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Abstrak 

 

M. LUKMAN DOVIR: Hubungan Kekuatan Otot Lengan Dengan Prestasi Tolak 

Peluru Gaya Ortodok Siswa Kelas VIII SMPK Santo Yusuf Pacet Mojokerto, 

Skripsi, Penjaskesrek, FKIP Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2014. 
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 Atletik merupakan salah satu cabang olahraga yang sudah populer di 

Indonesia mulai dari kalangan masyarakat bawah sampai masyarakat golongan 

atas dan salah satunya tolak peluru. Dalam cabang olahraga ini terdapat beberapa 

unsur gerakan fisik yang bisa menunjung gerakan dalam permainan tolak peluru 

terutama pada gerakan melempar peluru yang mana pada gerakan ini diperlukan 

unsur kelincahan kekuatan otot lengan sebagai salah satu unsur penunjang yang 

sekaligus menjadi obyek dalam penelitian ini. 

 Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

Adakah hubungan yang nyata antara kekuatan otot lengan dengan kemampuan 

tolak peluru gaya ortodok pada siswa kelas VIII SMPK Santo Yusuf Pacet 

Mojokerto. 

 Sesuai dengan judul penelitian adalah hubungan antara kekuatan otot 

lengan dengan prestasi tolak peluru gaya ortodok siswa kelas VIII SMPK Santo 

Yusuf Pacet Mojokerto, maka hipotesis yang diajukan adalah: “Ada hubungan 

kekuatan otot lengan dengan prestasi tolak peluru gaya ortodok pada siswa SMPK 

Santo Yusuf Pacet Mojokerto”. 

 Sehubungan dengan hal ini, Sutrisno Hadi menyatakan “Hipotesa dapat 

diterima kalau bahan-bahan penyelidikannya membenarkan hasil dari pernyataan, 

dan ditolak apabila hasil pernyataan menyangkal. (Sutrisno Hadi, 1985:257). 

 Tujuan dari penelitian ini secara umum untuk mendapatkan tentang 

hubungan kekuatan otot lengan dengan prestasi tolak peluru gaya ortodok siswa 

kelas VIII SMPK Santo Yusuf Pacet Mojokerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. LATAR BELAKANG 

 Pada hakekatnya pendidikan adalah usaha sadar yang bertujuan 

untuk mengubah tingkah laku dan sikap anak didik. Menurut Abdul Ghofur 

(1985:3) bahwa, “Pendidikan merupakan usaha dasar yang dilakukan secara 

sengaja dan positif, untuk membantu perkembangan anak didik menjadi 

manusia dewasa”. 

 Tolak peluru merupakan salah satu nomor dari cabang olahraga 

atletik yang sudah terkenal dan banyak digemari oleh masyarakat Indonesia 

sejak dahulu, terutama oleh masyarakat sekolah. Sehingga tidak 

mengherankan bila nomor ini selalu iktu diperlombakan setiap ada atletik.  

 Bidang studi pendidikan Jasmani dan kesehatan merupakan salah 

satu pendidikan umum dalam kurikulum pendidikan yang harus diberikan 

pada setiap jenjang sekolah. Termasuk bidang studi pendidikan jasmani dan 

kesehatan yang harus diberikan kepada siswa adalah cabang olahraga 

atletik, salah satu nomornya adalah tolak peluru.  

 Untuk itu perlu ditingkatkanlah pendidikan jasmani dan kesehatan 

di lingkungan sekolah, pengembangan olahraga prestasi upaya 

memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, upaya lebih 

mendorong prestasi masyarakat dalam membina dan mengembangkan 

olahraga, pembibitan olahraga menyediakan sarana dan prasana, 

pengembangan sistem pembinaan olahraga serta pengembangan organisasi 

keolahragaan.  

 Dalam hal ini pendidikan jasmani dan kesehatan adalah merupakan 

salah satu untuk mendapatkan bibit atlet yang baik, yang nantinya dapat 

mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di tingkat dunia. 

