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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan jasmani dan olahraga pada dasarnya merupakan bagian integral 

dari sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek 

kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, 

keterampilan sosial, penalaran, dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan 

olahraga. 

 
Pendidikan jasmani dan olahraga merupakan media untuk mendorong 

perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, penalaran, 

penghayatan nilai (sikap-mental-spiritual-sosial), dan pembiasaan pola hidup sehat 

yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan serta perkembangan yang 

seimbang. Dengan pendidikan jasmani dan olahraga peserta didik akan 

memperoleh berbagai ungkapan yang erat kaitannya dengan kesan pribadi yang 

menyenangkan serta berbagai uangkapan yang kreatif, inovatif, terampil, memiliki 

kebugaran jasmani, kebiasaan hidup sehat dan memiliki pengetahuan serta 

pemahaman terhadap gerak manusia. 

 
Salah satu tujuan pendidikan jasmani dan olahraga adalah meningkatkan 

keterampilan gerak dasar dalam berbagai cabang olahraga. Pendidikan jasmani dan 

olahraga dalam pelaksanaannya dibedakan ke dalam 2 program, yaitu: 1) program 

kurikuler, yang lebih menekankan pada perbaikan gerak dasar dan pengenalan 

keterampilan dasar cabang-cabang olahraga, 2) program ekstrakurikuler, 

diperuntukkan bagi peserta didik yang ingin mengembangkan bakat dan 

kegemarannya dalam cabang olahraga. 



 
2 

 

2 

 

 
 
 

 

Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar 

dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, dan lompat. Kata ini berasal dari bahasa 

Yunani "athlon" yang berarti "kontes". Atletik merupakan cabang olahraga yang 

diperlombakan pada olimpiade pertama pada 776 SM. Induk organisasi untuk 

olahraga atletik di Indonesia adalah PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia) 

(Djumidar, 2008: 1.5) 

 
Dalam mata pelajaran atletik yang di pelajari adalah gerakan dasar manusia 

di dalam kehidupan sehari-hari yaitu berjalan, berlari, melempar dan melompat dari 

semua nomor tersebut, mempunyai karekteristik gerak, peraturan serta teknik yang 

berbeda termasuk juga nomor lempar. Syarifudin (1992: 9). Nomor lempar adalah 

salah satu cabang dari atletik yang juga merupakan event lapangan. Nomor-nomor 

lempar antara lain adalah lempar lembing, lempar martil, tolak peluru dan lempar 

cakram. Diantara nomor lempar tersebut lempar lembing yang dalam penguasaan 

tekniknya cukup susah untuk dikuasai. 

 
Lempar lembing dahulu merupakan event berat. Dikatakan berat sebab, 

terdapat dua perkembangan yang telah mempengaruhi yang pertama usaha 

melempar mengunakan putaran cakram walaupun cara ini menghasilkan jarak yang 

baik, namun sering kali tidak diperbolehkan dan sekarang peraturan melarang atlet 

membelakangi arah lemparan. Dengan demikian, peraturan ini telah memantapkan 

jenis lempar lembing tradisional, perkembangan kedua dihasilkan dari peningkatan 

jarak yang luar biasa (melebihi 100 meter) pada lemparan putra yang sering khawatir 

mengubah ukuran lembing, dan secara berlahan mengurangi jarak lemparan, untuk 

putri tidak ada perubahan (Carr, 2000: 245). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Olahraga
http://id.wikipedia.org/wiki/Lari
http://id.wikipedia.org/wiki/Lari
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lompat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Olimpiade
http://id.wikipedia.org/wiki/776_SM
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PASI&action=edit&redlink=1
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Dalam lempar lembing terdapat lima fase kelangsungan gerak yaitu, Run-up, 

langkah menyilang, posisi melempar, lemparan, reverse. Teknik ini cukup rumit 

untuk dikuasai namun, pada saat ini di zaman yang penuh dengan kecanggihan 

IPTEK masalah tersebut bisa di atasi dengan penerapan metode latihan yang telah 

dikembangkan oleh para pakar olahraga. 

Latihan medicine ball twist throw adalah bentuk dari latihan yang 

mempunyai peran penting dalam pelaksanaan setiap gerakan dalam pelaksanaan 

latihan juga dibutuhkan kondisi fisik yang dapat meningkatkan hasil lempar lembing 

seperti kekuatan dan kecepatan, dimana latihan yang dapat melatih kekuatan dan 

kecepatan seperti latihan medicine ball twist throw. Kajian teoritis yang 

mengetengahkan berbagai pendapat dan setelah dianalisis kemudian dirumuskan 

lalu direncanakan penggunaannya dalam aktivitas latihan medicine ball twist throw 

terhadap hasil lempar lembing 

Berdasarkan pengamatan peneliti di SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur, 

kegiatan latihan dalam cabang olahraga atletik merupakan salah satu kegiatan 

ekstrkurikuler yang diselenggarakan di SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur. Salah 

satu nomor atletik yang diadakan dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 8 

Tanjung Jabung Timur yaitu nomor lempar lembing. Beberapa atlet dalam nomor 

lempar lembing sudah dilahirkan dari kegiatan ekstrakurikuler dan sudah mengikuti 

berbagai ajang kejuaraan atketik di tingkat daerah Kabupaten dan Provinsi. 
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Hasil pengamatan peneliti di kegiatan ekstrakurikuler nomor lempar lembing 

di SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur menunjukkan masih adanya kesulitan untuk 

mencapai hasil lemparan yang maksimal. Beberapa siswa yang sudah sekian lama 

mengikuti kegiatan latihan lempar masih menunjukkan hasil lemparan yang masih 

di bawah standar yang diharapkan. 

