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ABSTRAK 
 

Siti Munasih, (2009). “Korelasi panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, 
kekuatan otot lengan dan daya ledak terhadap kecepatan lari 100 meter “ Skripsi 
Universitas Negeri Semarang. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1.) Berapa besar sumbangan  
panjang tungkai terhadap kecepatan lari 100 meter ?. 2.) Berapa besar sumbangan  
kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan lari 100 meter ?. 3.) Berapa besar 
sumbangan kekuatan otot terhadap lari 100 meter ?. 4.) Berapa besar sumbangan  
daya ledak terhadap kecepatan lari 100 meter ?. 5.) Berapa besar sumbangan 
panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, kekuatan otot lengan dan daya ledak 
terhadap kecepatan lari 100 meter ?. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putera kelas lima SD N 02 dan 
SD N 03 Doro Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2008-2009 sejumlah 29 orang. 
Sampel dalam penelitian ini adalah Seluruh siswa putera kelas lima SD N 02 dan 
SD N 03 Doro Kabupaten Pekalongan. Variabel penelitian terdiri dari 4 variabel 
bebas dan 1 variabel terikat. Variabel terikat dalam hasil kecepatan lari 100 meter, 
variabel bebas adalah panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, kekuatan otot 
lengan, dan daya ledak. Metode penelitian adalah menggunakan survey test, dan 
teknik pengumpulan data yaitu test dan pengukuran dengan menggunakan metode 
survey. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi ganda dan regresi 
sederhana. 

Dari hasil pengukuran data diuji menggunakan analisis regresi ganda dan 
regresi sederhana menunjukan : 1.) Korelasi panjang tungkai terhadap kecepatan 
lari 100 meter   r = 38,5%. 2.) Korelasi kekuatan otot tungkai terhadap hasil 
kecepatan lari 100 meter r = 27,3%. 3.) Korelasi kekuatan otot lengan terhadap 
hasil kecepatan lari 100 meter r = 42%. 4.) Korelasi daya ledak terhadap hasil 
kecepatan lari 100 meter r = 38,4%. 5.) Korelasi panjang tungkai, kekuatan otot 
tungkai, kekuatan otot lengan dan daya ledak terhadap hasil kecepatan lari 100 
meter r = 50%, dengan sejumlah 29 siswa. Berdasarkan hasil analisis data 
penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

Panjang tungkai berkorelasi dengan kecepatan lari 100m, dan korelasinya 
mempengaruhi kecepatan lari 100m dengan sumbangan 38,5%. Kekuatan otot 
tungkai berkorelasi dengan kecepatan lari 100m, dan korelasinya efektif 
mempengaruhi kecepatan lari 100m dengan sumbangan  27,3%. Kekuatan otot 
lengan berkorelasi dengan kecepatan lari 100m, dan korelasinya efektif 
mempengaruhi kecepatan lari 100m dengan sumbangan 42%. Daya ledak 
berkorelasi dengan kecepatan lari 100m, dan korelasinya efektif mempengaruhi 
kecepatan lari 100m dengan sumbangan  38,4 %. Panjang tungkai, kekuatan otot 
tungkai, kekuatan otot lengan, dan daya ledak otot scara bersama-sama 
berpengaruh terhadap kecepatan lari 100m, dengan sumbangan 50% lebih. Saran 
dalam penelitian ini sebagai berikut. Bagi siswa dan Guru SD yang bercita-cita 
ingin menjadi atlet dan melatih atlit lari 100m hendaknya mempersiapkan fisik 
dan latihan untuk meningkatkan faktor-faktor panjang tungkai, kekuatan otot 
tungkai, kekuatan otot lengan, dan daya ledak otot.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Atletik adalah olah raga yang dalam setiap gerakanya menggunakan aktifitas 

fisik atau jasmani, dimana dalam melakukanya seluruh anggota tubuh akan ikut 

bergerak, baik itu kaki, tangan atau anggota tubuh yang lain. 

Perlombaan atletik selalu diadakan di berbagai tempat pada event-event 

bertaraf tingkat dunia seperti Olimpiade, Asian Games, Sea Games, ditingkat 

nasional ada PON, Kejurnas, PORDA, Kejurda, dan sebagainya. 

Khususnya untuk nomor lari yang dilombakan dalam even nasional maupun 

internasional terdiri dari nomor : 

1. Nomor lari jarak pendek 

2. Nomor lari jarak menengah 

3. Nomor lari jarak jauh (Aip Syarifudin, 1992:10) 

   Untuk nomor lari jarak pendek terdiri dari : 

a. Nomor-nomor lari jarak pendek tanpa rintangan : 100 m, 200 m, 400. 

b. Nomor-nomor lari jarak pendek dengan melalui rintangan : 100 m gawang, 

110 m gawang, 200 m gawang, dan 400 m gawang. 

c. Lari estafet dengan empat orang pelari yaitu : 4 x 100 m, 4 x 200 m, 4 x 

400 m. 

Untuk menjadi atlet lari jarak pendek 100 m yang berprestasi ada beberapa 

aspek yang harus dikembangkan melalui latihan, aspek-aspek tersebut adalah 
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persiapan fisik, persiapan taktik, persiapan teknik, dan persiapan mental.(Rio 

Lumintuarso, 2004:6-7). dan aspek kemampuan biomotor yang meliputi kekuatan, 

kecepatan, dayatahan, kelentukan, dan koordianasi yang harus dilatihkan dan 

dikembangkan, terutama pada atlet muda. dalam lari jarak pendek 100 m 

kemampuan biomotor yang paling dominan dan sangat penting adalah kecepatan. 

Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. 

Latihan kecepatan sangat penting untuk diberikan kepada atlet jarak pendek 

khususnya lari jarak 100 m, Untuk menjadi juara diperlukan kecepatan yang 

maksimal dalam berlari, siapa yang tercepat maka dialah yang akan 

memenangkan pelombaan tersebut. 

Dalam melakukan gerakan lari 100 m yang terkait dengan gerakan utama 

adalah : panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, kekuatan otot lengan, daya ledak, 

dan kecepatan yang secara bersama-sama berperan terhadap hasil lari 100 m. Tapi 

hal terebut tidak akan lepas dari latihan yang baik dan teratur, jika ingin mencapai 

hasil yang maksimal. 

Panjang tungkai adalah komponen kondisi fisik pada paha, betis, dan kaki 

(Purwo Sutanto, 2004:4). Jadi seorang yang punya panjang tungkai akan 

memiiliki kecepatn linier yang lebih besar dan mempunyai kekuatan otot yang 

baik jika dilatih. 

Lengan adalah komponen kondisi fisik yang terdapat pada anggota badan 

yang terdiri dari ujung jari yang panjang sampai bahu (Purwo Sutanto, 2004:4). 

Gerakan pada lengan mengayun memberi keseimbangan pada gerakan kedua 

tungkai, jadi bila lengan itu semakin kuat menimbulkan gerakan yang cepat dan 
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luas, kecepatan liniernya semakin besar, sehingga mendukung gerakan kedepan 

saat berlari, karena otot lengan yang kuat akan menambah kecepata reaksi gerak. 

Dalam usaha untuk meningkatkan prestasi harus mengacu pada prinsip 

latihan yaitu gerakan dilakukan berulang-ulang, prinsip beban meningkat, dan 

dilakukan secara sistematis (Harsono 1993:2). Dengan penambahan beban maka 

secara otomatis otot akan beradaptasi sehingga akan menimbulkan efek dari 

latihan yang dilakukan. 

Berdasarkan pernyatan diatas dapat diketahui bahwa panjang tungkai, 

kekuatan otot tungkai, kekuatan otot lengan, dan daya ledak mempunyai peranan 

yang sangat penting terhadap lari 100 m, maka penulis mengadakan penelitian 

dengan judul “KORELASI PANJANG TUNGKAI, KEKUATAN OTOT 

TUNGKAI, KEKUATAN OTOT LENGAN, DAN DAYA LEDAK  

TERHADAP KECEPATAN LARI 100 METER “ 

 

1.2 Rumusan Masalahan 

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah : 

1. Berapa besar hubungan panjang tungkai terhadap kecepatan lari 100 m 

pada siswa putera kelas lima SD N 02 dan SD N 03 Doro Kabupaten 

Pekalongan. 

2. Berapa besar hubungan kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan lari 100 

m pada siswa putera kelas lima SD N 02 dan SD N 03 Doro Kabupaten 

Pekalongan. 
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3. Berapa besar hubungan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan lari 100 

m pada siswa putera kelas lima SD N 02 dan SD N 03 Doro Kabupaten 

Pekalongan. 

4. Berapa besar hubungan daya ledak  terhadap kecepatan lari 100 m pada 

siswa putera kelas lima SD N 02 dan SD N 03 Doro Kabupaten 

Pekalongan. 

5. Berapa besar hubungan antara panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, 

kekuatan otot lengan, dan daya ledak  terhadap hasil kecepatan lari 100 m 

pada siswa putera kelas lima SD N 02 dan SD N 03 Doro Kabupaten 

Pekalongan. 

1.3 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah satu pengertian dalam penelitian ini maka penulis 

memberikan batasan dalam penegasan istilah sebagi berikut, 

1.3.1 Korelasi 

 Korelasi adalah dari kata dasar relasi atau hubungan, perhubungan ( 

Muhammad Ali, 2005:351 )  

1.3.2 Kekuatan 

Kekuatan diartikan kemampuan seseorang menggunakan sekelompokm otot-

otot sesuai dengan beban yang diberikan (Moch Muslim, 1995:14) Kekuatan otot 

adalah kualitas yang memungkinkan pengembangan ketegangan otot dalam 

kontraksi yang maksimal (Tri  Rustiadi, 2008:39) tujuannya adalah untuk 

mengetahui kekuatan otot  tubuh seseorang anggota gerak bawah yang terdiri dari 

paha, betis, dan kaki (Purwosutanto,2004:4). 
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1.3.3 Lengan 

Lengan adalah tubuh sepanjang lengan atas, lengan bawah dan terakhir pada 

ujung jari lengan  (Purwosutanto,2004:4). 

