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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Atletik 

Atletik yang terdiri dari jalan, lari, lompat dan lempar dikatakan sebagai 

cabang olahraga paling tua usianya dan disebut juga sebagai ibu atau induk dari 

semua cabang olahraga (mother of sport). Alasan nya karena gerakan atletik sudah 

tercermin dalam kehidupan manusia purba, mengingat jalan, lari, lompat dan 

lempar secara tidak sadar sudah di lakukan dalam usaha mempertahankan dan 

mengembangkan hidupnya, bahkan mereka menggunakannya untuk 

menyelamatkan diri dari gangguan alam sekitarnya. (Teguh Sutanto, 2016:20) 

Menurut Yudha (2004:1) istilah atletik berasal dari bahasa yunani yaitu 

atlhon atau atlhum. Kedua kata tersebut mengandung makna pertandingan, 

perlompatan, pergulatan atau perjuangan. Orang yang melakukan kegiatan atletik 

dinamakan athlete, atau dalam bahasa indonesia disebut atlet. Jadi atletik 

merupakan salah satu aktivitas fisik yang diperlombakan atau dipertandingkan 

dalam bentuk kegiatan jalan, lari, lempar dan lompat. 

Atletik adalah salah satu unsur pendidikan jasmani dan keehatan, juga 

merupakan komponen-komponen pendidikan keeluruhan yang mengutamakan 

aktivitas jasmani serta pembinaan hidup sehat dan pengembangan jasmani, 

mental, sosial dan emosional yang serasi, selaras dan seimbang. (Mochamad 

Djumidar, 2004:8) 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa atletik adalah 

sekumpulan olahraga yang meliputi lari, jalan, lompat dan lempar yang telah 

menjadi olahraga tertua dalam peradaban manusia atletik berasal dari Bahasa 

yunani yaitu Athlon yang memiliki makna bertanding atau berlomba. 

Atletik saat ini menjadi salah satu cabang olahraga yang cukup populer di 

kalangan masyarakat indonesia. Dengan lahirnya atlet-atlet nasional saat ini 

membuktikan bahwa cabang olahraga altetik cukup mendominasi perkembangan 

olahraga di Indonesia.  

Atletik juga merupakan sarana untuk pendidikan jasmani dalam upaya 

meningkatkan daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan dan lain sebagainya, 

selain untuk sarana pendidikan juga sebagai sarana penelitian bagi para ilmuwan.  

 

2.2 Lari 100 Meter  

Lari jarak pendek adalah suatu perlombaan lari dimana peserta berlari 

dengan kecepatan penuh. Lari sprint atau lari jarak pendek adalah lari yang 

menempuh jarak antara 50 meter sampai dengan jarak 400 m. Oleh karena itu 

kebutuhan utama untuk lari jarak pendek adalah kecepatan. Kecepatan dalam lari 

jarak pendek adalah hasil kontraksi yang kuat dan cepat dari otot-otot yang diubah 

menjadi gerakan halus lancar dan efisien dan sangat dibutuhkan bagi pelari untuk 

mendapatkan kecepatan yang tinggi. Seorang pelari jarak pendek (sprinter) yang 

potensial bila dilihat dari komposisi atau susunan serabut otot persentase serabut 

otot cepat (fast twitch) lebih besar atau tinggi dengan kemampuan sampai 40 kali 

perdetik dalam vitro dibanding dengan serabut otot lambat (slow twitch) dengan 
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kemampuan sampai 10 kali perdetik dalam vitro. Oleh karena itu seorang pelari 

jarak pendek itu dilahirkan /bakat bukan dibuat. Suatu analisis struktural prestasi 

lari jarak pendek dan kebutuhan latihan dan pembelajaran untuk memperbaiki 

harus dilihat sebagai suatu kombinasi yang kompleks dari proses-proses 

biomekanika, biomotor, dan energetic. 

Menurut Adi Sasmita (1992: 8) mengatakan bahwa “lari jarak pendek 

adalah semua nomor lari yang dilakukan dengan kecepatan penuh atau maksimal 

sepanjang jarak yang ditempuh. 

Syarifudin dan Muhadi (1992:41), lari jarak pendek atau lari cepat (sprint) 

adalah cara lari dimana atlet harus menempuh seluruh jarak dengan kecepatan 

semaksimal mungkin. Artinya harus melakukan lari yang secepat-cepatnya 

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

melewati garis akhir (finish). 

