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ABSTRAK 

 

KONTRIBUSI PANJANG LENGAN, KEKUATAN OTOT LENGAN DAN 

PANJANG TUNGKAI TERHADAPHASILLEMPAR LEMBING 

PADASISWA KELAS XI SMA NEGERI 3 GUNUNG SAKTI  
KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG 

 

Oleh 

 

Reza Stiawansyah 

 

Lempar lembingmerupakan bagian daricabangolahragaatletik. Olahragaatletik sering 

dianggap sebagai indukdari semua cabang olahraga. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kontribusi panjang lengan, kekuatan otot lengan dan panjang tungkai 

terhadaphasil lempar lembing pada siswa kelas XI SMA Negeri 3 Gunung Sakti 

Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.Metode yang digunakan 

dalampenelitian adalah survei. Populasi penelitian berjumlah 101 siswa dan sampel 

yang diambil berjumulah 25 siswa dengan menggunakan teknik random sampling. Data 

diambil menggunakan tes dan pengukuran terdiri dari jauhnya lempar lembing dengan 

meteran, pengukuran panjang lengan dan panjang tungkai menggunakan antropometri, 

dan kekuatan otot lengan dengan push dinamometer. Setelah data terkumpul, 

selanjutnya dianalisis menggunakan regresi. Hasil analisis menunjukan bahwa secara 

keseluruhan diperoleh nilai R sebesar 0,625 dengan nilai probabilitas (Sig. Fchange ) = 

0,000. Karena nilai Sig. Fchange < 0,05, maka Ha diterima dan H0 ditolak, artinya 

signifikan. Berdasrkan hasil tersebut terbukti bahwa penjang lengan, kekuatan otot 

lengan dan panjang tungkai memiliki kontribusi secara simultan dan signifikan 

terhadap hasil lempar lembing. Kesimpulan bahwa adanya Kontribusi Panjang Lengan, 

Kekuatan Otot Lengan dan Panjang Tungkai terhadap Hasil Lempar Lembing  

 

Kata kunci : Panjang lengan, kekuatan otot lengan, panjang tungkai, Lempar-      

  lembing 
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MOTTO 

 

 

“Hei jangan ragu dan jangan malu, tunjukkan pada dunia bahwa sebenarnya kita 

mampu”. 

(Iwan Fals) 

 

“ Perbaikilah perahumu karna samudra didepan luas terbentang, dan persiapkanlah 

bekalmu karna perjalanamu masih jauh kedepan” 

( Al-Hadits ) 

 

“Hiduplah laksana pohon yang rindang meski belum berbuah namun setidaknya dapat 

memberikan keteduhan pada makhluk tuhan ada di sekitarnya”. 

(Reza Stiawansyah) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Upaya untuk menumbuhkan manusia yang sehat, kuat terampil dan 

bermoral adalah melaui pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah 

studi, praktik, dan apresiasi seni dan ilmu gerak insani. Pendidikan jasmani 

merupakan bagian dari sistem pendidikan secara keseluruhan yang 

mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, sosial dan emosional 

yang serasi, selaras dan seimbang.  Gerak atau aktivitas jasmani adalah 

alamiah dan dasar keberadaan bagi setiap insan. Gerak itu sendiri adalah 

ciri insani, gerak adalah ciri kehidupan, ketiadaan gerak adalah kematian. 

Karena itu, pembelajaran gerak atau aktivitas jasmani sesungguhnya 

sangat penting bagi kualitas hidup manusia. 

Pendidikan jasmani memberi kesempatan kepada seseorang untuk 

terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui aktivitas 

jasmani, bermain, dan berolahraga yang dilakukan secara sistematis, 

terarah dan terencana. Gerak dalam tubuh manusia dapat dijadikan sebagai 

modal dalam menentuan prestasi. Ketika seseorang mampu menggunakan 

sistem gerak tubuhnya secara optimal dan tentunya diikuti dengan 

pelatihan yang mampu mendukung terjadinya prestasi. 
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Konsep pendidikan jasmani tidak terlepas dari olahraga karna 

olahraga merupakan bagian terpenting dalam memberikan sumbangan bagi 

pertumbuhan dan perkembangan manusia seutuhnya. Olahraga adalah 

proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat 

mendorong mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan 

rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam 

bentuk permainan, perlombaan/ pertandingan, dan kegiatan jasmani yang 

intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak 

dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas 

berdasarkan Pancasila. Hal ini sesusai dengan motto klasik yang berbunyi 

“men sana in Corporesano” yang artinya di dalam tubuh yang sehat 

terdapat jiwa yang kuat. Adapun macam olahraga yang dapat 

dikembangkan, antara lain: (1) atletik, (2) bola volly, (3) bulu tangkis, (4) 

tenis meja, (5) tenis, (6) bola basket, (7) sepak bola, (8)  senam, (9) 

renang, (10) soft ball, (11) base ball, (12) pencak silat, (13) tinju, (14) 

gulat, (15) karate, (16) judo, (16) anggar. 

Atletik adalah olahraga yang dalam setiap gerakannya 

menggunakan aktivitas fisik atau jasmani, dimana dalam melakukannya 

seluruh anggota tubuh akan ikut bergerak, baik itu kaki, tangan atau 

anggota tubuh yang lain. Dalam cabang olahraga atletik terdapat beberapa 

nomor yaitu lari, lompat, lempar. Nomor untuk lempar terdiri dari lari 

tolak peluru, lontar martil, lempar cakram dan lempar lembing. Dari 

berbagai nomor lempar  tersebut, lempar lembing merupakan salah satu 
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materi pendidikan jasmani pada Sekolah Menengah Atas (SMA), 

khususnya kelas XI. Untuk mendapatkan hasil lempar lembing yang baik 

ada beberapa aspek yang harus dikembangkan melalui latihan, aspek-

aspek tersebut adalah : 1). persiapan fisik, 2). persiapan teknik. Aspek 

kemampuan biomotor yang meliputi kekuatan, kecepatan, kelentukan, dan 

komposisi tubuh  juga harus dilatih dan dikembangkan. 

Penggunaan kekuatan atau power dalam lempar lembing selain 

digunakan untuk awalan juga digunakan pada saat melepaskan lembing. 

Kekuatan cengkraman kaki pada saat memijak tanah untuk menghasilkan 

power yang besar perlu di kombinasikan dengan koordinasi anggota tubuh 

yang lain. Kekuatan otot tungkai sangat berpengaruh terhadap hasil 

awalan, pada saat akan melemparkan lembing kekuatan terbagi dalam 

tungkai dan tangan, serta kelentukan untuk mendukung hasil lemparan. 

Tumpuan pada saat melempar diperlukan kekuatan yang maksimal 

sehingga momentum daya ledak dapat di salurkan dengan baik. Kaki 

sebagai tumpuan perlu dilatih dan dikembangkan, kelincahan dan daya 

tahan dapat dihasilkan dari latihan yang intensif. Kaki sebagai tumpuan 

dan tangan sebagai tolakan pada saat melempar, lembing yang dibawa 

oleh tangan dengan cara digenggam berdasarkan kemampuan masing-

masing atlet tentunya tidak memiliki kesamaan. Ayunan dan genggaman 

tangan sangat penting dalam pelaksanaan lempar lembing, daya ledak 

dipusatkan di bagian tangan, apabila genggaman tidak kuat maka hasil dari 

lemparan tidak maksimal. Lembing yang dibawa oleh tangan dapat 
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menggunakan gaya yang setiap atlet memiliki gayanya masing-masing, 

mulai dari lembing yang dibawa diatas bahu kemudian ditarik ke belakang 

sebagai ancang-ancang untuk mengumpulkan power, dengan koordinasi 

lembing di lempar dengan kekuatan maksimal. 

Kelentukan sangat mendukung dalam lempar lembing, karena 

dalam melakukan gerakan lempar lembing terdapat kontraksi otot ktepel 

pada pinggang. Kelentukan pinggang merupakan faktor yang mendukung 

karena dalam lempar lembing terdapat gerakan lenting badan. Dan setiap 

individu memiliki tingkat kelentukan yang berbeda-beda sehingga hasil 

yang didapat dalam lemparan setiap individu akan berbeda pula. 

