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ABSTRAK

Keberhasilan pengajaran mata kuliah praktek adalah apabila mahasiswa dapat
melakukan keterampilan yang diajarkan. Meng-ajar mata kuliah atletik nomer dengan
menggunakan alat memiliki “kesulitan” tersendiri dibandingkan dengan nomer-nomer
tanpa alat. Dan, merupakan sebuah tantangan bila harus menggabung-kan pengajaran
atletik dua nomer alat, lempar cakram dan tolak peluru dalam satu satuan waktu
mengajar.

Lempar cakram dan tolak peluru merupakan dua nomer yang berbeda. Bagaimana
harus menyatukan dalam satu kali tatap muka pengajaran, merupakan sebuah tugas
yang tidak mudah. Mencoba menemukan persamaan dari kedua nomer tersebut adalah
langkah yang pertama perlu ditempuh. Di samping memperhatikan adanya perbedaan
dalam hal alat, luas lingkaran, dan gerak akhir khusus-nya pada lengan dan tangan. Ada
tiga tahap yang perlu dilalui untuk melakukan nomer-nomer tersebut. Tiga tahap pada
tolak peluru, yaitu the initial phase, glide phase, dan final phase; pada lempar cakram,
yaitu the initial phase, final phase, dan the throw.

Proses pembelajaran akan dapat berlangsung dengan syarat, bahwa mahasiswa
yang bersangkutan sudah pernah dan mampu melakukan salah satu gaya tolak peluru,
gaya orthodoks atau gaya O’Brien. Urut-urutan pengajaran yang dapat dilakukan,
pertama, dilaksanakan pengajaran lempar cakram yang terdiri dari enam langkah, yaitu:
(1) perkenalan, (2) lemparan ke depan dari posisi berdiri, (3) lemparan berdiri
menyamping, (4) lemparan dari posisi power, (5) lemparan satu putaran, dan (6) gerak
keseluruhan. Setelah itu baru masuk ke nomer tolak peluru dengan tiga langkah, yaitu:
analisis poster, tolak peluru gaya rotasi dengan peluru ringan, dan tolak peluru gaya
rotasi sesungguhnya.

Kata-kata kunci: lempar cakram, tolak peluru, teknik rotasi.

Tidak berlebihan dikatakan bahwa salah satu kriteria keberhasilan dalam pengajaran

adalah apabila dalam waktu relatif singkat seorang pengajar berhasil mentransfer

pengetahuan atau keterampilan kepada siswa atau mahasiswa dengan hasil baik. Hal



semacam ini akan dapat terjadi, tentunya bila pengajar (untuk menyebut guru atau dosen) mampu

melaksanakan berbagai fungsinya dengan semestinya. Baik itu fungsi managerial, fungsi

instructional, maupun fungsi educational. Seandainya salah satu fungsi tidak dapat dilaksanakan

dengan semestinya, dapat dikatakan terjadi semacam kegotangan, maka hasil baik kiranya sulit

untuk dapat dicapai. Satu hal yang perlu dicatat dan kiranya paling penting untuk keberhasilan

semacam itu adalah pengajar yang berkemampuan serta peserta didik yang antusias dan memiliki

semangat untuk berkolaborasi.

Hal tersebut merupakan sebuah tantangan bagi seorang pengajar, bagaimana

melaksanakan proses pembelajaran dengan sukses. Tetapi jelas merupakan tantangan yang lebih

besar lagi, apabila dalam satu satuan waktu seorang pengajar (dalam hal ini praktek atletik) harus

memberikan dua nomer, yang merupakan nomer menggunakan alat, yaitu nomer tolak peluru

dan lempar cakram. Masing-masing nomer sudah merupakan masalah tersedniri bagaimana harus

mengajarkannya, penggabungan keduanya jelas merupakan masalah yang baru yang harus dicari

solusinya. Dengan memperhatikan segala persamaan yang ada dan perbedaan yang ada pada

kedua nomer atletik tersebut, langkah-langkah apa yang akan diambil baru dapat ditentukan.

