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Abstrak 

ADY CANDRA SAPUTRA: Hubungan Antara Kekuatan dan Kecepatan Lari 30 

Meter Terhadap Ketangkasan Lempar Lembing Pada Siswa Kelas XI SMA YPD 

Dawar Kabupaten Mojokerto, Skripsi, Penjaskesrek, FKIP Universitas Nusantara 

PGRI Kediri, 2014. 
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Olahraga yang tertua bahkan merupakan ibu dari segala cabang olahraga 

yang lain adalah atletik. Terdiri dari berbagai event-event atau nomor baik di 

lapangan maupun lintasan. Nomor lari maupun di nomor lempar khususnya 

lempar lembing, sudah banyak diperlombakan di tingkat daerah, Nasional bahkan 

Internasional. Untuk itu atletik sudah dimasukkan pada lembaga pendidikan 

khususnya di sekolah-sekolah. Dalam olahraga atletik seperti lempar lembing, 

untuk mencapai target prestasi yang diinginkan secara optimal perlu kiranya 

mengetahui berbagai gerak fisik yang dipandang penting dalam lempar lembing. 

Hal ini dapat tercapai apabila semua pihak yang terlibat benar-benar profesional. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran antara kekuatan dan 

kecepatan lari 30 meter terhadap prestasi lempar lembing, yang diharapkan hasil 

penelitian ini akan dijadikan sebagai penunjang pembinaan fisik dalam meraih 

sebuah prestasi. Tujuan secara khusus penelitian ini untuk mendapatkan informasi 

empirik tentang ada atau tidaknya hubungan yang berarti antar kecepatan lari 30 

meter dengan prestasi lempar lembing. Apabila terdapat hubungan yang positif 

maka hasilnya dapat diinformasikan pada pelatih, guru olahraga atau pihak yang 

berkepentingan di dalam cabang olahraga atletik ini, guna meningkatkan kemam-

puan atletnya atau siswanya. 

Metode yang digunakan adalah diskriptif dan ex post facto. Data pengum-

pulan dengan teknis tes dan pengukuran yang dilaksanakan secara langsung di 

lapangan. Data yang diperoleh ditabulasi dan dianalisa dengan teknis korelasi 

product moment. Hasil data yang diperoleh (r-hitung = 0,693) ternyata lebih besar 

(r-tabel = 0,361) untuk taraf signifikan 5% dengan N = 30. 

Data yang diperoleh dengan statistik menunjukkan ada hubungan yang 

positif dan signifikan antara kecepatan lari 30 meter dengan prestasi lempar 

lembing pada siswa kelas XI SMA YPD Dawar Kabupaten Mojokerto. 

Implikasi penelitian yang dipetik dalam rangka untuk meningkatkan prestasi 

lempar lembing pada atlet, diharapkan pelatih atau guru olahraga memberitahukan 

latihan kecepatan dengan rutin dan teratur karena telah terbukti bahwa bentuk 

latihan ini sangat baik. 

 

 

 

 

 

 

 



I.  LATAR BELAKANG 

 Olahraga merupakan salah satu aktivitas fisik manusia yang terdiri 

dari beberapa cabang. Salah satu cabang tersebut adalah atletik, dan atletik 

ini mempunyai beberapa nomor yang di antaranya yaitu lempar, dan 

lempar yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai “Lempar Lembing”. 

Lempar lembing merupakan suatu cabang olahraga yang memasyarakat, 

terutama di daerah-daerah pedalaman untuk berburu mencari binatang 

yang banyak menggunakan tombak, baik anak-anak maupun orang dewasa 

terutama laki-laki suka melakukan hal ini. 

Belajar keterampilan gerak merupakan suatu pengaturan kembali 

pola-pola gerak yang dapat mengakibatkan perubahan tingkah laku sebagai 

suatu hasil dari proses belajar atau latihan yang dapat ditampilkan yang 

ditunjukkan di dalam penampilan gerak seseorang atau individu 

merupakan suatu gejala tentang sesuatu hal yang telah dipelajari. 

