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ABSTRAK

HUBUNGAN ANTARA PANJANG LENGAN DAN PANJANG TUNGKAI
DENGAN KECEPATAN RENANG 50 METER GAYA DADA PADA

ATLET KLUB RENANG JAKA UTAMA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Ahmad Fiknon

Masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara panjang
lengan dan panjang tungkai dengan kecepatan renang 50 meter gaya dada  pada
klub renang jaka utama Bandar lampung. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif dengan sampel berjumlah 10 siswa
perempuan, kemudian  sampel di ukur panjang lengan dan panjang tungkai serta
kecepatan  renang 50 meter gaya dada lalu hasil akhir di hitung untuk mengetahui
seberapa besar hubungan antara panjang lengan dan panjang tungkai dengan
renang 50 meter gaya dada. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari data hasil tes
pengukuran panjang lengan diperoleh rhitung 0,781 dan hasil tes pengukuran
panjang tungkai diperoleh rhitung 0,805, kemudian dari hasil tersebut diperoleh
hubungan panjang lengan dan panjang tungkai dengan kecepatan renang gaya
dada yaitu Fhitung 8,326. Kesimpulan dari penelitian ini adalah panjang lengan
dan  panjang tungkai memiliki hubungan yang signifikan dan mempunyai
hubungan yang sangat baik dengan kecepatan  renang 50 meter  gaya dada.

Kata kunci : kecepatan gaya dada, panjang lengan, panjang tungkai.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang

berkesinambungan, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan

negara sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang termasuk

dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Olahraga merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat

apabila diberdayakan dengan pola dan metode yang tepat dan merupakan salah

satu upaya yang kongkrit dibutuhkan dalam kerangka pembentukan watak,

disiplin, keunggulan daya saing, produktivitas dan etos kerja yang tinggi dari

individu-individu yang melakukannya.

Olahraga dalam bermasyarakat jelas sangat besar artinya untuk pembangunan

nasional dimana tujuan akhir dari berbagai bidang pembangunan tersebut

adalah untuk manusia, juga dari manusia yang mana melaksanakan perlu

manusia yang sehat jasmani dan rohani untuk 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.
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Olahraga adalah proses sistematis yang berupa segala bentuk kegiatan atau

usaha yang dapat mendorong membangkitkan, mengembangkan dan membina

potensi jasmani dan rohani seseorang sebagai perseorangan atau anggota

masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan / pertandingan dan kegiatan

jasmani yang intensif untuk memperoleh kesehatan, rekreasi, kemenangan dan

prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang

berkualitas berdasarkan Pancasila.

Sesuai dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia No. 3 tahun 2005

pasal 21 ayat 3 tentang “Pembinaan dan pengembangan keolahragaan

dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan,

serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi”. Pembinaan dan

pengembangan keolahragaan juga dapat dipengaruhi oleh faktor pendukung

yang lain seperti halnya orang tua. Orang tua memiliki peranan yang penting

dalam bentuk motivasi kepada anak pada saat mereka sedang dalam kondisi

yang kurang bersemangat. Selain itu orang tua juga berperan dalam

memberikan fasilitas olahraga kepada anak-anaknya.

Pendidikan jasmani merupakan pendidikan yang mengaktualisasikan potensi-

potensi aktivitas manusia berupa sikap, tindakan dan karya yang diberi bentuk,

isi, dan arah untuk menuju kebulatan kepribadian sesuai dengan cita-cita

kemanusiaan. Pendidikan jasmani juga merupakan bidang studi yang ada

dalam kurikulum dan diajarkan pada tingkat sekolah dasar sampai sekolah

menengah atas, bahkan beberapa perguruan tinggi memasukkan sebagai mata

kuliah wajib. Pendidikan jasmani mengutamakan aktivitas jasmani mempunyai

peranan penting dalam pembinaan dan pengembangan individu dan kelompok,
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serta menunjang pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, sosial, serta

emosional yang serasi, selaras, dan seimbang. Meningkatkan jasmani

merupakan dasar yang baik bagi perkembangan olahraga.

