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RINGKASAN 

 

 

 

Atletik merupakan salah satu cabang olahraga tertua di dunia, salah satu 

nomor yang diperlombakan pada cabang olahraga atletik adalah lari. Lari 

merupakan suatu gerakan yang meliputi seluruh anggota tubuh. Langkah kaki dan 

kecepatan putaran kaki adalah kordinasi yang sangat penting untuk mendapatkan 

kecepatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jarak langkah kaki mahasiswa 

UPGRIS dalam melakukan lari 40 meter dan melihat apakah ada perbedaan jarak 

langkah kaki antara kanan dan kiri. 

Kegiatan penelitian ini dilakukan di lapangan atletik UNNES dengan jumlah 

sepuluh orang. Pemilihan subyek penelitian menggunakan purposive sampling. 

Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan cara observasi dan teknik 

analisis data melalui analisis video dengan software dartfish. 

Hasil penelitian ini terdapat perbedaan jarak antara kaki kanan dan kaki kiri 

sampel pada saat melakukan lari sprint 40 meter, sehingga ini dapat memberikan 

dampak yang sangat berpengaruh terhadap hasil dari kecepatan lari yang 

dilakukan oleh sampel. 

 

Kata Kunci : Lari, Atletik, Mahasiswa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Atletik merupakan salah satu cabang olahraga tertua di dunia, salah satu 

nomor yang diperlombakan pada cabang olahraga atletik adalah lari. Lari 

merupakan suatu gerakan yang meliputi seluruh anggota tubuh. (Khomsin, 2011)  

menyatakan bahwa atletik adalah aktivitas jasmani atau latihan fisik, berisikan 

gerak-gerak alamiah. Pada zaman sekarang lari merupakan kegiatan rutinitas oleh 

masyarakat yang biasanya dilakukan setiap pagi pada hari minggu. Lari sudah 

dilakukan oleh manusia sejak zaman romawi kuno, pada saat itu manusia 

melakukan lari untuk berburu dan menghindar dari hewan buas (Kurniawan, Feri. 

2011). Lari juga dapat mengeluarkan keringat sehingga membakar lemak yang 

ada pada tubuh. Pada cabang olahraga atletik nomor lari dibagi menjadi tiga yaitu 

lari jarak pendek, lari jarak menengah dan lari jarak jauh. Pada saat melakukan 

lari hampir semua komponen otot berkontraksi (Sukirno, 2012) mengungkapkan 

bahwa otot yang berkontraksi pada saat melakukan lari yaitu, quadricep, 

hamstring, gastrocnimeus, latimus dorsi, gluteus maximus, biceps, triceps. 

Didalam pendidikan di sekolah cabang olahraga atletik khususnya nomor lari 

sudah masuk didalam silabus. Pembelajaran penjaskes pada dasarnya merupakan 

bagian keseluruhan dari sistem pendidikan secara keseluruhan yang bertujuan 

untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan 

berpikir kritis, keterampilan sosial, dan tindakan moral salah satu sarana yang 
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dapat dilakukan untuk menanamkan itu adalah dengan pembelajaran penjaskes 

(Munasifa. 2008).Lari jarak pendek merupakan nomor perlombaan yang paling 

bergengsi dikarenakan atlet harus melakukan lari tanpa sedikitpun melakukan 

deselerasi. Pada lari jarak pendek perlu adanya kecepatan dan kordinasi dari 

seluruh segmen tubuh. Kordinasi kecepatan putaran kaki dan jarak langkah akan 

mempengaruhi hasil akhir dalam melakukan sprint  (Khomsin, 2011). Sedangkan 

menurut (Ahmad, Maskur. 2006) gerakan ketika berlari adalah flexi siku, flexi 

pinggul, extensi pinggul, flexi lutut, extensi lutut extensi engkel.  Sedikit saja 

kordinasi yang kurang baik dapat mengurangi laju kecepatan. Langkah kaki dan 

kecepatan putaran kaki adalah kordinasi yang sangat penting untuk mendapatkan 

kecepatan. Setiap atlet memiliki perbedaan style dalam berlari, namun teknik 

dasar dalam berlari tetap sama. Untuk mengetahui apakah kordinasi langkah kaki 

atlet perlu dilakukan analisis sehingga dapat memberikan arahan dan masukan 

untuk peningkatan kecepatan atlet. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan 

peneliti terdapat ketidak stabilan antara kaki kanan dan kaki kiri mahasiswa 

UPGRIS dalam melakukan lari sehingga kordinasi kecepatan putaran kaki dan 

jarak langkah kaki masih sangat kurang. Hal inilah yang menjadi pokok 

permasalahan yang harus diteliti. Maka dari itu perlu adanya suatu analisis 

terhadap lari sprint 40 meter pada mahasiswa UPGRIS agar dapat meningkatkan 

kemampuan mahasiswa dalam lari sprint 40 meter. Para pelatih dan guru kiranya 

dapat menggunakan pendekatan biomekanik dalam melakukan analisis. (Lukman. 