Sehubungan dengan itu maka pemerintah lewat Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan melalui GBPP (Garis-garis 

Besar Program Pengajaran) dalam Kurikulum Pendidikan Dasar untuk 

SLTP yang tertanggal 25 Pebruari 1993 No. 060/U/1993, tentang Program 

Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan terutama dalam cabang 

olahraga atletik khususnya dalam nomor lempar lembing yang telah 

dianjurkan untuk diberikan kepada anak kelas VIII mulai semester I yang 

isinya bahwa : 

Tujuan pendidikan jasmani dan kesehatan di SLTP ialah membantu 

siswa untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan kesehatan melalui 

pengenalan dan kesehatan melalui pengenalan dan penanaman gerak dasar 

dan berbagai aktivitas jasmani agar dapat : 

1. Tercapainya pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

khususnya tinggi dan berat badan secara harmonis. 

2. Terbentuknya sikap dan perilaku seperti, disiplin, 

kejujuran, kerjasama, mengikuti peraturan dari ketentuan yang berlaku. 



3. Menyenangi aktivitas jasmani yang dapat dipakai untuk 

pengisian waktu luang serta kebiasaan hidup sehat. 

4. Mengenai manfaat pendidikan jasmani dan kesehatan dan 

tercapainya kemampuan dalam penampilan gerakan yang lebih baik seara 

seksama (precision). 

Meningkatkan kesehatan, kesegaran jasmani, keterampilan gerak 

dasar cabang olahraga. 

Di dalam aktivitas yang berbeda-beda akan memerlukan unsur-

unsur fungsi motorik dengan volume yang tidak sama. Semakin komplek 

suatu gerakan atau aktivitas akan melibatkan unsur-unsur fungsi motorik 

yang lebih banyak. Dengan demikian unsur-unsur fungsi motorik 

berpengaruh dominan terhadap keterampilan suatu cabang olahraga. 

Sekarang masalahnya adalah: “Adakah hubungan antara kekuatan dan 

kecepatan lari 30 meter terhadap ketangkasan lempar lembing” 

II. METODE  

Variabel Penelitian 

Di dalam penelitian yang berjudul: “Hubungan antara kekuatan dan 

kecepatan lari 30 meter terhadap ketangkasan lempar lembing”, penulis 

menggunakan 3 variabel yaitu: variabel terikat mengenai lempar lembing 

dan dua variabel bebas mengenai kekuatan dan kecepatan lari 30 meter. 

 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode korelasi, yang 

bertujuan untuk menentukan ada tidaknya hubungan dan seberapa jauh 

suatu hubungan itu ada antara beberapa variabel. 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA YPD Dawar Kabupaten Mojokerto. 

Penelitian ini dilakukan sejak mendapat persetujuan dari Kepala Sekolah 

yang bersangkutan hingga mendapatkan data yang akurat sesuai dengan 



ijin yang telah diberikan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan. Dan 

pengambilan data ini dilakukan pada pertengahan bulan Februari 2014. 

Subyek Penelitian 

dalam penelitian ini populasi  diam-bil khusus untuk siswa kelas XI pada 

SMA YPD Dawar Kabupaten Mojokerto, dengan jumlah siswa sebanyak 

30 anak dari 70 siswa dalam 2 kelas yang rata-rata berumur 13 sampai 

dengan 15 tahun. 

Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

random sampling yaitu proses pemilihan sampel sedemikian rupa, 

sehingga semua orang dalam populasi mempunyai kesempatan dan 

kebebasan yang sama untuk terpilihnya sebagai sampel. 

III HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Deskripsi Data Variabel 

Setelah kegiatan pengumpulan data, maka tahap berikutnya adalah 

penyajian data dari variabel-variabel penelitian dengan menggunakan 

teknik analisis data yang datanya sebagai berikut : 

1. Kecepatan Lari 30 m 

Kecepatan lari 30 meter erat kaitannya dengan keadaan fisik 

seseorang. Dalam nomor lempar lembing kecepatan lari sangat 

mempengaruhi lemparan. Kecepatan lari 30 meter dalam hal ini 

merupakan variabel bebas yang dilambangkan dengan (x1) yang bergerak 

antara 5,4 sampai dengan 8,2 sehingga mendapatkan rata-rata sebear 6,7. 

2. Kekuatan 

Kekuatan erat kaitannya dengan segala aktivitas tubuh sehari-hari. 

Dengan demikian maka pada tubuh manusia terdapat beberapa kelompok 

kekuatan otot. Penggunaan kekuatan kelompok otot sesuai dengan jenis 

kegiatan yang dilakukan. 

