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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A.  Antropometri 

a. Pengertian Antropometri 

 

Menurut Indrianti (2010:2), anthropometri berasal dari “anthro” yang 

berarti manusia dan “metron” yang berarti ukuran. Secara definitif 

anthropometri dinyatakan sebagai suatu studi yang menyangkut pengukuran 

dimensi tubuh manusia dan aplikasi rancangan yang menyangkut geometri 

fisik, massa, kekuatan dan karakteristik tubuh manusia yang berupa bentuk 

dan ukuran. Manusia pada dasarnya akan memiliki bentuk, ukuran tinggi 

dan berat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Antropometri secara luas 

akan digunakan sebagai pertimbangan–pertimbangan ergonomis dalam 

memerlukan interaksi manusia. 

 

Dengan pengukuran antropometri akan diketahui tinggi badan, berat badan, 

dan ukuran badan aktual seseorang. Selanjutnya tinggi badan, berat badan 

dan ukuran tubuh seseorang dapat digunakan untuk tujuan menilai 

pertumbuhan dan distribusi tubuh seseorang, serta dapat berguna sebagai 

data referensi. Pengukuran antropometri adalah pengukuran terhadap 

bagian-bagian tubuh yang berfungsi untuk menentukan status seseorang 

dengan bersumber pada tulang, otot dan lemak yang menentukan tipe-tipe 
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tubuh manusia, dan mengetahui pertumbuhan dan  perkembangan tubuh 

seseorang. Salah satu  pengukuran  antropometri ini antara lain  pengukurtan 

tinggi dan berat badan, panjang lengan dan tungkai, lingkar lengan dan 

 paha, serta kapasitas paru. 

 

b. Ruang Lingkup Antropometri  

Anropometri bermanfaat untuk mengetahui struktur tubuh seseorang 

dan dapat menempatkan pada suatu cabang apa yang cocok pada orang 

tersebut.Tujuannya adalah menciptakan pemain yang professional dilihat 

dari struktur tubuh yang memadai dari  fungsi gerak tubuhnya. 

Dalam olah raga antropometri sangat di butuhkan untuk memaksimalkan 

suatu prestasi sebagaimana menurut Indrianti, (2010:92) peran antropometri 

dalam olahraga beragam mulai dari penentuan cabang olahraga yang dapat 

memaksimalkan kondisi atlet.  

Pada saat ini olah raga merupakan salah satu faktor penting dalam setiap 

insan status kebugaran seseorang, komposisi lemak, tulang, ukuran tubuh, 

kadar air dan massa otot, sehingga dapat di simpulkan bahwa dengan 

mengetahui ukuran antropometri kita dapat memaksimalkan atlet menurut 

cabang olahraganya individu. Dengan berolah raga tubuh kita menjadi 

bugar. Oleh sebab itu adanya antroometri di dalam olah raga bisa membuat 

setiap indivdu lebih mengetahui tentang olah raga dan cara pengukuran serta 

tes dengan volume yang disesuaikan dengan cabang masing masing. 

Dengan stuktur badan yang kurang memadai, pemain juga tidak dapat 
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berkembang, oleh sebab itu perlu ditanamkan sejak dini kepada insan olah 

raga di seluruh dunia khususnya indonesia, untuk mendalami bagaimana 

fungsi dan  peran pentingnya tes dan pengukuran olahraga di pahami dan 

disampaikan. Tinggi badan adalah jarak dari alas kaki sampai titik tertinggi 

pada kepala saat berdiri tegak. 

Menurut Supariasa (2002:57) tinggi badan merupakan bagian dari 

antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal dari 

telapak kaki sampai ujung kepala. Pada keadaan normal, tinggi badan 

tumbuh seiring dengan pertambahan umur. Pertumbuhan tinggi badan tidak 

seperti berat badan, relatif kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi 

dalam waktu yang pendek. Aspek biologis yang berupa struktur dan postur 

tubuh seperti halnya tinggi badan adalah salah satu penentu pencapaian 

kemampuan. 

