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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pengertian pendidikan 

menurut John Dewey (2005:36) pendidikan adalah suatu proses pengalaman 

karena kehidupan adalah pertumbuhan.  

 

Pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia. 

Proses pertumbuhan ialah proses menyesuaikan pada tiap-tiap fase serta 

menambahkan kecakapan di dalam perkembangan seseorang. Pengertian 

pendidikan menurut Mahmud Yunus (1992:68) pendidikan adalah usaha-

usaha yang sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak dengan 

tujuan peningkatan keilmuan jasmani dan akhlak sehingga secara bertahap 

dapat mengantarkan si anak kepada tujuannya yang paling tinggi, agar si anak 

hidup bahagia serta seluruh apa yang dilakukanya menjadi bermanfaat bagi 

dirinya dan masyarakat, sedangkan pendidikan menurut Herman H Horn 

(1990:30) pendidikan adalah proses abadi dari penyesuaian lebih tinggi bagi 

makhluk yang telah berkembang secara fisk dan mental yang bebas dan sadar 
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kepada tuhan seperti termanifestasikan dalam alam sekitar intelektual 

emosional dan kemauan dari manusia. 

 

Kata pendidikan Berasal dari kata Pedagogi, yaitu dari kata “paid” artinya 

anak dan “agogos” artinya membimbing. Itulah sebabnya istilah pedagogi 

dapat diartikan sebagai “ ilmu dan seni mengajar anak. Namun pendidikan 

juga memiliki pengertian sendiri menurut para ahli, yaitu: menurut Langefeld 

(1998:90)  mengatakan mendidik adalah membimbing anak dalam mencapai 

kedewasaan. Menurut Heageveld (1997:46) mengatakan mendidik adalah 

membantu anak dalam mencapai kedewasaan. 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan  memproses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya. Salah satu dasar utama pendidikan adalah 

untuk mengajar kebudayaan melewati generasi baik itu dilakukan dengan 

perorangan, berkelompok, dari ruang kecil (keluarga) dan secara manajemen 

(sekolah atau lembaga pendidikan). Pendidikan adalah upaya yang dikerjakan 

secara sadar oleh manusia untuk meningkatkan kualitas manusia untuk 

bersaing dalam membangun taraf  hidup bangsa dan negara. Pendidikan 

sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup 

dengan kata lain dimulai dari sejak dini hingga akhir hayat. Pendidikan  

adalah semua kegiatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan 

pengetahuannya, pengalamannya, kecakapan keterampilannya kepada 

generasi muda baik sengaja maupun tidak sengaja.  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Belajar
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan
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Menurut (Abdul Gafur, 1983:8-9) pembangunan dibidang pendidikan 

merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia, hal ini dalam rangka agar tidak 

terjadi ketinggalan dari negara lain yang sudah berkembang, sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional yang  bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya yaitu manusia yang beriman 

dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 

jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta 

bertanggung jawab bermasyarakat dan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan tersebut, maka ditempuh upaya melalui berbagai jalur pendidikan 

baik itu jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal. 

 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mengamanatkan pengelolaan pendidikan dilaksanakan secara 

terdesentralisasi. Era globalisasi menuntut penyelenggaraan pendidikan yang 

demokratis dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional 

sehingga dapat bersaing dengan hasil pendidikan negara-negara maju. 

 

  

B. Pendidikan Jasmani 

Pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga merupakan sebuah investasi 

jangka panjang dalam upaya pembinaan mutu sumber daya manusia 

Indonesia. Pendidikan jasmani dan kesehatan adalah mata pelajaran yang 

merupakan bagian dari pendidikan keseluruhan yang dalam proses 

pembelajarannya mengutamakan aktivitas jasmani dan kebiasaan hidup sehat 
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menuju pada pertumbuhan dengan pengembangan jasmani, mental, sosial dan 

emosional yang selaras dan seimbang. (Eddy Suparman, 2000: 8). 

