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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN KEKUATAN OTOT LENGAN DAN KOORDINASI MATA 

TANGAN DENGAN KETAPATAN LEMPARAN ATAS  

DALAM PERMAINAN SOFTBALL PUTRI DI  

UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2016 

 

Oleh 

 

FERRA AYU REYSTA 

 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kekuatn otot 

lengan dan koordinasi mata tangan dengan ketapatan lemparan atas dalam 

permainan softball putri di Universitas Lampung tahun 2016. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot lengan dan koordinasi 

mata tangan terhadap ketepatan lemparan bola atas dalam permainan softball putri 

pada UKM softball Universitas Lampung 2016. pengumpulan data penelitian ini 

mengugunakan metode survey serta tes dan pengukuran dengan jenis  deskriptif 

korelasi, sedangkan teknik analisis yang dipakai menggunakan analisis korelasi 

product moment. Pada penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 20 

mahasiswi.  

Data diambil menggunakan teknik tes dan pengukuran. Hasil penelitian data 

diperoleh koefisien korelasi (x1y) sebesar 0,576 > rtabel=0,444, yang berarti ada 

hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan ketepatan lemparan 

atas dalam permaian softball. korelasi (x2y) sebesar 0,634> rtabel=0,444, yang 

berarti ada hubungan yang signifikan antara koordinasi mata tangan dengan 

ketepatan lemparan atas dalam permaian softball.  korelasi (x1x2y) sebesar 0,689 > 

rtabel=0,444 dengan N 20, yang berarti ada hubungan yang signifikan antara 

kekuatan otot lengan dan koordinasi mata tangan terhadap ketepatan lemparan 

atas dalam permainan softball.  

Hasil Penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara kekuatan otot lengan dan 

koordinasi mata tangan terhadap ketepatan lemparan bola atas dalam permainan 

softball. Dari penjelasan di atas menunjukan bahwa semakin baik kekuatan otot 

lengan dan koordinasi mata tangan maka semakin baik pula ketepatan lemparan 

atas dalam permainan softball, namun bila kekuatan otot lengan dan koordinasi 

mata tangan rendah maka rendah ketepatan lemparan atas dalam permainan 

softball. 

 

Kata Kunci : Kekuatan Otot Lengan, Koordinasi Mata Tangan, Lemparan Bola  

           Atas. 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

MUSCLE POWER CONNECTION SLEEVE AND HAND EYE 

COORDINATION WITH PRECISION THROWS OVER 

THE PRINCESS DI SOFTBALL GAME UNIVERSITY  

OF LAMPUNG YEAR 2016 

 

By 

 

FERRA AYU REYSTA 

 

 

The problems in these research is to know the relationship of arm muscle strength 

and hand eye coordination with the top throwing in the softball game of princess 

at the University of Lampung in 2016. This study aims to determine the 

relationship between arm muscle strength and hand eye coordination to the 

accuracy of the top throw in the game Softball daughter on softball softball 

University of Lampung 2016. data collection this research survey method and also 

test and measurement with type of descriptive correlation, while analysis 

technique used by product moment correlation analysis. In this study the sample 

used as many as 20 female students. 

Data were taken using test and measurement techniques. The result of the data 

obtained correlation coefficient (x1y) of 0.576> rtabel = 0.444, which means there 

is a significant relationship between arm muscle strength with the precision of the 

top throw in the softball game. Correlation (x2y) of 0.634> rtabel = 0.444, which 

means there is a significant relationship between hand eye coordination with the 

accuracy of the top throw in the softball game. Correlation (x1x2y) of 0.689> 

rtabel = 0.444 with N 20, which means there is a significant relationship between 

arm muscle strength and hand eye coordination to the precision of the top throw in 

the softball game. 

The results showed there was a correlation between arm muscle strength and hand 

eye coordination to the accuracy of the top ball in softball game. From the above 

explanation shows that the better the arm muscle strength and hand eye 

coordination then the better the precision of the top throw in the softball game, but 

if the arm muscle strength and hand eye coordination is low then the low accuracy 

of the top throw in the softball game. 

 

Keywords: Arm Sleeve Strength, Eye Coordination, Upper Ball Shot. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Olahraga telah telah menjadi tontonan, pendidikan mata pencaharian 

kesehatan, kebudayaan dan merupakan suatu obyek yang tidak pernah 

membosankan bagi masyarakat karena di dalam olahraga kita bisa bahagia, 

tersenyum, bahkan menangis. Oleh karena itu olahraga telah menjadi 

kegiatan individu dan sosial yang yang telah mendunia. Di dalam dunia 

pendidikan, pendidikan jasmani merupakan satu bidang ilmu yang di pelajari, 

mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA baik di sekolah negeri maupun swasta 

di seluruh Indonesia. Sebagai peningkatan penyelenggaraan pendidikan 

dalam proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup, maka 

peranan pendidikan jasmani untuk merangsang pertumbuhan dan 

perkembangan anak adalah mutlak. Pendidikan jasmani di sekolah masuk 

dalam mata pelajaran pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi. Dalam mata 

pelajaran pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi siswa diberikan materi 

pengetahuan tentang kesehatan, rekreasi dan aktivitas jasmani yang berupa 

kegiatan olahraga.  
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Kegiatan olahraga siswa tidak hanya mempelajari teknik dalam berbagai 

kegiatan olahraga saja, tetapi siswa juga diberikan kebebasan berekspresi saat 

berolahraga. Sehingga siswa merasa senang dan menikmati saat berolahraga 

tanpa mengesampingkan teknik yang baik dan benar. 

Dunia olahraga banyak sekali cabang olahraga, baik itu olahraga individu 

atau olahraga beregu. Sofball adalah salah satu cabang olahraga beregu. 

Cabang olahraga permainan ini sangat menarik, karena dalam permainannya 

menggunakan seragam yang menarik dan menggunakan istilah asing. Di 

Indonesia sofball mirip dengan permainan bola kasti. 

 

Sofball pertama kali dimainkan di Amerika Serikat pada abad ke 19. Pada 

awalnya sofball dimainkan di ruangan tertutup, oleh karena itu ukuran 

lapangannya hanya seluas 
2
/3 lapangan baseball. Pada tahun 1930, sofball 

mulai dimainkan di lapangan terbuka, dan turnamen tingkat nasionl di 

Amerika Serikat untuk pertama kalinya diselenggarakan di Chicago pada 

tahun 1933. Tahun 1950 permainan ini mulai dikenal secara luas dan 

dipertandingkan di tingkat internasional. Sampai saat ini sofball telah 

dimainkan di lebih 50 negara dan secara khusus permainan ini sangat 

digemari di Amerika Serikat, Jepang, Cina, Selandia Baru, Australia.  

Olahraga ini benar-benar telah memasyarakat di Amerika Serikat. Tidak 

sedikit pabrik-pabrik pembuat perlengkapan olahraga sofball yang dapat 

banyak keuntungan dari kegiatan ini (Bethel, 1993: 6-7). Sofball merupakan 

salah satu cabang olahraga yang telah dipertandingkan pada event Sea 

Games, walaupun tidak setiap event Sea Games dipertandingkan cabang 
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softaball dikarenakan kesiapan tuan rumah masing-masing penyelenggara 

Sea Games. 

 

 Cabang olahraga sofball di Indonesia masih menjadi olahraga minoritas bila 

dibandingkan olahraga beregu seperti futsal, bola basket dan sepak bola. 

Olahraga ini di Indonesia masih terbatas seperti kalangan universitas, pada 

fakultas olahraga yang memasukan cabang olahraga ini dalam salah satu 

materi perkuliahannya dan beberapa sekolah tertentu saja. 

Sementara itu di lingkungan masyarakat umum olahraga sofball jarang 

dimainkan, karena olahraga ini masih banyak orang yang kurang mengetahui 

cara bermainannya  serta sarana prasarana yang belum ada di setiap daerah.  

namun seiring perkembangannya olahraga ini mulai berkembang di 

Indonesia, setelah  dipertandingkan pada PON VII di Surabaya. Bahkan tim 

Indonesia sendiri ikut dalam kejuaraaan dunia sofball tahun 2013 di Selandia 

Baru. Salah satu prestasi tertinggi yang pernah dicapai tim sofball Indonesia 

ialah pada saat Sea Games ke XVII di Chiang Mai, Thailand pada tahun 

1995. Pada kesempatan itu tim putra Indonesia mampu  meraih medali emas 

setelah mengalahkan tim sofball Filipina yang merupakan tim terkuat di Asia 

Tenggara. 

Permainan sofball dimainkan oleh 9 orang pemain dan bermain dalam 7 

inning, yaitun masing-masing regu mendpat giliran menjadi pemain bertahan 

dan menyerang masing-masing 7 kali. Pergantian apabila regu bertahan 

berhasil mematikan pamain dari regu penyerang sebanyak 3 orang atau 

pemain. Cara memainkannya ialah seorang pemukul melakukan pukulan 
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terhadap bola yang dilempar oleh pitcher (pelempar bola). Bola dipukul 

menggunakan alat pemukul (bat). Pelempar bola bertugas dari tengah 

lapangan, dimana anggota regunya bertugas juga di tiga home base, 4 di luar 

lapangan dan satu di home plate. Seorang pemukul, harus brhasil 

mengelilingi semua base sebelum bola mengenai base yang ditujunya.  

Pemukul dapat menolak lemparan bola yang dirasa tidak sesuai. Akan tetapi, 

lemparan yang ketiga harus dipukul (Mukholid, 2004 : 58). Perlengkapan itu 

harus ada untuk dapat bermain sofball dengan aman dan lancar. 

Saat ini upaya pengenalan sekaligus peningkatan prestasi cabang olahraga 

sofball, Universitas Lampung memasukan cabang olahraga sofball dalam 

kegiatan UKM (unit kegiatan mahasiswa). UKM sofball ini perlu diusahakan 

pembinaan secara terarah dan berkelanjutan guna pemanduan dan 

pengembangan bakat, pembibitan, pendidikan serta pelatihan olahraga yang 

didasarkan pada ilmu pengetahuan secara efektif dan efisisen sebagai sarana 

untuk mencapai prestasi optimal. Agar mencapai hasil yang optimal maka 

perlu diberikan berbagai latihan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

meliputi:  pengembangan fisik, pengembangan teknik dan pengembangan 

mental. Kondisi fisik merupakan modal utama dalam setiap penampilan, 

dimana antara komponen lainnya saling berhubungan dan mendukung. 

