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SARI 
 

Nur Efendi, 2005. Sumbangan Indeks Massa Tubuh, Daya Ledak Otot Lengan, 
Daya Ledak Otot Torsio Togok Dan Daya Ledak Otot Tungkai Terhadap Hasil 
Tolak Peluru Gaya O’brien Pada Mahasiswa Ilmu Keolahragaan Angkatan 2005. 
Skripsi Jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas 
Negeri Semarang. 
Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Berapa besar sumbangan indeks massa 
tubuh, daya ledak otot lengan, daya ledak otot torsio togok dan daya ledak otot 
tungkai terhadap hasil tolak peluru gaya O’brien pada mahasiswa Ilmu 
Keolahragaan Angkatan 2005?, dan 2) Manakah yang memberikan sumbangan 
paling besar antara indeks massa tubuh, daya ledak otot lengan, daya ledak otot 
torsio togok dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil tolak peluru gaya O’brien 
pada mahasiswa Ilmu Keolahragaan Angkatan 2005? Tujuan penulisan skripsi ini 
adalah : 1) Memperoleh informasi besar sumbangan indeks massa tubuh, daya 
ledak otot lengan, daya ledak otot torsio togok dan daya ledak otot tungkai 
terhadap hasil tolak peluru gaya O’brien pada mahasiswa Ilmu Keolahragaan 
Angkatan 2005, dan 2) Mengetahui sumbangan efektifitas paling besar antara 
indeks massa tubuh, daya ledak otot lengan, daya ledak otot torsio togok dan daya 
ledak otot tungkai terhadap hasil tolak peluru gaya O’brien pada mahasiswa Ilmu 
Keolahragaan Angkatan 2005. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa putra Ilmu Keolahragaan 
Angkatan 2005 yang berjumlah 67 mahasiswa. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan teknik random sampling sehingga hanya 48 mahasiswa Ilmu 
Keolahragaan Angkatan 2005 dijadikan sebagai sampel penelitian. Variabel dalam 
penelitian ini adalah indeks massa tubuh, daya ledak otot lengan, daya ledak otot 
torsio togok, daya ledak otot tungkai dan hasil tolak peluru gaya O’brien. 
Pengambilan data dilakukan dengan survey dengan teknik tes dan pengukuran. 
Analisis data menggunakan analisis regresi untuk mengetahui seberapa besar 
sumbangan indeks massa tubuh, daya ledak otot lengan, daya ledak otot torsio 
togok dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil tolak peluru gaya O’brien pada 
mahasiswa Ilmu Keolahragaan Angkatan 2005. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumbangan yang diberikan terhadap 
hasil tolak peluru gaya O’brien sebagai berikut, indeks massa tubuh sebasar 10%, 
daya ledak otot lengan 32%, daya ledak otot torsio togok 11% dan daya ledak otot 
tungkai sebesar 15%. Dilihat dari sumbangan relatifnya daya ledak otot lengan 
memberikan kontribusi yang paling besar yaitu 47% dibandingkan dengan indeks 
massa tubuh sebesar 14%, daya ledak otot torsio togok 17% dan daya ledak otot 
tungkai 22%. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka simpulan penelitian ini adalah 
ada sumbangan indeks massa tubuh, daya ledak otot lengan, daya ledak otot torsio 
togok dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil tolak peluru gaya O’brien pada 
mahasiswa Ilmu Keolahragaan Angkatan 2005. Dan ledak otot lengan  
memberikan sumbangan efektifitasyang paling besar. Oleh karena itu disarankan 
kepada pelatih ataupun orang yang berkompeten dalam tolak peluru dapat 
meningkatkan daya ledak otot lengan serta diiringi dengan latihan peningkatan 
daya ledak bagian togok dan tungkai serta faktor-faktor pendukung lainnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Peningkatan prestasi di bidang olahraga atau sasaran yang ingin dicapai 

oleh pembinaan olahraga di Indonesia membutuhkan waktu yang lama dalam 

proses pembinaannya. Karena itu perlu dituntut partisipasi dari semua pihak demi 

peningkatan prestasi di Indonesia. 

 Prestasi olahraga memerlukan usaha yang harus dilaksanakan secara 

sungguh-sungguh, sebab banyak faktor yang menentukan keberhasilan seorang 

dalam mencapai prestasi. Oleh karena itu seorang pembina atau pelatih olahraga 

harus megetahui dan memahami faktor-faktor pendukung dalam pencapaian 

prestasi (M. Sajoto, 1995 : 2). 

 Untuk mendapatkan atlet yang berprestasi, baik disamping sistem 

pembinaan yang terprogram, seorang pembina atletik harus mempertimbangkan 

faktor yang saling mendukung dalam pencapaian prestasi atlet. Menurut Benhard 

(1986 : 10) setiap prestasi muncul karena kerjasama dari berbagai pihak atau 

faktor, dalam atletik antara lain, 1) bakat, 2) bentuk gerak dan latihan, 3) tingkat 

perkembangan faktor dan sifat-sifat yang berdaya gerak (tenaga, kecepatan, 

kelincahan, dan keterampilan) dan  4) minat dan kemauan. 

 Perkembangan olahraga atletik pada masa sekarang mengalami kemajuan 

yang pesat, hal ini terbukti dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang 

berhubungan dengan atletik. Banyaknya event yang diselenggarakan baik yang 

bersifat regional, nasional maupun internasional, baik itu yang bersifat yunior 
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maupun profesional, kejuaraan atletik ASEAN, kejuaraan atletik Asia, kejuaraan 

atletik dunia juga membuktikan bahwa olahraga atletik juga digemari. 

 Tolak peluru merupakan salah satu nomor yang dipertandingkan dalam 

beberapa kejuaraan atletik baik yang bertaraf internasional maupun yang bertaraf 

nasional. Pada kejuaraan atletik di Indonesia tolak peluru termasuk belum banyak 

pesertanya, hal ini membuktikan bahwa tolak peluru masih kurang diminati oleh 

masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada anggota PPLM Atletik 

Semarang yang berjumlah 15 orang dan hanya satu atlet petolak pelurunya.  

Pada cabang olahraga atletik, khususnya cabang tolak peluru sangat 

dibutuhkan unsur kekuatan, daya ledak, daya tahan, kelentukan dan koordinasi 

gerakan. Dari unsur-unsur tersebut yang paling dominan adalah daya ledak. 

Disamping daya ledak, antopometrik seseorang juga mempengaruhi dalam 

pencapian prestasi dalam atletik khususnya nomor-nomor lempar. Seperti 

pendapat James A Baley (1986 : 11) bahwa : “pelari jarak jauh, atlet lompat 

tinggi, lompat jauh dan pemain basket cenderung memiliki sifat ectomorphy 

(tinggi kurus) lebih banyak dan lebih sedikit yang memiliki sifat endomorphy 

(pendek gemuk). Terlepas dari kedua sifat tersebut, semua olahragawan 

mempunyai sifat mesomorphy (postur ideal) diatas rata-rata”. 
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Atas dasar urain tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul : sumbangan indeks massa tubuh, daya ledak otot lengan, 

daya ledak otot torsio togok dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil tolak 

peluru gaya O’brien pada mahasiswa Ilmu Keolahragaan Angkatan 2005. 

Adapun alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah : 

1) Indeks massa tubuh hanya berlaku untuk orang dewasa berumur diatas 18 

tahun. Indeks massa tubuh tidak berlaku pada bayi, anak-anak, remaja, ibu 

hamil dan olahragawan (I Dewa Nyoman Supariasa, 2001 : 60). 

2) Berat badan merupakan aspek biologis dalam pencapaian prestasi olahraga 

khususnya atletik untuk nomor-nomor lempar (Sunarjo Basuki,1979:170). 

3) Seorang pelempar tidak hanya harus kuat, tetapi juga harus mampu 

bergerak dengan cepat. Bagi pelempar kecepatan akan memberikan 

kekuatan eksplosif yang sangat berguna untuk meningkatkan prestasi 

pelempar (Sunarjo Basuki,1979:79). 

4) Dengan daya ledak otot lengan dan otot tungkai yang besar seorang 

penolak peluru dapat mencapai jarak yang maksimal, karena rangkaian 

gerak tolak peluru dimulai dari kaki sampai pergelangan tangan (PASI, 

1994 : 34). 
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1.2 Permasalahan  

Dalam suatu penelitian tentunya mempunyai permasalahan yang perlu 

diteliti, dianalisa, dan diusahakan pemecahannya. Berdasarkan latarbelakang 

diatas yang telah diuraikan bahwa dalam tolak peluru, berat badan dalam hal ini 

indeks massa tubuh dan daya ledak memegang faktor yang penting disamping 

faktor yang lain yaitu keterampilan, koordinasi, kekuatan dan penguasaan emosi. 

Sehubungan dengan itu maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1) Berapa besar sumbangan indeks massa tubuh, daya ledak otot lengan daya 

ledak otot torsio togok dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil tolak 

peluru gaya O’brien pada mahasiswa Ilmu Keolahragaan Angkatan tahun 

2005? 

2) Manakah yang memberikan sumbangan paling besar antara indeks massa 

tubuh, daya ledak otot lengan daya ledak otot torsio togok dan daya ledak 

otot tungkai terhadap hasil tolak peluru gaya O’brien pada mahasiswa 

Ilmu Keolahragaan Angkatan tahun 2005? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Suatu riset, khususnya riset di dalam ilmu-ilmu pengetahuan empiris, pda 

umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran 

suatu penelitian (Sutrisno Hadi, 2000 : 3). Tujuan adalah memecahkan 

permasalahan yang tergambar dalam latarbelakang dan rumusan masalah. Karena 

itu tujuan penelitian sebaiknya dirumuskan berdasarkan rumusan masalah. Tujuan 
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penelitian dicapai melalui serangkaian metodologi penelitian (M. Subana & 

Sudrajat, 2001 : 71). Tujuan dari penelitian ini   adalah : 

1) Memperoleh informasi besarnya sumbangan antara indeks massa tubuh, 

daya ledak otot lengan daya ledak otot torsio togok  dan daya ledak otot 

tungkai terhadap hasil tolak peluru gaya O’brien pada mahasiswa Ilmu 

Keolahragaan Angkatan 2005. 

2) Mengetahui manakah yang memberikan sumbangan efektivitas paling 

besar terhadap hasil tolak peluru gaya O’brien pada mahasiswa Ilmu 

Keolahragaan Angkatan 2005. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari agar permasalahan dalam penelitian ini tidak 

menyimpang dari sasaran dan tidak terjadi salah penafsiran istilah yang 

digunakan, maka perlu adanya penegasan istilah. Selain itu juga dalam penelitian 

ini juga menggunakan pedoman penyusunan skripsi mahasiswa program strata 1.  

1.4.1 Sumbangan 

Di dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan sumbangan 

merupakan pemberian sebagai bantuan atau sokongan (Yandianto, 1995 : 585). 

Depdiknas (2002 : 1101) mengemukakan bahwa sumbangan berarti pemberian 

sebagai bantuan, penyolok, bantuan, sokongan.  

