
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Pendidikan Jasmani

Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas

fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik,

mental, serta emosional. Pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan

utuh, mahluk total, mentalnya. Pada kenyataannya, pendidikan jasmani adalah suatu kajian

yang sungguh luas, titik perhatiannya adalah peningkatan gerak manusia. Lebih khusus lagi,

pendidikan jasmani berkaitan dengan antara gerak manusia dan wilayah pendidikan lainnya

yaitu hubungan dari perkembangan tubuh-fisik dengan pikiran dan jiwanya.

Menurut Syarifudin (1997:12) tujuan pendidikan jasmani dan kesehatan adalah:

1.   Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berkaitan dengan aktivitas jasmani,

perkembangan estetika dan perkembangan sosial.

2.   Mengembangkan kepercayaan diri dan kemauan untuk menguasai keterampilan gerak

dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas jasmani.

3.   Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya

diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani.
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4.   Mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi untuk mencapai

kesehatan, kebugaran dan pola hidup sehat.

5.   Memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal untuk

melaksanakan tugas sehari-hari secara efesien dan terkendali.

6.   Mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktivitas jasmani baik

secara kelompok maupun perorangan.

Abdullah dan Agus Manadji (1994:6) Pendidikan Jasmani terdiri dari perubahan dan

penyesuaian yang terjadi pada individu bila ia bergerak dan mempelajari gerak. Pendidikan

Jasmani merupakan suatu proses yang dilakukan secara  sadar dan sistematik melalui

berbagai kegiatan jasmani   untuk   memperoleh   pertumbuhan jasmani,   kesehatan dan

kesegaran  jasmani, kemampuan  dan keterampilan,  kecerdasan dan  perkembangan watak

serta kepribadian yang harmonis daam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya

yang berkualitas berdasarkan pancasila Cholik Mutohir dalam Toho Cholik dan Rusli (1997).

Dari pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa Pendidikan Jasmani adalah suatu proses

pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang  didesain untuk meningkatkan  kebugaran

jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan

aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, baik jasmani, psikomotor,

kognitif, dan afektif setiap siswa. Pengalaman yang disajikan akan membantu
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siswa untuk memahami mengapa manusia bergerak dan bagaimana cara melakukan gerakan

secara aman, efisien, dan efektif.

Disinilah pentingnya pendidikan jasmani, karena menyediakan ruang   untuk belajar

menjelajahi lingkungan kemudian mencoba kegiatan yang sesuai minat anak dan menggali

potensi dirinya, melalui pendidikan jasmani anak-anak menemukan saluran yang tepat untuk

memenuhi kebutuhannya akan gerak, menyalurkan energi yang berlebihan agar tidak

mengganggu keseimbangan perilaku dan mental anak, menanamkan dasar-dasar keterampilan

yang berguna dan merangsang perkembangan yang bersifat menyeluruh, meliputi aspek fisik,

mental, emosi, sosial dan moral.

B. Renang

Renang telah dikenal sejak masa prasejarah, lukisan dari jaman batu telah ditemukan di dalam

“gua para perenang” dekat Wadi Sora (Sura) dibagian barat-daya Mesir. Pada tahun 1538 Nicolas

Wynman, Profesor bahasa berkebangsaan Jerman, menulis buku renang pertama kali,

“Colymbetes”. Kompetisi renang di Eropa dimulai sekitar tahun 1800, sebagian besar

menggunakan gaya bebas.

Gaya bebas yang kemudian disebut the trudgen, diperkenalkan pada tahun 1973 oleh John

Arthur   Trudgen,   menirunya dari Orang   Amerika asli.   Renang menjadi   bagian dari

pertandingan Olympiade modern yang pertama tahun 1896 di Atena. Pada tahun 1902 the

trudgen diperbaharui oleh Richard Cavill, menggunakan sentakan mengibas. Pada tahun 1908,

asosiasi renang sedunia, Federasi Renang Amatir International (FINA/ Federation

Internationale de Natation de Amateur) dibentuk. Gaya kupu-kupu pertama kali merupakan
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variasi dari gaya bebas, sampai akhirnya ia diterima sebagai gaya yang terpisah pada tahun

1952.