Dalam penelitian ini kekuatan adalah merupakan variabel bebas 

yang dilambangkan dengan (2 kali) yang  bergerak antara 4 kg sampai 

dengan 17 kg yang diteliti dengan mempergunakan neraca pegas sebagai 



tolok ukurnya yang menghasilkan beberapa kg testee dapat menarik dan 

akhirnya diambil rata-rata 10,43 kg. 

3. Lempar Lembing 

Jauh dan benarnya lemparan adalah menunjukkan kemampuan 

seseorang dalam melakukan lemparan lempar lembing adalah merupakan 

rangkaian dari berbagai macam gerak yang merupakan unsur utama dalam 

melakukan semua cabang olahraga lempar lembing, di sini merupakan 

variabel terikat yang dilambangkan dengan (y). Dengan skor yang dicapai 

berkisar antara 10,00 meter sampai dengan 25,10 meter dengan 

mendapatkan rata-rata 16,42 meter. 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Kecepatan Lari 30 m 

Pelaksanaan:  

Start berdiri, tiap-tiap pemberangkatan jumlah pelari ada 3 dan 

testee lari secepat-cepatnya setelah mendengar aba-aba pelaksanaan. Tiap 

pelari mendapatkan kesempatan melakukan tes sebanyak 2 kali. 

Hasil tes: 

Catat waktu yang terbaik dari dua kali pelaksanaan, waktu diukur 

sampai 0,1 detik. 

Tujuan:  

Untuk mengukur kecepatan, diukur sampai 0,1 detik. 

2. Kekuatan 

Di sini peneliti menggunakan neraca pegas sebagai tolok ukur 

siswa dalam melakukan tarikan yang dinyatakan dengan satuan kilogram. 

Pelaksanaan:  

Masing-masing responden diberi kesempatan 2 kali untuk 

melakukan tarikan dengan sikap dan posisi badan sebagaimana layaknya 

orang melakukan gerakan lempar lembing. 

 



2. Tujuan 

 Untuk mengukur kekuatan. 

Waktu: Bebas. 

3. Lempar Lembing 

Adalah untuk mengungkap kemampuan siswa dalam melakukan 

lemparan. 

Pelaksanaan:  

Siswa diberi kesempatan melakukan 2 kali lemparan, 

pelaksanaannya seperti halnya dalam nomor-nomor lempar (lempar 

lembing) dalam cabang olahraga atletik. 

Pengujian Persyaratan Analisis 

Untuk menguji apakah koreksi tersebut signifikan atau tidak, maka 

perlu untuk menguji harga rxy dari masing-masing variabel dengan dua 

prediktor yaitu : 

- Hubungan antara kecepatan lari 30 m (x1) dengan 

ketangkasan lempar lembing (y) yang mendapatkan hasil untuk rxly = 

0,488 itu signifikan atau tidak, maka kita perlu berkonsultasi dengan tabel 

(pada lampiran). Untuk N = 30 (db = 29) pada taraf signifikansi 5% 

diperoleh harga kritis = 0,463. Karena  harga rx1y = 0,488 > 0,463 maka 

rx1y signifikan, maka kita menyimpulkan bahwa korelasi antara x1 dan y 

adalah signifikan yang berarti  (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. 

- Hubungan antara kekuatan tubuh (x2) dengan lempar 

lembing (y) yang mendapatkan hasil untuk rx2y = 0,7 itu signifikan atau 

tidak, maka kita perlu berkonsultasi dengan tabel (pada lampiran). Untuk 

N = 30 (db = 29) pada taraf signifikansi 1% diperoleh harga kritis = 0,463. 

Karena harga rx2y = 0,7 lebih besar dari 0,463 yang berarti sangat 

signifikan untuk rx2y, maka kita menyimpulkan bahwa korelasi antara x2 

dan y adalah sangat signifikan yang berarti (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. 

 

 

 



3. Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Yaitu hubungan antara kecepatan lari 30 m dengan lempar lembing. 

Untuk kepentingan pengujian hipotesis diubah ke dalam hipotesis nihil 

(Ho) yang berbunyi: “Tidak ada hubungan antara kecepatan lari 30 m 

dengan kekuatan” dan (Ha) berbunyi: “Ada hubungan antara kecepatan 

lari 30 meter dengan kekuatan”. Untuk pengujiannya dilakukan pengetesan 

signifikan rx1y dalam taraf signifikansi 1% dan 5% seperti pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 2 

Pengujian Hipotesis Hubungan Antara Kecepatan Lari 30 Meter 

dengan Kekuatan 

Berdasakan tabel hasil penghitungan (r-hitung) lebih besar dari r-

tabel, yang berarti signifikan. 

