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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana 

yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan 

fungsionalnya (Giriwijoyo, 2005). Olahraga memiliki banyak sekali manfaat 

bagi kehidupan manusia salah satunya seperti yang tertuang dalam UU No 3 

tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional yang berisi olahraga 

bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran. 

Ada sepuluh komponen kondisi fisik yang digunakan dalam olahraga 

antara lain kekuatan (strength), daya tahan (endurance), daya tahan otot 

(muscular power), kecepatan (speed), kelenturan (flexibility), kelincahan 

(agility), koordinasi (coordination), keseimbangan (balance), ketepatan 

(accuracy) dan reaksi (reaction) (Sajoto, 1998). Dari kesepuluh kondisi fisik 

di atas memiliki perbedaan dalam hal keutamaan dalam setiap cabang 

olahraga tergantung kebutuhan yang diperlukan. Hal ini akan menimbulkan 

perbedaan bentuk latihan yang dipergunakan. 

Salah satu cabang olahraga yang cukup populer adalah sepak bola. 

Sepak bola merupakan permainan yang sederhana. Kendati demikian sepak 

bola mebutuhkan teknik, fisik, taktik, dan strategi untuk memenangkan suatu 

pertandingan yang mana semua komponen tersebut tidak dapat dipisahkan 

(Zainurid, 2001). Program latihan yang baik akan merefleksikan kemampuan 
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pemain dalam bertanding. Seorang pemain sepak bola harus mampu 

menunjukkan kekuatan, kecepatan dan daya tahan selama 90 menit 

permainan (Huldani, 2008). Menurut Lukman (2009) teknik dasar yang perlu 

dimiliki pemain sepak bola adalah menendang (kicking), menghentikan 

(stoping), menggiring (dribbling), menyundul (heading), dan merampas 

(tackling). 

Untuk mendukung teknik dasar yang ada di dalam sepak bola 

diperlukan kecepatan terutama kecepatan dalam berlari. Dengan kecepatan 

lari yang baik akan membuat setiap pemain sepak bola mampu merampas 

(tackling) bola dengan tepat, menggiring (dribbling) bola dengan cepat, 

menghentikan (stoping) bola dengan mudah, menyundul (heading) dengan 

ketinggian yang tepat dan menendang (kicking) bola dengan terarah.  

Dengan semakin populernya olahraga sepak bola disemua lapisan 

masyarakat membuat pertumbuhan sekolah sepak bola juga semakin pesat. 

Salah satunya adalah SSB Putra Manunggal Training Center (PMTC) di Kota 

Salatiga. SSB ini terletak di Desa Kembang, Kelurahan Randuacir, 

Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. SSB ini memiliki total siswa sebanyak 

35 orang dengan rentan umur antara 10-15 tahun. SSB ini memiliki materi 

latihan yang berjenjang seseuai dengan usia dan kemampuan siswa. Salah 

satu latihan yang diajarkan adalah static stretching. Latihan ini masih 

diajarkan sebagai pemanasan sebelum latihan maupun sebelum bertanding. 

Menurut penelitian Chaouachi (2008) static stretching sebelum sprint 

training yang dilakukan pada siswa berumur 13-15 tahun berdampak negatif 
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terhadap kecepatan lari jarak pendek (sprint). Sehingga peneliti ingin 

merubah latihan yang semula static stretching menjadi dynamic stretching 

yang nantinya akan berpengaruh pada kecepatan lari jarak pendek (sprint) 

siswa SSB PMTC di Kota Salatiga. 

Lari adalah frekuensi langkah yang dipercepat sehingga pada waktu 

berlari ada kecenderungan badan melayang. Artinya pada waktu lari kedua 

kaki tidak menyentuh tanah sekurang-kurangnya satu kaki tetap menyentuh 

tanah (Widya, 2004). Nomor lari berdasarkan jarak yang ditempuh dibedakan 

menjadi lari jarak pendek (sprint) mulai dari 60 sampai 400 meter, lari jarak 

menengah (middle distance) mulai dari jarak 800 meter sampai 1500 meter, 

dan lari jarak jauh (long distance) mulai dari jarak 3000 meter sampai dengan 

42,195 km (Purnomo, 2007). 

