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Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan panjang lengan terhadap hasil 

lemparan bola softball, hubungan daya ledak otot lengan terhadap hasil lemparan bola 

softball dan hubungan antara panjang lengan dan daya ledak otot lengan secara 

bersama – sama terhadap hasil lemparan bola softball.Penelitian dilaksanakan bulan 

mei sampai Juni 2014 di SMA Negeri 3 Jakarta. Metode penelitian menggunakan 

metode survey dengan teknik korelasional. Sampel penelitian sebanyak 25 orang. 

Hasil penelitian;1)Terdapat hubungan panjang lengan terhadap hasil lemparan bola 

softball dengan koefisien korelasi (𝑟𝑥1𝑦)= 0,44, 2)Terdapat hubungan daya ledak 

otot lengan terhadap hasil lemparan bola softball dengan koefisien korelasi (𝑟𝑥2𝑦) = 

0,26145,3) Terdapat hubungan antara panjang lengan dan daya ledak otot lengan 

secara bersama-sama terhadap hasil lemparan bola softball dengan koefisien korelasi 

𝑟𝑦𝑥1𝑥2
 = 0,51. 

Kata Kunci: Panjang Lengan, Daya Ledak Otot Lengan, Hasil Lemparan Bola 

Softball 

 

Abstract 

 

Purpose of this study to determine the arm's length relationship to the results of  

throwing ball , explosive power relations arm muscles on the results of throwing ball 

and the relationship between the length of the arms and explosive power arm muscles 

together - equal to the results throw a softball. The experiment was conducted in May 

to June 2014 in SMA Negeri 3 Jakarta. The research method used survey method 

with correlation technique. Sample as much as 25 persons. Then results; 1) There is 

an arm's length relationship to the results throw a softball with a correlation 

coefficient (𝑟𝑥1𝑦)= 0,44,2). There is a relationship explosive power arm muscles on 

the results throw a softball with a correlation coefficient (𝑟𝑥2𝑦) = 0,26145,3)  There 
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is a relationship between the length of the arms and explosive power arm muscles 

together the results throw a softball with a correlation coefficient 𝑟𝑦𝑥1𝑥2
 = 0,51. 

Keywords: Length Arm, Arm Muscle Explosive Power, Result of throwing ball. 

 

 

PENDAHULUAN 

Sekolah merupakan suatu tempat yang fungsional dalam mengembangkan 

pelajaran serta mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif dapat memiliki pengetahuan, pembentukan sikap atau mental, 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.. 

Dalam UU No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan 

bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya pontensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. Diantara tujuan tersebut terdapat tujuan 

yang menyangkut kesehatan baik kesehatan jasmani maupun kesehatan mental sosial, 

dimana keduanya sangat mempengaruhi terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya. 

(Widaninggar.W. 2007:2). Dalam pengembangan sumber daya manusia pada peserta 

didik dapat juga dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler.Bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah umumnya terdiri dari pramuka, paskibra, UKS, koperasi 

sekolah, PMR, kesenian atau kelompok klub olahraga dan kegiatannya dilakukan 

diluar jam pelajaran sekolah. Melihat tujuan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat 

meningkatkan pengetahuan siswa, minat, kemampuan serta keterampilan dalam 

upaya pembinaan kepribadian, serta dapat mengenali hubungan antar pelajar dalam 

bermasyarakat, maka sudah se layaknya kegiatan tersebut dibina dengan baik. Di 



sekolah SMA Negeri 3 Jakarta mempunyai berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler, 

salah satunya adalah kegiatan ekstrakurikuler softball dimana kegiatan ini cukup 

banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga tersebut. 