Tujuan pendidikan jasmani tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional

secara umum. Secara khusus pendidikan jasmani diarahkan untuk mendorong,

membimbing, mengembangkan, dan membina jasmani dan rohani peserta didik

dan lingkungan hidupnya agar tumbuh secara harmonis dan optimal sehingga

mampu melaksanakan tugas bagi dirinya sendiri maupun bagi bangsa dan

negara.

Renang merupakan salah satu cabang olahraga yang saat ini berkembang di

Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya perkumpulan renang yang

berkembang di daerah-daerah khususnya Lampung yaitu : Jaka Utama,

Matahari Swimming Club, Tirta Pahoman dll. Selain itu juga dapat dilihat dari

banyaknya kejuaraan renang, baik itu kejuaraan daerah maupun kejuaraan

nasional (Pekan Olahraga Wilayah, Kejuaraan Renang Antar Pelajar Nasoinal,

Pekan Olahraga Pelajar Nasional, Pekan Olahraga Nasional, dll.

Keadaan fisik yang akan di kembangkan dalam usaha mencapai prestasi yang

optimal salah satu di antaranya ialah, antropometri. Antropometri ialah ilmu

yang secara khusus mempelajari tentang pengukuran tubuh manusia guna

merumuskan perbedaan-perbedaan ukuran pada tiap individu atau kelompok.

Ukuran tubuh manusia bervariasi berdasarkan umur, jenis kelamin, suku

bangsa, bahkan kelompok pekerjaan, interaksi antara ruang dengan manusia
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secara dimensional dapat menimbulkan dampak antropometris, yaitu

kesesuaian dimensi-dimensi ruang terhadap dimensi tubuh manusia.

Selain itu di tunjang dengan pendekatan latihan fisik secara teratur, sistematis

terprogram dan berkesinambungan. Penunjang lain yang sangat mendukung

prestasi yang diinginkan ialah teknik dan mental sehinga menjadi satu

rangkaian pendukung prestasi olahraga ialah pendekatan latihan fisik sesuai

dengan karakteristik olahraganya.

Renang gaya dada dimana dalam daya dorong maju pada olahraga tersebut

dominan berada pada keadaan fisik yang berkaitan dengan ukuran panjang

lengan dan panjang tungkai. Dimana kedua kaki menendang ke arah luar

sedangkan kedua tangan dibuka melebar ke samping seperti gerakan membelah

air agar badan lebih cepat ke depan dan jarak yang ditempuh tidak memakan

waktu yang lama.

Gaya dada ini salah satu faktor yang paling mendasar adalah faktor keadaan

fisik, bahwa keadaan fisik yang baik adalah dasar untuk penampilan gerak

karena hampir semua dalam penampilan gerak yang giat bersemangat

tergantung pada kemampuan dalam menerapkan besarnya force melawan

resistance, jangkauan yang jauh sering memberi kontribusi terhadap prestasi

performance gerak menjadi lebih baik, dengan ini jelas bahwa kondisi fisik

mempunyai hubungan dengan performance renang gaya dada.

Pengamatan yang telah dilakukan peneliti pada klub renang Jaka Utama

klompok umur 10 sampai 15 tahun terlihat perbedaan keadaan fisik anak.

Kemudian pengamatan selanjutnya ketika anak melakukan ranang gaya dada
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terlihat perbedaaan jangkauan tangan dan juga dorongan kaki yang

mengakibatkan perbedaan kecepatannya, panjang jangkauan lengan

memungkinkan dapat membantu mendorong badan ke depan dengan lebih

cepat dan semakin panjang tungkai maka dapat memungkinkan terjadinya

dorongan badan ke depan juga semakin jauh. Dari keterangan tersebut, penulis

menduga, bahwa panjang lengan dan panjang tungkai memiliki hubungan

dengan kecepatan renang gaya dada. Mengingat luasnya permasalahan, maka

peneliti mengambil salah satu bentuk antropometri tubuh untuk mengetahui

seberapa besar hubungan yang diberikan pada cabang olahraga renang gaya

dada. Peneliti menganggap bahwa salah satu keadaan fisik yang berpengaruh

terhadap kemampuan renang adalah panjang lengan dan panjang tungkai.