Dalam nomor lari sprint yaitu lari 100 meter maka start yang digunakan 

adalah start jongkok (bunch start), start menengah (mesium start) dan start 

panjang (long start) (Aip Syarifuddin, 1992:42). 

Pada jenis lari ini, pelari dituntut untuk dapat memaksimalkan 

kekuatannya karena hanya menempuh jarak yang pendek. Saat berlari, start yang 

dilakukan sangat menentukan. Biasanya orang yang menjadi atlet pada cabang lari 

jarak pendek akan memiliki tempo yang sangat cepat saat berlari. 

Kecepatan dimaksimalkan sejak awal berlari hingga mencapai finish. 

Jarak yang pendek membuat pelari harus mengeluarkan tenaga mereka. Berbeda 

halnya dengan pelari jarak jauh yang justru harus menyimpan tenaga karena ada 
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jarak panjang yang harus ditempuh. Para pelari yang menekuni cabang olahraga 

lari jarak pendek disebut dengan sprinter. 

Ada banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari olahraga lari 

terutama untuk kesehatan tubuh jika rutin dilakukan, diantaranya adalah 

menyehatkan jantung dan pembuluh darah serta meningkatkan kapasitas paru-

paru. Kemudian olahraga lari juga tentunya dapat menjaga kebugaran tubuh dan 

menyehatkan sekaligus menguatkan tulang dan juga persendian. Selain itu, rajin 

berlari juga dapat melatih kecepatan berpikir serta membuat kualitas tidur menjadi 

lebih baik sehingga tidur akan terasa semakin nyaman dan nyenyak. 

2.2.1 Teknik lari jarak pendek 

Start Jongkok 

a. Pada saat aba-aba “bersedia”  

 Berdiri tegak kira-kira 3 langkah di belakang garis start. 

 Pada aba-aba “bersedia” maju kedepan dan meletakan kaki depan 

dibelakang garis start jaraknya sama dengan panjang tungkai bawah. 

 Letakan lutut tungkai belakang sejajar dengan ujung jari-jari kaki 

depan. 

 Letakan kedua tangan di belakang garis start selebar bahu dengan 

ibu jari berhadapan dan jari-jari lainnya menghadap keluar. 

 Pada sikap “bersedia” ini kedua lengan sejajar dari bahu ke bawah 

jika di lihat dari depan. 

 Lengan tegak lurus dari bahu kebawah, bila dilihat dari samping 

berat badan terbagi pada lengan dan kaki. 
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 Pandangan kedepan sejauh lebih kurang dua jengkla dari garis start 

dengan leher tidak tegang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Gerakan Lari Aba-aba Bersedia 

(Sumber: Harald Muller&Wolfgang (2000 : 17) diakses pada tanggal 

29/12/2019) 

 

b. Pada aba – aba “siap” (set) 

Cara melakukannya adalah sebagai berikut. 

 Angkat pinggul lebih tinggi sedikit dari garis pundak. 

 Posisi lutut kaki depan membuat sudut 90 derajat sedangkan untuk 

tungkai belakang Antara 110 derajat sampai dengan 120 derajat. 

 Pandangan beralih dari dua jengkal ke satu jengkal mendekat garis 

start denagn leher tetap rileks, tidak tegang. 

 Pundak di dorong sedikit kedepan sehingga berat badan bergeser 

sedikit pada lengan. 

 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-8oYAkZVMlmU/WmcD22scvhI/AAAAAAAAGqM/mylsKdIPylcNOy2yc2D8jwO-TL2aVzVUQCLcBGAs/s1600/Gerakan+Lari+Aba-aba+Bersedia.png


13 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Gerakan Aba-aba Siap 

(Sumber: Harald Muller&Wolfgang (2000 : 18) diakses pada tanggal 

29/12/2019) 

 

c. Pada saat aba-aba “ya” sikap start pada aba-aba lari sprint 

Pada saat ab-aba “yaa” tolakan kaki pada balok start dengan 

sekuat-kuatnya dan berlari lah dengan ayunan tangan secara bergantian 

dan berlawanan dengan gerakan kaki. Aba-aba ‘yaa’ biasanya diganti 

dengan bunyi pistol. 

Sikap saat berlari : 

 Condong badan kurang lebih 45 derajat. 