Unsur-unsur kondisi fisik terdiri dari : 

1) Kekuatan (strength) adalah komponen kondisi fisik, yang menyangkut 

masalah kemampuan atlit pada saat mempergunakan otot-ototnya, 

menerima beban dalam waktu kerja tertentu. 
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2) Daya tahan (endurance) dibedakan menjadi 2 golongan, masing-masing 

adalah: daya tahan otot satempat ataub local endurance, adalah 

kemempuan seseorang dalam mempergunakan suatu kelompoknya, untuk 

berkontraksi terus-menerus dalam waktu relatif cukup lama. Daya tahan 

umum atau cardiorespitory endurance, adalah kemempuan seseorang 

dalam memprgunakan sistem jantung, pernapasan dan peredaran 

darahnya, secara efektif dan efisien dalam menjalankan kerja terus-

menerus. yang melibatkan kontraksi sejumlah otot-otot besar, dengan 

intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. 

3) Daya ledak otot (muscular power) adalah kemampuan seseorang untuk 

melakukan kekuatan maksimum, dengan usaha yang dikerahkan dalam 

waktu yang sependek-pendeknya. 

4) Kecepatan (speed) adalah kemampuan seseorang dalam melakukan 

gerakan berkesinambungan, dalam bentuk yang sama dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya. 

5) Kelentukan (flexibility) adalah keefektifan seseorang dalam penyesuaian 

dirinya, untuk melakukan segala aktifitas tubuh dengan penguluran 

seluas-luasnya, terutama otot-otot, ligamen-ligamen di sekitar persendian.  

6) Keseimbangan (balance) adalah kemempuan seseorang mengendalikan 

organ-organ sayaraf ototnya, selama melakukan gerak-gerak yang cepat, 

dengan perubahan letak titik-titik berat badan yang cepat pula, baik dalam 

keadaan statis maupun lebih-lebih dalm gerak dinamis. 
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7) Koordinasi (coordination) adalah kemampuan seseorang dalam 

mengintegrasikan gerakan yang berbeda ke dalam suatu pola gerakan 

tunggal secara efektif. 

8) Kelincahan (agility) adalah kemampuan seseorang dalam merubah arah, 

dalam posisi-posisi di arena tertentu. 

9) Reaksi (reaction) adalah kemampuan seseorang bertindak secepatnya, 

dalam menanggapi rangsangan-rangsangan datang lewat indra, syaraf, 

atau feeling lainya. (Sajoto, 1988: 58). 

 

Contoh unsur-unsur kondisi fisik di dalam olahraga softball: 

1) Kekuatan (strength) : dalam pergerakan memukul memerlukan kekuatan 

otot kaki Karena perputaran tubuh atas  sangat kuat dan kekuatan 

diperlukan. 

2) Daya tahan (endurance) : daya tahan diperlukan untuk menjaga performa 

dalam pertandingan, agar kemampuan softball keluar secara maksimal. 

3) Daya ledak otot (muscular power) : diperlukan dalam gerakan memukul 

Karena dalam gerakan tersebut memerlukan gerakan yang cepat dan power 

yang maksimal agar pukulan menjadi keras. 

4) Kecepatan (speed) : speed digunakan untuk melakukan running atau 

berlari, karena dalam pergerakannya diperlukan untuk mencapai base 

dengan secepat-cepatnya. 

5) Kelentukan (flexibility) : dalam pergerakan pitcher diperlukan karena 

gerakan pitcher termasuk gerakan yang kompleks dan pergerakan sendi 
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diharuskan bekerja secara maksimal untuk menunjang hasil lemparan yang 

maksimal. 

6) Keseimbangan (balance) : diperlukan dalam gerakan melempar untuk 

menjaga gerakan yang benar agar lemparan dapat dilakukan maksimal. 

7) Koordinasi (coordination) : diperlukan untuk gerakan melempar pada 

target, Karena melempar merupakan gerakan yang cukup kompleks. 

8) Kelincahan (agility) : dipergunakan dalam keadaan bertahaan bagi fielder, 

karena dalam posisi ini pemain mengincar bola yang datang ke arahnya. 

9) Reaksi (reaction) : diperlukan untuk gerakan memukul bola, karena dalam  

pertandingan datangnya bola tidak bisa diperhitungkan, maka reaksi 

diperlukn dalam pertandingan. 

 

Lemparan atas adalah lemparan dalam sofball dengan gerak ayunan lengan ke 

atas melewati garis horizontal pada persendian bahu (Parno, 1992: 18). 

Teknik lemparan ini dapat digunakan pemain yang sedang dalam posisi 

bertahan (fielder)  untuk jarak yang dekat dan jauh.  

Adapun teknik dasar dalam permainan sofball yang harus diajarkan dan 

dikuasai untuk menjadi pemain yang baik adalah : 

1) Teknik melempar bola (throwing) 

2) Teknik menangkap bola (catching) 

3) Teknik memukul bola (batting) 

4) Teknik memukul bola tanpa ayunan (bunting) 

5) Teknik lari ke base dan meluncur (base running dan sliding), (Bethel, 

1987: 16-20). 
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Untuk pemula teknik lemparan yang pertama kali perlu dikuasai adalah  

teknik lemparan  atas, karena lemparan atas merupakan lemparan yang 

mudah dipelajari dan jika terjadi kesalahan dalam melempar dapat di block 

dengan badan oleh yang menangkap bola dari pada dua jenis lemparan 

lainnya yaitu lemparan samping dan lemparan bawah (Parno, 1992: 18).  

Dalam hal ini Housewarth dan Rivkin dalam buku Parno menganjurkan 

kepada guru dan pelatih untuk mengajarkan lemparan atas sampai pemain 

memahami dan dapat melakukan  dengan baik sebelum mengajarkan teknik 

lemparan yang lainnya. Apabila lemparan dasar belum dapat dikuasai dengan 

benar maka jangan menggunakan lemparan yang lebih sulit yaitu lemparan 

bawah dan lemparan samping.  

Kekuatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pemain sofball, 

terutama kekuatan otot lengan, selain itu juga koordinasi mata tangan  

mempengaruhi hasil lemparan pemain sofball, karena pemain yang 

koordinasi mata tangannya kurang tidak dapat bergerak secara maksimal 

dalam melakukan lemparan, maka salah satu aspek yang harus diperhatikan 

adalah masalah kekuatan otot lengan dan koordinasi mata tangan. Disamping 

kekuatan ada faktor lain yang mempengaruhi jauhnya lemparan atas yaitu 

kecepatan dan jika disatukan menjadi power. Inilah faktor pertama dan utama 

dalam mempengaruhi jauhnya lemparan atas. Selain itu juga ada faktor 

pendukung yaitu ketepatan, dimana ketepatan ini juga diperlukan guna 

mengefisiensikan lemparan atas tersebut. Sehingga hasil lemparannya tidak 

terbuang sia-sia.  
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Menurut Sajoto (1988:59), koordinasi adalah kemampuan seseorang dalam 

mengintegrasikan gerakan yang berbeda ke dalam suatu pola gerakan tunggal 

yang efektif. seperti dalam teknik lemparan atas dalam permainan sofball, 

seorang pemain akan kelihatan mempunyai koordinasi gerak yang baik 

apabila ia dapat mengarahkan lemparan bolanya ke target yang diinginkan. 

Melempar menggunakan teknik lemparan atas dengan koordinasi mata tangan 

dan sebagai upaya persiapan pelaksanaan lemparan dimana koordinasi mata 

tangan akan memberikan efisiensi gerakan dalam ayunan. Kedua aspek 

tersebut merupakan satu kesatuan gerak yang penting dalam menunjang 

pelaksanaan lemparan atas sehingga menghasilkan unjuk kerja yang optimal.  

Berdasarkan observasi dilapangan sebelum melakukan penelitian yang 

dilakukan pada UKM sofball Universitas Lampung ternyata UKM ini telah 

memiliki fasilitas tergolong lengkap untuk menunjang kegiatan contohnya 

pada kegiatan UKM sofball Universitas Lampung memiliki sarana bola, stik, 

glove, dan lain sebagainya walaupun sampai saat ini lapangan khusus untuk 

sofball belum dimiliki. Berdasarkan observasi penulis pada pembinaan UKM 

sofball Universitas Lampung dalam pelaksanaan latihan para pemain sering 

menggunakan teknik lemparan atas, untuk itu perlu benar-benar dikuasai oleh 

para pemain sofball.  

Pada saat pemanasan lempar tangkap para sebagian besar pemain melakukan 

lemparan dengan baik pada terget atau rekannya namun pada saat latihan 

bertahan peneliti melihat sebagian pemain UKM sofball putri Universitas 

Lampung sering melakukan kesalahan dalam melempar pada target sahabis 

melakukan bloking bola yang di drill kepadanya, ada yang melakukan 
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pelepasan bola terlalu awal atau terlambat dan ada juga yang melempar 

dengan posisi tubuh tidak ke arah pada target, yang menyebabkan bola terlalu 

tinggi, rendah dan menyamping. hal ini sangat penting untuk dilakukan 

dengan benar karena bila kejadian seperti ini terjadi pada pertandingan 

sesungguhnya akan sangat merugikan tim.  

Berdasarkan observasi tersebut, maka penulis memandang perlu untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “Hubungan Kekuatan Otot Lengan Dan 

Koordinasi Mata Tangan Dengan Ketepatan Lemparan Atas  Dalam 

Permainan Sofball Putri Di Universitas Lampung 2016”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :  

1. Belum diketahui hubungan kekuatan otot lengan terhadap ketapatan 

lemparan atas dalam permainan softball. 

2. Belum diketahui hubungan koordinasi mata tangan terhadap ketapatan 

lemparan atas dalam permainan softball. 

3. Belum diketahui hubungan antara kekuatan otot lengan dan koordinasi 

mata tangan terhadap ketapatan lemparan atas dalam permainan softball. 

4. Sebagian mahasiswi saat pelepasan bola dalam gerakan lemparan atas 

tidak pas sehingga tidak mengenai target. 