Db r-hitung 
r-tabel Signifikan/non 

signifikan 1% 5% 

29 0,488 0,463 0,361 Signifikan 

 

 

2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Yaitu hubungan antara kekuatan dengan lempar lembing. Untuk 

kepentingan ini diubah hipotesis nihil (Ho) yang berbunyi: “Tidak ada 

hubungan antara kekuatan dengan lempar lembing”. Sedangkan Ha ber-

bunyi: “Ada hubungan antara kekuatan dengan lempar lembing”. 

Pengujian hipotesis dilakukan pada taraf signifikansi 1% hingga 5% 

seperti pada tabel. 

 

 

 



Tabel 3 

Pengujian Hipotesis Hubungan Kekuatan dengan Lempar Lembing 

db r-hitung 
r-tabel Signifikan/non 

signifikan 1% 5% 

29 0,7 0,463 0,361 Signifikan 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan lewat tabel r-hitung lebih besar dari 

r-tabel yang berarti signifikan. 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Yaitu hubungan antara kecepatan lari 30 meter, kekuatan dengan 

lempar lembing yang hipotesisnya : 

- Hipotesis nihil (Ho) berbunyi: Tidak ada hubungan antara 

kecepatan lari 30 m, kekuatan dengan lempar lembing. 

- Hipotesis alternatif (Ha): Ada hubungan antara kecepatan 

lari 30 m, kekuatan dengan lempar lembing. 

Pengujian hipotesisnya dilakukan dengan pengetesan rx1,2y dalam 

taraf signifikansi 1% dan 5% seperti pada tabel. 

Tabel 4 

Pengujian Hipotesis Hubungan Antara Kecepatan Lari 30 M, 

Kekuatan dengan Lempar Lembing 

db r-hitung 
r-tabel Signifikan/non 

signifikan 1% 5% 

29 0,693 0,463 0,361 Signifikan 

 

Berdasarkan tabel hasil perhitungan r-hitung lebih besar dari r-

tabel, berarti signifikan. 

 



4. Pembahasan 

1. Berdasarkan pengetesan rx1y tentang hubungan antara 

kecepatan lari 30 m dengan ketangkasan lempar lembing yang ternyata 

signifikan. Maka (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, yaitu pada hubungan 

antara kecepatan lari dengan ketangkasan lempar lembing. 

2. Berdasarkan pengetesan rx2y tentang hubungan antara kekuatan 

dengan ketangkasan lempar lembing yang ternyata signifikan. Maka (Ho) 

ditolak dan (Ha) diterima yaitu ada hubungan antara kekuatan dan 

ketangkasan lempar lembing.  

5. Simpulan 

Faktor penunjang yang penting dalam pencapaian kemampuan atau 

prestasi lempar lembing yang optimal adalah kekuatan, kecepatan, postur 

tubuh, teknik lemparan, sudut lempar, latihan yang kontinyu dan mental. 

Dijelaskan bahwa faktor yang paling besar peranannya adalah faktor 

kekuatan otot lengan dan otot tungkai. 

Hubungan yang mempengaruhi kemampuan dalam prestasi lempar 

lembing tidaklah sama. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa 

hubungan antara kecepatan lari 30 m dengan lempar lembing setelah 

dianalisis secara statistik didapatkan hasil sebesar 0,463 sampai 0,361. 

Berarti dapat diinterpretasikan bahwa kecepatan lari 30 m dan lempar 

lembing mempunyai hubungan secara signifikan. Begitu juga hubungan 

antara kekuatan dan lempar lembing didapat hasil 0,7 dengan taraf 

signifikan antara 0,463 sampai 0,361 yang berarti, bahwa kekuatan dan 

lempar lembing mempunyai hubungan yang sangat signifikan.  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa hubungan antara 

kecepatan lari, kekuatan lempar dan lembing didapatkan hasil sebesar 

0,693 dengan menggunakan rumus analisis regresi. Dengan demikian 

dapat diinterpretasikan bahwa kecepatan lari 30 meter dan kekuatan 

mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan kemampuan lempar 

lembing. 
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