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ABSTRAK 

Ardianto Tatan. Hubungan antara Kekuatan Otot Lengan, Panjang Lengan dan Tinggi 

Badan dengan Hasil Tolak Peluru Siswa MIAl Falah Mojokerep Kec. Plemahan Kab. 

Kediri Tahun Pelajaran 2017/2018.. Skripsi, Program Studi Pendidikan Jasmani 

Kesehatan Olahrahraga dan Rekreasi, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2018. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan peneliti bahwa banyak 

kejuaraan-kejuaraan cabang olah raga tolak peluru di tingkat sekolah terutama SD/MI 

kurang optimal dari segi hasil akhir. Banyak guru secara instan menyeleksi atletnya 

hanya dengan memberi sedikit contoh lalu siswanya menirukan yang akhirnya siapa yang 

hasil lemparannya  terbaik itulah yang dikirim sebagai atlet yang mewakili sekolahnya. 

Permasalahan penelitian ini adalah (1)Bagaimana guru dapat menyeleksi muridnya yang 

mempunyai potensi untuk lebih dioptimalkan. (2) Aspek apasajakah  yang perlu 

dipertimbangkan untuk menyeleksi murid-muridnya. (3)Apakah   kekuatan   otot   

lengan¸  panjang  lengan dan tinggi badan merupakan aspek-aspek yang perlu untuk 

dipergunakan sebagai alat seleksi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan korelasi dengan subyek penelitian siswa 

MI Al Falah Mojokerep Kec. Plemahan Kab. Kediri. Penelitian dilaksanakan dalam 2 hari 

dengan mengambil data langsung berupa tes gantung siku untuk mengetahui kekuatan 

lengan¸ pengukuran panjang lengan dan tinggi badan serta tes tolak peluru untuk 

mengetahui hasil tolak peluru dengan menggunakan lembar penilaian. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah  (1)Hubungan antara kekuatan otot lengan 

dengan hasil tolak peluru gaya menyamping sangat yang signifikan yaitu semakin besar 

kekuatan otot lengan maka hasil tolak  peluru semakin baik.(2)Hubungan antara panjang 

lengan dengan hasiltolak sangat kuat artinya semakin panjang lengan siswa maka hasil 

tolak peluru semakin bagus. (3)Hubungan antara tinggi  badan dengan hasil tolak peluru 

masuk pada kategori yang signifikan artinya semakin tinggi badan siswa maka hasil tolah 

peluru semakin bagus. (4) jika seseorang mempunyai kekuatan otot lengan yang kuat, 

panjang lengan maksimal , dan tinggi badan yang bagus maka dapat dipastikan hasil 

tolak peluru sangatlah baik. 

 

 

KATA KUNCI : HUBUNGAN¸ KEKUATAN OTOT LENGAN¸ PANJANG 

LENGAN¸ TINGGI BADAN¸ HASIL TOLAK PELURU. 
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A. PENDAHULUAN 

Salah satu faktor penting dalam 

pendidikan yang tidak boleh diabaikan 

dalam kegiatan pembelajaran  adalah 

pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani 

diharapkan mampu meningkatkan 

pertumbuhan, dan perkembangan, 

khususnya aspek-aspek psikomotor, 

kognitif, dan  afektif   bagi setiap siswa. 

Disamping itu juga untuk menggali bakat 

dan minat terpendam siswa¸ memupuk dan 

mengembangkannya serta membentuk 

pribadi yang tangguh untuk dipersiapkan 

menjadi calon-calon atlet  dimasa 

mendatang. Agar tercapai tujuan  tersebut 

seorang guru harus mampu menyelaraskan 

anatara karakteristik atau kemampuan 

siswa dengan metode terbaik yang mereka 

pilih untuk diterapkan. Yang menjadi 

kendala dibeberapa sekolah dasar maupun 

di madrasah ibtidaiyah adalah dukungan 

sarana dan prasarana yang kurang 

memadai.Dalam menghadapi keterbatasan 

tersebut  seorang guru pendidikan jasmani 

dan kesehatan harus mempunyai kreasi dan 

inovasi sehingga mampu memodifikasi 

pembelajaran sedemikian rupa sehingga 

pokok-pokok materi tersampaikan. 