Dilihat dari uraian latar belakang masalah di atas penulis bermaksud untuk

melakukan suatu penelitaian tentang ”Hubungan antara Panjang Lengan dan

Panjang Tungkai dengan Kecepatan Renang 50 Meter Gaya Dada pada Klub

Renang Jaka Utama Pahoman Bandar Lampung”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka muncul beberapa

masalah yang perlu diidentifikasi, yaitu :

1. Tedapat perbedaan jangkauan tangan saat melakukan renang gaya dada

pada klub renang Jaka Utama Pahoman Bandar Lampung.

2. Terdapat perbedaan dorongan kaki saat melakukan renang gaya dada pada

klub renang Jaka Utama Pahoman Bandar Lampung.
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3. Terdapat perbedaan kecepatan ketika melakukan renang gaya dada pada

klub renang Jaka Utama Pahoman Bandar Lampung.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, maka

penelitian ini dibatasi pada aspek panjang lengan dan panjang tungkai terhadap

kecepatan renang gaya dada jarak 50 meter pada Klub Renang Jaka Utama

Pahoman Lampung.

D. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada hubungan antara panjang lengan terhadap  kecepatan renang 50

meter gaya dada ?

2. Apakah ada hubungan antara panjang  tungkai terhadap kecepatan renang

50 meter gaya dada ?

3. Apakah ada hubungan antara panjang lengan dan panjang tugkai terhadap

kecepatan renang 50 meter gaya dada ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan

batasan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan panjang lengan terhadap kekecepatan  renang

50 meter gaya dada .

2. Untuk mengetahui hubungan panjang tungkai terhadap kekecepatan  renang

50 meter gaya dada.
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3. Untuk mengetahui hubungan panjang lengan dan panjang tungkai terhadap

kecepatan renang 50 meter gaya dada.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para

mahasiswa yang mengikuti mata kuliah renang agar memperhatikan bahwa

faktor panjang lengan dan panjang tungkai sangat penting dalam

meningkatkan prestasi.

2. Bagi Dosen Pengasuh Mata Kuliah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bahwa panjang

lengan dan panjang tungkai merupakan faktor yang sangat penting untuk

menunjang kemampuan renang 50 meter gaya dada.

3. Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) khususnya Program

Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan.

Penelitian ini berguna untuk menambah referensi perpustakaan dan sebagai

bahan acuan dan pengembangan bagi para mahasiswa dalam melaksanakan

penelitian selanjutnya.

4. Bagi guru-guru Penjaskes

Dapat dijadikan acuan guru pendidikan jasmani, bahwa dalam pembelajaran

renang, panjang  lengan dan tungkai menunjang kemampuan renang bagi

siswa.
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5. Bagi Pengurus Daerah PRSI Lampung

Dapat dijadikan referensi dan acuan bagi pelatih renang dalam membina

atletnya, agar atlet yang memiliki panjang lengan dan panjang tungkai agar

dilatih guna mencapai peningkatan prestasi.



II. KAJIAN TEORI

A. Hakikat Olahraga

Menurut Ensiklopedia Indonesia, sport atau olahraga berasal dari kata

“Disportare” yang berarti bersenang-senang atau menghibur diri dimana

olahraga diartikan sebagai kegiatan yang melakukan kemampuan fisik tertentu

berupa kekuatan dan ketangkasan serta dilakukan dalam pertandingan atau

perlombaan. Menurut Undang-Undang No. 3  tahun 2005 tentang sistem

keolahragaan nasional, olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk

mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan

sosial. Menurut Purwadaminta (2003 : 684) olahraga adalah latihan gerak

badan untuk menguatkan dan menyehatkan badan seperti fitness, berenang,

senam, aerobik, dan sebagainya.

