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ABSTRAK 

 
Supardi. 2009. Korelasi Panjang Lengan, Kekuatan Otot Lengan, Otot Tungkai 
dan Otot Punggung terhadap Tolak Peluru. Skripsi, Jurusan Pendidikan Jasmani 
Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri 
Semarang. Dosen pembimbing I Mohamad Annas, S.Pd., M.Pd. dan dosen 
pembimbing II Dr. Sugiharto, MS. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan panjang lengan 
dengan tolak peluru, hubungan kekuatan otot lengan dengan tolak peluru, 
hubungan kekuatan otot tungkai dengan tolak peluru dan hubungan kelentukan 
otot punggung dengan tolak peluru, serta hubungan panjang lengan,  kekuatan 
otot lengan, kekuatan otot tungkai, kelentukan otot punggung dengan tolak peluru. 

Populasi penelitian berjumlah 19 siswa putra kelas V Sekolah Dasar 
Negeri Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2008 / 
2009 sebanyak. Teknik pengambilan sampel adalah Total Sampling. Teknik 
pengumpulan data yaitu teknik menggunakan tes dan pengukuran. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis deskriptif, korelasi product moment dan 
analisis regresi ganda. 

Hasil analisis product moment menunjukkan korelasi yang positif dan 
signifikan hubungan antara panjang lengan dengan tolak peluru, hubungan 
kekuatan otot lengan dengan tolak peluru, hubungan kekuatan otot tungkai dengan 
tolak peluru dan hubungan kelentukan otot punggung dengan tolak peluru, serta 
hubungan panjang lengan, kekuatan otot lengan, kekuatan otot tungkai, 
kelentukan otot punggung dengan tolak peluru. Hal ini terbukti dari harga 
koefisien korelasi hubungan antara panjang lengan dengan tolak peluru r hitung = 
0,832 > r tabel  pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,456. Harga koefisien korelasi 
hubungan antara kekuatan otot lengan dengan tolak peluru r hitung = 0,735 > r tabel  
pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,456. Harga koefisien korelasi hubungan antara 
kekuatan otot tungkai dengan tolak peluru r hitung = 0,503 > r tabel  pada taraf 
signifikansi 5% yaitu 0,456. Harga koefisien korelasi hubungan antara kelentukan 
otot punggung dengan tolak peluru r hitung = 0,564> r tabel  pada taraf signifikansi 5% 
yaitu 0,456. Harga koefisien korelasi hubungan antara panjang lengan, kekuatan 
otot lengan, kekuatan otot tungkai, kelentukan otot punggung dengan tolak peluru 
F hitung ( 10,802 ) > F tabel (  3,11 ), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan antara panjang lengan, kekuatan otot lengan, kekuatan 
otot tungkai, kelentukan otot punggung dengan tolak peluru. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan yang positif dan signifikan antara panjang lengan dengan tolak peluru, 
antara kekuatan otot lengan dengan tolak peluru, antara kekuatan otot tungkai 
dengan tolak peluru dan antara kelentukan otot punggung dengan tolak peluru, 
serta antara panjang lengan, kekuatan otot lengan, kekuatan otot tungkai, 
kelentukan otot punggung dengan tolak peluru. Penulis menyarankan para guru 
pendidikan jasmani Sekolah Dasar hendaknya memberikan latihan kekuatan otot 
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lengan, kekuatan otot tungkai dan kelentukan otot punggung yang proporsional 
dalam upaya meningkatkan kemampuan tolak peluru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru, secara keseluruhan sebagai pengalaman 

individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Belajar adalah 

suatu proses melihat, membuat, mengamati, menyelesaikan masalah, menyimak 

dan latihan.  

Belajar akan terjadi apabila terjadi proses interaksi dengan lingkungan. 

Lingkungan yang dimaksud adalah nara sumber, teman, situasi, guru, lingkungan 

alam, lingkungan buatan dan lain-lain.  

Menurut Sri Anitah W (2008: 2.7), keberhasilan belajar sangat 

dipengaruhi dua faktor yaitu faktor dari dalam diri siswa sendiri ( intern ) dan 

faktor dari luar diri siswa ( ekstern ). Faktor dari dalam diri siswa adalah 

kecakapan, minat, bakat, usaha, motivasi, perhatian, kelemahan dan kesehatan, 

serta kebiasaan siswa. Faktor dari luar diri siswa yaitu lingkungan fisik dan 

nonfisik, lingkungan sosial budaya, lingkunga keluarga, program sekolah, guru, 

pelaksanaan pembelajaran dan teman sekolah. 

Pendidikan jasmani merupakan bagian yang terpenting dari proses 

pendidikan secara keseluruhan yang pola pencapaian tujuannya menggunakan 

aktivitas jasmani yang ingin dicapai meliputi tujuan dari segi kognitif, afektif dan 

psikomotor. Kognitif dapat diartikan sebagai aspek yang meliputi fungsi 
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intelektual seperti pemahaman, pengetahuan dan kemampuan berfikir. Afektif 

dapat diartikan sebagai aspek yang menyangkut perasaan, moral dan emosional ( 

kemampuan menerima, menanggapi, dan keyakinan ). Psikomotor dapat diartikan 

sebagai aspek yang menyangkut keterampilan motorik seperti gerak tubuh, 

perilaku bicara. 

Pendidik atau guru perannya sangat penting dalam pencapaian 

keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, karena seorang pendidik tidak 

hanya mampu mendidik saja tetapi guru dituntut mampu sebagai fasilitator, 

motifator dan juga pembaharuan. Dengan demikian guru dapat mengembangkan 

keberhasilan dalam pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan jasmani. 

Sesuai dengan tujuan pendidikan jasmani maka faktor anak didik 

merupakan faktor yang dijadikan obyek didalam pelaksanaan proses belajar 

mengajar pendidikan jasmani. Selain itu, pendidik atau guru perannya juga sangat 

besar dalam pencapaian keberhasilan siswa dalam proses belajar, karena seorang 

pendidik tidak hanya mampu mendidik saja tetapi guru dituntut mampu sebagai 

fasilitator, motifator dan juga sebagai pembaharuan yang dapat menyumbangkan 

keberhasilan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pendidikan jasmani. 

Dalam pembelajaran pendidikan jasmani perlu mengetahui bagaimana 

sebenarnya pembelajaran itu terjadi dan guru dituntut untuk mengetahui 

keterampilan dan sikap profesional dalam pembelajaran siswa, dalam 

pembelajaran keberhasilan siswa tidak hanya ditentukan oleh hasil 

pembelajarannya, akan tetapi juga di pengaruhi oleh proses belajar mengajarnya. 

Apabila dalam proses pembelajarannya baik maka pencapaian hasil yang 
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diharapkan akan tercapai, maka dari itu guru harus benar-benar mempersiapkan 

materi yang akan diajarkan sebelum melakukan pembelajaran, karena guru 

merupakan unsur penanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan jasmani. 

Keberadaan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan di sekolah mempunyai 

peranan penting terhadap pencapaian tujuan proses belajar mengajar secara 

keseluruhan. Aktivitas jasmani dan pembinaan cara hidup sehat merupakan 

bentuk pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Melalui aktivitas 

jasmani diharapkan dapat membantu perkembangan dan pertumbuhan anak. 

Seperti dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia (2006:702) bahwa, 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan bagian integral 
dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan 
aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir 
kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan 
moral aspek hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui 
aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih yang direncanakan 
secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. 
 
 
Pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung 

seumur hidup. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang diajarkan di 

sekolah mempunyai peranan penting, yaitu memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui 

aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatau yang terpilih yang dilakukan secara 

sistematik. Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina 

pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik, sekaligus 

membentuk pola hidup sehat dan bugar sepanjang hayat. 



4 
 

 

Salah satu cabang olahraga pendidikan jasmani adalah atletik. Atletik itu 

mempunyai tiga bagian, yaitu lari, lompat, dan lempar. Dari cabang lempar itu 

sendiri mempunyai beberapa bagian ada lempar bola, lempar lembing, lempar 

cakram, lontar martil dan tolak peluru. 

Tolak peluru merupakan salah satu olahraga yang diajarkan di SD dan 

diujikan di semester II kelas VI. Olahraga tolak peluru merupakan nomor lomba 

pada cabang atletik. Maka sebagai guru Penjasorkes harus mengenal secara 

mendalam tentang seluk-beluk atletik khususnya tolak peluru yang diajarkan pada 

anak-anak tingkat Sekolah Dasar. 

Tujuan tolak peluru adalah mencapai jarak tolakan yang sejauh-jauhnya, 

sesuai dengan namanya tolak bukan lempar, tetapi ditolak atau didorong dengan 

satu tangan bermula diletakkan dipangkal bahu. Untuk menolak diperlukan tenaga 

yang besar, ini berarti murid yang postur tubuhnya tinggi dan besar akan 

mempunyai peluang yang lebih besar untuk menjadi juara. Akan tetapi tidak 

semua murid yang berpostur tubuh  tinggi dan besar akan dapat menolak peluru 

dengan baik. 

Menolak peluru merupakan bentuk gerakan yang dapat merangsang daya 

gerak anak, sehingga anak terdorong untuk dapat menolakan peluru sejauh-

jauhnya. Akan tetapi nampaknya siswa belum mengetahui teknik atau cara yang 

benar balikan belum mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi agar tolakan 

dapat dilakukan dengan baik.  

Untuk mencapai prestasi yang tinggi dalam olahraga (termasuk tolak 

peluru) dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kondisi fisik yang baik. 
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Seperti dikemukakan M. Sajoto (1995:8) "Kondisi fisik adalah salah satu 

prasyarat yang diperlukan dalam usaha peningkatan prestasi seorang atlet, bahkan 

dapat dikatakan sebagai keperluan dasar yang tidak dapat ditunda atau ditawar-

tawar lagi". 

Komponen kondisi fisik yang dapat mempengaruhi prestasi tolak peluru 

di antaranya: panjang lengan, kekuatan otot lengan, kekuatan otot tungkai dan 

kelentukan otot punggung. Komponen-komponen tersebut saling mempengaruhi, 

sehingga di dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selaras dan harmonis 

untuk memperoleh hasil tolakan yang maksimal. 

Berdasarkan uraian diatas, pengkajian dalam penelitian ini diarahkan 

pada faktor kondisi fisik yang ada hubungannya dengan jauhnya tolakan. 

Kemampuan kondisi fisik yaitu panjang lengan, kekuatan otot lengan, kekuatan 

otot tungkai dan kelentukan otot punggung perlu diteliti lebih mendalam, untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungannya dengan prestasi tolak peluru. 

Sebagai upaya untuk mengetahui hal tersebut perlu diadakan tes dan 

pengukuran terhadap komponen-komponen tersebut sebagai obyek untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antara panjang lengan, kekuatan otot lengan, 

kekuatan otot tungkai dan kelentukan otot punggung dengan prestasi tolak peluru 

dilakukan pada siswa putra kelas V SD Negeri Kutosari Kecamatan Doro 

Kabupaten Pekalongan tahun 2009. 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani pada SD Negeri Kutosari Kecamatan 

Doro Kabupaten Pekalongan, khususnya tolak peluru telah diajarkan dengan baik. 

Tetapi pada umumnya para siswa belum menguasai teknik tolak peluru dengan 
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benar dan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kemampuan tolak 

peluru. 