Masih ada anggapan dari 

sekelompok orang bahwa pendidikan 

jasmani kurang diperlukan bagi proses 

belajar mengajar. Mereka menganggap 

hanya pelajaran yang berafiliasi dengan 

ujian Nasional itulah yang sangat 

diperlukan¸ toh nilai ujian nasional yang 

komulatifnya lebih tinggi akan membawa 

nama harum sekolah. Mereka sangatlah 

salah karena walaupun pembelajaran  

pendidikan  jasmani terlihat seperti hanya 

bermain-main akan tetapi didalamnya 

terdapat tujuan-tujuan tertentu yang dapat 

mengembangkan kemampuan siswa sesuai 

tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan.. Sebagaimana pepatah 

mengatakan didalam tubuh yang sehat 

terdapat jiwa yang sehat pula¸ maka tugas 

guru pendidikan jasmani adalah 

menyiapkan siswa agar derajat 

kesehatannya bisa maksimal sehingga 

materi-materi pembelajaran yang lain bisa 

terserap dengan optimal pula. . 

Kegiatan pembelajaran pendididikan 

jasmani yang paling murah dan mudah 

adalah atletik. Walaupun kegiatan atletik 

hanya berupa jalan¸ lari¸ lompat dan 

lempar yang terlihat sederhana dan mudah¸ 

apabila dijalankan dengan rajin¸ tekun dan 

bersungguh-sungguh maka akan 

memperoleh hasil yang optimal karena 

kegiatan tersebut mampu meningkatkan 

kebugaran tubuh bagi peserta didik¸ dan 

apabila sudah bugar maka materi-materi 

yang lebih sulit akan dengan mudah dapat 

dikuasainya. 
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Cabang-cabang dari atletik sangatlah 

banyak¸ namun dapat digolongkan menjadi 

lari¸ jalan¸ lompat dan lempar. Masing-

masing mempunyai nomor-nomor 

tersendiri¸ seperti untuk kategori lempar 

diantaranya adalah lempar lembing¸ 

lempar cakram¸ lempar bola dan tolak 

peluru. Khusus untuk tolak peluru¸ bola 

atau pelurunya bukan dilempar tapi 

didorong atau ditolakkan. 

Banyak faktor yang menentukan 

keberhasilan dalam tolak peluru¸ dan 

diantaranya adalahfaktor teknik dan unsur 

fisik. Teknik yang benar yang dimulai 

sejak dari cara memegang¸ gerakan awal 

dan posisi yang tepat saat menolak  akan 

menghasilkan tolakan yang maksimal. 

Tetapi akan lebih maksimal lagi apabila 

jika ditunjang dengan faktor fisik yang 

memadai seperti tinggi badan¸ masa otot 

tubuh yang besar dan kuat serta  panjang 

lengan.yang ideal. 

Keberhasilan pembelajaran tolak peluru 

banyak ditentukan oleh seberapa besar 

pemahaman yang dipunyai oleh seorang 

guru. Banyak guru yang kurang  faham 

tentang bagaimana cara mengajar tolak 

peluru yang benar. Mereka mengajar anak 

usia sekolah dasar  atau madrasah 

Ibtidaiyah sebagaimana mengajar  seorang 

atlet¸ sehingga anak-anak kurang senang 

dengan materi tolak peluru dan akhirnya 

sedikit menghindar dari materi tolak 

peluru. Padahal seorang guru penjas yang 

baik adalah yang mampu memodifikasi 

dulu materi yang ada sedemikianrupa 

sehingga menjadi suatu permainan yang 

menyenangkan sebelum diajak pada 

permainan olahraga yang sebenarnya. 

Oleh karena tolak peluru merupakan 

salah satu cabang yang sering 

diperlombakan dalam setiap even 

pencarian bakat seperti O2SN di sekolah 

maupun AKSIOMA (Ajang Kompetisi 

Seni dan Olah Raga Madrasah) di 

madrasah¸ dalam beberapa tahun ini 

kurang maksimal hasilnya maka upaya 

yang harus dilakukan untuk memperbaiki 

prestasi tersebut adalah dengan melatih 

secara berkelanjutan tentang teknik yang 

benar serta  pemilihan calon atlet yang 

yang kriterianya dari berbagai aspek  

meliputi panjang lengan¸ tinggi badan  dan 

kekuatan otot lengan.  