 Tariklah sikut kebelakang dan kedepan. 

 Kedua tangan dan otot-otot muka dan leher rileks. 

 Melihatlah kedepan dan condongkan ke depan. 

 Biarkanlah tungkai bergerak dengan sendirinya dan berkonsentrasilah 

pada kedua lengan. 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-3BSEFoyCuSI/WmcD--HpdWI/AAAAAAAAGqQ/WthcJg4bdsIJIRWqcAQBLL_jxJGqsW7DACLcBGAs/s1600/Gerakan+Lari+Aba-aba+Siap.png
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Gambar 2.3 Gerakan Lari Aba-aba Yaak 

(Sumber : Harald Muller&Wolfgang (2000 : 19) diakses pada tanggal 

29/12/2019) 

 

2.2.2 Langkah-Langkah Lari Jarak Pendek 

1. Gerakan Start 

 Start Pendek (Bunch Start) 

Kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kaki 

kiri sekitar satu kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis 

start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. 

2. Gerakan Lari 

a. Posisi tubuh saat berlari 

Posisi tubuh atau bada condong kedepan secara wajar, serata otot 

sekitar rahang dan leher tetap rileks dengan kepala dan punggung 

tetap segaris. Pada saat lari mulut tertutup dan rapat serta pandangan 

kedepan lintasan. 

b. Ayunan kedua tangan 

Ayunan lengan dilakukan dari belakang ke depan secara berganti-

ganti dengan siku sedikit di bengkokan. 

https://1.bp.blogspot.com/-Qf2_q6tG25A/WmcEJ-PxZMI/AAAAAAAAGqU/-8-mWjpzYXYIlb6KjVYF_0LGh0kqy1uiQCLcBGAs/s1600/Gerakan+Lari+Aba-aba+Yaak.png
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3. Gerakan langkah kaki 

Langkah kaki panjang dan dilakukan secepat mungkin. Pendataran 

kaki/tumpuan selalu pada ujung telapak kaki, sedangkan lutut sedikit 

dibengkokan. 

4. Memasuki finish 

Memasuki garis finish merupakan suatu hal yang sangat penting untuk 

mencapai sukses. Keterlambatan persekian detik memasuki garis finish 

sangatlah rugi. 

Tekhnik memasuki garis finish : 

a) Lari terus tanpa perubahan apapun. 

b) Dada dicondongkan kedepan / membusungkan dada kedepan, tangan 

kedua-duanya diayunkan kebawah belakang, atau dalam Bahasa 

jawa disebut amyuk. 

c) Dada di putar dengan ayunan tangan kedepan atas sehingga nahu 

sebelah maju kedepan, yang lazim di sebut The String. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Memasuki Garis Finis 

https://www.google.com/search?q=gambar+sikap+memasuki+garis+finish&t

bm diakses pada tanggal 29/12/2019 

https://www.google.com/search?q=gambar+sikap+memasuki+garis+finish&tbm
https://www.google.com/search?q=gambar+sikap+memasuki+garis+finish&tbm


16 

Jarak 20 meter terakhir sebelum garis finis merupakan perjuangan untuk 

mencapai kemenangan dalam perlombaan lari, maka yang perlu di perhatikan 

adalah kecepatan langkah, jangan menengok lawan, jangan melompat, dan jangan 

memperlambat langkah sebelum melewati garis finish. 

 

2.3. Latihan 

Latihan adalah proses yang dilakukan secara sistematik dan berkelanjutan 

dengan menambah jumlah beban untuk meningkatkan kinerja olahragawan dalam 

mencapai sasaran yang telah di tentukan. Latihan juga merupakan upaya untuk 

menngkatkan kualitas fungsional organ-organ tubuh serta psikis pelakunya. Oleh 

sebab itu latihan yang di lakukan harus di susun dan dilakukan secara tepat dan 

benar sesuai dengan tujuan yang ingin di capai. Latihan yang di lakukan dengan 

cara yang tidak tepat akan mempengaruhi perkembangan anak, baik secara 

fisiologi amupun psikologis. Latihan merupakan suatu aktivitas yang di lakukan 

secara sistematis dan terencana dalam meningkatkan fungsional tubuh. dalam 

kegiatan olahrga, latihan berguna untuk meningkatkan keterampilan. Lebih 

spesifik bahwa latihna adalah suatu proses yang sistematis dalam berlatih yang 

dilakukan secara berulang-ulang dan bertahap dalam menambah jumlah beban. 