2013) menyatakan bahwa Biomekanik adalah ilmu yang mempelajari tentang 
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mekanika gerak tubuh manusia, ketika biomekanik diterapkan di cabang olahraga 

dapat memperbaiki, mengevaluasi kesalahan yang dilakukan atlet. 

Berdasarkan penjabaran di atas maka perlu adanya suatu penelitian untuk 

mengetahui kesalahan dan kelemahan yang dilakukan oleh mahasiswa UPGRIS 

pada lari jarak pendek 40 meter. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat 

meningkatkan kecepatan lari 40 meter mahasiswa UPGRIS. Dari hasil analisis 

diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam 

penyusunan latihan dan metode tehnik yang benar. Berdasarkan latar belakang di 

atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Gerakan Lari 

Sprint 40 Meter Pada Mahasiswa UPGRIS ” 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas dapat di identifikasi beberapa 

masalah diantaranya: 

1. Jarak langkah kaki kanan. 

2. Jarak langkah kaki kiri. 

3. Waktu lari 40 meter. 

C. Batasan Masalah 

Langkah kaki merupakan faktor terpenting dalam melakukan lari. 

Kecepatan lari dalam menempuh jarak tertentu ditentukan juga oleh jarak 

langkah kaki. Maka dari itu perlu adanya suatu analisis biomekanik terhadap 

langkah kaki tersebut. Dengan analisis biomekanik ini kiranya kita dapat 

mengetahui apakah langkah kaki atlet tersebut sama antara kaki kiri dan 
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kananya, ataukah terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Maka dari itu 

peneliti membatasi batasan masalah sebagai berikut : 

1. Analisis biomekanik hanya pada jarak langkah kaki mahasiswa dalam 

melakukan lari sprint 40 meter. 

2. Analisis biomekanik yang dilakukan hanya pada mahasiswa UPGRIS. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

yang akan diteliti yaitu: 

1. Berapakah jarak rata-rata langkah kaki mahasiswa UPGRIS pada saat 

melakukan lari sprint 40 meter ?  

2. Apakah ada perbedaan langkah kaki antara kiri dan kanan ? 

3. Apakah dampak dari langkah kaki terhadap hasil lari ? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jarak langkah kaki mahasiswa 

UPGRIS dalam melakukan lari 40 meter dan melihat apakah ada perbedaan 

jarak langkah kaki antara kanan dan kiri. Dari hasil penelitian ini kiranya 

dapat memberikan informasi terhadap aspek-aspek apa saja yang harus 

ditingkatkan oleh mahasiwa UPGRIS agar dapat meraih hasil terbaik dalam 

melakukan lari sprint 40 meter. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini akan memberikan manfaat pada 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang olahraga, oleh karena itu penelitian ini 

diharapkan dapat: 

1) Memberikan informasi dan menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti 

tentang analisis gerakan lari sprint 40 meter. 

2) Menjadi bahan informasi bagi para pembina, pelatih dalam melatih 

atletnya. 

3) Menjadi masukan bagi para ilmuwan dalam upaya peningkatan 

prestasi atletik. 

4) Menjadi sumbangan pengetahuan bagi atlet atletik dalam melakukan 

lari sprint. 

5) Dijadikan sebagai salah satu bahan acuan untuk kegiatan penelitian 

selanjutnya dengan ruang lingkup yang lebih luas. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Lari 

Lari adalah suatu kegiatan fisik yang melibatkan semua anggota 

tubuh mulai dari kepala hingga kaki. Lari dapat memberikan kesehatan 

fisik pada manusia, karena dengan berlari manusia dapat mengeluarkan 

keringat dan dapat memberikan latihan terhadap jantung, sehingga apabila 

seseorang rajin melakukan lari jantungnya akan terlatih dan tidak mudah 

merasa lelah. Lari adalah salah satu nomor dicabang olahraga atletik. Jika 

lari dilihat dari jaraknya maka lari dibagi menjadi tiga kategori yaitu lari 

jarak pendek, lari jarak menengah dan lari jarak jauh. Namun lari juga 

dapat dikelompokkan dengan lapangan dan alat yang digunakan yaitu lari 

gawang, lari steeple chase, lari estafet, lari marathon (Khomsin, 2011 : 7). 

Yang menjadi perbedaan utama antara lari dan berjalan adalah ketika 

berlari ada gerakan melayang di udara atau ada saatnya dimana kedua kaki 

tidak menyentuh tanah atau lapangan. Ketika seseorang melakukan lari 

maka gerakkanya adalah tangan ditekuk 900 kedepan tubuh kemudian 

jemari tangan dikepalkan setelah itu tangan diayunkan sesuai dengan 

irama kaki. Gerakkan ayunan tangan menyilang dengan gerakkan kaki 

yang maju, apabila kaki kanan yang maju maka tangan kiri harus berada 

didepan tubuh dan sebaliknya apabila kaki kiri yang maju maka tangan 

kanan harus berada didepan tubuh. Fungsi dari ayunan tangan adalah 
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untuk memberikan daya dorongan terhadap tubuh sehingga dapat dengan 

cepat melakukan lari. Secara alamiah tangan dan kaki bergerak secara 

menyilang ketika tangan diberikan kekuatan untuk mengayun maka kaki 

juga secara otomatis akan mendapatkan dampaknya.  

