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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Olahraga adalah satu sarana penting dalam peningkatan kualitas sumber 

daya manusia. Selain untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, 

olahraga juga sebagai salah satu sarana yang dapat mengangkat harkat dan 

martabat suatu bangsa. Olahraga mempunyai peran penting dalam kehidupan 

manusia sebagai sarana untuk menjaga kesehatan jasmani dan juga pelaksana 

hubungan baik secara perorangan maupun kelompok, juga bisa di katakana 

sebagai pemersatu bangssa dalam membina dan memelihara persatuan dan 

kesatuan antar umat manusia. 

Atletik merupakan induk dari semua cabang olahraga. Hampir seluruh 

gerakan dalam cabang olahraga terdapat dalam atletik. Gerakan-gerakan yang 

terdapat dalam cabang olahraga atletik seperti berjalan, berlari, melompat dan 

melempar. Sehingga atletik di sebut sebagai induk dari semua cabang olahraga. Di 

tinjau dari nomor-nomor yang di perlombakan dalam cabang olahraga atletik 

meliputi nomor jalan, lari, lompat dan lempar. Dari nomor-nomor tersebut, 

masing-masing di dalamnya terdapat beberapa nomor yang telah di tentukan 

berdasarkan peraturan yang berlaku. 

Adapun cabang olahraga atletik memiliki nama-nama nomor atletik 

sebagai berikut : Jalan cepat, Lari (Pendek atau sprint ( 100meter, 200meter, 

400meter ), menengah atau middle distance ( 800 meter – 1500 meter ) dan jauh 
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atau long distance (3000meter – 5000meter – 10.000 meter – marathon ) , Lempar  

( lembing,cakram,tolak peluru) , Lompat ( lompat tinggi, lompat jauh lompat 

tinggi galah lompat lari jingkat ), panca lomba, sapta lomba.  

Lari sprint membutuhkan ketanguhan langkah/straiding yang sangat tinggi 

( kecepatan dari kontraksi otot-otot ), berusaha menjadikan si pelari terbiasa 

dengan langkah-langkah yang ideal dalam perlombaan dan pelari menyusuaikan 

dirinya pada usaha yang seimbang yang ada pada dirinya kemudian pada 

pergantian langkah diperlukan pengontrolan pada diri sendiri, rasa relax dan 

percepatan berlari. Untuk mencapai hasil lari yang yang baik ada beberapa unsur 

yang harus diperhatikan yaitu : gerakan start, gerakan sprint, dan gerakan finish 

(Soebroto, 1978:32). 

Menurut suharno (1993:20) yang dibutuhkan dalam lari sprint adalah 

kecepatan bergerak yakni kemampuan atlet bergerak secepat mungkin dalam satu 

gerak yang ditandai waktu antara gerak permulaan dengan gerak akhir. Unsur 

gerak kecepatan merupakan unsur kemampuan gerak dasar setelah kekuatan dan 

daya tahan yang berguna untuk mencapai mutu prestasi prima. Kecepatan atlet 

dapat ditingkatkan tergantung dari potensi sejak lahir dan hasil latihan cermat dan 

tepat. 

Untuk meraih hasil yang baik membutuhkan pembinaan waktu yang cukup 

lama. Waktu yang cukup lama bagi atlet  sering kali menjemukan atau 

membosankan. Pelatih harus bisa memikirkan bagaimana supaya atlet tidak 

bosan. Sebab bosan akan mengurangi motivasi untuk berlatih. Untuk mengatasi 
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kebosanan dan kejemuan atlet dalam berlatih, para pelatih perlu menggunakan 

metode-metode dan materi/isi latihan secara bervariasi (Syafruddin,1992:166). 

Menurut McMane (2008:11) Hal pertama yang diingat mengenai latihan 

untuk sebuah nomor perlombaan adalah bahwa sebuah kaidah tidak biasa 

diterapkan untuk setiap orang. Tidak ada tubuh yang persis sama,maka 

menyempurnakan pun tidak sama caranya bagi setiap orang. Bukan jumlah jam 

latihan anda yang terpenting melainkan apa yang anda lakukan pada saat itu. Cara 

anda menjalani latihan adalah penting. Jika anda tidak memiliki dorongan untuk 

berlatih sebaiknya anda tidak melakukannya. Latihan adalah suatu proses yang 

dilakukan secara berulang-ulang dengan meningkatkan beban latihan secara 

bertahap, dilakukan secara teratur dan terprogram untuk mencapai prestasi yang 

setinggi-tingginya. Dalam pelaksanaan latihan lari cepat dapat dilakukan dengan 

berbagai cara. 