(Imram ahmad,2013;2) 

Kualitas latihan juga di tentukan oleh intensitas latihan yang di berikan 

pelatih kepada olahragawan. Setiap isi latihan diberikan dril-dril yang bermanfaat 

dan jelas arah serata tujuan latihan. Olahragawan harus merasakan bahwa apa 

yang di berikan pelatih adalah memang berguna baginya dan bahwa hari itu ia 
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telah lagi belajar dan mengalami sesuatu yang baru. Kalau, di bidang fisik, 

tekhnik dan taktik serta mental ia telah memperoleh pengalaman baru yang 

berguna dan penting bagi perkembangan kemampuannya. (Harsono,1988;117). 

Latihan merupakan aktivitas olahraga secara sistematik dalam waktu yang 

lama, ditingkatkan secara progresif dan individual yang mengarah pada ciri-ciri 

fungsi dan psikologis siswa untuk mencapai sasaran yang telah di tentukan. 

Melalui latihan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam istilah 

fisiologisnya, seseorang mengejar tujuan perbaikan system organisme dan 

fungsinya untuk mengoptimalkan prestasi dan penampilan olahraganya. Latihan 

adalah proses berlatih yang dilakukan secara teratur, terencana berulang-ulang dan 

semangkin lama semangkin bertambah bebannya serta di mulai dari yang 

sederhana ke yang lebih kompleks. (Sukadiyanto,2009) 

Proses latihan selalu bertujuan Antara lain untuk meningkatkan kualitas 

fisik olahragwan, dimana kualitas fisik meliputi kondisi fisiologis. Akibatnya jika 

terjadi kesalahan dalam menentukan komponen latihan dapat menyebabkan tujuan 

latihan tidak akan tercapai atau proses latihan tidak memberikan dampak yang 

positif, sehingga tidak akan terjadi proses superkompensasi. Superkompensasi 

adalah proses perubahan kualitas fungsional peralatan tubuh kearah yang lebih 

baik, sebagai akibat dari pengaruh perlakuan beban luar yang tepat. Terjadinya 

superkompensasi karena adanya proses pembebanan dalam latihan dan pemberian 

waktu istirahat yang cukup, sehingga tubuh dapat merespon dampak latihan. 

Dari uraian tersebut dapat di jelaskan bahwa latihan adalah suatu proses 

bukanlah instan dimana dilakukan secara berjenjang dan sistematis yang 
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dilakukan tidak hanya satu atau dua kali saja melainkan berulang-ulang. 

Pengulangan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kenaikan beban secara 

bertahap hingga mencapai titik optimal. Dengan kata lain bahwa latihan adalah 

suatu proses latihan yang sistematis yang di lakukan secara berulang-ulang dan 

kian hari jumlah beban latihannya kian bertambah. Sistematis diartikan seabgai 

pelatihan yang dilaksanakn secara teratur, berencana, sesuai jadwal, menurut pola 

dan system tertentu, metodik, berkesinambungan dari yang sederahna menuju 

yang kompleks. Berulang-ulang berarti bahwa gerakan yang dilakukan harus 

dilatih secara berulang-ulang agar gerakan yang dimaksud kelihatan sukar dan 

koordinasi yang masih rendah menjadi kian mudah, otomatis dan refleksi 

pelaksanaannya. Demikian pula agar pola serta koordinasi gerak menjadi semakin 

halus sehingga semakin menghemat energi. Beban kian hari kian bertambah 

berarti secara berkala beban latihan harus di tingkatkan. Kalau beban latihan tidak 

di tingkatkan maka prestasipun tidak akan meningkat. 

  

2.4 Variasi Speed Ladder Drill  

 Untuk dapat meningkatkan kemampuan lari sprint pada seorang atlet, 

perlu diterapkan prinsip latihan yang bervariasi sehingga tidak menimbulkan 

kebosanan pada masing-masing individu. Variasi adalah tindakan atau hasil 

perubahan dari keadaan semula. KBBI (2002:59). Variasi diperlukan untuk 

menghilangkan suasana menonton sehingga latihan variasi lari sprint terasa 

menyenangkan dan tidak membuat bosan, selain itu atlet juga dapat memahami 
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bagaiamana teknik lari sprint yang benar dengan berbagai bentuk latihan variasi 

yang diberikan.  