Renang merupakan gerakan sewaktu bergerak di air, dan biasanya tanpa perlengkapan buatan,

manusia sudah dapat berenang sejak zaman prasejarah, bukti tertua mengenai berenang adalah

lukisan-lukisan tentang perenang dari Zaman Batu telah ditemukan di "gua perenang" yang

berdekatan dengan Wadi Sora di Gilf Kebir, Mesir barat daya. Catatan tertua mengenai

berenang berasal dari 2000 SM. Beberapa di antara dokumen tertua yang menyebut tentang

berenang adalah Epos Gilgamesh, Iliad, Odyssey, dan Alkitab (Kitab Yehezkiel 47:5, Kisah

Para Rasul 27:42, Kitab Yesaya 25:11), serta Beowulf dan hikayat-hikayat lain. Pada 1538,

Nikolaus Wynmann seorang profesor bahasa dari Jerman menulis buku mengenai renang

yang pertama, Perenang atau Dialog mengenai Seni Berenang (Der Schwimmer oder ein

Zwiegespräch über die Schwimmkunst).

Perlombaan renang di Eropa dimulai sekitar tahun 1800 setelah dibangunnya kolam-kolam

renang. Sebagian besar peserta waktu itu berenang dengan gaya bebas. Pada 1873, John

Arthur Trudgen memperkenalkan gaya rangkak depan atau disebut gaya trudgen dalam

perlombaan renang di dunia Barat. Trudgen menirunya dari teknik renang gaya bebas suku

Indian di Amerika Selatan. Renang merupakan salah satu cabang olahraga dalam Olimpiade

Athena 1896. Pada tahun 1900, gaya punggung dimasukkan sebagai  nomor baru renang

Olimpiade. Persatuan renang dunia, Federation Internationale de Natation (FINA) dibentuk

pada 1908. Gaya kupu-kupu yang pada awalnya merupakan salah satu variasi gaya bebas

diterima sebagai suatu gaya tersendiri pada tahun 1952.
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Dalam renang untuk rekreasi, orang berenang dengan gaya bebas, gaya punggung, gaya bebas

dan gaya kupu-kupu. Gaya renang yang dilombakan dalam perlombaan renang adalah gaya

kupu-kupu, gaya punggung, gaya dada, dan gaya bebas. Dalam lomba renang nomor gaya

bebas, perenang dapat menggunakan berbagai macam gaya renang, kecuali gaya bebas, gaya

punggung, dan gaya kupu-kupu. Tidak seperti halnya gaya dada, gaya punggung, dan gaya

kupu-kupu, Federasi Renang Internasional tidak  mengatur  teknik yang  digunakan  dalam

nomor renang gaya bebas. Walaupun demikian, hampir semua perenang berenang dengan

gaya krol, sehingga gaya krol (front crawl) digunakan hampir secara universal oleh perenang

dalam nomor renang gaya bebas.

C. Renang Gaya Bebas

Gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, kedua belah

tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh, sementara kedua

belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Sewaktu berenang

gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air, pernapasan dilakukan saat lengan

digerakkan ke luar dari air, saat tubuh menjadi miring dan kepala berpaling ke samping.

Sewaktu mengambil napas, perenang bisa memilih untuk menoleh ke kiri atau ke kanan.

Dibandingkan gaya berenang lainnya, gaya bebas merupakan gaya berenang yang bisa

membuat tubuh melaju lebih cepat di air.

Menurut Muhajir (2004:168), renang gaya bebas adalah gaya yang dilakukan perenang selain gaya

dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu dan sewaktu berenang sudah sampai ujung kolam

(berbalik). Perenang bisa menyentuh dinding kolam dengan apa saja dari badan perenang,
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gaya bebas menyerupai cara berenang binatang, oleh sebab itu disebut crawl yang artinya

merangkak.

D. Teknik Dasar Renang Gaya Bebas

1) Latihan gerakan meluncur

Pelaksanaan latihan meluncur:

a) Berdiri di pinggir kolam dan salah satu kaki menempel pada dinding kolam.

b) Badan dibungkukkan ke depan sejajar dengan permukaan air dan kedua lengan

diluruskan.

c) Tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam sekuat-kuatnya dan pertahankan agar

badan tetap lurus.

d) Pertahankan  posisi kaki dan tangan tetap  lurus  sejajar dengan  permukaan air sampai

berhenti, usahakan jangan mengambil nafas selama dalam keadaan meluncur.

e) Lakukan berulang-ulang sampai memiliki kecepatan dan jauh ke depan.

