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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Olahraga merupakan salah satu aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Secara umum olahraga adalah suatu aktivitas fisik maupun 

psikis yang berguna untuk menjaga maupun meningkatkan kebugaran jasmani 

seseorang. Cabang olahraga atletik yang meliputi jalan, lari, lompat, dan lempar 

merupakan cabang olahraga paling tua, sama tuanya dengan manusia pertama di 

dunia, sebab manusia pertama di dunia sudah harus berjalan, berlari, lompat dan 

lempar untuk mempertahankan hidupnya. Gerakan itu semua ada di dalam olahraga 

atletik, bahkan gerakan-gerakan tersebut menjadi dasar dan intisari dari semua 

cabang olahraga, itu sebabnya atletik disebut sebagai “Ibu Olahraga”. Menurut para 

ahli sejarah, atletik sudah dilakukan di Negeri Yunani pada abad ke-6 sebelum Nabi 

Isa AS lahir. Pendapat ini berdasarkan lukisan yang terdapat pada jambang-

jambang zaman itu dan dari tulisan ahli filsafat yang bernama Xenophenes.1 

Seiring berjalannya waktu, olahraga menjadi semakin populer di 

masyarakat, bahkan telah menjadi bagian dari rutinitas, gaya hidup, hiburan, 

maupun sebagai pekerjaan tetap. Olahraga telah mengalami banyak perkembangan, 

dilihat dari semakin banyaknya cabang olahraga yang ada di dunia. Salah satu 

cabang olahraga yang paling banyak digemari di dunia, termasuk di Indonesia 

adalah sepak bola. 
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Sepak bola merupakan olahraga yang banyak mengandalkan kecepatan, 

kekuatan, kemampuan, keterampilan, teknik penguasaan bola dan strategi 

dibandingkan olahraga lain, dimainkan oleh dua tim dimana masing-masing tim 

terdiri dari 11 pemain, dimana salah satunya menjadi penjaga gawang. Pemain 

sepak bola harus mampu menguasai bola dengan sebaik-baiknya, selain itu seorang 

pemain juga harus mampu berlari dengan langkah pendek maupun panjang, karena 

harus mengubah kecepatan lari.2 

Lari jarak pendek (sprint) adalah lari yang menempuh jarak antara 50 meter 

sampai dengan jarak 400 meter, sehingga kebutuhan utama untuk lari jarak pendek 

adalah kecepatan. Mengingat pentingnya kecepatan lari dalam sepak bola, maka 

dalam memberikan latihan harus banyak menekankan unsur kecepatan. Lari sprint 

merupakan salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan kecepatan lari, kekuatan 

kaki, dan daya tahan fisik seorang pemain sepak bola ketika menendang dan 

menggiring bola.3,4 

Menurut beberapa ahli, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan 

dalam berlari. Faktor fisiologis yang mempengaruhi kecepatan dalam berlari antara 

lain kekuatan otot tungkai, daya ledak otot tungkai, dan kelentukan otot tungkai, 

sedangkan faktor anatomis atau postur tubuh antara lain ukuran tinggi, panjang, 

besar, lebar, dan berat tubuh.5,6  

Tim BPPUM Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada tahun 

2010 melakukan pemantauan dan seleksi pemain untuk program Uruguay Project 

2011 ke berbagai daerah di Tanah Air dengan beberapa kriteria yang meliputi 

teknik, bakat, daya juang, dan perilaku positif, selain itu tinggi badan penjaga
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gawang minimal 175 cm dan tinggi badan pemain lainnya 170 cm. Hal tersebut 

memperkuat pentingnya faktor anatomis dalam prestasi olahraga sepak bola. 

Menurut beberapa penelitian sebelumnya, panjang tungkai dan kekuatan 

otot tungkai memiliki kontribusi terhadap kecepatan lari sprint. Namun informasi 

dari hasil penelitian sebelumnya mengenai faktor anatomis yang memberikan 

kontribusi terhadap kecepatan lari masih kurang dan terbatas. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan panjang tungkai dan kekuatan otot tungkai terhadap 

kecepatan lari 60 meter pada pemain sepak bola, dan seberapa besar sumbangan 

yang diberikan panjang tungkai dan kekuatan otot tungkai terhadap keberhasilan 

lari sprint 60 meter. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dikemukakan permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat hubungan antara panjang tungkai dengan kecepatan lari 60 

meter? 

2. Apakah terdapat hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan kecepatan 

lari 60 meter? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan panjang 

tungkai dan kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan lari 60 meter. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui hubungan panjang tungkai terhadap kecepatan lari 60 meter 

pada pemain sepak bola. 

2. Mengetahui hubungan kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan lari 60 

meter pada pemain sepak bola. 

3. Mengetahui hubungan panjang tungkai terhadap kekuatan otot tungkai 

pada pemain sepak bola. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bidang Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

hubungan antara panjang tungkai dan kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan lari 

60 meter pada pemain sepak bola. 

