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Perbedaan pengaruh latihan lemparan atas bola softball dengan jarak tetap 

dan jarak bertahap terhadap ketepatan lemparan atas bola softball  

pada mahasiswa putra pembinaan prestasi softball  

JPOK FKIP UNS tahun 2008 / 2009 

 

OLEH 

Roma Nugroho S. H. P. 

NIM : K4604048 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Olahraga sudah dikenal sejak zaman dahulu, namun pada saat itu 

masih dikenal dengan tradisi dan kebiasaan perainan dalam masayarakat 

terutama masayarakat kalangan atas. Beberapa tahun berlalu dan 

olahragapun semakin dikenal, hingga memunculkan ide untuk membuat 

pertandingan olahraga. Olahraga pertama kali diadakan di yunani kuno, 

namun olahraga pada zaman dahulu masih sedikit dan hanya beberapa 

bangsa yang dapat mengikutinya seperti : mesir, romawi kuno, yunani dan 

lain - lain.  

Zaman pun berlalu, pada saat ini sudah banyak olahraga yang 

dikenal, dan hampir semua sudah masuk lomba tingkat dunia. Salah 

satunya olahraga yang sudah dikenal adalah olahraga softball. Softball 

merupakan permainan gerak cepat yang menyenangkan. Olahraga ini 

mengutamakan kecepatan, ketangkasan dan tentunya kesehatan juga. 

Olahraga softball banyak digemari oleh kalangan remaja, hal ini karena 

dalam permainan sofball banyak hal  –  hal yang  menarik  perhatian 

remaja. Pakaian  seragam  atau tim yang  berdesain menarik dengan warna 

yang banyak digemari remaja, sarung tangan atau glove yang unik dan 
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peraturan permainan yang banyak memberikan tantangan. Selain itu teknik 

– teknik bermainnyapun banyak menarik perhatian, seperti memukul bola 

sejauh – jauhnya, ketepatan lemparan pada sasaran dan sebagainya. 

Untuk dapat berprestasi dengan baik, seperti halnya olah raga yang lain, 

dalam permainan softball juga diperlukan pembinaan yang baik dan benar. 

Pembinaan yang dilakukan harus mencakup empat aspek, yaitu pembinaan 

fisik, teknik, taktik dan mental. Keempat aspek ini saling mempengaruhi, 

artinya keempat aspek tersebut tidak dapat dipisahkan atau ditinggalkan  

untuk  tidak  dilakukan  pembinaannya.  Dalam  pembinaan 
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softball, penguasaan teknik dasar sangat diperlukan agar dapat bermain 

dengan baik dalam suatu permainan. Banyak teknik – teknik dasar 

permainan softball misalnya : Teknik melempar bola, teknik menangkap 

bola, teknik memukul bola, teknik menghadang lawan dan masih banyak 

lagi teknik – teknik lainnya. 

Teknik melempar bola memegang peranan sangat penting bagi 

regu atau tim bertahan. Namun demikian tidak mengurangi pentingnya 

teknik – teknik dasar yang lain. Semua teknik dasar tersebut harus dikuasai 

oleh setiap pemain, karena permainan softball adalah permainan beregu 

dan membutuhkan kerjasama yang baik. Seorang pelempar dalam 

melambungkan bola ke teman se tim, tidak hanya asal –asalan. Tapi 

membutuhkan unsur – unsur gerak atau keterampilan dalam melempar, 

karena bila pelempar itu melambungkan bola salah dan tidak bisa 

dijangkau oleh penerima bola, maka hal itu akan bisa merugikan bagi 

timnya atau tidak bisa mematikan pemain dari tim lawan. 

Seorang pelempar yang baik adalah apabila dalam melempar bola 

dapat melakukan, menguasai ketrampilan dan menerapkan serta 

mengontrol dirinya terhadap bola dengan teliti. Dengan demikian 

pelempar tersebut akan sangat membantu bagi timnya, karena dapat 

mematikan pelari dari tim lawan dan memudahkan regu tim sendiri untuk 

menangkap bola. Untuk itu dibutuhkan adanya unsur – unsur gerak dan 

keterampilan. Adapun unsur – unsur gerak dalam lemparan atas bola 

softball antara lain, : kekuatan, koordinasi, kelentukan, kelincahan, waktu 

reaksi, dan persepsi kinestetik. 

Semua unsur – unsur gerak mempunyai pengaruh terhadp 

ketepatan lemparan atas bola softball. Namun untuk menguasai teknik 

melempar yang baik, diperlukan latihan yang terprogram, teratur dan 

menggunakan metode belajar yang tepat, karena latihan adalah kondisi 

belajar yang diperlukan untuk usaha menampilkan pada keterampilan yang 

kompleks.  
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Prestasi tim softball putra JPOK FKIP UNS yang akan menjadi 

obyek penelitian ini belum menggembirakan. Karena keterampilan dalam 

lemparan atas bola softball yang selama ini dimiliki oleh tim softball 

tersebut masih terbatas kemampuannya. Hal itu terlihat pada saat 

pembinaan bola softball, dalam latihan saling melempar bola, bola hasil 

lemparan sering tidak tertangkap. Lemparan bola yang dilakukan tidak 

terarah dan tidak tepat sasaran. Bola hasil lemparan juga terkadang tidak 

sampai pada sasaran atau bahkan terlalu keras, hingga bola tidak 

terjangkau oleh penerima bola. Dalam latihan lemparan atas antar base 

juga terlihat, bahwa ketepatan dalam lemparan atas bola softball sering 

meleset. 