Banyak guru secara instan 

menyeleksi atletnya hanya dengan 

memberi sedikit contoh pada siswanya  

lalu siswanya menirukan yang akhirnya 

siapa yang hasil lemparannya  paling jauh 

itulah yang terpilih dan dikirim sebagai 

atlet yang mewakili sekolahnya. Padahal 

mungkin ada faktor tertentu yang mungkin 

bisa lebih dieksplorasi oleh seorang guru. 

Hal itulah yang mendorong penulis 

menggali lebih dalam dari segi pemilihan 

calon atlet terbaik yang bisa dibina lebih 
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jauh. Faktor yang mempengaruhi hasil 

tolak peluru adalah faktor teknik dan fisik. 

Faktor teknik jika dilatih dengan benar dan 

terus menerus maka akan terkuasai dengan 

baik¸ sedangkan faktor fisik yang meliputi 

kekuatan otot lengan¸ panjang lengan dan 

tinggi  inilah yang perlu diseleksi dengan 

teliti karena kemungkinan besar  

mempunyai hubungan yang yang 

signifikan dengan hasil tolak peluru.  

Faktor yang penulis ingin ketahui 

adalah  hubungan yang signifikan antara 

kekuatan otot lengan¸ panjang lengan dan 

tinggi badan dengan hasil tolak peluru  

sehingga dapat dijadikan patokan bagi 

seorang guru dalam memilih calon atlet 

tolak pelurunya di tingkat  Sekolah  Dasar 

atau Madrasah Ibatidaiyah terutama di MI 

Al Falah Mojokerep Kecamatan Plemahan 

Kabupaten Kediri. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel. Kedua variabel tersebut satu 

dengan lainnya harus jelas dan diduga 

keras saling berkaitan¸ karena variabel 

merupakan  inti pada korelasi dalam 

menghasilkan data-data penelitian yang 

benar dan akurat, yaitu pada variabel bebas 

dan terikat. Dalam peneitian ini yang 

menjadi variabel bebasnya (X) adalah 

kekuatan otot lengan (X1)¸ panjang lengan 

(X2) dan tinggi badan (X3) dan yang 

menjadi variabel terikat (Y)  dalam 

penelitian ini adalah hasil tolak peluru 

yaitu jauhnya hasil  tolakan yang diukur 

dari titik tengah garis lingkaran pembatas 

lemparan sampai dengan tempat jatuhnya 

peluru. 

Menurut Dewi Laelatul Badriah 

(2006:81) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah keseluruhan 

siswa MI Al Falah Mojokerep Kecamatan 

Plemahan Kabupaten Kediri yang 

berjumlah 65 anak. Tehnik pengambilan 

sampel atau tehnik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

“Total Sampling”. Menurut Sugiyanto 

(1995: 90) Total Sampling adalah 

pengambilan sampel penelitian secara 

keseluruhan dari jumlah populasi yang ada 

dijadikan sasaran penelitian. Didalam 

penelitian ini peneliti mengambil sampel 

seluruh siswa mengingat populasi dalam 

penelitian ini terdiri dari 6 kelas yakni 

mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dimana 

pelajaran tolak peluru baru diajarkan di 

kelas 4 sampai kelas 6,   maka sampel akan 

diwakili oleh kelas 4¸ 5 dan yang 

berjumlah 38 anak 
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Teknik dipakai dalam penelitian ini   

adalah teknik   deskritif   dengan   analisis   

korelasional untuk mencari hubungan antar 

variabel. Penelitian korelasional 

merupakan penelitian untuk mengetahui 

sampai sejauh mana  hubungan antara 

variabel bebas (Independent) yakni 

kekuatan otot lengan, panjang lengan, dan 

tinggi badan dengan variabel terikat 

(Dependent) yaitu hasil tolak peluru. 

Sedangkan pendekatan yang dipergunakan 

dalam penelitian adalah pendekatan 

deskriptif Kuantitatif  yaitu  pendekatan 

dengan menggunakan angka-angka sebagai 

uji statistika.  

