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ABSTRAK 

Latar belakang : Lari didefinisikan dalam istilah olah raga sebagai gerakan tubuh 

(gait) di mana pada suatu saat semua kaki tidak menginjak tanah Lari jarak pendek 

dilakukan dengan start jongkok. 2) Lari jarak menengah: 800m s/d 1500m. 3) Lari jarak 

jauh : 3000m s/d 42,195km keduanya menggunakan start berdiri membutuhkan 

ketrampilan yang sangat tinggi, karena terdiri atas pengerahan tenaga yang maksimal 

dalam waktu yang relatif sangat singkat. 

Tujuan: Pemberian Strengthening leg extension exercise akan menguatan dan 

meningkatkan gerak ekstensi dari knee, latihan ini menghasilkan peningkatan ukuran 

muscle spindle otot yang pada akhirnya akan meningkatkan tenaga atau kekuatan dari 

kontraksi otot yang dituju meningkatnya jumlah protein kontraktil, filamen miosin, 

densitas kapiler serta meningkatnya kekuatan jaringan ikat dan ligamen. 

Metode penelitian: Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif jenis quasi 

eksperiment, dengan pendekatan pre and post test design group untuk mengetahui 

pengaruh pemberian strengthening leg extension exercise terhadap kecepatan lari jarak 

pendek. 

Hasil: Dari hasil uji komparatif Wilcoxon test mendapatkan hasil  p < 0,05 yang berarti 

menunjukkan adanya pengaruh pemberian strengthening leg extension exercise terhadap 

kecepatan lari jarak pendek. Diharapkan akan adanya penelitian selanjutnya dengan 

menambah jumlah variabel yang diteliti guna memperluas penelitian ini. 

Kesimpulan: Ada pengaruh peningkatan kecepatan berlari jarak pendek dari pemberian 

Strengthening leg extension exercise  

 

Kata kunci : strengthening leg extension exercise,kecepatan, lari jarak pendek. 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Lari didefinisikan sebagai cara tercepat bagi hewan dan manusia untuk bergerak 

dengan kaki. Lari didefinisikan dalam istilah olahraga sebagai gerakan tubuh (gait) di 

mana pada suatu saat semua kaki tidak menginjak tanah. Lari adalah salah satu bentuk 

latihan aerobik dan latihan anaerobik. Pembagianjarak 1) lari jarak pendek: 100m s/d 

400m gerak lari yang dilakukan dengan kecepatan maksimal dari start hingga finish dan 

keahlian dalam pengaturan strategi mulai dari kecepatan start,kecepatan gerakan saat 

berlari sprint dan keahlian dalam teknik memasuki garis finish sangat menentukan baik 

buruknya catatan waktu yang di tempuh pelari sprint terutama 100m. Lari jarak pendek 

dilakukan dengan start jongkok. 2) Lari jarak menengah: 800m s/d 1500m. 3) Lari jarak 

jauh : 3000m s/d 42,195km keduanya menggunakan start berdiri membutuhkan 

ketrampilan yang sangat tinggi, karena terdiri atas pengerahan tenaga yang maksimal 

dalam waktu yang relatif sangat singkat (Agung, 2013). 

Analisa biomekanikal dari para pelari menunjukkanadanya sudut yang besar dari 

lutut-lutut mereka saat melakukan gerakan-gerakan berlari.  Pembentukan kekuatan dan 

tenaga otot yang maksimal adalah cara bagi seorang pelari  untuk meningkatkan kinerja 

mereka,karena dalam lari jarak pendek dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut 

Speed (Kecepatan),Power(Daya Ledak Otot),Strength (Kekuatan), Coordination 

(Koordinasi Gerakan), Flexibility (Kelenturan), Agility (Kelincahan) dan Stamina 

(Riyadi, 1982). 

Peningkatan lari jarak pendek ini dapat dicapai dengan meningkatkan faktor-

faktor tersebut melalui berbagai teknik latihan dan stimulus di fasilitas yang memadai. 



Fisioterapi sebagai salah satu cabang ilmu terapan memiliki tugas untuk dapat 

membantu meningkatkan hasil terbaik dalam lari, Fisioterapis menganjurkan pemberian 

strengtheningleg extension.  Strengthening exercise akan membantu dalam peningkatan 

nilai dari power yang dibutuhkan oleh pelari dalam menempuh jarak lintasan. Dengan 

rumusan bahwa power adalah hasil perkalian dari tenaga dan waktu yang dilakukan oleh 

pelari, maka peningkatan nilai power yang dihasilkan oleh latihan strenthening dengan 

efek adanya nilai kekuatan dan kecepatan yang ditambah dengan penambahan ukuran 

dari muscle fibersakan menurunkan nilai velocity atau waktu tempuh dalam berlari 

(Tion, 2012). 

Strengthening leg extension exercise adalah latihan penguatan yang ditujukan 

untuk meningkatkan gerak ekstensi dari knee, latihan ini menghasilkan peningkatan 

ukuran muscle spindle otot yang pada akhirnya akan meningkatkan tenaga atau 

kekuatan dari kontraksi otot yang dituju meningkatnya jumlah protein kontraktil, 

filamen miosin, densitas kapiler serta meningkatnya kekuatan jaringan ikat dan ligamen 

(Foss & Keteyian, 2003). 

Dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengaruh 

pemberian strengthening leg extensionexerciseterhadap kecepatan lari jarak pendek. 

TUJUAN 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian strengthening leg exerciseextension 

terhadap kecepatan lari jarak pendek. 

 

 



METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian experimental dengan menggunakan 

pendekatan quasi experimental dengan desain pre and post test one group design, 

dengan rancangan penelitian sebagai berikut : 

           Kelompok I     :    X1                              O1                                                 Y1 

Gambar 3.1 : Rancangan Penelitian 

Keterangan gambar 3.1 : 

X1   :  Kelompok perlakuan yang diukur menggunakan sprint jarak pendek sebelum 

diberikan latihan strengthening leg extension exercise. 

O1   :  Pemberian latihan strengthening leg extension exercise dalam 1 bulan. 

Y1    :  Kelompok perlakuan yang diukur menggunakan sprint jarak pendek sesudah 

diberikan latihan strengthening leg extension exercise.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan di Asrama mahasiswa Nusa Tenggara Barat di Condong 

Catur, Sleman, Yogyakarta. Asrama ini dihuni oleh 20 orang penghuni yang sedang 

menempuh pendidikan di Universitas Negeri dan Swasta di kota Yogyakarta. Rata-rata 

umur penghuni di asrama berkisar antara 19 sampai dengan 25 tahun. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian strengthening leg extension exercise 

terhadap lari jarak pendek. Dalam penelitian ini pengambilan data dengan menggunakan 

instrument stopwatch dan lari 100 meter. Penelitian ini mendapatkan jumlah sampel 

penelitian sebanyak 16 orang. Responden dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok 



perlakuan dan satu kelompok kontrol.Dan berikut adalah uraian dari karakteristik hasil 

penelitian : 

1. Karakteristik responden menurut umur 

Distribusi responden berdasarkan umur disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Umur 
Umur Frekuensi Prosentase 

18-21 9 56,25% 

22-25 7 43,75% 

Jumlah 16 100 % 

Sumber :Hasil pengolahan data 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas diketahui bahwa responden terbanyak adalah 

rentan umur18-21 tahun sebanyak 9 orang (56,25%). 

2. Hasil lari 100 meter pada kelompok perlakuan dan kontrol 

Tabel 4.2. Distribusi hasil lari 100 meter  

No Kelompok perlakuan Kelompok kontrol 

Lari pre Lari post Selisih Lari pre Lari post Selisih 

1 152 127 -25 162 170 8 

2 158 130 -28 158 166 8 

3 149 122 -26 153 158 5 

4 159 131 -28 141 147 6 

5 144 129 -15 156 160 4 

6 153 125 -28 154 162 8 

7 157 128 -29 159 162 3 

8 151 131 -20 147 152 5 

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui bahwa responden terbanyak perubahan 

nilai pada kelompok perlakuan memiliki penurunan nilai waktu tempuh sedangkan 

pada kelompok kontrol waktu tempuh responden bertambah. 

 

 



1. Uji Pengaruh kelompok perlakuan dan kontrol 

Pengujian pengaruh dari antara pemberian latihan strengthening leg extension 

exercise terhadap kecepatan lari jarak pendek dengan menggunakan uji komparatif 

Wilcoxon Test. dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3.Hasil Uji Wilcoxon Test 
No Kelompok perlakuan Signifikansi Kelompok kontrol Signifikansi 

1 Kecepatan lari .011 Kecepatan lari .011 

Sumber :hasil pengolahan data 

Hasil pada penilaian uji komparatif Wilcoxon Test menunjukkan nilai 

signifikansi p <0,05 pada kelompok perlakuan dan kontrol, dimana berarti terdapat 

pengaruh strengthening leg extension exercise dan kelompok kontrol terhadap 

kecepatan lari jarak pendek. 

2. Uji beda pengaruh antara kelompok perlakuan dan kontrol. 

Pengukuran perbedaan kelompok perlakuan dan control terhadap peningkatan 

kecepatan lari jarak pendek menggunakan uji Mann Whitney test,mandapatkan hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 4.4.Hasil uji Mann Whitney test 
No Data Uji Nilai Signifikansi 

1 Kecepatanlari ,001 

Sumber :hasil pengolahan data 

Hasil interprestasi dari uji Mann Whitney test menunjukkan bahwa nilaip = 

0,001 pada uji beda pengaruh terhadap kecepatan berlari yang diukur dengan waktu 

tempuh. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan pengaruh antara 

perlakuan dan kelompok control terdapat kecepatan lari jarak pendek. 

 



1. Karakteristikal Data. 

Penelitian mendapatkan jumlah responden sebanyak 16 orang yang diambil dari 

tempat penelitian di asrama mahasiswa Nusa Tenggara Barat di Condong Catur, 

Sleman, Yogyakarta dengan distribusi menurut umur mendapatkan hasil terbanyak 

responden dengan umur18-21tahun sebanyak 9 orang (56,25%). 