B. Jenis-Jenis Lari yang Dilombakan 

Dalam berkembangya zaman lari bukan hanya menjadi rutinitas 

masyarakat namun lari juga sudah menjadi ajang perlombaan baik dilevel 

daerah, nasional maupun internasional. Dalam olimpiade terdapat 

beberapa nomor perlombaan lari antara 100 m sampai dengan 10.000 m 

(Mukhlis, 2007 : 3).  Jenis-jenis lari yang dilombakan adalah sebagai 

berikut:  

a) Nomor lari jarak pendek/sprint, dengan jarak: 100 m, 200 m, 

dan 400 m. 

b) Nomor lari jarak menengah/middle distance, dengan jarak: 800 

m dan 1.500 m. 

c) Nomor lari jarak jauh/long distance, dengan jarak: 5.000 m, 

10.000 m, dan 42.195 m. 

C. Istilah-istilah dalam Lari 

a) Start 

Start adalah dimana atlet berada didalam lintasan dengan garis 

yang sudah ditentukan sebelum melakukan tolakan lari. Start 

dilakukan apabila atlet sudah mendengar aba-aba atau letusan 

pistol sebagai tanda bahwa perlombaan sudah dimulai. Start 
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juga dibagi menjadi tiga yaitu start jongkok untuk lari dengan 

jarak 100 m, 200 m, 400 m dan 800 m, start berdiri untuk lari 

dengan  jarak di atas 800 m, dan start melayang untuk lari 

estafet 4 x 100 m dan 4 x 400 m pada pelari kedua, ketiga dan 

keempat khusus pelari pertama menggunakan start jongkok. 

b) Finish  

Finsih adalah batas akhir dari jarak lari yang sudah ditentukan 

sesuai dengan nomor perlombaanya. Finish biasanya ditandai 

dengan garis putih selebar 5 cm yang berada lurus dan 

melintang lintasan. Selain itu untuk lari jarak jauh biasanya 

finish ditandai dengan pita, apabila atlet yang menjadi juara 

pertama dia akan melewati pita tersebut. 

c) Jarak 

Jarak atau panjang lintasan yang harus ditempuh atlet dari 

garis start hingga garis finish. 

D. Kerangka Berpikir 

Lari sprint 40 meter merupakan salah satu nomor lari jarak pendek 

yang membutuhkan kecepatan dan koordinasi langkah kaki yang baik. 

kecepatan maksimal akan didapatkan melalui koordinasi dari seluruh 

segmen tubuh meliputi, ayunan tangan, jarak langkah kaki dan juga 

kecepatan putaran kaki. Dari semua aspek tersebut penting bagi para 

pelatih untuk mengetahui apakah ada kelemahan dari salah satu faktor 

yang dilakukan oleh atlet. Untuk meningkatkan kualitas latihan kiranya 
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pelatih dapat menganalisis teknik bukan hanya melalui pengelihatan mata 

saja, karena pengelihatan tidak mampu merekam dan melihat gerakan 

yang cepat artinya pengelihatan mata masih ada kelemahanya. Maka dari 

itu perlu adanya bantuan alat perekam untuk dapat membantu 

menganalisis sebuah gerakkan dan dapat memperbaiki teknik dalam 

melakukan lari sprint 40 m. 

Melalui penelitian ini yang menggunakan alat batu perekam 

kiranya dapat memberikan sumbangsi terhadap peningkatan kecepatan 

atlet dalam melakukan lari sprint 40 meter. Setelah melakukan penelitian 

akan diketahui kekurang yang dilakukan oleh atlet. dari kekurangan itu 

dapat diarahkan untuk merubahnya dan atlet dapat mendapatkan ke 

efisiensian gerak dalam melakukan lari sprint 40 meter. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Alur dalam penelitian ini 

yaitu sepuluh mahasiswa yang memenuhi kriteria melakukan pemanasan, 

selanjutnya melakukan lari sprint 40 meter yang di dokumentasikan dalam bentuk 

video. Setelah itu dilakukan analisis dan dicari hasil jarak langkah kaki kanan, 

jarak langkah kaki kiri dan kecepatan lari. Kemudian dari hasil rekaman dan 

analisis dari gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa kemudian disimpulkan 

untuk mendapatkan penjelasan dari gerakkan yang dilakukan sehingga dapat 

memberikan masukan agar mahasiswa dapat melakukan lari sprint 40 meter lebih 

baik. Jenis penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan 

dartfish. 

B. Veriabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Menurut Maksum (20012:28) variable adalah : suatu konsep yang 

memiliki variabilitas atau keragaman yang menjadi fokus penelitian. Variabel 

dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu analisis gerak lari sprint 40 

meter. 

