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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan ialah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat bangsa dan negara (Undang-undang Republik indonesia No.20 

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional hal 113). 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran yang didesain 

untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan 

motorik, pengetahuan, perilaku hidup, dan sikap sportif melalui kegiatan 

jasmani (Depiknas, 2003: 2). Pendidikan jasmani diberikan disemua jenjang 

pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan dibeberapa perguruan tinggi. 

Mata pelajaran pendidikan jasmani sangat penting karena membantu 

mengembangkan manusia sebagai individu dan mahluk sosial agar dapat 

tumbuh dan berkembang secara wajar. 

Pedidikan jasmani di sekolah merupakan mata pelajaran yang wajib 

diajarkan di sekolah. Oleh karena itu pendidikan jasmani sangat penting 

untuk mendukung kebugaran siswa bahkan prestasi siswa. Menyinggung soal 

prestasi siswa pada kenyataannya banyak sekolah yang kurang 

memperhatikan dalam  pengembangan bakat dan kemampuan individu siswa 
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tersebut, sehingga prestasi siswa kurang maksimal. Untuk mengembangkan 

bakat dan kemampuan siswa maka sekolah harus mempunyai program yang 

bertujuan untuk meningkatkan prestasi baik prestasi akademik maupun 

prestasi olahraga. 

Pembinaan olahraga sebagai salah satu upaya peningkatan sumber daya 

manusia, yaitu peningkatan kondisi kesehatan fisik, mental dan rohani. Untuk 

mencapai prestasi tinggi di dalam olahraga tidaklah mudah. Karena 

merupakan suatu hal yang kompleks dan banyak hal yang mempengaruhinya. 

Diantara faktor tersebut yang paling dominan adalah: 

- kondisi fisik atau kesegaran jasmani  

- kemampuan teknik dan ketrampilan  

- lingkungan yang mendukung. 

Dalam pencapaian prestasi lari sprint di SD Negeri 1 Kalibening 

Kabupaten Banjarnegra kencenderungan anak yang memiliki postur tubuh 

yang lebih pendek justru lebih baik dibandingkan dengan anak yang memiliki 

postur tubuh yang tinggi. Serta dalam perlombaan olahraga atletik di tingkat 

Kecamatan khususnya cabang lari lebih sering mengirimkan atlit yang postur 

tubuhnya tidak begitu tinggi, karena prestasi lari anak yang lebih tinggi jutru 

kalah dengan anak yang memiliki postur tubuh yang lebih pendek. Secara 

umum anak yang memiliki postur tubuh yang tinggi akan dapat melangkah 

lebih jauh karena memiliki tungkai yang lebih panjang dibandingkan anak 

yang postur tubuhnya lebih pendek. 
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Menurut Eddy Purnomo (2007 : 34), kecepatan lari dipengaruhi oleh 

panjang langkah dan frekuensi langkah. Frekuensi langkah dipengaruhi oleh 

kekuatan, dan panjang langkah dipengaruhi oleh panjang tungkai. Koordinasi 

ini selalu terkait dengan kemampuan biomotor yang lain. Diantaranya 

kekuatan. Setiap lari sprint 60 meter memerlukan kekuatan dan langkah yang 

cepat untuk berlari. Lari memiliki teknik lari harus didukung kelenturan otot 

tungkai. Dengan memiliki klenturan yang baik teknik gerak bisa dilakukan 

dengan baik pula. Semua aspek tersebut perlu dipersiapkan secara 

menyeluruh sebab satu aspek akan menentukan aspek yang lain. Kualitas fisik 

merupakan dasar dari prestasi olahragawan, sebab teknik, taktik dan mental 

akan dapat dikembangkan dengan baik jika memiliki kualitas fisik yang baik. 

Untuk mencapai kecepatan tinggi diperlukan power tungkai. Pada saat 

mendorong tanah tugkai harus kuat, sehingga daya dorong kebelakang yang 

dihasilkan besar. Gaya yang dihasilkan diubah menjadi gerakan maju dengan 

kecepatan gerak yang tinggi. Hal ini berarti semakin kuat power tungkai dan 

semakin cepat gerakan tungkai yang diayunkan kedepan secara bergantian 

maka dapat menghasilkan  kecepatan lari yang maksimum. Jadi dalam power 

sudah terdapat kekuatan dan kecepatan yang dibutuhkan saat lari. Kecepatan 

lari dipengaruhi oleh power dan jangkauan gerak, atas suatu keseimbangan 

antara frekunsi dan panjang langkah kaki (Margono, 2002 : 10)   

Anggota tubuh yang dominan digunakan dalam lari adalah tungkai. 