Kelentukan dalam lempar lembing digunakan untuk melentingkan lembing 

agar pada saat dilempar mendapatkan momentum yang bagus. Kelentukan 

selain untuk melentingkan lembing juga untuk menambah power 

lemparan. 

Dalam melakukan lempar lembing kekuatan otot tungkai, lengan 

dan kelentukan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap 

keberhasilan lemparan yang akan memberikan tenaga penting untuk 

tolakan, karena dengan kekuatan yang besar akan memungkinkan 

seseorang memiliki lemparan yang lebih jauh sehingga dapat 

menghasilkan prestasi maksimal. Berdasarkan pernyataan di atas dapat 

diketahui bahwa keberhasilan dalam melakukan lempar lembing 

dipengauhi oleh beberapa faktor yaitu: power lengan, power tungkai dan 

kelentukan. karena sentakan gerakan kaki seperdetik yang kuat dan cepat 
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dengan jangkauan kaki yang jauh serta tolakan dan ayunan tangan yang 

disertai kelentukan, sehingga dapat menghasilkan lemparan yang 

maksimal. 

Untuk mendapatkan permasalahan yang menjadi latar belakang 

peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian di SMA 

Negeri 3 Gunung Sakti Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. 

Menurut pengamatan awal, pada praktek lempar lembing di SMA Negeri 3 

Gunung Sakti Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, peneliti 

menemui gejala-gejala seperti masih banyak siswa yang belum mampu 

mencapai hasil lemparan dengan maksimal, masih banyak siswa yang 

belum memahami teknik yang benar dalam mengambil tumpuan untuk 

melempar, kurangnya pemahamana siswa tentang cara memegang dan 

melempar lembing dengan baik dan benar, serta beragamnya hasil 

lemparan antara siswa yang satu dan yang lainya dari siswa yang memiliki 

postur tubuh yang tingi dan rendah, serta siswa yang memiliki lengan yang 

besar dan siswa yang memliki lengan tangan yang kururs/kecil. 

Karna dalam lempar lembing selain menggukan komponen power 

lengan dan power tungkai, tetapi juga faktor tinggi badan yang berfungsi 

untuk menambah daya dorong saat melempar. Oleh sebab itu, peneliti 

bermaksut mengadakan penelitian tentang. Kontribusi panjang lengan, 

kekuatan otot lengan dan panjang tungkai terhadap hasil lempar 

lembing siswa kelas XI SMA Negeri 3 Gunung Sakti Kecamatan 

Menggala Kabupaten Tulang Bawang. 
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B. Identifikasi Masalah 

1. Belum teridentifikasinya kekuatan otot lengan dalam melempar 

lembing. 

2. Belum teridentifikasinya panjang lengan terhadap hasil lempar 

lembing. 

3. Belum teridentifikasinya panjang tungkai terhadap hasil lempar 

lembing.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka dapt dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar kontribusi panjang lengan terhadap hasil lempar 

lembing siswa kelas XI SMA Negeri 3 Gunung Sakti Kecamatan 

Menggala Kabupaten Tulang Bawang? 

2. Seberapa besar kontribusi kekuatan otot lengan terhadap hasil lempar 

lembing siswa kelas XI SMA Negeri 3 Gunung Sakti Kecamatan 

Menggala Kabupaten Tulang Bawang? 

3. Seberapa besar kontribusi panjang tungkai terhadap hasil lempar 

lembing siswa kelas XI SMA Negeri 3 Gunung Sakti Kecamatan 

Menggala Kabupaten Tulang Bawang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Mengetahui kontribusi panjang lengan terhadap hasil lempar lembing 

siswa kelas XI SMA Negeri 3 Gunung Sakti Kecamatan Menggala 

Kabupaten Tulang Bawang. 

2. Mengetahui kontribusi kekuatan otot lengan terhadap hasil lempar 

lembing siswa kelas XI SMA Negeri 3 Gunung Sakti Kecamatan 

Menggala Kabupaten Tulang Bawang. 

3. Mengetahui kontribusi panjang tungkai terhadap hasil lempar lembing 

siswa kelas XI SMA Negeri 3 Gunung Sakti Kecamatan Menggala 

Kabupaten Tulang Bawang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Sebagai acuan bagi pihak sekolah untuk melaksanakan dan 

menerapkan kurikulum. 

2. Sebagai acuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di 

sekolah. 

3. Dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memperaktekkan mata 

pelajaran atletik khususnya lempar lembing. 

 

F. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman serta penafsiran- 

penafsiran yang digunakan, maka penulis menganggap perlu untuk 

menegaskan istilah-istilah sebagai berikut : 

1. Panjang Lengan 
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Panjang lengan adalah organ tubuh yang panjangnya dari pangkal 

lengan atas sampai ke ujung jari tengah. 

2. Kekuatan otot lengan 

Kekuatan otot lengan adalah kemampuan otot pada lengan untuk 

membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. 

3. Otot tungkai  

Otot tungkai tungkai  adalah  kemampuan  otot tungkai  atas dan bawah 

untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Olahraga Atletik 

Rustiadi,  Tri.  (2008:3) olahraga adalah bentuk kegiatan jasmani yang 

terdapat di dalam permainan, perlombaan dan kegiatan jasmani yang 

intensif dalam rangka memperoleh rekreasi, kemenangan dan prestasi 

optimal. Lebih lanjut dijelaskan bahwa olahraga adalah bagian integral 

dari pendidikan yang dapat memberikan sumbangan yang berharga sekali 

bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia seutuhnya dan yang 

berlangsung seumur hidup. 

Olahraga atletik merupakan salah satu cabang olahraga yang 

terpenting dalam pelaksanaan olimpiade modern. Cabang olahraga atletik 

merupakan salah satu unsur penting dari olahraga, 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 dalam cabang 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 
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kehidupan sehari-hari yaitu lari, jalan, lompat dan lempar. 

Di dalam atletik terdapat aktivitas fisik atau latihan fisik, berisikan 

gerak-gerak alamish/wajar seperti jalan, lari, lompat dan lempar.  Atletik 

juga merupakan olahraga yang banyak pilihannya yang meliputi banyak 

events yang berlainan satu sama lain, baik metode pelaksanaannya, 

maupun sifat-sifat jasmaniah para pelakunya. 

Atletik mempunyai peranan penting di dalam peningkatan kondisi 

fisik, sehingga sering digunakan sebagai dasar pokok dalam rangka 

peningkatan prestasi maksimal bagi cabang olahraga lainnya. Dan untuk 

menunjang prestasi khsusnya dalam cabang olahraga atletik perlu 

diberikan pelatihan bagi atlit agar memperoleh prestasi maksimal. Karena 

latihan atletik merupakan sarana yang baik sekali di dalam meningkatkan 

kemampuan tubuh untuk berprestasi secara umum. Dengan 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. 

1. Pengertian panjang lengan 

Joko Pardiyanto, (2003: 16) menjelaskan bahwa lengan 

merupakan gabungan dari tulang-tulang, persendian dan otot-otot 

yang bila dikelompokkan terdiri dari lengan atas dan lengan bawah. 

Lengan atas yaitu dari pangkal lengan atas sampai siku. Lengan 

bawah yaitu anggota badan yang terdapat diantara siku dan 

pergelangan  tangan, dimana pergelangan  tangan terdiri dari telapak 
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tangan dan jari-jari tangan. Lengan  merupakan  salah satu anggota 

gerak atas pada tubuh manusia. Lengan merupakan anggota gerak 

atas yang terdiri dari seluruh lengan, mulai dari pangkal lengan 

sampai ujung jari tangan (Joko Pardiyanto, 2003: 18). Jadi  panjang  

lengan  adalah  organ  tubuh  yang  panjangnya  dari  pangkal lengan 

atas sampai dengan ujung jari. 