 Yang dimaksud sumbangan dalam penelitian ini adalah bantuan atau 

sokongan indeks massa tubuh, daya ledak otot lengan, daya ledak otot torsio 

togok dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil tolak peluru gaya O’brien. 
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1.4.2 Indeks Massa Tubuh 

Indeks adalah rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu yang mungkin 

menjadi ukuran atau ciri tertentu, penunjuk (Depdiknas, 2002 : 429). Massa 

adalah ukuran sejumlah materi yang dimiliki oleh suatu benda yang didefinisikan 

baik oleh sifat kelembaman benda itu maupun pengaruh gravitasi bumi pada 

benda-benda lain dalam fisika (Yandianto, 1995 : 347). Tubuh adalah keseluruhan 

jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari ujung kaki sampai ujung rambut 

(Depdiknas, 2002 : 1214) 

Jadi dalam penelitian ini yang dimaksud dengan indeks masa tubuh adalah 

rasio antara berat badan dan tinggi badan yang diukur dari ujung rambut sampai 

ujung kaki. 

1.4.3 Daya Ledak 

Daya ledak otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot melkukan 

kerja secara eksplosif, dipengaruhi oleh kekuatan dan kecepatan kontraksi otot 

(Slamet Suherman, 1987 : 10). Daya ledak adalah kemampuan seseorang untuk 

menggunakan kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu sependek-

pendeknya dalam hal ini dinyatakan bahwa daya ledak (power) = kekuatan X 

kecepatan (M. Sajoto, 1995 : 8-9). Daya ledak adalah kemampuan sebuah otot 

atau segerombolan otot untuk mengatasi tahanan beban dengan kecepatan tinggi 

dalam satu gerakan yang utuh (Suharno Hp, 1983 : 33). 

Jadi yang dimaksud dengan daya ledak otot lengan dalam penelitian ini 

adalah kemampuan seseorang menggunakan sekelompok otot lengan untuk 

menghasilkan kekuatan yang maksimum pada waktu menolak dengan waktu 
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sependek-pendeknya untuk menghasilkan suatu gerakan yang utuh dengan jarak 

tolakan yang sejauh-jauhnya. 

Sedangkan yang dimaksud daya ledak otot tungkai dalam penelitian ini 

adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sekelompok otot tungkai 

untuk menghasilkan kekuatan yang maksimal pada waktu menolak dengan waktu 

sependek-pendeknya untuk menghasilkan suatu gerakan yang utuh dengan 

lompatan yang maksimal. 

1.4.4 Tolak Peluru Gaya O’brien 

Tolak peluru adalah salah satu nomor yang terdapat dalam nomor lempar 

pada cabang olahraga atletik. Sesuai dengan namanya, maka peluru itu tidak 

dilempar tetapi ditolak atau didorong. Dari uraian tersebut maka dapatlah 

dikemukakan bahwa tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau 

mendorong suatu alat yang bundar dengna berat tertentu yang terbuat dari logam 

(peluru) yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak 

sejauh-jauhnya (Aip Syarifuddin, 1992 : 144). Tolak peluru gaya O’brien juga 

disebut gaya membelakangi. Gaya membelakang adalah suatu cara melakukan 

gerakan ke depan untuk menolakkan peluru dengan keadaan badan membelakangi 

arah tolakan (Depdikbud, 1992 : 253). 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari tujuan yangingin dicapai, penulis berharap penelitian 

yang telah dilakukan nantinya dapat bermanfaat sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Dapat dijadikan salah satu rujukan bagi peneliti lain, khususnya bagi 

peneliti yang memiliki masalah atau kajian yang hampir sama. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.1.1 Penulis 

Sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan tentang 

sumbangan indeks massa tubuh, daya ledak otot lengan, daya ledak otot torsio 

togok dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil tolak peluru gaya O’brien pada 

mahasiswa Ilmu Keolahragaan ankatan tahun 2005. 

1.5.1.2 Masyarakat 

Mendapatkan informasi tentang sumbangan indeks massa tubuh, daya 

ledak otot lengan, daya ledak otot torsio togok dan daya ledak otot tungkai 

terhadap hasil tolak peluru gaya O’brien pada mahasiswa Ilmu Keolahragaan 

ankatan tahun 2005. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tolak Peluru 

2.1.1 Pengertian Tolak Peluru 

Tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak suatu benda yang 

berbentuk bulat dengan berat tertentu yang terbuat dari logam (peluru) untuk 

mencapai jarak yang sejauh-jauhnya dengan menggunakan beberapa bentuk gaya. 

Tolak peluru adalah salah satu nomor lempar dalam cabang atletik, sesuai dengan 

namanya maka peluru ditolak bukan dilempar dalam rangka mencapai jarak yang 

akan ditempuh. 

Dapat dikatakan bahwa faktor teknis dari gerakan tolak peluru dan faktor 

biologis, turut menentukan dalam pencapian prestasi tolak peluru. Faktor 

terpenting dalam mencapai prestasi tolak peluru ialah : lintasan percepatan peluru, 

tinggi berangkat dan sudut berangkat peluru, putaran antara poros bahu dan poros 

pinggang, percepatan peluru pada waktu mulai ditolak, akhir semua gerak tolakan 

tenaga bagian secara bersama dan pada saat yang tepat dan terutama koordinasi 

antara gerak lengan dan kaki. 

Untuk melakukan tolak peluru mempunyai teknik-teknik atau tahapan-

tahapan tertentu. Teknik tersebut bermaksud untuk mencapai prestasi yang sebaik-

baiknya. Menurut Aip Syarifuddin (1992 : 145), menyebutkan tahapan-tahapan 

dalam tolak peluru adalah, 1) cara memegang peluru, 2) sikap badan pada saat 
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akan menolak, 3) cara menolak peluru, 4) sikap badan setelah menolakkan peluru 

dan 5) cara melakukan awalan. 

Gaya dalam tolak peluru yang dimaksud adalah cara-cara atau teknik yang 

digunakan oleh para penolak peluru. Di dalam tolak peluru ada beberapa jenis 

gaya, tetapi yang digunakan hanya dua saja, yaitu gaya menyamping dan gaya 

membelakang (O’brien).Gaya menyamping adalah suatu cara melakukan gerakan 

menolak mulai dari sikap permulaan sampai dengan bergerak ke depan untuk 

menolakkan peluru dengan keadaan badan menyampingi arah tolakan (Aip 

Syarifuddin 1992 : 251). 

Gaya tolakan tersebut adalah gaya yang pertama kali digunakan oleh para 

atlet pada perlombaan tolak peluru. Namun sampai sekarang pun masih ada yang 

menggunakan gaya tersebut, terutama yang masih pemula atau yang masih dalam 

proses belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu gaya ini sering disebut gaya 

kuno (ortodoks). Sedangkan gaya membelakang adalah suatu cara melakukan 

gerakan menolak mulai dari sikap permulaan sampai dengan bergerak ke depan 

untuk menolakkan peluru dengan keadaan badan membelakangi arah tolakan (Aip 

Syaefuddin, 1992 : 251). Disebut juga gaya O’brien karena atlet atau orang yang 

pertama kali mempergunakan sekaligus memperkenalkan gaya ini bernama Parry 

O’brien, pada tahun 1952, yaitu saat berlangsungnya penyelenggaraan Olimpiade 

di Helsinki, dengan hasil yang sangat gemilang pada waktu itu. 
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2.1.2 Teknik Tolak Peluru 

Teknik tolak peluru semata-mata suatu metode penolakan dengan satu 

tangan. Peluru harus didorong atau ditolak dari bahu dengan satu tangan. Tolakan 

berarti mendorong ke depan dan ke atas dari bahu. Ketika petolak mengambil 

sikap berdiri dalam lingkaran yang berdiameer 2,135 m untuk memulai tolakan, 

peluru harus berada di dekat bahu atau dagu.  

2.1.2.1 Cara Memegang Peluru 

Cara memegang peluru hendaknya menggunakan teknik yang benar, 

karena kesalahan yang terjadi akan mempengaruhi hasil yang akan dicapai. Oleh 

karena itu apabila pegangan sudah benar maka dalam menolakkan peluru akan 

dapat menolakkan peluru dengan tenaga yang lebih efektif, sehingga hasil yang 

dicapai akan lebih baik. Peluru dipegang dengan jari-jari tangan dan terletak pada 

telapak tangan bagian atas, caranya sebagai berikut : 

Peluru diletakkan pada telapak tangan bagian atas atau pada ujung telapak 

tangan, yang dekat dengan jari-jari tangan. Jari-jari tangan diregangkan atau 

dibuka, jari manis, jari tengah dan jari telunjuk dipergunakan untuk menahan dan 

memegang peluru bagian belakang. Sedangkan jari kelingking dan ibu jari 

dipergunakan untuk memegang/menahan peluru bagian samping, yaitu agar 

peluru tidak tergelincir ke dalam atau ke luar. Ke dalam ditahan ibu jari dan ke 

luar ditahan oleh jari kelingking. 
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Gambar 1. 

Cara Memegang Peluru 

(Aip Syaefuddin, 1992 : 146) 

 
Gambar 2. 

Cara Memegang Peluru 

(Aip Syaefuddin, 1992 : 146) 

2.1.2.2 Sikap Badan Pada Waktu Akan Menolak 

2.1.2.2.1 Teknik Tolak Peluru Gaya Menyamping 

Berdiri tegak dengan posisi menyampingi sektor lemparan, kaki dibuka 

lebar. Kaki kiri lurus ke depan agak serong ke samping kanan. Tangan kanan 

memegang peluru dan diletakkan pada bahu, tangan kiri dengan siku 

dibengkokkan berada di depan sedikit agak serong ke atas lemas. 
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Tangan kiri berfungsi untuk membantu dan menjaga keseimbangan, 

pandangan diarahkan ke arah tolakan. Dalam tolak peluru gaya menyamping ini, 

badan agak rendah ke samping kanan (Aip Syarifuddin, 1992 : 147). 

 
Gambar 3. 

Sikap Badan Menyamping Pada Waktu Akan Menolak 

(Aip Syaefuddin, 1992 : 147) 

2.1.2.2.2 Teknik Tolak Peluru Gaya Membelakang 

Sikap permulaan sama dengan sikap menyamping. Dari sikap 

menyamping tersebut, badan diputar ke samping kanan hingga seluruh badan 

membelakangi arah tolakan. Kemudian badan dibungkukkan ke depan, lutut kaki 

kanan dibengkokkan atau ditekuk lurus ke depan, demikian juga ujung kakinya 

(jari-jari kaki) lurus ke depan. Sedangkan keadaan tangan kanan yang memegang 

peluru dan tangan kirinya sama seperti pada sikap menyamping. 
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Gambar 4. 

Sikap Badan Membelakang Pada Waktu Akan Menolak 

(Aip Syaefuddin, 1992 : 148) 

Perlu diketahui bahwa sikap tersebut adalah bagi penolak yang 

menggunakan tangan kanan, sedangkan bagi penolak yang menggunakan tangan 

kiri maka dilakukan sebalikya. Perlu juga diperhatikan bahwa pada waktu 

menolak baik pada gaya menyamping maupun gaya membelakang harus 

diusahakan tetap dalam keadaan lemas atau rileks. (Aip Syarifuddin, 1992 : 147). 

Apabila keadaan sikap badan pada waktu akan menolak tersebut sudah dapat 

dilakukan dengan baik, maka secepatnya peluru itu ditolakkan sekuat-kuatnya ke 

atas depan ke arah tolakan. 