Pakar pendidikan jasmani dari Amerika Serikat, Siedentop (1991:69), 

mengatakan bahwa pada masa tahun 1990-an pendidikan jasmani dapat 

diterima secara luas sebagai model “pendidikan melalui aktivitas jasmani”, 

yang berkembang sebagai akibat dari merebaknya telaahan pendidikan gerak 

pada akhir abad ke-20 dan menekankan pada kebugaran jasmani, penguasaan 

keterampilan, pengetahuan, dan perkembangan sosial. Secara ringkas dapat 

dikatakan bahwa: "pendidikan jasmani adalah pendidikan dari, tentang, dan 

melalui aktivitas jasmani". 

Menurut Jesse Feiring William (2001:135), Pendidikan Jasmani adalah 

sejumlah aktivitas jasmani manusiawi yang terpilih dilaksanakan untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan. Pengertian ini didukung oleh adanya 

pemahaman bahwa: „Manakala pikiran (mental) dan tubuh disebut sebagai 

dua unsur yang terpisah, pendidikan jasmani yang menekankan pendidikan 

fisikal... melalui pemahaman sisi kealamiahan fitrah manusia ketika sisi 

keutuhan individu adalah suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri, pendidikan 

jasmani diartikan sebagai pendidikan melalui fisikal. Pemahaman ini 

menunjukkan bahwa pendidikan jasmani juga terkait dengan respon 

emosional, hubungan personal, perilaku kelompok, pembelajaran mental, 

intelektual, emosional dan estetika.‟ 

James A. Baley dan David A.Field (2001:163) mengatakan bahwa 

:”Pendidikan jasmani adalah suatu proses terjadinya adaptasi dan 
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pembelajaran secara organik, neuromuscular, intelektual dan sosial. Dauer 

dan Pangrazi (1989: 1) mengemukakan bahwa pendidikan jasmani adalah 

fase dari program pendidikan keseluruhan yang memberikan kontribusi, 

terutama melalui pengalaman gerak, untuk pertumbuhan dan perkembangan 

secara utuh untuk tiap anak. 

Pendidikan jasmani didefinisikan sebagai pendidikan dan melalui gerak dan 

harus dilaksanakan dengan cara-cara yang tepat agar memiliki makna bagi 

anak. Pendidikan jasmani merupakan program pembelajaran yang 

memberikan perhatian yang proporsional dan memadai pada domain-domain 

pembelajaran, yaitu psikomotor, kognitif dan afektif. 

 

C. Keterampilan Gerak 

Keterampilan, menurut para ahli adalah sebuah kecakapan atau tingkat 

penguasaan terhadap suatu gerak atau pola gerak, yang dicirikan oleh tiga 

indikator kualitas utama, yaitu efektif, efisien dan adaptable (Samsudin 

2008:22). Menurut Lutan (1988:95) menerangkan bahwa keterampilan itu 

dapat juga dipahami sebagai indikator dari tingkat kemahiran atau 

penguasaan suatu hal yang memerlukan gerak tubuh. 

Keterampilan gerak adalah gerak yang mengikuti pola atau gerak tertentu 

yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagian atau seluruh tubuh yang 

bisa dilakukan melalui proses belajar. Semakin kompleks keterampilan gerak 

yang harus dilakukan, makin kompleks juga koordinasi dan kontrol tubuh 

yang harus dilakukan, dan ini berarti makin sulit juga untuk dilakukan. 
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Menurut Lutan (1988:305) belajar keterampilan gerak berlangsung melalui 

beberapa tahap. Fitts dan Posner (1967:204) telah membahas tahap-tahap 

belajar motorik yakni: (a) tahap kognitif, (b) tahap asosiatif dan (c) tahap 

otomatis. 

1. Tahap Kognitif  

Pada tahap ini seseorang yang baru mulai mempelajari keterampilan 

motorik membutuhkan informasi bagaimana cara melaksanakan tugas 

gerak yang bersangkutan. Karena itu, pelaksanaan tugas gerak itu diawali 

dengan penerimaan informasi dan pembentukan pengertian, termasuk 

bagaimana penerpan informasi atau pengetahuan yang diperoleh. Pada 

tahap ini gerakan seseorang masih nampak kaku, kurang terkoordinasi, 

kurang efisien, bahkan hasilnya tidak konsisten. 

