
 

 

 

PENGARUH LATIHAN PLYOMETRIC TERHADAP HASIL  

TOLAK PELURU GAYA MENYAMPING (ORTODOX) 

PADA ATLET LAMPUNG 

 

 

 

 

 

 
(SKRIPSI) 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

WIDIYATNO 

1213051074  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 



i 
 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

PENGARUH LATIHAN PLYOMETRIC  TERHADAP HASIL 

TOLAK PELURU GAYA MENYAMPING (ORTODOX)  

PADA ATLET LAMPUNG 

 

 

Oleh 

 

WIDIYATNO 
 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui 

pengaruh latihan plyometric terhadap peningkatan hasil tolak peluru pada 

atlet Lampung. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian metode 

eksperimen dengan populasi adalah atlet tolak peluru Lampung yang 

berjumlah 5 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

populasi sample. Analisis data hasil tes awal dan akhir pengaruh latihan 

plyometric untuk meningkatkan hasil tolak peluru menggunakan teknik 

analisis dan uji t. Hasil penelitian menunjukan: terdapat pengaruh yang 

signifikan pada  latihan plyometrik terhadap peningkatan hasil tolak 

peluru. Hal ini dapat terlihat dengan n= 5 dan taraf nyata 0,05 didapatkan 

nilai t hitung sebesar  37,830 dan  nilai  t tabel sebesar 2,570. Maka H0 

diterima, Ha ditolak. Artinya ada pengaruh yang signifikan dari latihan 

plyometric terhadap peningkatan hasil tolak peluru pada atlet Lampung. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa latihan plyometric 

berpengaruh dalam meningkatkan hasil tolak peluru pada atlet Lampung. 

Kata kunci: hasil tolak peluru, pengaruh, plyometric 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Berdasarkan observasi serta pengamatan dan survei di lapangan ternyata latihan 

plyometric sangat kurang hal ini disebabkan karna pemahaman atlet tentang 

keterampilan atau skill latihan plyometric terbatas. Dalam peneitian ini peneliti 

ingin mengetahui latihan plyometric terhadap hasil tolak peluru.   

“Kondisi fisik adalah salah satu persyaratan yang sangat diperlukan dalam setiap 

usaha peningkatan prestasi seorang atlet, bahwa dapat dikatakan dasar landasan 

titik tolak suatu awalan olahraga prestasi”. Ada beberapa komponen kondisi fisik 

seperti dikemukakan (Sajoto,1988:58) antara lain: “kekuatan (strength), daya 

tahan (endurance), daya otot (muscular power), kecepatan (speed), kelentukan 

(flexibility), kelincahan (agility), koordinasi (coordination), keseimbangan 

(balance), ketepatan (accuraty), reaksi (reaction)”. 

Atletik Lampung adalah salah satu  cabang olahraga yang ada di Provinsi 

Lampung tepatnya di kota Bandar lampung, yang memiliki berbagai prestasi di 

tingkat Nasional dan Internasional. Pada kegiatan program latihan atletik 

khususnya nomor tolak peluru yaitu tolak peluru gaya menyamping (ortodox) 

merupakan salah satu olahraga yang dilatih dan dibina oleh Bapak  Hadi Wacono 
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yang juga adalah kepala pelatih, namun walaupun sudah dibina dan dilatih para 

atlet masih kurang dalam kemampuan kondisi fisiknya sehingga dalam 

pelaksanaan salah satu tehnik tolak peluru kurang pengawasan hal ini di 

sebabkan jumlah pelatih yang sangat terbatas. 

Tolak peluru adalah salah satu nomor yang terdapat pada nomor lempar cabang 

olahraga atletik. Struktur gerakan dalam nomor lempar dirinci menjadi empat 

phase utama yaitu persiapan, pembentukan momentum, pelepasan (delivery) dan 

pemulihan (recovery). Dalam phase persiapan atlet memegang alat dan 

mengambil suatu sikap untuk memulai dengan phase pembentukan momentum, 

persiapan ini tidak ada pengaruh langsung terhadap jarak lemparan. Dalam phase 

pembentukan momentum tujuannya adalah untuk meningkatkan kemungkinan 

kecepatan pelepasan alat percepatan gerakan tubuh atlet dan alat bersama-sama 

mencapai suatu tingkatan yang optimal. Dalam phase pelepasan alat, kecepatan 

disimpan, ditingkatkan dan dipindahkan dari badan atlet kepada alat (implement) 

dan alat itu dilepaskan. Rangkaian antara phase pembentukan momentum dan 

phase lepasnya alat adalah posisi power/kekuatan. Dalam phase pemulihan si 

atlet menahan terhadap setiap sisa kecepatan dan menghindari kesalahan. 

Kurangnya perhatian para atlet  dan bimbingan pelatih terhadap latihan-latihan 

yang diterapkan  akan mengakibatkan kurangnya prestasi yang dihasilkan para 

atlet, khususnya pada atlet tolak peluru. Peranan pelatih dalam program latihan 

dan partisipasi atlet sangat diperlukan dalam hal ini, diantaranya adalah memilih 

dan menentukan metode melatih atau metode latihan yang sesuiai guna 

meningkatkan prestasi yang diharapkan.  
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Atletik adalah aktivitas jasmani atau latihan fisik, berisikan gerak-gerak alamiah 

atau wajar seperti jalan, lari, lompat dan lempar. Gerakan-gerakan ini dikenal 

oleh bangsa-bangsa primitif pada jaman prasejarah untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup, mempertahankan diri dari serangan-serangan binatang buas 

dan mengamankan diri terhadap keganasan alam. Gerakan dalam tolak peluru 

mengandung unsur kesederhanaan dan komplek, kemudahan dan kesulitan dalam 

mempelajarinya dan akan mempunyai dampak yang berbeda tergantung masing-

masing atletnya. Teori dan metodologi latihan juga didukung oleh banyak 

disiplin ilmu, seperti yang dikatakan oleh (Harsono,2001:99) bahwa, “Riset 

dalam berbagai bidang pun turut mendukung pengayaan dalam teori dan 

metodologi latihan. Demikian pula, berbagai disiplin dan sub disiplin ilmu yang 

erat hubungannya dengan olahraga telah dilibatkan untuk mendukung teori 

tersebut”. Agar dapat berprestasi dalam nomor tolak peluru, mempunyai panjang 

lengan dan program latihan yang dapat menentukan  prestasi tolak peluru.  