Berat badan adalah parameter pertumbuhan yang paling sederhana, 

mudah diukur, dan diulang. Berat badan  merupakan ukuran yang terpenting 

yang dipakai pada setiap pemeriksaan penilaian pertumbuhan fisik anak 

pada semua kelompok umur karena berat badan merupakan indikator yang 

tepat untuk mengetahui keadaan gizi dan tumbuh kembang anak saat 

pemeriksaan (akut). Alasannya adalah berat badan sangat sensitif terhadap 

perubahan sedikit saja seperti sakit dan pola makan. Selain itu dari sisi 

pelaksanaan, pengukuran obyektif dan dapat diulangi dengan timbangan apa 

saja, relatif murah dan mudah, serta tidak memerlukan waktu lama. 
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c. Tinggi Badan 

 

Menurut Olivier (1969:5), dalam perlombaan seorang perenang tentu akan 

menempuh suatu jarak tertentu, oleh karena itu seorang perenang untuk 

mencapai jarak tersebut akan melibatkan panjang badannya dan panjang ini 

berhubungan dengan tinggi badan. 

 

Menurut Johson (1979:166) berpendapat bahwa dalam keadaan telungkup 

panjang seluruh tubuh membagi panjang kolam seperti jarak yang akan 

ditempuh. Jarak tersebut akan dibagi oleh panjangnya tubuh. Semakin 

panjang tubuh yang membagi maka kolam akan menjadi potongan-potongan 

imajiner yang lebih sedikit dibanding bila tubuh yang membagi tidak 

panjang. Potongan yang lebih sedikit akan ditempuh dengan kayuhan yang 

lebih cepat pula. Maka semakin panjang tubuh seseorang akan semakin 

cepat gerak laju untuk mencapai sisi yang lain dari kolam. 

 

Menurut Wahyudi (2007: 7) berpendapat bahwa tinggi badan berhubungan 

dengan berat badan dan badan yang ideal akan lebih mudah melakukan 

gerakan dan dapat mempercepat laju kedepan. Peranan berat badan dapat 

dilihat dengan jelas pada saat mengapung dan pada saat melakukan 

kayuhan, sehingga seorang perenang yang berat badan tinggi akan mencapai 

jarak lebih cepat bila dibandingkan mereka yang berbadan pendek. Dari 

uraian tersebut diduga ada hubungan yang signifikan antara tinggi badan 

terhadap kecepatan renang gaya dada. 
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d. Berat Badan 

 

Menurut Santoso dan Anne (1995:48) Berat badan merupakan hasil 

peningkatan seluruh jaringan tulang, otot, lemak, cairan tubuh, dan lainnya.  

Dalam beberapa cabang olahraga, postur tubuh yang tinggi dengan berat 

badan dan kondisi fisik yang baik akan menunjang pencapaian prestasi 

olahraga yang tinggi. 

 

Aspek biometrik merupakan bagian penting dalam kegiatan olahraga 

bahkan dapat dikatakan mempengaruhi pencapaian prestasi olahraga. 

Furqon (2010:41) berpendapat bahwa “Olahraga prestasi tinggi memerlukan 

profil biologi khusus dengan ciri-ciri kemampuan biometrik dan ciri-ciri 

psikologis yang baik. Adapun aspek biometrik meliputi tinggi badan, berat 

badan, tinggi duduk, panjang anggota badan bagian atas dan bawah tipe 

tubuh dan lain-lain. 

 

Berat badan merupakan salah satu bagian biometrik yang dapat 

mempengaruhi pencapaian prestasi olahraga. Menurut Samihardja (1997 : 

22) dijelaskan :  

Berat badan seseorang merupakan penjumlahan dari berat jaringan kerasnya 

jaringan lunaknya dan cairan yang dikandungnya. Jaringan keras merupakan 

kerangka tubuh yang terdiri dari tulang dan tulang rawan. Tulang dan tulang 

rawan merupakan bagian yang stabil dibandingkan dua bagian yang lain. 