5. Sebagian  mahasiswi saat melempar, posisi tubuhnya tidak ideal sehingga 

bola tidak sampai ke target dan memantul ke tanah dengan lambat atau 

tidak mengenai target. 
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C. Batasan Masalah 

 

Dari banyaknya masalah yang muncul, maka perlu diadakan pembatasan 

masalah, agar penelitian ini lebih mendalam pengkajiannya. Berdasarkan 

identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas,. untuk memudahkan 

penelitian perlu pembatasan yang berdasarkan tujuan dari penelitian ini, 

adapun pembatasan masalah ini adalah hanya ingin mengetahui seberapa besar 

hubungan antara kekuatan otot lengan dan koordinasi mata tangan dengan 

ketepatan lemparan atas dalam permainan sofball putri yang mengikuti UKM 

sofball di  Universitas Lampung 2016. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan antara kekuatan otot lengan dengan ketepatan 

lemparan atas dalam permainan sofball pada UKM sofball putri 

Universitas Lampung ? 

2. Apakah ada hubungan antara koordinasi mata tangan dengan ketepatan 

lemparan atas dalam permainan sofball pada UKM sofball putri 

Universitas Lampung ? 

3. Apakah ada hubungan antara kekuatan otot lengan dan koordiansi mata 

tangan dengan ketepatan lemparan atas dalam permainan sofball pada 

UKM sofball putri Universitas Lampung ? 
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E. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara kekuatan otot lengan 

dengan ketepatan lemparan atas dalam permainan sofball pada UKM 

sofball putri Universitas Lampung ? 

2. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara koordinasi mata tangan 

dengan ketepatan lemparan atas dalam permainan sofball pada UKM 

sofball putri Universitas Lampung ? 

3. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara kekuatan otot lengan 

dan koordinasi mata tangan dengan ketepatan lemparan atas dalam 

permainan sofball pada UKM sofball putri Universitas Lampung ? 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini penting untuk dilakukan dengan harapan dapat memberikan   

manfaat antara lain: 

1. Mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang hubungan antara kekuatan otot lengan  dan 

koordinasi mata tangan dengan ketepatan lemparan atas dalam permainan 

sofballl. 

2. Dosen mata kuliah sofball, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk 

meningkatkan hasil belajar mahasiswi khususnya dalam olahraga sofball. 

3. Pelatih, mengetahui hubungan kekuatan otot lengan  dan koordinasi mata 

tangan untuk meningkatkan prestasi anak binaanya atau atletnya. 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Empat macam aspek latihan yang perlu diperhatikan dan dilatih secara seksama 

yaitu: latihan fisik, latihan teknik, latihan taktik dan latihan mental (Rubiyanto, 

2000 : 52). Disamping itu dalam situasi bermain diperlukan keterampilan-

keterampilan khusus untuk dapat bermain dengan baik. bergerak cepat terhadap 

bola untuk menangkap, melakukan pukulan dan melempar keras diperlukan 

keterampilan otot-otot yang luas dan menghendaki ketelitian yang besar. Tetapi 

ternyata bagi pemula mendapat kesulitan untuk menampilkan keterampilan 

menjaga di lapangan atau menangkap dan melempat bola, hal tersebut perlu 

disempurnakan agar diperoleh ketetepan dan ketelitian yang lebih besar (Parno, 

1992). 

Peralatan yang digunakan untuk bermain anatara lain:  

glove (pelindung tangan), bola sofball, pemukul, helmet, leght guard, body 

protector, masker, lapangan lengkap, seragam (uniform), sapatu pool (cleats). 

Ada beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh seorang pemain sofball untuk 

dapat mengikuti permainan sofball dengan baik. Bethell (1987 : 16-20) 

mengungkapkan bahwa teknik yang harus dikuasai meliputi teknik melempar 

(throwing), menangkap(catching), memukul bola (batting), memukul tanpa 

ayunan (bunting), lari dari base ke base dan meluncur (base running and 
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slidding). Dari masing-masing unsur teknik tersebut harus dikuasai dengan baik 

untuk dapat bermain dengan baik pada saat bertahan maupun manyerang. 

Teknik dasar bermain sofball sangat penting sebab merupakan permulaan dalam 

bermain sofball yang baik dan benar sesuai dengan caracara teknik masing-

masing. Para pemain softball diharuskan dapat menguasai teknik dasar bermain 

sofball untuk dapat memberikan variasi permainan dan menerapkan tektik atau 

strategi dalam bermain setiap minggunya. Sehingga Sesuai dengan target yang 

diinginkan oleh pengajar dan pemain untuk dapat meraih poin sebanyak-

banyaknya. 

 

A. Lemparan Atas Dalam Permainan Softball 

Teknik lemparan atas merupakan teknik yang banyak dilakukan oleh para 

pemain dalam permainan sofball dari pada dua jenis teknik lemparan yang 

lain. Teknik lemparan ini memiliki keuntungan jika dilihat dari gerakan 

lintasan tangan bergerak dari atas ke bawah, sehingga kemungkinan kesalahan 

hasil lemparan bola ke bawah masih dapat dikuasai dengan menghadang atau 

membendung bola dengan badan oleh pemain. 

Kesalahan yang sering terjadi adalah apabila bola melambung ke atas, pemain 

sulit untuk menguasai bola tersebut. Disamping itu teknik lemparan atas, 

memungkinkan bola dilempar dengan kuat, sehingga memiliki kecepatan 

tinggi, dan lebih jauh, hal ini disebabkan pada saat melempar bola seluruh 

badan dimulai dari kaki, pinggang dan tangan bergerak bersama-sama menjadi 

satu kesatuan gerak. Analisis gerak lemparan atas adalah : 
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1. Posisi Siap 

Berdiri dengan posisi kaki sedemikian rupa, sehingga badan dengan 

keadaan seimbang dan memungkinkan bergerak leluasa melemparkan 

bola. Badan miring dengan posisi bahu kiri lebih tinggi, searah dengan 

kaki kiri di depan menuju sasaran dan kaki kanan di belakang, bagi 

pelempar tangan kanan. Bola dipegang seperti ketika di dalam glove 

dengan grip yang disenangi. Dikonsentrasikan pikiran dan pandangan 

kearah sasaran yang akan dilempar.  

Pastikan keadaan tubuh serta pikiran sudah benar-benar siap untuk 

melakukan gerakan melempar, yang dimaksud disini yaitu lemparan atas 

dalam olahraga sofball, ini dapat dilihat dari gambar berikut : 

 

Gambar 1 

Posisi Siap Lemparan Atas 

(Dell Bethell. Petunjuk Lengkap Basebal dan Softball.: 1993) 
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2. Gerak Awalan 

Pada saat pergantian posisi pada gerak awalan, pindahkan berat badan 

pada salah satu kaki yang berada di belakang atau kaki kiri bagi pelempar 

kanan dan sebaliknya, sedangkan kaki lainnya melakukan striding yaitu 

dengan angkat kaki ke arah samping depan menuju sasaran. Pada saat 

yang bersamaan, tangan yang memegang bola ayunkan ke belakang 

dengan mengacungkan pergelangan tangan. 

Teknik gerak lemparan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :  

 

Gambar 2 

Gerakan Awalan Lemparan Atas 

( Dell Bethell. Petunjuk Lengkap Basebal dan Softball: 1993) 

 

3. Gerak Melempar Bola 

Pada saat gerak melempar bola berat badan berada di muka kaki yang 

untuk mendorong ke depan posisi kaki sedikit dibengkokkan. Hal ini 

membantu menjaga keseimbangan badan untuk memindahkan tenaga 
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dorongan kaki ke arah sasaran. Setelah melangkah atau striding 

memindahkan dan meletakkan kaki pada bagian depan, putarkan tubuh 

bagian atas menuju ke arah sasaran. Hal ini akan membantu menaikkan 

lengan di sekitar badan mengarah pada sasaran. Sebelum lengan 

digerakkan kedepan, lepaskan bola disertai dengan lecutan pergelangan 

tangan. 

 

Gambar 3 

Gerakan Melempar Bola 

(Dell Bethel. Petunjuk Lengkap Baseball Dan Softball: 1993) 

 

4. Gerak Lanjutan 

Dilakukan setelah bola lepas dari tangan yang disertai dengan gerak 

lecutan tangan, seolah-olah gerakan tersebut mengikuti gerak jalannya 

bola yang dilemparkan. Gerak tersebut berakhir pada samping badan atau 

kaki pada tangan yang memakai glove. 

Pada saat ini berat badan berada di kaki depan, sedangkan kaki belakang 

yang mendorong mengikuti gerak maju kedepan tetap terletak pada tanah 
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sebagai stabilisator dengan glove di samping kaki.  Gerak lanjut juga perlu 

diperhatikan sebab jika salah dalam melakukan gerak lanjut tersebut akan 

mengakibatkan cedera dan akan mempengaruhi otot yang ada dalam 

tubuh. 

 

Gambar 4 

Gerak Lanjutan 

(Dell Bethell. Petunjuk Lengkap Basebal dan Softball.: 1993) 

 

B. Hubungan Kekuatan Otot Lengan dengan Ketepatan Lemparan Atas 

Dalam Permainan Softball 

 

 

Kekuatan otot lengan merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi 

prestasi softball. Pada olahraga yang menggunakan otot lengan seperti renang, 

kekuatan otot lengan ini penting sekali, karena tidak mungkin seorang 

perenang dapat berprestasi tanpa menggunakan lengannya. Pada pembahasan 

mengenai lemparaan atas, telah diterangkan di atas bahwa pola gerak untuk 

melakukan lemparan atas dalam permainan softball ada empat tahapan yaitu: 

posisi siap, gerak awalan, gerak melempar bola dan gerak lanjutan. 
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Lakukan ayunan lengan ke belakang sampai pelepasan bola dalam keadaan 

stabil sangat bergantung pada kekuatan otot lengan, sedangkan kondisi fisik 

yang lain hanya sebagai pendukung saja. Saat ayunan ke depan dan pelepasan 

bola sangat memerlukan sumbangan dari kekuatan otot lengan, terutama untuk 

mengayun lengan dari belakang ke depan dan untuk memberikan dorongan 

kepada bola sehingga menjadi lemparan yang cepat dan akurat. 

Pentingnya kekuatan otot lengan dalam pelaksanaan lemparan atas softball 

dikarenakan menurut Sajoto (1995:8), kekuatan merupakan komponen kondisi 

fisik seseorang untuk dapat mempergunakan otot guna menerima beban 

sewaktu bekerja Jadi pemain yang memiliki otot lengan yang kuat sangat 

memungkinkan untuk dapat melakukan lemparan dengan baik, sehingga 

diduga ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan terhadap 

ketepatan lemparan atas dalam permainan softball. 