Berdasarkan observasi dengan pelatih atletik lampung dengan bapak Hadi 

Wacono kemampuan atlet dalam melakukan tolak peluru gaya menyamping 

(orthodox)  masih relative rendah. Kemungkinan di sebabkan lemahnya kondisi 

fisik siswa dan kurangnya keterampilan gerak dasar yang dimiliki atlet atletik 

Lampung. Latihan fisik pada setiap cabang olahraga merupakan dasar utama 

yang harus di lakukan, selain meningkatkan teknik,taktik, dan mental. Latihan 

fisik untuk atlet harus di sesuaikan dengan cabang olahraganya, karena setiap 

cabang olahraga memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya nomor tolak 
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peluru latihan fisik di tekankan pada peningkatan Power otot tungkai,di samping 

faktor fisik lainnya juga tidak di abaikan. Peneliti menduga hal ini disebabkan 

oleh beberapa faktor,diantaranya faktor kondisi fisik yang salah satunya adalah 

Power (daya ledak ) otot lengan dan otot tungkai.  

Disini peneliti ingin menggunakan metode baru yang lebih efektif dan efisien 

yang berkembang di abad 2000, yaitu Plyometric. Adapun latihan yang 

digunakan adalah Plyo push up dan barbell squats jump. Apakah diantara latihan 

tersebut ada pengaruhnya terhadap tolakan peluru. Berdasarkan latar belakang di 

atas Power (daya ledak) Otot Lengan dan Otot Tungkai masih sangat rendah 

sehingga mengakibatkan kemampuaan tolak peluru sangat rendah juga. Peneliti 

mencoba penelitian tentang masalah Power  Otot Lengan dan Otot Tungkai yang 

mungkin dapat mempengaruhi peningkatan tolak peluru gaya menyamping 

(Ortodox) dengan memberikan perlakuan dan bentuk latihan plyometric dengan 

judul. “pengaruh latihan plyometric terhadap hasil tolak peluru pada atlet tolak 

peluru Lampung.” 

 

B. Identifikasi Masalah  

Uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasikan adalah 

“Kurangnya metode latihan plyometric yang diterima oleh para atlet tolak peluru 

dalam program latihan yang diterapkan oleh pelatih.” 

C. Batasan Masalah  

Menghindari penefsiran yang salah dan tidak menyimpang  dari  
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permasalahan serta tujuan penelitian, maka penelitimembuat batasan masalah. 

Adapun pembatasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui pengaruh latihan plyometric terhadap hasil tolak peluru pada 

atlet Lampung. 

2. Aspek yang diteliti padapenelitian ini hanya ingin mengetahui latihan 

plyometric terhadap hasil tolak peluru pada atlet Lampung. 

3. Populasi penelitian ini adalah atlet tolak peluru Lampung yang berjumlah 5 

orang. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu:  

adakah pengaruh latihan plyometric terhadap hasil tolak peluru pada atlet 

Lampung? 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan dalam permasalahan ini 

adalah: 

1. Mengetahui adakah pengaruh latihan plyometric terhadap hasil tolak peluru 

pada atlet Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini berguna bagi para pembaca, penelitian ini sebagai 

tambahan pengetahuan yang dapat berguna untuk mengembangkan olahraga 

khususnya cabang olahraga atletik nomor tolak peluru. 
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G. Ruang Lingkup penelitian 

1. Tempat penelitian ini dilaksanakan di stadion pahoman Bandar Lampung. 

2. Objek yang diamati adalah adalah latihan plyometrik. 

3. Subjek yang diamati adalah atlet tolak peluru Lampung, 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Atletik 

Atletik merupakan salah satu induk penting olahraga yang meliputi jalan, lari, 

lompat dan lempar. Untuk itu tolak peluru merupakan bagian dari atletik, 

karena atletik memiliki bentuk kegiatan yang beragam, maka atletik dapat 

digunakan sebagai alat pembinaan bagi setiap cabang olahraga, karena 

luasnya lingkup ketangkasan / skills dan mutu yang dituntut atletik, maka 

atletik merupakan olahraga dasar yang paling baik, sebagai tambahan peranan 

olahraga atletik sangat menentukan dalam upaya pengembangan kondisi 

jasmani, dan sering kali menyediakan landasan dasar bagi usaha-usaha 

peningkatan prestasi. 

Atletik merupakan cabang olahraga yang paling tua, dari cabang olahraga 

yang lain, karena gerakan-gerakan atletik terdapat dalam kehidupan sehari-

hari yaitu lari, jalan, lompat dan lempar merupakan gerakan yang dilakukan 

orang sejak jaman purba, baik untuk mempertahankan hidup maupun 

digunakan sebagai alat untuk membela dirinya.  Atletik mempunyai peranan 

penting di dalam peningkatan kondisi fisik, sehingga sering digunakan 

sebagai dasar pokok dalam rangka peningkatan prestasi maksimal bagi 

cabang olahraga lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat  Yudha, 2000 : 5, 

yaitu: Latihan atletik merupakan sarana yang baik sekali didalam 

meningkatkan kemampuan tubuh untuk berprestasi secara umum. Dengan 



8 
 

latihan atletik dapat dikembangkan dengan baik serta disempurnakan 

peredaran darah dan sistem syaraf maupun sifat-sifat dasar fisik seperti : 

tenaga, kecepatan, stamina, kemudahan gerak, kecekatan dan ketangkasan.  