Karena kemampuan lari sprint ditentukan oleh panjang langkah dan frekuensi 

langkah yang diantaranya dihasilkan oleh tungkai seseorang. Pelari yang 
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mempunyai ukuran tungkai yang lebih panjang, dalam berlari lebih cepat dari 

pada yang ukuran tungkainya lebih pendek. Karena ukuran tungkai yang 

panjang dalam lari akan menghasilkan langkah yang lebih panjang. Pelari 

yang mempunyai power tungkai dan power lengan yang kuat mampu berlari 

lebih maksimum. Pada akhirnya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 

jarak 60 meter lebih sedikit. Keoptimalan berlari sebagian kecil tergantung 

pada ukuran proporsi fisik dan kemampuan biomotor terhadap kemampuan 

lari. Siswa dapat berlari lebih cepat, jika proporsi dan kemampuan 

biomotoriknya baik. 

Belum diketahuinya hubungan power tungkai dan panjang tungkai 

dengan kemampuan lari sprint 60 meter, membuat peneliti tertarik untuk 

mengetahui serta menelitinya agar dapat diketahuinya apakah ada hubungan 

power tungkai dan panjang tungkai dengan kemampuan lari sprint 60 meter. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, banyak faktor yang 

mempengaruhi kemampuan lari 60 meter, diantaranya power tungkai dan 

panjang tungkai. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui besarnya hubungan 

yang diberikan oleh power tungkai dan panjang tungkai dengan kemampuan 

lari sprint 60 meter pada siswa putra kelas V SDN 1 Kalibening Kabupaten 

Banjarnegara.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pada 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 
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1. Banyaknya faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa untuk 

mencapai prestasi lari sprint yang maksimum.  

2. Belum ada yang meneliti hubungan power tungkai dengan  panjang 

tungkai dengan kemampuan lari cepat (sprint) di SD Negeri 1 

Kalibening. 

3. Belum adanya kejelasan tentang besarnya pengaruh antara power 

tungkai dan panjang tungkai dengan kemampuan lari cepat (sprint). 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka dalam penelitian 

masalah dibatasi pada  hubungan antara power tungkai dan panjang tungkai 

dengan kemampuan lari cepat (sprint) 60 meter siswa putra kelas V SD Negeri 

1 Kalibening Kabupaten Banjarnegara. 

 

D. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai 

berkut: 

1. Apakah ada hubungan yang segnifikan antara power tungkai dengan 

kemampuan lari cepat (sprint) 60 meter siswa putra kelas V SD 

Negeri 1 kalibening Kabupaten Banjarnegara? 

2. Apakah ada hubungan yang segnifikan antara panjang tungkai dengan 

kemampuan lari cepat (sprint) 60 meter siswa putra kelas V SD 

Negeri 1 kalibening Kabupaten Banjarnegara? 
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3. Apakah ada hubungan yang segnifikan secara bersama-sama antara 

power tungkai dan panjang tungkai dengan kemampuan lari cepat 

(sprint) 60 meter siswa putra kelas V SD Negeri 1 kalibening 

Kabupaten Banjarnegara. 

4. Adakah sumbangan relatif dan sumbangan efektif secara bersama-

sama antara power tungkai dan panjang tungkai dengan kemampuan 

lari cepat (sprint) 60 meter siswa putra kelas V SD Negeri 1 

kalibening Kabupaten Banjarnegara. 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Peneliti bertujuan untuk mengetahui hubungan antara power tungkai 

dengan kemampuan lari sprint 60 meter siswa putra kelas V SD Negeri 1 

Kalibening Kabupaten Banjarnegara. 

2. Peneliti bertujuan untuk mengetahui hubungan antara panjang tungkai 

dengan kemampuan lari sprint 60 meter siswa putra kelas V SD Negeri 1 

Kalibening Kabupaten Banjarnegara. 

3. Peneliti bertujuan untuk mengetahui hubungan antara power tungkai dan 

panjang tungkai dengan kemampuan lari sprint 60 meter siswa putra 

kelas V SD Negeri 1 Kalibening Kabupaten Banjarnegara. 

4. Peneliti bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan antara 

power tungkai dan panjang tungkai dengan kemampuan lari sprint 60 

meter siswa putra kelas V SD Negeri 1 Kalibening Kabupaten 

Banjarnegara. 
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F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat baik 

secara teoritis dan praktis. 

1. Teoritis 

a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti lain pada 

umumnya, khususnya bagi peneliti yang memiliki pembahasan 

atau tema yang hampir sama sehingga dapat  menjadi lebih baik 

b. Memberikan tambahan pengetahuan mengenai jawaban yang 

kongrit tentang suatu masalah yang berkaitan dengan judul 

penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan gambaran terhadap siswa agar dapat mengetahui 

teknik kemampuan lari cepat (sprint) yang baik dan benar. 

b. Sebagai masukan terhadap guru penjasorkes agar dapat 

mengoptimalkan pembelajaran dan sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengambil langkah dalam rangka peningkatan prestasi siswa 

dalam bidang lari cepat (sprint). 

 