Melalui tes dan pengukuran terhadap panjang lengan, kekuatan otot 

lengan, kekuatan otot tungkai dan kelentukan otot punggung, sehingga akan 

diketahui ada atau tidak hubungannya dengan kemampuan tolak peluru. 

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengetahui ada atau tidak hubungan panjang lengan, kekuatan otot lengan, 

kekuatan otot tungkai dan kelentukan otot punggung dengan kemampuan tolak 

peluru siswa putra kelas V SD Negeri Kutosari, Kecamatan Doro Kabupaten 

Pekalongan tahun 2009. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, selanjutnya peneliti dapat 

mengidentifikasikan beberapa masalah antara lain sebagai berikut. 

1.   Peranan olahraga atletik khususnya tolak peluru bagi anak-anak di sekolah. 

2.   Para siswa belum menguasai tehnik tolak peluru yang benar dan belum 

mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi tolak peluru. 

3.   Belum diketahui kondisi fisik, khususnya panjang lengan, kekuatan otot 

lengan, kekuatan otot tungkai dan kelentukan otot punggung pada siswa 

putra kelas V SD Negeri Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan 

Tahun 2009. 

4.   Kemampuan tolak peluru pada siswa putra kelas V SD Negeri Kutosari 

Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan belum menunjukkan prestasi yang 

optimal. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah 

di atas dapat diketahui bahwa masalah yang muncul cukup banyak. Permasalahan 

yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1.   Berapa besar hubungan panjang lengan dengan kemampuan tolak peluru 

pada siswa putra kelas V SD Negeri Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten 

Pekalongan tahun 2009. 

2.   Berapa besar hubungan kekuatan otot lengan dengan kemampuan tolak 

peluru pada siswa putra kelas V SD Negeri Kutosari Kecamatan Doro 

Kabupaten Pekalongan tahun 2009. 

3.   Berapa besar hubungan kekuatan otot tungkai dengan kemampuan tolak 

peluru pada siswa putra kelas V SD Negeri Kutosari Kecamatan Doro 

Kabupaten Pekalongan tahun 2009. 

4.   Berapa besar hubungan kelentukan otot punggung dengan kemampuan tolak 

peluru pada siswa putra kelas V SD Negeri Kutosari Kecamatan Doro 

Kabupaten Pekalongan tahun 2009. 

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

dan kelentukan otot punggung dengan prestasi tolak peluru pada siswa putra 

kelas V SD Negeri Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan tahun 

2009. 

 
1.4 Rumusan Masalah 

Dalam sebuah penelitian tentunya mempunyai permasalahan yang akan 

diteliti, dianalisis, dan diusahakan pemecahannya.  
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Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut : 

1. Ada atau tidak hubungan panjang lengan dengan kemampuan tolak peluru 

pada siswa putra kelas V SD Negeri Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten 

Pekalongan tahun 2009. 

2.   Ada atau tidak hubungan kekuatan otot lengan dengan kemampuan tolak 

peluru pada siswa putra kelas V SD Negeri Kutosari Kecamatan Doro 

Kabupaten Pekalongan tahun 2009. 

3.   Ada atau tidak hubungan kekuatan otot tungkai dengan kemampuan tolak 

peluru pada siswa putra kelas V SD Negeri Kutosari Kecamatan Doro 

Kabupaten Pekalongan tahun 2009. 

4.   Ada atau tidak hubungan kelentukan otot punggung dengan kemampuan 

tolak peluru pada siswa putra kelas V SD Negeri Kutosari Kecamatan Doro 

Kabupaten Pekalongan tahun 2009. 

5.   Ada atau tidak hubungan panjang lengan, kekuatan otot lengan, otot tungkai 

dan kelentukan otot punggung dengan prestasi tolak peluru pada siswa putra 

kelas V SD Negeri Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan tahun 

2009. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasar permasalahan yang dirumuskan diatas, penelitian ini 

mempunyai tujuan untuk mengetahui : 

1.  Hubungan panjang lengan dengan kemampuan tolak peluru pada siswa putra 

kelas V SD Negeri Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan tahun 

2009. 
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2.   Hubungan kekuatan otot lengan dengan kemampuan tolak peluru pada siswa 

putra kelas V SD Negeri Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan 

tahun 2009. 

3.   Hubungan kekuatan otot tungkai dengan kemampuan tolak peluru pada siswa 

putra kelas V SD Negeri Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan 

tahun 2009. 

4.   Hubungan kelentukan otot punggung dengan kemampuan tolak peluru pada 

siswa putra kelas V SD Negeri Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten 

Pekalongan tahun 2009. 

5.   Hubungan panjang lengan, kekuatan otot lengan, otot tungkai dan kelentukan 

otot punggung dengan prestasi tolak peluru pada siswa putra kelas V SD 

Negeri Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan tahun 2009. 

 
1.6 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman serta penafsiran-

penafsiran yang digunakan, maka penulis menganggap perlu untuk menegaskan 

istilah-istilah sebagai berikut : 

1.6.1 Panjang Lengan 

Panjang lengan adalah organ tubuh yang panjangnya dari pangkal lengan 

atas sampai ke ujung jari tengah. 

 
1.6.2 Kekuatan otot lengan 

Kekuatan otot lengan adalah kemampuan otot pada lengan untuk 

membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. 
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1.6.3 Kekuatan otot tungkai 

Kekuatan otot tungkai adalah kemampuan otot tungkai atas dan bawah 

untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. 

 
1.6.4 Kelentukan otot punggung 

Kelentukan otot punggung adalah kemampuan sendi pada otot punggung 

untuk dapat melakukan gerak dengan ruang gerak seluas-luasnya atau lancar. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada : 

1.7.1 Sekolah 

Hasil ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada sekolah 

sehingga dapat memberikan masukan kepada guru pendidikan jasmani secara 

tepat. 

 
1.7.2 Guru pendidikan jasmani 

Sebagai masukkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

guru Penjasorkes bahwa keberadaan kemampuan kondisi fisik yang baik dapat 

mempengaruhi pencapaian prestasi dalam tolak peluru. 

 
1.7.3 Pemerintah Daerah / Lembaga 

Bagi pemerintah daerah / lembaga dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dalam pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan 

dilaksanakan terutama yang berkaitan peningkatan prestasi tolak peluru 

Kabupaten Pekalongan. 
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1.7.4 Penulis 

Sebagai bahan masukan dalam menata diri untuk mencapai tahapan guru 

yang professional dan sebagai informasi sehingga diketahui hubungan panjang 

lengan, kemampuan kekuatan otot lengan, kekuatan otot tungkai dan kelentukan 

otot punggung dengan prestasi tolak peluru. 

 
1.7.5 Masyarakat 

Memberikan informasi yang lebih komunikatif kepada masyarakat bahwa 

kemampuan kondisi fisik yang baik dapat mempengaruhi pencapaian prestasi 

dalam tolak peluru. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Teoritik 

Penelitian ini terdiri dari empat variabel bebas ( x ) dan satu variabel 

terikat ( y ), yaitu panjang lengan ( x1 ), kekuatan otot lengan ( x 2 ), kekuatan otot 

tungkai     ( x 3 ), kelentukan otot punggung ( x 4 ) dan tolak peluru ( y ). Oleh 

karena itu, kajian teoritik yang akan dibahas dalam bab ini adalah teori tentang 

panjang lengan, kekuatan otot lengan, kekuatan otot tungkai, kelentukan otot 

punggung dan tolak peluru. 

2.1.1 Pengertian Panjang Lengan 

Evelyn C. Pearce (1999: 104) menjelaskan bahwa lengan merupakan 

gabungan dari tulang-tulang, persendian dan otot-otot yang bila dikelompokkan 

terdiri dari lengan atas dan lengan bawah. Lengan atas yaitu dari pangkal lengan 

atas sampai siku. Lengan bawah yaitu anggota badan yang terdapat diantara siku 

dan pergelangan tangan, dimana pergelangan tangan terdiri dari telapak tangan 

dan jari-jari tangan.  

Lengan merupakan salah satu anggota gerak atas pada tubuh manusia. 

Lengan merupakan anggota gerak atas yang terdiri dari seluruh lengan, mulai dari 

pangkal lengan sampai ujung jari tangan (Joko Pardiyanto, 2003: 18). 

Jadi panjang lengan adalah organ tubuh yang panjangnya dari pangkal 

lengan atas sampai ke ujung jari tengah. 



13 
 

 

2.1.2 Kekuatan Otot Lengan  

Tulang-tulang yang kita miliki tidak akan berfungsi sebagai alat gerak 

apabila tidak digerakkan oleh otot. Dalam tubuh kita terdapat lebih dari 600 otot. 

Otot ini membentuk kira-kira 40% dari berat badan secara keseluruhan. Otot 

merupakan suatu jaringan. Sel-sel otot bergabung menjadi serabut-serabut otot, 

dan kumpulan serabut otot menjadi otot. Bentuk dan ukuran otot sangat 

bervariasi, ada yang berbentuk lingkaran, pipih, pendek dan panjang. Ukurannya 

mulai dari yang sangat besar, misalnya otot deltoid yang menggerakkan bahu, 

sampai yang sangat kecil seperti otot yang menggerakkan mata, panjangnya hanya 

beberapa milimeter saja (Yosaphat Sumardi, 2007: 4.31). 

Ada tiga macam jaringan otot dalam tubuh manusia yaitu : 

1) Otot Rangka 

Otot ini melekat pada rangka. Pada umumnya otot rangka berbentuk 

seperti sekoci, bagian tengahnya menggembung disebut capal dan kedua 

ujungnya disebur tendon ( urat otot ). Tendon terbuat dari jaringan ikat yang kuat 

dan kenyal, berguna untuk melekatkan otot pada tulang. Otot rangka akan bekerja 

apabila ada perintah dari otak yang disampaikan melalui syaraf. Gerakannya cepat 

menyebabkan gerakan pada tubuh. 

2) Otot Polos 

Pada otot polos tidak terlihat satu helai pun garis melintang karena tidak 

mempunyai kendali apa pun terhadap gerakan-gerakannya maka otot ini 

dinamakan otot tak sadar. Kerja otot ini tidak dipengaruhi oleh kehendak. 

Gerakannya lamban, 
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berirama dan tidak mudah lelah. Otot polos tetap bekerja meskipun kita sedang 

tidur. 

Bagian tubuh yang tersusun oleh otot polos antara lain dinding kandung 

kencing, dinding pembuluh darah, dinding saluran pencernaan, dinding rahim dan 

di sekitar biji mata. 

 
3) Otot Jantung 

Otot ini hanya terdapat pada jantung. Sel-sel menyerupai otot rangka tetapi 

kerjanya seperti otot polos. Otot ini tidak dapat dikendalikan secara sadar tetapi 

terus bekerja sepanjang waktu dengan gerakan berirama memompakan darah ke 

seluruh tubuh. 

Yosaphat Sumardi (2007: 4.35) menjelaskan bahwa otot-otot tidak dapat 

berkontraksi secara terus menerus. Setelah berkontraksi otot perlu beristirahat 

untuk mendapatkan kesegaran kembali.  Apabila dipaksa berkontraksi terus 

menerus, akibatnya otot akan menjadi kejang. Jika otot mendapat latihan yang 

teratur dalam waktu yang cukup lama. Otot dapat menjadi lebih besar dan kuat. 