 

C. Hubungan Koordinasi Mata Tangan dengan Ketepatan Lemparan Atas 

Dalam Permainan Softball 

 

 

Menurut Sajoto (1995:59) mengatakan bahwa koordinasi adalah kemampuan 

seseorang, dalam mengintegrasikan gerakan-gerakan yang berbeda ke dalam 

suatu pola gerakan tunggal secara efektif seperti dalam melakukan teknik 

lemparan atas dalam permainan softball, seorang pemain akan kelihatan 

mempuyai koordinasi gerak yang baik, bila ia dapat mengarahkan lemparan 

pada teman sehingga error dalam permainan dapat diperkecil. 

Pendapat lain mengatakan koordinasi adalah bilamana kekuatan yang 

dikerahkan untuk memberikan kecepatan gerak pada suatu benda atau badan 
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berakhir, saat itulah kecepatan geraknya mencapai maksimum, koordinasi 

merupakan gerakan anggota tubuh yang satu terhadap yang lain harus 

bekerjasama dengan berurutan, begiturupa sehingga masing-masing akan 

mencapai kecepatan maksimal pada waktu yang bersamaan, dengan kata lain: 

Percepatan (kekuatan yang bekerja untuk menambah kecepatan gerak) dari 

setiap anggota tubuh yang satu, harus berakhir pada saat yang sama dengan 

anggota tubuh berikutnya (Hidayat, 1997:138). 

Koordinasi adalah penyelarasan yang baik (KBBI, 1999:218). Mata adalah 

indera yang digunakan untuk melihat (KBBI, 1999:240). Tangan adalah 

anggota badan dari pergelangan sampai ke ujung jari (KBBI, 1999:299). 

Penulisan ini yang dimaksud koordinasi penglihatan tangan sebagai anggota 

badan dari pergelangan sampai ke ujung jari dengan ketepatan lemparan atas 

dalam permainan softball.Berdasarkan penjelasan tersebut, maka koordinasi 

mata tangan sangat berpengaruh dalam melakukan  lemparan atas dalam 

permainan softball yang baik.  

Dikemukakan di atas tentang koordinasi mata tangan. Hubungan yang saling 

berpengaruh di antara kelompok otot, alat indra dan otak selama melakukan 

kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan kerja sama 

antara saraf otot atau sensor motor pada atlet yang dapat diukur melalui 

rangsangan pada mata dan jawaban kinetis pada anggota badan dihasilkan 

sehingga akan menghasilkan kerja sesuai yang diingginkan untuk melakukan 

lemparan atas dalam permainan softball dengan baik. maka diduga koordinasi 

mata tangan memiliki hubungan yang signifikan dengan lemparan atas dalam 

permainan softball. 
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D. Permainan Softball 

Sofball dimainkan oleh dua tim di lapangan sofball. Setiap tim minimal 

memiliki 9 pemain dan selebihnya merupakan cadangan. Permainan terdiri 

dari 7 babak yang disebut inning. Di dalam satu inning. tim yang bertanding 

masing-masing mempunyai kesempatan memukul (batting) untuk mencetak 

angka (run). Ketika tim yang menyerang mendapat giliran memukul, pelempar 

bola (pitcher) tim bertahan melemparkan bola ke arah penangkap bola 

(catcher) sekencang-kencangnya agar bola tidak dapat dipukul. Tim yang 

memukul bergantian satu demi satu pemain untuk memukul bola. Tim yang 

berjaga berusaha mematikan anggota tim yang mendapat giliran memukul. 

Tim yang mendapat giliran memukul mendapat kesempatan 3 kali mati (out) 

sebelum giliran memukul digantikan tim yang bertahan. 

Skor dihasilkan dari seorang runner berlari menginjak semua plat secara 

berurutan dan kembali menginjak home plate. Setiap pelari yang mengelilingi 

dan menginjak home plate mendapat satu angka. Waktu permainan ditentukan 

oleh inning. Setiap tim medapat giliran memukul sampai 3 kali out dan 

mamatikan tim lawan 3 kali out, disebut 1 inning. Dalam setiap pertandingan 

sofball durasi pertandingan setidaknya 7 inning tergantung situasi, atau lama 

waktu 2 jam. Setelah menghabiskan inning, tim yang mencetak angka 

terbanyak menjadi pemenang. alat dan fasilitas yang digunakan dalam 

permaian softball ialah: lapangan, bola, glove, bat (pemukul), helmet, umpire 

(wasit pertandingan ). 
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Posisi pemain dalam olahraga softball ialah: pelempar bola (pitching), 

penangkap bola (catcher), penjaga (fielder), pemukul (batter). Jika dalam 

inning yang ditentukan  waktu sudah habis dan kedua tim mandapatkan poin 

sama. Inning tambahan dimainkan sampai salah satu tim keluar sebagai 

pemenang. Kondisi itu disebut tie break atau seri. pada permulaan permainan, 

tim tuan rumah (home team) mendapat giliran melempar sedangkan tim tamu 

(visitor) mandapat giliran memukul. 

  

E. Teknik Dasar Permainan Sofball  

 

Jenis teknik permainan sofball dapat dibagi menjadi dua garis besar, yaitu 

teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar yang menjadi kajian utama 

dalam penelitian ini meliputi hal-hal berikut :  

 

1. Melempar (throwing) 

Pada dasarnya teknik melempar bola dalam permainan sofball terdapat tiga 

bentuk lemparan yang sering dialakukan antara lain : lemparan atas 

(overhand throw), lemparan samping (sidehand throw) dan lemparan 

bawah (underhand throw) (Parno, 1992 : 16 ).Unsur utama yang harus 

diperhatikan dalam melakukan gerakan melempar bola dalam permainan 

sofball antara lain: ketepatan, kecepatan melempar bola dan jalannya bola 

serta kemudahan untuk melakukan gerakan melempar (Parno, 1992: 16). 
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Gambar 5 

Teknik Melempar 

(Faridha Isnaini dan Srisantoso Sabarini. Pandidikan Jasmani, Olahraga, 

dan Kesehatan : 2010) 

 

2. Menangkap bola (catching) 

Menangkap bola merupakan usaha yang dilakukan pemain untuk dapat 

menguasai bola dengan tangan yang menggunakan glove, dari hasil 

pukulan lawan atau lemparan teman (Parno, 1992 : 49). Ada juga posisi 

menangkap bola yang harus dilakukan dengan sikap awal jongkok atau 

setengah jongkok yaitu posisi catcher. Posisi ini dilakukan untuk 

menangkap bola demi pitcher yang tidak dapat dipukul oleh pemukul 

(better).Menangkap bola pada dasarnya ada tiga jenis yang dapat 

dilakukan sesuai situasi bola yang dihadapi. Ketiga jenis yang dimaksud 

adalah: 

1) Menangkap bola lurus (strike ball) 

2) Menangkap bola lambung (fly ball) 

3) Menangkap bola bawah (ground ball) ( Parno, 1992: 49).  

Menangkap bola lambung adalah suatu usaha dari pemain untuk dapat 

menguasai bola dengan glove terhadap bola yang melambung (Fly ball), 
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baik dari hasil pukulan ataupun lemparan bola dari teman. Usahakan bola 

berada di depan atas kepala, perhatikan dan pandangan harus selalu pada 

bola. Saat menangkap bola gerakan tangan lurus ke arah bola di depan atas 

kepala. Bersamaan dengan tertangkapnya bola dengan glove, tariklah 

lengan dan glove ke arah badan untuk meredam bola dan tutuplah dengan 

tangan yang lain agar tidak terlepas. 

Bola gulir adalah bola yang bergulir atau mengguling pada tanah dari hasil 

pukulan atau lemparan. Untuk menangkap bola gulir harus dikuasai, 

dilakukan dengan menyongsong datangnya bola dan bukan menunggu 

bola ditempat. Mekanis gerakan tubuh yang dilakukan oleh pemain 

softball pada teknik menangkap bola gulir adalah sebagai berikut : 

Letakanlah salah satu lutut bertumpu pada tanah, gunakan kaki yang lain 

dan badan untuk memblok bola. Bola berada di depan badan di antara 

kedua kaki. Sedangkan posisi kaki kiri dalam keadaan siap untuk lari atau 

berdiri. Letakkan bagian belakang glove pada tanah menghadang 

datangnya bola dan siap melempar ke tempat sasaran.Untuk meningkatkan 

teknik menangkap bola gulir para pemain harus dapat menguasai posisi 

siap dalam menangkapbola gulir, pemain dapat bergerak melangkah ke 

depan, ke belakang dan ke samping, pemain dapat melakukan tangkapan 

dan menutup bola dengan tangan yang lain agar tidak lepas dan tingkatkan 

latihan dari yang mudah, dengan lemparan bola yang bergulir lambat 

dengan jarak sedang, ke arah latihan yang lebih sukar dengan lemparan 

bola gulir yang lebih keras, cepat, akurat dan jarak yang lebih jauh. 
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Gambar 6 

Teknik Menangkap 

(Faridha Isnaini dan Srisantoso Sabarini. Pandidikan Jasmani, Olahraga, 

dan Kesehatan :2010) 

 

3. Memukul bola (batting) 

Memukul merupakan salah satu teknik dalam sofball yang dilakukan oleh 

regu penyerang dengan  melakukan pukulan terhadap bola yang 

dilemparkan oleh pitcher. Tujuan memukul bola untuk memperoleh nilai 

dan menyelamatkan dirinya atau membantu pelari lain (base runner) 

mencapi base selanjutnya (Parno, 1992: 54). Memukul bola dalam 

permainan sofball ada dua macam yaitu : memukul bola dengan ayunan 

dan memukul bola tanpa ayunan (bunt).  