 Menurut Harsono (1988:102) bahwa latihan juga bisa dikatakan sebagai 

sesuatu proses berlatih yang sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang 

yang kian hari jumlah beban latihannya kian bertambah. Menurut Lee Brown dkk 

(2000) dalam bukunya Training For Speed, Agility, and Quickness untuk dapat 

meningkatkan kelincahan salah satunya dapat menggunkan alat ladder. Latihan 

ladder mempunyai fungsi yaitu melatih kelincahan kaki dan sinkronisasi gerak 

secara seimbang. Alat ladder drills mempunyai 10 kotak atau lebih dan di tiap 

kotak lebarnya 50 x 520 cm, dengan jarak antar bilah 50 cm, kemudian diletakkan 

di lantai 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa variasi latihan adalah 

suatu bentuk dari kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang bertujuan 

untuk memperaiki kemampuan fisik dimana kegiatan tersebut dibuat berbeda 

dengan bermacam-macam bentuk. Speed Ladder Drill adalah 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. Variasi Speed Ladder Drill adalah 

gerak kaki mengikuti Ladder Drill yang divariasikan kadang 

lurus,kekiri,kekanan,kesamping berubah-ubah.Variasinya sebagai berikut : 
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1. One Foot Runs  

Gerakan kaki mengikuti Ladder Drill dengan gerakan kaki secepat mungkin 

seperti berlari mengikuti kotak yang ada secara berurutan, kemudian 

melakukan sprint sejauh 10 meter. 

      

 

Gambar 2.5 One Foot Runs 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

 

2. Two Foot Runs  

Gerakan kaki mengikuti Ladder Drill dengan gerakan  kaki secepat mungkin 

mengikuti setiap kotak dipijak dua kaki bergantian mengikuti kotak yang ada 

secara berurutan, kemudian sprint sejauh 10 meter. 

      

 

Gambar 2.6 Two Foot Runs 

( Sumber : Dokumen Pribadi ) 

 

2.5 Naik Turun Tangga 

Olahraga naik turun tangga adalah salah satu jenis olahraga yang efektif 

membakar lemak, olahraga ini juga efektif untuk menguatkan jantung dan 

meningkatkan ketahanan tubuh. Setiap menitnya, aktivitas naik tangga 

diperkirakan akan mengkonsumsi enegri (membakar kalori) sebanyak 8-11 kalori.  

Pengertian latihan menurut Nurhasan (1986:23) Latihan naik tangga dapat 

juga disebut harvard step, latihan naik turun tangga ini dilakukan bertujuan untuk 

Sprint 10 meter 

Sprint 10 meter 
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peningkatan unsur kecepatan dan kekuatan pada kondisi fisik. Sebab unsur 

kecepatan dan kekuatan merupakan bagian mendasar pada daya tahan. 

Latihan naik turun tangga dengan beban tetap waktu meningkat 

merupakan suatu metode latihan yang menganut salah satu dari unsur prinsip 

latihan yaitu peningkatan beban latihan yang progresif (overload). Latihan makin 

lama makin meningkat beratnya, tetapi kenaikan beban latihan harus sedikit demi 

sedikit. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi over training dan proses adaptasi 

atlet terhadap loading akan terjamin keteraturannya. Peningkatan beban latihan 

sebaiknya 2 atau 3 kali latihan (M Sajoto, 1995:30). 

Secara teknis, rangkaian gerakan latihan naik tangga 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 (Chu, D, 1992:40) 

 Beban yang digunakan dalam latihan ini adalah beban internal atau tubuh 

atlet sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan waktu meningkat disini adalah 

peningkatan waktu yang di capai oleh atlet melalui latihan naik tangga yang 

meningkat semakin cepat. Latihan ini berprinsip pada overload, dengan cara 

menambah kecepatan pada setiap latihan dengan cara meningkatkan target waktu 

setiap latihan. 
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2.5.1    Bentuk Bentuk Latihan Naik Turun Tangga  

1. Single Leg Jump 

Merupakan latihan melompati tiap-tiap anak tangga dengan menggunakan 

satu kaki yang sama tanpa diganti dengan kaki lain dengan secepat 

mungkin tanpa kehilangan keseimbangan. 