Menurut International Council of Sport and Physical Education:

1. Olahraga adalah setiap kegiatan jasmani yang mana bersifat semacam

permainan dan yang melibatkan suatu bentuk pergolakan/perjuangan dalam

arti sendiri atau dengan orang lain.

2. Jika kegiatan ini menjurus pada bentuk persaingan, maka persaingan yang

timbul harus merupakan persaingan yang sehat dan sesuai dengan peraturan

olahraga.
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3. Dapat dikatakan bahwa olahraga merupakan suatu bentuk lain dari

pendidikan yang istimewa. Pandangan-pandangan tersebut dapat

disimpulkan sebagai pengertian olahraga, yaitu merupakan kegiatan jasmani

yang berhubungan dengan fisik untuk kesehatan, kekuatan, dan kesegaran

tubuh serta kegiatan ini mengandung unsur pendidikan, permainan, dan

persaingan sehat yang dilakukan oleh diri sendiri maupun dengan orang lain

yang dilakukan sesuai peraturan yang telah ditentukan.

Istilah olahraga identik dengan bentuk olahraga kompetitif, dan bisa juga

olahraga rekreasi. Esensi yang paling dalam dalam olahraga adalah dibentuk

oleh kreteria yaitu makna bermain dan permainan selanjutnya kreteria yang

paling otentik yaitu kegiatan olahraga tersebut didasarkan kasadaran individu

sebagai pelakunya. (Lutan, 2000: 11).

Pandangan-pandangan tersebut dapat disimpulkan sebagai pengertian olahraga,

yaitu merupakan kegiatan jasmani yang berhubungan dengan fisik untuk

kesehatan, kekuatan, dan kesegaran tubuh serta kegiatan ini mengandung unsur

pendidikan, permainan, dan persaingan sehat yang dilakukan oleh diri sendiri

maupun dengan orang lain yang dilakukan sesuai peraturan yang telah

ditentukan.

B. Belajar Gerak Dan Keterampilan Gerak

1. Belajar Gerak

Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang relatif permanen pada

diri seseorang yang diperoleh melalui pengalaman dan latihan dan dapat
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diamati melalui penampilannya. Perubahan tingkah laku sebagai hasil

belajar memiliki pengertian yang luas, bisa berupa keterampilan fisik,

verbal, intelektual, maupun sikap. Belajar gerak secara khusus dapat

diartikan sebagai suatu proses perubahan atau modifikasi tingkah laku

individu akibat dari latihan dan kondisi lingkungan .Lutan (2001: 12)

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. Schmidt (2002:96)

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. Pemberian

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. Meskipun demikian, kualitas latihan jauh lebih penting ketimbang

kuantitasnya, d) model yang baik. Dalam mempelajari motorik,
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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 (2000:104),

Belajar motorik dapat menghasilkan perubahan yang relatif permanen, yaitu

perubahan yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama. Lutan

(2001:108),Dalam menyempurnakan suatu keterampilan motorik dapat

berlangsung dalam tiga tahapan yaitu terdiri dari :

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.
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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.

2. Keteramilan Gerak

Pengembangan keterampilan gerak dapat dilakukan melalui beberapa

pendekatan, yaitu: 1) pendekatan psikologi adalah suatu bidang studi

tentang prilaku manusia seperti mengindra, mempersepsi, memerhatikan

belajar, dan berbuat dengan gerak nyata, 2) pendekatan psikologi behaviors

yaitu memfokuskan perhatian fisiologis-psikologis yang mempelajari

mekanisme fisiologis yang melandasi prilaku, yang menjadi fokus

perhatiannya adalah peristiwa neurofisiologis yang berkaitan dengan

psikologis seperti berfikir, belajar, mempersepsi, dan motivasi, dan 5)

pendekatan fungsional-intergratif yang menitikberatkan pada aspek

neurofisiologis dan sosial budaya Lutan (2000: 367)
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C. Renang gaya dada