2.1.2.3 Cara menolak peluru 

2.1.2.3.1 Teknik Tolak Peluru Gaya Menyamping 

Bersama dengan memutar badan ke arah tolakan, siku ditarik serong ke 

atas ke belakang (ke arah samping kiri), pinggul dan pinggang serta perut 

didorong ke depan agak ke atas dada terbuka menghadap ke depan serong ke atas 

ke arah tolakan. Dagu diangkat agak ditengadahkan pandangan ke arah tolakan. 
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Gambar 5. 

Menolakkan Peluru Dari Sikap Badan Menyamping 

(Aip Syaefuddin, 1992 : 148) 

Pada saat seluruh badan (dada) menghadap ke arah tolakan secepatnya 

peluru itu ditolakkan sekuat-kuatnya ke atas ke depan ke arah tolakan (parabola) 

bersamaan dengan bantuan menolakkan kaki kanan dan melonjakkan seluruh 

badan ke atas serong ke depan. 

2.1.2.3.2 Teknik Tolak Peluru Gaya Membelakang 

Bersamaan dengan memutar badan dari belakang ke samping kiri ke arah 

tolakan, siku ditarik serong ke atas ke belakang (ke arah samping kiri), pinggul, 

pinggang dan perut di dorong ke depan agak ke atas, hingga dada diangkat, 

pandangan ke arah tolakan, sikap dan gerakan selanjutnya sama dengan pada 

sikap menyamping. 
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Gambar 6. 

Menolakkan Peluru Dari Sikap Badan Membelakang 

(Aip Syaefuddin, 1992 : 149) 

2.1.2.4 Sikap Badan Setelah Menolakkan Peluru 

Sikap badan setelah menolakkan peluru, sering juga dikatakan dengan 

istilah “gerakan lanjutan” atau sikap akhir. Yaitu suatu gerakan setelah peluru 

ditolakkan lepas dari tangan, dengan maksud untuk menjaga keseimbangan badan, 

agar badan tidak jatuh ke depan atau keluar dari lapangan, untuk melakukan 

gerakan dan sikap akhir setelah menolak tersebut antara lain sebagai berikut : 

1) Setelah peluru yang ditolakkan atau di dorong itu lepas dari tangan maka 

secepatnya kaki yang digunakan untuk menolak itu diturunkan atau 

mandarat (kaki kanan), kira-kira menempati tempat bekas kaki kiri (kaki 

depan), dengan lutut agak dibengkokkan. 

2) Kaki kiri (kaki depan) diangkat kebelakang lurus dan lemas, untuk 

membantu dan menjaga keseimbangan. 

3) Badan condong ke depan, dagu diangkat, badan agak miring ke samping 

kiri, pandangan ke arah jatuhnya peluru. 
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4) Tangan kanan dengan siku agak dibengkokkan berada di depan sedikit 

agak di bawah badan, tangan atau lengan kiri lemas lurus ke belakang 

untuk membantu menjaga keseimbangan (Aip Syarifudin,1992:149-150).  

 

Gambar 7.  
Sikap Badan Setelah Menolakkan Peluru 

(Aip Syaefuddin, 1992 : 150) 

2.1.2.5 Cara Melakukan Awalan  

Seperti telah dikemukakan, bahwa dalam melakukan tolak peluru ada yang 

menyamping dan ada yang membelakang. Demikian juga halnya pada waktu 

mengambil awalan akan melakukan tolakan.  

2.1.2.5.1 Teknik Tolak Peluru Gaya Menyamping 

Disebutkan gaya menyamping adalah suatu cara melakukan gerakan 

menolak mulai dari sikap permulaan sampai dengan bergerak ke depan untuk 

menolakkan peluru dengan keadaan badan menyampingi arah tolakan. 
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Gambar 8. 

Tolak Peluru dengan Awalan Menyamping 

(Aip Syaefuddin, 1992 : 252) 

Gaya tolakan tersebut adalah gaya yang pertama kali dipergunakan oleh 

para atlet dalam perlombaan tolak peluru. Namun sampai sekarangpun masih ada 

yang mempergunakannya, terutama oleh para atlet pemula dan dalam 

kelangsungan proses belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, gaya tersebut 

sering disebut juga sebagai gaya kuno atau gaya ortodoks. 

2.1.2.5.2 Teknik Tolak Peluru Gaya Membelakang 

Gaya membelakang adalah suatu cara melakukan gerakan menolak mulai 

dari sikap permulaan sampai dengan bergerak ke depan untuk menolakkan peluru 

dengan keadaan badan membelakangi arah tolakan 

Gaya tolak peluru dengan gaya membelakangi sektor tolakan sering 

dikatakan dengan nama “Gaya O’brien”. Disebut demikian karena atlet yang kali 

pertama mempergunakan gaya tersebut bernama Parry O’brien pada tahun 1952 

yaitu pada Olimpiade di Helsinki dengan hasil yang sangat gemilang pada waktu 

itu. Rangkaian gerakan awalannya sebagai berikut : 
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Gambar 9. 

Tolak Peluru dengan Awalan Membelakang 

(Aip Syaefuddin, 1992 : 253) 

 

2.2 Indeks Massa Tubuh Terhadap Tolak Peluru Gaya O’brien  

Dalam mencari bibit atlet lempar perlu memperhatikan aspek-aspek 

biologis, struktur dan postur tubuh yang sesuai. Karena dalam masing-masing 

cabang olahraga memerlukan struktur dan postur tubuh yang berbeda. Didalam 

menjalankan latihan, untuk mencapai prestasi yang tinggi, di dalam ilmu dan 

metode kepelatihan sudah sedemikian tinggi, dan untuk peningkatan sudah sukar 

dilakukan, maka peranan gizi merupakan hal yang mutlak dan tidak dapat ditawar 

lagi (Leane Suniar, 2002 : iv). 

Olahraga dapat meningkatkan prestasi dan prestise suatu bangsa. Untuk 

meningkatkan prestasi olahraga, diperlukan kesehatan fisik yang tinggi, yang 

dapat dibina melalui masukan gizi yang cukup dan latihan yang baik. Dengan 

berat badan yang sama mungkin akan memiliki daya ledak yang berbeda, hal ini 

disebabkan oleh kadar lemak dalam tubuh. Seorang yang memiliki kadar lemak 
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banyak tentunya akan mempengaruhi kekuatan dan kecepatannya karena otot 

orang tersebut lebih sedikit dibanding lemaknya.  

Dengan melihat sifat dan ciri dari nomor lempar dalam atletik khususnya 

nomor lempar berat (tolak peluru) faktor daya ledak dan antropometrik seseorang 

sangat mendukung. Mengenai antropometrik berat badan seseorang juga 

berpengaruh terhadap pencapain suatu prestasi. Hal ini didukung oleh pendapat 

(M. Sajoto, 1988 : 3) bahwa faktor-faktor penentu pencapaian prestasi dalam 

olahraga antara lain : 

1) Potensi atau kemampuan dasar tubuh yang meliputi kekuatan, kecepatan, 

kelincahan, tenaga, daya tahan otot, kelentukan, keseimbangan, ketepatan, 

dan kesehatan untuk olahraga. 

2) Fungsi organ-organ tubuh yang meliputi daya kerja jantung, peredaran 

darah, daya kerja paru-paru, daya kerja pernapasan dan daya kerja indera. 

3) Struktur dan postur tubuh yang meliputi ukuran tinggi dan panjang tubuh, 

ukuran besar, lebar dan berat badan. 

4) Gizi yang meliputi jumlah makanan yang cukup, nilai makanan yang 

memenuhi kebutuhan, variasi makanan yang bermacam-macam. 

Selain berat badan juga ada faktor lain yaitu tinggi badan. Dan untuk 

mengetahui rasio antara tinggi badan dan berat badan di Indonesia dikenal dengan 

Indeks Massa Tubuh (IMT). Untuk menghitung indeks massa tubuh dapat 

digunakan rumus :  
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( )
( )[ ]2mTB
KgBBIMT =  

IMT  = Indeks massa tubuh 

BB = Berat badan (Kg) 

TB  = Tinggi badan (m) 

Menurut I Dewa Nyoman (2001 : 61) kategori ambang batas indeks massa 

tubuh orang Indonesia sebagai berikut :  

Tabel 1. Kategori Ambang Batas Indeks Massa Tubuh untuk Indonesia. 

 Kategori IMT 

Kekurangan berat badan tingkat berat < 17,0 Kurus  

Kekurangan berat badan tingkat ringan 17,0 – 18,5 

Normal  > 18,5 – 25, 

Kelebihan berat badan tingkat ringan > 25,0 – 27,0 Gemuk 

Kelebihan berat badan tingkat berat > 27,0 

Sumber : Depkes, 1994. Hlm. 4 dalam I Dewa Nyoman (2001 : 61) 

Postur merupakan salah satu aspek biologis dalam penentu pencapaian 

prestasi dalam olahraga.Postur merupakan unsur bawaan yang tidak dapat diubah 

oleh pembina maupun atlet itu sendiri (M.Sajoto, 1988 : 11). Struktur dan postur 

tubuh yang dimaksud adalah : 

1) Ukuran tinggi dan panjang tubuh, 

2) Ukuran besar dan lebar tubuh, dan 

3) Somatotype atau bentuk tubuh endomorphy, mesomorphy, dan ectomorphy. 
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Mengenai 3 somatotype atau bentuk tubuh yang telah diuraikan 

mempunyai pembeda atau ciri-ciri khusus : 

1. Endomorphy 

Mempunyai ciri : tubuh bulat dan lunak, perut menonjol ke depan melebihi 

rongga dada, pundak persegi tinggi, lebar pendek. Geler-geler otot tidak terlihat, 

dada berkembang. 

 

Gambar 10. 

Somatotype Endomorphy 

(Dangsina Moeloek dan Arjatmo Tjokronegoro, 1984 : 73) 

2. Mesomorphy 

Mempunyai ciri : tubuh persegi, otot-otot kuat keras. Tulang-tulang besar 

dan tertutup otot-otot yang tebal pula. Tungkai, togok dan lengan umumnya 

massif (pejal/berat) dengan otot-otot kuat. Togok besar dan relatif mempunyai 

pinggang ramping. Bahu lebar dengan otot-otot trapezius dan deltoideus sangat 

massif. 
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Gambar 11. 

Somatotype Mesomorphy 

 (Dangsina Moeloek dan Arjatmo Tjokronegoro, 1984 : 74) 

3. Ectomorphy 

Mempunyai ciri : umumnya langsing, lemah tubuh kecil halus, tulang kecil 

dengan otot yang tipis, ekstremitas-ekstremitas cenderung panjang dengan togok 

pendek, ini tidak berarti orang tersebut selalu tinggi. Perut dan lekung lumbal rata, 

sedang thoraks relatif tajam dan menaik. Bahu sempit, ke muka dan geler otot 

tidak tampak. 

 

Gambar 12. 

Somatotype Ectomorphy 

 (Dangsina Moeloek dan Arjatmo Tjokronegoro, 1984 : 74) 
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Dengan memperhatikan ciri-ciri tentang mesomorphy menunjukkan bahwa 

orang yang termasuk dalam kategori atau kriteria mesomorphy mempunyai berat 

badan yang lebih. Karena unsur-unsur berat badan terdiri dari : tulang, otot/daging 

dan lemak esensial (PASI, 1994 : 217). 