Manfaat dan tujuan single leg jump  

- Meningkatkan kinerja otot bagian bawah 

- Meningkatkan daya tolak kaki serta mengembangkan otot pinggul 

dan paha 

- Meringankan anggota tubuh saat melompat 

Cara melakukan latihan single leg jump  

- Tester berdiri dengan satu kaki diangkat, saat peluit bunyi tester 

melompat menaiki anak tangga tersebut dengan menggunakan satu 

kaki dengan secepat mungkin 

- Jaga keseimbangan tubuh pada saat menaiki anak tangga agar kaki 

yang terangkat tidak jatuh ke lantai 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Single Leg Jump  

Sumber : 

https://www.google.com/search?q=gambar+orang+naik+turun+tangga&safe 

diakses pada tanggal 02/01/2020 

https://www.google.com/search?q=gambar+orang+naik+turun+tangga&safe=strict&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=35g7Lfl24mn-qM%253A%252CdZ24Ho1KVlYXnM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS4rv-O8V63Q2eU2b5H5724UtPh3g&sa=X&ved=2ahUKEwim5-Lh6rTnAhWhguYKHT8FBUgQ9QEwAXoECAoQBg#imgrc=35g7Lfl24mn-qM
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2. Double Leg Jump 

Merupakan latihan melompati tiap-tiap anak tangga dengan 

menggunakan dua kaki dengan secepat mungkin tanpa kehilangan 

keseimbangan. 

Manfaat latihan double leg jump  

- Memperoleh daya tahan otot tungkai yang baik  

- Memperoleh kemampuan bertumpu dengan baik  

- Menghasilkan tolakan yang baik pada saat akan melakukan 

lompatan.  

Cara melakukan latihan double leg jump  

- Tester berdiri, saat peluit bunyi tester melompat menaiki anak tangga 

tersebut dengan menggunakan kedua kaki secepatnya. 

- Jaga keseimbangan tubuh saat menaiki anak-anak tangga.  

          

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Double Leg Jump. 

Sumber : 

https://www.google.com/search?q=gambar+orang+naik+turun+tangga 

diakses pada tanggal 02/01/2020 

 

 

https://www.google.com/search?q=gambar+orang+naik+turun+tangga&safe=strict&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=35g7Lfl24mn-qM%253A%252CdZ24Ho1KVlYXnM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS4rv-O8V63Q2eU2b5H5724UtPh3g&sa=X&ved=2ahUKEwim5-Lh6rTnAhWhguYKHT8FBUgQ9QEwAXoECAoQBg#imgrc=35g7Lfl24mn-qM
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2.5.2 Manfaat Olahraga Naik Turun Tangga 

Adapun beberapa manfaat naik turun tangga yang dapat kita rasakan, 

antara lain sebagai berikut :  

1. Meningkatkan keseimbangan dan kekuatan 

2. Memperbaiki kadar kolesterol di dalam darah. 

3. Memperpanjang umur. 

 Naik turun tangga secara rutin yang digunakan sebagai olahraga dapat 

menyeimbangkan proses metabolism di dalam tubuh sehingga kondisi 

tubuh tetap normal dan sehat. 

4. Untuk menurunkan berat badan serta memiliki perut rata. 

 Aktifitas naik turun tangga yang dikombinasikan dengan diet sehat dan 

gaya hidup tepat bisa membantu mendapatkan ukuran pinggang yang 

diinginkan. 

5. Untuk menurunkan berat badan serta memiliki perut rata, Centers for 

Disease Control and Prevention merekomendasikan orang dewasa 

setidaknya melakukan 150 menit aktivitas intensitas sedang atau 75 

menit aktivitas kardiovaskular kuat setiap minggunya. Sedangkan 

dalam melakukan aktivitas naik turun tangga mulailah melakukannya 

sebanyak 5 sesi masing-masing 30 menit atau 6 sesi masing-masing 25 

menit per mingguminggu serta mengurangi ukuran perut karena 

menciptakan defisit atau kehilangan kalori sebanyak 500-1.000 kalori. 
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6. Meningkatkan kapasitas aerobik tubuh 

Dalam melakukan naik turun tangga aktifitas paru-paru meningkat 

sehingga dalam bernafas pengambilan oksigen meningkat pula. 