1. Olahaga renang

Renang adalah salah satu cabang olahraga perorangan dari kelompok

olahraga aquatik. Orang yang menekuninya secara teknis dan fisiologis

harus memiliki keterampilan – keterampilan tertentu. Beberapa ahli

menyatakan bahwa renang merupakan olahraga aquatik dengan gerakan

utama lengan dan tungkai untuk menghasilkan tenaga dorong supaya tubuh

secara keseluruhan bergerak dan meluncur maju. Gerak maju ditentukan

oleh anggota tubuh atas berupa gerakan ayunan lengan (stroke) dan gerakan

anggota tubuh bawah berupa gerakan menendang (kick) dengan koordinasi

yang tepat (Setiawan, 2004:8).

Ukuran kolam renang yang digunakan untuk perlombaan harus sesuai

dengan standar nasional atau internasional yang telah disahkan oleh PRSI

atau FINA. Syarat-syarat kolam renang adalah: panjang kolam 50 meter,

lebar 21 meter, dinding harus vertikal, banyaknya lintasan adalah 8 lintasan,

lebar lintasan 2,5 meter, suhu air berkisar antara 23 - 25 "C, kedalaman air

minum 1.80 meter untuk perlombaan, tempat start tidak bolah licin,

kemiringannya tidak boleh lebih dari 10 derajat dan garis-garis tanda

lintasan dapat dibuat di dasar kolam untuk memberi petunjuk kepada

perenang (Irwansyah 2004: 81)

Pada olahraga renang ada 4 gaya yang diperlombakan, gaya-gaya tersebut

adalah gaya bebas (free style- crawl), gaya dada/katak (breast sroke), gaya

punggung (back-stroke), dan gaya kupu-kupu (butterfly) (Irwansyah, 2004:
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80). Untuk mencapai prestasi yang tinggi dalam olahraga renang harus

latihan sesuai dengan prinsip-prinsip latihan. Latihan adalah

memperkembangkan atlet baik teknik, taktik, fisik maupun mental secara

optimal agar siap menghadapi tantangan yang akan dijumpai dalam latihan

maupun perlombaan. Renang adalah olahraga individu, maka untuk

mencapai prestasi, dari setiap atlet harus mempunyai kemampuan yang

menunjang prestasi renang. Dalam olahraga renang syarat yang harus

dimiliki oleh seorang atlet renang adalah memiliki kondisi fisik yang prima.

2. Karakteristik Olahraga Renang Gaya Dada

Gaya dada atau breaststroke merupakan gaya berenang paling populer untuk

renang rekreasi. Posisi tubuh stabil dan kepala dapat berada di luar air dalam

waktu yang lama. Gaya dada (breaststroke) atau gaya katak adalah berenang

dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Gerakan tubuh meniru

gerakan katak sehingga disebut gaya katak. Pernapasan dilakukan ketika

mulut berada di permukaan air, setelah satu kali gerakan tangan-kaki atau

dua kali gerakan tangan-kaki, namun berbeda dari gaya bebas, batang tubuh

selalu dalam keadaan tetap. Kedua belah kaki menendang ke arah luar

sementara kedua belah tangan diluruskan di depan. Kedua belah tangan

dibuka ke samping seperti gerakan membelah air agar badan maju lebih

cepat ke depan (Thomas, 2002:141).

Dalam pelajaran berenang, perenang pemula belajar gaya dada atau gaya

bebas. Di antara ketiga nomor renang resmi yang diatur Federasi Renang

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

lambat. Olahraga renang selalu berhubungan dengan media air, hal ini
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berbeda dengan cabang-cabang yang lain, dimana medianya adalah tanah

(lapangan) atau udara disekitarnya. Olahraga renang tahanan (hambatan)

yang dilawan adalah air, sedangkan cabang seperti atletik yang dihadapinya

adalah udara (angin), maka tahanan dalam renang lebih berat

dibandingdengan atletik. Perenang yang dapat memperkecil hambatan yang

dihadapinya akan menimbulkan gerakan yang semakin cepat.