Otot yang sehat dan terlatih tidak mudah renggang dan robek. Sebaliknya, otot 

yang tidak digunakan akan mengecil dan lemah. Jumlah sel otot di dalam tubuh 

tetap sama, tetapi olah raga yang teratur dapat menambah besar ukuran tiap sel, 

otot akan menjadi lebih besar dan kuat. Olahraga yang teratur juga membuat 

tubuh lebih efisien dalam menyediakan oksigen dan glukosa bagi otot, paru 

tumbuh lebih besar dan jantung berdetak lebih kuat. 

Harsono (1993: 17) menyebutkan bahwa kekuatan ialah kemampuan otot 

untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Orang yang bisa 
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mengangkat suatu beban yang beratnya 50 kg adalah orang yang mempunyai 

kekuatan dua kali lebih dari orang yang hanya bisa mengangkat  25 Kg. 

Harsono (1993: 18) menjelaskan bahwa kekuatan otot ialah komponen 

yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Hal itu 

terjadi disebabkan tiga hal, yaitu : 

1) Kekuatan merupakan daya penggerak setiap aktivitas fisik. 

2) Kekuatan memegang peranan yang penting dalam melindungi otot / orang 

dari kemungkinan cidera. 

3) Dengan kekuatan atlet akan dapat lebih cepat melempar atau menendang 

lebih jauh efisien, memukul lebih keras, dan dapat membantu memperkuat 

stabilitas sendi-sendi. 

 
Latihan-latihan yang cocok untuk memperkembang kekuatan adalah 

latihan-latihan tahanan ( resistance exercises ), dimana harus mengangkat, 

mendorong, menarik suatu beban. Beban itu bisa beban anggota tubuh kita sendiri 

atau beban dari luar. Jadi agar efektif dalam mengembangkan kekuatan otot maka 

dalam melakukan latihan-latihan tahanan atlet harus mengeluarkan tenaga 

maksimal atau hampir maksimal untuk menahan beban tersebut. Demikian pula 

dengan beban yaitu harus sedikit demi sedikit bertambah berat agar 

perkembangan otot terjamin. 

Latihan-latihan tahanan menurut tipe kontraksi ototnya dapat digolongkan 

menjadi tiga kategori, yaitu :  

a) Kontraksi Isometris 
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Dalam kontraksi isometris otot-otot tidak memanjang atau memendek 

sehingga tidak akan nampak suatu gerakan yang nyata atau tidak ada jarak yang 

ditempuh. Tetapi didalam otot ada tegangan dan semua tenaga dalam otot diubah 

menjadi panas. Otot berusaha untuk memendek, akan tetapi tidak mampu untuk 

melakukannya, misalnya akan mendorong, mengangkat suatu benda yang tidak 

dapat digerakkan seperti mobil, tembok. 

Latihan isometris akan bermanfaat bagi orang-orang yang dalam tugas 

sehari-harinya harus banyak duduk. Sambil duduk di kursi orang bisa tetap 

melatih otot-ototnya misalnya dengan mendorong, menarik, mengangkat meja ( 

yang tidak bergerak ) di depannya. 

b) Kontraksi Isotonis 

Dalam kontraksi otot isotonis terjadi suatu gerakan dari anggota-anggota 

tubuh kita yang disebabkan oleh memanjang dan memendek otot-otot, sehingga 

terdapat perubahan dalam panjang otot. Latihan kontaksi otot isotonis yaitu 

latihan beban. 

Latihan beban ( weight training ) adalah latihan beban yang dilakukan 

secara sistematis dan bebannya hanya dipakai sebagai alat untuk menambah 

kekuatan guna mencapai tujuan tertentu, seperti memperbaiki kondisi fisik, 

kesehatan, kekuatan, prestasi dalam suatu cabang olahraga.  

c) Kontraksi Isokinetis 

Kombinasi dari kedua kontraksi tersebut yaitu kontraksi isometris dan 

kontraksi isotonis dan otot mengalami pemendekan. 
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Suharno HP (1993: 27) menjelaskan bahwa kekuatan adalah kemampuan 

otot untuk dapat mengatasi tahanan atau beban, menahan atau memindahkan 

beban dalam menjalankan aktifitas olahraga. 

Menurut Evelyn Pearce dalam Joko Pardiyanto (2003: 18) otot ialah 

jaringan yang mempunyai kemampuan khusus yaitu berkontraksi, dan dengan 

jalan demikian maka gerakan terlaksana. Otot-otot yang terdapat pada lengan 

adalah sebagai berikut: 

1) Otot deltoid 

2) Otot trisep 

3) Otot brakhioradialis 

4) Otot extensor karpi radialis longus 

5) Otot extensor digitorum 

6) Otot extensor dan abduktor ibu jari 

7) Otot ankonecus 

8) Otot extensor karpiulnaris 

9) Otot extensor retinakulum 
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Untuk lebih jelasnya susunan otot lengan dapat dilihat pada gambar 

sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Otot-otot Lengan 

(Joko Pardiyanto. Hubungan Power Otot Lengan, Power Otot Tungkai dan 
Kelentukan Otot Punggung dengan Kemampuan Lempar Bola Kasti pada Siswa 
Putra Kelas V SD Negeri Cemani 03 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo 

Tahun Pelajaran 2002/2003. Tahun 2003, hal: 19) 
 
Ditinjau dari jenisnya otot pada tubuh manusia, menurut M. Furqon H. 

dalam Joko Pardiyanto (2003: 19) dibedakan menjadi dua yaitu : 
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1) Serabut dengan kontraksi lambat dengan warna merah tetapi dengan waktu 

yang lama. 

2) Serabut dengan kontraksi cepat dengan warna putih tetapi dengan waktu 

yang cepat dan segera menjadi lelah. 

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kekuatan otot lengan 

pada kemampuan menolakkan peluru yaitu keterlibatan serabut otot putih 

mempunyai peranan yang penting untuk memperoleh daya tolak yang maksimal. 

Jika seorang anak memiliki serabut otot putih yang banyak dimungkinkan akan 

mampu mengerahkan kekuatan untuk melakukan gerakan menolak secara 

maksimal.  

Kekuatan otot adalah kemampuan untuk mengerahkan usaha maksimal. 

Perkembangan kekuatan otot-otot lengan dan tangan terjadi melalui aneka 

kegiatan seperti mengangkat benda yang cukup berat, memegang perkakas, 

bergantung pada palang bahkan berayun sebab tangannya memegang tali ayunan 

dengan pegangan yang cukup kuat (Rusli Lutan, 2002: 63).  

Jadi dapat disimpulkan bahwa kekuatan otot lengan adalah usaha 

maksimal dari otot lengan untuk melakukan kerja mengatasi beban atau tahanan. 

Peranan kekuatan otot lengan dengan kemampuan tolak peluru. Lengan 

merupakan salah satu bagian tubuh yang berperan penting dan dominan dalam 

gerakan menolak. Peluru akan mencapai jarak yang jauh bila lengan dapat 

menolakkan peluru dengan kekuatan penuh. Tetapi untuk mencapai hal tersebut 

perlu didukung oleh gerakan bagian tubuh lainnya. 
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2.1.3 Kekuatan Otot Tungkai 

Menurut Tri Rustiadi (2008: 39) kekuatan otot adalah kualitas yang 

memungkinkan pengembangan ketegangan otot dalam kontraksi yang maksimal. 

Kekuatan otot adalah kemampuan untuk melakukan tugas gerak dengan 

usaha maksimum. Jika seseorang mampu mengangkat sebuah beban yang cukup 

berat, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki kekuatan yang cukup 

besar, karena ia tampak mengerahkan tenaganya semaksimal mungkin, dan otot-

ototnya tegang atau berkontraksi untuk mengatasi beban itu (Rusli Lutan, 2002: 

63).  

Anak-anak yang aktif bermain setiap hari, pada dasarnya mereka 

melakukan kegiatan yang memerlukan kekuatan. Mereka berlari, melompat atau 

mengayuh sepedanya. Kesemua aktivitas itu memerlukan kekuatan otot terutama 

otot-otot kakinya. 

Untuk mengetahui hubungan kekuatan otot tungkai dengan kemampuan 

tolak peluru kita harus mengetahui otot-otot tungkai manusia, kegunaan otot 

tungkai dan peranannya dalam kemampuan tolak peluru. 

a. Otot-otot Tungkai Manusia 

Kekuatan otot tungkai dihasilkan dari kerja otot-otot tungkai atas dan 

tungkai bawah. Otot-otot tungkai bekerja atau melawan beban dengan 

mengerahkan kekuatan maksimal (Joko Pardiyanto, 2003: 21). 

Menurut Syaifudin dalam Joko Pardiyanto (2003: 21) otot-otot yang 

terdapat pada tungkai manusia yaitu : 
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1) Otot-otot tungkai atas  ( otot pada paha ), mempunyai selaput pembungkus 

yang sangat kuat disebut fasialata yang dibagi atas 3 golongan yaitu : 

a) Otot abduktor terdiri dari : 

(1) Muskulus abduktor maldanus sebelah dalam. 

(2) Muskulus abduktor brevis sebelah tengah. 

(3) Muskulus abduktor longus sebelah luar. 

 
Ketiga otot ini menjadi satu yang disebut muskulus abduktor femoralis. 

Fungsinya menyelenggarakan gerakan abduksi dari femur. 

b) Muskulus ekstensor / otot berkepala empat. Otot ini merupakan otot yang 

terbesar terdiri dari : 

(1) Muskulus rektur femoris. 

(2) Muskulus vastus lateralis eksternal. 

(3) Muskulus vastus medialis internal. 

(4) Muskulus vastus inter medial. 

 
c) Otot fleksor femoris yang terdapat dibagian belakang paha terdiri dari : 

(1) Biseps femoris, fungsinya membengkokkan paha dan meluruskan 

tungkai bawah. 

(2) Muskulus semi membranosus, fungsinya membengkokkan tungkai 

bawah. 

(3) Muskulus semi tendinosus, fungsinya membengkokkan urat bawah 

serta memutarkan kedalam. 
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(4) Muskulus sartorius, fungsinya eksorotasi femur, memutar ke luar 

pada fakti lutut mengetul, serta membantu gerakan fleksi femur dan 

membengkokkan keluar. 

  
2) Otot tungkai bawah, terdiri dari : 

a) Otot tulang kering depan muskulus tibialis anterior. Fungsinya 

mengangkat pinggir kaki sebelah tengah dan membengkokkan kaki. 

b) Muskulus ekstensor falangus longus. Fungsinya meluruskan jari telunjuk 

ke tengah jari, jari manis dan kelingking kaki. 

c) Otot kedang jempol. Fungsinya dapat meluruskan ibu jari kaki.  

d) Urat akile. Fungsinya meluruskan kaki di sendi tumit dan 

membengkokkan tungkai bawah lutut. 