 

Gambar 13. 

Somatogram yang memperlihatkan somatotip 20 atlet internasional 

(Dangsina Moeloek dan Arjatmo Tjokronegoro, 1984 : 73) 

Keterangan : Ekstrim Ectomorphy 117 pada sudut kiri, ekstrim 

mesomorphy pada sudut puncak sedangkan ekstrim endomorphy 711 pada sudut 

sebelah kanan. Sedangkan angka-angka yang tercantum terdiri dari tiga angka. 

Angka pertama menunjukkan ketebalan lemak, angka kedua menunjukkan lingkar 

lengan dan angka yang ketiga menunjukkan tinggi dan berat badan. 

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa :  

1) Kelompok  mesomorphy memperoleh nilai tinggi dalam nomor-nomor 

yang memerlukan kekuatan dan daya (strength dan power). 
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2) Kelompok ectomorphy mempunyai eksibilitas terbaik dalam melakukan 

tes Brace Motor Abilita (tes dasar keterampilan gerak) namun kelompok 

ini kurang berhasil dalam renang dibanding mesomorphy dan endomorphy 

(M. Moeslim, 1968 : 52). Uraian di atas juga didukung oleh Soenaryo 

Basoeki (1979 : 170) yang mengatakan bahwa bentuk tubuh dari atlet 

tolak peluru adalah tinggi dan besar. Hal ini ternyata hasil dari pengukuran 

berat badan dan tinggi rata-rata finalis Olimpiade di Mexico tahun 1968 

dan Olimpiade Munich tahun 1972 di Mexico berat badan rata-rata 120,0 

kilogram dan tinggi rata-rata 194,5 cm dan di Munich berat badan rata-

rata 123 kilogram dengan tinggi rata-rata 192,8 cm. 

 

2.3 Daya Ledak Otot Lengan, Daya Ledak Otot Torsio Togok dan Daya 

Ledak Otot Tungkai Terhadap Tolak Peluru Gaya O’brien 

Daya ledak adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan 

maksimal yang dikerahkan dalam waktu sependek-pendeknya (M. Sajoto, 1988: 

55). Daya ledak otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot melakukan 

kerja secara eksplosif, dipengaruhi oleh kekuatan dan kecepatan kontraksi otot 

(Slamet Suherman, 1987 : 10). Daya ledak adalah kemampuan seseorang untuk 

menggunakan kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu sependek-

pendeknya dalam hal ini dinyatakan bahwa daya ledak (explosive power) = 

kekuatan maksimal X kecepatan maksimal. 
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Daya ledak adalah kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot untuk 

mengatasi tahanan beban dengan kecepatan tinggi dalam gerakan yang utuh. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan daya ledak adalah kemampuan otot 

dalam menahan beban dengan kecepatan tinggi dalam satu gerakan yang utuh 

(Suharno Hp 1983 : 33). 

Salah satu komponen kondisi fisik yang hampir setiap cabang olahraga 

membutuhkan adalah daya ledak otot. Dalam praktek olahraga, daya ledak 

digunakan dalam gerakan yang sifatnya eksplosif seperti melempar, menolak, 

menendang dan memukul. Daya ledak setiap atlet berbeda-beda, perbedaan ini 

karena adanya beberapa faktor yag dimiliki oleh masing-masing atlet tidak sama 

disamping faktor latihan. 

Menurut Suharno Hp (1983: 33), beberapa faktor yang menentukan daya 

ledak otot adalah: 

1) banyak sedikitnya fibril otot putih dalam tubuh atlet, 

2) tergantung banyak sedikitnya zat kimia dalam otot (ATP), 

3) kekuatan dan kecepatan, 

4) waktu rangsangan dibatasi secara konkrit lamanya, 

5) Koordinasi gerakan yang harmonis. 

Pada dasarnya otot terdiri dari empat macam komponen yaitu :1) jaringan 

otot terdiri dari sel-sel otot, 2) jaringan ikat, 3) saraf dan 4) urat-urat darah. 

Seberkas otot terdiri dari fasiculus. Fasiculus merupakan kumpulan dari serabut 

kontraktil atau miofibril. Miofibril terdiri dari unit-unit kontraktil yang disebut 
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sarcomere. Apabila otot dapat berkontraksi berturut-turut secara maksimal untuk 

jangka waktu yang lama maka dapat dikatakan ketahanan ototnya baik.  

Menurut Aip Syarifudin (1992 : 145), seorang atlet tolak peluru apabila 

ingin mencapai prestasi yang optimal maka beberapa fisik harus dipenuhi antara 

lain : 

1) Harus mempunyai pemahaman dan penguasaan terhadap prosedur gerakan 

untuk melakukan tolak peluru serta konsep untuk melakukannya. 

2) Harus memiliki daya ledak, kekuatan, daya tahan, kelentukan dan 

koordinasi gerakan. 

3) Harus memiliki badan besar dan tinggi untuk melakukan latihan secara terus 

menerus.  

4) Harus memiliki semangat yang besar untuk selalu melakukan latihan secara 

teratur dan terus menerus. 

Kemampuan-kemampuan dasar yang menonjol yang harus dimiliki oleh 

seorang atlet tolak peluru adalah kekuatan yang besar, daya eksplosif dan 

kecepatan yang tinggi disertai dengan koordinasi otot dan daya tahan yang baik, 

meskipun seorang atlet tolak peluru memiliki badan yang tinggi besar tetapi ia 

juga harus memiliki kelincahan dan kelentukan gerakan (Soenaryo Basoeki, 1979 

: 170). Dalam tolak peluru adanya perpaduan antara gerakan kaki, pingang, bahu, 

siku dan pergelangan tangan yang dilakukan dengan cepat dan tepat (PASI, 1994 : 

34). Hal ini sesuai dengan sikap menolakkan peluru : tolakan kaki kanan dimulai, 

sampai kaki terlekang lurus, panggul didorong ke atas disertai badan di putar ke 

kiri dilanjutkan dengan dorongan atau tolakan peluru, mulai dari gerakan bahu 
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dan lengan, dan yang terakhir dorongan jari-jari kaki kiri ikut membantu tolakan 

kaki kanan (Soenaryo Basoeki, 1979 : 131). 

Dari rangkaian gerakan menolakkan peluru apabila disertai dengan daya 

ledak otot lengan, daya ledak otot togok dan daya ledak otot tungkai akan 

mendapatkan hasil yang maksimal dalam melakukan tolakan. 

2.3.1 Daya Ledak Otot Lengan dan Hasil Tolakan 

Lengan kita dapat bergerak menolak peluru disebabkan adanya kontraksi 

otot. Unit dasar dari sistem otot adalah serat otot. Beberapa serabut otot 

membentuk suatu unit motor yang masing-masing unit mempunyai kepekaan 

sendiri-sendiri. Otot ialah jaringan yang mempunyai kemampuan khusus yatu 

berkontraksi dan dengan jalan demikian maka suatu gerakan terlaksana. Otot 

terdiri atas serabut silindris yang mempunyai sifat yang sama dengan sifat sel dari 

jaringan lain. Semua ini diikat menjadi berkas-berkas serabut oleh sejenis jaringan 

ikat yang mengandung unsur kontraktil. 

Bila otot dirangsang maka akan timbul masa latent yang pendek yaitu 

sewaktu rangsangan diterima, kemudian otot berkontraksi, yang berarti menjadi 

pendek dan tebal dan akhirnya mengendor dan memanjang kembali. Daya ledak 

otot adalah komponen kondisi fisik, sekarang tentang kemampuannya dalam 

menggunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. 

Karena sistem otot itu dikendalikan oleh sistem saraf, maka kondisi sistem 

saraf juga akan sangat mempengaruhi kegiatan otot. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kerja otot antara lain adalah, sistem saraf, suhu, keasaman darah, 
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kadar elektrolit darah, bahan-bahan kimia sisa metabolisme serta gangguan pada 

sistem penyediaan sistem tenaga (Sugiyanto, 1991 : 19). 

Telah diterangkan bahwa daya ledak otot sangat diperlukan dalam 

melempar atau mengayun. Disini akan diuraikan bahwa suatu tolakan 

memerlukan otot lengan (khususnya triseps). Triceps brachii melekat dibelakang 

dorsal lengan atas. Fungsi dari otot triseps adalah untuk ekstensi lengan. Tolak 

peluru sendiri memerlukan gerak ekstensi hasil kerja dari otot triceps brachii. 

Semakin kuat dan cepat triceps brachii berkontraksi maka makin besar pula daya 

ekstensi yang kan ditimbulakan sehingga menghasilkan tolakan yang lebih jauh. 

Dalam hal melempar, tenaga dihasilkan oleh daya ledak otot lengan atau 

dengan kata lain dihasilkan oleh kekuatan otot lengan dikalikan dengan kecepatan 

otot lengan. Struktur anatomi otot lengan sebagai berikut : 

 

Gambar 14. 

Otot-otot Lengan 

(Syaifuddin, 1997 : 43-44) 
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2.3.2 Daya Ledak Otot Torsio Togok dan Hasil Tolakan 

Untuk mencapai prestasi yang baik, usaha yang dilakukan harus benar-

benar diperhitungkan secara masak dengan suatu usaha melalui pembibitan secara 

dini, dengan segenap kesungguhan untuk mencapai prestasi yang baik, serta 

dengan memperhatikan beberapa aspek tersebut ialah program latihan yang 

sistematis. 

Progam latihan yang sistematis ini sangat menunjang tercapainya prestasi 

yang baik. Untuk daya ledak otot torsio togok ini dapat dicapai dengan kelenturan 

dan latihan kekuatan. Atlet lempar membutuhkan kelenturan yang baik pada 

bonggol bahu serta pada tulang punggung untuk menghasilkan gerak memutar, 

hiperextention, flexion (penegangan) serta lateral, sehingga memberikan hentakan 

pada suatu lemparan atau tolakan. Semakin tinggi tingkat kelenturan bagian-

bagian tubuh tersebut, semakin jauh kebelakang mereka mampu menarik benda 

tersebut dan hasilnya semakin besar momen gaya yang ada pada benda lempar 

(Baley, James A. 1986 : 280). 

Jadi para atlet lempar hendaknya memiliki otot mata kaki, pinggang, 

tulang punggung, bahu, siku serta pergelangan tangan yang kuat. Mereka juga 

memiliki otot-otot penggerak tulang punggung (spinal rotors) yang kuat untuk 

memperoleh tolakan yang optimal. 
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Gambar 15. 

Anatomi Otot-otot Punggung 

(Syaifuddin, 1997 : 42) 

2.3.3 Daya Ledak Otot Tungkai dan Hasil Tolakan 

Daya ledak adalah komponen kondisi fisik yang menyangkut kemampuan 

seorang atlet (tolak peluru), pada saat mempergunakan otot-ototnya menerima 

beban dalam waktu kerja tertentu (M. Sajoto, 1988 : 58). Tungkai dalam anatomi 

diartikan sebagai seluruh extremitas bawah yaitu dari pangkal paha sampai ujung 

kaki. 
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Otot yang terlibat dalam kegiatan menolak antra lain otot tensor fasialata, 

otot abduktor paha, otot gluteus maksimus, otot vastus lateralis, otot sartorus, otot 

tabialis anterior, otot rectus femoris, otot gastrocnemius, otot proneus longus, 

otot soleus, otot ektensor digitorium longus, otot abduktor, otot paha medial dan 

otot paha lateral. 