Kecepatan (speed) dalam lari jarak pendek (sprint) adalah hasil 

kontraksi yang kuat dan cepat dari otot-otot yang dirubah menjadi gerakan 

halus dan efisien yang sangat dibutuhkan bagi pelari untuk mendapatkan 

kecepatan yang tinggi (Purnomo, 2007). Sehingga kecepatan adalah gerakan 

yang dilakukan dengan jarak tempuh yang telah ditentukan dan dilakukan 

dalam waktu yang singkat. Kecepatan akan selalu berhubungan dengan jarak 

tempuh dan waktu tempuh yang dilakukan.  

Menurut Carr (2002) kecepatan dasar yang bisa dicapai pada lari jarak 

pendek (sprint) dengan jarak 100 meter pada usia 13-15 tahun dibedakan 

menjadi beberapa kategori yaitu ketegori sangat baik 13,5 detik, kategori baik 

14,5 detik dan kategori kurang 15,5 detik. Hal ini yang menjadi salah satu 
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dasar pemilihan umur antara 13-15 tahun yang disesuaikan dengan 

kemampuan dan kecepatan dalam lari jarak pendek (sprint). 

Latihan lari jarak pendek (sprint training) adalah suatu latihan yang 

dilakukan dalam waktu singkat, dikerjakan berulang-ulang dengan intensitas 

yang relatif tinggi (Smith, 1983). Menurut Relay (2003) dalam latihan lari 

jarak pendek (sprint training) membutuhkan reaksi cepat, akselerasi yang 

baik dan jenis lari yang efisien. Atlet juga harus mengembangkan kecepatan 

yang baik dan mempertahankan kecepatan puncak. Lari jarak pendek (sprint) 

dengan jarak tempuh yang pendek kebutuhan utama untuk lari jarak pendek 

(sprint) adalah kecepatan maksimal untuk mencapai jarak yang telah 

ditentukan dengan waktu yang singkat. 

Teknik berlari meliputi teknik start, teknik berlari dan teknik finish. 

Teknik start yang tepat akan menjadi awalan yang baik untuk mendapatkan 

kecepatan dalam berlari. Kemudian teknik berlari akan menjadi kelanjutan 

untuk meningkatkan dan mempertahankan kecepatan dalam berlari. 

Selanjutnya teknik finish akan menjadi akhiran sebagai penentu kemenangan 

dalam lari jarak pendek (sprint). 

Sprint training akan memberikan bagaimana teknik berlari yang benar 

dan tepat. Baik teknik ketika start, berlari maupun finish. Selain itu juga 

diberikan latihan yang ditujukan untuk meningkatkan teknik dalam berlari. 

Sehingga dengan latihan yang dilakukan berulang-ulang dengan beban yang 

semakin meningkat akan meningkatkan teknik dalam berlari yang 

mendukung kecepatan lari jarak pendek (sprint). 
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Dalam berlari membutuhkan kerja otot yang optimal untuk 

mendapatkan kecepatan yang maksimal. Menurut Zafar (2010) kecepatan 

adalah hasil kecepatan gerakan dari kontraksi otot secara cepat dan kuat 

(powerfull) melalui gerakan yang halus (smooth) dan efesien (efficient). Pada 

dasarnya ada 3 tipe otot yang bekerja saat lari yaitu primer (primary), 

pendukung (supporting) dan tambahan (auxiliary). Otot yang termasuk 

kategori primer dalam mendukung aktifitas lari adalah otot quadriceps, otot 

hamstring, otot gluteus maximus, otot iliopsoas dan otot gastrocnemius. Otot 

yang termasuk kategori pendukung dalam berlari adalah otot biceps brachii 

dan otot abdomen. Otot yang termasuk kategori tambahan dalam berlari 

adalah otot intercostalis eksternal dan otot intercostalis internal. 

Sehingga dengan otot quadriceps, otot hamstring, otot gluteus 

maximus, otot iliopsoas dan otot gastrocnemius masuk kedalam otot kategori 

primer dalam berlari menunjukkan bahwa fungsi dan peran otot tersebut 

terhadap gerakan saat lari jarak pendek (sprint) cukup besar. Hal ini yang 

menjadi dasar pemilihan dilakukan dynamic stretching pada lower extremity 

muscles.   