2. Kekuatan Otot Lengan 

Otot merupakan alat gerak yang aktif karena tulang dalam tubuh 

tidak dapat digerakan apabila ia tidak degerakan oleh otot yang 

mendapat rangsangan yang di sampaikan ke otot melalui syaraf. 

Santoso (2000 : 127) di dalam tubuh manusia terdapat 3 macam otot 

yaitu : otot polos, otot jantung, dan otot lurik. 

Pada umumnya gerakan yang disebabkan oleh otot lurik adalah 

gerakan yang disadari menurut kemauan kita. Dalam tubuh manusia ± 

43% dari berat badan/ tubuh adalah jaringan otot. Jaringan otot 

mempunyai sifat dapat dirangsang (irritable), dapat memendek atau 

berkontraksi (contractable), dapat memanjang (extansible) dan elastic 

(Santoso, 2000: 126). Ditinjau dari komposisi kimianya otot terdiri dari 

75% air, 20% protein dan 5% mineral dan garam bukan organik. 

Menurut Suharno HP (1999: 31) menyatakan, kekuatan adalah 

kemampuan dari otot untuk dapat mengatasai beban/tahanan dalam 

menjalankan aktivitasnya. 
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Tentang kekuatan otot, Suharno (1998 : 32) mengatakan : kekuatan 

biasa digunakan untuk mengatasi beban yang berat gerakan meledak 

dalam satu irama serta kekuatan yang tinggi dalam waktu yang lama, 

berdasarkan kegunaannya kekuatan dapat dibedakan menjadi tiga 

macam, yaitu: 

a. Kekuatan maximum adalah kekuatan otot dalam kontraksi 

maksimal, serta dapat melawan beban yang maksimal 

b. Kekuatan kecepatan adalah kemampuan sebuah otot atau untuk 

mengatasi beban dengan kecepatan yang tinggi dalam suatu 

gerakan 

c. Daya tahan kekuatan adalah kemampuan daya tahan lamanya 

kekuatan otot untuk melakukan tahanan beban-beban yang tinggi 

intesitasnya. 

Dalam olahraga kerja otot atau sekelompok otot secara explosive 

mutlak sangat diperlukan, sedang dalam penelitian ini dimaksudkan 

adalah kekuatan lengan. Telah banyak para ahlii mengemukakan 

bahwa kemampuan olahragawan tergantung pada ciri- ciri antrofo 

mentri dan mekanis. Agar kemampuan yang tinggi perlu adanya cirri-

ciri genetik yang memadai dan dapat dikembangkan melalui latihan-

latihan yang teratur. Kekuatan otot tidak bertalian dengan faktor 

keturunan. Akan lebih baik jika ada permulaan latihan sesudah 

memiliki latihan kekuatan yang cukup, lebih-lebih untuk olahraga 

yang memerlukan kekuatan otot. 
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Menurut Harsono (1988:200) power adalah kemampuan otot untuk 

mengerrahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat. 

Menurut Mahendra (2000: 35) kekuatan adalah sejumlah daya yang 

dapat dihasilkan oleh suatu otot ketika otot itu berkontraksi. Kekuatan 

juga disebut power yang diperlukan dalam olahraga atletik nomor 

lempar lembing, lecutan tangan pada saat menolak lembing diperlukan 

kekuatan yang terdapat pada otot lengan. Kekuatan suatu otot berdasar 

pada dua faktor utama.  

Pertama dipengaruhi oleh unsur-unsur strukturil otot  itu, 

khususnya volume, kekuatan otot meningkat sesuai meningkatnya 

volume otot. Kedua kekuatan otot ditentukan oleh kualitas kontrol tak 

sengaja kepada otot atau kelompok otot yang bersangkutan. Faktor ini 

penting dalam orang berlatih meningkatkan kekuatan otot dan 

menekankan perlunya belajar menggunakan kekuatan sesuai dengan 

pelaksanaan nyata. Dari pendapat diatas disimpulkan power otot 

lengan adalah kemampuan otot lengan atau sekelompok otot lengan 

seseorang dalam mengerahkan  tenaga secara maksimal untuk 

melakukan kontraksi atau gerakan. 

Otot-otot yang berperan dalam gerakan lempar lembing, yang 

terdapat pada lengan terdiri dari : a) Otot Tendon Bise, b) Otot Trisep, 

c) Otot Bisep Brakhii, d) Otot Brakhialis,  e) Otot Brachioradialis, f) 

Otot Pronator Teres, g) Otot Palmaris Longus, h) Otot Fleksor Karpi 

Radialis, i) Otot Fleksor Retinakullum, j) Otot Fleksor Karpi Ulnaris, 
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k) Otot FasiaPalmaris. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Otot Lengan  

Sumber  : Wingered (1994:222) 

 

3. Pengertian Tungkai 

Salah satu komponen yang penting dalam prestasi olahraga yaitu 

ukuran tubuh, struktur tubuh atau kualitas biometrik. Menurut Bompa 

(1990:342), bahwa. “kualitas biometrik adalah mencangkup 

somatotipe dan pengukuran-pengukuran anthropometrik”. Prestasi 

olahraga memerlukan kualitas biometrik tertentu sesuai dengan nomor 

atau cabang olahraga yang dikembangkan. 

Postur tubuh merupakan salah satu komponen yang penting dalam 

prestasi olahraga, sehingga postur tubuh sering dijadikan bahan 

pertimbangan dalam menentukan cabang olahraga yang ditekuni oleh 

atlet tertentu. M. Sajoto (1995:2) mengemukakan bahwa “salah satu 

aspek biologis yang ikut menentukan pencapaian prestasi dalam 

olahraga yaitu struktur dan postur tubuh”. Lebih lanjut M. Sajoto 

(1995:2) mengemukakan bahwa struktur dan postur tersebut meliputi: 
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a) Ukuran tinggi dan panjang tubuh, b) Ukuran besar, lebar dan berat- 

tubuh, c) Somatotype (bentuk tubuh).  

Tungkai menurut Yusuf (2001 : 14) adalah terdiri dari paha atau 

tungkai atas (thigh / femur), lutut (knee), tungkai bawah (leg / crus) 

dan kaki (foot / pes / pedis), jadi tungkai adalah keseluruhan rangkaian 

dari pangkal paha sampai ujung kaki. Tungkai termasuk anggota 

kerangka bawah (Extrimitas Inferior). Tulang terbentuk oleh tulang-

tulang yang panjang, panjang tungkai akan memberikan keuntungan 

mekanis untuk menghasilkan kekuatan dan kecepatan gerak. 

Panjang tulang tungkai akan membawa konsekwensi terhadap 

panjangnya otot tungkai, panjang tungkai akan memberikan 

keuntungan berupa kekuatan otot tungkai yang akan menghasilkan 

kekuatan otot tungkai maksimal. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kekuatan tungkai akan dapat memberikan keuntungan yang 

lebih besar dalam menempuh kecepatan maksimal, kekuatan tungkai 

dalam olahraga, sangat dibutuhkan disetiap cabang olahraga.  

Tungkai merupakan bagian tubuh sebagai anggota dan alat gerak 

bagian bawah yang memegang peranan penting dalam penampilan 

gerak. Tungkai dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tungkai atas dan 

tungkai bawah. Adapun yang dimaksut tungkai adalah anggota gerak 

bawah yang meliputi seluruh kaki, mulai dari pangkal paha sampai 

dengan jari kaki. Anatomi anggota gerak bawah (tungkai) terdiri dari : 

1)  tulang Femur, 2) tulang Patella, 3) tulang Tibia, 4) tulang Fibula, 
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5) Ossa tarsi, 6) Ossa metatarsi, 7) tulang Digi. 

