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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga bagi masyarakat di zaman modern cukup penting, karena 

olahraga seperti sudah kita ketahui bersama sangat banyak manfaatnya, dari 

melancarkan peredaran darah, menguatkan fungsi organ utama terutama 

jantung dan paru-paru, serta saat berolahraga kita mengeluarkan hormon 

endorphin, yaitu hormon antistress. Menjaga kesehatan agar menjadi mukmin 

yang kuat fisik dan imannya adalah anjuran agama Islam. 

األِمينُ قَالَْت إِْحَداهَُما يَا أَبَِت اْستَأِْجْرهُ إِنَّ َخْيَر َمِن اْستَأَْجْرَت اْلقَِويُّ   

 

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 

sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang 

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang 

yang kuat lagi dapat dipercaya". 

 

Atletik merupakan gabungan dari beberapa jenis olahraga seperti lari, 

lompat, lempar dan jalan. Atletik banyak digemari oleh masyarakat Indonesia 

dalam hal untuk menyalurkan hobi atau mengikuti suatu kompetisi juara, salah 

satunya adalah lari sprint. Sprint sendiri dibagi dalam beberapa kategori yaitu 

jarak 50 meter sampai 400 meter. Dalam olahraga ini, pelari harus berlari 

secepat mungkin sejak awal hingga garis finish (Sutanto, 2016). Ada beberapa 

teknik utama sprint saat kaki melayang di udara, dan hal yang perlu dalam 

sprint adalah start, langkah kaki, posisi badan, ayunan tangan saat finish 

(Sumaryoto, 2018). 



2 
 

 
 

Panjang langkah mempengaruhi kecepatan lari atlit sprint, semakin 

tinggi panjang tungkai maka semakin panjang langkahnya dan kecepatan lari 

dipengaruhi dengan seberapa banyak frekuensi langkahnya. Kecepatan 

maksimal berasal dari hubungan yang optimal (kombinasi) antara panjang 

langkah pelari dan frekuensi langkah (Michalski & Coh, 2010). Dalam hal ini 

membuat atlet sprint lebih baik dalam meraih prestasi lebih baik lagi dan 

dapat memenangkan suatu kompetisi kejuaraan. 

Saat bergerak manusia membutuhkan otot untuk membantu dalam 

melakukan gerakan, dan yang dibutuhkan pelari atau atlet sprint yaitu tenaga 

yang besar pada tungkai untuk berlari dengan cepat sehingga semakin besar 

tenaga ayunan tungkai maka semakin jauh langkah larinya. Otot 

gastrocnemius, quadriceps dan hamstring adalah otot yang akan diukur 

kekuatannya dalam melakukan sprint pada atlet. Otot tungkai harus 

mempunyai daya ledak yang baik untuk menunjang kemampuan lari sprint 

kontraksi otot gastrocnemius pada gerakan plantar flexi mendorong tubuh ke 

atas sehingga tungkai tidak menyentuh permukaan tanah , posisi extension otot 

yang berkerja untuk gerakan extension pada knee adalah Otot Quardiceps, 

gerakan flexi yang digerakan oleh otot hamstring. 

Akselerasi sprint melibatkan interaksi banyak karakteristik fisik, 

termasuk teknik, kekuatan kaki. Kekuatan kaki, kekuatan, dan kekakuan akan 

berkorelasi dengan dan memprediksi kecepatan lari dan langkah kinematika. 

Penelitian ini memberikan informasi bermanfaat bagi kekuatan dan 

pengkondisian pelatih, karena menunjukkan implikasi potensial (Lockie et al., 
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2015). Kekuatan otot tungkai saling berkaitan dengan kecepatan lari, saat 

seorang atlet melakukan sprint kekuatan otot yang kuat akan membuat otot 

semakin kuat menompang berat badan dari seorang atlet dan itu menyebabkan 

kecepatan atlet dapat bertambah lebih cepat saat berlari. 

Atletik yang kita ketahui ada beberapa cabang olahraga berupa lari, 

lompat, lempar dan jalan. Saat ini atletik sendiri di Indonesia mulai menjadi 

olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat, untuk sekedar menyalurkan 

hoby atau mengikuti sebuah kompetisi dari yang nasional atau internasional. 

Sprint saat ini menjadi olahraga yang diminati masyarakat di Indonesia 

bahkan mulai menorehkan prestasi nasional dan internasional. Dalam olahraga 

sprint diketahui bahwa membutuhkan panjang langkah dengan kekuatan otot 

tungkai yang kuat untuk mendapatkan kecepatn lari yang maksimal dari atlet 

itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi pada atlet sprint Universitas Sebelas 

Maret Surakarta bahwa panjang tungkai dan besarnya daya ledak otot tungkai 

pada atlet yang melakukan lari sprint 400 meter belum diketahui secara nyata, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang hubungan 

antara panjang tungkai dengan kekuatan otot tungkai pada kecepatan  hasil lari 

sprint 400 meter. Oleh karena itu dalam peneliti ini mengambil judul 

“Hubungan Panjang Tungkai dan Kekuatan Otot Tungkai dengan Kecepatan 

Lari Atlet Sprint”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada hubungan panjang tungkai dengan kecepatan lari? 

2. Apakah ada hubungan kekuatan otot dengan kecepatan lari? 
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3. Apakah ada perbedaan hubungan panjang tungkai dengan kekuatan 

otot pada kecepatan lari ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan panjang tungkai dengan kecepatan lari? 

2. Untuk mengetahui hubungan kekuatan otot dengan kecepatan lari? 

3. Untuk mengetahui perbedaan hubungan panjang tungkai dengan 

kekuatan otot pada kecepatan lari ? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis : 

a. Menambah ilmu bagi fisioterapi tentang hubungan panjang tungkai 

dengan kekuatan otot tungkai pada kecepatan lari. 

b. Menambah ilmu bagi fisioterapi tentang hubungan panjang tungkai 

dengan kekuatan otot tungkai pada kecepatan lari atlet. 

2. Manfaat praktis : 

a.  Dapat dimanfaatkan oleh ilmuwan lain untuk mengetahui hubungan 

panjang tungkai dengan kekuatan otot tungkai pada kecepatan lari. 

b. Dapat dimanfaatkan pengetahuan dan pengalaman dalam 

mengabdikan diri di bidang Fisioterapi untuk masa yang akan 

datang. 

c. Dapat dimanfaatkan oleh pelatih dalam melatih pembinaan atlet 

sprint untuk masa yang akan datang. 

 

 