1.3.4 Daya Ledak  

Daya ledak otot adalah tenaga yang dapat dipergunakan memindahkan berat 

badan / beban dalam waktu tertentu, seperti meloncat atau melompat. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan agar 

memperoleh gambaran jelas dan bermanfaat bagi yang menggunakanya, adapun 

tujuanya adalah : 

1. Untuk mengetahui hubungan panjang tungkai terhadap hasil lari 100 m 

pada siswa putera kelas lima SD N 02 dan SD N 03 Doro Kabupaten 

Pekalongan. 

2. Untuk mengetahui hubungan kekuatan otot tungkai terhadap hasil lari 100 

m pada siswa putera kelas lima SD N 02 dan SD N 03 Doro Kabupaten 

Pekalongan. 

3. Untuk mengetahui hubungan kekuatan otot lengan terhadap hasil lari 100 

m pada siswa putera kelas lima SD N 02 dan SD N 03 Doro Kabupaten 

Pekalongan. 

4. Untuk mengetahi hubungan daya ledak  terhadap hasil lari 100 m pada 

siswa putera kelas lima SD N 02 dan SD N 03 Doro Kabupaten 

Pekalongan. 
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5. Untuk mengetahui hubungan antara panjang tungkai, kekuatan otot 

tungkai, kekuatan otot lengan, dan daya ledak  terhadap hasil kecepatan 

lari 100 m pada siswa putera kelas lima SD N 02 dan SD N 03 Doro 

Kabupaten Pekalongan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.   Sebagai gambaran seluruh siswa putera kelas lima SD N 02 dan SD N 03 

Doro,  

      Kabupaten Pekalongan. 

2. Sebagai masukan olahragawan, pelatih dan pembina olahraga dalam upaya 

meningkatkan cabang olahraga atletik pada umumnya dan lari 100 m pada 

khususnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 2.1  Atletik 

Atletik adalah suatu cabang olahraga yang dapat dilakukan oleh pria 

maupun wanita. Macam –macam atau nomer perlombaanya terdiri dari empat 

kelompok besar yaitu, nomor perlombaan jalan cepat, nomor perlombaan  lari,  

nomor perlombaan lompat dan nomor perlombaan lempar (Soegito, 1993:11-

12)   

 2.2  Nomor Perlombaan Lari 

1.   Lari jarak pendek :100 m, 200 m,400 m. 

2.   Lari jarak sedang : 800 m, 1500 m. 

3. Lari jarak jauh : 5.000-10.000 m, untuk wanita 3.000 m. 

4. Lari sambung : 4x100 m, 4x200 m, 4x400 m. 

5. Lari gawang : 110 m, 200 m, 400 m, 100 m untuk wanita 

6. Lari lintas alam : 3000 m sampai dengan 10.000 m dilakukan di alam 

bebas (diluar stadion) dengan rintangan alami. 

7. Lari steeple-Chase : 3000 m dilakukan di dalam stadion dengan 

rintangan berupa pagar dan kolam air. 

Lari maraton : 42,195 km, lazimnya start dilakukan di stadion satu 

keliling, kemudian keluar stadion di jalan aspal (tanpa rintangan) dan finish 

berakhir di dalam stadion satu keliling. Untuk perlombaan marathon harus 

disediakan pos penyegar dan pos penyiraman (Soegito, 1993:12) 
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2.3 Teknik Lari 100 m 

Penguasaan teknik sprint adalah sangat penting untuk mencapai 

prestasi yang maksimal. (Joko P Irianto, 2002) dalam perlombaan teknik 

memiliki peran antara lain: 

- Sebagai cara efisien dalam mencapai prestasi 

- Dapat mencegah atau mengurangi terjadinya cidera 

- Sebagai modal untuk melakukan taktik 

- Meningatkan kepercayaan diri 

Teknik yang benar dari awal selain akan menghemat tenaga untuk 

gerak sehingga mampu bekerja lebih lama dan berhasil baik, juka merupakan 

landasan dasar menuju prestasi yang lebih tinggi (Sukadiyanto, 2005). 

Untuk dapat berprestasi dalam lari 100 m (sprint) diperlukan banyak 

unsur, pada dasarnya ada dua unsur yang melandasi yaitu unsur pokok dan 

unsur penunjang. Sedangkan unsur penunjang adalah perkembangan fisik( 

physical build-up ), perkembangan mental (mental build-up ) kematangan 

juara.                                                                                                                                                 

Unsur pokok yang utama adalah teknik, dalam lari 100 m ada tiga hal 

penting yang harus dikuasai oleh setiap pelari, yaitu teknik start, teknik lari, 

dan teknik finish. (Sajoto, 1995:1) 

2.3.1 Teknik start 

Start yang baik sangat diperlukan dalam lomba lari 100 m, karena 

dengan start yang baik dan benar akan dapat menghindari diskualifikasi 
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dalam perlombaan lari, selain itu dengan menguasai teknik start yang baik 

akan dapat menambah kepercayaan diri yang tinggi sehingga dapat 

berkonsentrasi dalam melakukan lari jarak pendek 100 m. 

 Kevin O” Donell beerpendapat bahwa starart adalah sesuatu seri 

dari ketangkasan gerak yang sulit, yang bila dilakukan dengan sempurna 

akan menghasilkan daya yang memungkinkan atlet mengatasi kelambatan 

dan mulai dengan gerak percepatan. Start ini meliputi waktu reaksi 

penerapan (aplikasi) daya dan dua langkah lari pertama (1995:5). Jadi 

jelaslah bahwa sangat penting bagi pelari untuk menguasai teknik start 

yang baik dan benar. 

Dalam perlombaan lari dikenal tiga macam start yaitu, start 

jongkok (croching star) digunakan pada lari jarak pendek, srtart berdiri 

(standing star) digunakan pada pelari jarak menengah, jarak jauh dn 

maratgon, start melayang (fliying star) digunakan lari sambung atau estafet 

oleh pelari kedua dan pelari berikutnya. 

Teknik start jongkok mempunyai tiga macam posisi yang 

dilakukan pada blok strat, yaitu : 

a. start pendek (short startbune start)  

Posisi start ini diukur 16 inci dari garis start sampai dengan 

blok start. Sasat jongkok lutut kaki belakang berada di depan ujung 

kaki yang lain. Apabila berdiri, ujung kaki belakang akan terletak 

kira-kira disamping tumit. Start ini dapatr menghasilkan kecepatan 

yang tinggi, tetapi bagi anak-anak start ini kurang sesuai karena 
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dengan posisi kaki yang berdekatan, peranan kedua tangan akan 

terasa lebih berat, maka start pendek ini akan sesuai dipakai pada 

atlet yang sudah terlatih. 

b. Start menengah (medium start) 

Posisi start ini diukur 21 insi dari garis start sampi dengan 

blok start depan, saat berjongkok lutut kaki belakang kira-kira 

berada disamping lekukan telapak kaki depan. Start ini juga biasa 

menghasilkan kecepatan yang tinggi. Pada posisi ini atlet dapat 

mengeluarkan tenaga yang besar untuk melesat dari blok start, 

dengan kecepatan yang tinggi, sehingga posisi start ini banyak 

digunakan oleh para atlet pemula. 

c. Start panjang (long start) 

Posisi start ini diukur 21 inci dari garis start sampai blok start 

depan, dengan jarak 26 inci diantara blok. Saat berjongkok lutut 

kaki belakang berada disamping kira-kira segaris dengan tumit 

kaki depan atau letak lutut lebih mundur lagi, kedua telapak kaki 

saling berjauhan. Start ini kurang menguntungkan. Pelari yang 

berkaki panjang biasanya sesuai dalam memakai start ini (Soegito, 

2004:98) 

Posisi start yang ideal adalah posisi start menengah, karena 

dengan start ini atlet dapat melesat dengan tenaga yang besar 

sehingga dapat menambah laju akselarasi atlet yang bersangkutan. 

Hal tersebut diatas juga diperkuat oleh pendapat (Doherty, 
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1995:54) yaitu posisi start dengan jarak kaki ke kaki 16 inci dan 21 

inci adalah yang paling baik, dan posisi blok dengan jarak antara 

kaki 11 inci adalah posisi yang paling buruk dan tidak 

menguntungkan bagi sebagian atlet, walaupun dengan 

menggunakan posisi ini pelari dapat melesat dari blok start dengan 

cepat namun akan menjadi lebih pelan setelah meninggalkannya. 

 

 

 
Gambar 1 

( Soegito  Materi pokok Pendidikan Atletik, Jakarta,UT 1994:98) 
Aba –aba start jongkok lari jarak pendek 100 m adalah yaitu  

“Bersedia”, “siap”, “yak” 

a. Tahap pengambilan sikap jongkok pada aba-aba “Bersedia” 

- Salah satu lutut diletakkan di tanah dengan jarak kurang lebih 

satu jengkal dari garis start 

- Kaki lainya diletakkan tepat disamping lutut yang diletakkan di 

tanah dengan jarak kurang lebih satu kepal 

- Badan membungkuk kedepan 
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- Kedua tangan terletak di tanah tepat dibelakang garis start 

(tidak boleh menyentuh atau melampauinya) 

- Keempat jari tangan rapat, ibu jari terbuka 

- Kepala tunduk, leher rileks ( tidak tegang ) 

- Pandanga kebawah (lihat tanah) 

- Konsentrasi pada aba-aba berikutnya 

 

 

Gambar 2 
( Soegito, Materi pokok Pendidikan Atletik,Jakarta, UT  1994: 99) 

 
b. Tahap persiapan akan lari dengan aba-aba “siaaap” 

- Lutut yang diletakkan di tanah di angkat 

- Pinggul diangkat setinggi bahu 

- Berat badan dibawa kemuka 

- Kepala tetap tunduk dan leher rileks 

- Pandangan tetap kebawah 

- Konsentrasi pada aba-aba berikutnya 
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Gambar 3 

( Soegito, Materi pokok Pendidikan Atletik, UT 1994:100 ) 
 

 

c. Tahap pelaksanaan / gearakan lari dengan aba-aba “Ya” 

- Menolak kedepan dengan kuat tetapi jangan melompat, 

melainkan meluncur 

- Badan tetap rendah / condong kedepan 

- Disertai gerakan lengan yang diayunkan dengan kuat pula 

- Disusul dengan gerakan langkah kaki pendek-pendek tetapi 

cepat agar badan tidak tersungkur (jatuh tertelugkup) 

 

Gambar 4  
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( Soegito,. Materi pokok Pendidikan Atletik, UT 1994:100)  
 

Dalam melakukan start kadang-kadang sering terjadi kesalahan, 

diantaranya adalah : Leher terlalu tegang karena terlalu jauh memandang 

kedepan. Pada waktu meluncur kedepan terlalu cepat tegak, ini akan 

mengurangi lajunya kecepatan start. Jangan membiasakan diri dalam 

latihan mencuri start, sebab ini merupakan kebiasaan yang kurang baik. 