  Definisi operasional dimaksudkan untuk meghindari kesalahan 

pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam 

judul tesis. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Analisis Gerakan Lari Sprint 40 

Meter Pada Mahasiswa UPGRIS”, maka definisi operasional yang perlu 

dijelaskan, yaitu : 
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1. Analisis  

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti 

mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan 

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari 

kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Analisis merupakan sikap atau 

perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu 

menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antarbagian 

tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai 

kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi 

menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah 

dipahami. 

2. Gerak 

Gerak adalah suatu perubahan posisi atau kedudukan dari titik acuan atau 

titik keseimbangan awalnya. Gerak dapat berupa perpindahan, perputaran 

dan getaran. Yang mempengaruhi gerak pada manusia yaitu fungsi syaraf. 

Fungsi syaraf terkait erat dengan sistem syaraf. Sistem syaraf  merupakan 

bagian penting dalam memproduksi gerak manusia sebab sel-sel syaraf  

merangsang otot untuk memproduksi gerak manusia yang diinginkan. 

3. Lari 

Lari adalah suatu kegiatan fisik yang melibatkan semua anggota tubuh 

mulai dari kepala hingga kaki, perbedaan lari dan berjalan ada pada posisi 

kedua kaki berada di atas udara atau ada disaat kedua kaki melayang 

diudara. 
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C. Subjek Penelitian 

Pemilihan subjek penelitian menggunakan purposive sampling. 

Purposivesampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:300). Subjek dalam penelitian ini adalah 

sepuluh mahasiswa UPGRIS. 

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini berlokasi di lapangan atletik UNNES.Pertimbangan 

pemilihan tempat penelitian adalah karena lintasan lari yang sudah standard 

internasional. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, dimulai pada bulan April 

sampai dengan Mei 2018. Pada bulan April digunakan untuk observasi awal. 

Sedangkan satu bulan berikutnya untuk melakukan kegiatan penelitian.  
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah kamera canon EOS 1100D dan EOS 

600D, tripod, alat tulis,dan Laptop. Adapun spesifikasi kamera yang dipakai 

sebagai berikut: 

 

 

 

Fitur Spesifikasi 

Tipe Canon EOS 1100D 

Ukuran (L x W x H cm) 12.99 x 9.97 x 7.79 cm 

Berat (kg) 3 

Format Foto JPEG, RAW, DPOF 

Ukuran File Foto 4272 x 2848 

Built in Flash Ya 

Tipe Memory Card SD/SDHC/SDXC 

Tipe Layar LCD 

Resolusi Video 1280 x 720 

Ukuran Layar (in) 2.7 

Megapiksel 12.2 

Focal Length 18 - 55mm 

Fitur HD Recording 

Input USB 

Output 
Component Video|Composite Video|3.5mm 

jack|USB|HDMI 

Resolusi Layar 230000 dots 

Format Video MOV 

Range Aperture Lensa f/3.5-5.6 

ISO Range 100-6400 

Range Shutter Speed 30 - 1/4000 detik 

 

 

 

Tabel 3.1 Spesifikasi Kamera EOS 1100D 

 



  

14 
 

 

 

 

Fitur Spesifikasi 

Ukuran (LxWxH 

cm) 
13.31 x 9.98 x 7.8 cm 

Berat (kg) 2 

Tipe Canon EOS 600D 

Ukuran Layar (in) 3.0 

Megapiksel 18.0 

Sistem Operasi Other 

Fitur HD Recording|Image Stabilization|Wide Angle 

Input USB 

Output 
Component Video|Composite Video|3.5mm 

jack|USB|HDMI 

USB Port Ya 

Resolusi Layar 230000 dots 

Lensa Campatible Canon EF lences  

Format Foto JPEG, RAW 

Style Gambar 
Auto Standard, Potrait, Landscape, Neutral, Faithful, 

Monochrome. 

Ukuran File Foto 5184 x 3456 

Format Video MOV 

Video HD Ya 

Resolusi Video 1920x1080 

Movie Compression MPEG-4 AVC 

Focal Length 18 - 55mm 

Image Stabilization Ya 

Aperture Lensa f/3.5-5.6 

ISO Range 100-3200 

Shutter Speed 1/4000- 1/60 detik 

Built in Flash Ya 

Memory Card SD/SDHC/SDXC 

HDMI Port Ya 

Tipe Layar LCD 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan cara observasi. Menurut 

Erman (2009, p. 118) observasi dan analisis isi termasuk cara pengumpulan data 

yang tidak memmberikan pengaruh apapun terhadap lingkungan sosial selama 

investigasi dilakukan dan tidak memerlukan interaksi antara objek yang 

diobservasi dengan peneliti atau observer. 

G. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Data hasil penelitian ini diambil sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian. 

Beberapa hasil pengukuran yang disajikan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Jarak langkah kaki kanan. 

2. Jarak langkah kaki kiri. 

3. Waktu lari 40 meter. 

Beberapa prosedur pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Persiapan penelitian 

a. Mempersiapkan peralatan perekam video. 

b. Subjek penelitian melakukan pemanasan lari. 

c. Meletakkan alat perekam video pada tempat yang telah ditentukan. 