2. Tahap Asosiatif 

Permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektif cara-cara siswa 

melaksanakan tugas gerak, dan dia mulai mampu menyesuaikan diri 

dengan keterampilan yang dilakukan. Akan nampak penampilan yang 

terkoordinasi dengan perkembangan yang terjadi secara bertahap, dan 

lambat laun semakin konsisten. 

3. Tahap Otomatis 

Pada tahap ini, keterampilan motorik yang dilakukannya dikerjakan secara 

otomatis. Pelaksanaan tugas gerak yang bersangkutan tak seberapa 

terganggu oleh kegiatan lainnya. 
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D. Kecepatan  

Kecepatan adalah kemampuan organisme atlet dalam melakukan gerakan-

gerakan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya untuk mencapai hasil yang 

sebaik-baiknya (Suharno HP, 1993:26). Menurut Harsono (1988:216) 

kecepatan sebagai kemampuan melakukan gerakan-gerakan yang sejenis 

secara berturut-turut dalam waktu yang sesimgkat-singkatnya atau 

kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya. 

 

M.Sajoto(1995:19) kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk 

mengerjakan gerakan yang berkesinambungan dalam bentuk yang sama 

dalam waktu yan sesingkat-singkatnya. Kecepatan juga sebagai jarak 

persatuan waktu, juga diartikan sebagai kemampuan berdasarkan kemudahan 

gerak, proses sistem gerak dan perangkat otot untuk melakukan gerak dalam 

satuan waktu tertentu. Kecepatan adalah hasil kerja suatu tenaga pada suatu 

masa ( Jonath. U, F Haag, R. Krenpel, 1987:20 ). Kecepatan merupakan 

komponen yang penting dalam olahraga dan merupakan komponen yang 

utama bagi pelari cepat. Oleh karena itu yang dimaksud dengan kecepatan 

dalam penulisan ini adalah kecepatan melakukan lari 40 meter. Faktor yang 

mempengaruhi kecepatan adalah: 

1. Kelentukan 

Kurangnya kelentukan daerah pinggul dan tungkai atas akan mengurangi 

kecepatan lari, karena tahanan yang dibutuhkan oleh otot yang 

berlawanan. 
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2. Tipe Tubuh 

Orang yang Obesitas cenderung mempunyai gerak yang lamban, hal ini   

dikarena oleh friksi dari sel-sel lemak dalam sel otot serta beban ekstra 

dari berat badan yang harus diatasi pada saat melakukan gerakan. 

3. Umur 

Peningkatan kecepatan sesuai dengan penambahan umur, perempuan rata-

rata mencapai puncakya pada umur 13-18 tahun, pria pada umur 21 tahun. 

Keadaankk ini dapat bertahan 3-4 tahun dan kemudian menurun. 

Penurunan terjadi lebih cepat bila tidak melakukan latihan. 

4. Jenis Kelamin                                                                                        

Terlihat perbedaan kecepatan antara laki-laki dan perempuan, perempuan 

hanya memiliki 85% dari laki-laki. Perbedaan ini juga di pengaruhi oleh 

kekuatan otot. Dari beberapa pengertian kecepatan di atas maka dapat 

E. Fleksibilitas 

Istilah fleksibilitas dikemukan oleh Paul Uram (1986:58) dalam bidang 

keolahragaan yang merupakan penyaluran istilah dari bahas inggris yaitu 

“flexibilty”, menurut beberapa referensi keolahragaan Indonesia fleksibility 

diartikan dengan kelentukan. Oleh karena itu terdapat kesamaan pengertian 

istilah antara fleksibiltas dengan kelentukan, sehingga dalam kajian prilaku 

motorik dapat dipergunakan istilah fleksibilatas untuk menyatakan 

kelentukan. Pada dasarnya pada cabang olahraga membutuhkan unsur 

kelentukan (fleksibilitas), karena kelentukan menunjukkan kualitas yang 

memungkinkan suatu sekmen bergerak semaksimal menurut kemungkinan 

gerak. Kualitas itu kemungkinan otot atas kelompok otot untuk memanjang 
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dan memendek serta memanfaatkan sendi– sendi secara maksimal. 