Menurut (Aip Syarifudin,1992:69) mengatakan bahwa “Atletik adalah salah 

satu cabang yang dipertandingkan atau diperlombakan yang meliputi atas 

nomor-nomor jalan, lari, lompat dan lempar.”  Atletik juga merupakan 

olahraga yang banyak pilihannya yang meliputi banyak events yang berlainan 

satu sama lain, baik metoda pelaksanaannya, maupun sifat-sifat jasmaniah 

para pelakunya. Tujuan seseorang dalam melakukan olahraga menurut 

(Sajoto, 1995:10) adalah sebagai berikut: (1) untuk rekreasi, yaitu olahraga 

hanya untuk mengisi waktu senggang, dilakukan dengan penuh kegembiraan; 

(2) Tujuan pendidikan yaitu kegiatan formal, tujuan mencapai sasaran 

pendidikan melalui kurikulum tertentu; (3) Tingkat kesegaran jasmani 

tertentu; (4) Sasaran suatu prestasi tertentu. Atletik adalah suatu cabang 

olahraga atau induk olahraga yang paling tua didunia yang terdiri dari nomor 

lempar, nomor lompat, dan nomor lari (IAAF 2000: 1). Kata atletik berasal 

dari bahasa Yunani, yaitu athlon yang berlomba atau bertanding.  

Atletik meliputi nomor perlombaan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar. 

Dalam nomor atletik terdapat bermacam latihan fisik yang lengkap dan 

menyeluruh. Latihan fisik tersebut diharapkan akan memberikan kepuasan 

karena dengan melakukan berbagai kegiatan dalam olahraga atletik maka 

dorongan naluri seseorang untuk bergerak dapat terpenuhi.  Atletik 

memegang peranan penting dalam pendidikan dan pengembangan kondisi 

fisik individu pelaku olahraga. Atletik juga menjadi dasar pokok untuk 
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pengembangan dan peningkatan prestasi yang optimal bagi cabang olahraga 

lainnya.  

B.  Dasar-Dasar Tolak Peluru 

Tiap-tiap event memiliki suatu set pembatasan-pembatasan yang meliputi: 

a. Sifat-sifat sarana peralatan yang digunakan (ukuran, berat dan kualitas 

aerodinamika). 

b. Keterbatasan ruang (lingkaran tolak peluru, panjang jalur ancang-ancang 

tolak peluru, garis pembatas sektor lemparan). 

c. Tuntutan teknik yang ditentukan oleh peraturan yang berpengauh kepada 

urutan gerak dan membuatnya unik. IAAF (129:2000). 

Tujuan dalam event lempar adalah untuk memaksimalkan jarak yang diukur, 

yang ditempuh oleh sarana peralatan. Jarak yang ditempuh oleh benda yang 

dilemparkan ditentukan oleh sejumlah parameter diantaranya tinggi, kecepatan, 

sudut, kualitas aerodinamik dari sarana peralatan dan faktor-faktor lingkungan. 

Bagi para atlet dan pelatih yang paling penting adalah tiga parameter pelepasan 

yaitu: tinggi, kecepatan, sudut. Tingginya melepas alat ditentukan oleh tinggi 

badan si atlet meskipun ini dipengaruhi oleh posisi atlet saat melepaskannya.  

Kecepatan alat itu dilepaskan dan sudut-lepas adalah hasil dari gerakan atlet 

menjelang dan selama lepasnya alat. Bukan kualitas aerodinamik dari sarana 

peralatan juga bukan faktor lingkungan dapat dipengaruhi oleh si atlet, 

meskipun ini adalah untuk membuat suatu pengaturan atau penyesuaian 

terhadap teknik yang akan memaksimalkan jarak potensial lemparan. 
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Gerakan event-event lempar dapat dirinci menjadi empat phase utama yaitu: 

persiapan, pembentukan momentum, pelepasan (delivery), pemulihan 

(recovery). IAAF (130:2000) 

C. Tolak Peluru 

Didalam olah raga tolak peluru ada berbagai macam yang diperlukan  sarana 

dan prasarana, yaiitu antara lain sebagai berikut: 

a. Peluru  

Bahan peluru harus dibuat dari bahan yang padat seperti besi (solid iron), 

kuningan, atau logam lain yang tidak lebih lunak dari kuningan atau suatu 

kulit dari sejenis metal yang di isi oleh timah hitam atau bahan lainnya. 

Peluru harus berupa sebuah bola dan permukaannya harus licin atau halus. 

Ukuran peluru harus sesuai dan memenuhi persyaratan dengan berat 

minimum 7,26 kg untuk putra dan 4,00 untuk putri. Peluru yang 

dipergunakan dalam suatu perlombaan yaitu 7,265-7,285 untuk putra dan 

4,055-4,025 untuk putri dengan garis tengah minimum 110 mm untuk 

putra dan 95 mm untuk putri, garis tengah maksimum putra 130 mm dan 

110 untuk putri. Depdiknas (208:2001) 

b. Lingkaran Peluru 

Lingkaran tolak harus dibuat dari besi yang dilengkungkan, boleh dari baja 

atau bahan lain yang cocok, bagian atasnya harus datar/rata dengan 

permukaan tanah diluarnya. Bagian dalam lingkaran dibuat dari semen, 

aspal atau bahan lain yang padat tetapi tidak licin.permukaan dalam 

lingkaran tolak harus datar rata dan antara 20 mm sampai 6 mm lebih 

rendah dari bibir atas  lingkaran besi. Garis lebar 5 cm harus dibuat dari 
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atas lingkaran besi menjulur panjang 0,75 m pada kanan kiri lingkaran. 