a. Gerakan Tungkai Renang Gaya Dada

Ada dua teori mengenai gerakan tungkai gaya dada, yaitu teori wedge

action (baji) dan teori whip action (cambuk). Kedua teori ini

mengemukakan suatu pendapat yang berbeda, yaitu sumber kekuatan saat

melakukan gerakan menendang. Pada teori wedge action sumber

kekuatan berasal dari menekan air diantara kedua tungkai pada saat

melakukan pelurusan. Sedangkan teori whip action sumber kekuatan

diperoleh dari mendesak air ke belakang dengan telapak kaki.

Berikut ini penjelasan teknik gerakan tungkai yang berdasarkan teori

whip action. Gerakan tungkai gaya dada dibagi menjadi dua yaitu :

tedangan luar dan tendangan dalam.

Gerakan tendangan luar dimulai ketika tungkai mendekati pemulihan.

Pinggang dan lutut dilengkungkan dan tumit harus didekatkan pantat.

Ketika tumit mendekati pantat maka putarlah kaki ke arah luar-belakang

dengan telapak kaki menghadap belakang-atas-luar. Hempasan yang

benar didapat oleh putaran ke arah dalam pada pinggul. Jari kaki

merupakan bagian ujung dari bilah pendorong.
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Ketika mendekati pelebaran, kaki mulai menyapu ke arah bawah. Kaki

harus dihempaskan ke luar dan ke bawah hingga air terhempas ke

belakang. Perenang harus menekan ke bawah daripada ke belakang, hal

ini akan meningkatkan kekuatan pendorong selama sapuan dalam. Ketika

kaki hampir pelebaran yang maksimal, secara perlahan berubah arah dari

arah bawah ke arah dalam sehingga kedua kaki menyatu bersama dan

serentak. Kaki harus dihempaskan ke arah dalam sekuat mungkin

sehingga air menyibak ke belakang dari batas bagian kaki bagian luar ke

dalam (Tunggal, 2005:14).

Gambar 1. Gerakan Tungkai
Sumber : Thomas, 2002:3

b. Gerakan Lengan Renang Gaya Dada

Menurut TIM anatomi FIK UNY dalam buku Anatomi, panjang lengan

adalah jarak dari titik acromial sampai titik styloid. Sedangakan menurut

Murtiantmo (2008:32) dalam Johnsen (1979:8) panjang lengan adalah

jarak yang diukur dari titik acromion pada humerus sampai titik styloid

pada ulna.
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Gerakan lengan gaya dada terdiri dari menarik (pull) dan memulihkan

(recovery). Tarikan lengan pada gaya dada dimulai dengan awal tarikan

yang dalamnya sekitar enam inchi di bawah permukaan air. Jika

perenang memulai tarikannya pada permukaan, ada kecenderungan untuk

naik terlalu tinggi dan tenaga akan dihamburkan dalam gerakan naik

turun. Jadi gerakan lengan dalam renang gaya dada sedikit menambah

daya dorong maju, karena pada gerakan lengan digunakan untuk gerakan

naik turun dalam pengambilan napas atau memecah permukaan air.

Gerakan lengan gaya dada terdiri dari tiga bagian yaitu : gerakan lengan

sapuan luar, gerakan lengan sapuan dalam, dan pemulihan (recovery).

(Tunggal 2005:11)

Gerakan lengan sapuan luar adalah untuk menempatkan lengan pada

posisi untuk melakukan sapuan dalam yang efektif. Lengan mulai

bergerak ke arah luar-dalam sampai melewati garis bahu. Lengan harus

tetap melebar selama sapuan luar sampai mencapai kedalaman 50-80 cm.

Lengan digerakan ke luar hampir membentuk sudut 30o-40o relatif

terhadap arah luar dari gerakan lengan.