Rentang umur tersebut sesuai dengan karakteristik tentang usia belajar di 

Indonesia, dan dalam usia muda masih memiliki peluang dalam peningkatan kekuatan 

otot yang lebih signifikan dibandingkan dengan usia tua. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Shock (1962) melalui pengukuran kekuatan 

menggenggam pada pria sesudah umur 22 tahun menujukan penurunan kekuatan sesuai 

dengan bertambahnya umur seseorang. Selama bertambahnya umur pada masa dewasa 

seseorang akan mengalami perubahan kapasitas fungsi otot yaitu: penurunan kecepatan 

gerak, waktu reaksi dan waktu kontraksi otot. 

2. Pengaruh strengthening leg extension exercise terhadap peningkatan kecepatan lari 

jarak pendek. 

Hasil pada penilaian pengaruh strengthening leg extension exercise terhadap 

kecepatan lari jarak pendek menunjukkan nilai signifikansi p=,011(p <0,05) dimana 

berarti pemberian strengthening leg extension exerciseyang dilakukan dengan berfokus 

kepada kekuatan otot-otot kaki terutama hamstring, quadriceps, dan gluteus signifikan 

dalam peningkatan nilai kecepatan dalam berlari jarak pendek. Latihan ini memberikan 

peningkatan dari ukuran massa otot, sehingga memungkinkan untuk menciptakan daya 

ledak dalam berlari yang lebih besar dari sebelumnya (Willmore and Costil, 1994). 



Menurut penelitian Sharkey (2003) daya ledak otot dipengaruhi oleh dua unsur 

yang sangat penting dan menentukan sekali yaitu: unsur kekuatan dan kecepatan. 

Pemberian latihan dengan strengthening leg extension exerciseuntuk mencapai 

peningkatan daya ledak otot oleh karena terjadi pula peningkatan kekuatan otot dan 

kecepatan otot.Seperti diketahui bentuk latihan strengthening leg extension mempunyai 

fase kontraksi dan rileksasi. Pada saat fase kontraksi, peningkatantegangan origo dan 

insertio otot yang saling mendekat akan mendorong darah vena yang kemudian saat 

masuk fase rileksasi kapilaritas dari otot meningkat 15-20 kali dibandingkan saat sedang 

dalam fase istrahat membantu dalam proses peningkatan metabolisme. Yang menunjang 

dalam adaptasi kecepatan yang dilakukan saat berlari, sehingga memberikan waktu 

yang sedikit untuk menempuh jarak 100 meter(Emrani et al., 2006). 

3. Beda pengaruh strengthening leg extension exercisedengan kelompok kontrol 

terhadap peningkatan kecepatan lari jarak pendek. 

Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan pengaruh 

antara pemberian strengthening leg extension exercisedengan kelompok kontrol 

terhadap peningkatan kecepatan lari jarak pendek. Hal ini dikarenakan pada pemberian 

strengthening leg extension exercisememacu serabut otot tipe I dan peningkatkan 

jumlah protein sarcoplasmic, dengan tahanan dan waktu yang cukup lama dalam 

melakukan latihan sehingga akan mengakibatkan pada peningkatan massa otot yang 

diikuti dengan peningkatan kekuatan otot(Emrani et al., 2006). 

Latihan strengthening leg extension exerciseakan meningkatkan kekuatan otot 

dengan peningkatan jumlah recruitmen motor unit. Banyaknya jumlah motor unit yang 



aktif akan meng-hasilkan kekuatan otot yang besar. Kekuatan otot ini terjadi karena 

strengthening leg extension exerciseakan memberikan latihan dengan beban yang 

melebihi kapasitas metabolik otot selama latihan. Kapasitas otot ini menghasilkan 

tegangan yang tinggi digunakan untuk meningkatkan kontraski otot untuk membentuk 

power, strength, dan stamina saat melakukan tolakan saat berlari(Kisner et al., 1996). 

Dalam lari jarak pendek faktor-faktor seperti Power (Daya Ledak Otot),Strength 

(Kekuatan), dan Stamina (Daya tahan) ditingkatkan dengan strengthening leg extension 

exercise, berbeda dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan latihan sama sekali, 

hal ini didukung dengan hasil analisis data yang menunjukkan nilai p < 0,05 (Riyadi, 

1982). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan dari hasil analisa dan perhitungan uji statistik, dapat di ambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

Ada pengaruh pemberian strengthening leg extension exercise terhadap kecepatan lari 

jarak pendek. Saran yang diberikan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik 

terhadap peningkatan kecepatan perlu dikaji lebih jauh kembali dan masih perlu 

dilakukan pengkajian penelitian dengan metode yang sama terhadap cabang olah raga 

lain lebih lanjut. Baik dengan menambah jumlah responden dan menambah variabel-

variabel yang dimiliki.Sedangkan saran yang diberikan untuk responden adalah untuk 

melakukan strengthening leg extension exercise untuk meningkatkan performa dan 

menjaga kesehatan. 
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