Dalam permainan softball adabeberapa teknik dasar, seperti melempar, 

menangkap, memukul, sliding, throwinger, catcher dan pelari antar base yang harus 

dikuasai oleh pemain.Untuk pemain softball  di SMA Negeri 3 yang mengikuti  

latihan  maupun pertandingan, peneliti mengamati pada hasil lemparan bola 

dimanaterdapat masalah yang terjadi  pada sebagian besar siswa/pemaian saat games 

atau latihan Fly Ball kemudian melakukan lemparan ke daerah infield terdapat suatu 

masalah yang dimiliki oleh siswa ekstrakurikuler softball yaitu pada saat bola  

terpukul mengarah ke daerah outfield,  pemain belakang  ( penjaga daerah outfield )  

melakukan lemparan bola softball ke arah sasaran, yaitu masuk ke daerah infield 

mengalami  akan hasil lemparan bolanya  masih kurang baik. Hasil lemparan bola 

tersebut memiliki kecenderungan tidak sampai ke arah sasaran, lebih cenderung bola 

sebelum masuk kedaerah infield bolanya menyusur tanah dan kecepatan jalannya 

bola lambat.Hal itu juga terjadi pada pemain pada posisi di infield  pemain tidak 

sedikit melakukan lemparan bola yang kurang sempurna hasilnya. 

Oleh karena itu, untuk mendapat hasil lemaparan yang sempurna dan tepat pada 

sasaran ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya : postur tubuh, 

kondisi fisik, komponen-komponen fisik , kemampuan teknik dan sebagainya. Oleh 

sebab itu, peneliti  tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

hubungan panjang lengan dan daya ledak otot lengan denganhasil lemparan bola 

Softball pada siswa ekstrakurikuler Softball SMA Negeri 3 Jakarta. 

Dalam olahraga softball lengan berfungsi untuk melakukan gerak melempar, 

menangkap, memukul dan sebagainya. Panjang lengan seseorang dipengaruh oleh 

postur tubuh sesorang, seperti dikatakan Mochamad Soebroto yang menjelaskan, 

bahwa makin tingggi dan makin besar orangnya maka makin baik, lengan pun 

demikian panjang makin baik. (Mochamad Soebroto,1997) 



 Daya ledak merupakan salah satu dari komponen gerak yang sangat penting 

untuk melakukan aktivitas yang sangat berat karena dapat menentukan seberapa kuat 

orang memukul, seberapa jauh seseorang dapat melempar, seberapa cepat seseorang 

dapat berlari dan lainnya, Fox dan Mathew yang dikutip Widiastuti menyatakan, 

bahwa daya ledak adalah besarnya usaha yang dilakukan dalam satu satuan waktu. 

Daya ledak merupakan salah satu komponen dasar motorik yang menunjang 

penampilan seseorang dalam olahraga dan permainan .Sejalan dengan hal itu, Bompa 

menyatakan bahwa daya ledak merupakan kemampuan utama untuk mencapai hasil 

yang baik.(Widiastuti, 2010) 

Lemparan atas atau Overhand throw disebut karena sesuai dengan gerak ayunan 

lengan yang dilakukan ke atas melewati garis horizontal pada persendian bahu. 

Teknik lemparan atas merupakan teknik yang banyak dilakukan oleh para siswa 

dalam permainan dari pada dua jenis teknik lempar yang lain.Teknik lemparan ini 

mempunyai keuntungan, jika dilihat dari gerak lintasan tangan bergerak dari atas ke 

bawah, sehingga kemungkinan kesalahan hasil lemparan bola ke arah bawah. Hal ini 

kemungkinan masi dapat dikuasai dengan menghadang atau membendung bola 

dengan badan siswa. Sedangkan kesalahan yang fatal adalah hanya apabila bola 

keatas, permain kesukaran untuk menguasai bola tersebut. Disamping itu teknik 

lempar atas, memungkinkan melempar bola 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 

kesatauan gerak. (Parno, 1992). 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang ditelitih adalah sebagai berikut; 

1. Apakah terdapat hubungan panjang lengan dengan hasil lemparan pada siswa 

ekstrakurikuler softball di SMA Negeri 3 Jakarta? 

2. Apakah terdapat hubungan daya ledak otot lengan dengan hasil lemparan pada 

siswa ekstrakurikuler softball di SMA Negeri 3 Jakarta? 

3. Apakah terdapat hubungan panjang lengan dan daya ledak otot lengan dengan 

hasil lemparan pada siswa ekstrakurikuler softball di SMA Negeri 3 Jakarta? 



Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui hubungan panjang 

lengan dengan hasil lemparan pada siswa ekstrakurikuler softball di SMA Negeri 3 

Jakarta, 2) Untuk mengetahui hubungan daya ledak otot lengan dengan hasil 

lemparan pada siswa ekstrakurikuler softball di SMA Negeri 3 Jakarta, 3) Untuk 

mengetahui hubungan panjang lengan dan daya ledak otot lengan dengan hasil 

lemparan pada siswa ekstrakurikuler softball di SMA Negeri 3 Jakarta 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan metode survey dengan teknik korelasional, 

Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas  dan variabel terikat, yaitu panjang 

lengan dan daya ledak otot lengan sebagai variabel bebas  dan hasil lemparan bola 

softball sebagai variabel terikat. Untuk lebih menjelaskan tentang variabel yang 

diteliti dapat dilihat konstelasi permasalahan sebagai berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 :  Korelasi Penelitian 

Keterangan : 

X1 : panjang lengan 

X1 

X2 

Y 



X2 : daya ledak otot lengan 

Y : hasil lemparan bola 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa yang ikut kegiatan 

ekstrakurikuler Softball SMA Negeri 3 Jakarta yang berjumlah 25 orang dan 

sekaligus dipergunakan sebagai sampel penelitian sebanyak 25 orang (total 

sampling). 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 Mei – 4 Juni 2014, dilakukan di 

lapangan olahraga SMA Negeri 3 Jakarta, Jln. Setia Budi II. Jakarta Selatan 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Panjang Lengan (X1) 

Dibawah ini disajikan mengenai distribusi frekuensi grafik histogram data 

panjang lengan (X1) : 

Tabel 1.Data Frekuensi Panjang lengan (X1) 

Kelas Interval Nilai Tengah Frekuensi Frekuensi Relatif 

68 – 69 68,5 2 8% 

70 – 71 70,5 7 28% 

72 - 73  72,5 5 20% 

74 – 75 74,5 7 28% 

76 – 78 76,5 4 16% 

Jumlah  25 100 % 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa frekuensi terbesar terdapat 

pada interval 70-71 dan 74-75 dengan prosantase 28% dan prosantase terkecil 

terdapat pada interval 68-69 dengan prosentase 8%. Histogram frekuensi data panjang 

lengan dapat dilihat sebagai berikut; 



 

Gambar 1. Histogram Panjang Lengan 

 

2.  Daya Ledak Otot Lengan (X2) 

Dibawah ini disajikan mengenai distribusi frekuensi grafik histogram data 

tentang daya ledak otot lengan (X2): 

Tabel 2.Data Frekuensi Variabel tentang Daya Ledak Otot Lengan (X2) 

Kelas Interval Nilai Tengah Frekuensi Frekuensi Relatif 

3,7 – 3,9 3,8 2 8% 

4,0 – 4,2 4,1 5 20% 

4,3 – 4,5 4,4 6 24% 

4,6 – 4,8 4,7 7 28% 

4,9 – 5,1 5,0 2 8% 

5,2 – 5,4 5,3 3 12% 

Jumlah  25 100 % 
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Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa frekuensi terbesar terdapat 

pada interval 4,6 – 4,8 dengan prosantase 28% dan prosantase terkecil terdapat pada 

interval 3,7 – 3,9 dan 4,9 – 5,1 dengan prosentase 8%. Histogram frekuensi data daya 

ledak otot lengan dapat dilihat sebagai berikut; 

 

Gambar 2. Histogram Daya Ledak Otot Lengan 

 

3.  Hasil Lemparan Bola Softball (Y) 

Dibawah ini disajikan mengenai distribusi frekuensi grafik histogram Variabel 

hasil lemparan bola Softball (Y)  

Tabel 3.Data Frekuensi Variabel hasil lemparan bola softball (Y) 

Kelas Interval Nilai Tengah Frekuensi Frekuensi Relatif 

24,0 – 26,6 25,3 5 20% 

26,7 – 31,1 28,9 6 24% 

31,2 – 33,8 32,5 6 24% 

33,9 – 38,3 36,1 6 24% 
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38,4 – 41,0 39,7 1 4% 

41,1 – 45,5 43,3 1 4% 

Jumlah  25 100 % 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa frekuensi terbesar distribusi 

frekuensi dan histrogam maka nilai tertinggi terdapat pada kelas interval 41,1-45,5 

memiliki frekuensi absolut berjumlah 1 orang. Sedangkan nilai terendah terdapat 

pada kelas interval 24,0-26,6 memiliki frekuensi absolut 5 orang. Histogram 

frekuensi data hasil lemparan bola softball dapat dilihat sebagai berikut; 

 

Gambar 3. Hasil Lemparan Bola Softball 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswa yang ikut kegiatan 

ekstrakurikuler Softball di SMA Negeri 3 Jakarta, dihasilkan analisis data sebagai 

berikut; 

1. Hubungan Panjang Lengan Dengan Hasil Lemparan Bola Pada Siswa 

Ekstrakurikuler Softball di SMA Negeri 3 Jakarta. 