Sebelum masuk pada pembahasan, kiranya perlu disampaikan bahwa ide tulisan ini

berasal dari tugas (ujian praktek) yang harus penulis lakukan pada saat mengikuti “Penataran

Pelatih Atletik Level-1 IAAF”, yang terselenggara pada bulan April-Mei 2001. Pemberi tugas

adalah Mr. Gunther Lange (Sport Development Consultant of the NOC for Germany IAAF

Lecturer), juga selaku Direktur IAAF Coaches Education and Certification System, seorang

pakar atletik dari Jerman. Apa yang tersaji dalam tulisan ini bukan murni apa yang telah penulis

lakukan di lapangan pada saat ujian berlangsung, tetapi sudah berkompilasi dengan adanya



koreksi dan urun rembug dari para penatar (khususny Gunther Lange dan Tamsir Riyadi), juga

sumbang saran dari rekan-rekan dosen sesama peserta penataran dari beberapa perguruan tinggi.

SYARAT PENGGABUNGKAN PENGAJARAN

Beberapa hal yang kiranya perlu diperhatikan untuk upaya peng-gabungan pengajaran dua

nomer atletik ini. Pertama, peserta didiknya adalah para mahasiswa FIK atau jurusan POK, yang

diharapkan memiliki kemampuan gerak (dalam arti olahraga) yang cukup memadai, sehingga

akan mampu diajak untuk bekerja sama dengan baik untuk melewati tahap-tahap yang perlu

dilalui. Berikutnya, para mahasiswa tersebut telah diajarkan dan mampu melakukan salah satu

gaya dalam nomer tolak peluru, apakah itu gaya orthodoks/menyamping ataukah gaya O’Brien/

membelakang.

Menurut Jonath et.al. (1988:46), teknik atau gaya orthodoks disebut juga teknik Fuchs,

yaitu menolak peluru lepas ke samping setelah loncatan datar. Gaya ini lebih sering hanya

dilakukankan para pemula atau yang melakukan aktivitas tolak peluru untuk tujuan rekreasi saja.

Sedangkan gaya membelakang, disebut teknik O’Brien, karena dipopulerkan oleh si penemu

sendiri, Parry O’Brien yang berasal dari Amerika, pada tahun 1953. Teknik O’Brien ada yang

menyebut dengan teknik atau gaya tolak punggung, karena pada posisi awalnya punggung si

pelaku menghadap ke arah sasaran.

TOLAK PELURU GAYA ROTASI

Tolak peluru gaya rotasi (rotational technique) merupakan gaya yang terbaru, dimana

sebelumnya telah berkembang gaya orthodoks dan me-nyusul kemudian gaya membelakang atau

gaya O’Brien. Lapangan tolak peluru berbentuk lingkaran berdiameter 2,135 meter, dengan



sektor sasaran 40 derajat; dan di bagian depan ada balok penahan berukuran panjang antara 98-

102 cm., lebar antara 112-116 mm., tinggi 14-26 mm. (AD-ART PASI, 1996). Pelaksanaan tolak

peluru gaya rotasi ini si pelaku mula-mula membelakangi arah sasaran, berputar, dan menolak

peluru ke arah sektor.

Urutan gerakan secara lengkap tolak peluru gaya rotasi ini, menurut Ballesteros (1992:94-

5) dan PASI (1993:105-6) terdiri dari tiga tahap, yaitu: (1) tahap awal atau the initial phase,

(2) tahap peluncuran atau glide phase, dan (3) tahap akhir atau final phase. Penjelasan masing-

masing tahap adalah sebagai berikut (dengan catatan petolak peluru menggunakan tangan kanan

untuk memegang peluru).