Beratnya relatif tetap sesudah seseorang mencapai pendewasaan. Latihan 

atau makanan tidak akan mempengaruhi ukuran maupun berat kerangka.  

Jadi, berat badan yaitu berat seseorang yang diukur dengan pakaian seminim 
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mungkin. Beberapa hal yang mempengaruhi berat badan salah satunya 

makanan dan minuman. Dalam sehari kita membutuhkan gizi lengkap 

seperti Karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral.   

 

Menurut Surono dalam Mabella (2000:10), mengatakan bahwa berat badan 

adalah ukuran tubuh dalam sisi beratnya yang ditimbang dalam keadaan 

berpakaian minimal tanpa perlengkapan apapun. Berat badan diukur dengan 

alat ukur berat badan dengan suatu satuan kilogram. 

 

Seseorang yang berbadan besar dan bertubuh tinggi dapat dipastikan 

mempunyai berat yang besar. Keuntungan perenang yang memiliki badan 

yang berat dan besar yaitu : berat badan yang disebabkan ketebalan lemak 

yang tinggi  akan memungkinkan perenang memiliki daya apung yang baik. 

e. Panjang Lengan 

Sebagai sesuatu yang nampak konkrit, tubuh manusia mempunyai bentuk 

dan susunan tertentu. Susunan yang terdiri dari kerangka tulang dan otot 

yang terbungkus kulit itulah yang dimaksud sebagai struktur tubuh. Sejalan 

dengan itu  bahwa struktur tubuh adalah unsur-unsur atau bagian-bagian 

tubuh manusia. 

Struktur tubuh memegang peranan penting dalam melakukan aktivitas 

olahraga dan menunjang keterampilan gerak seseorang. Hal tersebut sejalan 

pendapat yang mengatakan bahwa :” the type of individual’s structure is an 

essensial factor in his motor performance”. Kalimat ini mengandung arti 
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:bentuk struktur tubuh seseorang adalah suatu factor yang sangat mendasar 

bagi pelaksana geraknya. 

Pengukuran mengenai struktur tubuh dikenal dengan istilah antropometrik. 

Antropometrik merupakan bentuk pengukuran struktur tubuh yang tertua di 

pergunakan, dari beberapa pengukuran-pengukuran tersebut yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini adalah panjang lengan, dimana dalam renang 

diperlukan lengan yang panjang yang keseluruhannya berfungsi sebagai 

pendayung. Untuk mendorong maju dibutuhkan gerakan mendayung dengan 

gerakan memutar seakan-akan melewati tabung atau tabung imajinasi 

Thomas, (2000:16 ). Dengan demikian semakin panjang lengan keseluruhan 

seseorang akan semakin jauh jangkauannya. Semakin jauh jangkauannya, 

bila diasumsikan kekuatan dan kecepatannya sama, maka akan semakin 

pendek waktu yang ditempuh untuk jarak tertentu. 

f. Panjang Tungkai 

Tungkai adalah bagian anggota tubuh manusia yang terletak pada bagian 

bawah, karena itu sering sekali disebut anggota gerak bawah. Tungkai 

mempunyai tugas penting dalam melakukan gerak atau aktivitas tubuh. 

Namun untuk melakukan gerak secara sistematis perlu adanya sistem 

penggerak yang meliputi tulang, otot dan sendi. Dari berbagai pendapat 

diatas dapat disimpulkan bahwa panjang tungakai adalah ukuran panjang 

tungkai seseorang mulai dari alas kakisampai dengan spina iliaca, dan 

tungkai merupakan anggota gerak bagian bawah. 
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Panjang  tungkai merupakan gerak bagian bawah yang terdiri dari tungkai 

dan panggul. Secara keseluruhan tulang-tulang yang menjadi anggota gerak 

bagian bawah berjumlah 31 tulang, sebagai berikut : 1). Tulang Koksa 

(tulang pangkal paha), 2). 1 femur (tulang paha), 3). 1 tibia (tulang kering), 

4). 1 fibula (tulang betis), 5). 1 patela (tempurung lutut), 6). 1 tulang tarsal 

(tulang pangkal kaki), 7). 5 tulang metatarsal (tulang telapak kaki), 8). 14 

falanx (ruas jari kaki ).  