Garis ini dibuat dari cat, kayu atau bahan lainnya. Tapi belakang garis 

putih merupakan perpanjangan dari garis khayal siku-siku dengan garis 

tengah sektor lemparan dan tepi belakang garis ini melalui titik pusat 

lingkaran tolak. Diameter bagian dalam lingkaran tolak adalah 2,135 m 

dan tebal besi lingkaran tolak minimum 6 mm dan harus dicat putih. 

(PASI, 1986). Balok stop atau penahan dibuat dari kayu atau bahan lain 

yang sesuai dalam bentuk sebuah busur/lengkungan sehingga tepi dalam 

berhimpit dengan tepi dalam lingkaran tolak, yang dibuat sedemikian 

hingga kokoh terpancang ditanah. Lebar balok 11,2-30 cm, panjang 1,21-

1,23 m di dalam, tebal 9,8-10,2 cm dalam hubungannya dengan bagian 

dalam lingkaran tolak. (PASI, 1986) 

D.  Teknik Dasar Tolak Peluru 

Terdapat beberapa teknik dasar yang harus diperhatikan dalam tolak peluru, 

diantaranya: cara memegang peluru, meluncur dan menolak. Menurut cara 

penempatan jari pada peluru, ada tiga cara memegang peluru yaitu: 

1) Jari-jari agak renggang, jari kelingking ditekuk berada disamping peluru, 

sehingga dapat membantu untuk menahan supaya peluru tidak mudah 

tergeser dari tempatnya. Untuk menggunakan cara ini penolak harus 

memiliki jari-jari yang kuat dan panjang-panjang. 

2) Jari-jari agak rapat, ibu jari disamping, jari kelingking berada disamping 

belakang peluru. Jari kelingking selain berfungsi untuk menahan peluru 

agar tidak mudah bergeser, juga dapat membantu menekan pada waktu 

peluru ditolakkan. 
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3) Bagi yang tangannya agak kecil dan jari-jarinya pendek, dapat 

menggunakan cara terakhir : jari-jari seperti pada cara yang ke dua tetapi 

lebih renggang, kelingking dibelakang  peluru sehingga dapat ikut 

menolak peluru, dan ibu jari untuk menahan geseran kesamping. Karena 

tangan pelempar kecil dan berjari-jari pendek, peluru diletakan hampir 

pada seluruh lekuk tangan. 

E.  Teknik Tolak Peluru Gaya Menyamping (Ortodox) 

Terdapat tiga gaya meluncur dalam tolak peluru, diantanya : 

Meluncur dengan gerakan menggeser kaki ke samping  atau dikenal denga 

gaya menyamping (Ortodox), meluncur dengan gerakan kaki ke belakang 

arah lemparan (O’Brien) dan  sambil berputar (Rotasi). Kelangsungan gerak 

tolak peluru gaya mennyamping (Ortodox) dapat diperinci sebagai berikut:  

a. Persiapan Awalan 

1. Kaki kanan ditempatkan di muka batas belakang lingkaran, kaki kiri 

diletakan disamping kiri selebar badan segaris dengan arah lemparan. 

2. Peluru dipegang dengan tangan kanan dengan cara pegangan yang 

serasi. 

3. Tangan yang memegang peluru mengatur letak peluru : peluru 

diletakan pada batas leher dengan pundak, dibawah telinga; ketiak 

membuka lengan terentang segaris dengan pundak. 

4. Lengan kiri dimuka dada sedikit ditekuk. 

5. Kaki kiri kendor dan menapak pada ujung kaki. 

6. Kaki kanan sedikit ditekuk sebagai tumpuan berat badan. 

7. Badan agak membongkok dan sedikit condong ke kanan. 
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8. Pandangan mata ditujukan kira-kira empat meter dimukanya. 

9. Kaki kiri diayun ke muka dan ke belakang, ayunan ini bersifat 

psikologis untuk menenangkan dan merasakan apakah kaki kanan 

telah memperoleh posisi yang kokoh. 

b. Awalan  

1. Setelah ayunan kaki kiri yang merupakan persiapan awalan dirasa 

cukup, kaki kanan ditekuk lebih rendah. 

2. Kaki kiri dari posisi dibelakang  sewaktu melakukan ayunan 

persiapan, diayun ke samping kiri ke arah lemparan dan secepatnya 

mendarat dibelakang balok. 

3. Bersama dengan ayunan kaki kiri, kaki kanan menolak ke arah 

lemparan dan mendarat dipertengahan lingkaran. Sewaktu mendarat 

kaki ditekuk lebih rendah, berat badan seluruhnya diterima oleh kaki 

kanan ini. Pemindahan kaki ini dilakukan dengan meluncur (gliding) 

tidak dengan melompat dan mendaratkan kaki kanan ini segera diikuti 

dengan mendaratnya kaki kiri yang semula diayun lebih dulu. 

Diperlukan kecepatan yang tinggi untuk meluncurkan kaki kanan dan 

mendaratkan kaki kiri agar dapat memberikan daya eksplosi yang 

tinggi pula. 