Menurut Mukholid (2004 : 61) prinsip-prinsip memukul bola yang harus 

dikuasai oleh seorang pemukul softball adalah : 

a. Cara memegang bola (grip).  

b. Cara berdirinya (stance).  

c. Cara melangkahkan kaki atau menggeserkan kaki (straide),  

d. Caramengayunkan alat pemukul  

e. Gerak lanjutan si pemukul (follow through).  
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Memukul bola dengan ayunan (swing) adalah pukulan yang sebenarnya 

dalam softball karena tidak ada tipuan seperti dalam bunt yang 

dimaksudkan untuk mengecoh lawan. Memukul bola dengan ayunan 

merupakan usaha memukul bola dari pitcher dengan tujuan menghasilkan 

pukulan yang keras dan jauh. Hasil pukulan tersebut diharapkan sulit 

ditangkap oleh penjaga sehingga kesulitan untuk mematikan pelari. 

Pukulan ini dilakukan dengan ayunan penuh, cepat dan tidak terputus dari 

posisi siap memukul tanpa gerakan menahan sampai gerak lanjutan. 

Mekanis gerakan tubuh yang dilakukan oleh pemain softball pada teknik 

memukul bola dengan ayunan adalah sebagai berikut : 

1). Melangkah 

Mengayunkan lengan adalah merupakan bagian dari gerak memukul. 

Bagaimanapun juga melangkah gerak yang menggerakan badan yang 

sama pentingnya gerak mengayun. Selama melangkah ke arah pitcher 

berat badan berpindah ke depan bersamaan dengan kekuatan better 

memukul bola. Langkah kaki tidak perlu jauh-jauh, kirakira 6-12 inchi 

dilakukan dengan pelan. 

2). Gerakan Lengan 

Ayunan lengan dimulai setelah langkah kaki berakhir mendarat di 

tanah. Lengan mengayunkan pemukul datar setinggi pinggang, 

bersamaan dengan itu dada berputar menghadap arah pitcher. 

 

3). Gerakan Pergelangan Tangan 

Gerakan pergelangan tangan sangat penting dalam mengayun, hal ini 
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merupakan bagian gerak yang wajar dapat diperlihatkan dalam gerak 

yang lambat. Gerakan pergelangan tangan berputar selayaknya 

kemudian berhenti pada pertengahan gerak ayunan. 

4). Gerak Lanjutan 

Gerak lanjutan adalah merupakan gerak akhir dari melakukan ayunan 

dan terjadi secara wajar. Pada fase ini pergelangan tangan terus 

berputar, sehingga lengan menyilang pada tubuh dan pinggang 

berputar penuh. 

Bunt adalah pukulan yang dilakukan dengan pelan terhadap bola tanpa 

melakukan gerakan ayunan lengan (Parno,1992 : 64). Bunt dilakukan 

untuk mengecoh penjaga sehingga dapat memajukan pelari didepannya 

dan better berkesempatan untuk mencapai base didepannya. Namun 

demikian bunt bukan teknik memukul yang mudah dilakukan oleh pemain 

pemula, karena cukup sulit untuk mengarahkan bola agar sulit dijangkau 

oleh pitcher maupun penjaga base. Memukul memerlukan keterampilan, 

ketelitian, koordinasi dan kekuatan. Teknik memukul juga merupakan 

suatu gerakan yang kompleks karena memerlukan koordinasi dari 

pengamatan untuk memukul pitcher dengan kecepatan yang belum 

diketahui. Bagi pemain pemula memukul merupakan keterampilan yang 

sulit dilakukan. Oleh karena itu harus mengembangkan keterampilan 

koordinasi antara tangan, mata dan pengamatan yang diperlukan untuk 

memukul bola (Housewart dan Rivkin, 1985). 

Menurut Mukholid (2004 : 61) teknik memukul bola dengan tanpa ayunan 

atau menahan (bunt) meliputi : 
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a) Batter harus mengambil sikap seolah-olah seperti melakukan swing 

(pukulan jauh) sebelum melakukan bunt yang sesungguhnya. 

b) Bila batter posisi berdirinya sejajar dengan home plate, geserlah kaki 

depan ke arah diagonal belakang (base II), untuk kemudian disusul 

oleh kaki belakang sehingga kedua kaki dalam posisi sejajar. 

c) Bersamaan dengan pivot-foot, geserlah tangan yangbelakang ke arah 

ujung bat.  

d) Dengan pivot-foot yang tepat, akan menjamin berhasilnya seorang 

batter melakukan bunt.  

 

 

Gambar 7 

Teknik Memukul 

(Faridha Isnaini dan Srisantoso Sabarini. Pandidikan Jasmani, Olahraga, 

dan Kesehatan : 2010)
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4. Running and slidding 

Running adalah suatu gerakan berlari untuk mencapai base yang dituju 

dengan kecepatan yang tinggi. Sliding adalah suatu gerakan meluncur 

badan untuk mencapai base yang dituju. Dalam pelaksanaan pelari boleh 

mengurangi kecepatan lari.  

Penggunaan teknik ini mempunyai dua tujuan yaitu : untuk mengurangi 

kecepatan laju lari agar dapat tepat berhenti pada base bukan terlanjur 

melewatinya, serta untuk menghindari sentuhan atau tikan bola dari lawan 

sehingga dapat selamat mencapai base yang dituju. Dengan selamat dari 

sentuhan dari lawan jika sudah di base tiga menuju ke home base maka 

akan mendapatkan poin dan menguntungkan tim. Macam–macam teknik 

sliding adalah sebagai berikut:  sliding lurus (strike leg slide), sliding 

mengait (hook slide) serta sliding dengan kepala lebih dahulu (head firt 

slide) (Parno, 1992: 66). 

 

Gambar 8 

Teknik Running and Sliding 

(Faridha Isnaini dan Srisantoso Sabarini. Pandidikan Jasmani, Olahraga, 

dan Kesehatan : 2010) 
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5. Pitching 

Pitching merupakan keterampilan yang penting, terutama untuk digunakan 

pada saat tim sedang bertahan. Disamping itu, pitching juga merupakan 

kegiatan yang membuka atau mengawali permainan, atau dapat pila 

disamakan dengan kegiatan serve pada permainan bola voli atau bulu 

tangkis. Dikenal dua bentuk ptching, yang perbedaannya terletak pada 

gerakan putaran lengan, yaitu: setengah putaran (sling shot), satu putaran 

(windmill) (Soegiyanto dan Rahayu, 1998: 21). 

 

Gambar 9 

Teknik Melempar Pitcher 

(Faridha Isnaini dan Srisantoso Sabarini. Pandidikan Jasmani, Olahraga, 

dan Kesehatan : 2010) 

 

 

F. Teknik Dalam Melempar 

 

 

1. Lemparan Bawah 

Lemparan bawah adalah suatu lemparan yang dilakukan dengan cepat, 

dilakukan dalam jarak dekat dengan tujuan agar dapat mematikan lawan  

dengan cepat.  Teknik lemparan ini bukan seperti yang dilakukan oleh 

pitcher pada saat pitch ball terhadap batter Gerakan lemparan  tidak terlalu 
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kuat atau relatif   lambat sesuai dengan jarak kedua pemain, sehingga jalan 

bola lambat tetapi tepat  pada sasaran. 

 

2. Lemparan Samping  

Lemparan samping adalah suatu gerakan lemparan yang dilakukan dengan 

mengayunkan lengan dari belakang lurus disamping badan sejajar dengan 

tanah.  Lintasan jalan bola pada teknik lemparan samping bergerak lurus 

dan lebih cepat mencapai sasaran, kemungkinan kesalahan yang terjadi 

pada lemparan samping  ada dua arah yaitu pada samping kiri dan samping 

kanan  sasaran atau pemain.  Lemparan samping lebih  dipergunakan pada 

jarak pendek, dari base ke  base yang memerlukan kecepatan. 

 

3. Lemparan Atas 

Teknik lemparan ini merupakan teknik yang banyak dilakukan oleh para 

pemain dalam permainan dari pada jenis teknik lemparan yang lain. 

Lemparan ini disebut lemparan atas karena sesuai dengan gerak ayunan 

lengan dilakukan ke atas melewati garis horizontal pada persendian bahu. 

Di samping itu teknik ini memungkinkan bola dilempar dengan kuat, 

sehingga memiliki kecepatan tinggi dan lebih jauh.  

Lemparan banyak dipengaruhi oleh kekuatan otot lengan, pusatkan 

perhatian terhadap sasaran atau target sampai berakhir gerak lanjutan, 

posisi bahu dalam keadaan sama rata atau sama tinggi sampai terjadi gerak 

lanjutan, lecutkan pergelangan tangan dengan membuat putaran bola 

kearah belakang, pelepasan lengan demikian adalah baik untuk 

memperoleh lintasan bola pada garis lurus.  
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Lemparan atas banyak digunakan oleh pemain luar (out fields) daripada 

pemain dalam (in fields), karena dengan menggunakan lemparan atas yang 

dibutuhkan adalah kekuatan agar bola sampai kepada pemain in feald 

selain itu putaran bola akan mempengaruhi jauhnya bola, artinya dengan 

putaran back spin maka bola akan melaju dengan melawan gaya gravitasi 

bumi sehingga bola tidak cepat jatuh ke bawah. Berbeda dengan kedua 

lemparan yang lain yaitu hanya untuk jarak dekat karena bola berputar 

dengan side spin dan top spin bola akan cepat jatuh ke tanah.  

Meskipun lemparan atas banyak digunakan oleh pemain out filds 

dibandingkan pemain In fields tetapi jika tidak dikuasai dengan benar 

maka akan berakibat fatal. Sebagai contoh jika ada seorang pemukul 

memukul bola hingga jauh ke daerah out field dan setiap base ada pelari, 

apa yang akan terjadi jika penjaga outfield  tidak dapat melempar bola 

dengan kuat dan tepat tentunya dengan jenis lemparan atas maka semua 

pelari dan yang memukul tadi akan berlari dan masuk ke home base dan 

memperoleh poin empat sekaligus. Apalagi jika terjadi pada Inning 

terakhir dalam keadaan poin tertinggal maka ini sangat merugikan 

terutama tim itu sendiri. Jadi meskipun pemain out fields hanya bertiga 

tetapi sangat lah berpengaruh terhadap permainan softball karena olahraga 

ini merupakan permainan tim. 
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G. Kekuatan Otot Lengan 

 

Kekuatan merupakan jumlah maksimal daya yang dikerahkan oleh 

sekelompok otot dalam melawan beban atau tekanan (Sugiyanto dan Rahayu, 

1998:8). (Sajoto, 1998: 8) menyatakan bahwa kekuatan adalah kemampuan 

dalam mempergunakan otot menerima beban suatu kerja.  