Berdasarkan hal tersebut, maka Paul Uram mengatakan bahwa setiap cabang 

olahraga mempunyai persamaan mengenai pentingnya unsur fleksibilatas 

dalam penampilan yang optimal. Untuk cabang olahraga sepaktakraw 

khususnya teknik smash kelentukan sangat dibutuhkan utamanya pada saat 

melakukan gerak smash.  

Harsono, (1988:163), memberikan defenisi sebagai berikut : “Kelentukan 

adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi, 

kecuali oleh ruang gerak sendi, kelentukan juga ditentukan oleh elastisitas 

tidaknya otot –otot, tendo dan ligamen”. 

Kelentukan merupakan tingkat kemampuan maksimal dalam ruang gerak 

sendinya kemampuan fisik ini dipengaruhi oleh elastisitas otot, tendo, 

ligamen dan struktur kerangka tulang. Selain itu kelentukan juga dipengaruhi 

oleh usia, jenis kelamin, volume penampang otot dan aspek psikologis dalam 

bekerja (berolahraga). Jadi perlu disadari bahwa tanpa pertimbangan yang 

memadai terhadap kelentukan, cenderung akan mengurangi kemampuan otot 

dalam amplitudo gerakan responden otot, sebagaimana dikemukakan oleh 

Paul Uram (1986:14) bahwa : “Latihan dalam program atlet tanpa 

pertimbangan yang memadai bagi pengembangan kelentukan cenderung 

untuk mengurangi jangkauan normal dari gerakan dan membatasi responden 

otot disimpulkan, kecepatan adalah kemampuan tubuh seseorang untuk 

menempuh jarak tertentu dalam waktu sesingkat - singkatya dengan hasil 

yang sebaik -baiknya. 
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F. Sejarah Renang  

Menurut Richardson  A.r.( 36:1986 ) mengatakan bahwa Perlombaan 

berenang dimulai di Eropa sekitar tahun 1800. Sebagian besar perenang 

berenang dengan memakai gaya dada. Pada 1873, John Arthur Trudgen 

memperkenalkan gaya trudge di lomba-lomba renang setelah meniru renang 

gaya bebas suku Indian. Akibat ketidaksukaan orang Inggris terhadap gerakan 

renang yang memercikkan air kesana ke mari, Trudgen mengganti gerakan 

kaki gaya bebas yang melecut ke atas dan ke bawah menjadi gerakan kaki 

gunting  seperti renang gaya samping.  

Renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan sejak 

Olimpiade      Athena1896. Nomor renang putri dilombakan sejak Olimpiade 

Stockholm 1912. Pada 1902, Richard Cavill memperkenalkan renang gaya 

bebas. Federasi Renang Internasional dibentuk pada 1908. Gaya kupu-kupu 

pertama kali dikembangkan   pada tahun 1930-an. Pada awalnya, gaya kupu-

kupu merupakan variasi gaya dada sebelum dianggap sebagai gaya renang 

tersendiri pada 1952. Di Hindia Belanda,Perserikatan Berenang Bandung 

(Bandungse Zwembond) didirikan pada 1917. Pada tahun berikutnya 

didirikan Perserikatan Berenang Jawa Barat (West Java Zwembond), dan 

Perserikatan Berenang Jawa Timur (Oost Java Zwembond)  didirikan pada 

1927. Sejak itu pula perlombaan  renang     antar daerah mulai sering 

diadakan. Rekor dalam kejuaraan-kejuaraan tersebut juga dicatatkan sebagai 

rekor di Belanda. Pada 1936, perenang Hindia Belanda   bernama Pet Stam 

mencatat rekor 59,9 detik untuk nomor 100 meter gaya bebas   di kolam 

renang Cihampelas Bandung. Persatuan Berenang Seluruh Indonesia (PBSI) 
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didirikan 21 Maret 1951. Perenang Indonesia ikut berlomba dalam Olimpiade 

Helsinki 1952. Perkumpulan renang bangsa kita dari saat itu terus  bertambah 

antara lain Tirta Merta (Bandung), Tirta Kencana (Jakarta), Tirta mitra 

(Surabaya). Pada tahun 1954 telah ada 29 perkumpumpulan renang terbesar 

di seluruh Indonesia (Heri Z,48: 2007).  

