lari pada intensitas tinggi dalam waktu yang relatif lama 

menyebabkan terjadinya akumulasi asam laktat dalam darah. Akumulasi asam 

laktat dalam darah akan mengganggu kombinasi eksitasi-kontraksi dan 

pembentukan cross-bridge, sehingga seakan otot akan terganggu. Akibat yang 

lebih lanjut akan terjadi penurunan kekuatan dan kecepatan. Training ini dapat 

mempercepat penurunan jumlah laktat dan dapat menghambat pembentukan 

laktat. 

Hollow sprint merupakan latihan yang dilakukan pada satu repetisi terdapat 

dua kali kerja lari menempuh jarak tertentu pada intensitas tinggi diantara sekali 

jarak intensitas rendah. Dengan periode kerja pada intensitas tinggi yang 
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dilakukan secara berulang pada satu repetisi,  terjadi pengurasan energi ATP dan 

PC untuk kerja otot. Menurut Davis et al (1992:79), "dalam latihan anaerob 

terjadi hutang oksigen (oksigen debt) dan hutang alactacid (alactacid debt)". 

Aktivitas latihan ini akan menimbulkan akumulasi LA di dalam darah dan otot. 

Pada aktivitas seperti ini akan terjadi hutang lactacid (lactacid debt). 

Latihan hollow sprint jika dilakukan secara berulang-ulang dapat 

memungkinkan terjadinya akumulasi LA di dalam darah dan otot. Dengan 

adanya akumulasi LA tersebut maka pengembangan kondisi fisiknya terutama 

adalam daya tahan anaerobik, dengan sistem energi ATP-PC dan LA. Secara 

lebih rinci pengembangan sistem energi dalam latihan hollow sprint menurut 

Mathews & Fox (1988:267) adalah, "pengembangan ATP-PC sebesar 85%, LA 

sebesar 10% dan sistem aerobik sebesar 5%". Latihan hollow sprint dapat 

meningkatkan kemampuan daya tahan dan membuat tubuh lebih toleran terhadap 

asam laktat.  

Latihan hollow sprint mengembangkan sistem energi LA 10% dan sistem 

energi O2 5%, yang berarti latihan hollow sprint meningkatkan daya tahan 10-

15%. Latihan hollow sprint ini cukup baik untuk meningkatkan daya tahan, 

khususnya daya tahan anaerobik atau daya tahan kecepatan. Dengan 

peningkatkan daya tahan anaerobik ini maka kemampuan pelari dalam 

melakukan kerja dapat meningkat. Dengan demikian latihan hollow sprint dapat 

meningkatkan kecepatan lari 100 meter. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

77

4.  Metode Latihan Lari Cepat  Akselerasi (Acceleration Sprints) 

Lari cepat akselerasi (acceleration sprints) adalah percepatan secara 

bertahap dari jogging, ke langkah cepat (striding), kemudian diikuti lari cepat 

(sprinting). Fox (1984:208) mendefinisikan bahwa lari cepat akselerasi 

(acceleration sprints) adalah peningkatan secara bertahap pada kecepatan lari 

dari jogging, ke langkah cepat, kemudian lari cepat di dalam bagian yang 

berjarak 45 – 110 meter. Latihan lari akselerasi merupakan suatu bentuk latihan 

lari percepatan yang kecepatan larinya bertambah secara perlahan-lahan dari 

pelan hingga kecepatan maksimal.  

Latihan lari cepat akselerasi dapat dipergunakan untuk mengembangkan 

kecepatan. Bentuk latihan ini sangat baik untuk mengembangkan sistem energi 

anaerobic, karena semua bentuk gerakan yang cepat adalah gerakan dengan 

kekuatan anaerobic. Metode latihan lari cepat akselerasi mengembangkan: (a) 

kecepatan sebesar  90%, (b) daya tahan anaerobik sebesar  5%, dan daya tahan 

aerobik  5%. Seperti dikemukakan Fox (1984:208) bahwa lari cepat akselerasi 

mengembangkan system energi : (a) ATP- PC dan LA sebesar  90% ; (b) LA dan 

O2  sebesar   5% ; dan (c)  O2 sebesar  5%. 

Saat melakukan latihan lari akselerasi, energy yang dipakai 90% berasal 

dari system ATP – PC dan asam laktat (anaerobic), 5% dari system asam laktat 

dan O2, dan 5% dari O2 (aerobic). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa 

bentuk latihan ini memang dipergunakan untuk mengembangkan system 

anaerobic. Hal ini didukung oleh Fox et al (1992:315) yang mengemukakan 

bahwa: ”Lari cepat akselerasi mengembangkan system energi anaerobic”. 
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Shaver (1981:276) mengemukakan bahwa tipe latihan lari cepat akselerasi 

hampir semata-mata untuk mengembangkan kecepatan dan kekuatan. Latihan ini 

meliputi jogging 45 – 100 meter,  diikuti dengan langkah cepat  45 – 100 meter, 

dan  akhirnya lari cepat  45 – 100 meter. Selanjutnya pulih asal (dengan berjalan) 

dilakukan dengan jarak 45 – 100 meter. Pulih asal dalam lari cepat akselerasi 

dilakukan dengan aktivitas berjalan, sebab pulih asal diantara pengulangan 

adalah hampir sempurna. 

Acceleration sprint memiliki keuntungan antara lain bahwa, pada latihan ini 

atlet mulai dari gerakan lari lambat makin lama makin meningkat kecepatannya. 

Pada gerakan lari lambat, atlet dapat memperbaiki teknik gerakan lari cepat. 

Dengan demikian teknik gerakan lari cepat akan berkembang dan meningkat 

dengan baik. Latihan acceleration sprint dapat meningkatkan kecepatan lari dan 

teknik gerakan lari cepat.  Dengan perbaikan teknik gerakan lari cepat, maka 

gerakan lari lebih efisien sehingga kecepatan lari juga akan meningkat.  

Pada latihan acceleration sprint siswa melakukan gerakan lari dengan 

meningkat ke arah kecepatan maksimal dengan menempuh jarak tertentu. Pada 

pelaksanaannya seringkali terjadi sampai jarak terakhir yang ditempuh kecepatan 

maksimal belum tercapai, sehingga dapat menyebabkan  kecepatan gerak siswa 

kurang berkembang. Pada latihan acceleration sprint perlu teknik pengaturan 

kecepatan yang baik. Bagi siswa yang kurang memahami cara pengaturan 

kecepatan lari, menyebabkan tujuan yang diharapkan tidak tercapai dengan baik.   
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5. Panjang Tungkai 

Pada setiap cabang olahraga menuntut syarat tertentu agar mampu 

berprestasi. Pada umumnya syarat yang harus dipenuhi meliputi syarat fisik dan 

nonfisik. Syarat fisik meliputi kebugaran, kesehatan, kelincahan, postur tubuh 

dan ketrampilan. Sedangkan syarat nonfisik meliputi motivasi daya juang dan 

kerja sama. 

Bentuk tubuh atau porsi tubuh yang ideal sesuai dengan cabang olahraga 

yang dipelajarinya merupakan salah satu syarat yang dapat mempengaruhi 

pencapaian prestasi olahraga. M. Sajoto (1995:11) menyatakan bahwa salah satu 

aspek dalam mencapai prestasi olahraga adalah aspek biologi yang meliputi 

struktur dan postur tubuh yaitu 1) ukuran tinggi dan panjang tungkai, 2) ukuran 

besar, lebar dan berat badan, serta 3) somatotype (bentuk tubuh). 

Bentuk tubuh yang tinggi, atletis dan memiliki otot-otot yang baik dapat 

mendukung penampilan atlet lari cepat untuk meraih prestasi. Biasanya orang 

yang tinggi dan atletis disertai dengan anggota tubuh yang ideal (orang yang 

tinggi biasanya tangan dan tungkainya juga panjang). Dalam hal ini Yusuf 

Hadisasmita & Aip Syarifuddin (1996:73) menyatakan bahwa orang yang tinggi 

umumnya anggota badan, lengan dan tungkainya juga panjang. Bentuk tubuh 

serta anggota badan yang demikian akan memberikan keuntungan bagi atlet 

untuk cabang olahraga yang  spesifikasinya memerlukan tubuh seperti itu. 
 

a. Susunan Tulang Pada Tungkai 

Panjang tungkai merupakan anggota gerak bagian bawah yang terdiri dari 

tungkai dan panggul. Secara keseluruhan tulang yang menjadi anggota gerak 

bagian bawah terdiri atas 31 tulang yaitu: 
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a. Tulang pangkal paha  1 os. coxae 

b. Tulang paha   1 os. femur 

c. Tulang kering   1 os. tibia 

d. Tulang betis   1 os. fibula 

e. Tempurung lutut   1 os. patela 

f. Tulang pangkal kaki  7 os. tarsa 

g. Tulang telapak kaki  5 os. metatarsa 

h. Ruas jari    14 os. falanx 

(Evelyn Pearce, 1999:75)  

Secara garis besar tungkai manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu tungkai 

atas yang meliputi tulang dari pangkal paha hingga lutut. Istilah anatominya 

adalah femur atau fligh. Tulang paha merupakan tulang terpanjang pada tubuh, 

yang berupa tulang pipa. Tungkai bawah terdiri dari tulang lutut hingga 

pergelangan kaki (dibatasi patela), yang dikenal dengan istilah leg atau calt. 