Tahap Awal

Pada pelaksanaan tahap awal, si petolak peluru mengambil sikap awal dengan berdiri

membelakangi arah tolakan dan berat badannya ada pada kedua kaki. Untuk memulai berputar,

berat badan dipindahkan pada kaki kiri dan berputar berporos pada telapak kedua kaki. Kaki kiri

ditekuk untuk menjaga berat badan tetap rendah, pinggang dan badan mulai memutar sebagai

satu keseluruhan. Lengan kiri tetap dipertahankan jauh tetapi tidak kaku, dan kaki kanan mulai

gerakan memutar mengayun agak luas yang cenderung mendorong ke arah garis sektor kiri.

Tahap Peluncuran

Pada pelaksanaan tahap peluncuran, petolak peluru diharapkan untuk mengarahkan

dorongan kaki kiri menuju ke arah kanan sektor, hal ini akan menghasilkan gerakan lurus

menyilang lingkaran lempar dengan kaki kanan mendarat atas telapak kaki di titik tengah

lingkaran. Selama tahap ini berlangsung, si pelaku harus melakukan gerakan memutar yang

cepat dengan badan rendah, agar dapat membantu gerak dengan mempersingkat gerak kaki kiri



dekat dengan sumbu putar. Sementara itu badan bagian atas harus tetap dijaga agar berada di

posisi jauh dari arah sasaran.

Tahap Akhir

Pada pelaksanaan tahap akhir, kaki kanan meneruskan gerak putar sedang kaki kiri segera

berada di sebelah kiri garis lempar. Si petolak peluru sekarang ada dalam posisi ‘kuat’ dan

tekanannya dipusatkan pada ‘berputar dan mengangkat’ dalam upaya untuk memberikan

kecepatan optimal terhadap peluru yang masih berada di dalam lingkaran. Gerak dorong atau

propulsif akhir ini terjadi cepat, dan diusahakan agar pada saat peluru lepas dari tangan, kedua

kaki terangkat dari tanah.

Gerak ‘memutar dan mengangkat’ ini akan membimbing ke kebalikan yang alami,

dimana kaki kiri mengayun kembali pada saat kaki kanan tiba mendarat tepat di belakang balok

penahan, dengan sudut + 90 derajat ke arah lemparan. Kaki kanan keseluruhannya menyentuh

tanah, lutut kaki kanan dikunci dan badan diluruskan sedang kaki kiri diluruskan ke arah

belakang lingkaran.

Ketiga tahap pada nomer tolak peluru gaya rotasi tersebut dapat dilihat dalam rangkaian

gambar seperti berikut ini.



Gambar 1. Rangkaian Gerakan Tolak Peluru Gaya Rotasi (IAAF Development
Programme, tt:49).

LEMPAR CAKRAM

Lapangan lempar cakram berupa lingkaran yang berdiameter 2,50 meter, dengan sektor

sasaran bersudut 40 derajat (AD-ART PASI, 1996). Pelaksanaan teknik lempar cakram yang

dikembangkan sejak lama, senantiasa menggunakan putaran. Si pelaku dapat melakukan satu kali

putaran, dapat pula lebih atau kurang dari satu kali putaran. Lempar cakram yang dibahas berikut

adalah yang bermula dari awalan si pelaku membelakangi arah sasaran atau sektor. Menurut

Tamsir Riyadi (1985:145), nomer lempar cakram merupakan nomer yang agak lebih sulit

dibandingkan dengan nomer lempar yang lain (baik tolak peluru maupun lempar lembing). Di

samping kesulitan dalam hal keseluruhan gerakan melempar, juga saat melepaskan cakram yang

diharapkan dapat berputar searah jarum jam, bila melempar dengan tangan kanan.

Urutan gerakan secara lengkap lempar cakram, menurut Ballesteros (1992:96-7) dan

PASI (1993:108-9) terdiri dari tiga tahap, yaitu: (1) tahap awal atau the initial phase, (2) tahap

akhir atau final phase, serta (3) tahap lemparan atau the throw. Pelaksanaan masing-masing tahap

adalah sebagai berikut (dengan catatan, si pelempar cakram menggunakan tangan kanan untuk

melakukan lemparan).