G. Pengertian Berenang  

Di dalam buku   Drs. Zulfan Heri  (23: 1998)  yang berjudul “sejarah teknik   

dasar renang   dan   peraturan perlombaan   renang”   menyatakan bahwa 

renang adalah suatu bentuk gerakan yang sama tuanya dengan bentuk-bentuk 

gerakan yang lain misalnya lari, lempar dan sebagainya. menurut  Andreas 

Viklund (45: 1995)  berenang   adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia 

atau hewan sewaktu bergerak di  air, dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. 

Berenang bias menjadi kegiatan    rekreasi dan olahraga. 

Andreas Viklund juga mengatakan bahwa  renang adalah olahraga yang 

melombakan kecepatan atlet renang dalam berenang   dengan gaya tertentu. 

Kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk rekreasi dan   olahraga. Berenang 

dipakai sewaktu bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya di air, mencari 

ikan, mandi, atau melakukan olahraga air.olahraga renang membuat tubuh 

sehat karena hampir semua otot tubuh dipakai sewaktu berenang. 

H. Renang Dolphin 

Renang gaya kupu-kupu adalah sebagai gaya lanjutan, artinya para perenang 

untuk merenangkan gaya ini telah dapat melakukan gaya yang lain 

(gaya crawl atau gaya dada). Renang gaya kupu-kupu yang dimaksud dalam 
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penelitian ini adalah gaya kupu-kupu dolphin, yaitu gaya kupu-kupu yang 

menggunakan gerakan tungkai menirukan lecutan ekor ikan dolphin. Gaya ini 

biasa disebut gaya dolphin kick atau The Dolphin Butterfly Stroke (Kasiyo, 

1980 : 15). 

Pada awalnya gaya kupu-kupu merupakan modifikasi dari gaya dada, dimana 

gerakan kakinya sama dengan gaya dada, sedangkan gerakan lengannya 

(sapuan) berlawanan arah dengan gaya dada. Recovery lengan dilakukan di 

luar air, tidak seperti gaya dada dimana recovery lengan dilakukan di dalam 

air, sehingga gaya kupu-kupu ini dapat bergerak lebih cepat dibanding dengan 

gaya dada. Gaya kupu-kupu ini disebut juga gaya dada modern. 

Perkembangan berikutnya gerakan tungkai gaya kupu-kupu menggunakan 

gerakan meniru gerakan ekor ikan dolphin, sehingga gaya ini disebut 

gaya dolphin. Dengan gerakan tungkai ikan dolphin ternyata hasilnya lebih 

cepat dibandingkan dengan menggunakan gerakan tungkai gaya dada. Hingga 

sekarang setiap perlombaan renang gaya kupu-kupu selalu menggunakan 

gaya dolphin kick.  

Dalam membicarakan gaya kupu-kupu, Nadwi Syam (89:1998)  membagi 

menjadi 5 (lima) bagian, yang terdiri dari: 

a. Posisi Badan 

b. Gerakan Kaki 

c. Gerakan Lengan 

d. Pernapasan 

e. Koordinasi Gerakan 
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1. Posisi Badan 

Nadwi Syam  mengatakan bahwa dalam setiap renangan kita harus ingat 

bahwa posisi badan harus di usahakan sedatar mungkin dengan permukaan 

air.pada gaya kupu-kupu terjadi gerakan dari tubuh yang naik turun secara 

vertikal sesuai dengan irama gerakan dari kaki dan pukulan dolphin.gerakan 

tubuh yang naik turun ini tidak di jumpai pada gaya renang yang lain.dengan 

gerakan naik turun dalam renang tersebut maka tahanan depan akan 

bertambah,sehingga untuk membentuk posisi badan yang datar seperti pada 

gaya bebas dan gaya punggung tidak mungkin. Namun demikian haruslah 

dijaga agar tahanan depan yang dihasilkan gaya kupu-kupu ini sekecil 

mungkin, dengan usaha agar posisi badan sedatar mungkin. 