4. Sewaktu kaki kanan mendarat badan dalam keadaan makin condong 

kesamping kanan. Bahu kanan lebih rendah dari bahu kiri, lengan kiri 

masih pada sikap semula dan pegangan peluru jangan sampai bergeser 

pada waktu melakukan gerakan meluncur ke arah lemparan. Posisi ini 

adalah posisi siap melakukan tolakan peluru. 
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c. Tolakan pada Peluru 

1. Tolakan kaki kanan dimulai sampai kaki terkedang lurus, panggul 

didorong ke atas-depan disertai badan diputar ke kiri, dilanjutkan dengan 

dorongan atau tolakan pada peluru, mulai dari gerakan bahu dan lengan, 

dan yang terakhir dorongan jari-jari, kaki kiri membantu tolakan kaki 

kanan. 

2. Lengan kiri digerakkan untuk membantu memutar badan. 

3. Pandangan mata di arahkan pada arah lemparan. 

4. Jalannya dorongan pada peluru harus lurus satu garis, sudut lemparan 

kurang lebih 40 derajat. 

d. Lepasnya peluru 

Gerakan tolak peluru telah selesai dilakukan, dengan badan yang condong 

kedepan, menghabiskan daya dorong dari belakang, saat terakhir dari 

lepasnya peluru disertai dengan tolakan jari-jari. 

e. Memelihara keseimbangan 

1. Pada saat lepasnya peluru, badan dalam keadaan condong ke depan 

dan berada diluar lingkaran, supaya jangan sampai jatuh ke luar 

lingkaran maka segera diikuti dengan kaki kanan digerakan ke muka 

sampai ujung kaki mennyentuh balok tolak. Bersamaan dengan 

mendaratnya kaki kanan, kaki kiri ditarik kebelakang, demikian pula 

lengan kiri untuk memelihara keseimbangan.  

2. Setelah peluru jatuh dan juri memberi tanda bahwa leparan syah, atlet 

meninggalkan lemparan melalui belahan bagian belakang dengan 

tenang. Kalau keluarnya dengan melompat sebelum lemparan 
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dinyatakan syah atau keluarnya tidak melalui belahan bagian 

belakang, lemparannya dinyatakan gagal. (Soeprapto, 132:1979) 

F. Pengertian Latihan Plyometric 

Plyometric adalah suatu metode untuk mengembangkan explosive power, yang 

merupakan komponen penting dalam pencapaian prestasi sebagian besar atlet 

(Radeliffe and Farentinos, 1985: 1). Plyometric berasal dari kata ”pleythyein” 

(Yunani) yang berarti untuk meningkatkan, atau dapat pula diartikan dari kata 

”Plio” dan ”Metric” yang artinya more and measure, respectively yang artinya 

penguluran. Latihan plyometrics menunjukan karakteristik kekuatan penuh dari 

kontraksi otot dengan respon yang sangat cepat, beban dinamis (dynamic 

loading) atau penguluran otot yang sangat rumit (Radeliffe and Farentinos, 

1985: 111).  

Dalam perkembangannya, dimasa sekarang plyometric telah digunakan 

berbagai cabang olahraga dan hasilnya cukup nyata. Menurut Chu: 1992 

Plyometric mempunyai keuntungan, memanfaatkan gaya dan kecepatan yang 

dicapai dengan percepatan berat badan melawan gravitasi, hal ini menyebabkan 

gaya dan kecepatan dalam latihan plyometric merangsang berbagai aktivitas 

olahraga seperti melompat, berlari dan melempar lebih sering dibanding 

dengan latihan beban atau dapat dikatan  lebih dinamis atau eksplosif. 

Definisi di atas dapat dikatakan bahwa latihan plyomertic adalah bentuk 

latihan  explosive power dengan karakteristik menggunakan kontraksi otot 

yang sangat kuat dan cepat, yaitu otot selalu berkontraksi baik saat memanjang 

(eccentric) maupun saat memendek (concentric) dalam waktu cepat, sehingga 

selama bekerja otot tidak ada waktu relaksasi. 
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Menurut (Radeliffe and Farentinos, 1985: 30-109), bentuk latihan plyometric 

dapat meningkatkan explosive power dengan pembagian latihan untuk 

meningkatkan leg and Hips (Bound, Hops, Jump, Leaps, Skips dan Ricochets), 

Trunk (Kips, Swings, Twists, Fleksion, dan Extension), dan Upperbody 

(Presses, Swings, dan Trows). 

Menurut (Bompa, 1982: 43, Sukadiyanto, 2005: 96), bentuk bentuk latihan 

plyometric dikelompokan menjadi dua yaitu: (1). Latihan dengan intensitas 

rendah (low Impact) dan (2). Latihan dengan intensitas tinggi (High Impact). 

Latihan dengan intensitas rendah (low Impact) meliputi: 

1. Skipping. 

2. Rope Jump. 

3. Lompat (Jump) rendah dan langkah pendek. 

4. Loncat-loncat (Hops) dan lompat-lompat. 

5. Melompat diatas bangku atau tali setinggi 25-35 cm. 

6. Melempar ball medicine 2-4 Kg. 

7. Melempar bola tenis/baseball (bola yang ringan). 

Sedang latihan dengan intensitas tinggi (High Impact), meliputi: 

1. Lompat jauh tanpa awal (Standing broad/long jumps) 

2. Triple Jumps (lompat tiga kali) 

3. Lompat (Jumps) tinggi dan langkah panjang. 

4. loncat-loncat dan lompat-lompat. 

5. Melompat di atas bangku atau tali setinggi diatas 35 cm. 
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6. Melempar ball medicine 5-6 Kg. 