Kekuatan dan kecepatan atau daya ledak otot pada dasarnya adalah 

kemampuan otot atau sekelompok otot tungkai untuk melakukan kerja tertentu 

dalam hal ini yaitu dalam melakukan gerakan cabang olahraga tolak peluru. 

  
Gambar 16.  

Anatomi Otot-otot Tungkai 

(Syaifuddin, 1997 : 42) 
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Gambar 17.  

Anatomi Otot-otot Tungkai 

(Syaifuddin, 1997 : 47-48) 

 

2.4 Kerangka Berpikir  

Menurut Aip Syarifudin (1992 : 145), seorang atlet tolak peluru apabila 

ingin mencapai prestasi yang optimal maka beberapa hal yang mempengaruhi 

antara lain : 

1) Harus mempunyai pemahaman dan penguasaan terhadap prosedur gerakan 

untuk melakukan tolak peluru serta konsep untuk melakukannya. 

2) Harus memiliki daya ledak, kekuatan, daya tahan, kelentukan dan koordinasi 

gerakan. 
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3) Harus memiliki badan besar dan tinggi untuk melakukan latihan secara terus 

menerus.  

4) Harus memiliki semangat yang besar untuk selalu melakukan latihan secara 

teratur dan terus menerus. 

Hal ini didukung oleh pendapat (M.Sajoto, 1988 : 3) bahwa faktor- faktor 

pendukung pencapaian prestasi dalam olahraga antara lain :  

1) Potensi atau kemampuan dasar tubuh yang meliputi kekuatan, kecepatan, 

kelincahan, tenaga, daya tahan otot, kelentukan, keseimbangan, ketepatan, dan 

kesehatan untuk olahraga. 

2) Fungsi organ-organ tubuh yang meliputi daya kerja jantung, peredaran darah, 

daya kerja paru-paru, daya kerja pernapasan dan daya kerja indera. 

3) Struktur dan postur tubuh yang meliputi ukuran tinggi dan panjang tubuh, 

ukuran besar, lebar dan berat badan. 

4) Gizi yang meliputi jumlah makanan yang cukup, nilai makanan yang 

memenuhi kebutuhan, variasi makanan yang bermacam-macam. 

Maka untuk mendapatkan hasil tolak peluru gaya O’brien yang baik dan 

memuaskan seseorang mempunyai indeks massa tubuh yang ideal dan memiliki 

daya ledak otot lengan, daya ledak otot torsio togok serta daya ledak otot tungkai 

yang baik. Untuk meningkatkan prestasi olahraga, diperlukan kesehatan fisik yang 

tinggi, yang dapat dibina melalui masukan gizi yang cukup dan latihan yang baik 

(Leane Suniar, 2002 : vi). Mengenai antropometri berat badan seseorang juga 

berpengaruh terhadap pencapaian suatu prestasi. Namun demikian selain berat 

badan juga ada faktor lain yaitu tinggi badan. Dengan daya ledak otot lengan dan 
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otot tungkai yang besar seorang penolak peluru dapat mencapai jarak yang 

maksimal, karena rangkaian gerak tolak peluru dimulai dari kaki sampai 

pergelangan tangan (PASI, 1994 : 34). Sehingga dapat diduga ada sumbangan 

yang signifikan antara indeks massa tubuh, daya ledak otot lengan, daya ledak 

otot torsio togok dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil tolak peluru gaya 

O’brien pada mahasiswa Ilmu Keolahragaan Angkatan 2005. Dan daya ledak otot 

lengan diduga memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap hasil tolak peluru 

gaya O’brien pada mahasiswa Ilmu Keolahragaan Angkatan 2005. 

 

2.5 Hipotesis 

Hipotesis akan ditolak jika hipotesis tersebut salah atau palsu. Dan 

hipotesis akan diterima jika fakta-fakta membenarkannya atau mendukungnya. 

Berdasarkan kajian teoritis yang berhubungan dengan permasalahan dan didukung 

dengan kerangka hasil-hasil penelitian yang berhubungan maka hipotesis 

penelitian ini sebagai berikut : 

2.5.1 Ada sumbangan indeks massa tubuh, daya ledak otot lengan, daya ledak 

otot torsio togok dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil tolak peluru 

gaya O’brien pada mahasiswa Ilmu Keolahragaan Angkatan tahun 2005. 

2.5.2 Daya ledak otot lengan memberikan sumbangan lebih besar terhadap hasil 

tolak peluru gaya O’brien pada mahasiswa Ilmu Keolahragaan Angkatan 

2005. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Suatu penelitian ilmiah pada dasarnya merupakan usaha untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. 

Dalam usaha untuk menemukan dan menguji kebenaran tersebut dilakukan untuk 

mencapai suatu tujuan. Dalam suatu penelitian ilmiah selalu berdasarkan metode 

yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian ilmiah juga 

merupakan penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang 

fenomena-fenomena alami dengan dipandu oleh teori-teori dan hipotesis-hipotesis 

tentang hubungan yang dikira terdapat antara fenomena-fenomena itu. 

 Metode penelitian juga sering disebut sebagai cara atau langkah-langkah  

yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur 

yang reliabel dan terpercaya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

adalah penelitian populasi. Studi atau penelitian juga disebut studi populasi atau 

studi sensus (Suharsimi Arikunto, 2002 : 108). Jadi populasi dapat disimpulkan 

semua individu yang akan diselidiki yang minimal memiliki satu sifat yang sama 

atau homogen, khususnya dalam hal : a) populasi mempunyai tingkat usia yang 
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sama, b) populasi diberi materi yang sama yaitu kuliah atletik yang didalamnya 

terdapat materi tolak peluru gaya O’brien (membelakang). 

Populasi adalah mahasiswa Ilmu Keolahragaan Angkatan 2005, jumlah 

keseluruhan populasi mahasiswa putra-putri  mahasiswa Ilmu Keolahragaan 

Angkatan 2005 berjumlah 75 mahasiswa. 

 

3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari jumlah 

populasi. Sampel harus mempunyai paling sedikit satu sifat yang sama. (Sutrisno 

Hadi, 2000 : 221). Mengenai besar kecilnya dari jumlah populasi tidaklah ada 

suatu ketetapan mutlak berapa persen suatu sampel harus diambil dalam populasi 

selanjutnya ditambahkan bahwa jika keadaan populasi homogen jumlah sampel 

hampir tidak jadi persoalan. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti (Suharsimi Arikunto, 2002 : 109). 

Tidak ada aturan yang tegas tentang jumlah sampel yang dipersyaratkan 

untuk suatu penelitian dari populasi yang tersedia. Juga tidak ada batasan yang 

jelas apa yang dimaksud dengan sampel yang besar dan yang kecil. Mutu 

penelitian tidak terutama ditentukan oleh besarnya sampel, akan tetapi oleh 

kokohnya dasar-dasar teori, oleh desain penelitian, mutu pelaksanaan serta 

pengolahan (S. Nasution, 2003 : 101). 

Pengambilan sampel dalam penelitian disebut sampling. Sampling 

merupakan salah satu langkah yang penting dalam penelitian, karena sampling 

menetukan validitas eksternal dari suatu penelitian. Secara garis besar teknik 
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sampling atau cara pengambilan sampel dibedakan menjadi 2, yaitu : 1). Random 

sampling (probabilitas sampling), dan 2). Non Random sampling (non 

probabilitas sampling) (Eri Pratiknyo dan Erni Suharini, 2003 : 41-42). 

Pada penelitian ini pengambilan data menggunakan teknik random 

sampling. Karena jumlah seluruh populasi sebanyak 75 mahasiswa, tidak diambil 

semua sebagai sampel karena sampel yang diambil hanya berjumlah 48 

mahasiswa putra Mahasiswa Ilmu Keolahragaan Angkatan 2005. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Setiap penelitian mempunyai objek yag dijadikan sasaran dalam 

penelitian. Objek tersebut sering disebut dengan gejala. Sedangkan gejala-gejala 

yang menunjukkan variasi baik dalam jenisnya maupun tingkatannya disebut 

variabel (Sutrisno Hadi, 1986 : 24). Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel, 

yaitu : 

3.3.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas penelitian ini terdiri dari :  

1) Hasil pengukuran indeks massa tubuh (X1). 

2) Hasil pengukuran daya ledak otot lengan (X2). 

3) Hasil pengukuran daya ledak otot torsio togok (X3). 

4) Hasil pengukuran daya ledak otot tungkai (X4). 

3.3.2 Variabel Terikat  

Variabel terikat penelitian ini adalah :  

1) Hasil tes tolak peluru gaya O’brien (Y) 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Didalam penelitian ini dipergunakan metode survey dengan teknik tes dan 

pengukuran. Survey merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah unit atau 

individu dalam waktu atau jangka waktu yang bersamaan dan jumlah itu biasanya 

cukup besar (Winarno Surachmad, 1982 : 141). Sedangkan tes adalah percobaan 

atau pengujian sesuatu untuk mengetahui mutunya, nilainya, kekuatannya, 

susunannya dan sebagainya (WJS Poerwodarminto, 1976 : 1086). 

Yang dimaksud pengukuran adalah proses pengumpulan data yang 

bersifat tepat, objektif, kuantitatif, dan hasilnya dapat diolah secara statistik 

(Soemardjono, 1986:1). Tes dan pengukuran untuk pengambilan data tersebut 

adalah pengukuran antropometri untuk memperoleh data berat badan dan tinggi 

badan (Indeks Massa Tubuh), test medicine ball untuk memperoleh data daya 

ledak otot lengan dan torsio togok, test standing broad jump untuk memperoleh 

data daya ledak otot tungkai dan tes tolak peluru gaya Obri’en (membelakang) 

untuk memperoleh data hasil tolak peluru gaya Obri’en (membelakang). 

Adapun prosedur pengambilan data sebagai berikut : 

3.4.1 Langkah Persiapan 

Dalam langkah persiapan ini yang perlu ditentukan terlebih dahulu adalah  

3.4.1.1 Persiapan Pengambilan  Sampel 

Sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu 

Keolahragaan Angkatan 2005. Mereka telah mendapatkan mata kuliah Atletik dan 

didalamnya termasuk pula tolak peluru gaya O’brien sehingga pada waktu 

penelitian ini mereka sudah mampu melakukan tolak peluru gaya O’brien. Karena 
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diambil dengan teknik random sampling, maka sampel merupakan sebagian 

jumlah populasi yang diambil secara acak karena populasi mempunyai sifat 

homogen. 

3.4.1.2  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini diadakan di laboratorium dan lapangan Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Sekaran Gunungpati Semarang 50229. Jauh sebelum penelitian 

dilakukan telah diadakan koordinasi antara mahasiswa dan dosen agar dalam 

penelitian tidak mengganggu mata kuliah. Berhubungan pada saat penelitian 

waktunya bersamaan dengan ujian akhir semester maka disepakati penelitian 

dilakukan setelah ujian semester selesai. 

3.4.1.3  Alat dan Fasilitas Penelitian 

Peralatan dan fasilitas pengukuran dalam penelitian ini adalah : 

1) Pengukuran berat badan dan tinggi badan untuk mencari indeks massa 

tubuh (IMT) : penimbang badan, alat ukur tinggi badan, blangko dan alat 

tulis. 