2.5.3. Manfaat Naik Turun Tangga Untuk Lari Sprint  

Beberapa manfaat dari naik turun tangga untuk mempengaruhi lari sprint 

antara lain sebagai berikut :  

a. Dapat meningkatkan daya ledak otot tungkai pada pelari sprint.  

b. Naik turun tangga juga dapat memberikan eksplosif power.  

c. Dapat meningkatkan daya tahan tubuh.  

d. Meningkatkan kapasitas VO2 Max. 

 

2.6. Penelitian yang Relavan  

1. Septiana Dwi R (2017) yang berjudul: Peningkatan Kemampuan Lari 

Sprint Dengan Menggunakan Metode Latihan Lari di Pasir Pada Siswa 

Peserta Ekstrakurikuler Atletik SMK Negeri 1 Gombong Kabupaten 

Kebumen. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya variasi bentuk 

latihan sehingga menyebabkan penurunan prestasi siswa pada cabang 

olahraga atletik dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh latihan pengaruh metode latihan di 

pasir terhadap kemampuan lari sprint peserta ekstrakurikuler atletik SMK 

Negeri 1 Gombong kabupaten Kebumen. Metode dalam penelitian ini 

adalah quasi eksperiment design atau 42 eksperimen semu, dengan one 

group pretest and posttest design. Populasi dan sampel penelitian ini 
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adalah seluruh peserta yang mengikuti ekstrakurikuler atletik nomor lari 

cepat atau sprint di SMK Negeri 1 Gombong kabupaten Kebumen yang 

berjumlah 10 peserta putra berusia 16- 18 tahun. Instrumen yang 

digunakan adalah tes lari 100 meter. Teknik analisis data penelitian ini 

menggunakan uji t (paired sample t-test). Hasil analisis data menunjukan 

bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara metode latihan lari di 

pasir terhadap kemampuan lari sprint siswa peserta ekstrakurikuler atletik 

SMK Negeri 1 Gombong. Hasil uji-t diperoleh nilai thitung (3,752) > 

ttabel (2,262) dan P (0,005) < α (0,05), maka terdapat perbedaan yang 

signifikan pada tingkat kemampuan lari sprint. Persentase peningkatan 

tersebut sebesar 1,62%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan metode latihan lari di pasir terhadap 

kemampuan lari sprint siswa peserta ekstrakurikuler atletik SMK Negeri 

1 Gombong kabupaten Kebumen.  

2. Onky Dasilva Juliyanto (2016) yang berjudul: Pengaruh Latihan Ladder 

Drill Icky Shuffle Terhadap Peningkatan Kecepatan. Kecepatan adalah 

kemampuan seseorang untuk menempuh jarak dengan waktu yang 

sesingkat - singkatnya. Kecepatan bukan hanya berarti menggerakkan 

seluruh tubuh dengan cepat, akan tetapi dapat menggerakkan anggota 

tubuh dalam waktu yang sesingkat mungkin. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah melakukan latihan 

ladder drill icky shuffle terhadap peningkatan kecepatan gerak. Penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian eksperimen 43 semu dengan 
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menggunakan pre-test dan post-test. Sampel penelitian ini sebanyak 15 

sampel. Hasil penelitian diperoleh rata-rata – rata kecepatan pada pre test 

sebesar 5,676 dan pada post test sebesar 5,374. Berdasarkan uji 

normalitas data pre test diperoleh x 2 tabel lebih besar dari x 2 hitung 

(5,991 > 4,354) dan post test (5,991 > 8,492), sehingga data berdistribusi 

normal. Perhitungan uji perbedaan rata-rata kecepatan sebelum dan 

sesudah diberi latihan menggunakan ladder drill icky shuffle diperoleh 

thitung -4,057 nilai ttabel dengan taraf signifikansi 0,05 dengan df = 14 

adalah 2,977. Karena lebih kecil dari ttabel (-4,057 < 2,977), maka H1 

diterima yang berarti terdapat perbedaan kecepatan sebelum dan sesudah 

diberikan perlakuan atau latihan ladder drill icky shuffle. Setelah diberi 

latihan ladder dril icky shuffle terdapat pengaruh pada peningkatan 

kecepatan gerak lari 40 meter. 

3. Penelitian Cahniyo Wijaya Kuswanto (2012) yang berjudul “Pengaruh 

Latihan Sprint di Pasir dan Sprint di Tempat Keras Terhadap Kecepatan 

Tendangan Sabit Kategori Tendang”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh latihan sprint di pasir dan sprint di tempat keras 

terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit pesilat kategori tanding. 