7. Drop Jumps dan reaktif jumps. 

8. Melempar benda yang relatif berat.         

Banyak elemen dalam cabang olahraga yang mengandalkan power, karenanya 

metode plyometric tentu besar manfaatnya bagi pemain. Hanya saja ada 

beberapa prinsip dasar yang harus dikuasai pelatih, agar metode ini berhasil 

dan dirasakan efektifitasnya. Tanpa prinsip dasar yang benar, latihan 

plyometric hanya akan menyajikan aktifitas melelahkan, juga dapat 

mengakibatkan cedera pada otot. Prinsip terpenting dalam plyometric adalah 

pemain harus mempunyai basic strength (kekuatan) yang baik. Terutama pada 

tungkai terutama yang rawan cedera engkel atau lutut. Jika pemain memiliki 

basic strength cukup maka latihan plyometric akan signifikan hasilnya. 

Hal berikut yang harus diperhatikan adalah resiko cedera, karena plyometric 

penuh dengan gerakan eksplosif. Untuk itu persiapan matang harus dilakukan 

demi mengurangi resiko cedera. Persiapan awal pelatih adalah pemilihan  

lokasi. Dalam memilih lapangan, sebaiknya diutamakan lapangan rumput. 

Hindari permukaan keras seperti aspal atau kayu. Gunakan matras karet tipis 

bila harus berlatih di permukaan keras terutama apabila latihan high impact. 

Selalu awali latihan dengan pemanasan yang baik. Perbanyak peregangan pada 

otot-otot yang akan dilatih. Yakinkan bahwa tubuh pemain telah siap 

menjalankan latihan plyometric yang cukup berat. Saat pelaksanaan, awasi 

secara seksama.  Perhatikan dengan teliti teknik gerakan yang dibuat pemain, 
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segera koreksi bila ada kesalahan. Jika pemain dibiarkan menjalankan teknik 

yang salah, bisa mengakibatkan cedera fatal. 

Ada beberapa parameter teknik-teknik yang dapat digunakan. Saat mendarat, 

sebaiknya tangan, lutut dan engkel tidak menekuk terlalu lama. Supaya waktu 

reaksi tidak berkurang dan memperlambat efektifitas gerakan. Untuk power, 

balance dan reaksi, tekankan pemain untuk menggunakan tanganya secara 

agresif. Terakhir, pastikan pemain mendapatkan waktu istirahat untuk recovery 

sebelum ke set berikutnya.  Latihan plyometric akan efektif apabila pelatih 

dapat menyusun periodesasi latihan yang tepat. Disini pelatih perlu 

memadukan antara frekuensi, volume, intensitas beserta pengembanganya. 

Perpaduan tepat dengan program latihan akan menghasilkan penampilan 

maksimal. Dengan porsi yang tepat,  plyometric efektif sebagai physical 

maintenance dalam masa kompetisi. 

Tidak ada riset yang menunjukan secara rinci aturan volume berkaitan dengan 

set dan repetisi. Literatur lebih menganjurkan agar pelatih menyesuaikan 

dengan kondisi dan tingkat keberhasilan latihan. Intensitas dalam plyometric 

selalu diukur dengan tingkat kesulitan gerakan. Semakin sulit gerakan, 

intensitasnya semakin tinggi. Sedang untuk durasi latihan tergantung pada 

lamanya pemain mengeksekusi gerakan cabang olahraga tertentu. Tidak ada 

waktu pasti untuk gerakan, ini tergantung pada tingkat kesulitan dan intensitas 

latihan dan sistem energi predominan cabang olahraga tertentu, karena setiap 

cabang olahraga mempunyai sitem predominan yang berbeda-beda. Intinya 

jangan sampai ada kelelahan terlebih dahulu pada pemain. 
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Perlu diperhatikan dalam memberikan latihan plyometric pada usia muda. 

Perhatian khusus harus difokuskan terhadap pemberian variasi plyometric pada 

pemain usia muda. Pelatih dalam memberi porsi plyometric harus mengikuti 

prisip dan aturan yang benar. Kembali perlu diingatkan bahwa basic strength 

harus dibentuk terlebih dahulu. Dari keterangan di atas dalam memberikan 

latihan plyometric dapat disimpulkan bahwa sebagai pelatih selain harus 

mengetahui predominan sitem energi cabang olahraga, juga karakteristik dan 

kemampuan anak latih terlebih dahulu sebelum menyusun program atau variasi 

latihan. 

G. Prinsip-Prinsip Latihan 

Prinsip-prinsip latihan adalah merupakan suatu pegangan seseorang dalam 

melakukan kegiatan atau latihan olahraga agar tujuan yang diharapkan dapat 

tercapai. Menurut Harsono (2001:102-122), seluruh program latihan sebaiknya 

menerapkan prinsip latihan, sebagai berikut: 

a.    Beban lebih. Prinsip beban lebih adalah usaha untuk berlatih dengan beban 

kerja yang lebih berat dari pada yang mampu dilakukan.  

b.    Perkembangan menyeluruh. Meskipun seseorang nantinya mempunyai 

spesialisasi, pada permulaan belajar sebaiknya dilibatkan pada berbagai 

aspek kegiatan agar memiliki dasar-dasar yang lebih kokoh guna 

menunjang ketrampilan spesialisasinya kelak. 

c.    Spesialisasi. Atlet yang disiapkan untuk meraih prestasi yang lebih tinggi 

harus difokuskan  pada spesialisasinya. 
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d.   Individualisasi. Setiap orang memiliki perbedaan masing-masing demikian 

pula halnya seorang atlet masing-masing memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda oleh karena itu dalam menyusun program latihan harus 

disesuaikan dengan kekhasan setiap individu. 

e.    Intensitas latihan. Intensitas latihan seseorang dapat diukur dengan denyut 

nadinya, denyut nadi latihan adalah: 

1.   Prestasi 80% - 90% denyut nadi maksimal 

2.   Kesehatan 70% - 85% denyut nadi maksimal 

Denyut nadi maksimal adalah 220 – umur (dalam tahun) 

f.     Kualitas latihan adalah latihan yang diberikan harus bermanfaat dan 

berguna sehingga atlet dapat mengalami peningkatan baik, fisik, teknik, 

taktik dan mental. 