Latihan dengan memusatkan perhatian pada aba-aba untuk 

mempertahankan reaksi start. 

Suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian atlet sebelum 

melakukan start ialah terlebih dahulu melakukan pemanasan dengan 

sebaik-baiknya dengan senam pelemasan dan penguluran ditambah 

beberapa kali melakukan staigerungslauf (lari yang makin dipercepat) 

sebab gerakan start adalah gerakan yang dilakukan dengan eksplosif, 

dimana otot-otot harus melakukan kontraksi secara mendadak dengan 

kekuatan penuh. Ini dilakukan bertujuan untuk menghindari cidera pada 

atlet. 

2.3.2 Teknik lari 

Pada teknik lari jarak pendek ada tiga macam bagian yang harus 

diperhatikan yaitu langkah kaki, ayunan lengan, dan condongan badan  

2.3.2.1  Langkah kaki 

Gerakan melangkah pada lari berbeda melangkah pada jalan, 

perbedaan tersebut adalah pada lari ada saat kedua kaki melayang, 

sedangkan pada saat berjalan tidak ada gerakan saat kaki melayang 
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(Suegito, 1994:97). Gerakan lari secara keseluruhan dimulai dengan 

tanah kembali, sirkus keseluruhan ini dimulai dimana satu kaki 

melangkah menyentuh tanah, dan sampai kemudian menyentuh lagi.  

1. Tahap melangkah (drive) 

Mata kaki dan lutut diangkat pada saat tirtik berat badan 

bergerak kedepan kaki yang menumpu, dan mendorong pinggul 

kedepan. Kaki yang melangkah ditekuk dan digerakkan kedepan 

dan keatas ekstensi maksimum dari kaki yang melangkah 

bersamaan dengan gerak mengangkat paha dari kiri, eksensi 

tersebut kedepan sampai ke jari-jari kaki. Kedua lengan mengayun 

memberi imnbangan gerak terhadap kedua kaki, titik maksimum 

gerakan ini bersamaan pula dengan gerak dorong akhir, sehingga 

bila siku berada di titik jauh dibelakang, lutut yang satunya akan 

mencapai tiggi maksimum di depan badan, ayunan tanan kedepan 

nkearah hidung serta ayunan belakang agak keluar dengan siku 

ditekuk membuat sudut kira kira 90 derajat. 

2. Kontak (contak) 

Kontak dengan tanah untuk lari jarak pendek khususnya lari 

100 m berbeda dengan lari jarak jauh dan menengah. Pada lari 

jarak jauh dan menengah kontak terjadi saat telapak kaki 

menyentuh tanah, sedangkan kontak pada saat lari 100 m terjadi 

pada saat bila kaki menyentuh tanah. 

3. Support 
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Pada saat yang sama lutut sedikit dibengkokkan sebagai 

persiapan untuk melangkah, sedangkan lutut yang lainya ketika 

bergerak kedepan terus dibengkokkan (jaga keseimbangan dengan 

kecepatan) sampai ini menjadi kaki tumpu (dibawah titik berat 

badan), Dan diteruskan bersama pinggul bergerak kedepan rileks, 

pada saat kaki tumpu menjadi kaki dorong. Ayunan kedua tangan 

tetap kearah hidung. 

4. Tahap pemulihan (recovery) 

Sekali gerak melangkah itu selesai, sentuhan pada tanah 

yang dibuat oleh tungkai selesai juga, dan titik pusat berat badan 

tetap diproyeksikan pada satu garis lurus kedepan (bukan parabola) 

tungkai yang telah melangkah secara otomatis akan terangkat 

kebelakang, sedangkan tungkai yang lain kedepan dan mulailah 

berbentuk tarikan yang aktif ketika tungkai memulai menyentuh 

tanah. 

 Tungkai belakang membuat gerakan rotasi yang berulang-

ulang dan lengan berayun dengan arah yang berlawanan. Siklus ini 

dapat disebut suatu gambaran rileks dalam saat melayang atau 

tahap pemulihan. 
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Gambar 5 
(Gerakan langkah kaki pada saat berlari (Ria lumintuarso, 2004:5) 

 
 

2.3.2.2 Ayunan lengan 

Ayunan lengan pada lari jarak pendek gerakanya lebih keras 

dibandingkan dengan lari jarak menengah dan jauh karena dipengaruhi 

oleh kecepatan yang tinggi, sehingga secara otomatis ayunan lengan 

akan lebih keras dan lebih tinggi juga frekuensinya lebih banyak 

dibandingkan dengan lari jarak menengah dan jauh. Ayunan tangan 

harus kuat agar keseimbangan tidak terganggu ayunan tangan ini 

mengarah kedepan hidung serta ayunan kebelakang agar keluar dengan 

siku ditekuk membentuk sudut 90 derajat. 

2.3.2.3  Kecondongan badan 

Pada lari jarak pendek posisi badan condong kedepan, tidak 

membungkuk dan juga tidak membusungkan badan, pandangan tidak 

terlalu jauh kedepan, sebaiknya kurang lebih lima sampai sepuluh 

meter kedepan (Ria Lumintuarso, 2004:5) 
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2.3.3 Teknik Finish 

Menguasai teknik finish juga penting bagi atlit lari jarak pendek, 

karena banyak atlet mengalami kesalahan atau gagal mencapai standart 

kualifikasi di karenakan kesalahan tehnis finish,menyempurnakan 

kecakapan lari digaris finish yang baik akan mempertajam secara dramatis 

catatan. 

Cara yang paling baik untuk memasuki garis finish adalah dengan 

cara dada dicondongkan kedepan, tangan diayunkan kebelakang karena 

cara ini paling efektif dan biasa dilakukan oleh atlet-atlet jarak 100 

m.Jarak 20 meter terakhir dari garis finish adalah merupakan perjuangan 

untuk mencapai kemenangan dalam suatu perlombaan lari,kalah atau 

menang ditentukan disini. 

Maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Percepat dan lebarkan langkah,tapi harus tetap rileks 

2. Pusatkan pikiran untuk mencapai finish. 

3. Jangan melakukan secara bernafsu sehingga menimbulkan 

ketegangan,sebab ketegangan akan mengurangi lebar langkah yang 

berakibat mengurangi kecepatan. 

4. Jangan menengok lawan. 

5. Jangan melompat. 

6. Jangan memperlambat langkah sebelum melewati garis finish . 

Sprinter harus menggunakan kekuatan dan tenaganya seefisien dan 

seekonomis mungkin dalam usaha mencapai kecepatan maksimum. 
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                Unsur penunjang : 

a. Perkembangan fisik (physical build-up) 

Perkembangan kemampuan fisik terjadi sejalan dengan 

pertumbuhan fisik. Kaki dan tangan yang tumbuh lebih cepat 

memberikan kemungkinan berfungsinya sistim ungkit yang lebih 

baik dalam melakukan gerakan kaki dan tangan. Pertumbuhan 

jaringan otot yang meningkat pada akhir masa anak-anak 

memberikan kemungkinan meningkatnya kemampuan 

melakukan berbagai macam gerak dasar yang lebih baik. Anak 

mampu bergerak lebih cepat dan lebih kuat (Sugianto 1995:17) 

b. Pengembangan mental (mental build-up) 

Mental berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan 

pemantap bagi atlet untuk pengejawantahan kemampuan fisik 

dan skill dalam mencapai prestasi prima, maka pembinaan 

mental atlet sangat penting. 

 Untuk mengejawantahan kemampuan  

               c.   Kematangan juara.  

 (Sajoto, 1995:1) 

 

2.4 Tahapan-tahapan Lari Dalam Lari Jarak Pendek 100 meter. 

Perlu diketahui bahwa dalam lari 100 m. ada tahapan penting yang harus 

dikuasai oleh setiap atlet untuk memperoleh catatan waktu yang baik (Ria 

lumintuarso,2004:4-5).Tahapan tersebut adalah : 
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1. Tahap dorongan 

- Dorongan / tolakan dilakukan kedua tungkai secara dinamik. 

- Dorongan kearah horisontal dengan sudut 45 derajat. 

- Lengan mendorong dan lepas dari tanah. 

- Kaki kanan meninggalkan blok dengan cepat,dengan 

mengangkat dan membengkokan lutut, 

- Ayun lengan tinggi ke depan sesuai dengan gerakan tungkai. 

- Lutut, pinggang, badan, kepala segaris, pelurusan penuh. 

- Paha ayun 90 derajat dengan badan, ujung kaki diangkat 

(mencangkul) 

 

 

 

 

Gambar 6 tahap dorongan 
(Ria Lumintuarso, pegangan pelatih nomor sprint. Jakarta.PB PASI, 

2004:4)    
                     

2. Tahap Akselerasi/ percepatan. 

- Pertahankan condngan badan, kaki mendorong dibelakang 

lutut. 
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- Tungkai ayun diayun cepat ke depan. 

- Kepala tetap segaris dengan badan.  

- Ayun lengan dengan penuh optimal. 

- Langkah semakin panjang sampai pada posisi badan tegak. 

 

 

 

 

Gambar 7 tahap akselerasi 
 ( Ria Lumintuarso,Pegangan Pelatih Nomor Sprint. Jakarta. PB 

PASI 2004:4) 
 

3. Tahap gerakan keseluruhan.  

- Setiap langkah terdiri dari tahap menumpu dan tahap melayang. 

- Pada saat menumpu ke depan kecepatan atlet berkurang. 

- Pada saat drive-mengayun kecepatan bertambah lagi. 