Tungkai bawah ini terdiri dari tibia (tulang kering) yang merupakan kerangka 

utama dari tungkai bawah dan berwujud tulang pipa, dan fibula (tulang betis) 

yang terletak sebelah lateral tungkai bawah. Tapak kaki terdiri dari tulang tarsal 

dan falanks. Tulang tarsal terdiri dari 7 buah. Tulang ini berfungsi untuk 

mendukung berat badan saat berdiri. Tulang metatarsal berjumlah 5 buah yang 

berupa tulang pipa, yang terdiri dari metatarsal pertama berupa tulang yang 

gemuk pendek, dan metatarsal kedua berupa tulang terpanjang. Falanks 

merupakan ruas jari kaki yang bentuknya sama dengan jari-jari tangan, tetapi 
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berukuran lebih pendek. Ketiga bagian anggota gerak bawah tersebut mempunyai 

peranan penting dalam gerakan lari 100 meter.  

Dalam proses gerakan lari bagian anggota gerak bawah tersebut saling 

mempengaruhi untuk mendapatkan kecepatan maksimal. Selain itu juga dibantu 

gerakan kedua lengan, sikap badan dan koordinasi gerakan yang selaras. Rusli 

Lutan (1992:135) menyatakan bahwa semua nomor lari memiliki unsur gerak 

yang sama, yaitu : 

1. Gerakan tungkai (bagian tubuh mulai dari sendi panggul ke bawah yaitu 

paha, tungkai bawah dan kaki). 

2. Gerakan lengan (lengan atas, lengan bawah dan tangan). 

3. Sikap badan. 

4. Koordinasi yang selaras dari semua unsur gerak tubuh. 

Gerakan lari merupakan rangkaian gerakan langkah kaki dan gerakan 

lengan secara berulang-ulang. Untuk mendapatkan kecepatan lari yang maksimal, 

maka keseluruhan rangkaian gerakan tersebut merupakan siklus yang harus 

dikoordinasikan dengan baik. 

 
b.  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Panjang Tungkai 

Ukuran dan proporsi tubuh berkembang seiring dengan pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Pada usia tertentu ukuran dan proporsi tubuh selalu 

mengalami perkembangan dan proporsi bagian tubuh anak besar mengalami 

perubahan dibanding pada anak kecil. Panjang tungkai juga mengalami 

peningkatan seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan anak. Sugiyanto 

(1998:140) menyatakan bahwa secara proporsional kaki dan tangan tumbuh lebih 

cepat dibanding dengan pertumbuhan togok. Peristiwa seperti ini terjadi pada 
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masa anak kecil. Dengan kecepatan pertumbuhan kaki dan togok yang tidak 

sama, mengakibatkan anak besar biasanya menjadi kelihatan panjang kakinya. 

Pada umumnya perkembangan ukuran dan proporsi tubuh antara anak laki-

laki dan perempuan berbeda. Sugiyanto (1998:140) menyatakan bahwa mulai 

umur 11 tahun presentase panjang kaki dibanding dengan panjang togok pada 

anak perempuan mulai menurun. Hal ini menunjukkan bahwa seraca 

proporsional pertumbuhan panjang togok mulai lebih cepat dibanding dengan 

pertumbuhan panjang kaki. Peristiwa yang sama baru terjadi pada umur  lebih 

kurang 14 tahun untuk anak laki-laki. Pada usia tersebut anak laki-laki memiliki 

panjang kaki lebih besar dibanding tinggi badan. 

Berdasar pendapat di atas menunjukan bahwa pada akhir masa anak besar 

perbandingan proporsi ukuran bagian tubuh anak laki-laki dengan anak 

perempuan mulai menunjukkan perbedaan. Anak laki-laki cenderung lebih 

panjang kakinya dibanding dengan anak perempuan. 

Makanan yang dikonsumsi sehari-hari juga mempengaruhi perkembangan 

dan pertumbuhan anak. Makanan yang bergizi akan mempengaruhi pertumbuhan 

seseorang baik rangka tubuh maupun maupun organ lainnya. Dangsina Moeloek 

dan Arjatmo Tjokronegoro (1984:47) menyatakan bahwa ”keadaan gizi dan 

kesehatan pada saat pertumbuhan akan mempengaruhi kesiapan otot rangka dari 

organ tubuh lainnya untuk menerima beban olahraga”. 

Selain faktor gizi, keturunan merupakan faktor yang menentukan keadaan 

fisik seseorang. Sugiyanto (1998:37) menyatakan bahwa faktor keturunan atau 

genetik merupakan faktor bawaan sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya. 
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Faktor ini menentukan potensi maksimum dan penampilan fisik. Faktor 

keturunan atau genetik sangat menentukan potensi dan penampilan fisik 

seseorang yang dibawa sejak lahir. Lebih lanjut Sugiyanto (1998:3) 

mengemukakan bahwa sifat dan pertumbuhan fisik sangat dipengaruhi oleh 

faktor keturunan. Pengaruh itu dapat diamati terhadap ukuran, bentuk, dan 

kecepatan atau irama pertumbuhan. 

c.  Peranan Panjang Tungkai Terhadap Prestasi Lari 100 Meter  

Tungkai merupakan bagian tubuh yang dominan dalam lari cepat 100 

meter. Tungkai yang panjang disertai otot-otot yang baik mempunyai peran 

penting untuk melakukan langkah lari secepat mungkin. Hampir sebagian besar 

untuk melakukan langkah lari dengan ayunan langkah yang lebar dan kecepatan 

yang tinggi. 

Panjang tungkai merupakan proporsi tubuh yang dapat mendukung langkah 

lari cepat khususnya lari 100 meter. Yusup Hadisasmita & Aip Syarifudin 

(1996:73) menyatakan bahwa keuntungan kaki yang panjang adalah 

dimungkinkan bertambahnya panjang langkah. Pendapat lain dikemukakan 

Sudarminto (1996:40) yang menyatakan bahwa makin panjang pengungkit makin 

besar pula usaha yang digunakan untuk mengayun. 

Ukuran panjang tungkai yang dimiliki pelari memberikan sumbangan bagi 

pelari khususnya untuk mendapatkan panjang langkah. Kecepatan lari sangat 

tergantung pada frekuensi dan panjang langkah. Menurut Hay (1985:395) bahwa, 

"faktor utama yang menentukan kecepatan lari adalah panjang langkah dan 

frekuensi langkah". Kecepatan lari dapat ditingkatkan melalui peningkatan 

panjang langkah dan frekuensi langkah.  
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Ukuran tungkai yang panjang memberikan keuntungan bagi pelari cepat. 

Dengan tungkai yang panjang maka jangkauan langkah kaki lebih panjang 

sehingga larinya lebih cepat. Pelari yang memiliki tungkai panjang akan 

memperoleh keuntungan terhadap prestasi lari. Makin panjang langkah kaki 

pelari maka prestasi lari 100 meter akan makin baik. Tungkai yang panjang 

memungkinkan memiliki ayunan kaki yang lebih jauh dan panjang, sehingga 

akan mempengaruhi kecepatan lari yang dilakukan. Bagi seorang atlet lari yang 

memiliki tungkai pendek akan memiliki jangkauan dan ayunan kaki yang pendek 

juga, sehingga yang bersangkutan tidak mampu lari secara maksimal dibanding 

dengan pelari bertungkai panjang. Oleh karena itu untuk memperoleh kecepatan 

yang maksimal dalam lari 100 meter, seorang pelari bertungkai panjang harus 

mampu memanfaatkan tungkainya untuk menghasilkan kecepatan lari yang 

maksimal. 
 
 

B.  Penelitian  Yang  Relevan 

Penelitian yang berkaitan dengan latihan untuk meningkatkan kecepatan lari 

sudah banyak dilakukan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh  M. Furqon  

Hidayatullah (1991) menyatakan bahwa, metode latihan lari cepat akselerasi 

(acceleration sprints) dan lari cepat  hollow (hollow sprints) berpengaruh terhadap 

peningkatan prestasi lari cepat  100 meter. Metode latihan lari cepat hollow (hollow 

sprints) memiliki pengaruh yang lebih baik daripada metode latihan lari cepat 

akselerasi (acceleration sprints) terhadap peningkatan prestasi lari cepat  100 meter. 
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C. Kerangka Berpikir  

1.  Perbedaan Pengaruh Metode Latihan Hollow Sprint dan Acceleration Sprint 

Terhadap Prestasi Lari Cepat 100 Meter  

Latihan acceleration sprint pelaksanaannya yaitu berlari mulai dari 

kecepatan rendah makin lama makin cepat hingga pada kecepatan maksimal. 