Jarak kamera 1, 2 dan 3 (4m) dari atlet.  

d. Tinggi tripod pada kamera 1, 2 dan 3 (1.5m)  

e. Memberikan pengarahan kepada subjek penelitian apa saja yang harus 

dilakukan. 

2. Pelaksanaan penelitian 

Pelaksanaan penelitian yaitu melakukan pengambilan data lari 40 meter. 

a. Lari 40 meter 
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1) Peneliti melakukan briefing kepada subjek penelitian agar 

melakukan tes dengan maksimal. 

2) Subjek penelitian melakukan pemanasan (warming up). 

3) Subjek penelitian melakukan uji coba sebanyak 1 kali. 

4) Subjek penelitian mengambil posisi start jongkok untuk melakukan 

lari dengan memperhatikan aba-aba dari tester. 

5) Testee diberi kesempatan lari 2 kali dan diambil waku yang terbaik 

6) Perekaman dimulai sebelum aba-aba sampai subjek menyentuh 

garis finih. 

Setelah selesai dilaksanakan pengambilan data lari, dan data tersebut 

dinyatakan sah oleh peneliti dan pelatih. selanjutnya data yang berupa video 

ditunjukkan kepada expert judgement untuk di validasi. 

Untuk memperlancar jalannya pelaksanaan penelitian ini, penulis 

dibantu oleh seorang petugas yang sebelumnya telah diberi penjelasan 

tentang jalannya penelitian, sehingga mereka tahu tugas-tugas yang harus 

dikerjakan. Dalam hal ini peran mereka membantu kelancaran penelitian 

seperti menyiapkan alat-alat serta mencatat hasil lari. Sedangkan proses 

pengambilan rekaman video oleh peneliti sendiri. 

H. Expert Judgement 

Agar data penelitian ini dapat ditindaklanjuti dalam proses penelitian 

yaitu dianalisis dengan program komputer dartfish dibutuhkan seorang pakar 

ahli untuk mengamati dan menyatakan data penelitian yang peneliti peroleh 
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sah untuk dapat dilanjutkan dalam proses penelitian. Berikut profil singkat 

dari pakar ahli yang dipilih sebagai expert judgement: 

1. Nama   : Pandu Kresnapati, S.Pd., M.Pd 

2. Kualifikasi Expert : Pelatih Atletik 

Untuk validasi, peneliti memberikan data penelitian berupa rekaman 

video yang dikemas dalam kaset DVD berisi rekaman gerakan lari. 

Selanjutnya untuk dapat diamati dan dinilai gerakan tersebut sah atau tidak. 

I. Teknik Analisis data 

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berupa video lari 

40 meter. Adapun tahapan teknik analisis data sebagai berikut:  

1. Hasil rekaman di kemas dalam DVD, untuk diserahkan kepada expert 

judgement. 

2. Hasil rekaman divalidasi expert judgement untuk validasi keabsahan 

gerakan lari 40 meter. 

3. Hasil rekaman setelah validasi expert dimasukkan ke dalam 

softwareDartfish Teampro 5.5. 

4. Hasil pengukuran dengan software Dartfish Teampro 5.5 direkap ke dalam 

software Microsoft Excel 2010. 

5. Menyimpulkan hasil lari. 

J. Standard Operating Procedure Dartfish 

Setelah mendapatkan hasil rekaman video, langkah selanjutnya adalah 

menganalisis video yang telah diperoleh dengan cara mendeskripsikan hasil 

rekaman video menggunakan software dartfish. Dartfish versi 4.5.2.0 adalah 
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sebuah software yang pada intinya diperlukan seseorang dalam mengukur sesuatu 

yang tidak dapat dilihat oleh kejelian mata. Software ini memerlukan sebuah 

kamera, dan dapat menganalisis gerakan secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Hasil rekaman sebuah gerakan dapat ditayangkan ulang dengan menggunakan 

Dartfish untuk melambatkan sebuah gerakan dan menghentikan gerakan. Hasil 

rekaman gambar selanjutnya dapat di transfer kedalam komputer, sehingga 

rekaman gambar videonya dapat di analisis sesuai kehendak pengamat. 

Fasilitas program yang tersedia pada software ini adalah: 

1. Dv Import: mentransfer clip dari camera digital maupun handycam 

ke komputer. 

2. Dv Export: mentransfer clip dari komputer ke kamera. 

3. Player: Memutar clip gambar atau video, secara slomotion frame by 

frame maupun full screen. 

4. Analizer: menganalisis gerakan lain ditinjau dari sudut segmen 

tubuh, lintasan gerakan, kecepatan, waktu maupun jaraknya. 

Jadi melalui analisis video dengan software Dartfish ini peneliti dapat 

menemukan kesalahan atau kekurangan pada subjek, sehingga dapat memperbaiki 

gerakan yang telah dilakukan dengan program latihan yang peneliti rancang. Pada 

akhirnya dapat meningkatkan permainan yang dimiliki seorang atlet atau pemain.  