- Pada tahap melayang paha tungkai ayun sejajar dengan tanah 

kemudian diluruskan ke depan untuk menumpu. 

- Sementara tungkai tumpu, ditekuk dan diayun cepat melewati 

badan. 
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Gambar 8 tahap gerakan keseluruhan 
 (Ria Lumintuarso, Buku Pegangan Pelatik Nomor Sprint, Jakarta, 

PB PASI 2004:4) 
 
 
 

4. Tahap menumpu dan mendorong.  

- Kaki tumpu mendarat hamper tepat dibawah titik berat badan. 

- Gerak tungkai aktif  mengaiskan kaki, kebawah dan kebelakang 

(1) 

- Lutut kaki tumpu segera lurus untuk menuju gerakan 

mendorong (2) 

- Badan agak condong kedepan pada tahap mendorong dan 

seluruh persendian ( kaki, lutut, pinggul ) lurus ( full extendend 

) 

- Lutut kaki ayun ditekuk untuk menambah kecepatan ayun 

dilanjutkan dengan ayunan paha kedepan aktif sejajar dengan 

tanah ( 3 ) 

- Usahakan ujungkaki selalu keatas ( Mencangkul ) 
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- Ayun lengan dengan siku ditekuk 90 derajat 

- Posisi kepala tegak, bahu dan otot muka stabil dan rileks 

 

 

 

Gambar 9 Tahap menumpu dan mendorong 
( Ria Lumintuarso, Buku Pegangan Pelatih Nomor Sprint, 

Jakarta, PB PASI 2004:5 ) 
 

5. Tahap melayang 

- Paha tungkai ayun diayun aktif kedepan sejajar dengan tanah 

(1) 

- Lutut tungkai ayun ditekuk, tumit kaki ayun sedikit kedepan 

lutut 

- Pada saat tungkai ayun siap melurus untuk mendarat, tungkai 

tumpu ditekuk penuh pada lutut (2) 

- Kaki ayun siap mendarat dengan gerakan aktif mengais 

(kebawah belakang) dengan bantuan telapak kaki dari posisi 

mencangkul (dorsalflexi) (3) untuk mendapatkan efek kaisan 

yang optimal 

-  
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Gambar 10 tahap melayang 

(Ria Lumintuarso,. Buku Pegangan Pelatih Atletik Nomor 
Sprint. Jakarta. PB PASI 2004:5)  

2.5 Sistem Energi Dalam Lari 100 m 

Sistem energi yang dominan digunakan dalam lari 100 m ini adalah 

sistem anaerobic laktat atau system ATP-PC, karena mempunyai durasi yang 

angat pendek.Artinya sistem energi utama yang digunakan dalam nomor lari 

100 m. ( atau dengan durasi dibawah 18 detik ) menggunakan sistem ATP-PC. 

Untuk anak usia 11 tahun sapai 13 tahun kemungkinan waktu tempuh 14 detik 

sampai 17 detik hal ini berarti energi yang di gunakan dalam lari jarak pendek 

100 meter tersebut adalah system ATP-PC  (Vern Gambeta, 1992:56) 

2.6 Kecepatan 

Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang 

sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, atau 

kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya ( Harsono, 1993:31 ). 

Kecepatan bukan hanya berarti menggerakan seluruh tubuh dengan 

cepat, akan tetapi dapat pula terbatas pada menggerakkan anggota-anggota 

tubuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam waktu sprint, kecepatan 

larinya ditentukan oleh gerakan berturut-turut dari kaki yang dilakukan secara 
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cepat. Kecepatan tergantung dari beberapa factor yang mempengaruhinya, 

yaitu kekuatan, waktu reaksi (reaction time) dan fleksibilitas (Will More, 

1993:31). Jadi berlatih untuk memperkembangkan kecepatan, atlet harus pula 

dilatih kekuatan, fleksibilitas dankecepatan reaksinya, tidak hanya semata-

mata berlatih kecepatan saja. 

Kecepatan merupakan komponen yang penting dalam olahraga dan 

merupakan komponen yang utama bagi pelari cepat. Yang dimaksud dengan 

kecepatan dalam penulisan ini adalah kecepatan melakukan lari 100 m 

.sedangkan kecepatan itu sendiri dibedakan  dengan Kecepatan sprint ( 

Sprinting Speed )  

Kecepatan sprint adalah Kemampuan organisme atlet dengan kekuatan 

dan kecepatan makimal untuk mencapai hasil sebaik-baiknya, misalnya : 

sprint 100 m, 200m ( Suharno HP, 1993:33 ). Yang dimaksud kecepatan 

dalam penelitian ini adalah kecepatan berlari secara maksimal untuk 

menempuh jarak 100 m. 

1. Kecepatan reaksi 

Kecepatan reaksi adalah kemampuan organisme atlet untuk 

menjawab rangsang secepat mungkin dalam mencapai hasil sebaik-

baiknya ( Suharno HP, 1993:33 ) 

Waktu reaksi adalah kemampuan antara pemberian rangsang 

dengan gerak pertama. Dalam peneliian ini waktu reaksi terjadi pada 

waktu melakukan start lari 100 m, yaitu pada saa aba-aba “ya” maka 

akan terjadi perjalanan gelombang suara memasuki telinga dan 
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kemudian berkembang suara tersebut oleh syaraf akan diteruskan 

kepusat syaraf gerak dan menjadi suatu gerakan 

2. Kecepatan bergerak ( speed of movement ) 

Kecepatan bergerak adalah kemampuan atlet untuk bergerak 

secepat mungkin dalam suatu gerakan yang tidak terputus-putus 

contoh : gerakan salto, melompat, melempar ( Suharno Hp 1993:33 ). 

Dalam lari cepat 100 m kecepatan gerak terjadi saat gerakan kaki 

melangkah dan langkah kaki selanjutnya karena pada hakikatnya 

berlari adalah gerakan melompat berulang  -ulang 

2.7 Panjang Tungkai 

Panjang tungkai adalah komponen kondisi fisik pada paha, betis dan 

kaki {Purwo Sutanto, 2004:4}. Tujuan olahraga 100 m. adalah untuk 

merperbaiki kecepatan dalam berlari, untuk memaksimalkan kecepatan 

horizontal yang dihasilkan dari dorongan badan kedepan, panjang tungkai ini 

merupakan salah satu fartor yang harus diperhatikan oleh para atlet. Jadi 

seorang pelari yang punya panjang tungkai akan memiliki kecepatan linier 

yang lebih besar. Kecepatan agulernya dibuat konstan maka panjang radius 

makin besar daripada kecepatan liniernya, sehingga lebih menguntungkan 

orang yang panjang tungkai untuk berlari. 

2.8 Kekuatan Otot Tungkai 

Kerkuatan ialah kemampuan otot untuk dapat mengatasi tahanan / beban, 

menahan / memindahkan beban dalam menjalankan aktifitas olahraga. Dalam 

olahraga kompetisi, kekuatan merupakan salah satu unsur kemampuan gerak 
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sebagai fundamen dominan untuk mencapai prestasi prima. Kegunaan 

kekuatan disamping untuk mencapai prestasi maksimal, juga untuk 

mempermudah mempelajari teknik-teknik, mencegah terjadinya cidera dan 

memantapkan sikap percaya diri. (Suharno HP, 1993:27) 

Kekuatan otot adalah kualitas yang memungkinkan pengembangan 

ketegangan otot dalam kontraksi yang maksimal (Tri Rustiadi,2008.39 ) 

Kekuatan otot tungkai sama dengan kemampuan otot tungkai untuk 

dapat mengatasi tahanan / beban, menambah / memindahkan beban dalam 

menjalankan aktifitas lari. 

 

2.9 Kekuatan Otot Lengan 

Adalah komponen kondisi fisik yang terdapat pada anggota badan yang 

terdiri dari jari tangan yang panjang sampai bahu (Purwo Sutanto, 2004:4). 

Kekuatan otot lengan mengayun memberi keseimbangan pada gerakan 

kedua tungkai. Jadi bila lengan itu semakin kuat menimbulkan gerakan yang 

cepat dan luas sehingga kecepatan liniernya semakin besar, dengan demikian 

pendukung gerakan kedepan saat berlari, karena otot lengan yang kuat akan 

menambah kecepatan bereaksi gerak. 

Sedangkan otot-otot penyusun lengan bawah yang bekerja saat 

melakukan ayunan antara lain, M. Ekstensor Karpi Radialis Longus, M. 

Ekstensor Karpi Radialis Brevis, M. Ekstensor Karpi Radialis Ulnalis, M. 

Digitorum Karpi Radialis, M. Ekstensor Policis Longus, M. Pronator Teres, 

M. Palmaris Ulnaris, M. Palmaris Longus, M. Fleksor Karpi Radialis, M. 
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digitorum Profundus, M. Fleksor Policis Longus, M. Pronatue Teres 

Equadratus, M. Supinator Brevis. 

 

Gambar 11 Kekuatan otot lengan 
(Evelyn, anatomi dan fisiologi para medis hal 112-113) 

2.10 Daya Ledak  

Daya ledak adalah kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot untuk 

mengatasi tahanan beban dengan kecepatan tinggi dalam suatu gerakan yang 

utuh (Wahjudi, 2000:61), daya ledak merupakan kemampuan tubuh yang 

memungkinkan otot atau sekelompok otot bekerja secara eksplosif . Jadi, daya 

ledak otot tungkai merupakan kemampuan otot tungkai dalam mengatasi 

tahanan atau beban dalam suatu gerakan utuh dengan kecepatan tinggi. 

Diharapkan daya ledak otot tungkai yang baik siswa dapat menghasilkan 

tolakan yang maksimal dalam start jongkok. 

Otot-otot tungkai yang bekerja saat melakukan gerakan tolakan adalah 

otot tungkai atas dan bawah, otot tungkai atas terdiri dari otot gluteus 

maximus, otot adductor, otot paha medial dan lateral, tendon rectus femoris, 
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sedangkan otot tungkai bawah antara lain, otot gastroknemus, otot preneus 

longus, otot soleus, otot extensor digitorium logus, otot extensor atas, tendon 

akhlires, meleoulus medialis, uretina kula bawah, tendon extensor untuk jari 

kaki 

 

Gambar 12 Struktur tungkai 
(Evelyn, anatomi dan fisiologi para medis hal 112-113) 

2.11  Hipotesis 

 Sesuai dengan permasalahan, maka perumusan hipotesis yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Terdapat hubungan panjang tungkai terhadap lari 100 m. 