Hubungan antara variabel panjang lengan dengan hasil lemparan bola softball 

digambarkan oleh persamaan regresi ŷ = 97,3 + 0,895𝑥1, artinya hasil lemparan bola 

softball dapat diketahui apabila variabel panjang lengan diketahui. Dengan demikian 

peningkatan hasil lemparan bola softball sebesar satu (1) akan meningkatkan hasil 

lemparan bola sebesar 0,895. Panjang lengan dengan hasil lemparan bola softball 

ditunjukkan oleh koefisien korelasi 𝑟𝑥1𝑦 = 0,44. Untuk selanjutnya uji keberartian 

koefisien korelasi 

Tabel 4. Uji Keberartian koefisien korelasi X1 terhadap Y 

Koefisien korelasi t hitung t tabel 

0,44 2,34   2,07 

 

 Berdasarkan tabel 4 di atas terlihat t tabel diperolehsebesar 2,07 dan t hitung 

sebesar 2,34 maka t hitung = 2,34  >  t tabel = 2,07 jadi Ho di tolak yang berarti 

bahwa hubungan antara panjang lengan dengan hasil lemparan bola sofball adalah 

signifikan, kemudiankoefisien determinasi (𝑟𝑥1𝑦)2 = 0.1936, hal ini berarti variabel 

panjang lengan memberikan sumbangan terhadap hasil lemparan bola softball sebesar 

19.36%.  Dengan demikian, untuk meningkatkan hasil lemparan bola softball yang 

baik sangat berhubungan juga dengan panjang lengan seseorng pemain 

 

  



2. Hubungan Daya Ledak Otot Lengan Dengan Hasil Lemparan Bola Pada 

Siswa Ekstrakurikuler Softball di SMA Negeri 3 Jakarta. 

Hubungan antara variabel panjang lengan dengan hasil lemparan bola softball 

digambarkan oleh persamaan regresi ŷ = 13.84 + 0.3𝑥2 artinya hasil lemparan 

bola softball dapat diketahui apabila variabel daya ledak otot lengan diketahui. 

Dengan demikian peningkatan hasil lemparan bola softball sebesar satu (1) akan 

meningkatkan hasil lemparan bola sebesar 0,3. Daya ledak otot dengan hasil 

lemparan bola softball ditunjukkan oleh koefisien korelasi 𝑟𝑥2𝑦 = 0,261. Untuk 

selanjutnya uji keberartian koefisien korelasi. 

Tabel 5. Uji Keberartian koefisien korelasi X2  terhadap Y 

Koefisien korelasi t hitung t tabel 

0,261 2,99 2,07 

 

Berdasarkan tabel 5 di atas terlihat t tabel diperolehsebesar 2,07dan t hitung 

sebesar 2,99 maka t hitung = 2,99>  t tabel = 2,07 jadi  Ho di tolak yang berarti 

bahwa hubungan antara Daya ledak otot dengan hasil lemparan bola sofball adalah 

signifikan, kemudian koefisien determinasi (𝑟𝑥2𝑦)2 = 0.068, hal ini berarti variabel 

daya ledak otot  memberikan sumbangan terhadap hasil lemparan bola softball 

sebesar 6,8 %.  Dengan demikian, untuk meningkatkan hasil lemparan bola softball 

yang baik sangat berhubungan jugadengan daya ledak otot seseorang pemain 

3.Hubungan  Panjang Lengan Dan Daya Ledak Otot Lengan  Dengan Hasil 

Lemparan Pada Siswa Ekstrakurikuler Softball di SMA Negeri 3 Jakarta. 