Tahap Awal

Pada pelaksanaan tahap awal, pelempar cakram mengambil sikap awal dalam lingkaran

bagian belakang dengan punggung menghadap ke arah lemparan, dan kedua kaki kangkang

berjarak sedikit lebih lebar dari bahu. Lakukan satu atau dua kali ayunan awal dengan rileks,

kemudian mengayun cakram jauh ke belakang setinggi bahu dan memindahkan berat badan pada



kaki kanan dan lutut sedikit ditekuk. Dalam gerakan ini, tumit kaki kiri diangkat dan terjadi

gerak berporos-putar (pivot) ke kanan pada kaki kiri, tetapi kaki kanan tetap di tempat guna

mencegah terlalu banyak berputar dari pinggang dan berpengaruh suatu pilinan yang kuat antara

bahu dan pinggang. Pada saat cakram mencapai titik terjauh di belakang, maka putaran dan

dorongan menyilang lingkaran dimulai.

Gerakannya dimulai oleh kaki, kaki kiri berporos-putar pada saat tersebut berat badan

dipindahkan ke kaki kiri, dan kaki kanan juga berporos-putar sedikit. Pada saat ini dimulai

gerak rotasi badan bagian bawah yang akan menarik bersamaan dengan ini adalah bahu, lengan

dan cakram.

Selanjutnya gerakan menyilang lingkaran. Dimulai dari gerak kaki kiri berputar 90 derajat

sebelum kaki kanan mencapai tanah. Kaki kiri kemudian mendorong ke arah lemparan sedang

kaki kanan sedikit ditekuk, berayun melengkung mengitarinya.

Kaki kanan kemudian menyilang dan mendarat tinggi di atas jari-jari kaki pada kira-kira

tengah-tengah lingkaran. Selama bergerak menyilang lingkaran, pinggang bergerak lebih dulu

daripada bahu, sehingga ini merupakan suatu putaran antara badan bagian atas dan badan bagian

bawah. Lengan pelempar ditarik dan lengan yang lain setengah bengkok dilipat menyilang di

depan dada kira-kira setinggi bahu. Pada saat kaki kanan mendarat, kaki kiri ditarik cepat ke

belakang untuk meletakkan kaki kiri sedikit di sebelah kiri arah lemparan (berlawanan dengan

garis sektor kiri merupakan suatu posisi yang menguntungkan).

Tahap Akhir

Pada pelaksanaan tahap akhir ini dimulai pada saat kedua kaki berada di tanah. Badan

masih dalam keadaan berputar dan condong sedikit ke belakang. Sampai pada posisi ini kedua

kaki telah ditekuk dalam, tetapi pada saat kaki kiri kontak dengan tanah, kaki kiri dalam keadaan



sudah hampir lurus sepenuhnya. Sedangkan lutut kanan dan pinggang terus berputar cepat ke

arah lemparan, menarik badan bagian atas bersamanya. Pada saat itu lengan kiri mulai membuka

ke samping dan lengan kanan berayun putar cepat dalam lengkungan yang lebar atau luas, pada

waktu yang bersamaan bergerak sedikit ke atas.

Tahap Lemparan

Pada pelaksanaan tahap lemparan ini, kaki yang telah mulai mendorong, sekarang telah

sepenuhnya dalam keadaan lurus pada saat pinggang bergerak maju, badan dan bahu

menyelesaikan putarannya ke depan. Lengan kiri dan bahu menunjang dan menahan dengan

kuat, pada saat tangan kanan digerakkan memutar oleh tarikan bahu kanan dan bersamaan

dengan selesainya gerak pelurusan kaki. Selanjutnya kaki kiri diayun ke belakang dan kaki

bertukar dalam upaya untuk tetap menjaga keseimbangan pada saat berada dalam lingkaran.