2. Terdapat hubungan kekuatan otot tungkai terhadap lari 100 m. 

3. Terdapat hubungan kekuatan otot lengan terhadap lari 100 m. 

4. Terdapat hubungan daya ledak terhadap lari 100 m. 

5. Terdapat hubungan panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, kekuatan otot 

lengan, dan daya ledak terhadap kecepatan lari 100 m.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi 

Populasi adalah kelompok yang terdiri dari obyek / subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya  (Sugiyono, 2004 : 72).  

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa putera kelas 

5 SD N 02 dan SD N 03 Doro Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2008-2009 

 

3.2 Sampel dan Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian wakil dari populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2002:110) Sampel dalam penelitian ini adalah siswa putera kelas 5 

SD N 02 dan SD N 03 Doro Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2008-2009 

sebanyak 29 anak. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan 

metode total sampling.  

 

Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas : 

- Panjang trungaki (X1) 

- Kekuatan otot tungkai (X2) 

- Kekuatan otot lengan (X3) 
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- Daya ledak  (X4) 

2. Variabel terikat 

Hasil lari 100 m (Y) 

3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Panjang tungkai diukur dengan menggunakan anthropometer  

          Prosedur pengukuran : 

- Testee berdiri tegak menempel pada dinding dengan sikap badan 

tegak, lalu diukur ketinggiannya. 

- Testee duduk tegak, pantat menempel pada dinding , kaki lurus 

selonjor ke depan, ketinggian duduk di ukur. 

- Ketinggian berdiri dikuranggi ketinggian duduk menjadi panjang 

tungkai. 

2. Back & Legs Dynamometer. 

 Prosedur pelaksanaannya 

- Berdiri di atas tumpuan tanpa alas kaki. 

- Kedua tangan setinggi Acetabula memegang bagian tengah tongkat 

pegangan dynamometer     . 

- Mata rantai diatur sehingga posisi punggung tetap tegak lurus tetapi 

kedua lutut ditekuk membentuk sudut 115 o  

- Jarum penunjuk angka harus berada pada angka nol. 

- Tarik nafas dalam dan dengarkan aba-aba kemudian lakukan gerakan 

meluruskan kedua tungkai atas dan bawah sekuat-kuatnya dengan 
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gerakan perlahan, letak tongkat pegangan harus tetap berada setinggi 

acetabula. 

 

Gambar 13 
Back & Legs Dynamometer 

(Tri Rustiadi, 2008:39) 
3. Expanding Dynamometer. 

Prosedur pelaksanaannya : 

- Expanding dynamometer dipegang oleh kedua tangan , diletakan di 

depan dada dengan skala menghadap depan. Lengan ditekuk, siku 

diangkat sejajar dengan bahu. 

- Jarum penunjuk diatur keposisi angka nol. 

- Ambil nafas dalam dan dengarkan aba-aba. 

- Lakukan gerakan menarik oleh kedua tangan  sekuat-kuatnya kearah 

yang berlawanan tetapi tidak dihentakan, posisi badan tetap tegak. 
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Gambar 14 
Pull & Push Dynamometer. 

(Tri Rustiadi, 2008:39) 
 
 

4. Papan Vertical Jump.   

Prosedur pelaksaannya : 

- Papan vertical jump ditemel pada dinding dengan ketinggian 100 

centimeter dari permukaan lantai. 

- Testee berdiri menghadap dinding dengan salah satu lengan diluruskan 

keatas papan vertical jump lalu dicatat tinggi jangkauan tersebut. 

- Kemudian testee berdiri dengan bagian samping tubuhnya ke arah 

tembok, lalu mengambil sikap jongkok sehingga lututnya membentuk 

sudut 45   dilanjutkan dengan lompatan setinggi- tingginya sambil 

mengayunkan lengan kanannya ke atas. 

- Pada titik tertinggi dari lompatan itu testee segera menyentuhkan ujung 

jari tangannya pada papan pengukur kemudian mendarat dengan kedua 

kaki. 
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- Tes dilakukan tiga kali, selisih yang terbesar antara tinggi jangkauan 

sesudah dan sebelum tes yang diambil. 

 

Gambar 15 
Papan Vertical Jump 

(Tri Rustiadi, 2008:40) 
 

5. Lintasan lari untuk mengukur hasil kecepatan lari 100 m 

Sebelum melakukan tes, testee diberi pengarahan tentang prosedur 

pelaksanaan tes. 

Prosedur pelaksanaanya : 

- Testee berdiri di belakang garis start lalu diberi aba-aba start jongkok 

- Testee berlari dalam lintasan sampai ke garis finish lalu diambil 

waktunya 

- Hasil waktu lari dicatat dalam data 
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3.4 Pengumpulan Data  

Pelaksanaan penelitian ini dengan metode survey dan tehnik test pengukuran 

pengambilan data di lakukan dengan mengukur panjang tungkai, kekuatan otot 

tungkai, kekuaan otot lengan, daya ledak, kemudian dikorelasikan dengan data 

hasil prestasi lari 100 meter. 

 

3.5 Metode Analisis  

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis korelasi dan analisis 

regresi  dengan mencari koefisien korelasi Pearson, dengan rumus 

( )( )
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Keterangan: 

r   : Koefisien korelasi 

N    : Banyaknya anggota sampel 

X  : variabel bebas 

Y    : variabel terikat   

Setelah diketahui ada korelasi antara variabel-variabel bebas dan variabel 

terikat kemudian dicari persamaan garis regresi untuk stiap variabel bebas 

terhadap variabel terikat Y, regresi semua variabel bebas secara bersam-sama 

dalam mempengaruhi Y. Kemudian di uji kelinearannya dan keberartiannya 

dengan uji F dan uji t dengan taraf signifikansi yang ditetapkan sebesar 5%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4. 1 Uji Prasyarat Analisis 

Analisis data dengan menggunakan uji statistika parametrik dalam hal ini uji 

t maupun uji F yang akan peneliti lakukan mengasumsikan bahwa data sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan varians yang homogen. 

Dengan demikian sangat perlu dilakukan uji normalitas dan homogenitas untuk 

menjamin dua asumsi tersebut.  

Pada penelitian ini untuk menguji kenormalan data digunakan plot 

probabilitas normal di mana bila data mengikuti garis lurus maka dapat 

diindikasikan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, 

dan diperkuat dengan uji Kolmogorov Smirnov dengan hipotesis sebagi berikut. 

H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

dan disini H0 akan ditolak bila p-value ≤ α ( taraf signifikansi (keberartian) ) yang 

ditetapkan dalam penelitian ini diambil α = 5% 

Untuk data kecepatan lari 100 m diperoleh plot normal dan nilai p-value uji 

Kolmogorov Smirnov yang disajikan pada Lampiran 2 dan Tabel 1. Dari plot 

tersebut terlihat bahwa sebaran data cenderung mengikuti garis lurus sehingga 

dapat dikatakan bahwa data sampel kecepatan lari 100 m berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal, hasil ini dikuatkan dengan uji Kolmogorov Smirnov 

yang memberikan nilai p-value = 0.2, dengan demikian karena diambil taraf 
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keberartian 5%, jelas H0 yang menyatakan bahwa sampel berasa dari populasi 

yang berdistribusi normal tidak ditolak. 

Tabel 1. Uji Normalitas 

 

Untuk data panjang tungkai (X1) dan  dan data kekuatan otot lengan (X3) 

ditunjukkan oleh plot normal maupun p-value uji Kolmogorov Smirnov yang 

masing-masing < 0.01, yang berarti kedua data sampel tersebut tidak berdistribsi 

normal. Sedangkan untuk data kekuatan otot tungkai (X2) dan daya ledak otot (X4) 

keduanya berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Meskipun hasil uji normalitas tidak memberikan hasil normal untuk semua 

variabel data, namun karena variabel data kecepatan lari 100m  (Y) berdistribusi 

normal maka secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Dengan demikian prasyarat yang pertama ini 

dapat dipenuhi. 

Homogenitas varians pada penelitian ini dilihat langsung dari plot sisaan 

(eror atau galat ) dengan nilai y, di mana bila plot sisaan tidak membentuk suatu 

pola tertentu maka dikatakan sampel berasal dari populasi dengan varians yang 

homogen, dan sebaliknya bila plot sisaan membuat pola tertentu maka sampel 

Uji Normalitas

.288 29 .000 .651 29 .000

.158 29 .061 .862 29 .001

.276 29 .000 .730 29 .000

.143 29 .134 .956 29 .256

.121 29 .200* .973 29 .642

x1
x2
x3
x4
y

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
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berasal dari populasi dengan varians yang tidak homogen. (Thomas P. Ryan 

1997). Berdasarkan plot sisaan  pada Lampiran 3, terlihat plot sisaan dengan y 

tidak dapat dikatakan membentuk suatu pola tertentu sehingga secarea umum bisa 

dikatakan bahwa data sampel berasal dari populasi yang mempunyai homogenitas 

variansi.  

Linieritas hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel 

tergantung perlu juga ditujukkan, untuk menjamin ada tidaknya hubungan linear 

variabel-variabel X1, X2, X3, X4  dengan Y. Namun sifat kelinearan ini akan diuji 

bersamaan dengan analisis regresi linear. 

4. 2  Hasil Analisis Data Penelitian 

Analisis data dilakukan dengan menggunakn bantuan perangkat lunak SPSS 

12, meliputi analisis korelasi dan regresi.  

4. 2. 1 Deskripsi data dan Korelasi 

Data hasil penelitian dapat disajikan secara ringkas dalam Tabel 2. deskripsi 

data sebagai berikut. 