Untuk Lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah:

Gambar 1. Latihan meluncur, Sodikin Chandra (2010:138)
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2) Latihan Gerakan Kaki

Cara pelaksanaan latihan gerakan kaki adalah:

a) Latihan gerakan kai dapat dilakukan secara bersama-sama pada waktu latihan meluncur.

b) Atau dengan cara berdiri menghadap dinding kolam, kedua tangan berpasangan pada

dinding kolam.

c) Kedua kaki diluruskan ke belakang dengan posisi badan tertelungkup.

d) Kaki digerakkan ke atas dan kebawah secara bergantian dalam keadaan lemas (rileks).

e) Gerakan kaki dimulai dari pangkal paha.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah:

Gambar 2. Latihan gerakan kaki, Sodikin Chandra (2010:140)

3) Latihan Gerakan Tangan

Gerakan lengan pada renang gaya bebas berperan terutama sebagai pendorong/ penggerak di

samping untuk pengatur keseimbangan tubuh, adapun teknik gerakan kaki renang gaya bebas

adalah:
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a) Posisi awal, kedua tangan lurus di atas kepala (kedua telapak tangan agak berdekatan,

tetapi tidak perlu menempel).

b) Kemudian tarik tangan kiri ke bawah, terus ditarik sampai ke belakang.

c) Kemudian angkat tangan kiri keluar dari permukaan air dan ayunkan tangan kiri tersebut

sejauh mungkin ke depan (ketika tangan di atas permukaan air, siku tangan kiri agak

ditekuk di dekat telinga. Kemudian diluruskan kembali dan diayunkan sejauh mungkin ke

depan masuk ke permukaan air).

d) Pada waktu tangan kiri diangkat keluar dari permukaan air, langsung gerakkan dan tarik

tangan kanan ke bawah  sampai ke belakang -sama dengan gerakan tangan  kiri pada

langkah b.

e) Kemudian angkat tangan kanan keluar dari permukaan air dan ayunkan tangan kanan

tersebut sejauh mungkin ke depan (ketika tangan di atas permukaan air, siku tangan kanan

agak ditekuk di dekat telinga. Kemudian diluruskan kembali dan diayunkan sejauh mungkin

ke depan masuk ke permukaan air) sama dengan gerakan tangan kiri pada langkah.

4) Latihan Mengambil Nafas

Dalam latihan bernafas dapat dilakukan secara bersama-sama dengan latihan gerakan tangan,

yang dapat dilakukan dengan cara:

 Latihan di tempat

Latihan mengambil nafas di tempat pelaksanaannya adalah:

a) Prinsipnya sama dengan latihan gerakan tangan di tempat.

b) Pada waktu siku bengkok dan diangkat, pada saat itu pula kepala dimiringkan sehingga

muka keluar dari permukaan air untuk menghirup udara (bernafas).
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c) Waktu mengambil nafas biasanya dilakukan pada waktu gerakan tangan kanan saja.

d) Perbandingannya 2 kali menarik tangan sekali mengambil nafas.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah:

Gambar 4. Latihan mengambil napas di tempat, Sodikin Chandra (2010:142)

 Latihan sambil meluncur

Latihan mengambil nafas di tempat pelaksanaannya adalah:

a) Pada prinsipnya sama dengan latihan di tempat, hanya dilakukan dalam keadaan

meluncur.

b) Cara mengambil nafas dilakukan satu arah saja, yaitu ke arah kanan.

5) Koordinasi gerakan kaki dan lengan

Cara pelaksanaan koordinasi gerakan kaki dan lengan adalah:

a) Meluncur di kolam renang.

b) Gerakan kedua kaki ke atas dan bawah bergantian dengan pusat gerakan dipangkal paha.



17

c) Tarik lengan kanan ke bawah dada dengan siku ditekuk, kemudian melanjutkan dengan

mendorong lengan kanan ke belakang sampai lurus. Telapak tangan menghadap ke

belakang di samping paha.

d) Tarik lengan kanan ke atas dengan siku ditekuk, kemudian masukkan telapak tangan ke

depan sampai lurus.

e) Gerakan lengan kanan dan kiri secara bergantian.

6) Kombinasi gerakan lengan dan pernapasan

Gerakan pernapasan dilakukan mengikuti gerakan lengan, gerakan pernapasan dilakukan

dengan memiringkan atau menengokkan kepala ke samping kiri atau kanan tergantung

kebiasaan perenang. Pada saat lengan mendayung/mendorong miringkan kepala ke samping

hingga mulut di permukaan air, ambil napas melalui mulut. Kepala kembali ke posisi semula

bersamaan dengan memutar lengan ke depan atas, buang napas dengan cara ditiupkan melalui

mulut.