Otot otot yang ada di tungkai bagian atas, menurut terdiri dari: 1) 

Otot tensor facia lata, 2) Otot abduktor dari paha, 3) Otot vastus 

laterae, 4) Otot rektus femoris, 5) Otot sartoros, 6) Vastus medialis, 7) 

Otot abduktor, 8) Otot gluteus maximus, 9) Otot paha lateral dan 

medial. Untuk lebih jelas dapat diliat pada gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Otot-otot yang terdapat pada tungkai atas 

Sumber : Pearce (2011: 134) 

 

Tungkai bawah adalah tungkai pada betis. Otot-otot yang terletak 

didaerah tungkai bawah menurut Pearce (2011:135) terdiri  dari : 1) 

Otot tabialis enterior, 2) Otot proneus longus, 3) Otot ektensor 

digitorum longus, 4) Otot gastroknemius, 5) Otot soleus, 6) Otot 

maleolus medialis, 7) Otot retinakula bawah, 8) Otot tendon akhiles. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar: 
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Gambar 3. Otot-otot tungkai bawah 

Sumber : Pearce (2011:135) 

 

4. Power Tungkai 

Power penting dan diperlukan oleh atlet cabang olahraga yang 

menuntut unsur kekuatan dan kecepatan gerak. Menurut Harsono 

(1988:200) “Power terutama penting untuk cabang-cabang olahraga 

dimana atlet harus mengerahkan tenaga yang eksplosif”. Dewasa ini 

power telah diakui sebagai komponen kodisi fisik yang memungkinkan 

atlet untuk mengembangkan kemampuannya guna mencapai tingkat 

prestasi yang lebih tinggi dalam olahraga yang digelutinya. Power 

merupakan hasil dari gabungan dua komponen kondisi fisik, yaitu 

kekuatan dan kecepatan. Ini sesuai dengan pendapat Pear and Morgan 

(1986 : 57) yang mengemukakan “Power is something different. 
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Power = strength + speed”. Begitu pula Rushall dan Pyke (1990 : 

252) mengatakan “power is usuakky described as function of both the 

force (strength) and speed movent”. Maksudnya adalah power 

biasanya dinyatakan sebagai gabungan dari dua bentuk gerakan yaiut 

kekuatan dan kecepatan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis dapat 

menyimpulkan bahwa power adalah perpaduan dari dua unsur 

komponen fisik yaitu kekuatan dan kecepatan. Setiap jenis 

keterampilan dalam olahraga dilakukan oleh sekelompok otot tertentu. 

Kekuatan merupakan komponen yang sangat penting untuk 

meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan karena kekuatan 

merupakan daya penggerak setiap aktifitas fisik. Disamping itu 

kekuatan memegang peranan penting melindungi atlet dari 

kemungkinan cedera otot-otot tungkai. 

a. Otot-otot tungkai atas meliputi: 

M.abduktor maldanus, M. abduktor brevis, M. abduktor 

longus. Ketiga otot ini menjadi satu yang disebut M. abduktor 

femoralis dan berfungsi menyelenggarakan gerakan abduksi dari 

femur, M. rektus femuralis, M. vastus lateralis eksternal, M. vastus 

medialis internal, M. vastus inter medial, Biseps femoris, berfungsi 

membengkokkan paha dan meluruskan tungkai bawah, M. semi 

membranosus, berfungsi tungkai bawah, M. semi tendinosus 

(seperti urat), berfungsi membengkokkan urat bawah serta 
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memutar ke dalam, M. sartorius, berfungsi eksorotasi femur, 

memutar keluar waktu lutut fleksi, serta membantu gerakan fleksi 

femur dan membengkokkan keluar. Untuk lebih jelas dapat diliat 

pada gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Struktur otot tungkai atas 

Sumber   : Pearce (2011: 134) 

 

b. Otot-otot tungkai bawah meliputi: 

Otot tulang kering, depan M. tibialis anterior, berfungsi 

mengangkut pinggir kaki sebelah tengah dan membengkokkan 

kaki, M. ekstensor talangus longus, berfungsi meluruskan jari 

telunjuk ke jari tengah, jari manis dan kelingking jari, Otot ekstensi 

jempol, berfungsi dapat meluruskan ibu jari kaki, Tendo achilles, 

berfungsi meluruskan kaki di sendi tumit dan membengkokkan 

tungkai bawah lutut M. Popliteus, M. falangus longus, berfungsi 

membengkokkan empu kaki, M. tibialis posterior, berfungsi 

membengkokkan kaki di sendi tumit dan telapak kaki disebelah ke 

dalam. 
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Gambar 5. Otot tungkai bawah 

Sumber : Pearce (2011: 135-136) 

 

B. Lempar Lembing 

Lempar lembing merupakan bagian dari cabang olahraga atletik. 

Olahraga atletik sering dianggap sebagai “induk dari olahraga” atletik 

terdiri dari unsur-unsur gerak utama yang mendasari banyak dasar cabang 

olahraga, yaitu lari, lompat, jalan, dan lempar. Nomor perlombaan/ 

pertandingan yang dipertandingkan dalam lomba atletik meliputi nomor 

lari, lompat, dan lempar. Unsur fisik yang diperlukan dalam nomor lempar 

ini adalah kekuatan, kelentukan dan koordinasi gerakan secara 

keseluruhan. Mengenai koordinasi, Sajoto (1990 : 17) menyatakan bahwa 

koordinasi merupakan kemampuan seseorang mengintegrasikan 

bermacam-macam gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal 
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secara efektif.  Untuk mencapai prestasi yang diharapka pada nomor 

lempar lembing, haruslah diadakan latihan yang teratur dan terus menerus 

dan tentunya dibawah bimbingan seorang guru pendidikan jasmani dan 

seorang pelatih. 

1. Teknik Dasar Lempar Lembing 

Diantaranya : cara memegang lembing, awalan, melempar atau  

melepaskan lembing dan pemulihan. 

2. Cara Memegang Lembing 

Ada tiga gaya memegang lembing menurut Martini (2010:16), 

yaitu : 

a. Gaya Amerika : dilakukan dengan cara memegang lembing 

dibagian belakang lilitan lembing dengan jari telunjuk melingkar di 

belakang lilitan dan ibu jari menekannya dibagian permuklaan 

yang lain. Sementara itu jari-jari turut melingkar di badan lembing 

dengan melingkar. 

b. Gaya Finlandia : dilakukan dengan cara memegang lembing pada 

bagian lilitan lembing dengan jari tengah dan ibu jari. Sementara 

itu, teluntuk berada pada sepanjang batang lembing dan sedikit 

menyerong, jari-jari lainya turut melingkar kebadan lembing yang 

longgar. 

c. Gaya Garpu : dilakukan dengan cara memegang tali tersebut antara 

telunjuk dan jari tengah. 
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3. Cara Membawa Lembing 

Ada tiga cara membawa lembing yang biasa dilakukan pelempar 

ketika melakukan awalan, diantaranya: 

a. Lembing dibawa di atas pundak. Mata lembing serong ke atas. 

Siku kanan nenunjuk ke depan. 

b. Lembing dibawa di bawah. Lengan kanan lurus ke bawah. Mata 

lembing menunjuk serong ke atas,  ekornya dekat tanah. 

c. Lembing dibawa dii muka dada. Mata lembing menunjuk serong 

ke bawah. 

Ekor lembing serong ke atas melewati pundak kanan. 

 

 

 

 

Gambar 6. Cara membawa Lembing 

Sumber : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1978:128) 

 

4. Cara Melaksanakan Lempar Lembing 

Menurut Martini (2010:18) cara melaksanakan lempar lembing 

adalah sebagai berikut : 

a. Cara melakukan awalan 

Hadapkan wajah ke arah tujuan lemparan. Demikian juga 

dengan pinggguldan bahu, harus menghadap ke depan. Saat berlari, 

pegang lembing di atas bahu menghadap lemparan, dengan ujung 

lembing agak menghadap ke bawah. 
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b. Menyilangkan posisi lembing 

Tempatkan kaki kiri hingga berada di paling depan. Khusus 

bagi atlet yang bertangan kidal, gerakkan kaki kanan sehingga 

posisinya berada di depan kaki kiri. Miringkan tubuh ke belakang 

ke arah lemparan. Kemudian gerakan bahu dan lengan lembing 

sejauh mungkin. 

c. Bersiap-siap mengambil posisi melempar 

Langkahkan kaki kiri ke luar, dengan tumit menghadap tanah. 