Ketiga tahap dalam nomer lempar cakram tersebut, dapat dilihat pada rangkaian gambar

berikut ini.

Gambar 2. Rangkaian Gerakan Lempar Cakram (IAAF Development Programme, tt:62).
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Perbandingan

Apabila dicermati, akan nampak adanya perbedaan dan persamaan yang jelas antara tolak

peluru gaya rotasi atau gaya dengan putaran di-bandingkan dengan lempar cakram, yang dengan

putaran pula. Perbeda-annya paling tidak adalah pada alat yang digunakan, ukuran lapangan,

serta teknik (khususnya pada gerakan akhir lengan dan tangan). Alatnya berbeda, peluru

berbentuk bulat dan cakram yang berbentuk bundar, yang membawa konsekuensi adanya

perbedaan cara memegangnya. Dalam hal ukuran lapangan, lingkaran lapangan lempar cakram

lebih luas dibanding tolak peluru. Sedangkan pada teknik (khususnya pada saat melakukan

gerakan akhir), berbeda, karena adanya perbedaan antara teknik menolak dan teknik melempar,

yang lebih khusus perbedaan ada pada gerakan lengan dan tangan pelempar atau petolak. Lengan

pelempar cakram relatif lurus pada saat melakukan gerakan akhir sampai dengan lepasnya

cakram. Sedangkan pada petolak peluru, dari posisi siku ditekuk dan baru dilurus-kan menjelang

tahap pelepasan peluru.

Kesamaan antara kedua nomer ini terlihat dalam hal teknik rotasinya, yakni gerakan

memutar yang dimulai saat mengambil awalan hingga menjelang melakukan lemparan atau

tolakan. Gerakan kaki seperti yang terdapat pada gambar 1 dan 2 dapat diamati dan

memperlihatkan persamaan tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ballesteros

(1992:95), bahwa “There are obvious similarities between this rotational shot technique

and that of the discus event”. Bentuk pemberian drills untuk lempar cakram dapat menggantikan

latihan-latihan untuk gerak luncur atau gliding pada tolak peluru.



Rangkaian gerak memutar, dan secara khusus dalam hal penempatan kedua kaki, nomer

lempar cakram dan tolak peluru gaya rotasi, dapat dilihat dan dicermati pada gambar berikut

(karena kedua gambar dapat dikatakan sama, maka hanya dipasang satu saja).

Gambar 3. Gerakan memutar kaki pada nomer lempar cakram dan tolak peluru gaya rotasi
(IAAF Development Programme,tt:53 dan 67).

PROSES PEMBELAJARAN

Sebelum memasuki pada pembahasan tentang proses pembelajaran yang dilakukan, sekali

lagi perlu disampaikan, bahwa peserta didik adalah mahasiswa FIK atau POK yang telah

menguasai minimal satu gaya tolak peluru, apakah itu gaya orthodoks/menyamping atau gaya

O’Brien/mem-belakang/tolak punggung.

Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berhasil guna, maka perlu

dipersiapkan beberapa alat dan perlengkapan, seperti: cakram, peluru, bilah bambu ukuran 1

meter, bola tangan, lembing, cone, batu seukuran peluru, serta poster tolak peluru gaya rotasi

dan lempar cakram (apabila memungkinkan poster standard dari IAAF); semua-nya dalam

jumlah yang memadai disesuaikan dengan jumlah mahasiswa. Alat dan perlengkapan harus telah



tertata sedemikian rupa sebelum perkuliahan dimulai, sehingga selama proses pembelajaran

berlangsung mahasiswa dapat melakukan rangkaian aktivitas dengan frekuensi yang cukup,

karena waktu tidak terbuang lagi untuk mengelola alat dan perlengkapan yang cukup banyak

tersebut. Seperti halnya pada nomer-nomer atletik dengan menggunakan alat, maka manajemen

kelas harus lebih diperhatikan, untuk menjaga keselamatan peserta didik.

