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ABSTRAK 

 
Kontribusi Eksplosif Power Otot Lengan dan Eksplosif Power Otot Tungkai 
Terhadap Kemampuan  Lempar Cakram  Mahasiswa Atletik Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Padang 
 

OLEH : Ahmad Komari,  
 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasi. Didalam olahraga lempar 
cakram ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap hasil lemparan di 
antaranya eksplosif power otot lengan dan eksplosif power otot tungkai. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi eksplosif power 
otot lengan dan eksplosif power otot tungkai terhadap lempar cakram. 

 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan kepelatihan 

olahraga yang mengambil mata kuliah atletik pendalaman semester Juli- 
Desember 2010 yang berjumlah 65 orang. Namun dalam penelitian ini sampel 60 
orang yang terdiri dari mahasiswa putra sedangkan mahasiswa putri tidak 
dijadikan sampel dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data dalam penelitian 
ini digunakan tes medicine ball, vertical jump, dan kemampuan lempar cakram. 
Data dianalisis dengan rumus product moment sederhana dan ganda untuk 
mengetahui hasil kontribusi ditentukan dengan kooefisien determinasi. 

 
Dari hasil penelitian diperoleh hasil koefisien korelasi antara eksplosif 

power otot lengan terhadap lempar cakram >   yaitu 2,05>1,70 berarti 
(hipotesis penelitian diterima), koefisien korelasi antara eksplosif power otot 
tungkai terhadap lempar cakram >   yaitu 2,85>1,70 berarti (hipotesis 
penelitian diterima). 

 Sedangkan hasil pengujian koefisiensi korelasi variabel X1 dan Y, 
variabel X2 dan Y diperoleh > . Dari hasil penelitian ini membuktikan 
: 
1. Terdapat  kontribusi  yang  signifikan  antara  eksplosif  power  otot  lengan  dengan 

lempar cakram (X1, Y)   >   yaitu 0,260 > 0,254 sebanyak 12%. 
2. Terdapat  kontribusi  yang  signifikan  antara  eksplosif  power  otot  tungkai  dengan 

lempar cakram (X2, Y)   >   yaitu 0,350 > 0,254 sebanyak 7%. 
3. Terdapat  kontribusi  (X1  dan  X2.Y)  terhadap  X1,X2  dengan      >    yaitu 

51,60  > 43,19 sebanyak 65%. 
Sehubungan dengan temuan ini beberapa upaya disarankan pada atlet dan 

pengamat yang ingin fokus di cabang atletik untuk tidak mengabaikan eksplosif 
power otot lengan dan tungkai dalam upaya menciptakan lemparan yang 
sempurna. 
 
Kata kunci : Eksplosif power otot lengan, eksplosif power otot tungkai dan 

kemampuan  lempar cakram. 
 