7) Koordinasi gerakan kaki, lengan, dan pernapasan

Koordinasi gerakan merupakan gabungan dari gerakan kaki, gerakan lengan, dan pernapasan,

gerakan rengan gaya bebas dimulai dari gerakan meluncur, dilanjutkan gerakan kaki, gerakan

lengan, dan gerakan pernapasan. Gerakan kaki dan lengan tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi

irama gerakan kaki disesuaikan dengan irama gerakan tangan, koordinasi antar gerakan

tersebut merupakan pengatur keseimbangan dan tenaga penggerak. Pada renang gaya bebas,

terdapat empat macam koordinasi dihitung dari berapa kali gerakan kaki (pukulan) dalam

suatu gerakan lengan lengkap dari kiri dan kanan. Ada yang melakukan dua kali pukulan,
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empat kali pukulan, enam kali pukulan, ini berarti tiga kali gerakan kaki keatas dalam setiap

satu kali gerakan lengan.

E. Kolam Renang

Kolam renang yang digunakan untuk lomba harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan

oleh badan internasional (FINA), kolam renang yang dimaksud harus mempunyai persyaratan

sebagai berikut:

1. Panjang kolam renang 25 meter.
2. Lebar kolam renang 21 meter.
3. Dinding harus vertical dan sejajar.
4. Banyaknya lintasan 8 buah.
5. Lebar lintasan 2,5 meter.
6. Suhu air berkisar 23-25o celcius.
7. Kedalaman air minimum 1,80 meter untuk perlombaan
8. Tempat start tidak boleh licin dan kemiringannya tidak boleh lebih dari 100.
9. Garis-garis tanda lintasan dibuat di dasar kolam untuk member petunjuk kepada perenang.

Menurut Sodikin, (2010:136) peralatan-peralatan yang  digunakan dalam renang adalah

sebagai berikut:

a. Papan pelampung.
b. Sabuk pelampung
c. Pelampung kaki
d. Masker
e. Snorkel
f. Kacamata renang
g. Penjepit hidung
h. Sepatu katak dan kaos kaki/sepatu boot.
i. Stopwatch
j. Tali lentur atau selang operasi.
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F. Kekuatan Otot Lengan

Adapun   pengertian atau batasan dari   kekuatan   itu sendiri oleh Giriwijoyo (1992:65)

dijelaskan, “Kekuatan adalah kemampuan otot untuk  mengembangkan tegangan maksimal

tanpa memperhatikan faktor  waktu . ”

Ajan dan Baroga (1988:19) menjelaskan, “Kekuatan merupakan kapasitas manusia untuk

menahan beban dan  diukur dalam kilogram. ” Sugiyanto (1993:19-20) menjelaskan,

“Kekuatan adalah kemampuan fisik yang dihasilkan dari kemampuan kontraksi otot dalam

mengangkat atau menahan beban, semakin besar penampang otot maka makin besar pula

yang   bisa dihasilkan. Kondisi fisiologis otot sangat berperan dalam menentukan kualitas

kekuatan, dengan latihan yang  teratur, kontinyu dan mengkonsumsi protein dalam masa

latihan akan meningkatkan kualitas kekuatan. Mengenai aspek biokimia, kekuatan kontraksi

otot  tergantung dari ciri rangsangan syaraf, cara penyampaian  rangsang serta kerja ATP

(Adenosin Triposfat) terhadap myosin di dalam otot karena akan mempengaruhi kemampuan

otot dalam bekerja. Pengerahan kemauan yang keras dan konsentrasi pada saat latihan,

bertanding dan segala hal yang akan dilakukan sangat menentukan kualitas kekuatan yang

dimiliki seorang . Dengan demikian maka jelaslah bahwa kekuatan adalah komponen kondisi

fisik dasar dan memberikan peranan yang sangat penting terhadap pencapaian suatu prestasi.