 

Gambar 2. Anatomi Tungkai 
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(Joko Pardiyanto. Hubungan Power Otot Lengan, Power Otot Tungkai dan 
Kelentukan Otot Punggung dengan Kemampuan Lempar Bola Kasti pada Siswa 
Putra Kelas V SD Negeri Cemani 03 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo 

Tahun Pelajaran 2002/2003. Tahun 2003, hal: 23) 
 

Berdasarkan susunan otot tungkai di atas, kekuatan otot tungkai dihasilkan 

oleh kontraksi otot-otot tungkai atas dan tungkai bawah. Dalam hal ini otot-otot 

tungkai atas dan bawah berkontraksi untuk mengangkat tubuh atau memindahkan 

tubuh dari satu titik ke titik lain. 

b. Peranan Otot Tungkai terhadap Kemampuan Tolak Peluru 

Menurut Rusli Lutan dalam Joko Pardiyanto (2003: 24) "Pengerahan 

tenaga yang cepat diperoleh dari gerakan meluruskan tungkai belakang, 

mengangkat dan memutar badan dari tolakan lengan dan tangan itu sendiri". 

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa keberadaan power otot 

tungkai mempunyai peranan penting dalam gerakan menolak peluru. Dengan 

kekuatan/power otot tungkai yang baik, akan membantu gerakan menolak dari 

lengan sehingga peluru akan terlempar lebih maksimal. Kekuatan otot tungkai 

berperan terutama dari gerakan meluruskan tungkai dan memindahkan berat 

badan ke kaki depan yang dilakukan dengan kuat dan cepat. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kekuatan otot tungkai adalah kemampuan 

seseorang untuk melakukan tugas gerak dengan usaha maksimal dari otot-otot 

tungkai untuk mengatasi tahanan/beban. Kekuatan otot tungkai mempunyai arti 

penting dalam gerakan olahraga. Seperti gerakan menolak, melompat atau 

meloncat, dan gerakan lainnya. 
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2.1.4 Kelentukan Otot Punggung 

Menurut Rusli Lutan dalam Joko Pardiyanto (2003: 25) Kelentukan adalah 

kemampuan seseorang untuk dapat melakukan gerak dengan ruang gerak seluas-

luasnya dalam persendiannya.  

Kelentukan adalah kemungkinan gerak seluas-luasnya pada sendi. Tujuan 

latihan kelentukan adalah untuk menghilangkan kekakuan, menambahkan 

elastisitas jaringan dan otot serta mengurangi ketegangan pada otot. Dengan 

demikian derajat kemungkinan gerak pada sendi lebih besar, sehingga terhindar 

dari kemungkinan cidera ( Depdikbud, 1994: 24). 

Menurut Harsono (1988: 163) Kelentukan/fleksibilitas adalah kemampuan 

untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi. Kelentukan yang baik dapat 

dicapai bila sendi pada badan menunjukkan kemampuan dan kemudahan dalam 

bergerak dengan lancar sesuai fungsinya. Kelentukan merupakan hal yang penting 

dalam kegiatan gerak olahraga, karena apabila seseorang mengalami gerak yang 

kurang luas pada persendiannya dapat mengganggu gerakan atau menimbulkan 

cidera. 

Menurut Rusli Lutan (2002: 68) fleksibilitas adalah ruang gerak dari 

berbagai sendi tubuh. Fleksibilitas merupakan gambaran dari luas sempitnya 

ruang gerak pada berbagai persendian yang ada dalam tubuh kita. Flesibilitas 

mempengaruhi kemampuan kita untuk bergerak. Namun fleksibilitas dapat dilatih 

sehingga semakin meningkat. Tapi semakin berkurang seiring dengan peningkatan 

usianya. 
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Joko Pardiyanto (2003: 27) menjelaskan bahwa togok manusia disusun 

oleh sejumlah tulang yang disebut vertebrae.  

Tulang belakang atau tulang punggung ( vertebral column ) merupakan 

sumbu dari badan dan berhubungan dengan tengkorak. Jumlah tulang belakang 

ada 33 ruas tulang punggung yang terbagi menjadi : 

a) Tulang leher  

b) Tulang punggung  

c) Tulang ekor 

 
Keseluruhan tulang belakang melengkung membentuk huruf S. Tulang 

belakang sangat kuat sehingga dapat menegakkan tubuh dan menopang kepala 

yang berat, pada saat yang sama cukup lentur untuk membungkuk dan meliuk ( 

Yosaphat Sumardi, 2007: 4.7). 

 

Gambar 3. Tulang Belakang dilihat dari samping 
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(Yosaphat Sumardi, 2007. Konsep Dasar IPA SD. Hal: 4.8) 

 

Menurut Syaifuddin dalam Joko Pardiyanto (2003: 27) kemungkinan 

gerakan yang terjadi pada tulang belakang adalah : fleksi, ektensi, abduksi dan 

rotasi. Gerakan ini terjadi karena tulang belakang memiliki susunan yang unik 

karena tulang belakang memiliki sifat lentuk dapat bergerak ke depan, ke 

belakang dan ke samping. 

Jadi kelentukan otot punggung adalah kemungkinan gerak seluas-luasnya 

pada otot punggung.  

Peranan kelentukan otot punggung terhadap kemampuan tolak peluru 

adalah dengan keleluasaan gerak dari sendi-sendi bahu atau punggung akan 

membantu daya tolakan dari otot-otot lengan. Gerakan melakukan tolakan 

membutuhkan koordinasi gerakan yang baik dari kaki, pinggang dan bahu. 

Dengan demikian keberadaan keletukan otot punggung ini akan mencerminkan 

gerakan tolakan yang lebih harmonis dan menghasilkan tolakan yang lebih baik 

dan maksimal. 

2.1.5 Tolak Peluru 

Salah satu cabang olahraga pendidikan jasmani adalah atletik. Atletik itu 

mempunyai tiga bagian, yaitu lari, lompat, dan lempar. Dari cabang lempar itu 

sendiri mempunyai beberapa bagian ada lempar bola, lempar lembing, lempar 

cakram, lontar martil dan tolak peluru. 

Tolak peluru merupakan salah satu olahraga yang diajarkan di SD dan 

diujikan di semester II kelas VI. Olahraga tolak peluru merupakan nomor lomba 

pada cabang atletik. Maka sebagai guru Penjasorkes harus mengenal secara 
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mendalam tentang seluk-beluk atletik khususnya tolak peluru yang diajarkan pada 

anak-anak tingkat Sekolah Dasar. 

Tolak peluru yaitu cabang olahraga yang banyak dilakukan oleh orang 

yang dilakukan dengan alat atau peluru yang terbuat dari besi atau kuningan. 

2.1.5.1 Tujuan Tolak Peluru  

Tujuan tolak peluru adalah mencapai jarak tolakan yang sejauh-jauhnya, 

sesuai dengan namanya tolak bukan lempar, tetapi ditolak atau didorong dengan 

satu tangan bermula diletakkan dipangkal bahu. Untuk menolak diperlukan tenaga 

yang besar, ini berarti murid yang postur tubuhnya tinggi dan besar akan 

mempunyai peluang yang lebih besar untuk menjadi juara. Akan tetapi tidak 

semua murid yang berpostur tubuh tinggi dan besar akan dapat menolak peluru 

dengan baik. Dalam tolak peluru ada dua cara awalan yang dapat dilakukan yaitu 

awalan menyamping dan awalan mundur (Hj. Tisnowati Tanat, 2001: 2.64). 

 
2.1.5.2 Urutan Gerak Tolak Peluru 

Menurut Tri Hananto Budi Santoso, dkk (2007: 24-26) tempat awalan 

untuk melakukan tolak peluru adalah sebuah lingkaran dengan garis tengah 2,135 

m. Daerah tempat jatuhnya peluru adalah daerah yang dibentuk dari titik tengah 

lingkaran dengan sudut 45 0  keluar lingkaran  ( berbentuk busur lingkaran ). 
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Gambar 4. Sektor Tolak Peluru 

(Tri Hananto Budi Santoso. 2007. Pendidikan Jasmani Olah Raga  
dan Kesehatan. Hal :24)  

 
 
 
 
 

1) Cara Memegang Peluru 

a. Peluru diletakkan pada pangkal jari-jari di telapak tangan dengan jari-jari 

terbuka. Jari telunjuk, jari tengah dan jari kelingking merupakan titik 

tolak yang utama dan membantu melontar. Jari-jari ini tidak boleh 

berjauhan. Jari kelingking dan ibu jari menjaga agar peluru tidak tergeser 

ke samping atau jatuh. 

b. Peluru di telapak tangan kemudian diletakkan di depan bahu ( pada 

tulang selangka dan leher ). Siku diangkat setinggi bahu. 
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Gambar 5. Cara Memegang Peluru 

(Tri Hananto Budi Santoso. 2007. Pendidikan Jasmani Olah Raga  
dan Kesehatan. Hal : 24) 

 
2) Tolakan Tanpa Awalan 

Setelah memegang peluru dengan benar badan berada dalam lingkaran tepat 

di belakang balok tolakan. 

a. Badan menghadap ke kanan sehingga arah tolakan ada di samping kiri. 

b. Kaki kanan dilangkahkan ke samping kanan satu langkah. Tangan kiri 

diangkat setinggi bahu. Siku dilipat dan jari-jari tangan dilemaskan. 

c. Badan direbahkan ke samping kanan sehingga berat badan bertumpu di 

kaki kanan. Lutut kanan dilipat ( setengah jongkok ). Bahu kanan 

mendekati lutut kanan. 

d. Lutut kanan diluruskan dengan menolak sekuat-kuatnya pada tanah 

sambil memutar badan ke arah tujuan tolakan, kemudian mendorong  ( 
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menolak ) peluru dengan tangan sekuatnya ke depan. Sudut arah tolakan 

bola dengan bidang datar diusahakan kurang lebih 45 o . 

 

Gambar 6. Gerakan Menolak Peluru Tanpa Awalan 

(Tri Hananto Budi Santoso. 2007. Pendidikan Jasmani Olah Raga  
dan Kesehatan. Hal: 24) 

 

3) Tolakan Dengan Awalan 

a. Gaya Orthodox ( menyamping ) 

1) Peluru dipegang dengan cara yang benar. Badan ditempatkan dalam 

lingkaran, tapt di samping busur bagian belakang. Badan 

menyamping ke arah tujuan tolakan. Daerah tolakan ada di sebelah 

kiri. 

2) Pikiran berkonsentrasi. Berat badan ditumpukan di kaki kanan. Kaki 

kiri diayun-ayun ke depan dan belakang. 

3) Badan direndahkan. Bahu kanan mendekati lutut kanan kemudian 

bergeser dengan cepat ke depan. 
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4) Kaki kiri menuju balok tolakan, dikuti oleh kaki kanan yang 

menggeser ke depan. 

5) Pada saat kedua kaki menyentuh tanah segera dilanjutkan dengan 

tolakan kaki kanan dengan meluruskan lutut disertai dengan 

memutar badan ke arah tolakan. Tangan mendorong atau menolak 

peluru ke depan. 

 

Gambar 7. Gaya Orthodox 

(Tri Hananto Budi Santoso. 2007. Pendidikan Jasmani Olah Raga  
dan Kesehatan. Hal: 25) 

b. Gaya O’Brien ( membelakangi ) 

1) Kedua kaki berdiri di bagian belakang lingkaran dengan 

membelakangi arah tujuan tolakan. Berta badan ditumpukan di kaki 

kanan. 

2) Peluru dipegang dengan cara yang benar. Kaki kiri diayun-ayunkan 

ke muka dan belakang sampai siap untuk melakukan tolakan. 