Penelitian ini menggunakan eksperimen semu, dengan membagi menjadi 

dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok 

eksperimen A dengan perlakuan sprint di pasir dan kelompok eksperimen 

B dengan perlakuan latihan sprint di tempat keras. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 atlet Tapak Suci Universitas 
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Ahmad Dahlan. Sampel diperoleh dengan menggunakan teknik 

purposive sampling dan yang memenuhi kriteria berjumlah 30 atlet, 

dengan rincian atlet putra berjumlah 18 dan atlet putri berjumlah 12 atlet. 

Instrumen yang digunakan adalah tes kecepatan tendangan sabit. Analisis 

data menggunakan uji t dan kenaikan persentase. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) untuk kelompok putra (a) ada pengaruh latihan 

sprint di pasir terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit, dengan 

nilai thitung= 3.743> ttabel= 2.31 dan nilai signifikansi p sebesar 0.006 < 

0.05, dan kenaikan persentase sebesar 5.83%, (b) Ada pengaruh latihan 

sprint di tempat keras terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit, 

dengan nilai thitung = 4.880> ttabel = 2.31 dan nilai signifikansi p 

sebesar 0.001 < 33 0.05, dan kenaikan persentase sebesar 9.80%, (c) 

Latihan sprint di tempat keras lebih efektif dibandingkan latihan sprint di 

pasir terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit, dengan selisih 

rerata posttest sebesar 2.556 kali, (2) untuk kelompok putri (a) Ada 

pengaruh latihan sprint di pasir terhadap peningkatan kecepatan 

tendangan sabit, dengan nilai thitung = 6.708> ttabel = 2.57 dan nilai 

signifikansi p sebesar 0.001 < 0.05, dan kenaikan persentase sebesar 

5.83%, (b) Ada pengaruh latihan sprint di tempat keras terhadap 

peningkatan kecepatan tendangan sabit, dengan nilai thitung = 7.268> 

ttabel= 2.57 dan nilai signifikansi p sebesar 0.001 < 0.05, dan kenaikan 

persentase sebesar 9.80%, (c) Latihan sprint di tempat keras lebih efektif 
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dibandingkan latihan sprint di pasir terhadap peningkatan kecepatan 

tendangan sabit, dengan selisih rerata posttest sebesar 2.5 kali. 

2.7. Kerangka Berfikir 

Lari sprint 100 meter adalah nomor dalam cabang atletik, yang memerlukan 

latihan yang lebih kompleks karena lari 100 meter lebih mengutamakan kekuatan 

dan power otot tungkai, sehingga tercapai hasil kecepatan yang sesuai dengan 

yang diinginkan. 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 tinggi 

tergantung dari potensi sejak lahir dan hasil latihan teratur, cermat dan tepat. 

Latihan variasi Speed Ladder Drill dan Naik Turun Tangga sangat cocok 

dengan bentuk latihan yang didalamnya membentuk speed ( kecepatan ), dengan 

dibuat berbentuk variasi (suatu bentuk dari kegiatan yang dilakukan secara 

berulang ulang yang bertujuan untuk memperbaiki kemampuan fisik dimana 

kegiatan tersebut dibuat berbeda dengan bermacam-macam bentuk). 

 Disini penulis akan melakukan penelitian mengenai latihan variasi Speed 

Ladder Drill dan Naik Turun Tangga. Penulis akan melakukan sedikit renovasi 

dalam bentuk perlakuannya, ditambah dan sedikit dirubah. Untuk lebih mengena 

ketujuan awalnya untuk melatih power tungkai agar tercapai hasil lari sprint 100 

m yang lebih maximal. 
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Gambar 2.9 Kerangka berfikir 

2.8 Hipotesis 

 Dari kajian pustaka diatas, disimpulkan suatu Hipotesis penelitian yang 

berbunyi terdapat peningkatan kecepatan Hasil Lari Sprint 100 Meter Melalui 

Latihan Variasi Speed Ladder Drill dan Naik Turun Tangga pada UKM Atletik 

FIK UNJA. 

Hasil lari sprint 

100 meter 

rendah  

Variasi Speed Ladder Drill 

dan  

Variasi Naik Turun Tangga 

Hasil lari sprint 

100 meter 

tinggi 