1.4.2 Bidang Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta kajian 

untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 
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1.4.3 Bidang Olahraga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 

hubungan antara panjang tungkai dan kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan lari 

60 meter pada pemain sepak bola, sehingga bisa dijadikan acuan dalam pembinaan 

maupun seleksi pemain atau atlet, pemilihan latihan yang dapat menambah 

kekuatan otot tungkai, sehingga dapat meningkatkan prestasi. 

1.4.4 Bidang Kedokteran Olahraga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

hubungan struktur anatomi tubuh yaitu panjang tungkai dan kekuatan otot tungkai 

dengan kecepatan lari 60 meter. 

 

1.5 Orisinalitas Penelitian 

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian 

No Nama Peneliti dan Judul Metodologi Hasil 

1. Maulida Khoirun Nisa’ 

 

Hubungan Panjang Tungkai 

dan Berat Badan dengan 

Kecepatan Lari Sprint (100 

Meter) pada Pemain Sepak 

Bola di SSB Fortuna dan 

Persatuan Sepakbola 

Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.4 

 

 Metode 

penelitian : 

cross sectional 

yang bersifat 

deskriptif 

analitik 

 Jumlah sampel : 

50 orang 

 Variabel bebas : 

panjang tungkai, 

berat badan 

Terdapat hubungan 

yang signifikan 

antara panjang 

tungkai dan berat 

badan dengan 

kecepatan lari sprint 

(100 meter) pada 

pemain sepak bola di 

SSB Fortuna 

Persatuan Sepakbola 

UMS. 
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Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 2017. 

 Variabel terikat 

: kecepatan lari 

sprint 100 meter 

2. Yatno  

 

Hubungan Panjang Tungkai, 

Kekuatan Otot Tungkai, 

Kekuatan Otot Lengan dan 

Daya Ledak terhadap Lari 

100 Meter.7 

 

Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri 

Semarang 2009. 

 Metode 

penelitian : 

metode tes dan 

pengukuran 

dengan analisis 

deskriptif, 

korelasi product 

moment, dan 

analisis regresi 

ganda 

 Jumlah sampel : 

28 orang 

 Variabel bebas : 

panjang tungkai, 

kekuatan otot 

tungkai, 

kekuatan otot 

lengan, daya 

ledak 

Terdapat hubungan 

yang positif dan 

signifikan antara 

panjang tungkai 

dengan lari 100 

meter, kekuatan otot 

tungkai dengan lari 

100 meter, kekuatan 

otot lengan dengan 

lari 100 meter, daya 

ledak dengan lari 100 

meter, serta antara 

panjang tungkai, 

kekuatan otot 

tungkai, kekuatan 

otot lengan, dan daya 

ledak dengan lari 100 

meter. 
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 Variabel terikat 

: lari 100 meter 

3. Ahmad Tobrani  

 

Hubungan Antara Kekuatan 

Otot Tungkai, Tinggi Badan, 

dan Lingkar Paha terhadap 

Kecepatan Lari Jarak Pendek 

60 Meter pada Siswa Putra 

SMP Swadhipa 1 Natar 

Lampung Selatan.8  

 

Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas 

Lampung 2016. 

 Metode 

penelitian : 

survei dengan 

analisis data 

korelasional 

 Jumlah sampel : 

20 orang 

 Variabel bebas : 

kekuatan otot 

tungkai, tinggi 

badan, lingkar 

paha 

 Variabel terikat 

: kecepatan lari 

jarak pendek 60 

meter 

Terdapat hubungan 

yang cukup kuat 

antara kekuatan otot 

tungkai, tinggi 

badan, dan lingkar 

paha terhadap hasil 

lari jarak pendek 60 

meter. 

4. Abnasih  

 

Hubungan antara Panjang 

Tungkai terhadap Kecepatan 

Lari 60 Meter Siswa Kelas 

IV, V di SDN Serutsadang 

dan SDN Pulorejo 02 Pati 

Tahun Ajaran 2010/2011.9 

 Metode 

penelitian : tes 

dan pengukuran, 

cross sectional 

 Jumlah sampel : 

143 orang 

 Variabel bebas : 

panjang tungkai 

Terdapat hubungan 

yang signifikan 

antara panjang 

tungkai dengan 

kecepatan lari cepat 

60 meter pada siswa 

kelas IV, V di SDN 
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Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri 

Semarang 2011. 

 Variabel terikat 

: kecepatan lari 

60 meter 

Serutsadang dan 

SDN Pulorejo 02. 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

variabel, subjek, waktu, tempat, dan instrumen penelitian. Variabel bebas penelitian 

ini adalah panjang tungkai dan kekuatan otot tungkai, sedangkan variabel terikat 

penelitian ini adalah kecepatan lari 60 meter. Subjek penelitian ini adalah pemain 

sepak bola Diklat Diponegoro Muda PS Undip. Cara pengukuran panjang tungkai 

berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan pengukuran true length, 

sedangkan pengukuran kekuatan otot tungkai menggunakan instrumen pengukuran 

yang sama yaitu menggunakan leg dynamometer. 

 

 

  