Urut-urutan pembelajaran lempar cakram ada enam langkah seperti yang disarankan

dalam Pedoman Mengajar Lari, Lompat dan Lempar Atletik Level-1 yang diterbitkan oleh

Development Programme IAAF (tt:72-74) adalah sebagai berikut (disajikan tidak sama persis,

dengan penekanan pada bagian-bagian yang dirasa perlu untuk kepentingan penulisan ini):

Langkah 1: Perkenalan

Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan pada langkah pertama ini, antara lain: (a)

mengenal cakram dan cara memegangnya; (b) meng-gelindingkan cakram di tanah; (c)

melemparkan cakram ke atas-depan dengan posisi cakram sama seperti saat digelindingkan. Pada

langkah pertama ini, para maha-siswa harus sudah diberi kesadaran untuk memperhatikan faktor

keamanan. Misalnya untuk tidak asal melempar atau menggelindingkan cakram, juga

memperhatikan aba-aba dari dosen, serta pengaturan jarak yang harus senantiasa dijaga (tentang

pengorganisasian kelas disinggung di bagian belakang).

Langkah 2: Lemparan ke Depan Dari Posisi Berdiri

Langkah ini dapat dilakukan dengan kaki paralel atau dengan kaki kangkang, badan

menghadap ke arah sasaran. Pelaksanaan langkah ini sebagai berikut: (a) membawa cakram ke

arah belakang, dengan cara memutar bahu dan pinggang; dilanjutkan dengan (b) menggunakan



kaki untuk percepatan agar dapat dihasilkan gerakan seperti ‘memilin’ dari arah bawah ke atas,

dan diteruskan (c) setelah berhenti memutar segera di-lanjutkan melempar ke arah sasaran.

Langkah 3: Lemparan Berdiri Menyamping

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan langkah ke-3 ini adalah: (a) diawali

dengan bahu kiri menuju arah lemparan, posisi kaki kangkang/terbuka + selebar 1,5 lebar bahu;

dilanjutkan dengan (b) ayun cakram ke belakang, berputar dengan poros kaki kanan; dan (c)

putar tumit kanan ke luar sambil mendorong pinggang kanan ke depan, gerakan ini ditahan

dengan kaki kiri.

Langkah 4: Lemparan Dari Posisi Power

Posisi power adalah posisi yang paling menguntungkan, dalam arti posisi yang dapat

menghasilkan lemparan (juga tolakan) yang paling jauh. Ada satu rumus untuk menjelaskan

posisi power ini, yakni “chin-knee-toes” berada dalam satu garis lurus.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan langkah ke-4 ini, yaitu: (a)

mulailah dengan punggung menghadap ke arah lemparan; lalu (b) awalilah lemparan itu dengan

gerakan yang kuat dari pinggang kanan yang memutar ke depan; dan dilanjutkan dengan (c)

ayunkan cakram ke belakang ke atas dengan telapak tangan ke bawah. Perlu diperhatikan, bahwa

rangkaian gerakan ini jangan sampai terputus-putus.

Langkah 5: Lemparan Satu Putaran

Langkah ke-5 ini dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut: (a) mulailah dari luar

lingkaran menghadap ke arah lemparan dengan cakram di belakang badan; dilanjutkan dengan

(b) melangkah masuk lingkaran dengan putaran kaki kiri ke dalam ; lalu (c) putar ke depan pada

kaki kiri, teruskan dengan kaki kanan aktif ke dalam posisi power, lalu dilanjutkan dengan

melakukan lemparan.



Langkah 6: Gerak Keseluruhan

Langkah terakhir merupakan gerak utuh keseluruhan ini harus diperhatikan beberapa hal,

yaitu: (a) lakukan urutan gerak yang lengkap dengan mengontrol dan mengoreksi posisi power;

dan (b) lakukan dengan cakram yang lebih ringan, agar rangkaian gerakan secara keseluruhan

dapat dilakukan dengan lebih mudah dan benar, karena belum terbebani dengan berat cakram

yang sebenarnya. Posisi power yang benar, senantiasa perlu ditekankan untuk dilakukan dengan

semestinya.