   

                Gambar 1. Otot Tungkai 

 

B. Belajar Gerak  

 

Lutan (2001:7), belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang relatif 

permanen pada diri seseorang yang diperoleh melalui pengalaman dan 

latihan dan dapat diamati melalui penampilannya. Perubahan tingkah laku 

sebagai hasil belajar memiliki pengertian yang luas, bisa berupa 

keterampilan fisik, verbal, intelektual, maupun sikap.  
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Belajar gerak secara khusus dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan 

atau modifikasi tingkah laku individu akibat dari latihan dan kondisi 

lingkungan. Lebih lanjut Schmidt (1988:346), menyatakan bahwa belajar 

gerak mempunyai beberapa ciri, yaitu :   

a) merupakan rangkaian proses, b) menghasilkan kemampuan untuk 

merespon, c) tidak dapat diamati secara langsung, bersifat relatif 

permanen, d) sebagai hasil latihan, e) bisa menimbulkan efek negatif. 

Dalam Lutan (1988:104), dijelaskan bahwa untuk mempelajari gerak maka 

perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :  

a) kesiapan belajar, bahwa pembelajaran harus mempertimbangkan hukum 

kesiapan. Anak yang lebih siap akan lebih unggul dalam menerima 

pembelajaran 

 b) kesempatan belajar, pmberian kesempatan yang cukup banyak bagi anak 

sejak usia dini untuk bergerak atau melakukan aktivitas jasmani dalam 

mengeksporasi lingkungannya sangat penting. Bukan saja untuk 

perkembangan yang normal kelak setelah dewasa, tapi juga untuk 

perkembangan mental yang sehat. Jadi penting bagi orangtua atau guru 

untuk memberikan kesempatan anak belajar melalui gerak.  

c) kesempatan latihan, anak harus diberi waktu untuk latihan sebanyak yang 

diperlukan untuk menguasai. Semakin banyak kesempatan berlatih, 

semakin banyak pengalaman gerak yang anak lakukan dan dapatkan. 
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Meskipun demikian, kualitas latihan jauh lebih penting ketimbang 

kuantitasnya. 

d) model yang baik, dalam mempelajari motorik, meniru suatu model 

memainkan peran yang penting, maka untuk mempelajari suatu dengan 

baik, anak harus dapat mencontoh yang baik. Model yang ada harus 

merupakan replika dari gerakan-gerakan yang dilakukan dalam olahraga 

tersebut. 

e) bimbingan, untuk dapat meniru suatu model dengan betul, anak 

membutuhkan bimbingan. Bimbingan juga membantu anak membetulkan 

sesuatu kesalahan sebelum kesalahan tersebut terlanjur dipelajari dengan 

baik sehingga sulit dibetulkan kembali. Bimbingan dalam hal ini 

merupakan feed back.  

f) motivasi, besar kecilnya semangat usaha seseorang tergantung pada besar 

kecilnya motivasi yang dimilikinya”. 

Lutan (1988:305) belajar motorik dapat menghasilkan perubahan yang 

relatif permanen, yaitu perubahan yang dapat bertahan dalam jangka 

waktu yang relatif lama. Dalam menyempurnakan suatu keterampilan 

motorik dapat berlangsung dalam tiga tahapan yaitu terdiri dari :             

(a) tahap kognitif, (b) tahap fiksasi (c) tahap otomatis. 

Berikut ini adalah penjelasan dari tahap-tahap diatas. 
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a. Tahap Kognitif 

 

Merupakan tahap awal dalam belajar motorik, dalam tahap ini seseorang 

harus memahami mengenai hakikat kegiatan yang dilakukan dan juga 

harus memperoleh gambaran yang jelas baik secara verbal maupun visual 

mengenai tugas gerakan atau model teknik yang akan dipelajari agar dapat 

membuat rencana pelaksanaan yang tepat. 