Latihan acceleration sprint ini juga dapat dipergunakan untuk mengembangkan 

kecepatan. Latihan acceleration sprint dapat mengembangkan sistem energi 

anaerobic. System energy yang dikembangkan dalam latihan acceleration sprint 

yaitu,   ATP - PC + LA sebesar 90%, LA + O2 sebesar 5% dan 02 sebesar 5%. 

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa bentuk latihan ini memang 

dipergunakan untuk mengembangkan system anaerobic.  

Berdasarkan pelaksanaannya, dapat dianalisis mengenai keuntungan latihan 

acceleration sprint sebagai berikut: 

 Pelaksanaan latihan ini mulai dari gerakan lari lambat makin lama makin 

meningkat kecepatannya. Pada gerakan lari lambat, siswa dapat memperbaiki 

bentuk dan teknik gerakan lari cepat. Dengan demikian teknik gerakan lari, 

terutama langkah panjang akan berkembang dan meningkat dengan baik.  

 Latihan acceleration sprint ini dapat mengembangkan kecepatan murni, 

kekuatan kecepatan dan daya tahan kecepatan. Latihan acceleration sprint 

lebih banyak mengembangkan unsur-unsur yang diperlukan dalam lari cepat 

100 meter. 

Adapun kelemahan latihan acceleration sprint adalah  sebagai berikut : 
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 Pada latihan acceleration sprint siswa melakukan gerakan lari dengan 

meningkat ke arah kecepatan maksimal dengan menempuh jarak tertentu. 

Pada pelaksanaannya seringkali terjadi sampai jarak terakhir yang ditempuh 

kecepatan maksimal belum tercapai, sehingga dapat menyebabkan  kecepatan 

gerak siswa kurang berkembang.  

 Pada latihan acceleration sprint perlu teknik pengaturan kecepatan yang baik. 

Bagi siswa yang kurang memahami cara pengaturan kecepatan lari, 

menyebabkan tujuan yang diharapkan tidak tercapai dengan baik.   

 Siswa harus mengubah  irama larinya pada jarak tertentu, hingga harus 

membagi konsentrasinya maka anak jadi agak kesulitan untuk 

melaksanakannya. 

Latihan hollow sprint merupakan suatu bentuk latihan yang dilakukan 

berselang. Pelaksanaan latihan hollow sprint dalam latihan lari misalnya yaitu, 

lari sprint (kecepatan maksimal) 25 meter, pelan 25 meter, sprint 25 meter, 

kemudian jalan 25 meter. Pengembangan sistem energi pada latihan hollow sprint 

yaitu ATP-PC sebesar 85%, LA sebesar 10% dan sistem aerobik sebesar 5%. 

Latihan hollow sprint jika dilakukan secara berulang-ulang dapat memungkinkan 

terjadinya akumulasi LA di dalam darah dan otot. Dengan adanya akumulasi LA 

tersebut maka pengembangan kondisi fisiknya terutama dalam daya tahan 

anaerobik, dengan sistem energi ATP-PC dan LA. Dengan peningkatkan daya 

tahan anaerobik ini maka kemampuan pelari dalam melakukan kerja dapat 

meningkat. Dengan demikian latihan hollow sprint dapat meningkatkan 

kecepatan lari 100 meter. 
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Berdasarkan pelaksanaannya, dapat dianalisis mengenai keuntungan latihan 

hollow sprint sebagai berikut: 

 Pelaksanaan latihan hollow sprint cukup sederhana sehingga siswa lebih 

mudah untuk melakukannya.  

 Pada latihan hollow sprint, siswa melakukan gerakan lari dengan kecepatan 

maksimal  jogging dan jalan sel;anjutnya lari cepat maksimal lagi secara 

berulang-ulang. Pada latihan hollow sprint siswa dituntut untuk langsung 

berlari dengan kecepatan maksimal, peningkatan kecepatan lari dapat 

tercapai.  

 Aktivitas latihan hollow sprint yang dilakukan secara berulang-ulang dapat 

menyebabkan tubuh toleran terhadap LA, sehingga kemampuannya 

melakukan kerja daya tahan kecepatan meningkat. 

 Latihan hollow sprint ini dapat mengembangkan kecepatan 85% dan daya 

tahan kecepatan 15%. Bagi siswa atau atlet pemula untuk melakukan lari 

cepat menempuh jarak 100 meter membutuhkan daya tahan kecepatan yang 

lebih besar. 

Kelemahan latihan hollow sprint antara lain adalah: 

 Latihan hollow sprint cukup berat, sehingga bagi siswa yang motivasi dan 

daya tahannya kurang memadai dapat menjadikan anak malas berlatih. 

 Gerakan lari pada latihan hollow sprint dari awal sudah  maksimal, maka 

perbaikan  bentuk lari dan teknik langkah panjang tidak dapat dilaksanakan 

dengan baik. 

 Pada latihan ini tidak begitu mengembangkan teknik langkah. Dengan 

keadaan tersebut, latihan ini memiliki kelemahan, terutama yaitu teknik 
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langkah panjang kurang. Kemampuan teknik gerakan langkah panjang dan 

bentuk lari yang baik, kurang berkembang. 

Pengaruh dan karakteristik bentuk latihan lari cepat akselerasi (acceleration 

sprints) dan latihan lari cepat hollow (hollow sprints) terhadap kecepatan lari 

ternyata berbeda. Perbedaan metode latihan lari cepat akselerasi (acceleration 

Sprints) dan lari cepat hollow (hollow sprints), terutama pada bentuk aktivitas 

dan teknik pelaksanaan dari kedua metode tersebut. Perbedaan bentuk aktivitas 

yang dilakukan, berpengaruh pada pengembangan sistem energi yang digunakan. 

Perbedaan yang ada akan tampak jelas apabila pengaruh dari kedua metode 

latihan lari cepat tersebut diperbandingkan. Perbandingan pengaruh latihan 

acceleration sprint dan hollow sprint dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 1. Perbandingan Pengaruh Antara Latihan Acceleration Sprint Dan Hollow 
Sprint 

 
No Unsur Hollow Sprint Acceleration Sprint 

1. Energi yang 

dikembangkan 

ATP-PC sebesar 85%, LA 

sebesar 10% dan sistem 

aerobik sebesar 5% 

ATP - PC + LA sebesar 

90%, LA + O2 sebesar 5% 

dan 02 sebesar 5% 

2. Komponen fisik 

yang berkembang 

Kecepatan, daya tahan 

kecepatan 

Kecepatan, kekuatan 

kecepatan 

3. Pengembangan 

penguasaan teknik 

Frekuensi langkah lebih 

berkembang 

Panjang langkah lebih 

berkembang 

4.  Pelaksanaan 

latihan 

Cukup sederhana sehingga 

mudah dilakukan dengan 

benar 

Memerlukan kemampuan 

pengaturan langkah yang 

baik 
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2.  Perbedaan Prestasi Lari Cepat 100 Meter Bagi Siswa Yang Memiliki 

Tungkai Panjang Dan Pendek  

Selain metode latihan, faktor anthropometri juga dapat mendukung  dalam 

mencapai prestasi yang optimal. Bentuk tubuh yang sesuai dengan cabang 

olahraga yang dipelajarinya merupakan faktor intern pada diri atlet untuk 

mencapai prestasi yang maksimal. Bentuk tubuh yang atletis dengan otot-otot 

yang besar dan kuat akan mendukung kecepatan lari. 

Lari cepat pada dasarnya adalah gerak laju seluruh tubuh ke depan secepat 

mungkin yang dihasilkan oleh  gerakan dari langkah-langkah kaki. Gerakan 

langkah kaki dalam lari cepat terdiri dari serangkaian tolakan, ayunan dan 

pendaratan. Lari cepat sebagai suatu rangkaian tolakan, ayunan dan pendaratan, 

unsur utamanya adalah kekuatan tungkai (untuk tolakan), kecepatan (untuk 

ayunan), keseimbangan dan koordinasi dari serangkaian gerakan tersebut. Oleh 

karena itu dalam melakukan latihan untuk lari cepat agar ditujukan pada 

pengembangan unsur-unsur fisik tersebut.  Panjang tungkai juga memegang 

peranan penting untuk menghasilkan panjang langkah sehingga dapat mencapai 

prestasi yang lebih baik. 

Panjang tungkai merupakan proporsi tubuh yang dapat mempengaruhi 

kecepatan lari seseorang. Ukuran panjang tungkai yang dimiliki pelari 

memberikan sumbangan bagi pelari khususnya untuk mendapatkan panjang 

langkah. Kecepatan lari tergantung pada frekuensi dan panjang langkah. Dengan 

kaki yang panjang maka jangkauan langkah kaki lebih panjang sehingga larinya 

lebih cepat. Tungkai yang panjang juga memberikan keuntungan untuk 
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menghasilkan tenaga dorongan ke depan yang lebih besar. Dorongan kaki 

tersebut sangat menunjang untuk memperoleh laju gerak ke depan. Dengan 

demikian hasil lari lebih baik jika ditunjang dengan tungkai yang panjang.  