 
Hasil wawancara dengan pelatih pada kegiatan ekstrakurikuler cabang olahraga 

atletik nomor lempar lembing mengungkapkan bahwa faktor lemahnya lemparan yang 

dilakukan oleh siswa menjadi faktor utama yang membuat hasil lemparan menjadi tidak 

maksimal. Kurangnya kekuatan dan daya ledak otot lengan menjadi faktor yang 

membuat lemparan yang dilakukan siswa menjadi lemah sehingga tidak mampu 

menghasilkan lemparan yang sejauh-jauhnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan 

hasil lemparan siswa dalam nomor lempar lembing, diperlukan latihan-latihan yang 

mampu meningkatkan kekuatan dan daya ledak otot lengan yaitu dengan latihan 

medicine ball twist throw. 

Komponen atau unsur kondisi fisik yaitu kekuatan, daya tahan, daya ledak, 

kecepatan, kelincahan, kelenturan, ketepatan, keseimbangan dan reaksi. Dari 

beberapa komponen kondisi fisik tersebut. (Sajoto, 1995: 8) komponen yang sangat 

besar pengaruhnya terhadap kemampuan lempar lembing ialah adalah kekuatan dan 

kecepatan yang meliputi kekuatan yaitu pada jauh lemparan, dan kecepatan pada 

gerakan saat melempar. Dari komponen diatas maka penulis menyimpulkan untuk 

menggunakan latihan medicine ball twist throw sebagai metode untuk meningkatkan 

kemampuan lempar lembing. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis berminat melakukan penelitian yang 

berjudul: “Pengaruh latihan medicine ball twist throw terhadap hasil lempar lembing 

pada siswa SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 
 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat di 

identifikasikan beberapa permasalahan terkait dengan peningkatan hasil lempar 

lembing dan akan dikaji lebih jauh yaitu: 

 
1. Rendahnya hasil lempar lembing Siswa SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur 

 
2. Kekuatan otot lengan siswa Siswa SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur belum 

baik. 

 
3. Masih ada kesalahan pada saat melempar lembing Siswa SMA Negeri 8 

Tanjung Jabung Timur 

4. Lembing yang di lempar selalu tidak lurus pada garis yang telah di tentukan 

sering kearah kanan maupun kiri. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Agar permasalahan tidak lebih luas dalam penelitian ini, maka perlu 

dilakukan pembatasan masalah untuk mempertegas sasaran yang akan dicapai yaitu: 

 
1 Latihan medicine ball twist throw sebagai variabel bebas 

 
2 Hasil lempar lembing sebagai variabel terikat. 
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1.4 Defenisi Oprasional 

 

1. Hasil Lempar Lembing 

 

Hasil lempar lembing adalah hasil lemparan untuk memperoleh jauhnya 

lemparan yang di peroleh dengan cara mengukur jarak dari awal lemparan 

sampai pada jatuhnya lembing. 

 
2. Latihan Medicine Ball Twist Throw 

 

Latihan medicine ball twist throw merupakan latihan yang diberikan kepada 

atlet dengan cara mengoper bola ke teman menggunakan tangan kanan sebagai 

tumpuan dengan system rotasi dari samping kanan menggunakan kekuatan dan 

kecepatan dalm melemparkan. 

 

1.5  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu: Apakah terdapat pengaruh latihan medicine ball twist throw terhadap hasil 

lempar lembing pada siswa SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur? 

 

1.6 Tujuan Penelitian 

 

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang pasti dan jelas. Hal ini 

sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini yaitu 

untuk menguji latihan medicine ball twist throw terhadap hasil lempar lembing pada 

siswa SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur. 
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1.7  Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi pelatih 

 

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan 

latihan khususnya di cabang olahraga atletik nomor lempar lembing. 

 
2. Bagi Atlet 

 

Menambah pengetahuan mengenai latihan medicine ball twist throw yang di 

berikan oleh pelatih untuk hasil lempar lembing. 

 
3. Bagi Guru 

 

Sebagai masukan untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

olahraga lempar lembing di SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur. 

 
3. Bagi  Siswa 

 

Penelitian akan menambah pengetahuan dan meningkatan kemampuan hasil 

lempar lembing melalui latihan medicine ball twist throw.
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