 

b. Tahap Fiksasi 

 

Pada tahap ini pengembangan keterampilan dilakukan melalui adanya 

praktek secara teratur agar perubahan prilaku gerak menjadi permanen. 

Selama latihan harus adanya semangat dan umpan balik untuk mengetahui 

apa yang dilakukan itu benar atau salah. Pola gerakan sudah sampai pada 

taraf merangkaikan urutan-urutan gerakan yang didapatkan secara 

keseluruhan dan harus dilakukan secara berulang-ulang sehingga 

penguasaan terhadap gerakan semakin meningkat. 

 

c. Tahap Otomatis 

 

Setelah melakukan latihan gerakan dalam jangka waktu yang relatif lama, 

maka akan memasuki tahap otomatis. Secara fisiologi hal ini dapat 

diartikan bahwa pada diri seseorang tersebut telah terjadi kondisi reflek 

bersyarat, yaitu terjadinya pengerahan tenaga mendekati pola gerak reflek 

yang sangat efisien dan hanya akan melibatkan unsur motor unit yang 

benar-benar diperlukan untuk gerakan yang diinginkan. Pada tahap ini 

kontrol terhadap penampilan gerakan semakin tepat dan konsisten. 
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C. Renang 

Menurut Husdarta dan Saputra (2000 :73) ruang lingkup pendidikan jasmani 

salah satunya adalah pembentukan gerak, yang meliputi keinginan untuk 

bergerak, menghayati ruang waktu dan bentuk termasuk perasaan irama, 

mengenal kemungkinan gerak diri sendiri, memiliki keyakinan gerak dan 

perasaan sikap (kinestetik) dan memperkaya kemampuan gerak. 

Sedangkan menurut Ma’mun dan Saputra (2000:20) “kemampuan gerak 

dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna meningkatkan 

kualitas hidup”. 

 

Renang adalah salah satu cabang olahraga yang bisa diajarkan pada semua 

umur, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. bayi yang berumur 

beberapa bulan juga sudah bisa di ajarkan renang, (Dwijowinoto 1979: 1). 

 

Renang merupakan salah satu dari sedikit aktivitas olah raga yang sangat 

dinamis tanpa menyebabkan cidera seperti gerakan high impact yang artinya 

memiliki dampak yang besar. Hasilnya, renang sangat baik untuk semua 

umur, Hendromartono (1992:48) 

 

Sebelum berlatih gaya dalam sebuah teknik renang, adabeberapa teknik 

dasar yang perlu di kuasai. Hal ini sangatmembantu dan mempermudah 

dalam mempelajari sebuah gayaberenang. Ada 3 teknik dasar yang perlu di 

ketahui yaitu: Pernafasan, Meluncur dan Mengambang ( Mengapung).  
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1. Pernafasan 

Salah satu keberhasilan dalam berenang adalah dapat mengatur 

nafasdengan baik. Pertama,  berdirilah dipinggir kolam dengan rendah 

danwajah tetap dipermukaan air. Tarik nafas melalui mulut tahanbeberapa 

saat dan kemudian masukkan kepala anda ke dalam air danhembuskan 

nafas anda melalui hidung. Lakukan latihan ini secaraperlahan sebanyak 

10 sampai 15 kali setiap anda selesai melakukangerakan atau latihan. 

Ulangi latihan tersebut sehingga menemukanirama anda sendiri.Untuk 

memperkuat pernafasan, saat untuk membenamkankepala di air dapat 

ditambah, misalnya 8, 10, 12 detik. 

 

2. Meluncur 

Meluncur merupakan gerakan tubuh secara horizontal dipermukaan air. 

Pertama-tama turunlah dalam kolam yang dangkaldan membelakangi 

dinding kolam. Tempelkan salah satu telapak kakianda (kanan atau kiri) di 

dinding kolam dengan jari-jari kaki menghadap kebawah sebagai tolakan 

untuk meluncur. Dorong badan melalui tolakan kaki tersebut dan 

meluncurlah sejauh mungkindengan tangan sejajar didepan. Kepala 

diusahakan masuk dalam airsehingga telinga sejajar dengan lengan tangan. 