Dengan tungkai yang panjang dan disertai otot-otot yang kuat mempunyai 

peranan yang penting terhadap kecepatan lari. Kecepatan lari akan lebih cepat 

bila badan lebih ringan, tungkai dan kaki lebih panjang dan panggul lebih sempit. 

Keuntungan kaki yang panjang adalah dapat meningkatkan panjang langkah. 

Berdasarkan pendapat di atas menunjukkan bahwa tungkai yang panjang 

memungkinkan seorang pelari dapat memperpanjang langkahnya dan menambah 

frekuensi langkah untuk mendahului lawannya. Oleh karena itu untuk mencapai 

kecepatan maksimal dalam lari cepat, seorang sprinter harus mampu 

memanfaatkan tungkainya dengan memperlebar langkah dan menambah 

frekuensi langkah, sehingga prestasi lari cepat dapat dicapai lebih optimal.      

  
3.  Pengaruh Interaksi Antara Metode Latihan Dan Panjang Tungkai Terhadap 

Prestasi Lari Cepat 100 Meter 

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas 

menunjukkan bahwa di antara kedua metode latihan lari cepat memiliki 

penekanan yang hampir sama, tetapi tidak dapat dipastikan bisa memberikan 

pengaruh yang sama pada atlet yang memiliki panjang tungkai yang berbeda. 

Dengan variasi metode latihan  dapat meningkatkan kondisi fisik seorang 

atlet. Metode latihan dan panjang tungkai dimungkinkan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap prestasi pada latihan lari cepat 100 meter. Seorang 

sprinter yang tidak memiliki kondisi fisik yang baik memerlukan waktu yang 
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lebih lama untuk memperolah hasil latihannya, sehingga latihan yang diberikan 

kurang efektif dan efisien. Demikian pula semakin panjang tungkai diharapkan 

memiliki langkah yang semakin panjang pula.  

Peningkatan hasil lari cepat 100 meter dipengaruhi oleh panjang tungkai 

pelari. Pelari yang memiliki tungkai panjang memiliki potensi untuk melangkah 

lebih panjang. Komponen panjang langkah merupakan penentu utama kecepatan 

lari. Pada pelaksanaan latihan lari cepat, selain ditujukan pada peningkatan 

kecepatan frekuensi langkah juga harus ditujukan pada peningkatan panjang 

langkah. Panjang langkah dapat dicapai dengan teknik langkah yang baik dan 

benar. 

Latihan lari cepat hollow memiliki keunggulan pada pembentukan 

mengembangkan kecepatan frekuensi langkah. Namun memiliki kelemahan 

dalam teknik panjang langkah. Pada lari cepat hollow pelari langsung bergerak 

lari dengan kecepatan maksimal. Pada kecepatan maksimal, pembentukan teknik 

gerakan langkah panjang lebih sulit dicapai.  

Latihan lari cepat akselerasi memiliki kelemahan dalam mengembangkan 

kecepatan frekuensi langkah. Namun memiliki keunggulan pada pembentukan 

teknik panjang langkah. Dengan gerakan pelan, langkah panjang dapat 

dimaksimalkan. Gerakan langkah panjang yang berulang-ulang dapat membentuk 

teknik gerak yang baik, sehingga pada kecepatan tinggi panjang langkah tersebut 

dapat ditampilkan secara otomatis. 

Berdasarkan pelaksanaannya maka dapat disimpulkan bahwa, bagi siswa 

yang memiliki ukuran tungkai yang panjang lebih cocok jika mendapatkan 
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latihan acceleration sprint dan bagi siswa yang memiliki ukuran tungkai yang 

pendek lebih cocok jika mendapatkan latihan hollow sprint. 

 

D. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah :  

1. Ada perbedaan pengaruh metode latihan hollow sprint dan acceleration sprint 

terhadap prestasi lari cepat 100 meter pada siswa putra peserta kegiatan 

ekstrakurikuler olahraga SMA Negeri I Kalasan Yogyakarta tahun ajaran 

2008/2009. 

2. Ada perbedaan prestasi lari cepat 100 meter bagi siswa yang memiliki tungkai 

panjang dan pendek pada siswa putra peserta kegiatan ekstrakurikuler olahraga 

SMA Negeri I Kalasan Yogyakarta tahun ajaran 2008/2009. 

3. Ada pengaruh interaksi antara metode latihan dan panjang tungkai terhadap 

prestasi lari cepat 100 meter pada siswa putra peserta kegiatan ekstrakurikuler 

olahraga SMA Negeri I Kalasan Yogyakarta tahun ajaran 2008/2009. 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A.  Tempat dan Waktu Penelitian 

 
1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMAN I Kalasan Jogjakarta. 

 
2.  Waktu Penelitian 
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Penelitian dilaksanakan selama dua bulan dengan  frekuensi pertemuan tiga 

kali dalam seminggu. Dengan latihan tiga kali perminggu akan memberikan 

kesempatan bagi tubuh untuk beradaptasi terhadap beban latihan yang 

diterimanya. Latihan dilaksanakan pada tiap hari Senin, Rabu dan Jum’at. 

Pertemuan dilakukan di luar jam pelajaran yaitu pada sore hari pukul 15.30 s/d 

17.30 WIB. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu jam belajar siswa di 

sekolah. Secara keseluruhan kegiatan perlakuan berlangsung selama 24 kali 

pertemuan. Pelaksanaan perlakuan pada penelitian ini yaitu bulan Januari s/d 

Maret 2009. 

 

B.  Populasi dan Sampel 

 
1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah siswa putra peserta kegiatan ekstrakurikuler 

olahraga SMA Negeri I Kalasan Yogyakarta tahun ajaran 2008/2009, berjumlah 

60 siswa.  

 

2.  Sampel Penelitian 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik 

sampling secara purposive merupakan cara pengambilan sampel dengan 

pertimbangan tujuan tertentu. Suharsimi Arikunto (2003:128) mengemukakan 

bahwa, ”pengambilan sampel dengan teknik bertujuan ini cukup baik karena 

sesuai dengan pertimbangan peneliti sendiri sehingga dapat mewakili populasi”.  
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Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 40 siswa 

diperoleh dari sejumlah populasi yang ada untuk menjadi sampel harus 

memenuhi ketentuan-ketentuan untuk tujuan penelitian. Dari jumlah 60 anak 

yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya, selanjutnya 

dilakukan pengukuran panjang tungkai untuk mengetahui anak yang memiliki  

tungkai panjang dan pendek. Kemudian siswa disusun berdasarkan urutan 

rangking hasil pengukuran panjang tungkai. Sampel yang diambil yaitu siswa 

dengan ukuran tungkai panjang sebanyak 20 dan siswa ukuran tungkai pendek 

sebanyak 20, sedangkan 20 siswa dengan ukuran tungkai sedang (di tengah) tidak 

diambil sebagai sampel. 

Selanjutnya 20 siswa yang memiliki ukuran tungkai panjang dan yang 

memiliki ukuran tungkai panjang masing–masing dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu 10 siswa yang mendapatkan latihan hollow sprint dan 10 siswa sebagai 

kelompok yang mendapatkan latihan acceleration sprint. Dengan demikian 

seluruh siswa terbagi ke dalam empat sel yang terdiri dari masing-masing dua 

kelompok siswa yang memiliki tungkai panjang dan dua kelompok siswa yang 

memiliki tungkai pendek. Kelompok itu diberi perlakuan yaitu dilatih dengan  

metode latihan hollow sprint dan kelompok lainnya dengan metode latihan 

acceleration sprint. Pembagian siswa ke dalam sel-sel rancangan penelitian 

dilakukan dengan cara acak atau random.  

 
 

C.  Metode dan Rancangan Penelitian 
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 Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, 

maka metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode eksperimen lapangan. 

Metode eksperimen lapangan adalah metode yang hendak menemukan faktor-faktor 

sebab akibat, mengontrol peristiwa-peristiwa dalam interaksi variabal-variabel serta 

meramalkan hasil-hasilnya pada tingkat tertentu (Winarno S., 1989 : 149). Dan di 

sini yang diteliti adalah pengaruh latihan lari cepat hollow (hollow sprint) dan lari 

cepat acceleration (acceleration sprint) terhadap kecepatan lari 100 meter. 

Desain yang dipergunakan pada penelitian ini adalah faktorial 2X2. Secara 

rinci rancangan penelitian dapat dilihat pada gambar berikut  
Tabel 2. Rancangan Penelitian Faktorial 2 x 2 

Variabel Manipulatif 

 

Variabel Atributif 

Metode Latihan 

Hollow Sprint  

( b1 ) 

Acceleration Sprint 

( b2 ) 

Tungkai Panjang  

( a1 ) 

 

a1b1 

 

a1b2 

Tungkai Pendek 

(a2) 
a2b1 a2b2 

 
 
Keterangan : 

a1b1  : Kelompok siswa yang memiliki tungkai panjang yang dilatih dengan 

metode latihan lari cepat hollow. 

a2b1  : Kelompok siswa yang memiliki tungkai panjang yang dilatih dengan 

metode latihan lari cepat acceleration. 
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a1b2  : Kelompok siswa yang memiliki tungkai pendek  yang  dilatih dengan 

metode latihan lari cepat hollow. 

a2b2  :  Kelompok siswa yang memiliki tungkai pendek yang  dilatih dengan 

metode latihan lari cepat acceleration.  