3) Badan bergeser dengan cepat ke belakang, ke arah tujuan tolakan. 
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4) Ketika kaki kanan mendarat di tengah-tengah lingkaran, lutut kanan 

masih tetap dilipat ( setengah jongkok ). Telapak kaki kanan 

menumpu dengan kuat di permukaan tanah. Badan berputar  ke 

belakang, bersiap untuk menolak. 

5) Lulut diluruskan dengan tolakan yang kuat sambil memutar badan ke 

depan ke arah tujuan tolakan. 

6) Tangan kanan menolak peluru dengan kuat ke depan. 

7) Gerakan diakhiri dengan melompatkan kaki kanan ke depan dan 

menarik kaki kiri ke belakang. Hal ini dilakukan untuk 

menghabiskan seluruh tenaga ke arah tolakan dan menjaga 

keseimbangan badan agar tidak jatuh ke depan. 

 

Gambar 8. Sikap Awalan Gaya O’Brien 
(Tri Hananto Budi Santoso. 2007. Pendidikan Jasmani Olah Raga  

dan Kesehatan. Hal: 25) 
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Gambar 9. Bersiap Melakukan Tolakan pada Gaya O’Brien 

(Tri Hananto Budi Santoso. 2007. Pendidikan Jasmani Olah Raga  
dan Kesehatan. Hal: 26) 

 

 

 

 
Gambar 10.  

Gerakan Menolak Peluru dan Sikap Akhir Setelah Melakukan  
Tolakan pada Gaya O’Brien 

(Tri Hananto Budi Santoso. 2007. Pendidikan Jasmani Olah Raga  
dan Kesehatan. Hal: 26) 

 
2.1.5.3 Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam Tolak Peluru adalah : 



34 
 

 

(1) Alat / Peluru 

Peluru adalah materi yang ututh atau padat, terbuat dari besi, kuningan atau 

metal yang keras dan diisi dengan timah atau materi lain. Bentuk peluru 

harus bulat dan permukaan halus. 

• Untuk senior putra = 7.257 kg diameter 110 – 130 mm. 

• Untuk senior putri = 4 kg diameter 95 – 110 mm. 

• Untuk yunior putra = 5 kg.  

• Untuk yunior putri = 3 kg. 

(2) Lingkaran Tolak 

Diameter dalam lingkaran tolak peluru 2.135 m. Lingkaran ini dibagi 

menjadi dua belahan yang dibatasi atau ditandai dengan garis  cat. 

(3) Bahan Penahan Tolakan 

Dibuat dari kayu atau bahan lain yang sesuai berbentuk lengkungan. Bagian 

dalam balok tepat persis dengan lingkaran tolak sebelah dalam dipasang 

kuat pada tanah panjang 1.22 m dan lebar 114 mm dan tebal 100 mm. 

 
(4) Sektor Tolakan / Lemparan 

Sektor ini dibentuk oleh garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran 

melewati tepi balok batas tolakan dan membentuk sudut 40 o garis batas 

sektor selebar 5 cm lemparan / tolakan yang sah, peluru harus jatuh pertama 

di dalam sektor lemparan tersebut. 

 
(5) Peraturan-peraturan 
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a. Pelempar atau penolak harus mulai dari sikap beridri seimbang di dalam 

lingkaran tolak ( tanpa menginjak garis lingkaran ). 

b. Pelempar atau penolak tidak boleh meninggalkan sebelum peluru 

mendarat. 

c. Pelempar atau penolak meninggalkan lingkaran dalam posisi berdiri 

melalui setengah lingkaran bagian belakang. 

d. Pelempar atau penolak  boleh menyentuh permukaan dalam dari balok 

batas tolakan tetapi tidak menyentuh bagian atasnya. 

e. Peluru harus didorong dari pundak dengan satu tangan saja.  

f. Dalam sikap berdiri awal peluru harus dipegang dekat dengan dagu dan 

tangan tidak boleh lebih rendah dari posisi ini sepanjang tolakan. 

g. Tolakan atau lemparan akan diukur dengan pita baja yang ditarik dari 

bekas di tanah terdekat dibuat oleh peluru tetapi dalam balok batas 

tolakan ditarik lurus ke titik pusat lingkaran lempar. 

2.1.5.4 Hal-hal yang harus dihindari dalam tolak peluru 

 Sikap atau posisi awal yang tidak seimbang. 

 Gerakan meluncur yang tidak betul dilakukan dengan lompatan 

dengan kaki kanan. 

 Mengangkat bahu terlalu tinggi dalam gerakan meluncur. 

 Tidak menarik kaki cukup jauh ke bawah badan. 

 Mendarat dengan kaki kanan menghadap ke belakang. 

 Gerakan kaki kiri terlalu kearah samping kiri. 

 Terlalu cepat menegakkan badan. 

 Mendarat dengan badan menghadap ke samping atau ke depan. 
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( http://kuntyesetya.bogspot.com/2009/01/biomekanika-olahraga.html ) 

 

2.2 Kerangka Pikir 

Tolak peluru merupakan salah satu olahraga yang diajarkan di SD dan 

diujikan di kelas VI. Olahraga tolak peluru merupakan nomor lomba pada cabang 

atletik. Dalam gerakan menolak peluru ada beberapa komponen kondisi fisik yang 

dapat mempengaruhi jauhnya tolakkan, komponen kondisi fisik tersebut, 

diantaranya, panjang lengan, kekuatan otot lengan, kekuatan otot tungkai dan 

kelentukan otot punggung. Komponen-komponen kondisi fisik tersebut saling 

berkaitan dalam gerakan menolak, sehingga dalam pelaksanaannya harus 

dirangkaikan secara baik dan harmonis untuk memperoleh hasil tolakan yang 

maksimal. 

 

1.   Hubungan panjang lengan dengan kemampuan tolak peluru. 

Salah satu bagian tubuh yang mempunyai peran penting dalam gerakan 

tolak peluru adalah lengan. Kondisi lengan yang lebih panjang akan menambah 

kecepatan dan kekuatan pada saat tolakan. Dengan lengan yang panjang akan 

memiliki rotasi gerakan yang lebih luas. Dengan demikian dengan mengeluarkan 

tenaga yang sama, lengan yang lebih panjang akan menghasilkan kekuatan dan 

kecepatan yang lebih. 

 
2.   Hubungan kekuatan otot lengan dengan kemampuan tolak peluru. 

Keberadaan kekuatan otot lengan pada kemampuan menolakkan peluru 

yaitu keterlibatan serabut otot putih mempunyai peranan yang penting untuk 
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memperoleh daya tolak yang maksimal. Jika seorang anak memiliki serabut otot 

putih yang banyak dimungkinkan akan mampu mengerahkan kekuatan untuk 

melakukan gerakan menolak secara maksimal.  

Peranan kekuatan otot lengan dalam melakukan gerakan menolak adalah 

peluru akan mencapai jarak yang jauh bila lengan dapat menolakkan peluru 

dengan kekuatan penuh. Tetapi untuk mencapai hal tersebut perlu didukung oleh 

gerakan bagian tubuh lainnya. 

 

3.   Hubungan kekuatan otot tungkai dengan kemampuan tolak peluru. 

Keberadaan kekuatan otot tungkai mempunyai peranan penting dalam 

gerakan menolak peluru. Dengan kekuatan otot tungkai yang baik, akan 

membantu gerakan menolak dari lengan sehingga peluru akan terlempar lebih 

maksimal. Kekuatan otot tungkai berperan terutama dari gerakan meluruskan 

tungkai dan memindahkan berat badan ke kaki depan yang dilakukan dengan kuat 

dan cepat. Gerakan yang kuat dan cepat dari kaki belakang ke kaki depan tersebut 

akan membantu tolakan lengan. Gerakan meluruskan kaki dan memindahkan 

berat badan dari kaki belakang ke kaki depan dilakukan dengan kuat dan cepat, 

sehingga dalam hal ini keberadaan kekuatan otot tungkai akan membantu tolakan 

sehingga hasil tolakan lebih baik dan optimal. 

 

4.   Hubungan kelentukan otot punggung dengan kemampuan tolak peluru. 

Proses gerakan menolak peluru diikuti gerakan otot-otot punggung. Dalam 

hal ini punggung ikut membantu daya dorong dari lengan, sehingga tolakan yang 

dilakukan hasilnya lebih maksimal. Keleluasaan gerak dari otot-otot punggung 
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sangat membantu dalam gerakan tolak peluru. Dengan otot-otot punggung yang 

lentur, gerakan menolak dapat dilakukan lebih halus ( tidak kaku ), sehingga 

tolakan dapat dilakukan lebih maksimal. Selain itu juga dengan otot-otot 

punggung yang lentur akan membantu keselarasan gerakan bagian tubuh lainnya 

untuk menghasilkan tolakan yang lebih baik. Peranan kelentukan otot punggung 

terhadap kemampuan tolak peluru adalah dengan keleluasaan gerak dari sendi-

sendi bahu atau punggung akan membantu daya tolakan dari otot-otot lengan. 

Gerakan melakukan tolakan membutuhkan koordinasi gerakan yang baik dari 

kaki, pinggang dan bahu. Dengan demikian keberadaan keletukan otot punggung 

ini akan mencerminkan gerakan tolakan yang lebih harmonis dan menghasilkan 

tolakan yang lebih baik dan maksimal. 

 

5.   Hubungan panjang lengan, kekuatan otot lengan, otot tungkai dan kelentukan 

otot punggung terhadap prestasi tolak peluru. 

Pada prinsipnya gerakan melakukan tolakan membutuhkan koordinasi 

gerakan yang baik dari kaki, pinggang dan bahu. Bagian-bagian tersebut 

merupakan rangkaian gerakan yang harus dilakukan secara baik dan harmonis 

untuk memperoleh hasil tolakan sejauh-jauhnya. 

Keberadaan kekuatan otot lengan merupakan bagian yang dominan untuk 

memperoleh tolakan yang cepat dan jauh. Tolakan dilakukan dengan 

mengerahkan kekuatan yang maksimal dari otot-otot lengan yang panjang. Proses 

gerakan tolakan juga didukung oleh gerakan kaki terutama pada saat meluruskan 

kaki dan memindahkan berat badan ke depan. Gerakan tersebut dilakukan dengan 
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kuat dan cepat untuk membantu gerakan lengan pada akhir gerakan menolak, 

adalah diikuti gerakan membungkukkan atau memutar punggung. Hal ini 

dimaksudkan untuk membantu daya tolakan dari lengan agar peluru dapat 

terlempar lebih maksimal. Agar punggung dapat membantu gerakan tolakan, 

maka keleluasaan gerak dari otot-otot punggung dibutuhkan pada gerakan tolak 

peluru, sehingga tolakan dapat dilakukan dengan baik dan maksimal. 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis 

Berdasarkan kajian teoritik dan kerangka berpikir diatas maka dapat 

dikemukakan suatu hipotesis sebagai berikut. 

1.   Ada hubungan yang signifikan antara panjang lengan dengan kemampuan 

tolak peluru. 

2.   Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan 

kemampuan tolak peluru. 

3.   Ada  hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan 

kemampuan tolak peluru. 

4.   Ada hubungan yang signifikan antara kelentukan otot punggung dengan 

kemampuan tolak peluru. 