H. Kerangka Pikir 

Dalam meraih prestasi tolak peluru, dalam memilih atlet haruslah yang 

memiliki tubuh ideal sesuai dengan cabang dan nomor perlombaannya , selain 

itu perlu juga diberikan latihan kondisi fisik yang terprogram dan tersusun 

dengan sistematis. 

Latihan yang akan diberlakukan dalam penelitian ini adalah latihan plyometric 

yang telah tersusun dan terpogram. Dimana para atlet yang diteliti akan 

diberikan perlakuan yang sama sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Disamping panjang  lengan, hal-hal lain yang harus diperhatikan untuk 

mencapai prestasi tolak peluru adalah ; teknik memegang peluru, gaya yang 

dipergunakan dan teknik yang dipergunakan. 
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I.  Hipotesis 

Menurut Sudjana (2005:219) hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai 

sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut 

melakukan pengecekan. (Arikunto, 2006:35) hipotesis adalah dugaan 

sementara atau jawaban sementara yang harus di uji lagi kebenarannya melalui 

penelitian yang  ilmiah. 

Berdasarkan kajian teoritis yang berhubungan dengan permasalahan, maka 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:  

H0: Tidak ada pengaruh latihan plyometric terhadap hasil tolak peluru pada 

atlet Lampung. 

H1: Ada pengaruh latihan plyometric terhadap hasil tolak peluru pada atlet 

Lampung. 

 



 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

 
Metode penelitian adalah  cara yang dilakukan secara sistematis mengikuti 

aturan-aturan, direncanakan oleh para peneliti untuk memecahkan permasalahan 

yang hidup dan berguna bagi masyarakat, maupun bagi peneliti sendiri (Sukardi, 

2013:93). Menurut Sugiyono (2013:73) metodologi penelitian adalah prosedur 

atau langkah-langkah yang tersusun secara sistematis untuk mendapatkan 

pengetahuan ilmiah atau ilmu. Sedangkan . Menurut Rosdy Ruslan (2003:24) 

metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja 

(sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya 

untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah 

dan termasuk keabsahannya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

eksperimen. Metode eksperimen dapat  diartikan  sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan (treatment) tertentu terhadap yang 

lain dalam kondisi yang terkendalikan. 
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B. Populasi Dan Sampel 

 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.menurut Sugiyono (2013: 115) 

populasi adalah keseluruhan dari subyek penelitian.dari pengertian  populasi 

yang digunakan  dalam  penelitian ini adalah  atlet Lanpung. 

2.  Sampel 

Menurut Sugiyono (2013: 116) “sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sedangkan menurut 

Arikunto (2010: 112) “penentuan pengambilan sampel adalah sebagai berikut 

Apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik di ambil semua, sebaliknya jika 

subyeknya lebih dari 100 dapat di ambil antara 10 – 15% atau 20 – 25%. 

Berdasarkan pendapat diatas penulis mengambil sampel seluruh atlet tolak 

peluru Lampung yang berjumlah 5 orang. 

C. Variabel Penelitian 

 

Variabel penelitian merupakan himpunan beberapa gejala yang berfungsi sama 

dalam suatu masalah. Menurut Arikunto (2010:99) variabel penelitian adalah 

obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam 

penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu : variabel bebas  dan  variabel 

terikat. 



24 
 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang nilai-nilai nya tidak tergantung pada 

variabel lainnya yang berguna untuk meramalkan dan menerangkan nilai 

variabel yang disimbolkan dengan  (X), adapun variabel bebas dalam 

penelitian ini yaitu  latihan plyometric (X) . 

 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang nilai-nilainya bergantung pada variabel 

lainnya dan merupakan variabel yang diterangkan nilainya dan 

dilambangkan dengan (Y).Dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

hasil tolak peluru. 

D.  Desain Penelitian  

 

Desain  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest – posttest design. 

Pada desain ini terdapat  pretest sebelum diberi perlakuan dengan demikian hasil 

perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan 

keadaan sebelum diberi perlakuan. Desain tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut :  

Tabel 1. Desain penelitian eksperimen 

Subjek Tes Awal Treatment Tes Akhir 

Kelompok eksperimen A1 X A2 

 Keterangan : 

 A1 : tes awal kelompok eksperimen (sebelum diberi perlakuan) 

 X : treatment ( perlakuan) 
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 A2 : tes akhir kelompok eksperimen (setelah diberi perlakuan) 

E. Prosedur Penelitian 

 
1. Mula-mula peneliti melakukan survey kelapangan. 

2. Peneliti melakukan tes awal ( pre test). 

3. Peneliti memberikan perlakuan ( treatmen) 

4. Peneliti melakukan tes ahir ( post test) 

F. Definisi Operasional 
 

Plyometric adalah suatu metode untuk mengembangkan explosive power, yang 

merupakan komponen penting dalam pencapaian prestasi sebagian besar atlet 

(Radeliffe and Farentinos, 1985: 1). Plyometric berasal dari kata ”pleythyein” 

(Yunani) yang berarti untuk meningkatkan, atau dapat pula diartikan dari kata 

”Plio” dan ”Metric” yang artinya more and measure, respectively yang artinya 

penguluran (Chu, 1983; Gambetta, 1981; Wilt&Ecker, 1970) dalam (Radeliffe 

and Farentinos, 1985: 3). 