Troupy, J.P. (27: 1999) mengatakan bahwa ada 2 hal yang perlu diperhatikan 

pada gaya kupu-kupu yang dapat menghasilkan posisi badan yang streamline. 

a. Pada waktu bernafas kepala di usahakan naik serendah mungkin asalkan 

mulut telah keluar dari permukaan air dan cukup untuk mengambil nafas. 

Secepatnya setelah pengambilan nafas selesai,kepala tunduk kembali 

untuk menjaga posisi badan yang streamline. 

b. Gerakan menendang dari kedua kaki yang merupakan pukulan kaki ikan 

dolphin, haruslah di usahakan tidak terlalu dalam sebab pukulan yang 

terlalu dalam hanya akan menambah tahanan  depan saja. Tendangan 

kedua kaki dilakukan dengan cara menekuk kedua kaki pada persendian 

lutut untuk kemudian diluruskan lagi dengan keras.menekuknya kedua 

kaki haruslah diusahakan sedikit saja jangan terlalu dalam. Bila bengkokan 
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sendi lutut terlalu dalam, maka tendangan kaki tersebut tidak terlalu efisien 

dan tahanan depan akan besar dengan demikian akan menghasilkan sikap 

badan yang tidak streamline. 

 

Gambar 1 : Di Adopsi dari Kasiyo, 1980 : 78 

2. Gerakan Kaki 

Tri Tunggal Setiawan (36:1996) mengatakan bahwa tendangan kaki gaya 

kupu-kupu sebenarnya hampir sama dengan gerakan kaki pada gaya bebas, 

yaitu bergerak naik turun secara vertikal. Bedanya yaitu pada gaya kupu-kupu 

tendangan kaki naik turun tersebut dilakukan secara bersama-sama (serentak) 

dan semetris antara kaki kanan dan kaki kiri, sedang tendangan kaki pada 

gaya bebas dilakukan dengan naik turun secara bergantian antara kaki kanan 

dengan kaki kiri. 

Tri Tunggal Setiawan juga mengatakan bahwa tendangan kaki pada gaya 

kupu-kupu dimulai pada pangkal paha dengan cara menekuk kaki pada 

persendian lutut, penekukan kaki dilakukan kecil saja sehingga telapak kaki 

tidak keluar pada permukaan air. Tetapi hanya sebagian dari telapak kaki 

yaitu jari-jari kaki saja yang keluar dari permukaan air. Penekukan kaki atau 

gerakan kaki keatas dilakukan dengan rileks dan pelan sedangkan gerakan 
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kaki kebawah atau meluruskan kaki dengan kekuatan yang besar, dimana 

punggung kaki menendang dengan keras kearah bawah. 

Pada waktu kaki bergerak ke atas telapak kaki dari keadaan bertekuk berubah 

kekeadaan lurus, sedangkan pada waktu tendangan ke bawah yang keras, 

telapak kaki dari keadaan lurus berubah menjadi keadaan bertekuk, gerakan 

telapak kaki menekuk ini merupakan dorongan yang besar. Tendangan kaki 

ke bawah yang keras ini akan mengakibatkan bagian badan terutama pantat 

bergerak ke atas, sedangkan pada waktu kaki bergerak ke atas, maka bagian 

badan terutama pantat akan bergerak turun.pada satu kali putaran lengan 

tendangan kaki pada gaya kupu-kupu ini dilakukan dua kali, kedua tendangan 

tersebut tidaklah sama,melainkan sedikit berbeda. Perbedaan tersebut terletak 

pada keras atau dalamnya tendangan kaki.pada tendangan yang pertama 

dilakukan dengan kuat dan dalam, sehingga mengakibatkan pantat naik cukup 

tinggi sedangkan tendangan kaki yang kedua pelan dan tidak dalam.fungsi 

dari tendangan kaki yang kedua adalah untuk menormalkan gerakan pertama 

yang keras tadi sehingga pantat tidak meloncat tinggi ke atas, hal ini akan 

sangat mengurangi tahanan depan. Cunsiloman, J.E.(57: 1968) 

Urutan gerakan kaki pada gaya kupu-kupu menurut Cunsiloman, J.E adalah: 

a. Kaki dalam keadaan lurus sampai dengan telapak kaki. 