Gerakan lengan sapuan dalam merupakan sapuan yang menghasilkan

daya dorong terbesar pada gaya dada. Gerakan ini dimulai ketika lengan

mendekati titik terdalam pada gerakan catch. Sapuan lengan harus

berubah dari arah luar-bawah ke arah dalam-atas dengan sudut serangan

30o. Kecepatan sapuan dalam harus ditambah menjadi 5-6 m/detik.

Sapuan dalam berakhir saat lengan mulai bergerak ke atas-depan untuk

gerakan recovery.
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Recovery dimulai saat lengan hampir bersamaan sampai dibawah dagu.

Lengan digerakan ke depan-atas secara bersama-sama dan simetris, dapat

dilakukan dengan tiga cara yaitu lengan diatas permukaan air, tepat di

garis permukaan air, atau dibawah permukaan air.

Gambar 2. Gerakan Lengan
Sumber : Thomas, 2002:3

c. Koordinasi Tangan, Kaki dan Pernafasan

Gerakan koordinasi adalah perpaduan antara gerakan tangan, gerakan

tungkai, dan pengambilan napas.

Untuk melaju ke depan dimulai dari gerakan kaki kemudian dilanjutkan

dengan gerakan tangan yang bersamaan dengan gerakan pengambilan

napas. Jadi untuk gerakan koordinasi gerakan renang gaya dada adalah

satu gerakan kaki, satu gerakan tangan dan satu gerakan pengambilan

napas.
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Gambar 3. Koordinasi gerakan renang gaya dada
Sumber : Thomas, 2002:3

3. 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 Anwar mengatakan 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 (Anwar 2009:42) Hal tersebut sejalan dengan pendapat

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

essensial factor in his motor performance”. Kalimat ini mengandung arti :

bentuk struktur tubuh seseorang adalah suatu factor yang sangat mendasar

bagi pelaksana geraknya. Clarke (2007:11)

Lengan merupakan anggota gerak atas atau extremitas superior yang terdiri

atas dua bagian yaitu lengan bagian atas dan lengan bagian bawah. Kita

dapat mengetahui bahwa lengan terdiri dari macam-macam bentuk dan

ukuran. Berdasarkan ukuran dan bentuknya lengan ada yang besar, kecil,



21

pendek dan panjang. Masing-masing ukuan lengan tersebut memiliki

keuntungan dalam hal raihan/jangkauan.

Lengan yang panjang akan semakin lengkap fungsinya jika di dalam lengan

tersebut terdapat sebuah kekuatan yang besar yang dimiliki oleh panjang

lengan tersebut. Semakin besar kekuatan yang dimiliki oleh panjang lengan

tersebut semakin banyak fungsi, keuntungan dan kegunaannya dalam

cabang olahraga (Margono, 2004:6).

Panjang lengan diukur dari titik acromion yaitu pertemuan antara caput

humeri dan cavitas glenaudalis sampai ujung jari terpanjang tanpa kuku.

(TIM Anatomi FIK UNY 2001:1)

Panjang lengan terdiri dari: elngan atas (arm brachium), siku

(elbow/cubitus), lengan bawah (foream/ante brachium), dan tangan

(hands/manus). Tangan terdiri dari: pangkal atau pergelangan tangan

(wrist/carpu carpal), telapak tangan (meta carpus/meta carpal), dan lima jari-

jari tangan (five digits/phalangeus). Jari-jari tangan terdiri dari: ibu jari

(thumb/pollex), jari telunjuk (index finger), jari tengah (middle finger), jari

manis (ring finger/sweet finger), dan jari kelingking (little finger/digiti

minimi) (Yusup 2002:13)

Beberapa pendapat yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan

bahwa defiinsi dari panjang lengan adalah panjang dari lengan atas, lengan

bawah, dan jari-jari tangan dimana pengukuran panjang lengan dilakukan

dari sendi bahu (Os Acromion)yaitu pertemuan antara caput humeri dan

cavitas glenaudalis sampai ujung jari terpanjang tanpa kuku.
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Gambar 4. Panjang lengan
Sumber : Thomas, 2000 : 16