Terwujudnya suatu hasil yang baik ditentukan oleh beberapa faktor yang 

menunjang keberhasilan yang optimal adalah ; 

- Pengembangan fisik 

- Pengembangan teknik 

- Pengembangan mental 



Kita ketahui bersama bahwa beberapa faktor tersebut di atas 

mengundang permasalahan yang sangat komplek, bila dikaji dan ditinjau 

dari berbagai sudut pengalaman, pengetahuan dan penelitian. Cotohnya 

seorang atlit itu mempunyai skil yang baik, mentalpun dapat diandalkan. 

Penelitian tidak didasarkan pada pengamatan saja, tetapi dilakukan suatu 

tes-tes tertentu yang berkaitan dengan penilaian seorang atlit agar 

penilaiannya tidak berdasarkan data subyektif, maka atlet ini dapat bermain 

gengan baik. 

 Kalau dibandingkan dengan cabang olahraga atletik yang banyak 

membutuhkan tenaga khususnya otot lengan apabila ditinjau dari teknik 

pelaksanaanya. Tetapi menolak peluru seberat 7,26 kelogram untuk atlet 

putra dan 4 kilogram untuk atlet putri (PASI, 1986) merupakan suatu 

pekerjaan cukup banyak menurut tenaga dan teknik menolak yang tepat. 

Karena yang menjadi ukuran adalah jauh dari hasil tolakannya. 

 Perkembangan perncapaian rekor tolakan yang telah dicapai oleh 

para atlet adalah dari berkat latihan-latihan yang insentif dengan cara-cara 

pembinaan yang baik. Sampai saat ini teknik menolak yang baik dan yang 

paling banyak digunakan serta banyak diajarkan di sekolah-sekolah yang 

digunakan untuk mencapai prestasi tertinggi. 

 Dalam setiap perlombaan yang bertaraf internasional kenyataannya 

sering dijumpai bahwa setiap rekor, atlet-atlet dari belahan benua ASIA 

termasuk Indonesia tidak bisa atau belum mampu menggulingkan rekor 

atlet-atlet yang berasal dari benua Eropa atau negara-negara barat lainnya. 

Hal ini dapat dimaklumi bila dianalisa dari berbagai faktor yang 

mempengaruhi dalam pencapaiannya prestasi tolak peluru tersebut. Salah 

satu dari faktor penting adalah kemampuan tubuh dan kemampuan gerak 

atlet.  

  Erat kaitannya dengan pemilihan atlet ini, kenyataan sering 

dijumpai terutama di daerah-daerah, bahwa seorang guru atau pelatih dalam 

memilih atlet hanya berdasarkan pada kesenangannya saja tanpa 

memperhatikan faktor-faktor fisik atau tidak menyadari pentingnya peranan 



biomekanik dalam pencapaian prestasi. Hal seperti ini merupakan salah satu 

penyebab prestasi tolak peluru di Indonesia selalu tertinggal bila 

dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah maju dalam membina 

olahraganya.  

 Kalau dianalisa lebih teliti dari atlet pada saat melakukan gerakan 

menolak maka akan terlihat unsur-unsur fisik tertentu yang memegang 

peranan penting dalam menolak peluru, antara lain adalah kekuatan otot 

lengan. Apabila ditinjau dari kekuatan otot lengan yang memadai maka 

seorang atlet akan mempunyai perlepasan peluru yang lebih baik untuk 

mencapai prestasi yang terbaik. Tetapi bukan berarti faktor-faktor lain tidak 

penting melainkan untuk faktor penunjang untuk dapat lebih berprestasi. 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan tersedia peneliti 

mempunyai anggapan bahwa, faktor kekuatan otot lengan mempunyai 

hubungan yang positif terhadap pencapaian prestasi tolak peluru gaya 

menyimpang atau ortodok. Untuk mengetahui tingkat hubungan yang ada, 

kiranya perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Untuk inilah peneliti 

menganggap perlu mengadakan penelitian tentang hubungan kekuatan otot 

lengan dengan prestasi tolak peluru yang gaya ortodok pada siswa kelas 

VIII SMPK Santo Yusuf Pacet Mojokerto. 