Pada penelitian ini instrumen 

pengumpulan data dilakukan dengan 

pemberian tes dan pengukuran melalui 

metode survey, yaitu peneliti mengamati 

secara langsung pelaksanaan tes dan 

pengukuran di lapangan.Untuk mengukur 

kekuatan  otot lengan dengan 

menggunakan Tes Gantung Siku Tekuk 

dihitung lamanya siswa menggantung pada 

alat tes, untuk mengukur panjang lengan 

digunakan roll meter, untuk pengukuran 

tinggi badan digunakan table meteran   dan 

untuk mengukur  hasil tolak peluru dengan 

cara mengukur jarak hasil tolakan dimulai 

dari batas lingkaran depan sampai pada 

jatuhnya peluru dicatat dalam cm untuk 

dijadikan data. Berat  peluru yang 

digunakan adalah 2 Kg. 

 

B. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari uji hipotesis dapat dijabarkan 

hasilnya sebagai berikut: 

1. Hubungan Panjang Lengan 

Dengan Hasil Tolak Peluru 

Hubungan Kekuatan Otot 

Lengan dengan Hasil Tolak Peluru 

diperoleh nilai yang signifikan 

sebesar 0,00 < 0,05 atau nilai rhitung 

0,851> 0,320 rtabel, maka H0 ditolak 

H1 diterima. Hal ini berarti terdapat 

terdapat hubungan antara kekuatan 

otot lengan dengan hasil tolak  

peluru pada siswa MI Al Falah 

Mojokerep Kecamatan Plemahan  

Kabupaten Kediri. Kekuatan 

hubungan antara kekuatan otot 

lengan  dengan hasil tolak peluru 

adalah sebesar 0,851 masuk pada 

kategori sangat kuat dengan arah 

positif yang artinya semakin besar 

kekuatan otot lengan maka hasil 

tolak  peluru semakin baik. 

Menurut Iskandar Z. Sapuetra 

dkk (1999 : 9) menyatakan, 

“Kekuatan adalah kemampuan yang 

memungkinkan otot atau sekelompok 

otot untuk menghasilkan kerja fisik 

secara eksplosif. Kekuatan otot 

lengan ini penting untuk cabang-

cabang olah raga dimana siswa harus 

mengarahkan tenaga secara  
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eksplosif dari otot-otot lengan.Dalam 

tolak peluru membutuhkan kekuatan 

pada saat melempar, dengan kata lain 

kekuatan yang berinteraksi dengan 

aspek biomotor digunakan dalam 

permainan tolak peluru pada saat 

menampilkan teknik.. Dengan kata 

lain kekuatan otot lengan sangat 

mempengaruhi hasil tolak 

peluru.Semakin besar kekuatan otot 

lengan yang dimiliki maka akan 

meningkatkan hasil tolak peluru 

dengan mencapai jarak yang jauh. 

Hal ini senada dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Teguh Prio Santoso (2015) yang 

berjudul “Hubungan antara Berat 

Badan, dan   kekuatan otot lengan 

dengan kemampuan tolak peluru  

gaya   menyamping   pada siswa 

kelas VIII Semester Genap SMP 

Negeri 2 Karangan Kab 

Trenggalek”. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat hubungan 

antara   kekuatan otot lengan  

dengan   prestasi   tolak  peluru   

gaya   menyamping diperoleh nilai 

rhitung = 0,791. terdapat hubungan 

antara kekuatan otot  lengan dengan 

prestasi tolak peluru gaya 

menyamping, besarnya koefisien 

korelasi yang yang signifikan R: 

0,625 

 

2. Hubungan Panjang Lengan 

Dengan Hasil Tolak Peluru 

Berdasarkan hasil uji 

korelasi panjang lengan dengan 

hasil tolak peluru diperoleh nilai 

yang signifikan sebesar 0,00 < 0,05 

atau nilai rhitung 0,799 > 0,320  rtabel, 

maka H0 ditolak H2 diterima. Hal 

ini berarti hubungan   yang 

signifikan antara   panjang lengan   

dengan hasil tolak peluru pada 

siswa MI Al Falah Mojokerep 

Kecamatan Plemahan Kabupaten 

Kediri. Kekuatan hubungan antara 

panjang lengan dengan hasil tolak  

peluru adalah sebesar 0,799 masuk 

pada kategori kuat dengan arah 

positif  yang artinya semakin 

panjang lengan siswa maka hasil 

tolak peluru semakin bagus. 