Lalu, putar pinggul ke kanan sehingga pinggul kiri searah 

lemparan. Sebagian kaki belakang harus tertekuk di lutut dan agak 

miring ke samping. Miringkan tunuh ke belakang, dan pastikan 

lembing harus dalam posisi siap dilempar. 

d. Lempar sejauh-jauhnya 

Putar lutut kanan ke arah lemparan dan fokuskan kekuatan 

pinggul ke arah yang sama. Dorong seluruh tubuh ke arah 

lemparan. Bayangkanlah lembing seperti ujung cambuk, tarik 

lengan lembing ke depan di atas bahu. Setelah itu, lepaskan 

lembing dengan tenaga dan kekuatan yang paling maksimal. 

e. Sikap setelah melesai melempar 

Setelah selesai melapaskan lembing, tubuh akan terus bergarak 

maju. Tempatkan kaki kanan ke depan ke arah depan kiri untuk 

memperlambat kecepatan sehingga kaki tidak melawati garis. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut: 
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Gambar 7. Rangkaian Gerakan Lempar Lembing Gaya Hop Step 

Sumber : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1978:128) 

 

f. Peralatan Lempar Lembing 

Peralatan yang digunakan untuk lempar lembing adalah: 

a. Kotruksi lembing terdiri dari 3 bagian, yaitu mata lembing, 

badan lembing dan tali pegangan. 

b. Badan lembing dibuat dari metal dan pada ujung depan 

terpasang kokoh sebuah mata lembing yang runcing. 

c. Tali pegangan (melilit pada badan lembing) berada dititik 

gravitasi dan tidak melebihi garis tengah badan lembing dari 

8mm. Lilitan tali pegangan lembing harus sama tebal dan 

bergerigi tanpa sabuk atau benjolan. 

d. Panjang lembing untuk putra 2,6 – 2,7 m dan untuk putri 

adalah 2,2 – 2,3, berat lembing putra 800 gram dan untuk putri 

600 gram (Martini, 2010:10) 
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Gambar 8. Diagram lembing 

Sumber : Departemen Pendidikan Nasional (2001:226) 

 

C. Pengaruh antar Variabel  

1. Peran panjang Lengan dalam Lempar Lembing 

Merujuk pada terori panjang lengan bahwa Lengan merupakan 

anggota gerak atas yang terdiri dari seluruh lengan, mulai dari pangkal 

lengan sampai ujung jari tangan (Joko Pardiyanto, 2003: 18). Jadi  

panjang  lengan  adalah  organ  tubuh  yang  panjangnya  dari  

pangkal lengan atas sampai dengan ujung jari.  

2. Peran Power Lengan dalam Lempar Lembing 

Dalam melakukan lempar lembing power lengan berperan untuk 

mendorong lembing ke arah depan atas dengan sudut lempar 30
0 

– 40
0
.  

Menurut Jarver (2005:103) jarak lemparan yang diperoleh dlam lempar 

lembing angat bergantung pada kecepatan gerak dan sudut saat 

lemmbing terlepas dari tangan. 
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Gambar 9 : Peran Power Lengan dalam Lempar Lembing. 

Sumber : Departemen Pendidikan Nasional (2001:230) 

 

3. Peran Tungkai dalam Lempar Lembing 

Dalam melakukan lempar lembing power tungkai berperan untuk 

menolak, sehingga diharapkan keika melakukan lemparan akan 

memperolah hasil yang optimal. Menurut Jarver (2005:104) dengan 

mengukuhkan otot-otot di bagian tubuh bawah sewaktu mengambil 

langkah siap lempar, si atlet ini telah meningkatkan kecepatan gerak 

anguler dari bagian atas tubuh. Lebih lanjut dijelaskan, pelemparan 

yang tepat dimulai dengan pengarahan dari kaki belakang dan gerakan 

menarik lembing. 

 

 

 

 

Gambar 10: Peran Power Tungkai dalam Lempar Lembing 

Sumber : Departemen Pendidikan Nasional (2001:230) 

 

D. Penelitian yang  Relevan 

Penelitian yang relevan dibutuhkan untuk mendukung kajian teoritis 
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yang dikemukakan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah : 

1. Vitadi Setiawan (2013) “hubungan panjang lengan, power lengan dan 

kelentukan pinggang dengan prestasi lempar lembing siswa putra 

Kelas XI SMA N 1 Sumberejo Tahun Ajaran 2013/2014” . Hasil 

penelitian di dapat bahwa panjang lengan, power lengan dan 

kelentukan  memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil Lempar 

lembing Hasil penelitian menunjukan korelasi Panjang lengan dengan 

hasil Lempar lembing sebesar 0.239 selanjutnya koefesien korelasi 

Power lengan dengan hasil Lempar lembing sebesar 0.457dan 

kelentukan dengan hasil Lempar lembing sebesar 0.782. Ini berarti 

bahwa variable panjang lengan memiliki hubungan yang rendah,dan 

variable power lengan  memiliki hubungan yang cukup kuat,sedangkan 

variable kelentukan memiliki hubungan yang kuat hasil lempar 

lembing siswa putra kelas XI SMA N 1 Sumberejo. 

2. Candra Alim Nofianto, Said Junaidi, Prapto Nugroho “Sumbangan 

daya ledak otot lengan, otot tungkai kelentukan togok dalam tolak 

peluru”. Hasil penelitian menunjukan hasil pengujian hipotesis 

penelitian bahwa daya ledak otot lengan memberi sumbangan terhadap 

hasil tolak peluru yaitu 14,6%, daya ledak otot tungkai memberi 

sumbangan terhadap hasil tolak peluru yaitu 35,5%, dan kelentukan 

togok memberi sumbangan terhadap hasil tolak peluru yaitu 16,2%. 

Secara bersama-sama daya ledak otot lengan dan otot tungkai serta 

kelentukan togok memberi sumbangan terhadap hasil tolak peluru 
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yaitu 66,3%. 

3. Herman H (2015) “Kontribusi daya ledak lengan dan kelentukan togok ke 

belakang terhadap kemampuan smash dalam permainan bulutangkis pada 

atlet BKMF Bulutangkis FIK UNM”. Hasil yang diperoleh berdasarkan 

analisis data menunjukkan adanya Kontribusi daya ledak lengan dan 

kelentukan togok ke belakang terhadap kemampuan smash dalam 

permainan bulutangkis pada atlet BKMF Bulutangkis FIK UNM, dengan 

hasil. Untuk data daya ledak lengan pada mahasiswa BKMF FIK 

UNM dari 30 jumlah sampel diperoleh total nilai sebanyak 120,05 dan 

rata-rata yang diperoleh 4,0017 dengan hasil standar deviasi 0,21111 

dari range data 0,80 antara nilai minimum 3,70 dan 4,50 untuk nilai 

maksimal, dan ntuk data kelentukan togok ke belakang pada 

mahasiswa BKMF FIK UNM dari 30 jumlah sampel diperoleh total 

nilai sebanyak 1170,00 dan  rata-rata yang diperoleh 39,0000 dengan 

hasil standar deviasi 3,26950 dari range data 12,00 antara nilai 

minimum 34,00 dan 46,00 untuk nilai maksimal. Serta untuk data 

kemampuan smash dalam permainan bulutangkis pada mahasiswa 

BKMF FIK UNM dari 30 jumlah sampel diperoleh total nilai sebanyak 

117,00 dan rata-rata yang diperoleh 5,9000 dengan hasil standar 

deviasi 1,18467 dari range data 4,00 antara nilai minimum 4,00 dan 

8,00 untuk nilai maksimal 
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E. Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka konseptual yang dapat dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Untuk meningkatkan kekuatan otot yang paling efektif adalah dengan 

menggunakan program latihan-latihan yang memusatkan terhadap otot 

yang bersangkutan. Menurut O’shea dalam Sajoto (1995:30) menyatakan 

bahwa latihan berbeban mempunyai dua dasar fisiologis untuk 

mengembangkan kekuatan secara maksimum.  