Lakungan gerakan inisebanyak 10 sampai 15 kali untuk menemukan 

keseimbangan tubuh. 

Cara yang lain adalah sebagai berikut: (1) Kedua telapak tangan 

dikumpulkan dengan ibu jari sama-sama mengkait dan kedua tangan lurus 

ke depan. (2) Bungkukkan tubuh ke depan serta sejajarkan dengan air.Satu 

diantara kaki menumpu pada dinding kolam dengan posisimenekuk.  
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Kaki yang satunya menyusul menumpu dindingsembari pantat agak ditarik 

mendekati dinding. (3) kemudian dorong dengan kuat serta meluncur ke 

depandengan tumpuan kedua kaki pada dinding. (4) Waktu meluncur 

janganlah lakukan gerakan apa pun untukmeminimalkan kendala air 

hingga hasil luncuran dapat optimal.  

 

3. Mengambang ( Mengapung) 

Mengambang atau mengapung merupakan gerakan tubuh 

melayangdipermukaan air dan kepala di atas permukaan air 

dengandorongan tangan dan kaki sebagai penyeimbang. Langkah 

mengajarkan tehnik mengapung di air yaitu dengan memerintahsiswa 

untuk pasrah didalam air dalam beragam posisi, misalnya dalam posisi 

tengkurap, terlentang, jongkok di air, dan sebagainya.Dalam posisi berdiri, 

setiap siswadiperintahkan untukmemasukkan kepalanya ke dalam 

permukaan air sembari melentangkantangan dengan pasrah.  

 

 

D. Renang Gaya Dada 

 

Renang gaya dada salah satu renang gaya kuno yang sudah ada sejak zaman 

dahulu. Gaya ini tidak punah dan pada saat ini merupakan satu dari empat 

gaya renang yang diperlombakan dalam pertandingan pertandingan nasional 

maupun internasional. 

 

Menurut Thomas (2002:141) Renang gaya dada atau gaya katak adalah cara 

atau gaya dalam berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, 

namun berbeda dari gaya bebas, batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. 
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Kedua belah kaki menendang ke arah luar sementara kedua belah tangan 

diluruskan didepan. Kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan 

membelah air agar badan maju lebih cepat ke depan. Gerakan tubuh meniru 

gerakan katak sedang berenang sehingga disebut gaya katak. Pernapasan 

dilakukan ketika mulut berada di permukaan air, setelah satu kali gerakan 

tangan-kaki atau dua kali gerakan tangan-kaki. 

 

Gaya dada adalah gaya yang paling populer sewaktu orang melakukan 

renang rekreasi karena dengan gaya ini, kepala perenang dapat berada di 

atas air dalam waktu yang lama. Orang yang sedang belajar berenang 

biasanya memulai dari mempelajari gaya dada terlebih dahulu karena 

disamping mudah dipelajari, resiko yang ada lebih kecil jika dibandingkan 

dengan gaya-gaya berenang yang lain. Sehingga dalam pelajaran berenang, 

kebanyakan perenang pemula belajar gaya dada atau gaya bebas terlebih 

dahulu. Namun diantara ketiga nomor renang resmi yang diatur Federasi 

Renang Internasional (FINA), perenang gaya dada adalah perenang yang 

paling lambat. 

Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam belajar renang gaya dada: 

 

1.  Gerakan kaki 

 a. Kaki ditekuk (dengkul dibengkokkan/ditekuk) 

b. Kemudian tendangkan/luruskan kaki dengan posisi kedua kaki terbuka 

(kaki kiri dan kaki kanan saling berjauhan) 

c.  Masih dalam posisi kaki lurus, kemudian kaki dirapatkan (sampai  
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     telapak kaki kiri dan kanan agak bersentuhan ini akan menambah daya 

dorong) 

 d. Ulangi langkah a – c di atas 

Jadi urutan gerakan kaki gaya dada ini : 

1. tekuk, tendang, rapatkan, 

2. tekuk, tendang, rapatkan, dan seterusnya. 