Penjelasan di atas kekuatan merupakan kemampuan menggunakan tegangan 

otot untuk menahan atau melawan beban.  Oleh karena itu kekuatan menjadi 

salah satu komponen fisik yang sangat penting dalam mempelajari penguasaan 

teknik dasar bermain sofball khususnya teknik dasar melempar bola. 

Faktor-faktor penentu baik tidaknya kekuatan yaitu : 

1. Besar kecilnya potongan melintang otot (potongan morphologis yang 

tergantung dari proses hypertropy otot) 

2. Jumlah fibril otot yang turut bekerja dalam melawan beban, makin banyak 

fibril otot yang bekerja berarti kekuatan bertambah besar. 

3. Tergantung besar kecilnya rangka tubuh, makin besar skelet makin besar 

kekuatannya. 

4. Innervasi otot baik pusat maupun perifer. 

5. Keadaan zat kimia dalam otot (glicogeen, ATP). 

6. Keadaan tonus otot saat istirahat, tonus makin rendah (relax) berarti 

kekuatan otot tersebut saat bekerja semakin besar. 

7. Umur dan jenis kelamin juga menentukan baik dan tidaknya kekuatan otot. 

Kekuatan otot adalah komponen yang sangat penting guna meningkatkan 

kondisi fisik secara keseluruhan, hal ini didasarkan atas tiga alasan, yaitu:  

1. Karena kekuatan merupakan daya penggerak setiap aktifitas fisik. 
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2. Karena kekuatan memegang peranan yang sangat penting dalam 

melindungi atlet dari kemungkinan cedera. 

3. Karena dengan kekuatan, atlet akan dapat lari, melempar atau menendang 

lebih jauh dan efisien, memukul lebih keras, dengan demikian dapat 

membantu stabilitas sendiri (Harsono, 1988: 177).  

Orang dapat bergerak karena ada otot dalam persendian. Kekutaan kontraksi 

tergantung dari otot. Otot-otot anggota badan bawah dari sudut topografi: otot 

pangkal paha, otot tungkai atas, otot tungkai bawah dan otot kaki. Otot 

merupakan 45-50% dari berat tubuh sesorang. Didalam tubuh kita terdapat 

217 pasang otot rangka. Untuk dapat mempelajari fungsi otot dengan jelas, 

maka perlu diketahui struktur otot (Soekarman, 1987: 27). 

Menurut Soekarman (1987: 27) otot terdiri dari empat macam komponen 

yaitu: 

1. Jaringan otot yang terdiri dari sel-sel otot. 

2. Jaringan ikat. 

3. Syaraf 

4. Urat-urat darah 

Otot dalam menjalankan fungsinya dibedakan menjadi otot sinergis dan otot 

antagonis. Otot sinergis adalah otot-otot yang mempunyai kerja berlawanan, 

sebagai contoh otot untuk menekuk dan otot untuk meluruskan. Suatu bagian 

penting yang terletak dalam serabut otot adalah mitokondria yang 

menghsilkan ATP. Mitokondria ini terletak terutama di bawah sercomer, 

tetapi juga tersebar di bagian lain. Di dalam sarcoplasma dalam otot juga 
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didapatkan glycogen dan lemak. Jadi serabut otot mempunyai bahan baku 

sendiri.  

Terdapat otot yang lebih kuat bekerja di dalam tubuh dalam kondisi aerobik. 

Serabut otot yang aerobik juga dinamakan type I atau serabut otot lambat (otot 

merah), dan yang an- aerobik dinamkan type II atau serabut otot cepat (otot 

putih). Distribusi otot cepat atau lambat yang banyak adalah Soleus, 

sedangkan pada lengan adalah Trisep (Soekarman, 1987: 29). 

Menurut Soekarman (1987:31) fungsi otot adalah untuk berkontraksi. Ada 

empat macam cara kontraksi otot yaitu: 

1. Kontraksi Isotonik, dalam kontraksi ini terjadi pemendekan otot. 

2. Kontraksi Isometrik, untuk mempertahankan sikap tubuh. 

3. Kontraksi Eksentrik, terjadi adanya perpanjangan otot pada waktu 

kontraksi. 

4. Kontraksi Isokinetik, ketegangan yang timbul pada waktu terjadi pendek 

dengan kecepatan yang sama. 

Otot dapat berkontraksi berturut-turut secara maksimal untuk jangka waktu 

yang lama, maka dikatakan ketahanan ototnya baik. Oleh karena itu ada empat 

macam kontraksi, maka ketahanannya juga untuk empat macam kontraksi 

tersebut. Terkadang ketahanan otot dikatakan sebagai berlawanan dengan 

keletihan. Otot-otot yang lekas letih dikatakan mempunyai ketahanan otot 

yang rendah. Kenaikan kekuatan maupun ketahanan otot disertai perubahan 

dengan perubahan dari otot. Pada pembesaran otot atau hipertropis oleh 

karena latihan beban biasanya disertai perubahan-perubahan seperti di bawah 

ini: 



36 
 

1. Peningkatan diameter myofibril. 

2. Peningkatan jumlah myofibril. 

3. Peningkatan protein kontraktil. 

4. Peningkatan jumlah kapiler. 

5. Peningkatan kekuatan jaringan ikat, tendon, ligament. (R. Soekarman,  

1987: 30). 

Menurut Sajoto (1988: 70) tubuh manusia terdiri dari banyak sekali jaringan 

otot, masing-masing mempunyai fungsi tertentu dalam kehidupan sehari-hari. 

Jaringan otot secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang cukup besar 

dan membentuk berat badan manusia.  Kekuatan otot lengan adalah komponen 

kondisi fisik yang menyangkut masalah kemampuan seorang atlet pada saat 

menggunakan otot lengan, menerima beban pada masa tertentu (Sajoto, 1988 : 

177).  

Lengan adalah anggota badan mulai dari bahu sampai pergelangan tangan 

(Bambang. M, 1999: 226). Lengan adalah anggota tubuh penggerak bagian 

atas yang terdiri dari tulang-tulang, sendi penggerak dan otot-otot yang 

melindunginya. Menurut Rotella (1993: 164) otot-otot lengan terdiri dari 

beberapa bagian yaitu: deltoid (otot segi tiga), musculus subskapularis (otot 

depan tulang belikat), musculus suprasuspinatus (otot atas tulang belikat), 

musculus infraspinatus (otot bawah tulang belikat), musculus teresmayor (otot 

lengan bulat besar), musculus teres minor (otot lengan belikat kecil). Dalam 

olahraga sofball lengan sangat sering digunakan baik untuk melempar bola, 

menangkap bola maupun memukul bola, maka dari itu kekuatan otot lengan 

sangat penting untuk menunjang penampilan saat bertanding. 
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Kekuatan lengan sangat penting pada lemparan atas karena pada saat 

melakukan  lemparan atas tersebut akan mempengaruhi keras dan tepatnya 

bola terhadap sasaran. Sedangkan untuk kekuatan diperoleh dari sekelompok 

otot dan besarnya pada luas potongan melintang dari otot tersebut maka dari 

itu pemain sofball  dianjurkan untuk mengembangkan ototnya. Pada dasarnya 

otot lengan dipergunakan untuk melakukan ayunan lengan, dimana ayunan 

lengan pada waktu melakukan lemparan memberi tekanan pada bola yang 

akan dilempar. Otot yang digunakan untuk melempar, mengayun, mendorong 

itu semua memerlukan tenaga, otot-otot lengan bagian atas tersebut adalah 

otot brachiaradialis, otot deltoid, otot pectoralis mayor, otot triceps brachii, 

otot biceps brachii, maka dari itu otot yang digunakan harus dilatih dan 

disesuaikan dengan daerah gerak. 

 

H. Koordinasi Mata Tangan 

 

Koordinasi merupakan salah satu komponen kondisi fisik yang sangat 

diperlukan hampir semua cabang olahraga, khususnya cabang olahraga 

softball. Menurut Sajoto (1988:59), koordinasi adalah kemampuan seseorang 

dalam mengintegrasikan gerakan yang berbeda ke dalam suatu pola gerakan 

tunggal yang efektif. dalam pelaksanaan lemparan atas, seorang pemain akan 

kelihatan mempunyai koordinasi yang baik bila ia dapat bergerak ke arah bola 

sambil menangkapnya dan dilanjutkan melempar bola ke arah target dengan 

teknik yang benar. agar dapat menghasilkan lemparan yang baik koordinasi 

juga harus dikombinasikan dengan alat indra dan organ tubuh yang lainnya 

yaitu mata dan tangan. 
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Baik tidaknya koordinasi gerak seseorang tercermin dalam kemampuannya 

untuk melakukan suatu gerakan secara mulus, tepat dan efisien. Seseorang 

yang memiliki koordinasi yang baik tidak hanya mampu melakukan suatu 

keterampilan secara sempurna, tetapi juga mudah dan cepat dapat melukan 

keterampilan-keterampilan yang baru. 

Untuk memperolah kemampuan koordinasi yang baik dibutuhkan latihan 

secara teratur dengan bentuk yang tepat. selain itu, kemampuan koordinasi 

yang dimiliki seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor. Harsono (1988: 221) 

menyatakan, kecepatan, kekuatan, daya tahan , kelentukan, kinesthesic sense, 

balance, dan ritme, semua menyumbang dan berpadu di dalam koordinasi 

gerak, oleh karena satu sama lainnya mempunyai hubungan yang erat. Kalau 

salah satu unsur tidak ada, atau susah berkembang, maka hal ini akan 

berpengaruh terhadap kesempurnaan koordinasi. 

Mata adalah panca indra yang dipergunakan untuk melihat (KBBI,2002:721), 

sedangkan tangan adalah anggota badan dari siku sampai ujung jari atau 

pergelangan sampai ujung jari (KBBI, 2002:1136). koordinasi mata tangan 

yang baik dalam melakukan lemparan atas dapat menghasilkan lemparan cepat 

keras dan terarah. dalam penelitian ini yang dimaksud dengan koordinasi mata 

tangan adalah kefektifan seseorang dalam penyesuaian dirinya untuk 

melakukan segala aktivitas tubuh dengan harmonisasi tubuh terutama mata 

dengan tangan untuk melakukan lemparan atas sofball. 
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I. Kerangka Pikir 

 

Hubungan kekuatan otot lengan dengan akurasi lemparan atas dalam 

permainan sofball. lemparan atas adalah lemparan yang gerak ayunan lennya 

dilakukan dari atas melewati garis horizontal pada persendian bahu. lemparan 

ini  merupakan lemparan yang paling sering digunakan oleh fielder dalam 

bertahan karena gerakan ini cukup efektif dalam lemparan jarak jauh maupun 

dekat yang membutuhkan akurasi.  pada gerakannya sendiri dilakukan 

menggunakan lengan dari atas kepala lalu dilanjutkan melepaskan bola 

didepan  mata agar tepat  pada target yang dituju sehinga dapat diduga 

terdapat hubungan kekuatan otot lengan terhadap akurasi lemparan atas dalam 

permainan sofball. 