 

D.  Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel independent dan satu 

variabel dependent. Variabel penelitian tersebut terdiri dari : 

1. Variabel bebas yang bersifat manipulatif, yaitu metode latihan yang terdiri dari 

latihan lari cepat hollow dan latihan lari cepatacceleration   

2. Variabel bebas yang bersifat atributif, yaitu tungkai panjang dan  tungkai pendek. 

3. Variabel terikat, yaitu prestasi lari  cepat 100 meter 

 

E.  Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Agar dapat memberikan penafsiran yang sama terhadap variabel-variabel 

dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan definisi dari variabel-variabel penelitian 

yang ada sebagai berikut: 

 
1. Latihan Lari Cepat Hollow (Hollow Sprint) 

Latihan hollow sprint merupakan bentuk latihan lari yang dilakukan dengan 

penggunaan dua sprint dengan adanya periode selang lekukan kecepatan (hollow) 

dengan jogging atau berjalan. Pelaksanaan latihan hollow sprint yaitu sprint-

jogging-sprint-jogging/jalan. 
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2. Latihan Lari Cepat Acceleration (Acceleration Sprints) 
 

Acceleration sprints merupakan latihan acceleration yang kecepatan larinya 

bertambah dengan perlahan-lahan yang diawali dengan (jogging) kemudian 

dipercepat (striding) dan diakhiri dengan kecepatan maksimal  (sprint).  

 
4.  Panjang Tungkai 

Panjang tungkai yaitu ukuran panjangnya tungkai seorang siswa dari 

pangkal paha hingga telapak kaki. Panjang tungkai siswa diambil dengan cara 

pengukuran  tinggi  badan dan pengukuran tinggi duduk. Panjang tungkai 

merupakan selisih dari tinggi berdiri dikurangi tinggi duduk. 

 
3. Prestasi Lari Cepat 100 Meter 

 
Prestasi lari cepat 100 meter adalah kecepatan maksimal yang dilakukan 

siswa (pelari) dalam jarak 100 meter dengan capaian satuan detik. Prestasi lari 

cepat 100 meter diukur dari waktu yang digunakan siswa untuk lari dari start 

hingga finish  menempuh jark 100 meter.  

 
 

 

F.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan  

tes dan pengukuran. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari: 

 
1.  Pengumpulan Data Panjang Tungkai 
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Data panjang tungkai yang diperlukan dikumpulkan dengan mengukur 

tinggi badan dan tinggi duduk. Panjang tungkai merupakan selisih dari tinggi 

berdiri dikurangi tinggi duduk (Verducci, F.M. 1980:218). Petunjuk pelaksanaan 

tes terlampir. 

 
2.   Pengumpulan Data Kecepatan Lari 100 meter 

Data kecepatan lari 100 meter diambil dengan menggunakan tes lari  

menempuh jarak 100 meter. Pelaksanaan tes lari 100 meter menggunakan 

peraturan dari PASI (2005:198). Tes dilaksanakan 2 kali yaitu tes awal dan tes 

akhir. Petunjuk pelaksanaan tes terlampir. 

 
3.  Uji Reliabilitas Tes 

 
Pengujian reliabilitas data menggunakan teknik intraclass correlation dari 

Baumgartner, T.A. & Jackson, A.S. (1998:118-199). Langkah-langkah 

penghitungan reliabilitas dengan intraclass correlation sebagai berikut: 

1) Mencari nilai ΣX, ΣX2,    Σ (Ti)2 , Σ (Tj)2      
             k        n    
      
2) Menghitung SST, SSS, SSt dan SSI dengan rumus: 

    (ΣX)2 
  SST    =  ΣX2  -      

       nk 
 

 Σ(Ti)2         (ΣX)2 
  SSs    =                      - 

k        nk 
 

    Σ (Tj)2            (ΣX)2 
   SSt    =                      - 

    n           nk 
 

         (ΣX)2     Σ (Ti)2    Σ (Tj)2 
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   SSI    =   ΣX2    +                   -                    -   
      nk   k     n 
 

3)  Hasil-hasil penghitungan diringkas dalam tabel anava: 

 
Tabel 3. Ringkasan Anava Untuk Uji Reliabilitas 

Sumber Variasi df SS MS 

Di antara Subyek n  -  1 SSs SSs/dfs 

Di antara Trial k  -  1 SSt SSt/dft 

Interaksi  (n-1)(k-1) SSI SSI/dfI 

Total nk - 1 SST SST/dfT 

 
4) Mencari reliabilita dengan rumus: 

 
MSs  -  MSw 

R     =  
        MSs 
 
         SSt +  SSI 

MSw    =  
      dft + dfI 
 

Keterangan : 

R        = Koefisien reliabilitas 

SSS   = Jumlah dalam kelompok 

SSW   = Jumlah antar kelompok 

MSS   = Rata-rata dalam kelompok 

MSW   = Rata-rata antar kelompok 

df       = Derajat bebas 

 

G.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian, yaitu 

dengan teknik analisis varian (ANAVA) rancangan faktorial 2 x 2 pada α = 0.05 dan 
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jika Fo-nya signifikan analisis dilanjutkan dengan uji rentang newman-keuls 

(Sudjana, 1994 : 36). Untuk memenuhi asumsi dalam teknik anava, maka dilakukan 

uji normalitas (Uji lilliefors) dan uji Homogenitas Varians (dengan uji Bartlet) 

(Sudjana, 1992:261-264). 

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

dalam penelitian berasal dari sampel berdistribusi normal atau tidak, sedangkan uji 

homogenitas variansi dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

perlakuan berasal dari populasi yang memiliki variansi homogen atau tidak. Urutan 

langkah-langkah analisis data penelitian ini adalah: 
 

1.  Pengujian Prasyarat Analisis 

Sebelum dilakukan analisis data dilakukan uji prasyarat analisis yaitu d uji 

normalitas (Uji Lilliefors) dan uji Homogenitas Varians (dengan uji Bartlet).  
 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data penelitian ini menggunakan metode Lilliefors (Sudjana, 

1992:466). Prosedur pengujian normalitas tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Pengamatan x1, x2,...., Xn dijadikan bilangan baku z1, z2,...., zn dengan 

menggunakan rumus : 
_ 

Xi   -  X 
zi =                        

  s 

Keterangan : 
_ 
X  = Rata-rata 

Xi = Nilai variabel 
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s  = Simpangan baku. 

2) Untuk tiap bilangan baku ini dan menggunakan daftar distribusi normal 

baku, kemudian dihitung peluang  F(zi) = P(z  zi). 

3) Selanjutnya dihitung proporsi z1, z2,...., zn yang lebih kecil atau sama dengan 

zi. Jika proporsi dinyatakan oleh S(zi), 

                            banyaknya z1, z2,..., zn  yang  zi 
   maka S(zi)  =                                                           
                                                     n 
 

4) Hitung selisih F(zi) - S(zi) kemudian ditentukan harga mutlaknya. 

5) Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut. 

Harga terbesar ini merupakan Lhitung. 

 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan dengan uji Bartlet. Langkah-langkah 

pengujiannya sebagai berikut : 

a. Membuat tabel perhitungan yang terdiri dari kolom-kolom kelompok sampel; 

dk (n-1); 1/dk; SDi
2, dan (dk) log SDi

2. 

b. Menghitung varians gabungan dari semua sampel. 

   Rumusnya : SD2 = (n-1)SDi
2..........1) 

   (n-1) 

 
 B = Log SDi

2(n-1) 

c. Menghitung 2 

  Rumusnya : 2 = (Ln) B-(n-1) Log SDi1.......(2) 

    dengan (Ln 10) = 2, 3026 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

102

Hasilnya  (2
hitung) kemudian dibandingkan dengan 2

tabel, pada taraf 

signifikansi  = 0,05 dan dk  (n-1). 

d. Apabila (2hitung <  (2tabel, maka H0 diterima. 

Artinya varians sampel bersifat homogen. Sebaliknya 

apabila (2hitung > (2tabel, maka H0 ditolak. Artinya varians 

sampel bersifat tidak homogen. 