 

Hubungan antara variabel panjang lengan dan daya ledak otot lengan dengan 

hasil lemparan bola softball digambarkan oleh persamaan regresi ŷ = 32 + 0,03𝑥1 

+ (-0,0012)𝑥2. Konstanta a sebesar 32 menyatakan bahwa panjang lengan (X1) dan 



daya ledak otot lengan (X2) dianggap konstan, maka hasil lemparan bola softball 

(Y) adalah 32. Koefisien korelasi b1 sebesar 0,03 menyatakan bahwa setiap 

penambahan satu satuan variabel X1 akan meningkatkan variabel Y sebesar 32 

dengan asumsi variabel daya ledak otot lengan besarnya konstanta koefisien 

regresi b2 sebesar 0,0012 menyatakan bahwa setiap penambahan satui satuan 

variabel Y sebesar 0,0012 dengan asumsi variabel panjang lengan besarnya 

konstan. Untuk hubungan antara ketiga variabel tersebut dinyatakan oleh 𝑟𝑦𝑥1𝑥2
 = 

0,51Untuk selanjutnya uji keberartian koefisien korelasi. 

Tabel 6. Uji Keberartian koefisien korelasi Ganda  

Koefisien korelasi F hitung F tabel 

0,51 3,86 3,44 

 

Berdasarkan tabel 6 di atas terlihat F tabel diperolehsebesar 3,44dan F hitung 

sebesar 3,86 maka F hitung = 3,86>F tabel =3,44 maka koefisien korelasi ganda Ry1-2 

= 0,51  signifikan, artinya  terdapat hubungan yang berarti antara panjang lengan dan 

daya ledak otot lengan dengan hasil lemparan bola softball, dengan persamaan garis 

linear  �̂� = 32 + 0,03x1 + (-0,0012)x2, koefisien korelasi 𝑟𝑦𝑥1𝑥2
 = 0,51 dan koefisien 

determinasi (𝑟𝑦𝑥1𝑥2
)2 = 0,2601 yang berarti variabel panjang lengan dan daya ledak 

otot lengan dengan hasil lemparan bola softball memberikan sumbangan sebesar 

26,01%.Dalam penelitian ini panjang  lengan dan daya ledak otot lengan secara 

bersama – sama memberikan kontribusi sebesar 26,01% pada hasil lemparan bola 

softball. 

 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Terdapat hubungan yang berarti atau signifikan antara panjang lengan 

terhadap hasil lemparan pada siswa ekstrakurikuler softball di SMA Negeri 3 

Jakarta. 

2. Terdapat hubungan yang berarti atau signifikan antara daya ledak otot lengan 

terhadap hasil lemparan pada siswa ekstrakurikuler softball di SMA Negeri 3 

Jakarta. 

3. Terdapat hubungan yang berarti atau signifikan antara panjang lengan dan 

daya ledak otot langan terhadap hasil lemparan pada siswa ekstrakurikuler 

softball di SMA Negeri 3 Jakarta. 

 

Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian, maka dapat diajukan saran sebagai 

berikut : 

1. Postur tubuh merupakan bagian yang tidak pernah bisa terlewatkan dalam 

olahraga, postur tubuh yang baik dapat menunjang eksistensi siswa dalam 

melakukan kegiatan olahraga salah satunya adalah panjang lengan berperan 

dalam melakukan lemparan yang baik dan juga kemampuan fisik yang baik 

pula.  

2. Dalam olahraga softball kemampuan fisik daya ledak otot lengan sangat perlu 

diperhatikan, terutama daya ledak otot lengan diperlukan untuk melakukan 

lemparan bola softball dengan cepat dan sampai ke jarak arah sasaran. Selain 

itu diperlukan juga kualitas otot lengan yang dapat memberikan lemparan 

dengan hasil yang maksimal. Sesuai dengan hal tersebut maka disarankan agar 



pelatih memperhatikan kontribusi daya ledak otot lengan dalam memberikan 

program latihan yang baik. 

3. Bagi para pelatih perlu memahami tentang kondisi fisik para siswanya agar 

pelatih tau bagai mana meningkatkan hasil lemparan bola softball secara 

maksimal dengan program latihan yang baik. Serta dapat meneliti unsur – 

unsur lain yang dapat meningkatkan hasil lemparan bola softball. 
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