Pertama, bahwa semua program latihan harus berdasarkan SAID, 

yaitu Specific Adaptation to Imposed Demands. Prinsip tersebut 

menyatakan bahwa latihan hendaknya khusus sesuai dengan sasaran yang 

diinginkan. 

Kedua, latihan haruslah diberikan berdasarkan prinsip overload. 

Prinsip ini menjamin agar sistem dalam tubuh mendapatkan tekanan 

dengan besarnya beban makin meningkat, yang diberikan secara bertahap 

dalam jangka waktu tertentu. 

Factor panjang lengan dan kekuatan otot lengan, merupakan modal 

utama dan penting untuk mempermudah mempelajari teknik, mencegah 

terjadinya cidera dan mencapai prestasi yang maksimal. Jauhnya lemparan 

lembing merupakan hasil maksimal yang dicapai oleh seseorang setelah 

melakukan lemparan pada lempar lembing. 
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Berdasarkan pendapat diatas terdapat pasumsi bahwa panjang lengan 

dan kekuatan otot lengan akan dapat memiliki kontribusi terhadap 

lemparan pada saat melempar lembing. 

Berdasarkan paparan tersebut di atas dalam penelititan ini hubungan 

antar variabel dapat digambarkan sebagai berikut : 

F. Hipotesis Penelitian  

Berdsarkan paparan kerangka pemikiran dan permasalahan tersebut di 

atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ha : Ada kontribusi yang signifikan panjang lengan terhadap   

             lempar lembing pada siswa kelas XI SMA Negeri 3 Gunung  

            Sakti Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. 

H0 :   Tidak ada kontribusi yang signifikan panjang lengan terhadap  

             lempar lembing pada siswa kelas XI SMA Negeri 3 Gunung  

            Sakti Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. 

2. Ha : Ada kontribusi yang signifikan kekuatan otot lengan  

            terhadap lempar lembing pada siswa kelas XI SMA Negeri 3  

            Gunung Sakti Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang- 

            Bawang. 

H0 :  Tidak ada kontribusi yang signifikan kekuatan otot lengan  

             terhadap lempar lembing pada siswa kelas XI SMA Negeri 3  

            Gunung Sakti Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang-  

            Bawang. 
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3. Ha : Ada kontribusi yang signifikan panjang tungkai terhadap  

          lempar lembing pada siswa kelas XI SMA Negeri 3 Gunung  

          Sakti Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. 

Ho :  Tidak ada kontribusi yang signifikan panjang tungkai terhadap 

lempar lembing pada siswa kelas XI SMA Negeri 3 Gunung 

Sakti Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. 



 

 

III. METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Pada dasarnya penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada 

pengkajian suatu masalah. Tujuannya untuk menemukan jawaban 

terhadap persoalan yanag signifikan, melalui penerapan prosedur-

prosedur ilmiah (Margono, 2007:18). Adapun syarat dalam 

penyusunan penelitian yaitu metodologi penelitian, Menurut Suharsimi 

Arikunto (2006:160) “Metode penelitian adalah cara yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Berbobot atau 

tidaknya penelitian tergantung pada pertanggung jawaban metodologi 

penelitian sebagaimana kita kenal sekarang memberikan garis-garis 

yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang keras, maksudnya 

adalah untuk menjaga pengetahuan yang dicapai dari suatu penulisan 

dapat mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya (Hadi, 2000 : 

4). 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survey. Menurut Margono (2007 : 31) survey merupakan suatu 

metode yang secara kuantitatif menentukan hubaungan-hubungan 

antara variabel-variabel serta membuat generalisasi untuk populasi 

yang dipelajari. Dan menurut Karlinger (1973) dalam Sugiyono (2014 
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: 12) Penelitian survey adalah penelitian  yang dilakukan pada populasi 

besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel 

yang di ambil dari populasi tersebut, untuk menemukan kjadian-

kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar veriabel 

sosiologis maupun psikologis. 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan/totalitas subjek dalam 

penelitian, (Arikunto, 2006:130). Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa putra kelas XI SMA Negeri 3 Gunung 

Sakti Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2006 : 131). Berpedoman kepada populasi penelitian, 

maka sampel dalam penelitian ini adalah semua populasi siswa 

putra kelas XI SMA Negeri 3 Gunung Sakti Kecamatan Menggala 

Kabupaten Tulang Bawang. Sesuai dengan penjelasan para ahli 

mengatakan: “Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya penelitian populasi. Jadi 

teknik penarikan sampel pada penelitian ini adalah total sampling”, 

(Arikunto, 2006:134). Yang berjumlah 25 siswa. 
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C. Variabel Penelitian  

Variabel adalah “Ciri dari individu, obyek, peristiwa atau gejala 

yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif”.Nana 

Sudjana(1996:23) Variabel penelitian dibagi menjadi 2 macam, yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang 

mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel terikat yaitu variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan variabel penelitian di sini 

adalah semua obyek yang akan menjadi titik perhatian dalam 

penelitian, dan akan diukur secara kuantitatif nantinya. Adapun yang 

menjadi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:  Panjang lengan (X1), 

kekuatan otot lengan (X2), dan panjang tungkai (X3). 

2. Variabel terikat  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah lempar lembing siswa 

kelas XI SMA Negeri 3 Gunung Sakti Kecamatan Menggala 

Kabupaten Tulang Bawang (Y). 

 

D. Definisi Operasinal Variabel 

Untuk menghindari terjadinya pengertian yang keliru tentang konsep 

variabel yang terlibat dalam penelitian ini, maka variabel-variabel 

tersebut perlu didefinisikan secara oprasional sebagai berikut : 
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1. Panjang Lengan 

Lengan  merupakan  salah satu anggota gerak atas pada 

tubuh manusia. Lengan merupakan anggota gerak atas yang terdiri 

dari seluruh lengan, mulai dari pangkal lengan sampai ujung jari 

tangan (Joko Pardiyanto, 2003: 18). Jadi  panjang  lengan  adalah  

organ  tubuh  yang  panjangnya  dari  pangkal lengan atas sampai 

dengan ujung jari. 

2. Kekuatan Otot Lengan 

Kekuatan adalah kekuatan otot yang bekerja dalam waktu 

singkat. Menurut Sajoto (1995: 17), daya ledak Kekuatan adalah 

kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimal 

yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya. 

Kekuatan lengan adalah kemampuan otot tlengan  untuk 

menggerakkan,  meledakkan tenaga secara maksimal dalam waktu 

yang sesingkat- singkatnya. 

3. Panjang  Tungkai 

Tungkai  merupakan  salah satu anggota gerak bawah pada 

tubuh manusia. Tungkai merupakan anggota gerak bawah yang 

terdiri dari seluruh tungkai, mulai dari pangkal tungkai sampai 

ujung jari kaki (Mahendra, 2000: 39). Jadi  panjang  tungkai  

adalah  organ  tubuh  yang  panjangnya  dari  pangkal tungkai atas 

sampai dengan ujung jari kaki. 
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4. Lempar Lembing 

Lempar lembing merupakan bagian dari cabang olahraga 

atletik. Unsur fisik yang diperlukan dalam nomor lempar ini adalah 

kekuatan, kelentukan dan koordinasi gerakan secara keseluruhan. 

Mengenai koordinasi, Sajoto (1990 : 17) menyatakan bahwa 

koordinasi merupakan kemampuan seseorang mengintegrasikan 

bermacam- macam gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan 

tunggal secara efektif. 