Menurut Albertus 

Fenanlampir, (2015 : 33) 

pengukuran panjang lengan 

dilakukan dengan cara testi berdiri 

pada lantai yang datar tanpa 

menggunakan alas kaki. Panjang 

lengan diukur dari acromion 

(pundak) sampai dengan ujung jari 

tengah. Dalam setiap aktivitas 

manusia khususnya dalam kegiatan 

olahraga, panjang lengan 

merupakan faktor yang penting 
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dalam arti menunjang ketrampilan. 

Hal tersebut terbukti bahwa rata-

rata atlet yang bertubuh panjang 

atau tinggi dengan keserasian besar 

tubuh dan berat badan yang ideal 

akan lebih unggul dalam berbagai 

cabang olahraga.  Dengan kata lain 

panjang lengan sangat 

mempengaruhi hasil tolak peluru. 

Semakin besar panjang lengan yang 

dimiliki maka akan meningkatkan 

hasil tolak peluru untuk mencapai 

jarak ynag lebih jauh. 

Hal ini senada dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Teguh Prio Santoso (2015) yang 

berjudul “Hubungan antara Berat 

Badan, dan   kekuatan otot lengan 

dengan kemampuan tolak peluru 

gaya menyamping   pada siswa 

kelas VIII Semester Genap SMP 

Negeri 2 Karangan Kab 

Trenggalek”. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat hubungan 

antara   kekuatan otot lengan  

dengan  prestasi   tolak  peluru   

gaya menyamping diperoleh nilai 

rhitung = 0,791. terdapat hubungan 

antara penjang lengan   dengan 

prestasi tolak peluru gaya 

menyamping, besarnya koefisien 

korelasi yang yang signifikan R: 

0,625 

 

3. Hubungan tinggi Badan 

Dengan Hasil Tolak Peluru 

Berdasarkan hasil uji korelasi 

tinggi badan dengan hasil tolak 

peluru diperoleh nilai yang 

signifikan sebesar 0,00 < 0,05 atau 

nilai rhitung 0,719 > 0,320    rtabel, 

maka H0 ditolak H3 diterima. Hal 

ini berarti terdapat hubungan   yang 

signifikan antara   tinggi badan   

dengan hasil tolak peluru pada 

siswa MI Al Falah Mojokerep 

Kecamatan Plemahan  Kabupaten 

Kediri. Kekuatan hubungan antara 

tinggi badan dengan hasil tolak 

peluruadalah sebesar 0,719 masuk 

pada kategori kuat dengan arah 

positif yang artinya semakin tinggi 

badan siswa maka hasil tolah 

peluru semakin bagus 

Menurut Barry L. Johnson 

(1979: 166) yang dikutip oleh 

Murtiantmo wibowo adi (2008 : 32) 

berpendapat bahwa tinggi badan 

merupakan ukuran posisi tubuh 

berdiri (vertical) dengan kaki 

menempelpada lantai, posisi kepala 

dan leher tegak, pandangan rata-

rata air, dada dibusungkan, perut 

datar dan tarik nafas beberapa saat 

Pada dasarnya semua cabang 

olahraga mempunyai keuntungan 
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dengan memiliki badan yang tinggi, 

seperti halnya pada saat melempar 

pada tolak peluru dan sangat 

berguna untuk menambah jaunya 

lemparan. Dengan kata lain tinggi 

badan sangat mempengaruhi hasil 

pada saat tolak peluru. Semakin 

tinggi badan  yang dimiliki maka 

kemungkinan untuk melampar pada 

tolak peluru akan semakin jauh. 

Hal ini senada dengan 

penelitian yang dilakuakn oleh Nur   

Efendi (2015) yang berjudul 

“Sumbangan   indeks masa tubuh, 

daya ledak otot lengan, daya ledak 

otot torso dan daya ledak otot 

tungkai terhadap hasil tolak peluru 

gaya menyamping pada mahasiswa  

ilmu   keolahragaan   angkatan   

tahun   2005”. Hasil penelitian 

adalah   indeks   masa   tubuh   

diperoleh    nilai  Fhitung  =  

22,829 > Ftabel = 2,59. Daya ledak 

otot lengan diperoleh nilai Fhitung 

= 4,904  >  Ftabel = 2,59. Daya 

ledak otot torsio diperoleh nilai 

Fhitung = 2,808 > Ftabel = 2,59. 

