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Abstrak: Kurangnya persiapan latihan pada atlet lari menyebabkan performa atlet baik
laki-laki maupun perempuan saat pertandingan menurun dikarenakan tidak kuatnya otototot kaki khususnya otot hamstring. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh
latihan beban metode delorme dan latihan pliometrik terhadap peningkatan kekuatan dan
daya tahan otot hamstring atlet lari 100 meter perempuan dan laki-laki. Dengan
diberikannya latihan beban metode delorme dan latihan pliometrik diharapkan terjadi
peningkatan kekuatan dan daya tahan otot hamstring pada atlet lari sehingga dapat
membantu meningkatkan performa saat pertandingan berlangsung.
Kata kunci: De Lorme, Plyometrik, Hamstring.
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yang diperlukan untuk mengangkat beban

ANATOMI DAN BIOMEKANIK
Hamstring merupakan suatu group otot

seberat beban sendiri.

pada sendi lutut yang terletak pada sisi

ledak (power) kaki biasanya mengukur kerja
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simal dari otot untuk berkontraksi untuk mem-

Grup otot ini terdiri atas beberapa otot yaitu: m.

bangkitkan ketegangan terhadap suatu keta-

Semimembranosus, m. Semitendinosus dan

hanan. Kekuatan otot merupakan kemampuan

m. Bicep femuris.

yang sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan (Bompa, 2009).
Kekuatan otot dipengaruhi oleh umur dan jenis
kelamin, ukuran cross sectional otot, jenis
serabut otot, tipe kontraksi otot, ketersediaan

Gambar I. Walking always a double support
phase, no flight phase

energi dalam aliran darah, hubungan antara
panjang dan tegangan otot pada waktu
kontraksi.
Daya tahan otot adalah kerja kontraksi
otot dalam waktu yang lama secara terus
menerus tanpa mengalami kelelahan yang

Gambar II. Never a double support phase,
always flight phase
 Ankle
: Peningkatan plantar fleksi/dorsifleksi, peningkatan pronasi/

berarti dan segera pulih dalam waktu yang
singkat (Bompa, 2009). Daya tahan otot
sendiri dipengaruhi oleh sistem energi yang
digunakan oleh otot tersebut.
Empat prinsip yang menjadi dasar dalam
penyusunan program latihan beban yaitu prin-

supinasi.
 Knee

ayun.
 Hip

susan. Pada latihan beban ini terdapat bebe-

: Peningkatan flexi dan ekstensi

 Pelvis : Increased transverse plane rotation.

sip overload, prinsip tahanan yang progresif,
prinsip latihan yang teratur dan prinsip kekhu-

: Peningkatan flexi diawal meng-

 Arms

: Peningkatan ruang gerak sendi
bahu, Peningkatan fleksi elbow.

rapa metode latihan yang digunakan diantaranya adalah Oxford, Circuit Weight Training, De
Lorme, dan Plyometric Training.
Sesuai dengan penulisan artikel ini maka
yang akan dibahas dalam kajian teori ini
adalah latihan beban metode de lorme dan
latihan pliometrik untuk peningkatan kekuatan
dan daya tahan otot hamstring atlet lari 100
meter dilihat dari perbedaan gender.
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Latihan Beban Metode Delorme
Metode ini disebut juga heavy resistance
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adaptasi neurological, adaptasi struktural dan
adaptasi metabolik.

exercise, belakangan ini dikenal dengan progressive resistance exercise (PRE) dengan
menggunakan pendekatan latihan strengthening.
1) Prosedur Pelaksanaan
a. Tentukan kontrol beban sebesar 10
RM
b. Klien melakukan:
(1) 10 kali pengulangan dengan beban ½ dari 10 RM;
(2) 10 kali pengulangan dengan beban ¾ dari 10 RM;
(3) 10 kali pengulangan dengan beban 10 RM penuh;
c. Setiap sesi dari latihan diselingi oleh
istirahat singkat
2) Efek Latihan Delorme
Latihan metode Delorme sebagai suatu
jenis latihan stengthening yang menggunakan
prinsip-prinsip peningkatan kekuatan otot.
Prinsip yang digunakan yaitu overload dan
specificity, maka efek yang terjadi pada
metode ini akan sama seperti pada adaptasi
akibat latihan strengthening / resistance
exercise.
Latihan ini menggunakan pendekatan
seperti pada fase warm-up karena beban yang
bertingkat dari yang rendah ke tinggi, yaitu dari
½ dari 10 RM, ¾ dari 10 RM sampai full 10
RM.
Pada latihan strengthening dengan resistance exercise akan memberikan dampak
atau respon terhadap otot. Adaptasi yang dapat terjadi setelah latihan diantaranya adalah

Latihan pliometrik
Salah satu jenis latihan yang dirancang
untuk menghasilkan gerakan cepat dan kuat,
serta untuk meningkatkan fungsi sistem syaraf
dan biasanya untuk meningkatkan performa
disebut pliometrik (Fox, 1998). Latihan pliometrik merupakan salah satu metode yang sangat
baik untuk meningkatkan eksplosive power
(Raddclife & Farentinos 1985: 1) Metode
latihan ini populer pada akhir tahun 1970-an dan
permulaan 1980-an (Chu, 1992: 1). Plyometrics berasal dari bahasa latin “Plyo + metrics“
yang berarti “measurable increases“ atau
peningkatan yang terukur (Chu, 1992: 1).
Pengertian Plyometric menurut Chu D.
A. (1992: 1) bahwa “pliometrik” adalah latihan
yang dilakukan dengan sengaja untuk meningkatkan kemampuan atlet, yang merupakan
perpaduan latihan kecepatan dan kekuatan”.
Perpaduan antara kecepatan dan kekuatan
merupakan perwujudan dari daya ledak otot.
Latihan pliometrik merupakan bagian
dari latihan olahraga, khususnya latihan fisik
secara umum. Prinsip-prinsip latihan olahraga
secara umum, juga berlaku untuk untuk latihan
pliometrik. Prinsip-prinsip latihan yang diterapkan pada latihan pliometrik, menurut Sarwono
& Ismaryati (1999: 39-42) antara lain (a) memberi regangan (stretch) pada otot; (b) progressive overload; (c) kekhususan latihan, (d)
pulih asal.
Bentuk-bentuk latihan pliometrik antara
lain step up jump, knee tuch jump.
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DENGAN
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KESIMPULAN
Pemberian latihan metode delorme memberi pengaruh terhadap peningkatkan kekuatan dan daya tahan otot hamstring sedangkan
latihan pliometrik pada olahraga lari memberi
perngaruh terhadap peningkatkan kekuatan
dan kecepatan yang merupakan perwujudan
dari daya ledak otot.
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