5.   Ada hubungan yang signifikan antara panjang lengan, kekuatan otot lengan, 

otot tungkai dan kelentukan otot punggung terhadap prestasi tolak peluru.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lapangan SD Negeri Kutosari, Kecamatan 

Doro Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 

18 Juni 2009. 

 
3.2 Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 118) variabel adalah apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel  bebas dalam penelitian ini 

adalah panjang lengan ( x
1
), kekuatan otot lengan ( x 2 ), kekuatan otot tungkai  ( 

x 3 ), keletukan otot punggung ( x 4 ), sedangkan variabel terikatnya ( y ) adalah 

tolak peluru. 

 
3.3 Populasi 

Populasi penelitian adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi 

Arikunto, 2006: 130). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putra kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan tahun 

ajaran 2008 / 2009 sebanyak 19 siswa. 
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3.4 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2006: 131). Tehnik pengambilan sampel atau tehnik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah “Total Sampling”.  

Menurut Sugiyanto (1995: 90) Total Sampling adalah pengambilan 

sampel penelitian secara keseluruhan dari jumlah populasi yang ada dijadikan 

sasaran penelitian. Didalam penelitian ini peneliti mengambil sampel seluruh 

siswa putra kelas V Sekolah Dasar Negeri Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten 

Pekalongan tahun ajaran 2008 / 2009 sebanyak 19 siswa. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dengan menggunakan tes dan pengukuran 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengukur panjang lengan, diukur dari dari pangkal lengan atas 

sampai ke ujung jari tengah.  

2. Untuk mengukur kekuatan otot lengan dengan menggunakan alat ukur 

Expanding Dynamometer.  

Cara pengukuran sebagai berikut : 

1)  Responden berdiri tegak, posisi kaki terbuka lebar selebar bahu. 

2) Expanding Dynamometer dipegang oleh kedua tangan, diletakkan 

didepan dada dengan skala menghadap depan. Lengan ditekuk, siku 

diangkat sejajar dengan bahu.  

3) Jarum penunjuk diatur ke posisi angka nol. 
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4) Ambil nafas dalam dan dengarkan aba-aba. 

5) Lakukan gerakan menarik oleh kedua tangan sekuat-kuatnya ke arah 

yang berlawanan tetapi tidak dihentak, posisi badan tetap tegak. 

 

 

Gambar 13. Alat Ukur Expanding Dynamometer 
(Tri Rustiadi. 2008. Praktek Laboratorium Olahraga Kesehatan. Hal : 39) 

 
3. Untuk mengukur kekuatan otot tungkai dengan menggunakan alat ukur Back 

& Legs Dynamometer. (Tri Rustiadi, 2008: 41) 

Cara pengukuran sebagai berikut : 

1) Responden berdiri di atas tumpuan tanpa alas kaki. 

2) Kedua tangan memegang bagian tengah tongkat pegangan dynamometer 

setinggi Acetabula. 

3) Mata rantai diatur sehingga posisi punggung tetap tegak lurus tetapi 

kedua lutut ditekuk membentuk sudut 115 0 . 
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4) Jarum penunjuk angka harus berada pada angka nol. 

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

meluruskan kedua tungkai atas dan bawah sekuat-kuatnya dengan 

gerakan perlahan, letak tongkat pegangan harus tetap berada setinggi 

Acetabula. 

6) Pengukuran dianggap tidak berhasil apabila : letak tongkat pegangan 

dynamometer bergeser kearah bawah, posisi punggung tidak tegak, 

kedua tangan ikut serta membantu menarik tongkat ke arah atas, 

melakukan gerakan menghentak. 

 
 

Gambar 12. Alat Ukur Back & Legs Dynamometer 
(Tri Rustiadi. 2008. Praktek Laboratorium Olahraga Kesehatan. Hal : 39) 

4. Untuk mengukur kelentukan otot punggung dengan Standing Flexibility (Tri 

Rustiadi, 2008: 49). 

Cara pengukuran sebagai berikut : 

1) Responden memakai pakaian olahraga dan kaki dilepas. 
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2) Naik ke atas bangku dan berdiri pada landasan Standing Flexibility 

dengan kaki lurus dan pandangan ke depan. 

3) Dengarkan aba-aba kemudian secara perlahan bungkukkan badan 

dengan posisi badan lurus ke bawah menyentuh mistar skala. Usahakan 

agar ujung jari tangan mendorong skala sejauh mungkin dan sikap ini 

dipertahankan selama 3 detik. 

4)  Tes  dilakukan dua kali berturut-turut. 

5) Hasil dicatat pada tabel hasil dengan satuan cm. 

5.  Untuk mengukur prestasi tolak peluru dengan tes softball throw for distance 

dari Don R. Kirkendall. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan (Singarimbun & Effendi, 1989: 263).  

a. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen itu sudah baik (Suharsimi Arikunto, 2006: 178). Instrumen yang sudah 

dapat dipercaya atau reliabel, maka akan menghasilkan data yang dapat dipercaya.  

Apabila harga xyr dibandingkan dengan harga tabel r product moment  

lebih kecil maka instrumen tersebut tidak reliabel. Tetapi sebaliknya jika harga xyr  

dibandingkan dengan harga tabel r product moment lebih besar maka instrumen 

tersebut reliabel. 
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b. Uji Persyaratan Analisis 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya 

sebaran data yang digunakan dalam penelitian.  

Dalam pengujian normalitas, peneliti menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov. Dimana uji Kolmogorov Smirnov sama dengan uji Lilliefor 

(Singgih Santoso, 2001: 169) 

Adapun kriteria  dalam pengujian normalitas data sebagai berikut : 

1. Jika Signifikansi atau nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka 

berdistribusi tidak normal. 

2. Jika Signifikansi atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka 

berdistribusi normal. (Singgih Santoso, 2001: 168) 

 
2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dari 

populasi mempunyai varian yang sama dan tidak menunjukkan 

perbedaan signifikan satu sama lain. Uji homogenitas varians dengan 

menggunakan uji F. 

Adapun kriteria pengujian homogenitas varians sebagai berikut : 

Jika Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05, data berasal dari 

populasi-populasi yang mempunyai varians tidak sama. Sebaliknya 

apabila Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05, data berasal 

dari populasi-populasi yang mempunyai varians yang sama (Singgih 

Santoso, 2001: 169). 
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c. Uji Hipotesis 

Untuk menghitung koefisien masing-masing prediktor terhadap kriterium 

dan menghitung hubungan ganda antara prediktor dan kriterium dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1) Menghitung koefisien hubungan masing-masing prediktor 

Dalam menghitung koefisien hubungan masing-masing prediktor terhadap 

kriterium tersebut menggunakan rumus koefisien hubungan product moment 

(Zainal Mustafa, 1995: 121).  

 
2) Menghitung hubungan ganda 

Dalam menghitung koefisien hubungan ganda antara prediktor dan kriterium 

tersebut dengan menggunakan analisis regresi empat prediktor.  

Adapun hal-hal yang akan dicari antara lain : 

a) Mencari persamaan garis regresi 

Persamaan regresi berfungsi untuk mengetahui kemungkinan besarnya 

nilai 

pada variabel berdasarkan besarnya nilai pada variabel yang lain (Zainal 

Mustafa, 1995: 127). 

 
b) Uji signifikasi analisis regresi berganda 

Dalam melakukan uji signifikansi menggunakan rumus Uji F yaitu : 

Adapun kriteria pengujian signifikansi adalah jika harga F hitung lebih 

kecil daripada F tabel dengan taraf signifikansi 5%, maka hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikatnya mempunyai hubungan 

yang signifikan, demikian pula sebaliknya jika harga F hitung lebih besar 
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daripada F tabel dengan taraf signifikansi 5%, maka hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikatnya tidak signifikan (Zainal 

Mustafa, 1995: 135). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan ada tidaknya 

hubungan panjang lengan, kekuatan otot lengan, kekuatan otot tungkai, 

kelentukan otot punggung dengan kemampuan tolak peluru. 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Deskriptif 

Gambaran mengenai karakteristik setiap variabel penelitian diperoleh 

melalui analisis deskriptif. Adapun analisis deskriptif secara keseluruhan disajikan  

dalam bentuk tabel berikut ini. 

Tabel 1. Ringkasan Hasil Deskripsi Data Hasil Tes Panjang Lengan, 
Kekuatan Otot Lengan, Kekuatan Otot Tungkai,  

Kelentukan Otot Punggung dan Tolak Peluru 
 

Variabel N Rata-rata Hasil 
Tertinggi 

Hasil 
Terendah 

Panjang Lengan 19 58,42 70,00 52,00 

Kekuatan Otot Lengan 19 9,97 19,00 6,00 

Kekuatan Otot Tungkai 19 106,65 143,00 57,00 

Kelentukan Otot Punggung 19 12,00 15,00 8,00 

Tolak Peluru 19 3,48 4,83 2,61 

 
 ( Sumber : Hasil Analisis Data, Lampiran 10 : 79  ) 

 
Berdasarkan hasil analisis deskriptif dengan bantuan komputer program 

SPSS versi 10. diperoleh data mengenai masing-masing variabel. 
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1) Panjang Lengan 

Skor maksimal adalah 70 cm dan skor minimal adalah 52 cm. Dengan 

demikian Range-nya adalah 18 cm. Rata-rata panjang lengan adalah 58,42 

cm. Angka median atau titik tengah adalah 59 cm. Hal ini menunjukkan 

bahwa 50% panjang lengan 59 cm ke atas dan 50%nya adalah 59 cm ke 

bawah. Angka persentil menunjukkan rata-rata panjang lengan 10% 

responden di bawah 53 cm. 

 

2) Kekuatan Otot Lengan 

Skor maksimal adalah 19 kg dan skor minimal adalah 6 kg. Dengan 

demikian Range-nya adalah 13 kg. Rata-rata kekuatan otot lengan adalah 

9,97 kg. Angka median atau titik tengah adalah 9,50 kg. Hal ini 

menunjukkan bahwa 50% kekuatan otot lengan 9,50 kg ke atas dan 50%nya 

adalah 9,50 kg ke bawah. Angka persentil menunjukkan rata-rata kekuatan 

otot lengan 10% responden di bawah 6 kg. 

 

3) Kekuatan Otot Tungkai 

Skor maksimal adalah 143 kg dan skor minimal adalah 57 cm. Dengan 

demikian Range-nya adalah 86 kg. Rata-rata kekuatan otot tungkai adalah 

106,65 kg. Angka median atau titik tengah adalah 112 kg. Hal ini 

menunjukkan bahwa 50% kekuatan otot tungkai 112 kg ke atas dan 50%nya 

adalah 112 kg ke bawah. Angka persentil menunjukkan rata-rata kekuatan 

otot tungkai 10% responden di bawah 57,50 kg. 
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4) Kelentukan Otot Punggung 

Skor maksimal adalah 15 cm dan skor minimal adalah 8 cm. Dengan 

demikian Range-nya adalah 7 cm. Rata-rata kelentukan otot punggung 

adalah 12 cm. Angka median atau titik tengah adalah 13 cm, hal ini 

menunjukkan bahwa 50% kelentukan otot punggung 13 cm ke atas dan 

50%nya adalah 13 cm ke bawah. Angka persentil menunjukkan rata-rata 

kelentukan otot punggung 10%  responden di bawah 8 cm. 