Hubungan koordinasi mata tangan  dengan akurasi lemparan atas dalam 

permainan sofball. Telah dikemukakan di atas tentang koordinasi mata tangan. 

hubungan yang saling berpengaruh diantara kelompok, alat indra dan otak 

selama melakukan kerja.  Oleh sebab itu  peneliti menduga terdapat hubungan 

kekuatan koordinasi mata tangan terhadap akurasi lemparan atas dalam 

permainan sofball. 

Melakukan lemparan atas dalam permainan softball, kekuatan otot lengan dan 

koordinasi mata tangan dibutuhkan untuk melempar dengan cepatdan akurat 

pada sasaran atau target. Dari dua faktor tersebut dapat diduga ada 

hubungannnya antara keduanya secara bersamaan dengan akurasi lemparan 

atas dalam permainan sofball. 
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J. Hipotesis 

 

Menurut Arikunto (2010: 110) hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul. Berdasarkan kajian teoritis yang berhubungan dengan 

permasalahan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

 

Ho1:  Tidak ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan  

 terhadap ketepatan lemparan atas dalam permainan sofball pada 

 UKM sofball putri Universitas Lampung. 

Ha1:  Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan 

 terhadap ketepatan lemparan atas dalam permainan sofball pada 

 UKM sofball putri Universitas Lampung. 

 

Ho2:  Tidak ada hubungan yang signifikan antara koordinasi mata tangan 

 terhadap ketepatan lemparan atas dalam permainan sofball pada 

 UKM sofball putri Universitas Lampung.  

Ha2:  Ada hubungan yang signifikan antara koordinasi mata tangan 

 terhadap ketepatan lemparan atas dalam permainan sofball pada 

 UKM sofball putri Universitas Lampung.  

 

Ho3:  Tidak ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan 

dan koordinasi mata tangan terhadap ketepatan lemparan atas 

dalam  permainan softball pada UKM sofball putri Universitas 

Lampung. 
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Ha3:  Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan  dan 

 koordinasi mata tangan terhadap ketepatan lemparan atas dalam 

 permainan softb all pada UKM sofball putri Universitas Lampung. 

 

 

 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian merupakan strategi umum yang digunakan dalam 

pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, untuk menjawab 

persoalan yang dihadapi. Suatu penelitian dapat berhasil dengan baik dan 

sesuai denga prosedur ilmiah, apabila penelitian tersebut menggunakan 

metode dan alat yang tepat. dengan menggunakan metode dan alat bantu yang 

tepat penelitian yang dilaksanakan akan lebih terarah dan dapat memperoleh 

hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menurut S Arikunto 

(2010: 203) “metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitiannya”. Menurut Riduwan (2005: 207) 

metode deskriptif korelasional yaitu studi yang bertujuan mendeskripsikan 

atau menggambarkan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung pada 

saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum dan sesudahnya. Menurut 

Riduwan (2005: 141) analisis korelasi ganda untuk mencari besarnya 

pengaruh atau hubungan antara dua variable bebas (X) atau lebih secara 

simultan (bersama-sama) dengan variable terikat (Y). 

Untuk mengetahui hubungan kekatan otot lengan dan koordinasi mata tangan 

terhadap  akurasi lemparan atas dalam permainan sofball putra UKM sofball 
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putri Universitas Lampung. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif korelasi dengan cara pengambilan data menggunakan survey 

dengan teknik tes dan pengukuran. artinya peneliti melihat dan mengamati 

secara langsung saat melakukan penelitian. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2010: 173). 

Populasi dibatasi oleh jumlah obyek atau individu paling sedikit 

mempunyai sifat yang sama. Maksud dari penelitian di atas adalah 

keseluruhan individu yang akan dijadikan obyek penelitian dan paling 

sedikit mempunyai sifat yang sama. Adapun sifat yang sama dimaksud 

dalam penelitian ini adalah: 

Anggota UKM sofball putra Universitas Lampung. dalam penelitian ini 

digunakan sebagai objek penelitian adalah keseluruhan anggota UKM 

sofball putri Universitas Lampung yang berjumlah 20 orang, berarti 

populasi dari penelitian ini berjumlah 20 orang. 

 

2. Sample  

Menurut Arikunto (2010: 174) sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua. 

Sebaliknya jika subjeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15 

persen. Karena mahasiswi yang mengikuti UKM sofball putri tidak lebih 

dari 100 orang, maka sampel diambil semua populasi yaitu 20 orang.  

 



44 
 

C. Variabel Penelitian 

 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian penelitian 

(Arikunto, 2010: 161). Variabel dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) 

variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat. 

 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada 

variabel lainnya, variabel ini dilambangkan dengan (X). Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah kekuatan otot lengan (X1) dan koordinasi mata 

tangan (X2). 

 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang nilai-nilainya tergantung pada 

variabel lainnya, variabel ini dilambangkan dengan (Y). Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah ketepatan lemparan atas dalam permainan 

sofball (Y). 

3. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

  

Gambar 10 

Desain Penelitian X1, X2 dan Y 

(Sugiyono. 2005:166) 

X1 

Y 

 

X2 
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Keterangan : 

X1 = Kekuatan otot lengan 

X2 = Koordiansi Mata Tangan 

Y = Ketepatan Melakukan Lemparan Atas Dalam Permainan   

    Sofball 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Menghindari terjadinya pengertian yang keliru tentang konsep variabel yang 

ada dalam penelitian ini, maka perlu dipaparkan definisi operasional variabel 

sebagai berikut: 

Menurut Sugiyono (2013: 38) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Jadi dapat 

disederhanakan bahwa yang dimaksud variabel adalah suatu hal yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti sebagai sesuatu yang akan diteliti, 

dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang terdiri dari variabel 

indepanden (variabel bebas) dan variabel depanden (variabel terikat). 

1. Kekuatan otot lengan adalah kemampuan otot lengan dalam melakukan 

suatu gerakan  yang membangkitkan tegangan terhadap suatu beban. 

Kekuatan otot lengan seseorang dapat diketahui melalui satuan kg pada 

alat push dynamometer. 

2. Koordinasi adaalah kemampuan untuk mengatur seluruh komponen 

kebugaaran. koordinasi mata tangan dalam permainan softball adalah 

kemampuan mengatur komponen mata dan tangan yang memadai, yakni 
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memenuhi standar kebugaran dalam melakukan lemparan. mata akan 

bekerja mengukur seberapa jarak dan ke mana bola akan dituju, kemudian 

tangan akan menerima sinyal dengan kekuatan seberapa dan ke arah mana 

bola akan diluncurkan. Koordinasi mata tangan seseorang dapat diketahui 

melalui lempar tangkap bola tenis yang dilempar ke dinding yang telah di 

beri target 

3. Ketepatan lemparan atas dalam permainan softball yang dimaksud adalah 

kemampuan seseorang untuk melakukan lemparan atas dalam permainan 

softball secara maksimal dan lemparan dapat mengenai target. Ketepatan 

lemparan atas dalam permainan softball dapat diketahui menggunakan 

target tes yang diciptakan oleh Aahper untuk mahasiswi perguruan tinggi 

dalam buku Harold M. 

 

E. Instrumen Penelitian 

 

Menurut Arikunto (2010: 203) instrumen adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan one-shot model yaitu pendekatan yang 

menggunakan satu kali pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam 

tes ini adalah : 

1. Instrumen Tes Kekuatan Otot Lengan 

Tes untuk mengukur kekuatan otot lengan menggunakan push 

dynamometer. Satuan dalam instrumen push dynamometer ini adalah 
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kilogram (Kemenpora 2005 : 25). Memiliki indeks validitas sebesar 0,63 

dan reabilitas 0,63. 

Tujuan  : untuk mengukur kekuatan otot lengan dalam mendorong. 

Alat     : push dynamometer, alat tulis, formulir tes. 

Petugas   : pemandu tes dan pencatat skor 

Pelaksanaan   :  

a. Siapkan alat dengan baik 

b. Instruksikan kepada peserta tes untuk berdiri tegak dengan kaki 

terbuka selebar bahu dan pandangan lurus kedepan. 

c. Berikan alat  push dynamometer kepada peserta dengan posisi tangan 

memegang dengan kedua tangan di depan dada, lalu posisi lengan dan 

tangan lurus dengan bahu. Dorong alat tersebut sekuat tenaga.  

d. Pada saat mendorong, alat tidak boleh  menempel pada dada, 

sedangkan  tangan dan siku tetap sejajar bahu.  

e. Lalu catat hasil dari pengukuran tersebut. 

Penilaian  : pengukuran dilakukan sebanyak dua kali kali berturut-turut,   

lalu hasil terbaik dari pengukuran digunakan sebagai data  

penelitian. Skor dicatat dalam satuan kg. 
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Gambar 11. Alat push dynamometer 

 

2. Instrumen Tes Koordinasi Mata Tangan 

Tes koordinasi mata tangan dilakukan dengan melakukan lempar tangkap 

bola tenis yang dilempar ke dinding yang telah di beri target oleh afif 

Fadhulah dalam Muharam Syuhada, (2013: 37). Tes ini memiliki validitas 

sebesar 0,84 dan reabilitas sebesar 0,62. sasaran berbentuk lingkaran 

terbuat dari kertas dengan garis tengah 30cm. Peserta berdiri dibelakang 

garis batas lemparan sejauh 2,5m. Peserta tes diberi kesempatan untuk 

melempar bola ke arah sasaran dan menangkap bola kembali sebanyak 10 

kali, selama 2 periode. Nilai maksimal 20.  