Kekuatan otot atau muscular strength adalah tegangan yang dapat dikerahkan oleh otot atau

sekelompok otot terhadap beban atau tahanan dengan sekali usaha secara maksimal. Kekuatan

otot bisa diartikan sebagai kemampuan menggunakan gaya tegang untuk melawan beban atau

hambatan. (Agus Mukholid, 2007:49) Kekuatan ditentukan oleh volume otot dan kualitas
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kontrol pada  otot yang bersangkutan.  Untuk meningkatkan kekuatan otot dapat dapat

dilakukan dengan cara latihan berbeban. Meningkatkan kemampuan otot harus disesuaikan

dengan tuntutan dari cabang olahraga yang dilakukan, dengan kata lain kebutuhan kekuatan

otot dari setiap jenis cabang olahraga tidaklah sama. Faktor-faktor yang dapat menentukan

kualitas kekuatan otot adalah sebagai berikut:

a) Besar kecilnya potongan melintang otot.

b) Jumlah fibril otot yang turut bekerja dalam melawan beban.

c) Tergantung besar kecilnya rangka tubuh.

d) Usia

e) JenisKelamin.

Kekuatan otot lengan merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi dalam gerak setiap

berolahraga. Kekuatan Otot Lengan dapat menunjang segala aktifitas baik di dalam latihan

maupun di dalam pertandingan . serta kekuatan otot lengan merupakan salah satu komponen fisik

yang sangat penting peranannya dalam mendukung keberhasilan aktivitas manusia. Kekuatan

merupakan salah satu fungsi penting yang harus dimiliki oleh seorang atlit/perenang, karena setiap

gerakan dalam olahraga memerlukan kekuatan otot disamping unsur unsur lain. kekuatan otot juga

memegang peranan penting dalam melindungi dari kemungkinan cidera.

Dalam cabang olahraga renang khususnya pada gaya bebas , kekuatan otot lengan sangat

menentukan tercapainya suatu hasil yang maksimal. Kemampuan lengan dalam melakukan

suatu gerakan harus optimal, jika lengan kurang memiliki kemampuan fisik seperti kekuatan

maka kemampuan dalam melakukan gerakan-gerakan yang baik tidak akan tercapai.
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Kontraksi otot ini menghasilkan tenaga eksternal untuk menggerakkan anggota tubuh.

Kekuatan lengan berkaitan atau berhubungan erat dengan kemampuan  renang pada gaya

bebas dengan menggunakan kekuatan  dinamis karena dalam melakukan gaya tersebut

perenang berusaha untuk memindahkan posisi badan dari ujung kolam ke ujung kolam,

dalam hal ini lengan adalah alat penggerak dalam melakukan ayunan menghambat tahanan

didalam air guna membawa tubuh didalam menyikapi teknik-teknik yang ada pada gaya bebas

itu sendiri.

Menurut Soejoko H (1992 : 14 -15 ) ada beberapa fungsi kekuatan otot lengan dalam olahraga

renang antara lain:

1. Untuk menggerakkan lengan sebagai pendayung: latisimusdorsi pectoralis major, teres major,

dan triceps otot-otot ini penting untuk menariklengan ke dalam air dan menjadi tenaga dorong

untuk ke empat gaya renang yang di perlombakan.

2. Untuk menggerakkan lengan memutar kedalam: teres major, sub scapularis, latisimus dorsi,

dan pectoralis major. Pada ke empat gaya renang yang diperlombakan otot-otot ini digunakan

untuk memutar lengan bila perenang melakukan gaya dengan benar. Untuk menggambarkan

gerakan ini dengan meluruskan lengan kedepan secara mendatar, siku bengkokkan sehingga

membentuk sudut 450, selanjutnya angkat siku tersebut dan turunkan tangan.

3. Untuk menggerakkan pergelangan tangan dan fleksor jari-jari: fleksor carpi, ulnaris, dan

palmaris longus. Banyak di antara perenang yang otot-ototnya ini kurang kuat menahan air,

sehingga waktu lengannya ditarik jari-jarinya terbuka.

4. Untuk menggerakkan extensor siku: triseps. Pada saat orang perenang akan mengakhiri

tarikan lengannya dalam gaya crawl, dada, dan kupu-kupu akan menggunakan otot extensor,
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sikunya untuk menyibakkan air ke belakang (Soejoko H., 1992 : 14-15).

Tentunya tidak lepas dari hal di atas maka kondisi fisik utama yang menunjang sebagai

penopang agar mampu melakukan gerakan gaya bebas yang baik dan maksimum karena

kekuatan itu sendiri merupakan basis dari semua komponen kondisi fisik yang dapat

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

G. Kekuatan Otot Tungkai

Kekuatan merupakan faktor utama dalam melakukan aktivitas fisik dan juga kemampuan

dari otot yang  dapat mengatasi tahanan atau beban dalam menjalankan aktivitas.