b. Gerakan kaki keatas dilakukan dengan cara kaki membengkokkan kaki 

pada persendian lutut (articulatio genu). Bengkoknya kaki ini tidak terlalu 

besar sehingga hanya sebagian jari-jari kaki saja  yang keluar dari 

permukaan air. 
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c. Tendangan kedua kaki kearah bawah dilakukan dengan keras terutama 

punggung kaki. Tendangan ini dengan cara meluruskan kedua kaki dari 

sikap membengkok. 

d. Tendangan kaki ini masih berjalan, terlihat sikap kaki yang lurus dari 

sikap bengkok. 

e. Setelah tendangan kaki ke bawah berakhir, maka kaki di gerakkan ke atas 

dari sikap kaki yang lurus untuk kemudian di tekuk pada persendian lutut. 

 

 

Gambar 2 : Di Adopsi Drs. Zulfan Heri  (67: 1998) 

3. Gerakan Lengan 

Abdullah Aziz (12:1990) mengatakan bahwa pada gaya kupu-kupu kedua 

lengan haruslah di gerakkan secara serentak dan sometris antara lengan kiri 

dan lengan kanan. Abdullah Aziz pun mengatakan bahwa gerakan lengan pada 

gaya kupu-kupu terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu 
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a. Gerakan Recovery 

Gerakan Recovery lengan adalah gerakan lengan pada saat akhir dayungan 

sampai dengan pada saat permulaan dayungan. Gerakan recovery ini 

sebagai berikut: Setelah kedua tangan keluar dari air tangan mulai 

dilemparkan ke depan pada posisi yang rendah dalam bentuk parabola 

yang datar. Gerakan ini dilakukan dengan rileks, kedua tangan masuk 

kedalam air pada titik sedikit diluar garis bahu.gerakan recovery lengan ini 

dilakukan secara serempak dan simetris antara lengan kiri dan lengan 

kanan. 

b. Dayungan Lengan 

Gerakan menarik (pull) dan gerakan mendorong (push).setelah tangan 

masuk kedalam air, maka mulailah dengan lengan kea rah lurus kemudian 

gerakan berubah arah dengan memutar ke arah dalam. Pada saat berputar 

kedalam lengan di tekuk ±135º pada sudut siku.gerakan kedalam ini masih 

dalam gerakan tarikan.gerakan selanjutnya tangan berubah arah yaitu 

memutar keluar.gerakan lengan memutar keluar ini merupakan gerakan 

dorongan dari lengan.akhir dari dorongan apabila kita perhatikan gerakan 

dari telapak tangan  gaya kupu-kupu pada saat mendayung adalah sebagai 

berikut: 

Setelah telapak tangan masuk kedalam air mulailah gerakan kearah luar 

kemudian kedalam dan selanjutnya keluar lagi sampai selesai gerakan 

mendayung. Kedua telapak tangan akan membuat gerakan seperti bentuk 

lubang kunci (key hole). Selama dayungan telapak tangan  menyesuaikan 

dengan gerakannya.pada gerakan keluar telapak tangan menghadap keluar, 
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pada saat  putaran kedalam telapak tangan yang menghadap keluar menjadi 

menghadap kedalam dan pada gerakan memutar keluar maka telapak 

tangan memutar dari menghadap kedalam menjadi menghadap keluar. 

Kecepatan gerakan dari arah pelan keaarah keras.sehingga pada saat 

dorongan  harus dilakukan sekeras-kerasnya. Bila kita perhatikan gerakan 

lengan dari gaya kupu-kupu sebenarnya hamper sama dengan gerakan 

lengan pada gaya bebas baik pada gerakan recovery maupun pada gerakan 

mendayung.bedanya pada gaya kupu-kupu dilakukan secara serempak dan 

simetris antara lengan kanan dan lengan kiri sedangkan gaya bebas gerakan 

lengan dilakukan secara bergantian antara lengan kanan dan lengan kiri. 