 

Gmbar 2. Rangkaian Gerakan Kaki 

(Thomas 2002:3) 

 

2. Gerakan Tangan 

 

a. Posisi awal, kedua tangan lurus di atas kepala (kedua telapak tangan     

saling bertemu & menempel) 

b. Kemudian tarik tangan ke samping kanan dan kiri, tetapi tidak perlu 

terlalu ke samping (cukup tarik ke samping selebar bahu dan selebihnya 

tarik ke bawah) 

c.  Luruskan tangan kembali. 

d.  Ulangi langkah a – c di atas. 

 

Jadi urutan gerakan tangan gaya dada ini : 
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1. luruskan tangan di atas kepala, gerakkan tangan ke samping kiri dan 

kanan, 

2. luruskan tangan di atas kepala, gerakkan tangan ke samping kiri dan 

kanan, dan seterusnya. 

 

Gambar 3 Rangkaian Gerakan Tangan 

(Thomas 2002:3) 

 

3. Gerakan Kombinasi Tangan, Kaki & Mengambil Nafas 

a. Gerakan tangan dan kaki dilakukan bergantian. 

b. Pengambilan nafas dilakukan ketika gerakan tangan ke samping kiri dan  

                kanan, kemudian kepala mendongak ke atas sambil mengambil nafas. 

 

Gambar 4 Rangkaian Gerakan Kombinasi 

(Thomas 2002:3) 
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E. Penelitian Relevan 

a. Putri (2015) 

“ Hubungan kekuatan otot lengan dan tungkai terhadap gerak dasar 

renang gaya dada pada siswa kelas x1 smk negeri 4 bandar lampung tahun 

pelajaran 2014/2015” 

a. Kekuatan otot lengan memiliki hubungan terhadap keterampilan 

gerak dasar renang gaya dada pada siswa kelas xi smk negri 4 

bandar lampung tahun pelajaran 2014/2015, sebesar 78,67%. 

b. Kekuatan otot tungkai memiliki hubungan terhadap keterampilan 

gerak dasar renang gaya dada pada siswa kelas xi smk negri 4 

bandar lampung tahun pelajaran 2014/2015, sebesar 48,78%. 

c. Kekuatan otot lengan dan otot tungkai memiliki hubungan terhadap 

keterampilan gerak dasar renang gaya dada pada siswa kelas xi 

smk negri 4 bandar lampung tahun pelajaran 2014/2015, sebesar 

86,67%. 

 

b. Medyantara (2013) 

“Hubungan daya ledak otot tungkai, kekuatan otot tungkai dan panjang 

tungkai terhadap kecepatan renang 50 meter gaya dada pada atlet putra 

berprestasi klub renang metal sc metro tahun 2013” 

1. Daya ledak otot tungkai memiliki hubungan terhadap keterampilan 

kecepatan renang 50 meter gaya dada pada atlit putra berprestasi klub 

renang metal sc metro tahun 3013, sebesar 93,32% 
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2. Kekuatan otot tungkai memiliki hubungan terhadap keterampilan 

kecepatan renang 50 meter gaya dada pada atlit putra berprestasi klub 

renang metal sc metro tahun 3013, sebesar 85,19% 

3. Panjang lengan  memiliki hubungan terhadap keterampilan kecepatan 

renang 50 meter gaya dada pada atlit putra berprestasi klub renang 

metal sc metro tahun 3013, sebesar 68,89% 

 

c. Mardika (2012) 

“Hubungan berat badan, tinggi badan dan panjang lengan terhadap 

kecepatan renang gaya crawl 50 meter pada atlet putri spectrum semarang 

tahun 2011” 

1. Berat badan memiliki hubungan terhadap kecepatan renang gaya 

crawl 50 meter pada atlit putri spectrum semarang tahun 2012, sebesar 

34,9%. 

2. Panjang lengan memiliki hubungan terhadap kecepatan renang gaya 

crawl 50 meter pada atlit putri spectrum semarang tahun 2012, sebesar 

29,2%. 