Tabel 2. Statistik Diskriptif 
 

  Rata-rata Std. Deviasi N 
y 15.8855 0.81576 29 
x1 65.3966 9.57058 29 
x2 72.9483 30.42331 29 
x3 7.1379 3.13647 29 
x4 33.4483 4.71764 29 

 

Berdasarkan Tabel 3. dapat dlihat hubungan antar variabel-variabel baik 

variabel antar bebas maupun variabel bebas dengan variabel tergantung. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa koefisien korelasi pearson antar X1 
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X2, X1 X3, X1 X4, X1 Y,  X2  X3, X2 X4, X2 Y, X3 X4, X3 Y, X4 Y masing-masing 

0.494, 0.605, 0.428, -0.621, 0.795, 0.311, -0.462, 0.589, -0.648, -0.62. Dari hasil 

analisis korelasi, korelasi cukup signifikan  dapat dijumpai untuk korelasi antara 

X2 Y,  X3 Y, X4 Y,  X2  X3, dan X3 X4 

Tabel 3.  Korelasi Antar variabel 
  
 
    x1 x2 x3 x4 y 
x1 Pearson 

Correlation 1 .494(**) .605(**) .428(*) -.621(**)

Sig. (2-tailed) . .006 .001 .020 .000
N 29 29 29 29 29

x2 Pearson 
Correlation .494(**) 1 .795(**) .311 -.462(*)

Sig. (2-tailed) .006 . .000 .101 .012
N 29 29 29 29 29

x3 Pearson 
Correlation .605(**) .795(**) 1 .589(**) -.648(**)

Sig. (2-tailed) .001 .000 . .001 .000
N 29 29 29 29 29

x4 Pearson 
Correlation .428(*) .311 .589(**) 1 -.620(**)

Sig. (2-tailed) .020 .101 .001 . .000
N 29 29 29 29 29

y Pearson 
Correlation -.621(**) -.462(*) -.648(**) -.620(**) 1

Sig. (2-tailed) .000 .012 .000 .000 .
N 29 29 29 29 29

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 

Dengan taraf signifikansi yang ditetapkan sebesar 5%(0.05) dapat dilihat 

bahwa ternyata ada korelasi atau hubungan antara variabel panjang tungkai 

dengan prestasi lari 100m, hal ini dapat ditunjukkan oleh nilai p-value = 0.000 < 

0.05. Demikian juga untuk variabel kekuatan otot tungkai secara signifikan 

terdapat hubungan dengan variabel kecepatan lari 100m yang ditunjukkan oleh 

nilai p-value = 0.006 < 0.05. Variabel kekuatan otot lengan secara signifikan 

mempunyai hubungannya dengan kecepatan lari 100m, dengan nilai p-value yang 
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yaitu sebesar 0.000 < 0.05. Terakhir variabel daya ledak otot juga berkorelasi 

dengan kecepatan lari 100m dengan taraf signifikan sebesar 0.000 < 0.05. 

Sehingga secara keseluruhan ada korelasi antara keempat variabel yaitu panjang 

tungkai, kekuatan otot tungkai, kekuatan otot lengan, dan daya ledak terhadap 

kecepatan lari 100m. 

Dari hasil analisis korelasi ini selanjutnya dapat dikembangkan untuk 

melihat apakah ada pengaruh variabel-variabel kekuatan otot tungkai, kekuatan 

otot lengan, dan daya ledak otot terhadap kecepatan lari 100m, mengingat secara 

signifikan berdasarkan uji linearitas ketiga variabel tersebut linear terhadap 

kecepatan lari 100m 

4. 2. 2  Analisis Regresi  

Pada bagian ini akan diperlihatkan seberapa besar variabel-variabel bebas 

mempengaruhi Y (prestasi lari 100m) dan persaman regresinya, serta derajat 

keberartiannya. 

Pertama regresi antara variabel panjang tungkai terhadap kecepatan lari 

100m, adapun hasilnya tersaji pada ringkasan model berikut ini. 

Tabel 4. Ringkasan Model 
 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .621(a) .385 .363 .65127 
  a  Predictors: (Constant), x1 
  b  Dependent Variable: y 
 
  

Berdasarkan ringkasan tersebut, nilai koefisien determinasi yang dilihat dari 

nilai R square yaitu sebesar 0.385, artinya sumbangan variabel panjang tungkai 
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pada model regresi sebesar 38,5%. Selanjutnya model regresi linear ini diuji 

kelinearan dan keberartiannya yaitu dengan uji analisis variansi berikut. 

Tabel 5. ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7.181 1 7.181 16.930 .000(a) 
  Residual 11.452 27 .424     
  Total 18.633 28      

 a  Predictors: (Constant), x1 
 b  Dependent Variable: y 
 
 

Berdasarkan hasil uji F dari tabel tersebut, model  regresi antara variabel 

panjang tungkai dan kecepatan lari 100m cukup signifikan dengan taraf 

signifikansi 0.000 < 0.05. Adapun model persamaan regresi linearnya akan diuji 

dengan uji t yaitu  dengan hipotesis H0 : βi = 0 (parameter βi tidak ada atau tidak 

cukup berarti dalam model) lawan H1 : βi ≠ 0 (parameter βi ada atau cukup berarti 

dalam model)  

model) dapat ditunjukan pada Tabel 6, bahwa H0 tolak untuk taraf signifikansi 5% 

baik pada koefisien β0 ( konstanta model) dengan nilai signifikansi (Sig.) atau p-

value sebesar 0.000 maupun β1 ( koefisien X1) dengan niali p-value = 0.000, 

sehingga  model regresi linearnya  adalah Y= 22.743 - 0.102X1. 

Tabel 6. Uji  koefisien model 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     
1 (Constant) 22.743 1.671  13.611 .000 
  x1 -.102 .025 -.621 -4.115 .000 

 a  Dependent Variable: y 
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Selanjutnya akan dicari persamaan regresi antara variabel X2 ( kekuatan otot 

tungkai) terhadap kecepatan lari 100m. Diperoleh ringkasan model yang disajikan 

dalam Tabel 7 berikut. 

Tabel 7. Ringkasan Model 
  

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .523(a) .273 .246 .72074 
  a  Predictors: (Constant), X1 
 

Dari tabel tersebut nilai koefisien korelasi 0.523 dan koefisien determinasi 

R2 = 0.273 ini berarti subangan variabel X2 yaitu kekuatan otot tungkai hanya 

sebesar 27.3% pada model regresi. Sehingga pengaruh panjang tungkai terhadap 

kecepatan lari 100m tidak begitu besar, meskipun demikian hal ini secara statistik 

signifikan seperti yang ditunjukkan oleh uji F pada Tabel 8. 

Tabel 8. ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3.980 1 3.980 7.334 .012(a)
  Residual 14.653 27 .543    
  Total 18.633 28     

a  Predictors: (Constant), x2 
b  Dependent Variable: y 
 
 

Dengan taraf signifikansi 5% (0.05) > 0.012 cukup untuk menyatakan 

bahwa ada pengaruh panjang tungkai terhadap kecepatan lari 100m. Parameter 

model diuji dengan menggunakan uji t seperti pada tabel berikut. 

Tabel 9. Uji  koefisien model 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     
1 (Constant) 16.790 .361  46.540 .000
  x2 -.012 .005 -.462 -2.708 .012

a  Dependent Variable: y 
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Berdasarkan hasil uji t tersebut kedua parameter model cukup berarti 

masing-masing dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 dan 0.012 dimana 

keduanya kurang dari taraf signifikansi yang ditetapkan sebesar 5%. Dengan 

demikian model regresi linearnya dapat ditulis sebagai persaman linear 

 Y= 16.790 - 0.012X2. 

Regresi yang ketiga adalah antara kekuatan otot lengan terhadap kecepatan 

lari 100m setelah dianalisis hasilnya disajikan pada tabel berikut. 

 

 

Tabel 10. Ringkasan Model 
  
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .648(a) .420 .398 .63283 
  a  Predictors: (Constant), x3 
 

Dari tabel tersebut dapat dilihat koefisien determinasi untuk model ini 

sebesar 0.420 yang berarti sumbangan variabel X3 yaitu kekuatan otot lengan pada 

model regresi. sebesar 0.42 atau 42%. Ini merupakan  subangan yang besar 

terhadap model statistik dan sangat signifikan, bisa dilihat dari uji F pada Tabel 11 

berikut ini. 

Tabel 11. ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7.820 1 7.820 19.527 .000(a)
  Residual 10.813 27 .400    
  Total 18.633 28     

 a  Predictors: (Constant), x3 
 b  Dependent Variable: y 
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Dengan nilai F = 19.527 atau p-value(Sig.) = 0.000 sehingga sangat 

signifikan sekali untuk menunjukkan pengaruh kekuatan otot tungkai terhadap 

kecepatan lari 100m pada taraf signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0.05. 

Sedangkan hasil uji parameter model, baik untuk parameter β0 ( konstanta model) 

maupun β1 ( koefisien X3) adalah cukup signifikan dengan nilai p-value(Sig.) 

masing-masing 0.000 < 0.05 dan in dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 12. Uji  koefisien model 
  
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     
1 (Constant) 17.088 .296  57.642 .000
  x3 -.168 .038 -.648 -4.419 .000

a  Dependent Variable: y 
Dengan demikian model regresinya dapat dinyatakan dalam persamaan garis 

regresi  Y = 17.088 - 0.168 X3 

Regresi yang keempat yang akan dijelaskan adalah pengaruh kekuatan daya 

ledak otot terhadap kecepatan lari 100m. Koefisien determinasi model disajikan 

dalam tabel berikut.  