Urutan gerakan lengan pada gaya kupu-kupu: 

a. Lengan pada saat akhir dayungan untuk persiapan recovery. 

b. Lengan pada saat pelaksanaan recovery dengan melemparkan lengan 

kearah samping permukaan air. 

c. Lengan pada kahir recovery dimana kedua tangan masuk ke dalam air 

di depan kepala pada garis bahu. 

d. Kedua lengan masuk kedalam air dengan sikap tunduk. 

e. Kedua lengan mulai melakukan tarikan kearah luar 

f. Kedua lengan mulai bergerak kea rah dalam masih dalam tarikan 

menekuk lengan pada persendian siku. 

g. Kedua lengan mulai dengan dorongan kea rah dalam 

h. Kedua lengan pada akhir dayungan, dimana kedua ibu jari menyentuh 

paha. 

i. Pernapasan 
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Pernapasan pada gaya kupu-kupu dilakukan dengan mengangkat kepala 

kedepan seperti pada gaya dada, pengankatan kepala di lakukan pada saat 

akhir dari tarikan dan memulai dari dorongan lengan, naiknya kepala dari 

permukaan  air diusahakan sedikit mungkin asal mulut telah keluar dari 

permukaan air dan dapat melaksanakan pernapasan, pengambilan napas 

dilakukan dengan cepat, dengan cara menarik napas lewat mulut secara 

meledak(cepat), secepatnya setelah mengambil napas kepala segera 

diturunkan lagi untuk menghindari bertambahnya tahanan depan. 

pengeluaran udara dilakukan dalam air di saat kepala akan keluar dari 

permukaan air.pengeluaran udara dilakukan lewat hidung secara 

meledak(cepat). 

 

 

Gambar 3 : Di Adopsi dari Pelayo. P. (45: 1997) 

 

4. Koordinasi gerakan 

Pada gaya kupu-kupu harus ada persesuain gerakan antara gerakan lengan dan 

gerakan kaki. Persesuaian tersebut terutama dalam hubungan sikap badan 

yang naik turun secara vertikal lengan, meliuk-liuk seperti halnya ikan dolphin 
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yang sedang berenang.pada satu kali putaran lengan terjadi putaran kaki dua 

kali,keras dan lemah. Pada saat permulaan tarikan dilakukan tendangan kaki 

yang pertama (keras) pada saat dorongan lengan dilakukan tendangan kaki 

yang kedua (lemah). 

 
 

Gambar 4 : Gerakan keseluruhan renang gaya kupu-kupu Maglischo,  E.W. 

 ( 56:1993 ) 

I. Kerangka Pikir 

Tujuan utama belajar keterampilan gerak adalah untuk meningkatkan 

keterampilan gerak yaitu perubahan prilaku yang bersifat psikomotor, 

perubahan penguasaan keterampilan gerak suatu cabang olahraga selain 

perubahan yang sifatnya afektif dan kognitif. Maka dapat diketahui bahwa 

dalam melakukan renang terutama gaya dolphin harus mengetahui teknik 

ataupun gerak dasar yang dapat digunakan dalam berenang sehingga dapat 

melakukan dengan maksimal akibatnya hasil akan meningkat, selain 

mengetahui gerak dasar ataupun teknik siswa harus menggunakan kecepatan 

yang maxsimal serta pesertapun  harus mengetahui semua komponen yang 

memiliki kontribusi terhadap kecepatan renang gaya dolphin (tanpa gerakan 

tangan) terutama kontribusi fleksibilitas. Secara singkat dapat digambarkan 

kontribusi fleksibilitas terhadap kecepatan renang gaya dolphin (tanpa 

gerakan tangan). 
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J. Hipotesis 

Menurut Arikunto Suharsimi(1998:67) hipotesis adalah alat yang sangat besar 

kegunaannya dalam penyelidikan ilmiah, karena merupakan petunjuk ke arah 

proses penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang harus dicari 

pemecahanya. Artinya hipotesisi adalah dugaan sementara yang belum tentu 

empiris. Maka pada penelitian kuantitatif  kontribusi fleksibelitas terhadap 

kecepatan renang gaya dolphin (tanpa gerakan tangan ) pada mahasiswa 

penjas unila angkatan 2012 tahun ajaran 2013 hipotesisnya yang dirumuskan 

yaitu : 

1. fleksibelitas mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap kecepatan 

renang gaya dolphin (tanpa gerakan tangan ) pada mahasiswa penjas unila 

angkatan 2012 tahun ajaran 2013. 

 