 

E. Desain Penelitian 

Dalam upaya memecahkan masalah penelitian yang telah penulis 

rumuskan, maka diperlukan sebuah desain penelitian. Desain 

penelitian merupakan rancangan tentang cara, proses dan menganalisis 

data agar dapat dilaksanakan dengan mudah dan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Desain penelitian ini berfungsi untuk memberikan jalan dan 

arah dari proses penelitian. Bentuk desain penelitian yang akan 

digunakan adalah: 

       

 

 

 

 

 

 

Lempar lembing 

(Y) 

Kekuatan otot lengan 

(X2) 

Panjang Tungkai 

(X3) 

Panjang lengan 

(X1) 
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Gambar 11. Desain penelitian variabel X dan Y 

(Sugiyono, 2014:71)  

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lenkap, dan sistematis 

sehingga lebih mudah diolah (Arikunto,2006:160). 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah, tes 

dan pengukuran. Tujuannya untuk menentukan seberapa besar 

kontribusi panjang lengana dan kekuatan otot lengan serta panjang 

tungkai terhadap lempar lembing, lebih jelasnya untuk penjabaran 

isnturem dalam penelitian ini sebagaiberikut: 

1. Tes 

a. Tes Lempar Lembing 

1) Tujuannya:Untuk mengetahui prestasi lempar lembing. 

2) Perlengkapan : 

a) Lembing,  

b) Petugas seperlunya,  

c) Alat tulis pencatat hasil,  

d) Bendera penanda,  

e) Meteran sebagai alat ukur 

3) Pelaksanaan : 

a) Peneliti bersama testee berbaris untuk melakukan 

persiapan sebelum melakukan lemparan. 
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b) Peneliti bersama testee melakukan pemanasan. 

c) Setelah dipanggil satu persatu, testee bersiap-siap untuk 

melakuan lempar lembing. 

d) Setiap testee mendapatkan 3 kali kesempatan. 

e) Lemparan terjauh itulah yang menjadi hasil lempar 

lembing testee. 

4) Penilaian : 

a) Petugas yang telah dipersiapkan mengukur jarak hasil 

lemparan. 

b) Jarak yang dihasilkan dari hasil lempar lembing 

tersebut kemudian dibandingkan dengan norma 

penilaian sebagai berikut : 

Tabel 1. Panduan skor penilaian 

No 
Kelompok 

Umur (tahun) 

Kategori 

Memuaska

n (meter 

Baik 

(meter) 

Sangat 

Baik 

(meter) 

  
600 

gram 

800 

gram 

600 

gram 

800 

gram 

600 

gram 

800 

gram 

1 15-16 20 18 28 25 34 30 

2 17-19 26 22 34 30 40 36 

Sumber : Gerry(2000:269) 

2. Pengukuran 

Pengumpulan data dengan menggunakan pengukuran sebagai 

berikut : 

a. Untuk mengukur panjang lengan, diukur dari dari pangkal 

lengan atas sampai ke ujung jari tengah. 
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b. Untuk mengukur kekuatan otot lengan dengan menggunakan 

alat  ukur Expanding Dynamometer. Cara pengukuran sebagai 

berikut : 

1) Responden berdiri tegak, posisi kaki terbuka lebar selebar 

bahu. 

2) Expanding Dynamometer dipegang oleh kedua tangan, 

diletakkan di depan dada dengan skala menghadap depan. 

Lengan ditekuk, siku diangkat sejajar dengan bahu. 

3) Jarum penunjuk diatur ke posisi angka nol. 

4) Ambil nafas dalam dan dengarkan aba-aba. 

5) Lakukan gerakan menarik oleh kedua tangan sekuat-kuatnya  

ke arah yang berlawanan tetapi tidak dihentak, posisi badan 

tetap tegak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Alat Ukur Expanding Dynamometer 
(Tri Rustiadi. 2008: 39) 
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Selanjutnya berdasarkan instruman yang akan digunakan maka 

sebelum terlebih dahulu dilakukan uji praayarat instrumen dengan 

langkanh sebagai berikut: 

 

1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Untuk 

menghitung validitas item soal mengunakan program SPSS 

dengan rumus korelasi product moment sebagai berikut : 

  

  

       








2222 YYNXXN

YXXYN
rxy  

(Lihat Suharsimi Arikunto,2000: 160) 

Keterangan : 

rxy  : Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N  : Jumlah peserta didik 

Σ x  : Jumlah skor  

Σ y  : Jumlah skor total 

Σ xy  : Jumlah hasil perkalian antara X dan Y 

Kemudian hasil rxy yang didapat dari perhitungan 

dibandingkan dengan harga tabel r product moment. Harga rtabel 

dihitung dengan taraf signifikansi 5% dan n sesuai dengan jumlah 

peserta didik. Jika rxy > rtabel, maka dapat dinyatakan butir soal 

tersebut valid. Adapun hasil dari uji validitas yang telah dilakukan 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel. 2 Hasil Perhitungan Validitas  

  
Item-Total Statistics 

Item R hitutng R tabel KET 

1 Panjang lengan . 404 <         .695 Valid 

2 Kek.otot lengan . 404 <         .467 Valid 

3 Panjang tungkai . 404 <         .719 Valid 

4 Lemparan lembing .404 <         .404 Valid 

 

Dari hasil pada tabel. 2 di atas dapat dipahami bahwa 

instrumen yang di pergunakan dalm rangka mengukur setiap 

variabel dinyatakan valid berdasakan kaedah perhitungan  jika 

nilai rhitung  >  nilai rtabel maka instrumen tersebut dinyataka valid. 

Dalam hal ini hasil nilai yang didapat ( 0.695; 0.467; 0.719; 0.404  

>  0.404), unttuk selanjutnya dilakuan uji keajegan / reliabilitas 

insturmen. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu 

instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Untuk 

perhitungan reliabilitas dalam penelitian ini digunakan rumus 

sebagai berikut : 

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu 

instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Untuk 

perhitungan reliabilitas dalam penelitian ini digunakan rumus 

kuder Richardson KR-20 sebagai berikut. 
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(Anas Sujiono, Op.Cit., hlm 209.) 

Keterangan : 

11r  : Reliabilitas tes secara keseluruhan  

n : Banyaknya item tes 

p : Proporsi subyek yang benar 

q : Proporsi subjek yang salah (q=1-p) 

S : Standar deviasi dari tes  

pq : Jumlah hasil perkalian antara p dan q  

 

Adapun hasil yang telah didapat setelah dilakukan uji 

reliabilitas agar lebih mudah dipahami dapat dilihat pada tabel 

penolong berikut ini berikut ini: 

Tabel. 3 Hasil Perhitungan Reliabilirtas Instrumen 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha  Part 1 Value .484 

N of Items 2
a
 

Part 2 Value .599 

N of Items 2
b
 

 Total N of Items 4 

 Correlation Between Forms .613 

Spearman-Brown 

Coefficient 

 Equal Length .760 

Unequal Length .760 

 Guttman Split-Half Coefficient .750 

 

Untuk pengujian reliabilitas kita melihat nilai karelasi 

Guttman Split-Half Coefficient yang mencapai 0.750, itu berarti 
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korelasi berada pada kategori kuat, dan bila dibandingkan dengan 

r tabel 0.404 maka rhitung lebih besar dari r tabel. Dengan demikian 

dapat disimpilkan bahwa instrumen tersebut reliabel. 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Persyaratan Analisis 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah  beberapa  sampel yang telah 

diambil  berasal  dari populasi  yang sama atau populasi data 

berdistribusi normal. Uji normalitas dengan  menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Test. Adapun untuk menguji normalitas 

data ini dengan ketentuan : jika nilai signifikansi atau nilai 

probabilitas > 0.05 berarti distribusi data normal, dan jika 

nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0.05 berarti 

distribusi data tidak normal. Dari perhitungan  statistik 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel : 4 Rangkuman hasil perhitungan Uji Normalitas 

Variabel 
Kolmogorov - 

Smirnov Test 
Signifikansi Keterangan 

X1 Panjang 

lengan 
1.194 0.016 > 0.05 Normal 

X2 kek. Otot 

Lengan 
0.579 0.891 > 0.05 Normal 

X3 Panjang 

Tungkai 
1.193 0.116 > 0.05 Normal 

Y Lemparan 

lembing 
0.832 0.494 > 0.05 Normal 

 
Berdasarkan pada perhitungan nilai pada tabel 4  d i  
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a t a s  menunjukkan  bahwa variabel dalam penelitian ini 

berdistribusi normal, sehingga uji parametrik dapat 

dilanjutkan. 