Kegunaan kekuatan otot di samping mencapai prestasi maksima l juga untuk

mempermudah mempelajari teknik dan juga untuk mencegah terjadinya cedera dalam

berolahraga. Seperti yang dikemukakan oleh Hairi dan Sadjono yang di kutip oleh I Putu

Gede Adiatmika, dkk. “Kekuatan (strength) adalah komponen kondisi fisik yang

menyangkut masalah kemampuan seorang pada saat menggunakan  otot-ototnya

menerima beban”.

Sedangkan kekuatan otot adalah tenaga, gaya atau   ketegangan yang dapat dihasilkan

oleh otot atau   sekelompok otot pada   suatu kontraksi dengan beban maksimal.

Seseorang mungkin memiliki   kekuatan pada bagian otot tertentu namun belum tentu

memiliki pada bagian otot lainnya.
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Rahmat Hermawan (2002:45) otot merupakan suatu organ/alat yang penting sekali

memungkinkan tubuh dapat bergerak. Gerak sel terjadi karena sitoplasma merubah bentuk,

dimana pada sel-sel sitoplasma ini merupakan benang-benang halus yang panjang disebut

miofibril. Kalau sel otot yang  mendapatkan ransangan maka miofibril akan memendek,

dengan kata lain sel otot akan memendekkan dirinya ke arah tertentu/berkontraksi, seperti hal

nya bila kita berolahraga, kita menggerakkan otot-otot. Jadi untuk menggerakkan sebuah

benda, otot harus mengerahkan kontraksi dalam dengan kecepatan maksimal. Kontraksi

menyebabkan gerakan pada anggota tubuh. Kedudukan otot menentukan efek kontraksi otot.

Dijelaskan dalam  Rahmat  Hermawan (2002:  47) bahwa macam-macam otot  berdasarkan

fungsinya adalah sebagai berikut:

1.   Menurut bentuk dan serabutnya,yaitu otot serabut sejajar atau bentuk kumparan, otot

bentuk kipas,otot bersirip dan melingkar/spinter.

2.   Menurut jumlah kepalanya yaitu otot berkepala dua, otot berkepala tiga/triseps dan otot

berkepala empat/quadriseps.

3. Menurut pekerjaannya,yaitu: (a) Otot sinergis yaitu otot yang melakukan pekerjaan bersama-

sama, (b) Otot antargonis yaitu otot yang bekerjanya berlawanan, (c) Otot abductor yaitu

otot yang bekerja menggerakkan anggota menjauhi tubuh, (d) Otot adduktor yaitu otot

yang  menggerakkan anggota mendekati tubuh, (e) Otot ekstensor bekerja

membengkokkan sendi tulang atau melipat sendi, (f) Otot ekstenesor otot yaitu otot yang

bekerja meluruskan kembali tulang kepada kedudukan semula, (g) Otot pronator,
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dimana ulna dan radial dalam keadaan sejajar, (h) Otot supinator, dimana ulna dan radial

menjadi menyilang, (i) Endorotasi, memutar ke dalam, (j) Eksorotasi, memutur ke keluar, (k)

Dilatasi,memanjangkan otot, (l) Kontraksi, memendekan otot.

Menurut letaknya otot-otot tubuh di bagi dalam beberapa golongan: (a) Otot bagian kepala,

(b) Otot bagian leher, (c) Otot bagian bebas, (d) Otot bagian perut, (e) Otot bagian punggung,

(f) Otot bahu dan lengan, (g) Otot pinggul, (h) Otot anggota gerak bawah.

Lihatlah gambar di bawah sebagai berikut:

Gambar 5. Tulang-Tulang Pembentuk Tungkai.
Pate, (1993)
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Gambar 6. Otot-Otot Tungkai.
Pate, (1993)

Kekuatan (strength) adalah komponen kondisi fisik seseorang  tentang  kemampuanya

dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja (M. Sajoto, 1995:8).

Jadi kekuatan otot tungkai adalah kemampuan otot-otot tungkai untuk menahan beban

sewaktu bekerja.