2) Tes daya ledak otot lengan : meter gulung, kursi sabuk atau tali untuk 

menahan, bola medicine (bola medicine yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah bola yang terbuat dari karet dengan ketentuan 6 pound atau 2,7 

kg). 

3) Tes daya ledak otot togok : meter gulung, kursi sabuk atau tali untuk 

menahan, blangko tes, alat tulis dan bola medicine (bola medicine yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah bola yang terbuat dari karet dengan 

ketentuan 6 pound atau 2,7 kg). 
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4) Tes daya ledak otot tungkai : meter gulung, blangko tes dan alat tulis. 

5) Tes tolak peluru gaya O’brien : peluru 3 buah, bendera, meter gulung, 

lapangan tolak peluru, kapur, blangko tes dan alat tulis. 

3.4.1.4  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jalannya  Penelitian 

 Dalam pengambilan data sering terjadi kesalahan yang tidak disengaja 

baik pada testi atau anak coba, tester atau pada instrumen tesnya. Sengaja 

mengakibatkan data yang diperoleh tidak valid lagi atau tidak akan sesuai dengan 

tujuan semula. Hal tersebut dapat terjadi dalam penelitian ini namun demikian 

pihak peneliti berusaha untuk dapat menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan 

tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah : 

3.4.1.4.1 Faktor Kesungguhan dan Kondisi Testi 

Masalah kesungguhan dari testi dalam melakukan tes dapat ditumbuhkan 

dengan memberi pengertian tentang keuntungan dan manfaat bagi testi, misalnya 

saja mengetahui kemampuannya, disamping itu saat melakukan tes diberi 

dorongan atau semangat. Kondisi testi pada saat sebelum tes adalah tidak sama 

namun demikian hal tersebut dapat dihindari dengan menasihati testi agar sebelum 

tes dilakukan selalu menjaga kesehatan dengan cara beristirahat yang cukup dan 

teratur. 

3.4.1.4.2 Kesalahan Pengukuran dari Tester 

Kesalahan pengukuran dari tester mungkin saja terjadi untuk 

menghindarinya dengan cara memilih personil tester yang sudah berpengalaman 

dalam pengambilan data penelitian. Dan sebelum pelaksanaan pengambilan data 

telah dilakukan latihan-latihan. 
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3.4.1.4.3 Faktor Ketelitian Pengukuran 

Ketelitian pengukuran ini dipengaruhi oleh tester dan alat ukurnya. 

Ketelitian alat ukur dengan memeriksa alat ukur yang akan dipergunakan dalam 

pengambilan data apakah alat ukur tersebut masih layak digunakan atau tidak. 

3.4.1.4.4 Faktor Alat dan Lapangan 

Untuk memperlancar pelaksanaan pengambilan data tersebut perlu 

dipersiapkan alat dan lapangan yang akan diperlukan, baik untuk tes berat badan 

dan tinggi badan, tes daya ledak otot lengan, tes daya ledak otot torsio togok, tes 

daya ledak otot tungkai dan tes tolak peluru gaya O’brien. Semuanya harus dicek 

dan dikontrol sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan baik bentuk maupun 

ukurannya. Dengan demikian alat dan lapangan untuk pelaksanaan pengambilan 

data tersebut benar-benar representatif. 

3.4.2 Langkah Pelaksanaan 

Sebelum tes dan pengukuran dimulai, sampel dikumpulkan terlebih 

dahulu dan diberi pengarahan tentang apa yang akan dilakukan dan pemanasan 

untuk menghindari terjadinya cidera. Setelah itu diberikan pengarahan tentang 

cara-cara yang harus dilakukan dalam melakukan penimbangan berat badan, 

tinggi badan, tes standing broad jump, tes medicine ball, dan tes tolak peluru gaya 

O’brien. 
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3.4.1.1 Menghitung Indeks Massa Tubuh 

1) Sebelum dilakukan penimbangan testi diharuskan melepas sepatu dan 

kaos olahraga dan masih memakai celana olahraga. 

2) Testi berdiri di atas timbangan, setelah menunjukkan berapa angka 

berat badan, maka anak coba sekalian di ukur berapa tinggi badanya 

baru disuruh turun. 

3) Hasil Penimbangan dan pengukuran dicatat dalam satuan kilogram 

dan sentimeter. 

3.4.1.2 Tes Daya Ledak Otot Togok (Medicine Ball) 

1) Dari posisi berdiri, testi memegang bola medicine yang beratnya 2,7 

kg dengan kedua tangan ditarik ke belakang kepala. 

2) Posisi kedua tungkai tertutup rapat. 

3) Untuk menolakkan bola yang melakukan adalah adalah otot-otot togok 

dan lengan hanya menahan bola. Tarik punggung ke belakang dan 

lengan menahan bola berada di atas kepala. 

4) Kemudian menolakkan bola medicine ke atas dan ke depan dengan 

kekuatan dan kecepatan maksimal. 

5) Hasil diukur dari pinggiran depan telapak kaki sampai bekas jatuhnya 

bola. Hasil yang dicapai adalah jarak yang terjauh untuk tiap-tiap 

mahasiswa dari tiga kali kesempatan melakukan lemparan. 
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3.4.1.3 Tes Daya Ledak Otot Lengan (Medicine Ball Push  Test) 

1) Testi duduk di kursi, kepala tegak menghadap ke depan testi 

memegang bola medicine yang beratnya 2,7 kg dengan kedua tangan 

ditarik ke dada tepat dibawah janggut. 

2) Kemudian tolak atau dorong bola medicine ke atas dan ke depan 

dengan kekuatan maksimal. 

3) Tali diikatkan melingkari dada dan dipegang dari belakang oleh 

temannya untuk mengurangi goyangan ketika melaksanakan dorongan 

dan tenaga yang keluar harus dari lengan. 

4) Hasil diukur dari pinggiran depan kursi sampai bekas jatuhnya bola. 

5) Jarak yang dipakai adalah jarak terbaik dari tiga kali percobaan. 

(Eri Pratiknyo Dwikusworo, 2000 : 39). 

3.4.1.4 Tes Daya Ledak Otot Tungkai (Standing Broad Jump Test) 

1) Testi berdiri dengan kedua kaki yang sejajar dibelakang garis start 

tolakan. 

2) Testi sedikit berjongkok, kaki ditempatkan pada balok lompat jauh 

atau tanda garis, lengan luruskan ke belakang. 

3) Meloncat atau menolak ke depan sejauh mungkin disertai dengan 

ayunan lengan dari kedua tangan. 

4) Setala itu mendarat dengan kedua kaki. 

5) Hasil diukur dari garis tolakan sampai permukaan yang terdekat yang 

disentuh oleh badan. Hasil yang dipakai adalah jarak yang terjauh 
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untuk tiap-tiap mahasiswa dari tiga kali kesempatan melakukan 

tolakan. 

(Eri Pratiknyo Dwikusworo, 2000 : 43). 

3.4.1.5 Tes Tolak Peluru Gaya O’brien 

1) Mahasiswa melakukan tolak peluru gaya membelakang sesuai dengan 

teknik tolak peluru gaya membelakang. 

2) Tiap mahasiswa diberi kesempatan menolak sebanyak tiga kali. Bila 

tolakannya gagal, kepada mereka tidak diberikan kesempatan untuk 

mengulang, kecuali bila semua kesempatan yang diberikan gagal. 

3) Hasil diukur dari garis lingkaran yang berhubungan dengan garis batas 

sektor lemparan sampai ketitik terdekat jatuhnya peluru pada tanah, 

dalam satuan meter. Hasil yang dipakai adalah jarak terjauh dari tiap-

tiap mahasiswa. 

 

3.5 Analisis Data 

Dalam suatu penelitian seorang peneliti dapat menggunakan dua jenis 

analisis, analisis statistik dan analisis non statistik (Sutrisno Hadi, 1993 : 221). 

Karena data penelitian ini berupa angka, maka menggunakan analisis statistik. 

Analisis statistik adalah cara-cara ilmiah yang dipersiapkan untuk mengumpulkan, 

menyusun, menyajikan dan menganalisa data penyelidikan yang bersifat angka-

angka (Sutrisno Hadi, 1993 : 221). 

Jika kita mempunyai data dua atau lebih variabel adalah sewajarnya untuk 

mempelajari cara bagaimana variabel-variabel itu berhubungan. Hubungan yang 
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didapat pada umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik yang 

menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel. Studi yang menyebut 

masalah ini dikenal dengan analisis regresi (Sudjana, 1992 : 310). 

Karena penelitian ini berjudul sumbangan indeks massa tubuh, daya ledak 

otot lengan, daya ledak otot torsio togok dan daya ledak otot tungkai terhadap 

hasil tolak peluru gaya O’brien pada mahasiswa Jurusan Ilmu Keolahragan 

Angkatan 2005, maka untuk mencari hubungan antara variabel-variabel 

digunakan analisis regresi. Dengan rumus sebagai berikut :  

Freg = ( ) ( )

( )( )
2,1

2
2,1

2

1

1.

y

y

Rm

mNR

−

−−
 

Keterangan :  

Freg  = harga F regresi   

m = cacah prediktor 

N  = cacah kasus 

R = koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif yaitu mengetahui 

sumbangan indeks massa tubuh, daya ledak otot lengan, daya ledak otot torsio 

togok dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil tolak peluru gaya O’brien pada 

mahasiswa Jurusan Ilmu Keolahragaan angkatan 2005. Data diambil dengan 

teknik survai tes, dan dianalisa secara statistik deskriptif dan statistik inferensial 

yaitu regresi ganda. 

4.1 Deskriptif Data 

Gambaran tentang variabel penelitian yang meliputi indeks massa tubuh 

(IMT), daya ledak otot lengan (DLOT lengan), daya ledak otot torsio togok 

(DLOT togok), daya ledak otot tungkai  (DLOT tungkai) dan hasil tolak peluru 

gaya O’brien dapat dilihat dari statistik deskriptif meliputi data minimum, data 

maksimum, mean dan standar deviasi seperti pada tabel berikut, 

Tabel 2. 
Statistik Deskriptif Data 

 N  Minimum Maksimum Mean Std. 
Deviasi 

IMT (Kg/m2) 
DLOT Lengan (m) 
DLOT Togok (m) 
DLOT Tungkai (m) 
Hasil Tolak Peluru (m) 

48
48
48
48
48

18.10
5.10
3.10
1.95
4.75

25.40
6.70
5.75
2.95
6.00

20.9846 
5.8031 
4.4927 
2.2906 
5.4031 

1.47519
.33349
.56001
.21920
.32031

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian 2006 
Keterangan : 
IMT   : Indeks Massa Tubuh 
DLOT Lengan  : Daya Ledak Otot Lengan 
DLOT Togok  : Daya Ledak Otot Torsio Togok 
DLOT Tungkai : Daya Ledak Otot Tungkai 
Hasil Tolak Peluru : Hasil Tolak Peluru Gaya O’brien 
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Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel 2, tampak bahwa rata-rata 

hasil indeks massa tubuh mencapai 20,9846 kg/m2. Dari 48 mahasiswa yang 

diteliti, ternyata hasil tertinggi 25,40 kg/m2 dan terendah 18,10 kg/m2. Dilihat dari 

nilai rata-rata yang berada pada interval 18,5 sampai 25 dalam kategori  normal 

menunjukkan bahwa rata-rata perbandingan tinggi badan dan berat badan tau 

indeks massa tubuh dalam kategori normal. 