 

2.  Uji Hipotesis 

a.  Anava Rancangan Faktorial 2 x 2 

1)  Metode AB untuk Perhitungan Anava Dua Faktor 

 
Tabel 4. Ringkasan Anava Untuk Eksperimen Faktorial 2 x 2 

 
Sumber Variasi dk JK RJK Fo 

Rata-rata  
Perlakuan 

1 Ry R  

A a – 1 Ay A A/B 

B b – 1 By B B/E 

AB (a-1)(b-1) ABy AB AB/E 

Kekeliruan ab(n - 1) Ey E  

 

Keterangan : 

A    = Taraf faktorial A 

B    = Taraf faktorial B 

n    = Jumlah sampel 

 

2)  Kriteria Pengujian Hipotesis 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

103

Jika F ≥ F(1- α) (V1 - V2), maka hipotesis nol ditolak 

Jika F < F(1- α) (V1 - V2), maka hipotesis nol diterima 

Dengan : dk pembilang V1 (k - 1) dan dk penyebut V2 = (n1 +... nk - k), α = 

taraf signifikansi untuk pengujian hipotesis. 

 
b. Uji Rentang Newman-Keuls Setelah Anava 

Menurut Sudjana (1994:36) langkah-langkah untuk melakukan Uji 

Newman-Keuls adalah sebagai berikut : 

1. Susun k buah rata-rata perlakuan  menurut urutan nilainya, dan yang paling 

kecil sampai kepada yang terbesar. 

2. Dari rangkaian ANAVA, diambil harga RJKe disertai dk-nya. 

3. Hitung kekeliruan buku rata-rata untuk tiap perlakuan dengan rumus : 

 
RJKe(kekeliruan) 

  Sy  =   
n 

RJK (kekeliruan) juga didapat dari hasil rangkuman ANAVA. 

4. Tentukan taraf signifikasi α, lalu gunakan daftar rentang student. Untuk uji 

Newman-Keuls, diambil v = dk dari RJK (kekeliruan) dan p =2,3...,k. 

harga-harga yang didapat dari badan daftar sebanyak (k-1) untuk v dab p 

supaya dicatat. 

5. Kalikan harga-harga yang didapat di titik ... Di atas masing-masing dengan 

Sy, dengan jalan demikian diperoleh apa yang dinamakan rentang 

signifikan terkecil (RST). 

6. Bandingkan selisih rata-rata terkecil dengan RST untuk mencari p-k selisih 

rata-rata terbesar dan rata-rata terkecil kedua dengan RST untuk p = (k-1), 
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dan seterusnya. Demikian halnya perbandingan selisih rata-rata terbesar 

kedua rata-rata terkecil dengan RST untuk p = (k-1), selisih rata-rata 

terbesar kedua dan rata-rata terkecil kedua dengan RST untuk p = (k-2), dan 

seterusnya. Dengan jalan begini, semuanya akan ada ½ k (k-1) pasangan 

yang harus dibandingkan. Jika selisih-selisih yang didapat lebih besar dari 

pada RST-nya masing-masing maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikansi di antara rata-rata perlakuan. 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 
Dalam bab ini disajikan mengenai hasil penelitian beserta interpretasinya. 

Penyajian hasil penelitian adalah berdasarkan analisis statistik yang dilakukan pada 

tes awal dan tes akhir  kecepatan lari 100 meter. Berturut-turut berikut disajikan 

mengenai deskripsi data, uji persyaratan analisis, pengujian hipotesis dan 

pembahasan hasil penelitian. 

 
Deskripsi Data 

Deskripsi hasil analisis data hasil tes kecepatan lari yang dilakukan sesuai 

dengan kelompok yang dibandingkan disajikan sebagai berikut: 

Tabel 5.  Deskripsi Data Hasil Tes Kecepatan Lari 100 Meter Tiap Kelompok 
Berdasarkan Pengunaan Metode Latihan dan Ukuran Panjang Tungkai  

 
Perlakuan Ukuran 

Panjang 
Tungkai 

Statistik Hasil 
Tes  

Awal 

Hasil 
Tes  

Akhir 

Peningkatan 

  Jumlah 2995.00 5077.00 2082.00 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

105

 

Latihan Hollow 

Sprint 

Panjang Rerata 299.500 507.700 208.200 

SD 90.388 87.528 23.677 

 

Pendek 

Jumlah 1960.00 3908.00 1948.00 

Rerata 196.000 390.800 194.800 

SD 121.322 120.912 34.422 

 

 

Latihan 

Acceleration Sprint 

 

Panjang 

Jumlah 2307.00 4335.00 2028.00 

Rerata 230.700 433.500 202.800 

SD 110.044 120.349 47.345 

 

Pendek 

Jumlah 2974.00 4455.00 1481.00 

Rerata 297.400 445.500 148.100 

SD 130.677 148.745 34.080 

Gambaran menyeluruh dari nilai rata-rata kecepatan lari 100 m maka dapat 

dibuat histogram perbandingan nilai-nilai sebagai berikut: 
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Gambar  9. Histogram Nilai Rata-rata Hasil Tes Awal dan Tes Akhir Kecepatan Lari 

100 M Tiap Kelompok Berdasarkan Penggunaan Metode Latihan dan 
Ukuran Panjang Tungkai 

 
HS   = Kelompok latihan hollow sprint  
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AS = Kelompok latihan acceleration sprint  

TPJ  = Kelompok tungkai panjang 

TPD  = Kelompok tungkai pendek 

 =  Hasil tes awal 

 =  Hasil tes akhir 

Masing-masing sel (kelompok perlakuan) memiliki peningkatan kecepatan lari 

yang berbeda. Nilai peningkatan kecepatan lari masing-masing sel (kelompok 

perlakuan) dapat dilihat pada tabel berikut.  

 

Tabel   6.  Nilai Peningkatan Kecepatan Lari 100 M Masing-Masing Sel (Kelompok 
Perlakuan) 

 

No 
Kelompok Perlakuan 

(Sel) 

Nilai Peningkatan 

Kecepatan Lari 

1 A1B1 (KP1) 208.20 

2 A1B2 (KP2) 194.80 

3 A2B1 (KP3) 202.80 

4 A2B2 (KP4) 148.10 

 
 

Nilai rata-rata peningkatan kecepatan lari yang dicapai tiap kelompok 

perlakuan disajikan dalam bentuk histogram sebagai berikut: 
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Gambar 10.  Histogram Nilai Rata-rata Peningkatan Kecepatan Lari 100 M Pada 
Tiap Kelompok Perlakuan. 

 
 

Keterangan : 

KP1  = Kelompok siswa dengan ukuran tungkai panjang yang mendapat perlakuan 

metode latihan hollow sprint  

KP2  = Kelompok siswa dengan ukuran tungkai pendek yang mendapat perlakuan 

metode latihan hollow sprint  

KP3  = Kelompok siswa dengan ukuran tungkai panjang yang mendapat perlakuan 

metode latihan acceleration sprint  

KP4 = Kelompok siswa dengan ukuran tungkai pendek yang mendapat perlakuan 

metode latihan acceleration sprint  

 
Jika antara kelompok siswa yang mendapat latihan acceleration sprint dan 

dengan latihan hollow sprint dibandingkan, maka dapat diketahui bahwa kelompok 
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perlakuan latihan hollow sprint memiliki peningkatan kecepatan lari sebesar 26.05 

point lebih tinggi dari pada kelompok latihan acceleration sprint. 

Jika antara kelompok siswa yang memiliki tungkai panjang dan pendek 

dibandingkan, maka dapat diketahui bahwa kelompok siswa yang memiliki tungkai 

panjang memiliki peningkatan kecepatan lari sebesar 34.05 point lebih tinggi dari 

pada kelompok siswa yang memiliki tungkai pendek. 

 

Uji Reliabilitas 

Untuk mengetahui tingkat keajegan hasil tes dilakukan uji reliabilitas pada tes 

awal dan tes akhir kecepatan lari.  Hasil uji reliabilitas data kecepatan lari kemudian 

dikategorikan, dengan menggunakan pedoman  tabel koefisien korelasi dari Book 

Walter yang dikutip Mulyono B. (1992:22), yaitu : 

Tabel 7. Range Kategori Reliabilitas 

 
Kategori Reliabilita 

Tinggi Sekali 0,90 – 1,00 

Tinggi  0,80 – 0,89 

Cukup 0,60 – 0,79 

Kurang 0,40 – 0,59 

Tidak Signifikan 0,00 – 0,39 

 
Adapun hasil uji reliabilitas data  kecepatan lari 100 m pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 8. Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Data 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

109

 
Variabel Reliabilita Kategori 

Kecepatan lari 100 m   

a.  Tes awal 0.98 Tinggi Sekali 

b.  Tes akhir 0.97 Tinggi Sekali 

 
 
 

Pengujian Persyaratan Analisis 

1. Uji Normalitas 

Sebelum dilakukan analisis data perlu diuji distribusi kenormalannya. Uji 

normalitas data dalam penelitian ini digunakan metode Lilliefors. Hasil uji 

normalitas data yang dilakukan pada tiap kelompok adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 9. Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data 

 
Kelompok 

Perlakuan 

N M SD Lhitung Ltabel 5% Kesimpulan 

KP1 10 208.200 23.678 0.1685 0.258 Berdistribusi Normal 

KP2 10 194.800 34.422 0.1643 0.258 Berdistribusi Normal 

KP3 10 202.800 47.345 0.0926 0.258 Berdistribusi Normal 

KP4 10 148.100 34.080 0.1251 0.258 Berdistribusi Normal 

 
Dari hasil uji normalitas yang dilakukan pada   KP1 diperoleh nilai Lo = 

0.1685. Di mana nilai tersebut lebih kecil dari angka batas penolakan pada taraf 

signifikansi 5% yaitu 0.258. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 

pada KP1 termasuk berdistribusi normal. Dari hasil uji normalitas yang dilakukan 
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pada KP2 diperoleh nilai Lo = 0.1643, yang ternyata lebih kecil dari angka batas 

penolakan  hipotesis nol menggunakan signifikansi 5% yaitu 0.258. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa data pada KP2 termasuk berdistribusi normal. 