 

5) Tolak Peluru 

Skor maksimal adalah 4,83 m dan skor minimal adalah 2,61 m. Dengan 

demikian Range-nya adalah 2,22 m. Rata-rata tolakan adalah 3,48 m. Angka 

median atau titik tengah adalah 3,22 m. Hal ini menunjukkan bahwa 50% 

tolakan 3,22 m ke atas dan 50%nya adalah 3,22 m ke bawah. Angka persentil 

menunjukkan rata-rata tolakan 10% responden di bawah 2,76 m. 

 

4.1.2 Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas data dilakukan dengan bantuan komputer program 

SPSS versi 10.  

Harga reliabilitas setiap variabel sebagai berikut : 
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Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas  
 

Variabel N Reliabilitas 

R Tabel  
Taraf 

Signifikan 
5% 

Keterangan

Panjang Lengan 19 0,832 0,456 Reliabel 

Kekuatan Otot Lengan 19 0,735 0,456 Reliabel 

Kekuatan Otot Tungkai 19 0,503 0,456 Reliabel 

Kelentukan Otot Punggung 19 0,564 0,456 Reliabel 

Tolak Peluru 19 1,00 0,456 Reliabel 

 
( Sumber : Hasil Analisis Data, Lampiran 7 : 75  ) 

 

1) Panjang Lengan 

Berdasarkan hasil di atas harga xyr  panjang lengan 0,832 lebih besar 

dibandingkan dengan harga tabel r product moment 0,456 maka instrumen 

tersebut reliabel. 

 
2) Kekuatan Otot Lengan 

Berdasarkan hasil di atas harga xyr  kekuatan otot lengan 0,735 lebih 

besar dibandingkan dengan harga tabel r product moment 0,456 maka instrumen 

tersebut reliabel. 

 
3) Kekuatan Otot Tungkai 

Berdasarkan hasil di atas harga xyr  kekuatan otot tungkai 0,503 lebih 

besar dibandingkan dengan harga tabel r product moment 0,456 maka instrumen 

tersebut reliabel. 
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4) Kelentukan Otot Punggung 

Berdasarkan hasil di atas harga xyr  kelentukan otot punggung 0,564 lebih 

besar dibandingkan dengan harga tabel r product moment 0,456 maka instrumen 

tersebut reliabel. 

 
5) Tolak Peluru 

Berdasarkan hasil di atas harga xyr  tolak peluru 1,00 lebih besar 

dibandingkan dengan harga tabel r product moment 0,456 maka instrumen 

tersebut reliabel. 

  

4.1.3 Uji Prasarat Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan bantuan komputer program 

SPSS versi 10. edisi Singgih Santoso. Uji yang digunakan adalah Uji Kolmogorov 

Smirnov.  

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Normalitas 

No Variabel Sig. Keterangan 

1. Panjang Lengan 0,200 Normal 

2. Kekuatan Otot Lengan 0,200 Normal 

3. Kekuatan Otot Tungkai 0,200 Normal 

4. Kelentukan Otot Punggung 0,072 Normal 

5. Tolak Peluru 0,093 Normal 

 
( Sumber : Hasil Analisis Data, Lampiran 8 : 77  ) 
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Berdasarkan hasil yang didapat dapat disimpulkan yaitu : 

1) Panjang Lengan 

Berdasarkan hasil di atas tingkat signifikansi atau nilai probabilitas 

panjang lengan 0,200 lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. 

 
2) Kekuatan Otot Lengan 

Berdasarkan hasil di atas tingkat signifikansi atau nilai probabilitas 

kekuatan otot lengan 0,200 lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. 

 
3) Kekuatan Otot Tungkai 

Berdasarkan hasil di atas tingkat signifikansi atau nilai probabilitas 

kekuatan otot tungkai 0,200 lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. 

 
4) Kelentukan Otot Punggung 

Berdasarkan hasil di atas tingkat signifikansi atau nilai probabilitas 

kelentukan otot punggung 0,072 lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. 

 
5) Tolak Peluru 

Berdasarkan hasil di atas tingkat signifikansi atau nilai probabilitas tolak 

peluru 0,093 lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dari 

populasi mempunyai varian yang sama dan tidak menunjukkan perbedaan 

signifikan satu sama lain. Uji homogenitas varians dengan menggunakan uji F. 
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Uji homogenitas ini dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS 

versi 10.  

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Homogenitas 

Variabel db F hit  F tabel  dg taraf 
signifikansi 5% 

p Kesimpulan 

X1 Y 

X 2 Y 

X 3 Y 

X 4 Y 

16 : 2 

16 : 2 

16 : 2 

16 : 2 

3,467 

2,994 

0,854 

6,250 

19,43 

19,43 

19,43 

19,43 

0,247 

0,279 

0,665 

0,147 

Homogen 

Homogen 

Homogen 

Homogen 

 
( Sumber : Hasil Analisis Data, Lampiran 9 : 78  ) 

Keterangan : 

db  =  derajat kebebasan 

X1 Y  =  Hubungan antara panjang lengan dengan kemampuan tolak peluru 

X 2 Y  =  Hubungan antara kekuatan otot lengan dengan kemampuan tolak 

peluru 

X 3 Y  =  Hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan kemampuan tolak 

peluru 

X 4 Y  =  Hubungan antara kelentukan otot punggung dengan kemampuan 

tolak peluru 

  
Berdasarkan rangkuman hasil uji homogenitas tersebut dapat diketahui 

bahwa nilai homogenitas yang diperoleh dari keempat variabel tersebut (F hit ) 

lebih kecil dari nilai homogenitas dalam tabel (F tabel  dg taraf signifikansi 5%), 

sehingga baik hubungan antara X1 Y, X 2 Y, X 3 Y, X 4 Y berbentuk homogen. Atau 
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dengan kata lain Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas dari keempat variabel 

tersebut > 0,05, sehingga varians data homogen. 

 

4.1.4 Pengujian Hipotesis 

Untuk menghitung koefisien masing-masing prediktor terhadap kriterium 

dan menghitung korelasi ganda antara prediktor dan kriterium dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1) Menghitung koefisien korelasi masing-masing prediktor 

Pengujian dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS versi 10. 

Hasil analisis korelasi masing-masing predictor dengan kriterium penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 5. Ringkasan Hasil Analisis Korelasi Sederhana 

No Variabel r hit  r tab  5% Kesimpulan 

1. X1 Y 0,832 0,456 Signifikan 

2. X 2 Y 0,735 0,456 Signifikan 

3. X 3 Y 0,503 0,456 Signifikan 

4. X 4 Y 0,564 0,456 Signifikan 

 
( Sumber : Hasil Analisis Data, Lampiran 11 : 80  ) 

Keterangan : 

X1 Y  =  Hubungan antara panjang lengan dengan tolak peluru 

X 2 Y  =  Hubungan antara kekuatan otot lengan dengan tolak peluru 

X 3 Y  =  Hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan tolak peluru 

X 4 Y  =  Hubungan antara kelentukan otot punggung dengan tolak peluru 
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2) Analisis Regresi 

Pengujian dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS versi 10. 

Analisis regresi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

ganda empat predictor. Hasil analisis regresi antara data tes panjang lengan ( X1 ), 

kekuatan otot lengan ( X 2 ), kekuatan otot tungkai ( X 3  ), kelentukan otot 

punggung ( X 4 )dengan tolak peluru adalah sebagai berikut : 

b. Persamaan garis regresinya adalah : 

Y = 8,163 X1 + 5,912 X 2 + 2,828 X 3 + 9,859 X 4 - 2,297 

c. Uji signifikasi analisis regresi berganda 

Tabel 6. Ringkasan Hasil Analisis Regresi 

Sumber 
Variasi db JK RK F reg  Sig. 

Regresi ( reg ) 4 6,455 1,614 10,802 0,000 

Residu ( res ) 14 2,092 0,149   

Total 18 8,547    

 
( Sumber : Hasil Analisis Data, Lampiran 11 : 82  ) 

Keterangan : 

db  =  Derajat kebebasan 

JK  =  Jumlah kuadrat 

RK  =  Rerata kuadrat 

F reg  =  Nilai F regresi 

 
Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa F hitung adalah 

10,802 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena probabilitas ( 0,000 ) jauh 
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lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa panjang lengan, kekuatan otot 

lengan, kekuatan otot tungkai dan kelentukan otot punggung secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kemampuan tolak peluru. 

Besar hubungan antara variabel tolak peluru dan panjang lengan dengan 

koefisien korelasi adalah 0,832. Besar hubungan antara variabel tolak peluru dan 

kekuatan otot lengan dengan koefisien korelasi adalah 0,735. Besar hubungan 

antara variabel tolak peluru dan kekuatan otot tungkai dengan koefisien korelasi 

adalah 0,503. Besar hubungan antara variabel tolak peluru dan keletukan otot 

punggung dengan koefisien korelasi adalah 0,564. 

Jadi korelasi antara variabel tolak peluru dan panjang lengan paling 

besar, maka variabel panjang lengan lebih berpengaruh terhadap tolak peluru 

dibanding variabel kekuatan otot lengan, kekuatan otot tungkai, kelentukan otot 

punggung. 

Tingkat signifikansi koefisien korelasi diukur dari probabilitas 

menghasilkan untuk angka untuk panjang lengan dan kekuatan otot lengan 0,000 

atau praktis 0, kekuatan otot tungkai 0,014 dan kelentukan otot punggung 0,006. 

Oleh karena probabilitas jauh dibawah 0,05, maka korelasi antara variabel 

panjang lengan, kekuatan otot lengan, kekuatan otot tungkai, kelentukan otot 

punggung dengan tolak peluru sangat nyata.  

 

4.2 Pembahasan 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan variabel panjang lengan, 

kekuatan otot lengan, kekuatan otot tungkai, kelentukan otot punggung dengan 
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tolak peluru digunakan teknik korelasi product moment dan analisis regresi ganda 

dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 10.  

1) Hubungan Panjang Lengan dengan Tolak Peluru 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan data panjang 

lengan dengan tolakan, diperoleh nilai r sebesar 0,832, ternyata nilai tersebut lebih 

besar dari nilai r tabel  pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,456. Karena nilai r hitung > 

r tabel , maka dapat disimpulkan bahwa variabel panjang lengan memiliki hubungan 

yang meyakinkan dengan tolak peluru. 

Berdasarkan hasil analisis data, nilai korelasi antara panjang lengan 

dengan tolak peluru adalah positif. Makin tinggi nilai panjang lengan, maka makin 

tinggi pula kemampuan tolak peluru. 

Mengapa terdapat hubungan antara panjang lengan dengan tolak peluru ? 

Tujuan tolak peluru adalah mencapai jarak tolakan yang sejauh-jauhnya, 

sesuai dengan namanya tolak bukan lempar, tetapi ditolak atau didorong dengan 

satu tangan bermula diletakkan dipangkal bahu (Hj. Tisnowati Tanat, 2001: 2.64).  

Lengan merupakan salah satu anggota gerak atas pada tubuh manusia. 

Lengan merupakan anggota gerak atas yang terdiri dari seluruh lengan, mulai dari 

pangkal lengan sampai ujung jari tangan (Joko Pardiyanto, 2003: 18). 

Jadi berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan 

panjang lengan dalam tolak peluru sangat penting karena kondisi lengan yang 

lebih panjang akan menambah kecepatan dan kekuatan pada saat tolakan. Dengan 

lengan yang panjang akan memiliki rotasi gerakan yang lebih luas. Dengan 
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demikian dengan mengeluarkan tenaga yang sama, lengan yang lebih panjang 

akan menghasilkan kekuatan dan kecepatan yang lebih. 