 

Tujuan  : untuk mengukur koordinasi mata tangan  

Alat  : bola tenis, kapur, sasaran dari lingkaran yang terbuat dari           

     kertas  dengan garis tengah 30cm, meteran dengan  

     ketelitian 1cm. Alat tulis, lapangan. 

Petugas : petugas terdiri dari 3 tiga orang 
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Pelaksanaan : sasaran ditempatkan di tembok setinggi bahu peserta tes.  

    Peserta berdiri di belakang garis batas lemparan sejauh  

               2,5m. Paserta tes diberi kesempatan untuk melempar bola  

    ke arah sasaran dengan menggunakan lamparan ke bawah  

      dan menangkap bola kembali sebanyak 10 kali ulangan,  

    dengan menggunakan 1 tangan. Peserta di berikan lagi  

     kesempatan untuk melakukan lempar tangkap bola  

     dengan menggunakan salah satu tangan dan ditangkap  

     oleh tangan yang berbeda sebanyak sepuluh kali ulangan, 

     setiap peserta di berikan kesempatan untuk melakukan  

      percobaan. 

Penilaian :  

 tiap lemparan yang mengenai sasaran dan tertangkap 

tangan memperoleh nilai satu. 

 untuk memperoleh 1 nilai; bola harus dilemparkan dari 

arah bawah , bola harus menganai sasaran, bola harus 

langsung di tangkap tanpa halangan sebelumnya, testi 

tidak beranjak atau perpindah ke luar garis batas untuk 

menangkap bola. 

  jumlah nilai hasil 10 lemparan pertama dan 10 

lemparan ke dua. nilai total yang mungkin dapat 

dicapai adalah 20.  
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Gambar 12. Tes Koordinasi Mata Tangan (Ismaryati, 2006: 54) 
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3. Instrumen Tes Ketepatan Lemparan Atas Dalam Permainan Softball 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah target tes yang diciptakan 

oleh Aahper untuk mahasiswi perguruan tinggi dalam buku Harold M. 

Barrow dan Rosemary McGee (1979:286). Lemparan dilakukan 10 kali 

pada target dinding dan lantai yang telah diberikan data penilaian dengan 

percobaan dilakukan 2 kali oleh para pemain namun tidak diambil nilainya 

untuk yang percobaan. Jarak lempar sampai ke tembok ialah 40 feet atau 

12,22m. Tes ini memiliki tingkat indeks reability sebesar 0, 88 dan validity 

sebesar 0,63. 

Tujuan  : untuk mengukur ketepatan lemparan atas sofball 

Alat   : bola sofball, lapangan, tembok, glove, kapur formulir  

    penilaian, alat tulis 

Petugas  : petugas tes terdiri dari 3 orang 

Pelaksanaan : siapkan alat dengan baik dan para petugas tes berada pada 

    posisinya masing-masing Instruksikan kepada peserta agar 

    berdiri pada zona melempar, bola sudah ada di tangan dan 

    siap untuk melempar Lalu perintahkan untuk melakukan  

    lemparan atas sofball ke arah tembok. Catat leparan yang  

    mengenai tembok dan lantai. 

Keterangan Ukuran Target Dinding: 

5 = 18" x 18" 

4 = 18" x 12" 

3 = 12" x 12" 

2 = 18" x 12" 

1 = 24" x 24" 

      (outside) 

     12"x12"x12" 

      (inside) 
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Gambar 13. Dimensi Dan Area Target Untuk Tes Akurasi Lemparan 

(H.M Barrow & Rosemary. M, 1979:288) 

 

Penilain  : lemparan yang tidak mengenai target diberi nilai 0, 

     dan bila mengenai target di tembok dan lantai  

     diberikan nilai 1-5  untuk masing-masing target  

     yang di terkena bola untuk satu kali lemparan.  

     Nilai maksimum yang dapat diperoleh olah pemain 

     dari 10 kali lemparan pada target tembok dan  

     lantai adalah 100 (50 tembok dan 50 untuk lantai). 
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F. Pengumpulan Data 

 

Menurut Maksun (2009:54) pengumpulan data adalah proses pengadaan data 

baik primer maupun sekunder unruk kepentingan penelitian. Menurut 

Arikunto (2010:265) dijelaskan bahwa 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 melalui 

metode survey,yaitu peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan 

pengukuran dilapangan. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

Menurut Riduwan (2005: 98), untuk menguji hipotesis antara X1 dengan Y 

dan X2 dengan Y digunakan statistik melalui korelasi product moment. 

Untuk menguji hipotesis antara X1 dengan y digunakan statistik melalui 

korelasi product moment dengan rumus : 

 
      

 (    ) (    )(  )

√{    
   (     ) } *     (  ) +

 

Keterangan : 

      = koefisien korelasi 

n   = jmlah sampel 
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X1  = skor variable X1 

Y  = skor variable Y 

 X1 = jumlah skor variable X1 

 Y  = jumlah skor variable Y 

 X
2
 =jumlah kuadrat skor variable X1 

 Y
2
  =jumlah kuadrat skor variable Y 

 

Untuk menguji hipotesis antara X2 dengan Y digunakan statistik melalui 

korelasi product moment dengan rumus : 

 
     

 (    ) (    )(  )

√{    
   (     ) } *     (  ) +

 

Keterangan: 

      = koefisien korelasi 

n    = jumlah sampel 

X2  = skor variable X2 

Y  = skor variable Y 

 X2 = jumlah skor variable X2 

 Y  = jumlah skor variable Y 

 X
2
 =jumlah kuadrat skor variable X2 

 Y
2
  =jumlah kuadrat skor variable Y 

 

Menurut Ridwan (2005: 98), harga r yang diperoleh dari perhitungan hasil tes 

dikonsultasikan dengan table r product moment. Interprestasi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Interprestasi Nilai r 
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Besarnya Nilai r Interprestasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 

Antara 0,600 sampai dengan 0,799 

Antara 0,400 sampai dengan 0,599 

Antara 0,200 sampai dengan 0,399 

Antara 0,000 sampai dengan 0,199 

Sangat kuat 

Kuat 

Cukup kuat 

Rendah 

Sangat rendah (tak berklerasi) 

Sumber: Sugiono (2013: 184) 

Untuk mengetahui apakah koefisien korelasi hasil perhitungan signifikasi 

atau tidak, maka perlu dibandingkan dengan r tabel Produck moment, dengan 

taraf kesalahan 5% (taraf kepercayaan 95%)Setelah diketahui besar kecilnya r 

xy maka taraf signifikan dilihat dengan 

Kriteria pengujian hipotesis : Jika r hitung > r table, maka tolak Ho artinya ada 

hubungan yang signifikan dan jika r hitung < r table , maka terima Ho artinya 

tidak ada hubungan yang signifikan.  

Untuk mencari besarnya sumbangan (kontribusi) antara variabel X dan 

variabel Y maka menggunakan rumus koefisien determinasi : 

KP = r
2
 x 100% 

Keterangan : 

KP  = nilai koefisien determinasi 

r
2
    = koefisien korelasi 

 

Selanjutnya dihitung dengan rumus korelasi ganda menurut Riduwan (2005: 

141) analisis korelasi ganda untuk mencari besarnya pengaruh atau hubungan 

antara dua variable bebas (X) atau lebih secara simultan (bersama-sama) 
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dengan variable terikat (Y). Analisis korelasi ganda dilakukan untuk menguj 

hipotesis yang telah dilakukan yaitu untuk mengetahui besarnya hubungan 

variabel bebas (X1 dan X2) terhadap variabel terikat (Y) baik secara terpisah 

maupun secara bersama-sama. Pengujian hipotesis menggunakan rumus 

korelasi ganda dengan rumus sebagai berikut: 

       = √
    
        

   (    ) (    ) (     )

       
  

Keterangan: 

                   = koefisien korelasi ganda antara variabel X1 dan X2 secara  

      bersama-sama   dengan variabel Y 

      = koefisien korelasi X1 terhadap Y 

       = koefisien korelasi X2 terhadap Y 

       = koefisien korelasi X1 terhadap X2 

 

selanjutnya untuk mengetahui sumbangan dua variabel X1 danX2  secara 

bersama -sama terhadap variabel Y, koefisien determinasi dicari dengan jalan 

mengalikan koefisien korelasi ganda yang telah dikuadratkan (R
2
) dengan 

100%. 

 



 
 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dibuktikan dengan analisis data dengan 

menggunakan teknik analisis korelasi ganda (multiple corelation) maka 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan (X1) terhadap 

ketepatan lemparan atas dalam permainan softball (Y) pada mahasiswi 

UKM softball di Universitas Lampung.   Koefisien korelasi (X1Y) lebih 

besar dari pada rtabel maka dapat disimpulkan bahwa terima Ha dan tolak 

Ho. 

2. Ada hubungan yang signifikan antara kelentukan togok (X2) terhadap 

ketepatan lemparan atas dalam permainan softball (Y) pada mahasiswi 

UKM softball di Universitas Lampung. Koefisien korelasi (X2Y) lebih 

besar dari pada rtabel maka dapat disimpulkan bahwa terima Ha dan tolak 

Ho. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan (X1) dan 

koordinasi mata tangan (X2) terhadap hasil lemparan atas dalam 

permainan softball (Y) pada mahasiswi UKM softball di Universitas 
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Lampung.   Koefisien korelasi ganda (X1X2Y) lebih besar dari pada rtabel 

maka dapat disimpulkan bahwa terima Ha dan tolak Ho. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis menyarankan 

untuk dijadikan bahan masukan:  

1. Komponen utama yang menentukan baik buruknya ketepatan lemparan 

atas softball adalah koordinasi mata tangan, sedangkan kekuatan otot 

lengan hanya sebagai penunjang saja. Oleh karena itu bagi para pelatih 

hendaknya melakukan program latihan peningkatan koordinasi mata 

tangan agar para pemain dapat melakukan lemparan atas softball dengan 

baik. 

2. Hasil penelitian ini hendaknya digunakan sebagai bahan referensi bagi 

peneliti yang melakukan penelitian yang melakukan penelitian sejenis 

sehingga akan lebih sempurna. 

3. Hasil penelitian ini hendaknya dapat dipergunakan sebegai tambahan, 

bahan kajian awal bagi guru olahraga untuk meningkatkan ketepatan 

lemparan atas dalam permainan softball, dan bagi masyarakat dapat 

menjadikan wawasan tentang permainan softball. 
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