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Abstrak: Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Latihan 
Shuttle Run dan Resistance Sprint terhadapKecepatan Lari Sprint (Studi 
Eksperimen Ektrakurikuler Atletik SDIT Irsyadul Ibad Kabupaten Pandeglang 
Tahun 2020). Populasi penelitian ini adalah seluruh siswaSDIT Irsyadul Ibad 
Kabupaten Pandeglang Tahun 2020, sampel dipilih dua kelas secara acak, yaitu 
kelas VA  sebagai kelas eksperimen, dan kelas VB sebagai kelas kontrol. 
Pengumpulan data dilakukan melaui tes keterampilan. Tes berupa test kecepatan 
lari sprint siswa. Pretest diberikan sebagai tes awal sebelum perlakuanLatihan 
Shuttle Run dan Resistance Sprint, sedangkan posttes dilakukan setelah diberikan 
perlakuanLatihan Shuttle Run dan Resistance Sprint. Hasil yang diperoleh 
setelah proses pembelajaran dengan Latihan Shuttle Run dan Resistance Sprint 
terlihat adanya pengaruh yang signifikan terhadap hasil kecepatan lari sprint 
siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode dengan Latihan 
Shuttle Run dan Resistance Sprint terhadap Kecepatan Lari Sprint siswa sangat 
baik diterapkan. 
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1 PENDAHULUAN 

Shuttle run  adalah  tes  untuk  mengukur  
kelincahan  kaki, lari  bolak  balik  
secepatnya  dari  titik  yang  satu  ke  titik  
yang  lain  dan  melatih  mengubah  gerak  
tubuh  arah  lurus (Sajoto, 1995). Latihan  
shuttle run  merupakan  latihan  alternative  
dan  bentuk  latihan  yang  cukup  efektif  
untuk  diberikan  kepada  atlet  guna  
meningkatkan  performa  karena  
menyenangkan  saat  latihan  dan  mampu  
memberikan  efek  yang  baik  pada  

kecepatan  seorang  pelari  serta  masih  
dalam  aturan  dan  prinsip-prinsip  latihan.  
Saat  melakukan  latihan shuttle run  maka  
kaki  pelari  seperti  diberi  beban  yang  
cukup  berat  sehingga  pelari  berusaha  
untuk  lari  secepat  mungkin.  Usaha  untuk  
lari  secepat  mungkin  akan  meningkatkan  
kekuatan  otot  tungkai  kaki  dan  power  
tungkai. T. J. Suchomel, et al  mengatakan  
korelasi  besarnya  antara  kekuatan. 
Selain  itu  berbeda  dengan  latihan  lari  
shuttle run,  terdapat  metode  latihan  lari 
yaitu  Resistance  sprinting 
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(berbeban/hambatan). Menurut 
Faccioni(1994, hlm. 1) “Resisted sprinting 
is a normal componenet of many sprinters 
training program. This may potentially 
involve weighted vest running, uphill 
running, resisted towing, sand and water 
running”, sedangkan beban untuk latihan 
lari resisted  sprinting menurut  Faccioni 
(1994, hlm. 2) ialah “ Resisted towing 
training can involve the towing of a 
sled,tyre, speed chute (parachute), or other 
weighted device.” Maksudnya ialah bahwa 
latihan lari Resistance  sprinting yaitu lari 
yang menggunakan beban sebagai alat 
latihan berupa : rompi, lari tanjakan, 
menarik beban, berlari dipasir dan air, 
sedangkan latihan dengan menarik beban 
dapat menggunakan kereta luncur, ban, 
parasut, atau beban lainnya. 
Salah satu dari latihan lari Resistance  
sprinting adalah menggunakan karet elastis. 
Berdasarkan tujuannya, bentuk latihan 
menggunakan karet elastis dengan ditahan 
teman dari belakang dapat meningkatkan 
power tungkai pelari sehinggaberbanding 
lurus dengan panjang langkah dan kekuatan 
gaya otot tungkai serta dapat berkembang 
dengan merekrut serat otot-otot cepat (fast 
twitch muscle fibers). Sidik (2012) 
menyatakan “Istilah Harness  digunakan 
oleh para atlet ketika latihan bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan 
kecepatan, kekuatan (strength) dan daya 
tahan (endurance)”. Oleh karena itu dalam 
penelitian ini penulis memilih latihan lari 
Resistance  sprinting dengan menggunakan 
karet elastis yang diikat pada pelari dan 
ditahan dari belakang oleh teman. 
Sedangkan untuk berat bebandisesuaikan 
dengan kemampuan masing-masing atlet. 
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penulis  
tertarik  untuk  melakukan  penelitian  
dengan  judul “ Pengaruh  Latihan  Shuttle 
run  dan  Resistance  Sprint  Terhadap  
Kecepatan  Lari  Sprint  Studi  Eksperimen  

Ektr akurikuler  Atletik  Sdit  Irsyadul  Ibad  
Kabupaten  Pandeglang”. 