Dari hasil uji normalitas yang dilakukan pada   KP3 diperoleh nilai Lo = 0.0926. 

Di mana nilai tersebut lebih kecil dari angka batas penolakan menggunakan 

signifikansi 5% yaitu 0.258. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 

pada KP3 termasuk berdistribusi normal. Adapun dari hasil uji normalitas yang 

dilakukan pada KP4 diperoleh nilai Lo = 0.1251, yang ternyata juga lebih kecil 

dari angka batas penolakan  hipotesis nol menggunakan signifikansi 5% yaitu 

0.258. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data pada KP4 juga termasuk 

berdistribusi normal. 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk menguji kesamaan varians antara 

kelompok 1 dengan kelompok 2. Uji homogenitas pada penelitian ini dilakukan 

dengan uji Bartlet. Hasil uji homogenitas data antara kelompok  1 dan kelompok 

2 adalah  sebagai berikut: 

 
Tabel 10. Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Data 

 
∑ Kelompok Ni SD2

gab χ2
o χ2

tabel 5% Kesimpulan 

4 10 1287.103 4.157 7.81 Varians homogen 

 
Dari hasil uji homogenitas diperoleh nilai χ2

o = 4.157. Sedangkan dengan 

K - 1 = 4 – 1 = 3, angka χ2
tabel 5% = 7,81, yang ternyata bahwa nilai χ2

o = 4.157 
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lebih kecil dari χ2
tabel 5% = 7.81. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara 

kelompok dalam penelitian ini memiliki varians yang homogen. 

 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan berdasarkan hasil analisis data dan 

interprestasi analisis varians. Uji rentang Newman-Keuls ditempuh sebagai langkah-

langkah uji rata-rata setelah Anava. Berkenaan dengan hasil analisis varians dan uji 

rentang Newman-Keuls, ada beberapa hipotesis yang harus diuji. Urutan pengujian 

disesuaikan dengan urutan hipotesis yang dirumuskan pada bab II.  

Hasil analisis data, yang diperlukan untuk pengujian hipotesis sebagai berikut: 
 

Tabel 11. Ringkasan Nilai Rata-Rata Kecepatan Lari Berdasarkan Jenis  Metode 
Latihan Dan Ukuran Panjang Tungkai 

 

           Variabel 

 

 
Rerata  
Kecepatan lari 

 

A1 

 

 

A2 

 

B1 B2 B1 B2 

Hasil tes awal 299.50 196.00 230.70 297.40 

Hasil tes akhir 507.70 390.80 433.50 445.50 

Peningkatan 208.20 194.80 202.80 148.10 

 
Keterangan : 

A1  = Latihan hollow sprint. 

A2  = Latihan acceleration sprint. 

B1  = Kelompok siswa yang memiliki tungkai panjang  
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B2 = Kelompok siswa yang memiliki tungkai pendek 

 
Tabel  12. Ringkasan Hasil Analisis Varians Untuk Penggunaaan Metode Latihan 

Lari Cepat (A1 dan A2)  
 

Sumber 
Variasi dk JK RJK Fo 

  
Ft 

A 1 6786.0250 6786.025 5.2723 * 4.11 
Kekeliruan 36 46335.7000 1287.103       

 
 

Tabel 13. Ringkasan Hasil Analisis Varians Untuk Ukuran Panjang Tungkai (B1 dan 
B2) 

Sumber 
Variasi dk JK RJK Fo 

  
Ft 

B 1 11594.0250 11594.025 9.0078 * 4.11  
Kekeliruan 36 46335.7000 1287.103       

 
 

Tabel 14. Ringkasan Hasil Analisis Varians Dua Faktor 
 

Sumber 
Variasi dk JK RJK Fo 

  
Ft 

Rata-rata             
Perlakuan 1 1420913.0250 1420913.025       

A 1 6786.0250 6786.025 5.2723 * 4.11 
B 1 11594.0250 11594.025 9.0078 *   

AB 1 4264.2250 4264.225 3.3130     
Kekeliruan 36 46335.7000 1287.103       

Total 40 1489893.0000         
 

 
Tabel   15. Ringkasan Hasil Uji Rentang Newman-Keuls Setelah Analisis Varians 

KP     A2B2   A1B2   A2B1   A1B1   RST 

  Rerata   148.100   194.800   202.800   208.200     

A2B2 148.100    -   46.700 * 54.700 * 60.100 * 32.7872 

A1B2 194.800        -   8.000   13.400   39.4808 

A2B1 202.800            -   5.400   43.5650 

A1B1 208.200                -     
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Keterangan ; 

Yang bertanda * signifikan pada P   0,05. 

Berdasarkan hasil analisis data di atas dapat dilakukan pengujian hipotesis 

sebagai berikut: 
 

1. Pengujian Hipotesis I 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan hollow sprint memiliki 

peningkatan yang berbeda dengan latihan acceleration sprint. Hal ini dibuktikan 

dari nilai Fhitung = 5.272 > Ftabel = 4.11. Dengan demikian hipotesa nol (H0) 

ditolak. Yang berarti bahwa latihan hollow sprint memiliki peningkatan yang 

berbeda dengan latihan acceleration sprint  dapat diterima kebenarannya. Dari 

analisis lanjutan diperoleh bahwa ternyata latihan hollow sprint memiliki 

peningkatan yang lebih baik dari pada latihan acceleration sprint, dengan rata-

rata peningkatan masing-masing yaitu 1.38 point dan 1.20 point. 
 

2. Pengujian Hipotesis II 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang memiliki tungkai 

panjang memiliki peningkatan kecepatan lari yang berbeda dengan siswa yang 

memiliki tungkai pendek. Hal ini dibuktikan dari nilai Fhitung = 9.008 > Ftabel = 

4.11. Dengan demikian hipotesa nol (H0) ditolak. Yang berarti bahwa siswa yang 

memiliki tungkai panjang memiliki peningkatan kecepatan lari yang berbeda 

dengan  siswa yang memiliki tungkai pendek dapat diterima kebenarannya.  

Dari analisis lanjutan diperoleh bahwa ternyata siswa yang memiliki 

tungkai panjang memiliki peningkatan kecepatan lari yang lebih baik dari pada 
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siswa yang memiliki tungkai pendek, dengan rata-rata peningkatan masing-

masing yaitu 1.39 point dan 1.19 point. 
 

3. Pengujian Hipotesis III 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara latihan lari cepat 

dan ukuran panjang tungkai sangat bermakna. Karena Fhitung = 3.313 < Ftabel = 

4.11. Dengan demikian hipotesa nol diterima. Yang berarti tidak terdapat 

interaksi yang signifikan antara jenis metode latihan lari cepat dan ukuran 

panjang tungkai. 
 

 
Pembahasan Hasil Penelitian 

 
Pembahasan hasil penelitian ini memberikan penafsiran yang lebih lanjut 

mengenai hasil-hasil analisis data yang telah dikemukakan. Berdasarkan pengujian 

hipotesis telah menghasilkan dua kelompok kesimpulan analisis yaitu :  

(a) Ada perbedaan pengaruh yang bermakna antara faktor-faktor utama penelitian. 

Faktor utama yang diteliti meliputi: 

1) Perbedaan jenis metode latihan lari cepat 

2) Perbedaan ukuran panjang tungkai 

(b) Ada interaksi yang bermakna antara faktor-faktor utama dalam bentuk interaksi 

dua faktor.  

Kelompok kesimpulan analisis dapat dipaparkan lebih lanjut sebagai berikut: 
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Perbedaan Pengaruh Metode Latihan Hollow Sprint Dan Acceleration Sprint 

Terhadap Prestasi Lari Cepat 100 Meter  

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama ternyata ada perbedaan pengaruh 

yang nyata antara kelompok siswa yang mendapatkan latihan hollow sprint dan 

kelompok siswa yang mendapatkan latihan acceleration sprint terhadap 

peningkatan kecepatan lari cepat 100 meter. Pada kelompok siswa yang 

mendapat latihan hollow sprint mempunyai peningkatan kecepatan lari yang 

lebih baik dibandingkan dengan kelompok siswa yang mendapat latihan 

acceleration sprint. Latihan hollow sprint mengembangkan kondisi fisik yang 

sesuai dengan karakteristik kebutuhan fisik kecepatan lari. Latihan hollow sprint 

dapat meningkatkan daya tahan, khususnya kecepatan dan daya tahan anaerobik 

atau daya tahan kecepatan. Dengan peningkatan kecepatan dan daya tahan 

kecepatan ini maka prestasi lari 100 meter dapat meningkat. 