Dilihat dari hasil tes daya ledak otot lengan, rata-ratanya mencapai 5,8031 

meter. Dari 48 mahasiswa yang diteliti, nilai tertinggi 6,70 meter dan terendah 

5,10 meter. Dilihat dari nilai rata-rata yang berada pada interval 510 cm sampai 

670 cm dalam kategori  sedang, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata daya ledak 

otot lengan dari sampel dalam kategori sedang. 

Rata-rata hasil tes daya ledak otot torsio togok mencapai 4,4927 meter 

dengan nilai terendah 3,10 meter dan tertinggi 5,75 meter. Rata-rata daya ledak 

otot tungkai mencapai 2,2906 meter dengan nilai terendah 1,95 meter dan 

tertinggi 2,95 meter. Dilihat dari nilai rata-rata yang berada pada interval 195 cm 

sampai 295 cm dalam kategori  baik sekali, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

daya ledak otot torsio togok dari sampel dalam kategori baik sekali. Sedangkan 

rata-rata hasil tolak peluru mencapai 5,4031 m dan nilai tertinggi 6 m dan 

terendah 4,75 m.  

 
 
4.2 Uji Prasyarat Hipotesis 

Sebagai prasyarat pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi ganda 

adalah: 1) data terdistribusi normal, 2) linier dan 3) homogen. 
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4.2.1 Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas data digunakan uji Liliefors seperti tampak pada 

tabel 3 berikut. 

Tabel 3. 
Uji Normalitas Data 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk  
Statistik df Sig. Statistik df Sig. 

IMT 
DLOT Lengan 
DLOT Togok 
DLOT Tungkai 
Hasil Tolak Peluru 

.072

.124

.141

.142

.106

48
48
48
48
48

.200* 

.016

.081

.080
.200* 

.977 

.941 

.894 

.932 

.979 

48 
48 
48 
48 
48 

.464

.018

.000

.008

.518
Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian 2006 
Keterangan : 
IMT   : Indeks Massa Tubuh 
DLOT Lengan  : Daya Ledak Otot Lengan 
DLOT Togok  : Daya Ledak Otot Torsio Togok 
DLOT Tungkai : Daya Ledak Otot Tungkai 
Hasil Tolak Peluru : Hasil Tolak Peluru Gaya O’brien 
 

Berdasarkan Tabel 3 tampak bahwa nilai untuk IMT sebesar 0,072 dengan 

probabilitas 0,200, untuk variabel daya ledak otot lengan sebesar 0,124 dengan 

probabilitas 0,061, untuk variabel daya ledak otot torsio togok sebesar 0,141 

dengan probabilitas 0,081, untuk daya ledak otot tungkai sebesar 0,142 dengan 

probabolitas 0,080 dan pada variabel hasil tolak peluru sebesar 0,106 dengan 

probabilitas 0,200. kelima nilai probabilitas untuk masing-masing variabel lebih 

besar dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa data yang diperoleh terdistribusi 

normal, sehingga analisis selanjutnya dapat digunakan analisis regresi 

(YL.Sukestiyarno, Modul SPSS ver 10.0). 
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4.2.2 Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas dapat dilihat dari hasil uji F dengan meregresikan satu 

per satu variabel bebas dengan variabel terikatnya. Apabila diperoleh nilai Fhitung > 

Ftabel dengan dk (1:n-2) atau nilai probabilitas kurang dari 0.05, dapat disimpulkan 

linier. Hasil uji kelinieran selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dan 

terangkum pada tabel berikut, 

Tabel 4. 
Uji Linieritas Data 

Variabel Model regresi F hitung dk Ftabel p Keterangan
X1 →Y 3,699 + 0,081X1 7,482 1:46 4,05 0,009 Linier 
X2 →Y 1,737 + 0,632X2 35,070 1:46 4,05 0,000 Linier 
X3 →Y 4,280 + 0,250X3 10,872 1:46 4,05 0,002 Linier 
X4 →Y 3,444 + 0,855X4 23,969 1:46 4,05 0,000 Linier 

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian 2006 

Berdasarkan tabel uji kelinieran tersebut tampak bahwa masing-masing 

variabel bebas setelah diregresikan secara linier diperoleh Fhitung yang lebih besar 

dari Ftabel dan nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

data bersifat linier (YL.Sukestiyarno, Modul SPSS ver 10.0). 

4.2.3 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas data dapat dilihat dari levene test. Apabila diperoleh nilai 

probabilitas lebih dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen. 

Berikut ini hasil uji homogenitas dari variabel yang diteliti. 
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Tabel 5. 
Uji Homogenitas 

 Levene 
Statistik 

df1 df2 Sig. 

IMT 
DLOT Lengan 
DLOT Togok 
DLOT Tungkai 
Hasil Tolak Peluru 

.064

.353
1.695
.615

1.046

3
3
3
3
3

44
44
44
44
44

.979 

.787 

.182 

.609 

.382 
Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian 2006 
Keterangan : 
IMT   : Indeks Massa Tubuh 
DLOT Lengan  : Daya Ledak Otot Lengan 
DLOT Togok  : Daya Ledak Otot Torsio Togok 
DLOT Tungkai : Daya Ledak Otot Tungkai 
Hasil Tolak Peluru : Hasil Tolak Peluru Gaya O’brien 

Berdasarkan  hasil levene test diperoleh nilai probabilitas dari masing-

masing variabel berturut-turut untuk indeks massa tubuh sebesar 0,064 dengan 

probabilitas 0,979, untuk daya ledak otot lengan sebesar 0,353 dengan 

probabilitas 0,787, untuk variabel daya ledak otot torsio sebesar 1,695 dengan 

probabilitas 0,182, untuk daya ledak otot tungkai sebesar 0,615 dengan 

probabilitas 0,609 dan untuk hasil tolak peluru gaya O’brien sebesar 1,046 dengan 

probabilitas 0,609. Kelima nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan data bersifat homogen (YL.Sukestiyarno, Modul SPSS ver 

10.0). 

4.3 Uji Hipotesis 

4.3.1 Uji Hipotesis I 

Pengujian hipotesis I dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

ganda. Dalam analisis ini pengujian hipotesis dilakukan secara parsial dan 

simultan. Hasil analisis regresi dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini, 
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Tabel 6. 

Hasil Analisis Regresi  

Unstandardized Coefficients Model  

B Std. Error 

t Sig. 

1  (Constant) 

IMT 

DLOT Lengan 

DLOT Togok 

DLOT Tungkai 

-12.988

.263

.491

.253

.253

6.886

.091

.100

.090

.102

-1.886 

2.892 

4.904 

2.808 

2.492 

.066

.006

.000

.007

.017

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian 2006 

Keterangan : 
IMT   : Indeks Massa Tubuh 
DLOT Lengan  : Daya Ledak Otot Lengan 
DLOT Togok  : Daya Ledak Otot Torsio Togok 
DLOT Tungkai : Daya Ledak Otot Tungkai 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh model regresi: 

Y = -12,988 + 0,263 X1 + 0,491X2 + 0,253 X3 + 0,253 X4…………………(1) 

Keterangan: 

Y  = hasil tolak peluru gaya O’brien 

X1 = Indeks Massa Tubuh (IMT) 

X2 = Daya Ledak Otot  Lengan 

X3 = Daya Ledak Otot  Torsio Togok 

X4 = Daya Ledak Otot  Tungkai 

Dari hasil uji t untuk variabel IMT diperoleh thitung = 2,892> ttabel = 2,02 

pada taraf signifikansi 5% dengan dk = 48-4-1 = 43. Dari hasil  analisis juga 

diperoleh nilai probabilitas 0,006 < 0,05, yang berarti ada sumbangan IMT 
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terhadap hasil tolak peluru gaya O’brien. Dari hasil uji t untuk variabel DLOT 

lengan diperoleh thitung = 4,904 > ttabel = 2,02 pada taraf signifikansi 5% dengan dk 

= 48-4-1 = 43. Dari hasil  analisis juga diperoleh nilai probabilitas 0,000 < 0,05, 

yang berarti ada sumbangan daya ledak otot lengan terhadap hasil tolak peluru 

gaya O’brien. 

Dari hasil uji t untuk variabel DLOT togok diperoleh thitung = 2,808 > ttabel 

= 2,02 pada taraf signifikansi 5% dengan dk = 48-4-1 = 43. Dari hasil  analisis 

juga diperoleh nilai probabilitas 0,007 < 0,05, yang berarti ada sumbangan daya 

ledak otot torsio togok terhadap hasil tolak peluru gaya O’brien. Dari hasil uji t 

untuk DLOT tungkai diperoleh thitung = 2,492> ttabel = 2,02 pada taraf signifikansi 

5% dengan dk = 48-4-1 = 43. Dari hasil  analisis juga diperoleh nilai probabilitas 

0,017 < 0,05, yang berarti ada sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap hasil 

tolak peluru gaya O’brien.   

Hipotesis menyatakan ada sumbangan indeks massa tubuh (IMT), daya 

ledak otot lengan, daya ledak otot torsio togok dan daya ledak otot tungkai 

terhadap hasil tolak peluru gaya O’brien.  Pengujian hipotesis ini menggunakan 

uji F seperti tampak pada tabel berikut, 

Tabel 7. 

Uji Simultan ANOVA 

Model  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1   Regresi 

     Residu 

     Total 

3195.335

1504.665

4700.000

4

43

47

798.834

34.992

22.829 .000a 

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian 2006 
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Dari hasil uji F diperoleh Fhitung = 22,829 > Ftabel = 2,59 pada taraf 

signifikansi 5% dengan dk (4: 43). Dari hasil analisis juga diperoleh probabilitas 

0,000 < 0,05, yang berarti hipotesis  yang menyatakan tidak ada sumbangan 

indeks massa tubuh, daya ledak otot lengan, daya ledak toto torsio togok dan daya 

ledak otot tungkai terhadap hasil tolak peluru gaya O’brien ditolak. Hipotesis  

yang menyatakan ada sumbangan indeks massa tubuh, daya ledak otot lengan, 

daya ledak toto torsio togok dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil tolak 

peluru gaya O’brien diterima karena signifikan. Semakin baik indeks massa 

tubuh, daya ledak otot lengan, daya ledak toto torsio togok dan daya ledak otot 

tungkai terhadap hasil tolak peluru gaya O’brien yang semakin jauh. 

4.3.2 Uji Hipotesis II 

Untuk meguji hipotesis yang kedua yaitu daya ledak otot lengan 

memberikan sumbangan lebih besar terhadap tolak peluru gaya O’brien dapat 

dilihat dari sumbangan efektif dan sumbangan relatif dari masing-masing variabel 

bebas sebagai berikut, 

Tabel 8.  
Sumbangan Efektif dan Relatif 

 
Variabel Sumbangan 

Efektif 
Sumbangan 

Relatif 
Indeks Massa Tubuh  10% 14% 
Daya Ledak Otot Lengan 32% 47% 
Daya Ledak Otot Torsio Togok 11% 17% 
Daya Ledak Otot tungkai 15% 22% 
Total 68% 100% 
Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian 2006 
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Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa dari keempat variabel tersebut 

sumbangan tertinggi diperoleh dari daya ledak otot lengan yaitu sebesar 32%, 

diikuti indeks massa sebesar 10%. daya ledak otot tungkai sebesar 15% dan daya 

ledak otot torsio togok sebesar 11%. Secara simultan sumbangan dari indeks 

massa tubuh, daya ledak otot lengan, daya ledak otot torsio togok dan daya ledak 

otot tungkai sebesar 68%, yang berarti 32% dipengaruhi oleh faktor lain di luar 

kajian penelitian ini, diantaranya adalah faktor teknik, psikologi dan taktik. 

