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ABSTRAK 
 

 Penelitian ini dilatar belakangi hasil obeservasi yang menunjukkan masih banyak siswa Putra 

MA Miftahul Huda Pucangan Montong Tuban. yang kurang menguasai teknik dasar lempar cakram 

seperti cara memegang, memutar, gaya samping dan gaya membelakang.  Sehingga cakram yang di 

lemparkan keluar dari garis lapangan lempar cakram dan kadang kakinya juga keluar dari area lemparan. 

Di karenakan waktu bembelajarannya yang kurang juga sarana dan prasarana yang kurang memadai, 

seperti cakram yang berjumlah 2 buah dan ukurannya pun tidak sesuai dengan kategori usia. Serta tidak 

disediakannya lapangan khusus untuk lempar cakram. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1)Adakah hubungan antara kekuatan otot lengan 

dengan jauhnya lemparan cakram siswa kelas X MA Miftahul Huda Pucangan Montong Tuban tahun 

ajaran 2017/2018? 2)Adakah hubungan antara power otot tungkai dengan jauhnya lemparan cakram 

siswa kelas X MA MIFTAHUL HUDA PUCANGAN MONTONG TUBAN tahun ajaran 2017/2018? 

3)Adakah hubungan antara  kelentukan otot pungung dengan jauhnya lemparan cakram siswa kelas X 

MA MIFTAHUL HUDA PUCANGAN MONTONG TUBAN tahun ajaran 2017/2018? 4)Adakah 

hubungan antara kekuatan otot lengan, power otot tungkai dan kelentukan otot punggung dengan 

jauhnya lemparan cakram siswa kelas X MA Miftahul Huda Pucangan Montong Tuban tahun ajaran 

2017/2018? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik korelasional. Sampel dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X MA MIFTAHUL HUDA PUCANGAN MONTONG TUBAN tahun 

ajaran 2017/2018 sebanyak 27 siswa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

korelasi Product Moment untuk pengujian hipotessi 1 - 3 dan korelasi ganda untuk pengujian hipotesis 

4. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: 1)Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan lengan 

dengan kemampuan lempar cakram sebesar 75,3%. 2) Ada hubungan yang signifikan antara power otot 

tungkai dengan kemampuan lempar  cakram sebesar 66,9%.3) Ada hubungan yang signifikan antara 

kelentukan otot punggung dengan kemampuan lempar cakram sebesar 68,2%. 4) Ada hubungan yang 

signifikan antara  kekuatan  lengan, power otot tungkai dan kelentukan otot punggung dengan jauhnya 

lempar cakram Besarnya kekuatan  lengan, power otot tungkai dan kelentukan otot punggung dalam 

menjelaskan dengan jauhnya lempar cakram sebesar 80,2% dan sisanya yaitu 9,8% dijelaskan variabel 

lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

KATA KUNCI  : kekuatan otot lengan, power otot tungkai, kelentukan otot punggung dan jauhnya 

lemparan cakram. 

 

 

 

 

 



I. LATAR BELAKANG 

Lempar cakram adalah salah satu 

nomor lomba dalam atletik yang 

menggunakan alat yang di lemparkan, 

cakram terbuat dari kayu yang dibentuk 

bundar yang bersabuk besi, dalam 

lempar ada dua kelas yang di 

perlombakan yaitu laki-laki dan 

perempuan. Tujuan lempar cakram 

adalah mencapai jarak lemparan yang 

sejauh-jauhnya, sesuai dengan namanya 

lempar, dilempar dengan posisi berdiri. 

Cakram di pegang dengan cara di 

cengkeram dan di ayaun-ayunkan, untuk 

melakukan lemparan diperlukan 

kekuatan lengan yang kuat. Berarti 

murid yang postur tubuhnya tinggi dan 

besar akan mempunyai peluang yang 

lebih besar untuk menjadi juara lempar 

cakram. Akan tetapi tidak semua murid 

yang berpostur tubuh  tinggi dan besar 

akan dapat melempar cakram dengan 

baik. 

 Lempar cakram sudah menjadi salah 

satu materi pokok atletik dalam 

pembelajaran PJOK di sekolahan, salah 

satunya yaitu MA MIFTAHUL HUDA 

PUCANGAN MONTONG TUBAN. 

Lempar cakram diujikan di Semester 

satu Kelas X. Dari hasil observasi yang 

telah dilakukan banyak siswa yang 

kurang menguasai teknik dasar lempar 

cakram seperti cara memegang, 

memutar, gaya samping dan gaya 

membelakang. Sehingga cakram yang di 

lemparkan keluar dari garis lapangan 

lempar cakram dan kadang kakinya juga 

keluar dari area lemparan. Di karenakan 

waktu bembelajarannya yang kurang 

juga sarana dan prasarana yang kurang 

memadai, seperti cakram yang 

berjumlah 2 buah dan ukurannya pun 

tidak sesuai dengan kategori usia. Serta 

tidak disediakannya lapangan khusus 

untuk lempar cakram. 

  Keberhasilan pembelajaran 

dalam olahraga (termasuk lempar 

cakram) dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, salah satunya kondisi fisik. 

Komponen kondisi fisik meliputi : 

kekuatan, daya tahan, kekuatan otot, 

kecepatan, daya lentur, kelincahan, 

koordinasi, keseimbangan, ketepatan dan 

reaksi. Komponen kondisi fisik yang 

dapat mempengaruhi prestasi lempar 

cakram di antaranya: kekuatan otot 

lengan, power otot tungkai dan 

kelentukan otot punggung. Komponen-

komponen tersebut saling 

mempengaruhi, sehingga di dalam 

pelaksanaannya harus dilakukan secara 

selaras dan harmonis untuk memperoleh 

hasil lemparan yang jauh dan putaran 

cakramnya juga benar. 