 

b. Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas ini dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah sampel-sampel dalam penelitian ini berasal dari 

varians yang sama dan ini merupakan prasyarat bila uji 

statistik infrensial hendak dilakukan (Singgih Santoso, 2005 : 

209 ), uji homogenitas  dalam penelitian ini dengan 

menggunakan Chi-Square dan dengan ketentuan : jika nilai 

signifikansi atau nilai probabilitas > 0.05 berarti data berasal 

dari populasi-populasi yang mempunyai varians sama atau 

homogen, sedang jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas 

< 0.05 berarti data berasal dari populasi-populasi yang 

mempunyai varians tidak sama atau tidak homogen. Adapun 

dari perhitungan  diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

Tabel : 5 Rangkuman hasil perhitungan Uji Homogenitas 

Variabel 
Nilai Chi- 

Square 
Signifikansi Keterangan 

X1 Panjang 

Lengan 
2.280 1.000 >0.05 Homogen 

X2 Kekuatan 

otot Lengan 
0.920 1.000 >0.05 Homogen 

X3 Panjang 

Lengan 
2.720 1.000 >0.05 Homogen 

Y Throw 11.720 1.000 >0.05 Homogen 
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Dari tabel 5 tersebut di atas nampak bahwa semua data 

variabel dalam penelitian  yang ada menunjukkan  nilai 

signifikansi  > 0.05, dengan  demikian dapat  disimpulkan  

bahwa  secara  keseluruhan  data  tersebut  adalah  Homogen, 

dan dengan demikian uji parametrik dapat dilanjutkan. 

c. Uji Linieritas  Garis Regresi 

Uji linieritas ini dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya 

hubungan antara prediktor yaitu variabel-variabel Panjang 

lengan Lengan (X1), Kekuatan otot Lengan (X2), Panjang 

Tungkai (X3) dengan Lemparan l e m b i n g  sebagai variabel 

(Y). Dalam uji linieritas garis regresi ini dengan melihat nilai 

F dengan ketentuan sebagai berikut : jika Fhitung > Ftabel 

atau jika nilai signifikansi < 0.05 berarti linier. Sedang jika 

Fhitung < Ftabel atau jika nilai signifikansi > 0.05 berarti 

tidak linier. Dari perhitungan data diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel  : 6 Rangkuman hasil perhitungan uji linieritas 

garis regresi 

Variabel Fhitung Signifikansi Keterangan 

X1 Panjang Lengan 0.147 0.705 >0.05  Linier 

X2 kekuatan otot Lengan 0.352 0.559 >0.05  Linier 

X3 Panjang Tungkai 0.581 0.454 >0.05  Linier 

X1,X2,X3 terhadap Y 0.280 0.839 >0.05  Linier 

 

Dengan melihat tabel 6 dapat dipahami bahwa variabel 

dalam penelitian ini, baik secara regresi tunggal maupun 
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secara regresi ganda, hasil uji linieritas garis regresi 

menunjukkan hasil secara keseluruhan adalah linier, dengan 

demikian uji parametrik dapat dilanjutkan. 

2. Analisis Uji Hipotesis 

Analisis ini sifatnya adalah melanjutkan dari analisis 

pendahuluan. Analisis  ini  digunakan  untuk  menguji  kebenaran  

hipotesis  yang  diajukan. Adapun  jalan  analisisnya  adalah  

pengelolaan  data  yang  akan  melihat kontribusi antara variabel 

bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Dalam hal ini menggunakan 

rumus regresi satu prediktor, untuk perhitungannya meggunakan 

bantuan SPSS. 17. Sedangkan langkah dalam analisis uji hipotesis 

adalah:  

a. Mencari persamaan garis regresi dengan rumus 

Ŷ = a + bX 

Yangmana: 

b = 
   

    dan a = Ῡ - b Ẋ 

Keterangan: 

Ŷ = Skor yang diprediksi pada variabel Y 

a = Harga konstanta 

b = Koefisien regresi 

Ẋ = Mean dari variabel X 

Ῡ = Mean dari variabel Y 

b. Menentukan analisis varian garis regresi dengan rumus 

Freg = 
     

     
 

Freg = Harga bilangan F untuk garis regresi 
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RKreg = Rerata kuadrat garis regresi  

RKres = Rerata kuadrat residu 

Untuk mempermudah menghitung bilangan F maka di buat 

tabel ringkasan analisis garis regresi sebagai berikut: 

Tabel.7 Ringkasan Analisis Garis Regresi 

 

 

 

 

 

 

Setelah memperoleh Freg maka langkah selanjutnya adalah 

membandingkan harga Freg dengan Ftabel baik taraf signifikan 5% 

maupun1% dengan kemungkinan:  

a. Jika Freg > Ftabel pada taraf 1% atau 5% maka signifikan. 

b. Jika Freg < Ftabel pada taraf 1%  atau 5% maka non signifikan. 



 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan dapat ditarik simpulan penelitian ini adalah : 

1. Adanya kontribusi yang siknifikan panjang lengan terhadap  lempar lembing 

pada siswa kelas XI SMA Negeri 3 Gunung Sakti Kecamatan Menggala 

Kabupaten Tulang Bawang, dengan tarap signifikasi sebesar 0,000 

2. Adanya kontribusi yang siknifikan kekuatan otot lengan terhadap lempar 

lembing pada siswa kelas XI SMA Negeri 3 Gunung Sakti Kecamatan 

Menggala Kabupaten Tulang Bawang, dengan tarap signifikasi sebesar 0,000 

3. Adanya kontribusi yang siknifikan panjang tungkai terhadap lempar lembing 

pada siswa kelas XI SMA Negeri 3 Gunung Sakti Kecamatan Menggala 

Kabupaten Tulang Bawang, dengan tarap signifikasi sebesar 0,000 

Selanjutnya berdasarkan hasil dari perhitungan uji signifikansi Secara 

keseluruhan diperoleh hasil nilai R sebesar 0,625 dengan nilai probabilitas (Sig. 

Fchange ) = 0,000. Karena nilai Sig. Fchange < 0,05, maka Ha diterima dan H0 

ditolak, artinya signifikansi. Terbukti bahwa penjang lengan, kekuatan otot 

lengan dan panjang tungkai memiliki kontribusi secara simultan dan signifikan 

terhadap hasil lempar lembing. Jadi, dari hasil perhitungan tersebut dapat 

diketahui bahwa adanya Kontribusi Panjang Lengan, Kekuatan Otot Lengan dan 

Panjang Tungkai terhadap Hasil Lempar Lembing Pada Siswa Kelas XI SMA 
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Negeri 3 Gunung Sakti Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang 

dengan tingkat signifikansi 0,000. 

 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan sebagai 

berikut: 

1. Pihak sekolah agar kiranya dapat memaksimalkan segala potensi yang 

dimiliki siswa terkhusus dalam hal ini bidang olahraga lempar lembing, 

baik yang berkenaan dengan latihan maupun pasilitas untuk latihan siswa. 

2. Para siswa SMA Negeri 3 Gunung Sakti Kecamatan Menggala Kabupaten 

Tulang Bawang agar kiranya dapat memaksimalkan dan memanfaatkan 

kemampuan dan kesempatan serta pasilitas yang telah disediakan oleh pihak 

sekolah agar dapat mencapai hasil yang diharapkan /hasil yang baik. 

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih mendalam tentang 

faktor yang diduga mempengaruhi hasil lempar lembing siswa misalnya 

dikaitkan dengan faktor internal, faktor psikologis, faktor kelelahan. Faktor 

eksternal yang meliputi latar belakang kebudayaan keluarga, keadaan 

ekonomi. Keadaan sekolah. Sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini 

dengan meneliti faktor tersebut yang diduga mempengaruhi hasil lempar 

lembing. 
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