PENGGABUNGAN PENGAJARAN LEMPAR CAKRAM DAN TOLAK PELURU

Pertanyaan muncul, kapan sebaiknya mulai dilakukan penggabungan pengajaran nomer

lempar cakram dan tolak peluru? Setelah seluruh tahapan diselesaikan (hingga langkah ke-6

dikerjakan), dan mahasiswa sudah dapat mempraktekkannya dengan cukup baik, barulah peng-

gabungan dilaksanakan. Caranya, dapat dilakukan dengan urut-urutan pelaksanaan sebagai

berikut:

Langkah 1: Analisis Poster

Mahasiswa diistirahatkan (tetapi ingat, untuk tetap siap memulai aktivitas berikutnya),

dan tunjukkan dua poster, yaitu poster lempar cakram dan tolak peluru gaya rotasi. Mahasiswa

diminta untuk aktif mengamati dengan teliti, agar dapat menemukan persamaannya dalam hal

rotasi atau putaran dari dua nomer yang berbeda tersebut. Dapat ditambahkan dengan

menunjukkan rangkaian gambar (sangat baik bila diperbesar secukupnya) yang ada di buku

Pedoman Mengajar Lari-Lompat-Lempar yang diterbitkan IAAF Development Programme

untuk keperluan Penataran Pelatih Level I Atletik. Mengapa perlu ditambahkan informasi gambar



dari buku Pedoman Mengajar ini, karena sajian gambarnya yang ilustratif lebih komunikatif dan

mudah dipahami.

Penunjukkan pada penonjolan adanya persamaan dalam hal rotasi dua nomer ini dapat

dilakukan dengan cara menutup gambar tubuh bagian atas (sebatas pinggang), sehingga gambar

yang terlihat hanya bagian pinggang ke bawah. Tekankan, bahwa pada dasarnya cara melakukan

rotasi pada kedua nomer ini adalah sama. Perbedaan pada bagian atasnya, karena memang nomer

dan alat yang digunakan berbeda, supaya tidak menjadikan kendala bagi para mahasiswa. Hal

ini mengingat mereka telah terlebih dahulu mempelajari tolak peluru (bukan dengan gaya rotasi),

dan telah mampu melakukan dengan cukup baik.

Langkah 2: Tolak Peluru Gaya Rotasi dengan Peluru Ringan

Setelah pemahaman yang dimiliki mahasiswa dirasa cukup memadai, mahasiswa supaya

melakukan tolak peluru gaya rotasi dengan meng-gunakan peluru ringan. Yang dimaksud peluru

ringan adalah benda lain semacam peluru, misalnya batu (bila mungkin ukuran besarnya sama

dengan peluru sebenarnya, agar teknik memegangnya tidak berubah). Tujuan latihan ini supaya

mahasiswa dapat melakukan putaran/rotasi dengan tanpa dihambat oleh beban beratnya peluru.

Langkah 3: Tolak Peluru Gaya Rotasi Sesungguhnya

Langkah yang ketiga dilakukan setelah langkah kedua dapat dilakukan mahasiswa

dengan cukup lancar. Perhatian untuk koreksi kiranya patut diberikan dalam hal posisi peluru

(cara memegang dan meletakkannya) hingga saat menjelang ditolakkan; ke-satupaduan gerak

dari awal hingga akhir, dalam arti rangkaian gerak dilakukan dengan “aliran” yang lancar, tidak

ada gerak yang terpotong-potong. Adanya pemakaian beberapa persendian dalam nomer lempar

dan tolak, maka perlu diperhatikan pentingnya urutan penggunaan dan ketepatan waktunya.