 Pembelajaran Pendidikan Jasmani pada 

MA MIFTAHUL HUDA PUCANGAN 

MONTONG TUBAN tahun ajaran 

2017/2018. Khususnya lempar cakram 

telah diajarkan dengan benar seperti cara 

memengang cakram, memutar cakran dan 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Dwi Kasyi Fahroni | 14.1.01.09.0173 
FKIP – PENJASKESREK 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 3|| 

 
 

gaya o’brien. Tetapi pada umumnya para 

siswa belum menguasai teknik lempar 

cakram seperti cara memegang 

memegang cakram, cara berputar saat 

gaya o’brien dan cara memegang cakram 

dan semua siawa juga  belum mengetahui 

faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kemampuan lempar cakram seperti 

latihan yang mengarah pada kekuatan 

otot lengan, power otot tungkai dan 

kelentukan otot pungung. Setelah melihat 

dari permasalahan tersebut maka penulis 

tertarik untuk mengetahui ada atau tidak 

korelasi antara otot lengan, power otot 

tungkai dan kelentukan otot pungung 

dengan kemampuan lempar cakram siswa 

MA MIFTAHUL HUDA PUCANGAN 

MONTONG TUBAN. 

 

II. METODE 

Penelitian ini merupakan 

penelitian korelasional. Penelitian 

korelasional yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara kedua atau 

beberapa variabel (Suharsimi 

Arikunto 20015:69). Metode yang 

digunakan adalah survei dengan 

teknik pengumpulan data 

menggunakan tes dan pengukuran. 

Metode survei adalah penyelidikan 

yang diadakan untuk memperoleh 

fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada 

dan mencari kekurangan-kekurangan 

secara faktual (Suharsimi Arkunto, 

2002:56). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan kekuatan otot lengan, power 

otot tungkai, dan kelentukan otot 

pungung dengan jauhnya lempar 

cakram kelas X siswa  MA 

MIFTAHUL HUDA PUCANGAN 

MONTONG TUBAN tahun ajaran 

2017/2018. 

Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah siswa kelas X 

MA MIFTAHUL HUDA 

PUCANGAN MONTONG TUBAN 

yang berjumlah 27 siswa.   

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Berdasarkan hasil uji korelasi  

kekuatan otot lengan dengan jauh 

lemparan cakram pada tabel 4.6 di 

atas, diperoleh nilai signifikan 

sebesar 0,000 < 0,05 atau niali rhitung 

0,868 > 0,381 rtabel, maka H0 ditolak 

H1 diterima. Hal ini berarti ada 

hubungan antara kekuatan otot 

lengan dengan jauhnya lemparan 

cakram siswa kelas X MA 

MIFTAHUL HUDA PUCANGAN 

MONTONG TUBAN tahun ajaran 

2017/2018,. Kekuatan hubungan 

antara kekuatan otot lengan dengan 
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jauhnya lemparan cakram adalah 

sebesar 0,868 

2. Berdasarkan hasil uji korelasi power 

otot tungkai dengan jauh lemparan 

cakram pada tabel 4.7 di atas, 

diperoleh nilai signifikan sebesar 

0,000 < 0,05 atau nilai rhitung 0,818 > 

0,381 rtabel, maka H0 ditolak H2 

diterima. Hal ini berarti ada 

hubungan antara power otot tungkai 

dengan jauhnya lemparan cakram 

siswa kelas X MA MIFTAHUL 

HUDA PUCANGAN MONTONG 

TUBAN tahun ajaran 2017/2018. 

Kekuatan hubungan antara power 

otot tungkai dengan jauh lemparan 

cakram adalah sebesar 0,818. 

3. Berdasarkan hasil uji korelasi 

kelentukan otot punggung dengan 

jauh lemparan cakram pada tabel 4.8 

di atas, diperoleh nilai signifikan 

sebesar 0,000 < 0,05 atau nilai rhitung 

0,826 > 0,381  rtabel, maka H0 ditolak 

H3 diterima. Hal ini berarti ada 

hubungan antara antara kelentukan 

otot punggung dengan jauhnya 

lemparan cakram siswa kelas X MA 

MIFTAHUL HUDA PUCANGAN 

MONTONG TUBAN tahun ajaran 

2017/2018 sebesar 68,2%. 

4. Berdasarkan hasil uji korelasi ganda 

dengan uji F regresi kekuatan otot 

lengan, power otot tungkai, dan 

kelentukan otot punggung dengan 

jauhnya lemparan cakram pada tabel 

4.9 di atas, diperoleh nilai signifikan 

sebesar 0,000 < 0,05 atau niali Fhitung 

30,969 > 3,028Ftabel, maka H0 ditolak 

H4 diterima. Hal ini berarti hubungan 

antara kekuatan otot lengan, power 

otot tungkai dan kelentukan otot 

punggung dengan jauhnya lemparan 

cakram siswa kelas X MA 

MIFTAHUL HUDA PUCANGAN 

MONTONG TUBAN tahun ajaran 

2017/2018.  

Jika dilihat dari hasil koefisien 

determinasi diperoleh nilai Rsquere 

sebesar sebesar 0,802. dengan 

demikian menunjukkan bahwa 

adalah besarnya kekuatan otot 

lengan, power otot tungkai, dan 

kelentukan otot punggung dalam 

menjelaskan jauhnya lemparan 

cakram sebesar 80,2% dan sisanya 

yaitu 9,8% dijelaskan variabel lain 

yang tidak dikaji dalam penelitian 

ini. 
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