Dalampenelitian ini teknik analisis datanya menggunakan software program 

Dartfish. Hasil rekaman kemudian dimasukkan ke laptop atau komputer. Hasil 

rekaman shooting yang dimasukkan ke laptop terlebih dahulu telah diubah dalam 

bentuk gerakan-gerakan clip (video clip), kemudian gerakan-gerakan clip tersebut 
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dianalisis menggunakan software program Dartfish dengan menggunakan fasilitas 

Analizer. Dengan menggunakan fasilitas Analizer pada software program Dartfish 

video clip tersebut dapat dianalisis. Penjelasan kuantitatif analisis gerakan 

difokuskan pada pengukuran-pengukuran yang berkaitan dengan jarak langkah 

kaki kanan, jarak langkah kaki kiri, dan waktu kecepatan lari 40 meter.Gerakan-

gerakan tersebut di breakdown menjadi beberapa tahapan gerakan, masing-masing 

gerakan ditunjukkan urutan gerakan beserta waktu ketika gerakan tersebut 

berlangsung.  

Langkah-langkah dalam menganalisis gerakan adalah sebagai berikut: 

1. Membuka program Dartfish 

2. Memilih fasilitas analyzer file video yang dimaksud. 

3. Memilih file video yang dimaksud. 

4. Menjalankan rekaman dalam slow motion (gerakan perlahan). 

5. Menghentikan gerakan pada posisi-posisi yang dikehendaki. 

6. Menentukan panjang kalibrasi 1 meter. 

7. Mengukur besaran-besaran yang diperlukan (waktu, panjang dan besar 

sudut). 

8. Memotret hasil analisis pada setiap tahapan gerakan. 

9. Menyimpan file analisis.  

Hasil analisis gerakan berdasarkan langkah-langkah di atas akan dijadikan 

acuan dalam merancang tindakan atau program latihan, yang disesuaikan dengan 

kesalahan yang dilakukan oleh subjek. 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Analisis Dartfish 

 Data yang telah ambil berupa video dijadikan satu folder kemudian 

dianalisis dengan menggunakan dartfish Teampro 5.5 untuk dijadikan beberapa 

clip gambar dan juga video hasil dari analisis. Point-point yang menjadi bahan 

analisis sebagai berikut: 

1) Jarak langkah kaki kanan, jarak ini diukur dari posisi kaki kiri dibelakang 

kemudian kaki kanan yang meraih jarak terjauh kedepan, kemudian di 

ambil jaraknya. Satuan dalam analisis ini yaitu meter (m). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Jarak langkah kaki kanan (Dokumen peneliti) 

2) Jarak langkah kaki kiri, jarak ini diukur dari posisi kaki kanan dibelakang 

kemudian kaki kiri yang meraih jarak terjauh kedepan, kemudian di ambil 

jaraknya. Satuan dalam analisis ini yaitu meter (m). 
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Gambar 4.2 Jarak langkah kaki kiri (Dokumen peneliti) 

3) Kecepatan lari 40 meter, waktu diambil dari aba-aba iya sampai sampel 

meraih garis finish.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Memasuki garis finish (Dokumen peneliti) 

 

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian ini di masukan di software dartfish dan dianalisis 

sesuai dengan kebutuhan peneliti. Terdapat tiga aspek yang dijadikan analisis di 

dalam penelitian ini yaitu jarak langkah kaki kanan, jarak langkah kaki kiri dan 

kecepatan lari 40 meter. Dari ketiga aspek tersebut dilakukan perhitungan 

kecepatan dengan menggunakan satuan meter dan second. Hasil analisis dapat 

dilihat di tabel berikut ini :  
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NO NAMA Jarak langkah 

kaki kanan 

Jarak langkah 

kaki kiri 

Waktu lari 

40M 

1 ASE 1.18 m 1.08 m 5.12 m/s 

2 AFY 1.15 m 1.06 m 5.02 m/s 

3 AW 1.12 m 1.07 m 4.86 m/s 

4 WV 1.10 m 1.00 m 5.23 m/s 

5 TIJ 1.21 m 1.17 m 4.98 m/s 

6 ARI 1.19 m 1.07 m 5.21 m/s 

7 TUR 1.29 m 1.25 m 4.81 m/s 

8 ADI 1.22 m 1.13 m 5.19 m/s 

9 RWY 1.17 m 1.09 m 4.92 m/s 

10 HST 1.13 m 1.00 m 5.22 m/s 

 

Dari kesepuluh subyek yang dianalisis rata rata jarak langkah kaki kanan 

adalah 1.17m dan rata-rata jarak langkah kaki kiri adalah 1.09m. Rata-rata 

kecepatan lari dari sampel adalah 5.05m/s. 

Dari data yang didapat menunjukkan bahwa terjadi perbedaan langkah 

yang sangat signifikan antara kaki kiri dan kaki kanan yang dilakukan oleh 

sampel. Rata-rata jarak langkah kaki kanan yang dilakukan lebih baik 

dibandingkan jarak langkah kaki kiri, rata-rata perbedaan jarak yang dilakukan 

yaitu 8cm. Sampel dengan waktu tercepat adalah TUR dengan jarak langkah kaki 

kanan 1.29m dan jarak langkah kaki kiri 1.25m perbedaanya jarak antara kaki 

kanan dan kiri hanya 4cm dengan catatan waktu 4.81m/s.  