 

II. METODE 

1. Identifikasi Variabel  

 Variabel adalah faktor atau aspek yang berperan dalam penelitian 

dalam sebuah peristiwa atau gejala yang diteliti. Sesuai dengan judul 

dalam skripsi, maka penelitian di sini mengandung 2 (dua) variabel, yaitu  

1. Variabel bebas 

Yaitu variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya, yang 

dalam hal ini adalah kekuatan otot lengan. 

 

 

 



2. Variabel terikat 

Yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, variabel terikat 

dalam skripsi ini adalah prestasi tolak peluru siswa kelas VIII SMPK 

Santo Yusuf Pacet Mojokerto. 

2. Subyek penelitian 

Subyek 30 siswa untuk dijadikan penelitian, menggunakan 

teknik purposive sampling. 

3. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian ini 

diperhitungkan sejak kepengurusan kartu program bimbingan, 

pengajuan judul, pelaksanaan bimbingan dan seterusnya sampai 

selesainya pengetikan skripsi ini adalah + 4 bulan terhitung mulai 

bulan November 2013 sampai dengan Februari 2014.  

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMPK Santo Yusuf Pacet Mojokerto 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Penyajian Data 

Untuk menguatkan bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan 

sendiri, perlu bukti-bukti konkrit sehubungan dengan hal tersebut di 

atas, maka penulis akan melampirkan data yang diperoleh selama 

melaksanakan penelitian di SMPK Santo Yusuf Pacet Mojokerto 

dalam bentuk tabel. Tabel-tabel tersebut meliputi : 

1. Hasil tes melakukan banyaknya push up selama satu menit oleh 

siswa kelas VIII SMPK Santo Yusuf Pacet Mojokerto. 

2. Prestasi tolak peluru gaya ortodoks oleh siswa kelas VIII SMPK 

Santo Yusuf Pacet Mojokerto. 

 

 



Tabel  

Tabel Persiapan Perhitungan r Siswa SMPK Santo Yusuf Pacet Mojokerto 

 

No. X Y XY X
2
 Y

2
  

1 31 7,20 223,2 962 51,84 

2 20 5,20 106 400 28,09 

3 18 5,75 103,5 324 33,06 

4 46 6,30 381,8 211 68,89 

5 26 5,35 171,6 676 43,86 

6 26 6,50 106 700 49 

7 34 7,00 238 1156 62,41 

8 20 7,90 158 400 60,84 

9 33 7,80 257,4 1089 60,84 

10 22 6,20 145,2 484 43,56 

11 19 7,65 1453,5 361 58,52 

12 24 6,00 151,2 576 39,69 

13 37 6,50 277,5 1369 56,25 

14 34 5,60 227,8 1156 44,89 

15 41 7,95 325,95 411 63.20 

16 34 7,00 241,4 576 50,41 

17 21 6,30 134,4 961 40,96 

18 24 6,25 159,6 961 44,22 

19 31 6,30 210,8 576 61,62 

20 31 7,85 243,25 961 61,02 

21 23 6,65 159,6 576 44,22 

22 24 8,25 260,4 961 70,56 

23 40 6,65 338 576 54,02 

24 

25 

25 

37 

6,85 

6,90 

147,5 

331,5 

1600 

1024 

71,40 

43,81 

26 31 8,55 236,8 961 80,10 

27 27 7,40 297,6 729 53,76 



28 32 9,20 207,9 1024 92,16 

29 32 7,15 212,8 961 59,29 

30 25 6,65 159,6 729 44,22 

 

Keterangan : 

X = Jumlah tes pus up 

Y = Prestasi tolak peluru gaya ortodoks 

 

B. Analisis Data 

 Agar memperoleh kesimpulan yang tepat, data yang diperoleh 

perlu dianalisis dengan metode yang tepat. Seperti yang telah 

dikemukakan dalam Bab III, dalam penelitian ini penulis menggunakan 

analisis data statistik dengan analisis product moment.  

1. Teknik Analisis Data 

 Analisis data statistik dengan analisis product moment adalah 

sebagai berikut : 

               n. xy – x. y 

rxy  = 

  (n . x
2
 – (x)

2
 . (n . y

2
 – (y)

2
) 

 

Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi antara x dan y 

n = Jumlah sampel 

x = Jumlah nilai dari variabel x (variabel bebas) 

y = Jumlah niali dari variabel y (variabel terikat) 

 Sedangkan langkah-langkah yang penulis ambil dalam jumlah 

menganalisis data adalah sebagai berikut : 

 



a. Menentukan variabel bebas (x) dan variabel terikat (y). 