Dynamic stretching adalah penguluran dengan kuat dan cepat yang  

dilakukan dalam kecepatan dan intensitas penguluran yang tinggi dengan 

karakteristik gerakan yang memantul sehingga berpengaruh pada ROM sendi 

(Kisner, 2007). Menurut penelitian David (2005) streatching sebelum 

melakukan aktifitas olahraga sangatlah dianjurkan, karena flexibilitas 

merupakan hal yang paling penting dalam kesiapan otot untuk bekerja. 
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Dimana bila otot kaku atau stifness maka dalam melakukan aktifitas tidak 

akan mendapatkan hasil yang optimal.  

Kelenturan (flexibility) adalah kemampuan untuk menggerakkan suatu 

sendi sampai batas ROM tanpa merasakan nyeri. Flexibilitas berhubungan 

dengan kemampuan musculotendinous untuk memanjang melewati otot. 

Dengan kemampuan ini membuat musculotendinous tidak mengalami 

kerusakan. Selain itu arthrokinematics dari sendi dan bentuk jaringan ikat 

periarticular juga mempengaruhi ROM dari sendi yang nantinya akan 

berpengaruh pada flexibilitas (Kisner, 2007). 

Dynamic stretching akan menjaga dan meningkatkan fleksibilitas otot. 

Fleksibilitas otot akan mendukung kerja otot yang optimal dalam 

menjalankan fungsinya sebagai penggerak. Dengan kerja otot yang optimal 

akan menghasilkan pergerakan sendi yang maksimal. Sehingga dengan kerja 

otot yang optimal dan pergerakan sendi yang maksimal akan mendapatkan 

gerakan yang sempurna terutama gerakan saat berlari yang mendukung 

kecepatan lari jarak pendek (sprint). 

Sehingga dengan teknik yang didapatkan dari sprint training dan 

flexibilitas yang didapatkan dari dynamic stretching akan meningkatkan 

kecepatan dalam lari jarak pendek (sprint) yang nantinya dapat dimanfaatkan 

oleh pemain sepak bola untuk mendukung teknik dasar dalam sepak bola 

sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dalam setiap pertandingan. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan beberapa hasil penelitian 

terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 
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“Pengaruh Penambahan Dynamic Stretching pada Lower Extremity Muscles 

Sebelum Sprint Training terhadap Kecepatan Lari Sprint 100 Meter pada 

Siswa Sekolah Sepak Bola di Kota Salatiga”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka dapat 

dirumuskan masalah sebagi berikut: 

1. Apakah ada pengaruh sprint training terhadap kecepatan lari jarak pendek 

(sprint) 100 meter? 

2. Apakah ada pengaruh penambahan dynamic stretching pada lower 

extremity muscles sebelum sprint training terhadap kecepatan lari jarak 

pendek (sprint) 100 meter? 

3. Apakah ada beda pengaruh antara pemberian dynamic stretching pada 

lower extremity muscles sebelum sprint training dengan hanya pemberian 

sprint training terhadap kecepatan lari jarak pendek (sprint) 100 meter? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah diatas maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh sprint training terhadap kecepatan lari jarak 

pendek (sprint) 100 meter. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan dynamic stretching pada lower 

extremity muscles sebelum sprint training terhadap kecepatan lari jarak 

pendek (sprint) 100 meter. 

3. Untuk mengetahui beda pengaruh antara pemberian dynamic stretching 

pada lower extremity muscles sebelum sprint training dengan hanya 

pemberian sprint training terhadap kecepatan lari jarak pendek (sprint) 

100 meter. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi 

perkembangan ilmu kesehatan khususnya fisioterapi dibidang olahraga 

tentang program latihan yang tepat sesuai dengan cabang olaraganya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam memahami, 

menerapkan dan mengembangkan teori-teori yang telah dikuasai 

kedalam kehidupan sehari-hari terutama dalam bidang olah raga. 

b. Bagi Atlet 

Memberikan pengetahuan kepada atlet tentang bentuk latihan yang 

tepat sehingga mampu mendapatkan hasil maksimal untuk menciptakan 

atlet yang berprestasi. 
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c. Bagi Institusi 

Menjadi sumber referensi dan bahan perbandingan untuk kegiatan 

pembelajaran maupun penelitian selanjutnya terutama dalam bidang 

olah raga. 

 