Kekuatan otot tungkai pada dasarnya adalah kemampuan otot pada saat  melakukan

kontraksi. Yang   terpenting   dalam setiap latihan haruslah dilakukan sedemikian rupa

sehingga perenang haruslah menggunakan tenaga yang maksimal seperti yang

dikemukakan  oleh  Mochamad  Sajoto  bahwa :
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“kekuatan atau strength adalah komponen kondisi fisik, yang menyangkut masalah seorang

atlet pada saat mempergunakan kelompok otot-ototnya, menerima beban waktu tertentu.

”Selanjutnya James A. Balley menambahkan bahwa, “otot yang kuat akan memberikan

stabilitas yang   kuat bagi persendian, dan oleh karena otot yang kuat memperkeci l

kemungkinan akan terkilir”. kemudian Saleh Moeh mengatakan bahwa : “Di samping

masalah kekuatan adalah hal-hal yang perlu diketahui yaitu masalah yang ada

hubungannya dengan  kekuatan”.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli di atas, seorang perenang harus

melatih otot-ototnya terutama otot besar yaitu otot tungkai yang merupakan kelompok

dasar dari gerak tubuh. Kekuatan   otot pada setiap cabang olahraga sangat dibutuhkan

terutama pada cabang olahraga renang . Dalam olahraga renang kekuatan otot tungkai

berperan dalam melakukan gerakan lecutan kaki untuk melaju dengan cepat. Dengan

demikian fungsi otot tungkai dalam olahraga renang sangat dominan sehingga perlu terus

dilatih untuk mencapai  kekuatan yang maksimal.

H. Kerangka Pikir

Hasil belajar terlihat dari perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang meliputi

perubahan pada tiga ranah yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Pada

mata pelajara Pendidikan Jasmani maka ranah psikomotor adalah target utama dalam

penentuan keberhasilan pembelajaran, namun tidak terlepas dari peningkatan ranah kognitif

dan juga afektif. Renang adalah salah satu mata kuliah yang harus dikuasai oleh Mahasiswa,
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Mahasiswa diharapkan mampu mempraktikkan renang gaya bebas dengan baik dan tertanam

nilai-nilai luhur seperti percaya diri, keberanian, tidak pantang menyerah dalam diri siswa

tersebut. Renang merupakan cabang olahraga yang diminati, sebab renang merupakan

pendidikan yang dilakukan di luar kelas, nomor renang terbagi empat yaitu gaya bebas, kupu-

kupu, gaya bebas, dan gaya punggung. Namun renang merupakan kecakapan siswa mampu

mengkoordinasikan gerakan kaki, tangan serta nafas, tidaklah mudah bagi anak-anak untuk

melakukan ini, oleh karena itu peran guru dalam kompetensi dasar ini sangatlah penting untuk

diperhatikan. Kreatif, serta turut serta dalam lapangan merupakan salah satu cara agar anak

mampu melakukan sesuai dengan yang diajarkan.

Kekuatan otot lengan dan tungkai sangatlah penting dalam gerak renang gaya bebas, semakin

kuat lengan dan tungkai diduga penulis dapat mencapai waktu tercepat dan hasil yang

maksimal, dan tidak dipungkiri koordinasi tangan dan kaki yang baik juga menentukan hasil

waktu jarak tempuh yang baik.

I. Hipotesis

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:67) hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara

terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Sukardi,

(2003:42) mengatakan hipotesis adalah jawaban yang masih bersifat sementara dan bersifat

teoritis. Menurut Kunandar (2009:89) bahwa hipotesis dalam penelitian tindakan bukan

hipotesis perbedaan atau hubungan melainkan hipotesis tindakan, rumusan hipotesis memuat

tindakan yang diusulkan untuk menghasilkan perbaikan yang diinginkan.
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah suatu konsep yang

berfungsi sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian, maka hipotesis yang

diajukan dalam penelitian adalah:

Ha1 : Kekuatan otot lengan memberikan hubungan dengan prestasi renang gaya bebas pada

Mahasiswa Penjaskes angkatan 2012 Tahun Pelajaran 2012/2013

Ha2: Kekuatan otot tungkai memberikan hubungan dengan prestasi renang gaya bebas pada

Mahasiswa Penjaskes angkatan 2012 Tahun Pelajaran 2012/2013

H3: Kekuatan otot lengan dan tungkai memiliki hubungan dengan prestasi renang gaya bebas

pada Mahasiswa Penjaskes angkatan 2012 Tahun Pelajaran 2012/2013