 Dalam hal ini variabel bebasnya adalah tes push up, sedangkan 

variabel terikat prestasi tolak peluru gaya ortodoks pada siswa. 

Keterangan : 

x  =  874 

y  =  216,8 

xy  =  6430,25 

x
2
  =  26918 

y
2
  =  159372 

N  =  30 

Menghitung nilai r : 

              n . y – x . y 

rxy  = 

  (n . x
2
 – (x)

2
) . (n . y

2
 – ( y)

2
) 

              30.6430,25 – 874.216,8 

rxy  =  

  30.2691,8 – (874)
2
 . (30.1593,73 – (216)

2
) 

                192907,5 – 189483,2 

rxy  = 

  (807540 - 763876) – (47811,6 – 47002,24) 
 

       3424,3 

rxy =  

  43661 . 809,3 

   3424,3 

rxy =  

  5944,74 

 

rxy = 0,576 

 

rxy = 0,58 

 

 



C. Pembahasan 

 Dalam penelitian ini apabila hipotesis nol (Ho) ditolak maka 

hipotesis alternatif (Ha) diterima. Demikian pula sebaliknya, apabila 

hipotesis nol (Ho) diterima maka hipotesis alternatif (Ha) ditolak. 

 Untuk korelasi antara dua variabel pada taraf signifikan 5%. 

Hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak r hitung lebih 

besar atau sama dengan r tabel, demikian pula sebaliknya hipotesis 

alternatif (Ha) ditolak dan hipotesis nol (Ho) diterima bila r hitung lebih 

kecil atau sama dengan r tabel. 

 Setelah data yang dianalisis diperoleh nilai r sebesar 0,58 maka 

penulis perlu menguji hipotesis ini untuk memenuhi apakah hipotesis 

ini diterima atau tidak.  

D. Kesimpulan 

Berpedoman dari hasil analisis yang telah penulis dapatkan dari 

Bab IV, karena segala sesuatu untuk membantu kesimpulan yang benar 

dan tepat harus didasarkan pada uraian sebelumnya. Dan penulis 

menyimpulkan sebagai berikut : 

“Ada hubungan positif antara variabel push up dengan tolak 

peluru gaya ortodoks pada siswa kelas VIII SMPK Santo Yusuf Pacet 

Mojokerto. Nilai yang diperoleh sebesar 0,58.” 

 Berdasarkan pedoman mengartikan koefisien korelasi menurut 

Ngalim Purwanto, nilai antara 0,40 sampai 0,70 mempunyai tingkat 

hubungan yang cukup. Sedangkan yang dimaksud positif adalah nilai 

variabel push up, maka prestasi tolak peluru gaya ortodoks juga baik. 

 

IV. DAFTAR PUSTAKA 

Arma Abdoelah. 1984. Pembuatan Alat Evaluasi Ketrampilan Olahraga. 

Yogyakarta: PT. Sastra Husada. 

 

-------------------. 1981. Olahraga Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: 

PT. Sastra Husada. 

 



BP 7 Propinsi Jawa Timur. 1998. TAP MPR No. 1 dan 2. 

 

Depdikbud. 1988. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar di 

SLTP. Jakarta. 

 

Dirjen Dikbud. 1983. Bio Mekanik. Jakarta. 

 

Engkos Kosasih. 1983. Olahraga Teknik dan Program Latihan. Jakarta: 

CV. Akademika Presindo. 

 

Kartini, Kartono. 1986. Metodologi Risset. Jakarta. 

 

Mohammad Subroto. 1976. Masalah-masalah Dalam Kedokteran 

Olahraga. 

 

Ngalim Purwanto. 1988. Psikologi Pendidikan. Bandung: PT. Remaja 

Karya. 

 

U. Jonath dkk. 1988. Atletik Dua Tempat Lomba Ganda. 

 

T. Cholik Mutohir. 1987. Media Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. 