Sedangkan sampel dengan perbedaan jarak langkah yang sangat jauh 

adalah HST dengan perbedaan jarak langkah kaki kanan dan kiri hingga mencapai 
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13 cm dengan pencapaian waktu 5.22 m/s. Hal ini dapat menunjukkan bahwa 

pentingnya keseimbangan jarak antara kaki kiri dan kanan sehingga waktu dalam 

berlari dengan jarak 40m akan lebih baik. didalam melakukan gerakan berlari 

setiap segmen tubuh saling mempengaruhi mulai dari upper body, torso dan lower 

body. Sehingga penting bagi pelatih untuk memperhatikan semua faktor tersebut.  

Perbedaan jarak langkah antara kaki kanan dan kaki kiri dapat terjadi 

akibat kebiasaan yang dilakukan oleh atlet sejak dari awal latihan. Hal ini penting 

untuk diperhatikan sehingga ketika atlet sudah memasuki golden age, maka 

perbedaan jarak langkah kaki kiri dan kanan atlet tidak terlalu jauh bahkan bisa 

sama, sehingga pelatih bisa fokus terhadap kekuatan dan kecepatan yang 

dilakukan atlet untuk mendapatkan waktu yang lebih baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa kesimpulan 

dari hasil analisis data yang dilakukan. Terdapat perbedaan jarak antara kaki 

kanan dan kaki kiri sampel pada saat melakukan lari sprint 40 meter, sehingga ini 

dapat memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap hasil dari kecepatan 

lari yang dilakukan oleh sampel. Dalam melakukan lari, selain faktor jangkauan 

kaki untuk meraih kecepatan, faktor kecepatan putaran kaki juga menjadi salah 

satu faktor yang tidak bisa dipisahkan.  

Kedua faktor tersebut saling berkolaborasi agar atlet dapat meraih 

kecepatan yang maksimum, dari kolaborasi kedua faktor tersebut perlu juga faktor 

penunjang lainya seperti ayunan tangan dan jarak antara kaki kiri dan kanan yang 

sama baiknya, artinya jarak antara kaki kiri dan kanan tidak berbeda terlalu jauh. 

Apabila diasumsikan bahwa dalam satu langkah salah satu kaki lebih kecil 

jaraknya 4cm saja jika dikalikan dengan 20 langkah maka 120cm jarak yang 

sudah terbuang sia-sia sehingga secara otomatis waktu dalam meraih garis finish 

juga terpotong.  

Didalam penelitian ini kelihatan sekali perbedaan antara jarak langkah 

kaki kiri dan kaki kanan dalam melakukan lari 40meter. Hal ini dapat menjadikan 

salah satu koreksi para pelatih untuk memperhatikan atletnya ketika melakukan 

lari, agar kebiasaan sejak dini sudah dibentuk menjadi kebiasaan yang baik. 

kelemahan ini dapat diperbaiki dengan memberikan latihan dasar-dasar atletik, 
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pada saat melakukan dasar-dasar atletik pelatih harus memperhatikan secara detail 

gerakan yang dilakukan oleh atletnya agar atlet tidak melakukan gerakan yang 

salah. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini kiranya dapat memberikan ilmu 

pengetahuan terhadap atlet agar memperhatikan jarak langkah kaki kanan dan kiri 

agar jarak antara dua kaki tersebut tidak berbeda jauh bahkan bisa sama, sehingga 

tidak merugikan atlet tersebut.  

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka akan diberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Untuk meningkatkan kecepatan lari, para pelatih diharapkan mampu 

memberikan arahan dan kritikan kepada atletnya yang bersifat membangun. 

2. Untuk memperoleh kecepatan lari yang maksimal koordinasi gerakan sangat 

mempengaruhi, hendaknya dibantu dengan jarak kaki kiri dan kanan yang 

tidak terlalu jauh perbedaanya. 

3. Untuk menganalisis suatu gerakan hendaknya menggunakan software 

program Dartfish atau sejenisnya. 

4. Hasil temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti 

yang lain pada situasi atau konteks yang relatif sama di kancah yang berbeda 

untuk meningkatkan kinerja pelatih. 
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D. Keterbatasan Penelitian 

Di dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan, 

karena dalam pengambilan data terdapat kesulitan pada keterbatasan jarak 

penempatan kamera, karena jarak samping lapangan memang sangat sempit sekali 

sehingga saya selaku peneliti belum mendapatkan angel yang pas.  