Tabel. 13 Ringkasan Model 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .620(a) .384 .361 .65202 
  a  Predictors: (Constant), x4 
 
 

Pada tabel ini dapat dilihat bahwa koefisien determinasi model sebesar 0.384 

yang artinya sumbangan variabel daya ledak otot terhadap kecepatan lari 100m 

adalah 0.361 atau 36.1%, dan model ini cukup signifikan seperti yang ditunjukkan 

oleh Tabel 14 berikut. 
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Tabel 14 ANOVA(b) 
   
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7.154 1 7.154 16.829 .000(a) 
  Residual 11.479 27 .425    
  Total 18.633 28     

 a  Predictors: (Constant), x4 
 b  Dependent Variable: y 
 
 

Dengan nilai p-value sebesar 0.000 cukup untuk menunjukkan bahwa ada 

pengaruh yang nyata antara daya ledak otot terhadap kecepatan ari 100m. Adapun 

hasil uji parameter model, baik untuk parameter β0 ( konstanta model) maupun β1 

( koefisien X4) adalah cukup signifikan dengan nilai p-value(Sig.) masing-masing  

0.000  < 0.05 dan ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 Tabel 15. Uji  koefisien model 
 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     
1 (Constant) 19.469 .882  22.074 .000 
  x4 -.107 .026 -.620 -4.102 .000 

a  Dependent Variable: y 
 
 

Berdasarkan tabel tersebut persamaan regresinya adalah Y = 19.469 - 0.107 

X4 

Selanjutnaya akan dilakukan analisis regresi antara variabel-variabel 

panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, kekuatan otot lengan, dan daya ledak otot 

terhadap kecepatan lari 100m. Akan tetapi hasil analisis korelasi pada Tabel 3. 

menunjukkan ada beberapa variabel bebas (panjang tungkai, kekuatan otot 
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tungkai, kekuatan otot lengan,  dan daya ledak otot) yang saling berkorelasi atau 

dalam statistik disebut multikolinearitas sehingga anlisis regresi dilakukan dengan 

metode stepwise backward. Hal ini seperti yang disajikan oleh keluaran SPSS 

berikut ini. 

Tabel. 16 Ringkasan Model 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .756(a) .572 .501 .57639 
2 .756(b) .572 .521 .56480 
3 .734(c) .539 .503 .57501 

  a  Predictors: (Constant), x4, x2, x1, x3 
  b  Predictors: (Constant), x4, x1, x3 
  c  Predictors: (Constant), x4, x1 
 

Pada tabel di atas tampak bahwa koefisien determinasi untuk tiap model 

yaitu model 1 (regresi X4, X2, X1, X3 bebas terhadap Y ) sebesar 0.572 artinya 

sumbangan variabel-variabel X4, X2, X1, X3 terhadap model adalah 57,2%. 

model 2. ( regresi antara X4, X1, X3 terhadap Y ) sebesar 0.572 yang artinya 

sumbangan variable-variabel X4, X1, X3 terhadap model adalah 57,2%. 

model 3. (regresi antara X4, X1 terhadap Y ) sebesar 0.539 artinya variable-

variabel X4, X1 terhadap model adalah 53,9%. 

Dengan demikian tampak jelas bahwa meskipun variabel bebas berkurang 

satu demi satu tetapi koefisien determinasi tidak banyak berkurang, bahkan dari 

model 1 ke model 2 koefisien determinasi tidak berubah, hal ini tidak sejalan 

dengan analisis regresi yang dilakukan sebelumnya yaitu regresi satu demi satu 

variabel bebas dari X1 sampai X4 terhadap Y. Sehingga secara statistik model 1 

dan  model 2 tidak dapat dipakai dalam pengambilan kesimpulan, meskipun dari 

uji F untuk  ketiga model tersebut sangat signifikan seperti yang diperlihatkan 



47 

 

oleh Tabel 17. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat juga bahwa hasil analisis 

regresi dengan metode stepwise dengan backward diperoleh model regresi yang 

paling tepat dari keempat variabel bebas adalah model 3 yaitu regresi linear ganda 

X1 panjang tungkai dan X4 daya ledak otot terhadap Y kecepatan lari 100m.   

 Tabel 17 ANOVA(e) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 10.660 4 2.665 8.021 .000(a)
  Residual 7.973 24 .332    
  Total 18.633 28     
2 Regression 10.658 3 3.553 11.137 .000(b)
  Residual 7.975 25 .319    
  Total 18.633 28     
3 Regression 10.037 2 5.018 15.178 .000(c)
  Residual 8.597 26 .331    
  Total 18.633 28     

a  Predictors: (Constant), x4, x2, x1, x3 
b  Predictors: (Constant), x4, x1, x3 
c  Predictors: (Constant), x4, x1 
d  Dependent Variable: y 
 

Adapun pengujian parameter-parameter ketiga model disajikan pada Tabel 

18 berikut ini. 

Tabel 18.  Koefisien (a) 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     
1 (Constant) 21.825 1.807  12.077 .000
  x1 -.053 .028 -.325 -1.919 .067
  x2 .000 .006 .016 .069 .946
  x3 -.071 .074 -.273 -.960 .346
  x4 -.056 .030 -.325 -1.846 .077
2 (Constant) 21.843 1.751  12.474 .000
  x1 -.053 .027 -.324 -1.958 .061
  x3 -.067 .048 -.258 -1.396 .175
  x4 -.057 .028 -.329 -2.017 .055
3 (Constant) 23.199 1.483  15.639 .000
  x1 -.072 .024 -.435 -2.952 .007
  x4 -.075 .025 -.433 -2.939 .007

a  Dependent Variable: y 
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Dari tabel tersebut ketiga model dapat dibuat persaman garis regresinya yaitu 

Model 1. Y = 21,825 – 0,053 X1 + 0,00 X2 - 0,071 X3 - 0,056 X4 

Model 2. Y = 21,825 – 0,053 X1 - 0,067 X3 - 0,057 X4 

Model 3. Y = 23,199 – 0,072 X1 - 0,075 X4 

Dari ketiga model tersebut model yang model 3 meruakan model terbaik 

berdasarkan hasil ini. 

4. 3  Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis korelasi dan regresi yang telah dilakukan ternyata 

ada korelasi yang cukup signifikan dari panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, 

kekuatan otot lengan,  dan daya ledak otot terhadap kecepatan lari 100m. Korelasi 

kumulatif masing-masing variabel ini dilihat berdasarkan koefisien kortelasi 

Pearson yaitu masing-masing sebesar -0,621 , -0,462, -0,648 , -0,620. Nilai 

negatif dari koefisien korelasi ini dapat diartikan arah korelasinya negatif, dengan 

kata lain semakin besar nilai variabel maka prestasi lari semakin kecil. Hal ini 

mudah dipahami karena kecepatan lari 100m adalah waktu yang dicatat untuk 

setiap siswa ketika melakukan lari 100m, sehingga semakin kecil atau sedikit 

waktu yang ditempuh maka semakin baik prestasi larinya. Dengan demikian 

sejalan dengan teori semakin panjang tungkai siswa, semakin kuat otot tungkai 

siswa, semakin kuat otot lengan siswa, dan semakin kuat daya ledak siswa ketika 

mau lari maka prestasi larinya akan semakin baik yaitu catatan waktunya semakin 

kecil. 
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4.3.1. Mengapa ada hubungan antara panjang tungkai terhadap kecepatan 

lari 100 m?  

Karena panjang tungkai merupakan salah satu faktor untuk 

memaksimalkan kecepatan horizotal yang dihasilkan dari dolongan 

badan ke depan, seorang pelari yang punya panjang tungkai akan 

memiliki kecepatan linier yang lebih besar, kecepatan argulernya 

dibuat konstan maka panjang radius makin besar daripada kecepatan 

liniernya, sehingga lebih menguntungkan orang yang panjang 

tungkai untuk berlari.  

Berdasarkan hasil analisis pengolahan data yang cukup 

signifikan antara hasil pengukuran panjang tungkai dengan hasil 

kecepatan lari 100 m, sebesar -0,621. 

4.3.2. Mengapa ada hubungan antara kekuatan otot tungkai terhadap 

kecepatan lari 100 m? 

Seperti yang disampaikan Tri Rustiadi Kekuatan Otot adalah 

kualitas yang memungkinkan mengembangkan tegangan otot dalam 

kontraksi yang maksimal (2008:99). Jadi kekuatan otot tungkai sama 

dengan kemampuan otot untuk dapat menguasai beban, 

memindahkan beban dalam berlari.  

Berdasarkan hasil analisis pengolahan data yang cukup 

signifikan antara hasil pengukuran kekuatan otot tungkai dengan 

hasil kecepatan lari 100 m sebesar -0,462.  
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4.3.3  Mengapa ada hubungan antara kekuatan otot lengan terhadap 

kecepatan lari 100 m? 

Karena jikalau otot lengan mengayun akan memberikan 

keseimbangan pada gerakan kedua tungkai, jadi bila lengan itu 

semakin kuat akan menimbulkan gerakan yang cepat dan luas 

sehingga kecepatan liniernya semakin besar, dengan demikian 

pendukung gerakan kedepan saat berlari, karena otot lengan yang 

kuat akan menambah kecepatan bereaksi gerak.  

Berdasarkan hasil analisis pengolahan data yang cukup 

signifikan antara hasil pengukuran otot lengan dengan hasil 

kecepatan lari 100 m sebesar -0,648.  

4.3.4.  Mengapa ada hubungan antara daya ledak terhadap kecepatan lari 

100 m? 

Karena daya ledak merupakan kemampuan tubuh yang 

memungkinkan otot atau sekelompok otot bekerja secara eksplosif 

jadi daya ledak otot tungkai yang baik dapat menghasilkan tolakan 

yang maksimal dalam start jongkok. 

Berdasarkan hasil analisis pengolahan data yang cukup 

signifikan antara hasil daya ledak dengan hasil kecepatan lari 100 m 

sebesar -0,620. 

Hasil analisis korelasi juga memperlihatkan bahwa ternyata ada hubungan 

antar variabel bebas sebagai contoh antara panjang tungki dengan kekutan otot 

tungkai yaitu dengan koefisien korelasi sebesar 0.494 dan korelasi ini cukup 
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signifikan seperti yang telah ditunjukkan oleh Tabel 3. Kemudian antara panjang 

tungkai dengan kekuatan otot lengan, panjang tungkai dengan daya ledak otot, 

kekuatan otot tungkai dengan kekuatan otot lengan, serta kekuatan otot lengan 

dengan daya ledak, yang lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3. 