2 METODE 

2.1 Partisipan 

Sampel dari penelitian ini adalah 20 siswa 
yang mengikuti ekstrakuliluler  atletik  di  
SDIT  Irsaydul  Ibad. 

2.2 Instrumen 

2.2.1 Penilaian Lari Sprint 

Instrumen pengumpulan data lari sprint 
meliputi lari sprint 100 m. 

2.3 Prosedur 

Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode eksperimen dengan desain True 
Experimental Design (pretest-posttest 
control group design), adapun rincian 
pelaksanaan penelitiannya yaitu 3  kali  
seminggu  meliputi  hari  senin, kamis dan 
sabtu. Waktu  pelaksanaan  tes  awal  
diadakan  pada  jam  15.00- 17.00, hari  
sabtu, 14  September  2019. Sedangkan  tes  
akhir  diadakan  pada  jam 15.00- 17.00, 
hari  senin, 28  Oktober  2019. 

3 HASIL PENELITIAN 

Data hasil penelitian dianalisis oleh 
perhitungan T Test Hitung dengan berbantu 
SPSS-22 pada kedua kelompok data di atas 
menunjukkan bahwa pada Sig. = 0.037< 
0.05 pada taraf signifikan 0.05 maka H0 

ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat 
pengaruh latihan  shuttle run  dan  
resestince  sprinting  memberikan  
pengaruh  terhadap  kecepatan  lari siswa.  
Hasil perhitungan ANAVA dengan 
berbantu SPSS-22 pada kedua kelompok 
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data menunjukkan bahwa pada Sig. = 
0.037< 0.05 pada taraf signifikan 0.05 maka 
H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan pada hasil 
kemampuan kecepatan lari sprint siswa 
yang mendapat perlakuan model latihan 
Shuttle Run dengan siswa yang mendapat 
perlakuan dengan model konvensional. 
maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan 
antara model latihan Shuttle Rundan model 
konvensional terhadap hasil kemampuan 
kecepatan lari sprint pada siswa kelas V 
SDIT Ibad Irsyadul Ibad pandeglang yang 
mendapat perlakuan model pembelajaran 
latihan Shuttle Run lebih tinggi daripada 
yang mendapat perlakuan pembelajaran 
Konvensional. 

4 PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan pada 
hasil lari sprint siswa dengan menggunakan 
model latihan shuttle run dan resestince 
sprint. Hal ini sesuai dengan pernyatan para 
ahli bahwa usaha  untuk  lari  secepat  
mungkin  akan  meningkatkan  kekuatan  
otot  tungkai  kaki  dan  power  tungkai. T. 
J. Suchomel, et al  mengatakan  korelasi  
besarnya  antara  kekuatan  dan  sprint  
menunjukkan  hubungan  substansial  
dengan  kekuatan. Latihan beban adalah 
suatu proses yang sistematis yang dilakukan 
secara berulang-ulang dengan beban yang 
semakin lama bertambah secara bertahap 
dan dapat meningkatkan kekuatan otot 
(Lamb.D, 1999). Menurut Harsono (1988), 
latihan beban bila dilakukan dengan benar 
dapat mengembangkan kecepatan, 
kekuatan, dan daya tahan yang merupakan 
faktor- faktor yang penting bagi setiap atlet. 
Sehingga peningkatan kemampuan dan 
keterampilan dapat meningkat. Dalam 
Kecepatan Lari Sprint dengan model latihan 

shuttle rundan Resistance Sprint merupakan 
model yang dapat memudahkan siswa 
untuk meningkatkan kecepatan lari sprint 
siswa yang lebih baik. 

5    KESIMPULAN DAN 
REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, maka peneliti dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut : (1) Latihan  
Shuttle Run dan  Resestince  Sprinting 
berpengaruh secara signifikan terhadap  
hasil kecepatan  lari  Sprint siswa di SDIT  
Irsyadul  Ibad  Kabupaten  Pandeglang. 
(2) Terdapat  perbedaan  antara  metode  
latihan  shuttle run  dan  resestince  
sprinting  terhadap hasil  kecepatan  lari 
Sprint siswa Kelas V di  SDIT  Irsyadul  
Ibad  Kabupaten  Pandeglang.  
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