Dari penelitian yang saya lakukan ini masih membutuhkan 

penyempurnaan, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran yang 

membangun untuk kesempurnaan penelitian ini dan dapat memberikan ilmu 

pengetahuan kepada atlet atletik sehingga dapat meraih prestasi yang lebih baik 

lagi.  
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Permainan Golf Untuk Proses 

Pembelajaran Pendidikan, 

Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan Siswa Sekolah Dasar 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

3. Drs. Tri Rustiadi, M.Kes 

4. Drs. Tri Nurharsono, 

M.Pd 

9. Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, 

M.Pd 

10. Dr. Setya Rahayu, M.S 
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3. Pengalaman Penelitian (dalam 5 Tahun Terakhir) 

No Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber Jumlah 

(Rp) 

1 2012 

Pengembangan Bahan Ajar Pembelajaran 

Tematik SD Pada Mahasiswa S1 PGSD 

IKIP PGRI Semarang 

IKIP PGRI 

Semarang 
4.900.000 

2 2013 

Pengembangan Model Permainan Tali 

Untuk Proses Pembelajaran Pendidikan 

Jasmani, Olahraga dan Kesehatan Siswa 

Sekolah Dasar 

IKIP PGRI 

Semarang 
8.000.000 

 

4. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat (dalam 5 Tahun Terakhir) 

No Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber Jumlah 

(Rp) 

1 2011 

Pelatihan Pembuatan Silabus dan 

RHKpada Kelompok PAUD Kelurahan 

Muktiharjo Lor Semarang 

IKIP PGRI 

Semarang 
5.000.000 

2 2012 

IbM Kelompok Kegiatan Guru (KKG) 

SD Jatingaleh Semarang Tentang 

Perluasan Lesson Study Di Sekolah 

Dasar 

IKIP PGRI 

Semarang 
3.500.000 

3 2012 
IbM PKK RW 11 Kelurahan Tambak aji 

Kecamatan Ngaliyan 

IKIP PGRI 

Semarang 
3.500.000 

4 2013 
IbM Kelompok Tani Kelurahan 

Mangkang Wetan Kec. Tugu 

IKIP PGRI 

Semarang 
5.000.000 

5 2013 

IbM Kelompok Kader Pos PAUD 

Cendekia Mandiri Kelurahan Tambakaji 

Kec. Ngaliyan 

IKIP PGRI 

Semarang 
4.000.000 

 

5. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal (5 tahun terakhir) 

No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal 
Volume/Nomor/ 

Tahun 

1 

Pengembangan Model Permainan  

Golf Untuk Proses Pembelajaran 

Pendidikan Jasmni, Olahraga dan 

Kesehatan Siswa Sekolah Dasar 

Jurnal Ilmu 

Keolahragaan” 

SPORTS SAINS” 

ISSN: 1829-8443/ 

2011 
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2 

Partisipasi Masyarakat Dalam 

Keberhasilan Program Sekolah 

Sebagai Implementasi Manajemen 

Berbasis Sekolah 

Prosiding Seminar 

Nasional 

ISBN : 978-602-

8048-75-3/ 2012  

3 

Studi Kompetensi Kualitas SDM Guru 

Sekolah Dasar Melalui Kurikulum 

2013 

Prosiding Seminar 

Nasional: Peranan 

KepalaSekolah, 

Guru dan Guru 

Pembimbing/ 

Konselor Dalam 

Implementasi 

Kurikulum 2013 

ISBN: 978-602-

8047-74-6/ 2013 

 

6. Pemakalah Seminar Ilmiah (5 tahun terakhir) 

No 
Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1 

Penilaian Kinerja untuk 

Peningkatan 

Profesionalisme Guru 

Berkelanjutan 

Penilaian Kinerja untuk 

Peningkatan 

Profesionalisme Guru 

Berkelanjutan 

Semarang 8 Juli 

2012 

2 

Peranan Kepala Sekolah, 

Guru dan Guru 

Pembimbing/ Konselor 

Dalam Implementasi 

Kurikulum 2013 

Studi Kompetensi Kualitas 

SDM Guru Sekolah Dasar 

Melalui Kurikulum 2013 

Minggu 7 April 2013 

 

7. Karya Buku (5 tahun terakhir) 

No Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

  
    

 

8. Perolehan HKI (5-10 tahun terakhir) 

No Judul / Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

     

 

 

 

 

 

 



 

36 
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Rencana Dan Jadwal Penelitian 

Tabel Rencana Jadwal Penelitian 

No. 
JENIS 

KEGIATAN 

Minggu  ke- (April 2018 - Juni 2018) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Pengajuan 

Proposal 

V            

2. Seleksi proposal  V           

3. Pengumuman 

hasil seleksi 

  V          

4. Persiapan 

penelitian 

  V          

5. Pelaksanaan 

penelitian 

  V V V        

6. Pengolahan data      V       

7. Penyusunan 

instrumen 

penelitian  

      V V V V   

8. Penyusunan 

laporan penelitian 

         V V  

9. Pengiriman hasil 

laporan penelitian 

           V 
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Observasi dalam kegiatan penelitian 

 
 

 
Persiapan penelitian 
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Pemasangan tapping 

 

 
Bentuk persiapan sebelum melakukan tes 
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Proses pengambilan data 

 

 
Proses melakukan tes menggunakan kamera 
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Pendinginan dan recovery 

 

 
Foto bersama dalam kegiatan 
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