Prinsip ini menunjukkan kapan suatu sendi digunakan. Lebih jelas seperti yang dikemukakan



Thompson (1991:3-5), bahwa “Movement should begin with the big muscle groups and move out

through the progressively smaller muscles, from big to small”.

Perbedaan luas lingkaran lapangan (lapangan lempar cakram lebih luas daripada lapangan

tolak peluru) kiranya perlu mendapat perhatian. Selisih diameter 2,5 meter pada lempar cakram

dengan 2,135 meter pada tolak peluru, cukup penting diperhatikan untuk dapat melakukan gerak

yang lebih baik.

Manajemen Kelas

Dalam hal manajemen kelas, yang perlu diperhatikan adalah peng-aturan para peserta

didik dan penggunaan alat-perlengkapan supaya menjamin safety selama proses pembelajaran

berlangsung. Pengaturan formasi dan penentuan jarak antar mahasiswa perlu disesuaikan dengan

nomer yang diberikan. Pada saat berlangsung pengajaran nomer lempar cakram, dapat dengan

formasi yang berbeda. Sedangkan dalam hal pengaturan jarak antar mahasiswa, untuk

pengajaran lempar cakram disarankan jaraknya lebih jauh dibandingkan daripada saat pengajaran

tolak peluru. Hal ini mengingat bahwa kontrol saat pelepasan cakram relatif lebih sulit

dibandingkan dengan saat pelepasan peluru. Di samping berat cakram yang lebih ringan sangat

memungkinkan untuk dilempar lebih jauh dibandingkan dengan peluru.

Pengorganisasian kelas berbentuk setengah lingkaran seperti gambar berikut:



Keterangan:
o = peserta didik.
---> = arah lemparan.
(Dosen berada pada posisi yang memungkinkan untuk dapat mengamati peserta didik dengan
baik, sehingga disarankan untuk senantiasa mobile, tetapi tetap memperhatikan aspek
keamanan).

Gambar 4. Organisasi Kelas untuk Tolak Peluru (Teknik Rotasi) dan
Lempar Cakram (IAAF Development Programme,tt:22).

Selain dengan menerapkan formasi setengah lingkaran untuk peng-organisasian kelas

seperti di atas, penggunaan formasi lurus-menyerong kiranya baik juga untuk diterapkan.

Dengan catatan, formasi apapun yang dipilih, prinsip safety adalah yang utama, serta aktivitas

para peserta didik dapat teramati dengan baik oleh pengajar. Pengorganisasian kelas yang baik,

akan sangat mendukung berlangsungnya proses pembelajaran yang efisien dan efektif.

Untuk kelancaran para peserta didik melakukan gerak rotasi yang merupakan gerak

gliding, diperlukan tempat yang memungkinkan untuk melakukan gerak tersebut dengan mudah.

Lapangan yang berumput lebat disarankan untuk tidak digunakan, karena justru dapat

mengganggu gerak rotasi. Pemakaian lapangan bola basket yang sudah diperkeras/disemen

kiranya lebih menguntungkan untuk keperluan ini. Dapat juga meman-faatkan lapangan

berpermukaan tanah, karena lebih baik dibandingkan lapangan rumput.

PENUTUP

Perencanaan mengajar yang baik, tidak dipungkiri merupakan faktor pendukung

terlaksanananya pengajaran yang sukses serta dapat ter-capainya tujuan yang diinginkan. Apabila

tujuan yang ditetapkan adalah agar “dengan sekali kayuh dua pulau dapat terlampaui”, tentunya



diperlukan suatu perencanaan mengajar yang lebih daripada biasanya. Menggabungkan lebih dari

satu nomer dalam satu satuan waktu perkuliahan, dapat dianggap sebagai suatu tantangan yang

patut dicoba.

Satu pertimbangan lagi yang cukup penting untuk diperhatikan adalah, bentuk

perkuliahan semacam ini dapat memberikan keuntungan bagi mahasiswa sebagai peserta didik.

Paling tidak keuntungan dari sisi waktu, lebih berhasil guna.
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