Dari angka-angka yang dihasilkan dalam analisis data menunjukkan bahwa 

perbandingan rata-rata peningkatan persentase kecepatan lari yang dihasilkan 

oleh latihan hollow sprint lebih tinggi 26.05 point dari pada dengan latihan 

acceleration sprint. 

 
Perbedaan Pengaruh Panjang Tungkai Terhadap Prestasi Lari Cepat 100 

Meter 

Berdasarkan pengujian hipotesis ke dua ternyata ada perbedaan pengaruh 

yang nyata antara kelompok siswa dengan tungkai panjang dan tungkai pendek 

terhadap peningkatan kecepatan lari 100 meter. Pada kelompok siswa dengan 
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tungkai panjang mempunyai peningkatan kecepatan lari lebih baik dibanding 

kelompok siswa dengan tungkai pendek.  

Berdasarkan pengujian hipotesis ke dua ternyata ada perbedaan pengaruh 

yang nyata antara kelompok siswa dengan ukuran tungkai panjang dan ukuran 

tungkai  pendek terhadap hasil kecepatan lari. Pada kelompok siswa dengan 

ukuran tungkai panjang mempunyai peningkatan kecepatan lari lebih tinggi 

dibanding kelompok siswa dengan ukuran tungkai pendek. Pada kelompok siswa 

ukuran tungkai panjang memiliki potensi yang lebih tinggi dari pada siswa yang 

memiliki ukuran tungkai pendek. Panjang tungkai merupakan komponen penting 

untuk memperoleh panjang langkah pada saat lari, dimana panjang langkah 

merupakan  factor pentung untuk mendapatkan kecepatan lari.  

Panjang tunmgkai merupakan unsure postur tubuh yang dapat membentuk 

panjang langkah saat lari. Dengan panjang langkah yang baik, memungkinkan 

kecepatan gerak lari siswa dapat meningkat secara maksimal. Siswa yang 

memiliki ukuran tungkai panjang memiliki kemampuan untuk melakukan gerak 

dan meningkatkan panjang langkah yang lebih baik, dari pada siswa yang 

memiliki ukuran tungkai pendek. 

Dari angka-angka yang dihasilkan dalam analisis data menunjukkan bahwa 

perbandingan rata-rata peningkatan kecepatan lari 100 m pada siswa yang 

memiliki tungkai panjang 34.05 point yang lebih tinggi dari pada kelompok 

siswa yang memiliki tungkai pendek. 
 

Pengaruh Interaksi Antara Metode Latihan Dengan Ukuran Panjang Tungkai 

Dari tabel ringkasan hasil analisis varian dua faktor, nampak bahwa faktor-

faktor utama penelitian dalam bentuk dua faktor menunjukkan interaksi yang 
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nyata. Untuk kepentingan pengujian bentuk interaksi AB terbentuklah tabel  

dibawah ini. 
 

Tabel 16.  Pengaruh Sederhana, Pengaruh Utama, dan 
Interaksi Faktor, A dan B Terhadap Kecepatan Lari. 

 
Faktor A = Metode latihan lari cepat 

 

B = Panjang 

tungkai 

Taraf A1 A2 Rerata A1 – A2 

B1 208.200 202.800 205.500 5.400 

B2 194.800 148.100 171.450 46.700 

Rerata 201.500 175.450 188.475 34.05 

B1 – B2 13.400 54.700 26.05  

 
Interaksi antara dua faktor penelitian dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 11. Bentuk Interaksi Perubahan Besarnya Peningkatan Prestasi Lari 100 
Meter 

 
Keterangan : 
: A1 = Latihan hollow sprint. 

: A2 = Latihan acceleration sprint 

: B1 = Tungkai panjang  

: B2 = Tungkai pendek 

 

Atas dasar gambar di atas, bahwa bentuk garis perubahan besarnya nilai 

kecepatan lari adalah tidak sejajar namun tidak bersilangan. Garis perubahan 

peningkatan prestasi antar kelompok tidak memiliki suatu titik pertemuan atau 

persilangan. Antara jenis latihan lari cepat dan ukuran panjang tungkai tidak 

memiliki titik persilangan. Berarti tidak terdapat interaksi yang signifikan 

diantara keduanya. Gambar tersebut menunjukkan bahwa panjang tungkai tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penggunaan metode latihan lari cepat.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dicapai, ternyata siswa yang memiliki 

tungkai pendek dengan latihan hollow sprint, memiliki peningkatan kecepatan 

lari yang lebih baik dibandingkan siswa dengan tungkai panjang dan mendapat 

perlakuan latihan hollow sprint. Siswa yang memiliki tungkai panjang memiliki 
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peningkatan kecepatan lari yang besar jika dilatih dengan latihan acceleration 

sprint. Keefektifan penggunaan metode latihan lari cepat dipengaruhi oleh 

klasifikasi panjang tungkai yang dimiliki siswa. Siswa dengan tungkai panjang 

lebih cocok jika mendapatkan latihan acceleration sprint, sedangkan siswa 

dengan tungkai pendek lebih cocok jika mendapatkan latihan hollow sprint. 

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata ada kecenderungan interaksi antara 

antara metode latihan lari cepat dengan ukuran panjang tungkai, hal ini terlihat 

bahwa arah perubahan peningkatan prestasi tidak sejajar dan hampir memiliki 

titik pertemuan. Akan tetapi, pada penelitian interaksi antara metode latihan lari 

cepat dengan ukuran panjang tungkai masih kurang signifikan. Tidak terjadinya 

interaksi ini dikarenakan ternyata peran variabel atributif (panjang tungkai) 

terhadap prestasi lari cepat 100 meter cukup besar.  Siswa dengan tungkai 

panjang juga memiliki peningkatan kecepatan yang tinggi, meskipun mendapat 

latihan hollow sprint. Berdasarkan hasil penelitian yang dicapai ukuran panjang 

tungkai memiliki pengaruh yang dominan pada latihan lari cepat untuk 

meningkatkan kecepatan.  
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara metode latihan hollow sprint dan 

acceleration sprint terhadap prestasi lari cepat 100 meter pada siswa putra 

peserta kegiatan ekstrakurikuler olahraga SMA Negeri I Kalasan Yogyakarta 

tahun ajaran 2008/2009.  Pengaruh metode latihan hollow sprint lebih baik dari 

pada acceleration sprint. 

2. Ada perbedaan prestasi lari cepat 100 meter yang signifikan antara siswa yang 

memiliki tungkai panjang dan pendek pada siswa putra peserta kegiatan 

ekstrakurikuler olahraga SMA Negeri I Kalasan Yogyakarta tahun ajaran 

2008/2009. Peningkatan prestasi lari cepat 100 meter pada siswa yang memiliki 

tungkai panjang lebih baik dari pada yang memiliki tungkai pendek. 

3. Tidak terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara metode latihan dan 

panjang tungkai terhadap prestasi lari cepat 100 meter pada siswa putra peserta 

kegiatan ekstrakurikuler olahraga SMA Negeri I Kalasan Yogyakarta tahun 

ajaran 2008/2009.  
 

B. Implikasi 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat mengandung pengembangan ide 

yang lebih luas jika dikaji pula tentang implikasi yang ditimbulkan. Atas dasar 

kesimpulan yang telah diambil, dapat dikemukakan implikasinya sebagai berikut: 
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1. Secara umum dapat dikatakan bahwa metode latihan lari cepat dan panjang 

tungkai merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi peningkatan kecepatan 

lari. 

2. Latihan hollow sprint ternyata memberikan pengaruh yang lebih tinggi dalam 

meningkatkan kecepatan lari. Kebaikan latihan hollow sprint ini dapat 

dipergunakan sebagai solusi bagi pengajar dan pelatih dalam upaya 

meningkatkan kecepatan lari.  

3. Berkenaan dengan penerapan kedua bentuk penggunaan metode latihan lari cepat 

dapat meningkatkan kecepatan lari, masih ada faktor lain yaitu panjang tungkai.  

Hasilnya menunjukkan bahwa ada perbedaan peningkatan kecepatan lari yang 

sangat signifikan antara kelompok tungkai panjang dan tungkai pendek. Hal ini 

mengisyaratkan kepada pengajar dan pelatih, upaya peningkatan kecepatan lari 

hendaknya memperhatikan faktor panjang tungkai. 
 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka kepada pengajar dan pelatih diberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Latihan hollow sprint memiliki pengaruh yang lebih baik dalam meningkatkan  

kecepatan lari, sehingga pengajar dan pelatih lebih memilih latihan hollow sprint 

dalam upaya meningkatkan hasil kecepatan lari siswanya. 

2. Penerapan penggunaan metode latihan lari cepat untuk meningkatkan kecepatan 

lari, perlu memperhatikan faktor panjang tungkai.   
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