3. Tinggi badan memiliki hubungan terhadap kecepatan renang gaya 

crawl 50 meter pada atlit putri spectrum semarang tahun 2012, sebesar 

78,1%. 

 

F. Kerangka Fikir 

Dalam renang gaya dada, seorang perenang harus memiliki gerak dasar yang 

baik. Gerak dasar Renang gaya dada sebagai berikut teknik ayunan kaki, 
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teknik ayunan tangan, teknik pernafasan. untuk dapat menguasai teknik-

teknik tersebut seorang perenang perlu memiliki kondisi fisik yang memadai 

dan didukung dengan postur tubuh/anatomi yang memadai pula. Seperti yang 

dikatakan oleh Setiawan dalam bukunya (2004:8) bahawa gerak maju 

ditentukan oleh anggota tubuh atas berupa gerakan ayunan lengan dan 

gerakan anggota tubuh bawah berupa gerakan tungkai pada saat menendang  

dengan koordinasi yang tepat. 

Khususnya dalam berat badan dan tinggi badan yang merupakan aspek yang 

tidak dapat dipisahkan dengan keadaan (kondisi) siswa. Dalam kegiatan 

olahraga berat badan merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi 

pencapaian prestasi termasuk gerakan renang pada renang gaya dada. Dalam 

gerakan renang gaya dada berat badan yang ringan (ideal) sangat membantu 

dalam gerakan pada saat mengapung. Tinggi badan juga sangat berpengaruh 

karena jika perenang memiliki postur tubuh yang tinggi maka hasil tolakan 

yang akan didapat juga akan lebih tinggi dibanding dengan perenang yang 

memiliki postur tubuh yang pendek. Seperti yang telah dikemukakan oleh 

Wahyudi (2007:7) 

 

G. Hipotesis 

 

Menurut Sudjana (2005:219) hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai 

sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut 

melakukan pengecekan.  
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Arikunto (2006:35) hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban 

sementara yang harus di uji lagi kebenarannya melalui penelitian yang ilmiah. 

Berdasarkan kajian teoritis yang berhubungan dengan permasalahan, maka 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:  

 

H0    : Tidak ada hubungan yang signifikan dari tinggi badan dengn gerak       

dasar renang gaya dada pada siswa kelas VIII SMP N 3 Natar. 

Ha11   : Ada hubungan yang signifikan dari tinggi badan dengan gerak   dasar 

renang gaya dada pada siswa kelas VIII SMP N 3 Natar. 

H0    : Tidak ada hubungan yang signifikan dari berat badan dengan gerak   

dasar renang gaya dada pada siswa kelas VIII SMP N 3 Natar. 

Ha2   : Ada hubungan yang signifikan dari berat badan dengan gerak dasar 

renang gaya dada pada siswa kelas VIII SMP N 3 Natar. 

H0    : Tidak ada hubungan yang signifikan dari panjang lengan dengan gerak   

dasar renang gaya dada pada siswa kelas VIII SMP N 3 Natar. 

Ha3   : Ada hubungan yang signifikan dari panjang lengan dengan gerak   dasar 

renang gaya dada pada siswa kelas VIII SMP N 3 Natar. 

H0    : Tidak ada hubungan yang signifikan dari panjang tungkai dengan gerak   

dasar renang gaya dada pada siswa kelas VIII SMP N 3 Natar. 

Ha4   : Ada hubungan yang signifikan dari panjang tungkai dengan gerak   

dasar renang gaya dada pada siswa kelas VIII SMP N 3 Natar. 

H0    : Tidak ada hubungan yang signifikan dari tinggi badan, berat badan, 

panjang lengan, dan panjang tungkai dengan gerak dasar renang gaya 

dada pada siswa kelas VIII SMP N 3 Natar. 
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Ha5   : Ada hubungan yang signifikan dari tinggi badan, berat badan, panjang 

lengan, dan panjang tungkai dengan gerak   dasar renang gaya dada 

pada siswa kelas VIII SMP N 3 Natar. 