Untuk meningkatkan kemahiran dan keterampilan pemain dalam 

lemparan atas bola softball dibutuhkan bentuk latihan yang sesuai, ada 

beberapa bentuk latihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

keterampilan lemparan atas bola softball. Diantaranya adalah dengan 

latihan lemparan jarak tetap dan jarak bertahap. Kedua bentuk latihan 

tersebut memiliki tingkat kesulitan dan efektifitas yang berbeda dalam 

meningkatkan keterampilan lemparan atas bola softball. Disamping itu 

mahasiswa yang akan diteliti memiliki karakteristik yang berbeda – beda, 

ada yang mempunyai power tinggi dan rendah, ada yang mempunyai 

kelentukan tinggi dan rendah, dan sebagainya. Jadi bentuk – bentuk latihan 

tersebut belum diketahui secara pasti latihan mana yang lebih efektif dan 

baik hasilnya untuk meningkatkan ketrampilan ketepatan lemparan atas 

bola softball pada mahasiswa pembinaan prestasi bola softball. Untuk 

mengetahui hasil latihan yang baik dan efektif tersebut akan diadakan 

experimen mengenai bentuk latihan tersebut. Oleh karena itu akan diteliti 

tentang perbedaan pengaruh latihan lemparan atas bola softball dengan 

jarak tetap dan jarak bertahap terhadap ketepatan lemparan atas bola 

softball pada mahasiswa putra pembinaan prestasi softball JPOK FKIP 

UNS tahun 2008 / 2009.  
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B. Identifikasi Masalah 

 
Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah sebagai berikut : 

 
1. Peranan penguasaan teknik dasar permainan softball  

2. Mencapai prestasi olahraga softball yang optimal. 

3. Ketrampilan dan unsur – unsur gerak 

4. Kekuatan, koordinasi, kelentukan, kelincahan, waktu reaksi dan 

persepsi kinestetik 

5. Karakteristik mahasiswa 

6. Latihan yang lebih efektif antara latihan dengan jarak tetap dan jarak 

bertahap. 

7. Latihan lemparan atas bola softball menggunakan latihan dengan jarak 

tetap dan jarak bertahap. 

8. Mahasiswa putra pembinaan prestasi softball JPOK FKIP UNS tahun 

2008 / 2009. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang 

telah dikemukakan di atas, maka agar dapat lebih mendalam di dalam 

pengkajian permasalahan yang timbul, perlu dibatasi, yaitu 

1. Latihan lemparan dengan jarak tetap dan  jarak bertahap terhadap 

ketepatan lemparan atas bola softball. 

2. Mahasiswa putra pembinaan prestasi softball JPOK FKIP UNS tahun 

2008 / 2009. 
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D. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka 

masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Adakah perbedaan hasil ketepatan lemparan atas bola softball antara 

latihan dengan jarak tetap dan jarak bertahap pada mahasiswa putra 

pembinaan prestasi softball Jurusan POK FKIP UNS tahun 2008 / 

2009? 

2. Manakah yang lebih baik antara latihan lemparan atas bola softball 

dengan jarak tetap dan jarak bertahap terhadap ketepatan lemparan atas 

bola softball pada mahasiswa putra pembinaan prestasi softball Jurusan 

POK FKIP UNS tahun 2008 / 2009? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil ketepatan lemparan atas bola 

softball antara latihan dengan jarak tetap dan jarak bertahap pada 

mahasiswa putra pembinaan prestasi softball Jurusan POK FKIP UNS 

tahun 2008 / 2009. 

2. Untuk mengetahui hasil ketepatan lemparan atas bola softball yang 

lebih baik antara latihan dengan jarak tetap dan jarak bertahap pada 

mahasiswa putra pembinaan prestasi softball Jurusan POK FKIP UNS 

tahun 2008 / 2009. 
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F. Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang 

telah dikemukakan di atas, maka hasil penel;itian ini diharapkan 

mempunyai kegunaan sebagai berikut : 

1. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu masukan 

dalam usaha memilih latihan yang tepat guna meningkatkan 

keterampilan teknik lemparan atas bola softball pada mahasiswa putra 

pembinaan prestasi softball Jurusan FKIP UNS Surakarta. 

2. Dapat meningkatkan kemampuan lemparan atas bola softball pada 

mahasiswa putra pembinaan prestadi softball Jurusan FKIP UNS 

Surakarta, 

3. Diharapkan menjadi sumbangan untuk kepentingan perkembangan dan 

kemajuan olah raga khususnya pada cabang olah raga softball. 

4. Hasil dari penelitian dapat digunakan untuk mahasiswa yang meneliti 

tentang softball. 
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