Analisis regresi semakin menguatkan hubungan antara variabel-variabel 

panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, kekuatan otot lengan,  dan daya ledak otot 

terhadap kecepatan lari 100m. Dari hasil analisis regresi didapatkan adanya 

pengaruh yang cukup signifikan antara panjang tungkai dengan kecepatan lari 

100m, yaitu dengan persaman garis regresi Y= 22,790 – 0,102X1. Persaman dapat 

dimaknai sebgai berikut, untuk setiap kenaikan 1 unit X1 akan mengurangi catatan 

waktu lari 100m sebesar 0.102. Koefisien determinasi 38,5% mempunyai arti 

bahwa sumbangan panjang tungkai pada kecepatan lari 100m sebesar 38,5%, 

dengan kata lain panjang tungkai bukan satu-satunya faktor yang menentukan 

dalam kecepatan lari 100m, masih banyak faktor lain yang mungkin ikut 

menentukan kecepatan lari 100m. Sehingga siswa yang panjang tungkainya bukan 

katagori panjang masih punya peluang untuk berprestasi pada lari 100m, asalkan 

faktor-faktor lain semisal latihan dioptimalkan. 

Analisis regresi antara variabel kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan 

lari 100m memberikan persamaan garis regresi Y= 16.790 - 0.012X2. yang berarti 

untuk setiap kenaikan nilai 1 unit  variabel kekuatan otot tungkai akan 

mengurangi catatan kecepatan lari 100m sebesar 0,012 . Sumbangan untuk 

variabel kekuatan otot tungkai hanya 27,3%, ini berarti kekuatan otot tungkai 

tidak begitu menentukan kecepatan lari 100m. 
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Analisis regresi antara variabel kekuatan otot lengan terhadap kecepatan lari 

100m memberikan persamaan garis regresi Y = 17.088 - 0.168 X3. yang berarti 

untuk setiap kenaikan nilai 1 unit  variabel kekuatan otot tungkai akan 

mengurangi catatan kecepatan lari 100m sebesar 0,168 . Sumbangan untuk 

variabel kekuatan otot lengan sebesar 42% ini berarti kekuatan otot lengan tidak 

satu-satunya yang  menentukan kecepatan lari 100m, namun sumbangan variabel 

ini  lebih baik dari dua variabel sebelumnya. 

Analisis regresi antara variabel daya ledak otot terhadap kecepatan lari 100m 

memberikan persamaan garis regresi Y = 19,469 – 0,107 X4. yang berarti untuk 

setiap kenaikan nilai 1 unit  variabel kekuatan otot tungkai akan mengurangi 

catatan kecepatan lari 100m sebesar 0,107 Sumbangan untuk variabel kekuatan 

otot lengan sebesar 38.4% ini berarti kekuatan daya ledak otot  tidak satu-satunya 

yang  menentukan kecepatan lari 100m, namun sumbangan variabel ini  tidak bisa 

diabaikan begitu saja. 

Hasil analisis regresi ganda dilakukan antara panjang tungkai, kekuatan otot 

tungkai, kekuatan otot lengan,  dan daya ledak otot terhadap kecepatan lari 100m. 

adalah sebagai berikut. 

Model 1. Y = 21,825 – 0,053 X1 + 0,00 X2 - 0,071 X3 - 0,056 X4 

Model ini memberikan koefisien determinasi sebesar 57,2% yang artinya 

keempat variabel hanya menyumbang kecepatan lari 100m 57,2% sisanya 

disumbang oleh faktor lain, semisal latihan, makanan dansebagainya. Namun 

persaman regresi ini secara statistik tidak bagus untuk digunakan karena adanya 

multikolinearitas yaitu adanya korelasi antar variabel bebas.  
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Model 2. Y = 21,825 – 0,053 X1 - 0,067 X3 - 0,057 X4 

Model yang kedua memberikan koefisien determinasi sebesar 57,2% yang 

artinya keempat variabel hanya menyumbang kecepatan lari 100m 57,2% sisanya 

disumbang oleh faktor lain. Namun persaman regresi ini secara statistik juga tidak 

bagus untuk digunakan karena masih adanya multikolinearitas. 

Model 3. Y = 23,199 – 0,072 X1 - 0,075 X4 

Model yang ketiga merupakan model regresi linear ganda yang terbaik, 

dengan sumbangan variabel-variabelnya dalam hal ini panjang tungkai dan daya 

ledak otot sebesar 53,9%, yang artinya kecepatan lari 100m 53,9% nya ditentukan 

oleh kedua faktor ini, sehingga faktor ini perlu diperhatikan oleh pemandu bakat 

lari 100m.  

Secara keseluruhan semua faktor –faktor yang diteliti yaitu panjang tungkai, 

kekuatan otot tungkai, kekuatan otot lengan,  dan daya ledak otot punya peran 

dalam mempengaruhi kecepatan lari 100m, sehingga faktor-faktor ini perlu dilatih 

agar kecepatan lari 100m menjadi lebih baik. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian diperoleh kesimpilan sebagai 

berikut. 

1. Panjang tungkai berkorelasi dengan kecepatan lari 100m, dan korelasinya 

mempengaruhi kecepatan lari 100m dengan sumbangan 38,5% 

2. Kekuatan otot tungkai berkorelasi dengan kecepatan lari 100m, dan 

korelasinya mempengaruhi kecepatan lari 100m dengan sumbangan  

27,3% 

3. Kekuatan otot lengan berkorelasi dengan kecepatan lari 100m, dan 

korelasinya  mempengaruhi kecepatan lari 100m dengan sumbangan  42 % 

4. Daya ledak berkorelasi dengan kecepatan lari 100m, dan korelasinya 

mempengaruhi kecepatan lari 100m dengan sumbangan  38,4 % 

5. Panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, kekuatan otot lengan,  dan daya 

ledak otot scara bersama-sama berpengaruh terhadap kecepatan lari 100m, 

dengan sumbangan 50% lebih. 

5. 2. Saran 

 Berdasarkan simpulan ini, peneliti memberikan saran bagi siswa dan guru 

olah raga sekolah dasar sebagai berikut. 
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1. Bagi siswa SD yang bercita-cita ingin menjadi atlet lari 100m  hendaknya 

mempersiapkan fisk dan latihan untuk meningkatkan faktor-faktor panjang 

tungkai, kekuatan otot tungkai, kekuatan otot lengan, dan daya ledak otot. 

2. Bagi guru olah raga, hendaknya memprioritaskan latihan-latihan yang 

dapat meningkatkan faktor-faktor panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, 

kekuatan otot lengan, dan daya ledak otot. 
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Lampiran 1 Data Asli Prestasi Lari 100 m 
 
 

No Nama siswa 
Panjan
g Kekuatan kekuatan Daya  Prestasi  

    tungkai otot tungkai 
otot 
lengan 

ledak 
otot lari 100m 

1 DIMAS TEGAR 69 cm 78 .kg 6 .kg 34 cm 
15.14 
detik

2 ROPII 77 cm 76.5 .kg 9 .kg 42 cm 
14.77 
detik 

3 MUH.RIFKI 62 cm 55 .kg 4 .kg 32 cm 
16.01 
detik

4 LANANG SUWITO 73.5 cm 44.5 .kg 5 .kg 30 cm 
15.12 
detik

5 MUH.SOPAN 67 cm 75.5 .kg 5 .kg 39 cm 
15.76 
detik

6 MUH.HELMI F 62.5 cm 47 .kg 5 .kg 29 cm 
16.63 
detik

7 GIGIH KANIGORO 66 cm 54 .kg 5.kg 28 cm 
16.81 
detik

8 JOKO PRANOTO 68 cm 45.5 .kg 7.kg 33 cm 
15.97 
detik

9 ARIS WANDA 61 cm 43.5 .kg 7 .kg 29 cm 
16.51 
detik

10 NUR CHOLIS 63.5 cm 45 .kg 7 .kg 39 cm 
15.22 
detik

11  Muh. Afnul Arif 62 cm 65 .kg 5 .kg 32 cm 
16.52 
detik

12  Fajar Dwiyanto 62 cm 45 .kg 6 .kg 32 cm 
15.68 
detik

13  Aditya Tri P 69.5 cm 73 .kg 8 .kg 34 cm 
16.25 
detik

14  M. Risqi 70 cm 73 .kg 6 .kg 32 cm 
16.48 
detik

15  Husen Khaerul 63 cm 41.5 .kg 5 .kg 40 cm 
17.02 
detik

16  M. Faisal K 62 cm 57 .kg 6 .kg 30 cm 
16.37 
detik

17  Amin Muftiadi 71.5 cm 42 .kg 5 .kg 32 cm 
16.87 
detik

18  Ikbal aziz 79 cm 162.5 .kg 18 .kg 43 cm 
14.37 
detik

19  Nizar abadi 67.5 cm 58 .kg 8 .kg 35 cm 
15.68 
detik

20  Ardi junaedi 65.5 cm 82.5 .kg 6 .kg 30 cm 
16.46 
detik

21  Apit handoyo 75.5 cm 145.5 .kg 15 .kg 41 cm 
14.25 
detik

22  Ribut kodir 64.5 cm 90 .kg 10 .kg 37 cm 
15.89 
detik

23  Aji Apriyanto 66.5 cm 97.5 .kg 5 .kg 22 cm 
17.49 
detik

24  Bagus Priyono 65 cm 69 .kg 7 .kg 35 cm 16.31 
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detik

25  Fahrul Khoirul 73 cm 73.5 .kg 7 .kg 32 cm 
14.93 
detik

26  Guruh Syaifulloh 64 cm 109 .kg 6 .kg 28 cm 
16.26 
detik

27  Hasbi Sakbana 70.5 cm 113.5 .kg 12 .kg 33 cm 15 detik

28  Rozikin 67.5 cm 57 .kg 5 .kg 33 cm 
15.11 
detik

29  Ahmad yuliana 61 cm 96.5 .kg 7 .kg 34 cm 15.8 detik
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Lampiran 3. Diagnosa Model Sisaan 
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Lampiran 4 Foto dokumentasi penelitian 
 

  
 

Pelaksanaan pengukuran panjang tungkai 
 

 
 

Back dan legs Dynamometer 
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Pelaksanaan Pull dan Push Dynamometer 
 

 
 

Pelaksanaan Tes Vertical Jump 
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Pelaksanaan start lari 
 

 
 

Peserta dan pelaksana penelitian 
 



68 

  

 
 

 
 

Pengarahan tentang prosedur pelaksanaan 
 

 
 

Pengambilan waktu lari 