Hipotesis  yang menyatakan daya ledak otot lengan tidak memberikan 

sumbangan lebih besar terhadap hasil tolak peluru gaya O’brien pada mahasiswa 

Ilmu Keolahragaan Angkatan 2005 ditolak. Hipotesis  yang menyatakan daya 

ledak otot lengan memberikan sumbangan lebih besar terhadap hasil tolak peluru 

gaya O’brien pada mahasiswa Ilmu Keolahragaan Angkatan 2005 diterima. 

4.4 Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada 

sumbangan indek massa tubuh (IMT) terhadap hasil tolak peluru gaya O’brien di 

terima dari hasil uji parsial dengan thitung sebesar 2,892 dengan probabilitas 0,006 

< 0,05. Hal ini berarti bahwa semakin besar indek massa tubuh (IMT) seseorang 

akan diikuti dengan jauhnya hasil tolak peluru gaya O’brien. Berdasarkan hasil 

analisis deskriptif tenyata rata-rata indek massa tubuh (IMT) dalam kategori 

normal, hal ini menunjukkan status gizi sampel dalam kategori normal (baik). 

Kondisi ini secara langsung dapat mempengaruhi kondisi fisik sehingga 

mempunyai tenaga yang optimal untuk melakukan aktivitas. Terkait dengan 

aktivitas melakukan tolak peluru, tentunya diperlukan tenaga yang optimal. 
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Tenaga ini dapat diperoleh apabila tersedia energi yang cukup dan energi yang 

cukup dapat dipenuhi dengan asupan gizi seseorang yang baik. Seperti yang 

diungkapkan (Leane Suniar, 2002 : iv-vi), di dalam menjalankan latihan, untuk 

mencapai prestasi yang tinggi,  peranan gizi merupakan hal yang mutlak dan tidak 

dapat ditawar lagi.  

Untuk meningkatkan prestasi olahraga, diperlukan kesehatan fisik yang 

tinggi, yang dapat dibina melalui masukan gizi yang cukup dan latihan yang baik. 

Pemilihan makanan dan minuman yang tepat secara kualitatif dan kuantitatif 

sangat menunjang didalam peningkatan ketahanan fisik olahragawan dan 

diharapkan pada waktunya nanti atlet dapat menunjukkan prestasi yang terbaik. 

Hal senada juga diungkapkan oleh M. Sajoto, (1988 : 3) bahwa faktor-

faktor penentu pencapaian prestasi dalam olahraga antara lain : 1) Potensi atau 

kemampuan dasar tubuh yang meliputi kekuatan, kecepatan, kelincahan, tenaga, 

daya tahan otot, kelentukan, keseimbangan, ketepatan, dan kesehatan untuk 

olahraga. 2) Fungsi organ-organ tubuh yang meliputi daya kerja jantung, 

peredaran darah, daya kerja paru-paru, daya kerja pernapasan dan daya kerja 

indera. 3) Struktur dan postur tubuh yang meliputi ukuran tinggi dan panjang 

tubuh, ukuran besar, lebar dan berat badan (IMT). 4) Gizi yang meliputi jumlah 

makanan yang cukup, nilai makanan yang memenuhi kebutuhan, variasi makanan 

yang bermacam-macam. 

Hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan ada sumbangan daya ledak otot lengan terhadap hasil tolak peluru 

gaya O’brien di terima dari hasil uji parsial dengan thitung sebesar 4,904 dengan 
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probabilitas 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa semakin besar daya ledak otot 

lengan seseorang akan diikuti dengan jauhnya hasil tolak peluru gaya O’brien. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tenyata rata-rata daya ledak otot lengan 

dalam kategori sedang, hal ini menunjukkan daya ledak otot lengan sampel dalam 

kategori sedang.  

Daya ledak otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot melakukan 

kerja secara eksplosif, dipengaruhi oleh kekuatan dan kecepatan kontraksi otot 

(Slamet Suherman, 1987 : 10). Salah satu komponen kondisi fisik yang hampir 

setiap cabang olahraga membutuhkan adalah daya ledak otot. Dalam praktek 

olahraga, daya ledak digunakan dalam gerakan yang sifatnya eksplosif seperti 

melempar, menolak, menendang dan memukul. Daya ledak setiap atlet berbeda-

beda, perbedaan ini karena adanya beberapa faktor yag dimiliki oleh masing-

masing atlet tidak sama disamping faktor latihan. 

Lengan dapat bergerak menolak peluru disebabkan adanya kontraksi otot. 

Bila otot dirangsang maka akan timbul masa latent yang pendek yaitu sewaktu 

rangsangan diterima, kemudian otot berkontraksi, yang berarti menjadi pendek 

dan tebal dan akhirnya mengendor dan memanjang kembali. Telah diterangkan 

bahwa daya ledak otot sangat diperlukan dalam melempar atau mengayun. Suatu 

tolakan memerlukan otot lengan (khususnya triceps). Triceps brachii melekat di 

belakang dorsal lengan atas. Fungsi dari otot ini adalah untuk ekstensi lengan. 

Tolak peluru sendiri memerlukan gerak ekstensi hasil kerja dari otot triceps 

brachii. Semakin kuat dan cepat triceps brachii berkontraksi maka makin besar 

pula daya ekstensi yang akan ditimbulkan sehingga menghasilkan tolakan yang 

lebih jauh. 
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Hasil penelitian berikutnya juga menunjukkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan ada sumbangan daya ledak otot torsio togok terhadap hasil tolak 

peluru gaya O’brien di terima dari hasil uji parsial dengan thitung sebesar 2,808 

dengan probabilitas 0,007 < 0,05. Hal ini berarti bahwa semakin besar daya ledak 

otot torsio togok seseorang akan diikuti dengan jauhnya hasil tolak peluru gaya 

O’brien. Karena untuk mencapai prestasi yang baik, usaha yang dilakukan harus 

benar-benar diperhitungkan secara masak dengan suatu usaha melalui pembibitan 

secara dini, dengan segenap kesungguhan untuk mencapai prestasi yang baik, 

serta dengan memperhatikan beberapa aspek tersebut ialah program latihan yang 

sistematis. 

Progam latihan yang sistematis ini sangat menunjang tercapainya prestasi 

yang baik. Untuk daya ledak otot torsio togok ini dapat dicapai dengan kelenturan 

dan latihan kekuatan. Atlet lempar membutuhkan kelenturan yang baik pada 

bonggol bahu serta pada tulang punggung untuk menghasilkan gerak memutar, 

hiperextention, flexion (penegangan) serta lateral, sehingga memberikan hentakan 

pada suatu lemparan atau tolakan. Semakin tinggi tingkat kelenturan bagian-

bagian tubuh tersebut, semakin jauh ke belakang mereka mampu menarik benda 

tersebut dan hasilnya semakin besar momen gaya yang ada pada benda lempar 

(James A. Baley, 1986 : 280). Jadi para atlet lempar hendaknya memiliki otot 

mata kaki, pinggang, tulang punggung, bahu, siku serta pergelangan tangan yang 

kuat. Mereka juga memiliki otot-otot penggerak tulang punggung (spinal rotors) 

yang kuat untuk memperoleh tolakan yang optimal. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada 

sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap hasil tolak peluru gaya O’brien di 
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terima dari hasil uji parsial dengan thitung sebesar 2,492 dengan probabilitas 0,017 

< 0,05. Hal ini berarti bahwa semakin besar daya ledak otot tungkai seseorang 

akan diikuti dengan jauhnya hasil tolak peluru gaya O’brien. Berdasarkan hasil 

analisis deskriptif tenyata rata-rata daya ledak otot tungkai dalam kategori baik 

sekali, hal ini menunjukkan daya ledak otot tungkai sampel dalam kategori baik 

sekali. Meskipun demikian, sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap hasil 

tolak peluru gaya O’brien lebih rendah daripada daya ledak otot lengan, sebab 

fungsi tungkai pada gerakan tolak peluru sebagai tumpuan, sedangkan secara 

langsung berpengaruh terhadap hasil jauhnya tolakan adalah daya ledak otot 

lengan. 

Daya ledak adalah komponen kondisi fisik yang menyangkut kemampuan 

seorang atlet (tolak peluru), pada saat mempergunakan otot-ototnya menerima 

beban dalam waktu kerja tertentu (M. Sajoto, 1988 : 58). Tungkai dalam kamus 

besar bahasa Indonesia diartikan “kaki” (seluruh kaki dari pangkal paha ke 

bawah). Sehingga otot yang terlibat dalam kegiatan menolak antara lain otot 

tensor fasialata, otot abduktor paha, otot gluteus maximus, otot vastus lateralis, 

otot sartorus, otot tabialis anterior, otot rectus femoris, otot gastrocnemius, otot 

proneus longus, otot soleus, otot extensor digitorium longus, otot abduktor, otot 

paha medial dan otot paha lateral. Kekuatan dan kecepatan atau daya ledak otot 

pada dasarnya adalah kemampuan otot atau sekelompok otot tungkai untuk 

melakukan kerja tertentu dalam hal ini yaitu dalam melakukan gerakan cabang 

olahraga tolak peluru. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil simpulan antara lain : 

1) Berdasarkan penelitian tampak bahwa, ada sumbangan indeks massa tubuh, 

daya ledak otot lengan, daya ledak otot torsio togok dan daya ledak otot 

tungkai. Secara simultan sumbangan dari indeks massa tubuh, daya ledak 

otot lengan, daya ledak otot torsio togok dan daya ledak otot tungkai tidak 

sepenuhnya mempengaruhi hasil tolak peluru gaya O’brien pada mahasiswa 

Ilmu Keolahragaan Angkatan 2005, yang berarti ada faktor lain yang 

mempengaruhi, faktor lain tersebut diantaranya kondisi fisik yang lain, 

teknik, kondisi psikologi dan juga taktik pertandingan.  

2) Dilihat dari sumbangan relatifnya daya ledak otot lengan memberikan 

kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan daya ledak otot tungkai, 

daya ledak otot torsio togok dan indeks massa tubuh. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini ternyata sumbangan daya ledak otot 

lengan dengan hasil tolak peluru gaya O’brien lebih besar daripada sumbangan 

indeks massa tubuh, daya ledak otot torsio togok dan daya ledak otot tungkai. 

Oleh karena itu disarankan kepada pelatih ataupun orang yang berkompeten 

dalam tolak peluru dapat memberikan bentuk latihan yang dapat meningkatkan 
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daya ledak otot lengan serta diiringi dengan latihan peningkatan daya ledak bagian 

togok dan tungkai serta faktor-faktor pendukung lain yaitu dengan melatih teknik, 

mengetahui kondisi psikologi dan juga melatih taktik pertandingan. 
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