Daya ledak otot tungkai diperoleh 

nilai Fhitung = 2,492 > Ftabel = 

2,59, menunjukkan ada hubungan 

yang yang signifikan antara tinggi 

badan dengan hasil tolak peluru 

gaya menyamping pada mahasiswa  

ilmu   keolahragaan   angkatan   

tahun   2005.. 

 

4. Hubungan Kekuatan Otot 

Lengan, Panjang Lengan, 

Dan Tinggi Badan Dengan 

Variabel Hasil Tolak Peluru 

Berdasarkan hasil uji korelasi 

ganda dengan uji F regresi 

kekuatan otot lengan, panjang 

lengan, dan tinggi badan dengan 

variabel hasil tolak peluru pada 

tabel 4.18 di atas, diperoleh nilai 

yang signifikan sebesar 0,000, < 

0,05 atau niali Fhitung 43,316 > 

2,883 Ftabel, maka H0 ditolak H3 

diterima. Hal ini berarti terdapat 

hubungan antara kekuatan otot 

lengan, panjang lengan, dan tinggi 

badan dengan hasil tolak peluru 

siswa MI Al Falah Mojokerep 

Kecamatan Plemahan  Kabupaten 

Kediri. 

Jika dilihat dari hasil 

koefisien determinasi diperoleh 

nilai Rsquere sebesar 0,793. dengan 

demikian menunjukkan bahwa 

adalah besarnya kekuatan otot 

lengan, panjang lengan, dan tinggi 

badan dalam menjelaskan tolak 

peluru atas bola voli siswa MI Al 

Falah Mojokerep Kecamatan 

Plemahan  Kabupaten Kediri 

Simki-Techsain Vol. 02 No. 06 Tahun 2018 ISSN : 2599-3011



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Suhartono | 14.1.01.09.0549P ) 
Fkip - Penjaskesrek 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 10|| 

 
 

sebesar 79,3% dan sisanya yaitu 

21,7% dijelaskan variabel lain yang 

tidak dikaji dalam penelitian ini 

 

D. PENUTUP 

1. Simpulan 

Terdapat hubungan antara 

kekuatan otot lengan dengan hasil tolak 

peluru siswa MI Al Falah Mojokerep 

Kecamatna Plemahan Kabupaten 

Kedirisebesar  rhitung 0,851> 0,320 rtabel,  

yang berarti masuk pada kategori sangat 

kuat 

Terdapat hubungan antara 

panjang lengan dengan hasil tolak 

peluru siswa MI Al Falah Mojokerep 

Kecamatan Plemahan Kabupaten 

Kedirisebesar  rhitung0,799 > 0,320 rtabel,  

yang berarti masuk pada kategori sangat 

kuat. 

Terdapat hubungan antara tinggi 

badan dengan hasil tolak peluru siswa 

MI Al Falah Mojokerep Kecamatan 

Plemahan Kabupaten Kedirisebesar  

rhitung 0,719 > 0,320   rtabel,  yang berarti 

masuk pada kategori sangat kuat.. 

Terdapat hubungan antara 

kekuatan otot lengan, panjang lengan, 

dan tinggi badan dengan hasil tolak  

peluru gaya menyamping siswa MI Al 

Falah Mojokerep Kecamatan Plemahan 

Kabupaten Kediri sebesar  Fhitung 

43,316 > 2,883 Ftabel,  yang berarti 

masuk pada kategori sangat kuat.maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara 

kekuatan otot lengan¸ panjang lengan 

dan ttinggi badan dengan hasil tolak 

peluru gaya menyamping siswa MI Al 

Falah Mojokerep Kecamatan Plemahan 

Kabupaten Kediri. 

 

2. Saran 

Bagi sekolah tempat penelitian 

diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan masukan bagi sekolah 

terutama guru penjaskes untuk 

mengetahui hubungan antara kekuatan 

otot lengan, panjang lengan, dan tinggi 

dengan hasil tolak peluru sehingga bisa 

memilih calon atlet tolak peluru untuk 

diberikan pelatihan lanjutan. 

Bagi para peneliti selanjutnya, 

mengingat masih ada pengaruh dari 

variabel lain di luar variabel yang ada 

dalam penelitian ini yakni sebesar 

21,7% maka hasil penelitian ini dapat 

menjadi bahan untuk melakukan 

penelitian lanjutan dengan memasukkan 

variabel lain selain yang sudah 

dimasukkan  dalam penelitian ini. 
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