G. Instrumen Penelitian 
 

Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data dari sampel dibutuhkan alat 

yang disebut instrumen. Arikunto (2010: 65) menyatakan bahwa instrumen yang 

sudah berdasarkan teori penyusunan instrumen, secara logis sudah valid. Karan  

itu validitas logis dapat dicapai apabila instrumen disusun mengikuti ketentuan 

yang ada. Prosedur pelaksanaan tes dan sarana dan prasarana yaitu: 

1) Lapangan tempat pelaksanaan tes 

2) Peluru dengan berat 7,26 kg  
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3) Lingkaran lapangan tolak peluru dengan diameter 2,135 m 

4) Meteran  dengan tingkat  kevalidan 1cm 

5) Alat pencatat hasil. 

Instrument tes: 

     

Gambar 1. Instrumen Tes 

Pelaksanaan tes : 

1.  Peserta tes berada di luar lingkaran tolak peluru lalu masuk lingkaran     

melewati belakang lingkaran. 

2.  Peserta melakukan tes tolak peluru. 

3.  Peserta  meninggalkan lingkaran tolak peluru kearah belakang. 

Pencatatan hasil : 

Hasil yang diambil adalah tolakan yang sah ( kaki peserta tidak menginjak 

batas garis pembatas lingkaran bagian depan dan samping setengah lingkaran, 

begitu juga tubuh yang lain, dan arah tolakan tidak keluar dari garis yang 

sudah ditentukan sesuai dengan peraturan yang ada). 
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H. Pelaksanaan Latihan 

 
Pelaksanaan latihan dilakukan selama kurang lebih  1 bulan setengah dengan 

perlakuan  2 kali dalam seminggu. Menurut harsono (2001:194)  mejelaskan 

jumlah latihan dalam seminggu sebaiknya dilakukan sebanyak 2-4 kali.  

I. Teknik Pengumpulan Data 
 

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Arikunto (2010 : 

265) bahwa untuk memperoleh data data yang diinginkan sesuai dengan tujuan 

peneliti sebagai bagian dari langkah pengumpulan data merupakan langkah yang 

sukar karena data data yang salah akan menyebabkan kesimpulan-kesimpulan 

yang ditarik akan salah pula. Pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes 

dan pengukuran. Peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan 

pengukuran di lapangan. 

J. Teknik Analisis Data 

 
Data yang dianalisis adalah data dari hasil tes awal dan akhir. Menghitung hasil tes 

awal dan akhir hasil tolak peluru, maka digunakan teknik analisa data uji t. Adapun 

syarat dalam menggunakan uji t adalah : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah data penelitian yang 

diperoleh mempunyai distribusi atau sebaran normal atau tidak. Dalam  
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pengujian normalitas ini adalah menggunakan uji Liliefors. Langkah 

pengujiannya mengikuti prosedur Sudjana (2005: 466) yaitu : 

a. Pengamatan nXXX ,...,, 21  dijadikan bilangan baku  nZZZ ,...,, 21 dengan 

menggunakan rumus  

SD
Z i

Xx1 
  

SD : Simpangan baku 

Z  : Skor baku 

x : Row skor 

X : Rata-rata 

b. Untuk tiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi 

normal baku. Kemudian di hitung peluang  )()( ii ZZPZF   

c. Selanjutnya dihitung nZZZ ,...,, 21   yang lebih kecil atau sama dengan 

iZ  kalau proporsi ini dinyatakan dengan )( iZS maka  

 
n

ZyangZZZbanyaknya
ZS in

i




...,...,,..
)( 21

 

d. Hitung selisih  )()( ii ZSZF   kemudian tentukan harga mutlaknya. 

e. Ambil harga paling besar di antara harga mutlak selisih tersebut. 

Sebutlah harga terbesar ini dengan 0L . Setelah harga 0L , nilai hasil 

perhitungan tersebut dibandingkan dengan nilai kritis 0L  untuk uji 

Liliefors dengan taraf signifikan 0,05. bila harga 0L  lebih kecil (<) dari 
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L tabel maka data yang akan diolah tersebut berdistribusi normal 

sedangkan bila 0L  lebih besar (>) dari L tabel, maka data tersebut tidak 

berdistribusi normal.  

0L < L tabel berarti normal   

0L > L tabel berarti tidak normal 

 

2. Analisis uji  pengaruh  

 
Berdasarkan kenormalan atau tidaknya serta homogen atau tidaknya varians 

antara kedua kelompok latihan peregangan, maka analisis yang digunakan 

dapat dikemukakan berdasarkan alternatif. Menurut Sudjana, (2005 : 242)  

untuk menguji pengaruh pendekatan bermain terhadap hasil tolak peluru 

adalah sebagai berikut: 

n
B

B
T

Shitung   

Keterangan : 

B  = Rata-rata Selisih antara post test dan pretest. 

BS
    = Simpangan baku Selisih antara post test dan pretest. 

  n = Jumlah sampel  

 

 

 



 

 

 

V.    KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

jawaban dari hipotesis adalah : 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan plyometric terhadap 

peningkatan hasil tolak peluru pada atlet Lampung. 

2. Latihan plyometric efektif meningkatkan kemampuan hasil tolak peluru 

pada atlet Lampung. 

B. Saran 

1. Peneliti selanjutnya, khususnya mahasiswa penjas terus menerus 

memperbaiki penelitian ini dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Altet tolak peluru Lampung untuk dapat menggunakan/menerapkan 

latihan plymetrick sebagai salah satu  program latihan dalam tolak peluru. 

3. Bagi pelatih altetik khususnya tolak peluru dapat mengembangnkan 

program latihan plyometrik untuk meningkatkan hasil latihan para altet. 

4. Program studi penjaskes dapat dijadikan kajian dalam mengembangkan 

penelitian tentang plyometrik terhadap cabang olahraga lainnya. 
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