Sesuai dengan pengamatan penulis saat mengamati pola latihan 

rombongan UKM Atletik FIK UNJA. Bentuk latihan dengan bentuk variasi 

kurang dilakukan, pelatih masih melakukan latihan dengan pola melakukan lari 

sprint 100 meter berkali- kali, kemudian langsung dilakukan evaluasi. Sehingga 

banyak atlet tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, bosan, dan ingin latihan 

tersebut cepat selesai. Jadi, salah satu bentuk latihan yang dapat dilakukan adalah 

Variasi speed ladeer drill dan Naik Turun Tangga merupakan salah satu metode 

latihan yang dapat meningkatkan kecepatan dari kontraksi otot-otot dalam 

melakukan lari sprint.  
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Untuk meningkatkan kemampuan lari sprint atlet dibutuhkan latihan yang 

mengarah pada teknik dasar lari sprint dan peningkatan kecepatan dari kontraksi 

otot-otot serta koordinasi gerakan dasar lari sprint itu sendiri. Menyadari 

pentingnya latihan yang mengarah pada pengguasaan teknik dasar dan 

peningkatan kecepatan dari kontraksi otot-otot yang berperan penting dalam lari 

sprint maka latihan harus mengarah langsung pada dua aspek tersebut. Dengan 

demikian latihan menggunakan Variasi  speed ladder drill dan Naik Turun 

Tangga diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dari kontraksi otot-otot yang 

akan berpengaruh terhadap kemampuan lari sprint. 

Dengan memperhatikan permasalahan diatas maka penulis ingin meneliti 

dengan berjudul : “Pengaruh Latihan Variasi Speed Ladder Drill dan Naik Turun 

Tangga  terhadap Hasil Lari Sprint 100 meter pada UKM Atletik FIK UNJA”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Belum diketahui adakah pengaruh latihan variasi Speed Ladder Drill dan Naik 

Tyurun Tangga terhadap prestasi lari sprint 100 meter pada sprinter UKM 

Atletik FIK UNJA. 

2. Belum mengetahui seberapa besar pengaruh latihan variasi Speed Ladder Drill 

dan Naik Turun Tangga terhadap prestasi lari sprint 100  meter pada sprinter 

UKM Atletik FIK UNJA.  

3. Masih kurangnya variasi latihan yang dilakukan UKM Atletik FIK UNJA.  
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1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dan supaya adanya persepsi 

yang sama dalam penelitian ini, maka diperlukan diadakan pembatasan masalah. 

Adapun masalah yang dibatasi dalam penelitian ini adalah : bentuk latihan yang 

digunakan adalah latihan variasi speed ladder drill dan Naik Turun Tangga 

terhadap hasil kecepatan lari sprint 100 m. Adapun bentuk variasi speed ladder 

drill adalah sebagai berikut : 1. One Foot Runs 2. Two Foot Runs. Adapun bentuk 

variasi Naik Turun Tangga adalah sebagai berikut : 1.Single Leg Jump 2. Double 

Leg Jump yang diukur kecepatan lari sprint 100 meter dengan menggunakan start 

jongkok. 

 

1.4 Definisi Operasional 

Definisi operasional dimaksudkan untuk meghindari kesalahan 

pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam 

judul tesis. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Latihan Variasi Speed 

Ladder Drill Terhadap Hasil Lari Sprint 100 meter Pada UKM Atletik FIK 

UNJA”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu: 

1. Speed Ladder Drill  

Menggerakkan gerakan kaki mengikuti Ladder Drill (sebuah rintangan 

yang dibuat rapat dan tidak memiliki ketinggian menyerupai tangga yang 

tergeletak dilantai dan jarak setiap rintangan 20 cm) dengan cepat latihan ini 

bertujuan meningkatkan, dimana gerakan kaki dilakukan dengan melangkah 

secepat mungkin. 
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2. Naik Turun Tangga 

Latihan naik turun tangga dengan gerakan yaitu mula-mula posisi 

seperempat berjongkok di depan tangga, dengan kedua tangan dikaitkan di 

belakang leher dan kaki selebar bahu agak lebih sedikit. Lompati tangga pertama 

37 dan lanjutkan ke atas sampai 10 atau lompatan atau lebih. Mendarat dan cepat. 

Gerakan harus terus-menerus tidak terputus ke atas tangga tanpa berhenti sampai 

jumlah yang telah ditentukan 

3. Lari 100 Meter 

Lari 100 meter adalah salah satu untuk pengambilan waktu dengan 

kecepatan yang terbaik. Pada saat aba-aba “ya” semua atlet lari melakukan sprint 

dengan kecepatan tertinggi dan melakukan dengan maksimal  

 

1.5 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas nmaka penulis membuat suatu rumusan 

masalah yaitu : Apakah terdapat Pengaruh Latihan Variasi Speed Ladder Drill dan 

Naik Turun Tangga terhadap Hasil Lari Sprint 100 Meter pada UKM Atletik FIK 

UNJA 

 

1.6 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk memaparkan hasil penelitian mengenai : “ Pengaruh Latihan 
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Variasi Speed Ladder Drill dan Naik Turun Tangga terhadap Hasil Lari Sprint 

100 Meter pada UKM Atletik FIK UNJA”. 

 

1.7 Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini, manfaat yang diharapkan dapat diambil adalah sebagai 

berikut : 

1. Sebagai bahan pertimbangan pelatih untuk meningkatkan lari sprint 100 meter, 

khsusnya pada UKM Atletik FIK UNJA  

2. Atlet dapat mengetahui bagaimana cara meningkatkan teknik dari hasil 

kecepatan pada olahraga lari Sprint 100 Meter. 

3. Penelitian ini memberikan masukan yang baik pada pelatih dan mahasiswa 

dalam proses pemebelajaraan olahraga atletik dalam meningkatkan hasil 

kecepatan pada lari sprint 100 meter. 

4. Sebagai bahan perbanding masyarakat dalam mempelajari teknik lari sprint 100 

meter.  