 

2) Hubungan Kekuatan Otot Lengan dengan Tolak Peluru 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan data kekuatan 

otot lengan dengan tolakan, diperoleh nilai r sebesar 0,735, ternyata nilai tersebut 

lebih besar dari nilai r tabel  pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,456. Karena nilai 

r hitung > r tabel , maka dapat disimpulkan bahwa variabel kekuatan otot lengan 

memiliki hubungan yang meyakinkan dengan tolak peluru. 

Berdasarkan hasil analisis data, nilai korelasi antara kekuatan otot lengan 

dengan tolak peluru adalah positif. Makin tinggi nilai kekuatan otot lengan gan, 

maka makin tinggi pula kemampuan tolak peluru. 

Mengapa terdapat hubungan antara kekuatan otot lengan dengan tolak 

peluru ? 

Harsono (1993: 18) menjelaskan bahwa kekuatan otot ialah komponen 

yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. 

Kekuatan otot adalah kemampuan untuk mengerahkan usaha maksimal. 

Perkembangan kekuatan otot-otot lengan dan tangan terjadi melalui aneka 

kegiatan seperti mengangkat benda yang cukup berat, memegang perkakas, 

bergantung pada palang bahkan berayun sebab tangannya memegang tali ayunan 

dengan pegangan yang cukup kuat (Rusli Lutan, 2002: 63).  
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Peranan kekuatan otot lengan dalam melakukan gerakan menolak adalah 

peluru akan mencapai jarak yang jauh bila lengan dapat menolakkan peluru 

dengan kekuatan penuh.  

 
3) Hubungan Kekuatan Otot Tungkai dengan Tolak Peluru 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan data kekuatan 

otot tungkai dengan tolakan, diperoleh nilai r sebesar 0,503, ternyata nilai tersebut 

lebih besar dari nilai r tabel  pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,456. Karena nilai 

r hitung > r tabel , maka dapat disimpulkan bahwa variabel kekuatan otot tungkai 

memiliki hubungan yang meyakinkan dengan tolak peluru. 

Berdasarkan hasil analisis data, nilai korelasi antara kekuatan otot 

tungkai dengan tolak peluru adalah positif. Makin tinggi nilai kekuatan otot 

lengan, maka makin tinggi pula kemampuan tolak peluru. 

Mengapa terdapat hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan tolak 

peluru ? 

Kekuatan otot tungkai dihasilkan dari kerja otot-otot tungkai atas dan 

tungkai bawah. Otot-otot tungkai bekerja atau melawan beban dengan 

mengerahkan kekuatan maksimal (Joko Pardiyanto, 2003: 21). 

Menurut Rusli Lutan dalam Joko Pardiyanto (2003: 24) "Pengerahan 

tenaga yang cepat diperoleh dari gerakan meluruskan tungkai belakang, 

mengangkat dan memutar badan dari tolakan lengan dan tangan itu sendiri". 

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa keberadaan power 

otot tungkai mempunyai peranan penting dalam gerakan menolak peluru. 
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Kekuatan otot tungkai berperan terutama dari gerakan meluruskan tungkai dan 

memindahkan berat badan ke kaki depan yang dilakukan dengan kuat dan cepat. 

Gerakan yang kuat dan cepat dari kaki belakang ke kaki depan tersebut akan 

membantu tolakan lengan. Gerakan meluruskan kaki dan memindahkan berat 

badan dari kaki belakang ke kaki depan dilakukan dengan kuat dan cepat, 

sehingga dalam hal ini keberadaan kekuatan otot tungkai akan membantu tolakan 

sehingga hasil tolakan lebih baik dan optimal. 

 
4) Hubungan Kelentukan Otot Punggung dengan Tolak Peluru 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan data kelentukan 

otot punggung dengan tolakan, diperoleh nilai r sebesar 0,564, ternyata nilai 

tersebut lebih besar dari nilai r tabel  pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,456. Karena 

nilai r hitung > r tabel , maka dapat disimpulkan bahwa variabel kelentukan otot 

punggung memiliki hubungan yang meyakinkan dengan tolak peluru. 

Berdasarkan hasil analisis data, nilai korelasi antara kelentukan otot 

punggung dengan tolak peluru adalah positif. Makin tinggi nilai kelentukan otot 

punggung, maka makin tinggi pula kemampuan tolak peluru. 

Mengapa terdapat hubungan antara kelentukan otot punggung dengan 

tolak peluru ? 

Menurut Rusli Lutan (2002: 68) fleksibilitas adalah ruang gerak dari 

berbagai sendi tubuh. Fleksibilitas mempengaruhi kemampuan kita untuk 

bergerak. Namun fleksibilitas dapat dilatih sehingga semakin meningkat. Tapi 

semakin berkurang seiring dengan peningkatan usianya. 
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Proses gerakan menolak peluru diikuti gerakan otot-otot punggung. Dalam 

hal ini punggung ikut membantu daya dorong dari lengan, sehingga tolakan yang 

dilakukan hasilnya lebih maksimal. Keleluasaan gerak dari otot-otot punggung 

sangat membantu dalam gerakan tolak peluru. 

Dengan otot-otot punggung yang lentur, gerakan menolak dapat dilakukan 

lebih halus ( tidak kaku ), sehingga tolakan dapat dilakukan lebih maksimal.  

Selain itu juga dengan otot-otot punggung yang lentur akan membantu 

keselarasan gerakan bagian tubuh lainnya untuk menghasilkan tolakan yang lebih 

baik. 

Menurut Syaifuddin dalam Joko Pardiyanto (2003: 27) kemungkinan 

gerakan yang terjadi pada tulang belakang adalah : fleksi, ektensi, abduksi dan 

rotasi. Gerakan ini terjadi karena tulang belakang memiliki susunan yang unik 

karena tulang belakang memiliki sifat lentuk dapat bergerak ke depan, ke 

belakang dan ke samping. 

Jadi, peranan kelentukan otot punggung terhadap kemampuan tolak peluru 

adalah dengan keleluasaan gerak dari sendi-sendi bahu atau punggung akan 

membantu daya tolakan dari otot-otot lengan. Gerakan melakukan tolakan 

membutuhkan koordinasi gerakan yang baik dari kaki, pinggang dan bahu. 

Dengan demikian keberadaan keletukan otot punggung ini akan mencerminkan 

gerakan tolakan yang lebih harmonis dan menghasilkan tolakan yang lebih baik 

dan maksimal. 
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5) Hubungan Panjang Lengan, Kekuatan Otot Lengan, Kekuatan Otot 

Tungkai, Kelentukan Otot Punggung dengan Tolak Peluru 

Untuk menguji hubungan antara panjang lengan, kekuatan otot lengan, 

kekuatan otot tungkai, kelentukan otot punggung dengan tolak peluru dilakukan 

analisis regresi ganda empat prediktor. Dari analisis regresi yang dilakukan dapat 

diketahui F hitung  adalah 10,802, sedangkan db 4 : 14 pada taraf signifikansi 5%, 

nilai F tabel  adalah 3,11. Jadi F hitung ( 10,802 ) > F tabel (  3,11 ), maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara panjang lengan, 

kekuatan otot lengan, kekuatan otot tungkai, kelentukan otot punggung dengan 

tolak peluru. 

Mengapa terdapat hubungan antara panjang lengan, kekuatan otot lengan, 

kekuatan otot tungkai, kelentukan otot punggung dengan tolak peluru ? 

Pada prinsipnya gerakan melakukan tolakan membutuhkan koordinasi 

gerakan yang baik dari kaki, pinggang dan bahu. Bagian-bagian tersebut 

merupakan rangkaian gerakan yang harus dilakukan secara baik dan harmonis 

untuk memperoleh hasil tolakan sejauh-jauhnya. 

Keberadaan kekuatan otot lengan merupakan bagian yang dominan untuk 

memperoleh tolakan yang cepat dan jauh. Tolakan dilakukan dengan 

mengerahkan kekuatan yang maksimal dari otot-otot lengan yang panjang. Proses 

gerakan tolakan juga didukung oleh gerakan kaki terutama pada saat meluruskan 

kaki dan memindahkan berat badan ke depan. Gerakan tersebut dilakukan dengan 

kuat dan cepat untuk membantu gerakan lengan pada akhir gerakan menolak, 

adalah diikuti gerakan membungkukkan atau memutar punggung. Hal ini 
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dimaksudkan untuk membantu daya tolakan dari lengan agar peluru dapat 

terlempar lebih maksimal. Agar punggung dapat membantu gerakan tolakan, 

maka keleluasaan gerak dari otot-otot punggung dibutuhkan pada gerakan tolak 

peluru, sehingga tolakan dapat dilakukan dengan baik dan maksimal. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagaimana berikut: 

1.  Besarnya hubungan antara panjang lengan dengan kemampuan tolak peluru 

pada siswa putra kelas V Sekolah Dasar Negeri Kutosari Kecamatan Doro 

Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2008 / 2009 r hitung = 0,832 > r tabel  pada 

taraf signifikansi 5% yaitu 0,456. 

2.  Besarnya hubungan antara kekuatan otot lengan dengan kemampuan tolak 

peluru pada siswa putra kelas V Sekolah Dasar Negeri Kutosari Kecamatan 

Doro Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2008 / 2009 r hitung = 0,735 > r tabel  

pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,456. 

3. Besarnya hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan kemampuan tolak 

peluru pada siswa putra kelas V Sekolah Dasar Negeri Kutosari Kecamatan 

Doro Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2008 / 2009 r hitung = 0,503 > r tabel  

pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,456. 

4. Besarnya hubungan antara kelentukan otot punggung dengan kemampuan 

tolak peluru pada siswa putra kelas V Sekolah Dasar Negeri Kutosari 

Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2008 / 2009 r hitung = 

0,564 > r tabel  pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,456. 
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5. Besarnya hubungan antara panjang lengan, kekuatan otot lengan, kekuatan 

otot tungkai, kelentukan otot punggung dengan kemampuan tolak peluru pada 

siswa putra kelas V Sekolah Dasar Negeri Kutosari Kecamatan Doro 

Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2008 / 2009. Jadi F hitung ( 10,802 ) > 

F tabel (  3,11 ), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara panjang lengan, kekuatan otot lengan, kekuatan otot tungkai, 

kelentukan otot punggung dengan kemampuan tolak peluru dengan 

kemampuan tolak peluru. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diajukan saran-saran sebagai 

berikut : 

1.  Para guru pendidikan jasmani Sekolah Dasar hendaknya memberikan latihan 

kekuatan otot lengan, kekuatan otot tungkai dan kelentukan otot punggung 

dalam upaya meningkatkan kemampuan tolak peluru. 

2.  Sekiranya guru pendidikan jasmani Sekolah Dasar dalam memberikan latihan 

terhadap kekuatan otot lengan, kekuatan otot tungkai dan kelentukan otot 

punggung hendaknya proporsional. 

3.  Dengan adanya hubungan panjang lengan dalam kemampuan tolak peluru 

maka para pelatih atau guru pendidikan jasmani perlu mempertimbangkan 

panjang lengan dalam memilih atlet tolak peluru serta dapat memberikan 

program latihan yang cukup terhadap kekuatan otot lengan, kekuatan otot 

tungkai dan daya ledak. 
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