Tulang-tulang yang membentuk kerangka lengan antara lain:

a. Gelang bahu: yaitu persendian yang menghubungkan lengan dengan

badan. Bagian ini dibentuk oleh dua buah tulang yaitu os scapula (tulang

belikat) dan os klavikula (tulang selangka).

b. Humerus: merupakan tulang pangkal lengan yang mempunyai tulang

panjang seperti tongkat. Bagian yang mempunyai hubungan dengan bahu

bentuknya bundar berbentuk kepala sendi yang disebut kaput humeri.

Pada kaput humeri ini terdapat tonjolan yang disebut tuberkel mayor dan

minor. Pada bagian bawah terdapat lekukan yang disebut kolumna

humeri.

c. Ulna (tulang hasta): yaitu tulang bawah yang lekukannya sejajar dengan

tulang jari kelingking arah kesiku mempunyai taju yang disebut prosesus

olekrani, gunanya ialah tempat melekatnya otot dan menjaga agar siku

tidak membengkok ke belakang.

d. Radius (tulang pengumpil): letaknya bagian lateral, sejajar dengan ibu

jari. Dibagian yang berhubungan dengan humerus dataran sendinya
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berbentuk bundar yang memungkinkan lengan bawah dapat berputar atau

terlungkup.

e. Karpalia (tulang pergelangan tangan): terdiri dari 8 tulang tersusun dalam

dua bagian: 1) bagian proksimal meliputi: os navikular (tulang bentuk

kepala), os lunatum (tulang bentuk bulan sabit), os triquetum (tulang

bentuk segitiga), os fisiformis (tulang bentuk kacang), dan 2) bagian

distal: os multangulum mavus (tulang besar bersegi banyak) os

multangulum minus (tulang kecil bersegi banyak), os kapitatum (tulang

berkepala), os hamatum (tulang berkait).

f. Metakarpalia (tulang telapak tangan). Terdiri dari tulang pipa pendek,

banyaknya 5 buah setiap batang. Mempunyai dua ujung yang bersendi

dengan tulang karpalia dan bersendi dengan falangus atau tulang jari.

g. Falangus (tulang jari tangan) terdiri dari tulang pipa pendek yang

banyaknya 14 buah, dibentuk daam 5 bagian tulang yang berhubungan

dengan metakarpalia perantaraan persendian.

Gambar 5. Tulang telapak tangan
Sumber : Thomas, 2000 : 16
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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

focus 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.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa panjang atau pendeknya

lengan keseluruhan berpengaruh terhadap kecepatan renangnya.

4. Panjang Tungkai

Tungkai sama dengan kaki mulai dari pangkal paha ke bawah sampai pada

telapak kaki, merupakan anggota gerak bagian bawah yaitu seluruh kaki

ditambah dengan panggul (Depdikbud, 2001:895).

Tungkai merupakan anggota badan bawah yang dibentuk oleh tulang

tungkai atas/paha (os femoris/femur), tulang tungkai bawah yang terdiri dari

tulang kering (os tibia) dan tulang betis (os fibula) dan tulang kaki (os

pedis/foot bones) (Ucup dan Yadi, 1999:43). Sedangkan panjang tungkai

adalah jarak antara tulang pangkal paha dengan tulang bawah kaki pada saat

sikap berdiri tegak lurus.
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Panjang tungkai adalah ukuran panjang tungkai seseorang mulai dari alas

kaki sampai dengan trocantor mayor, kira-kira pada bagian tulang yag

terlebar disebelah luar paha dan bila paha digerakkan trocantor mayor dapat

diraba dibagian atas dari tulang paha yang bergerak (Purwanto 2006:163)

Panjang tungkai melibatkan tulang-tulang dan otot-otot pembentuk tulang

baik tulang bawah dan tulang atas. Tulang-tulang pembentuk tungkai

meliputi tulang-tulang kaki, tulang tibia dan fibula, serta tulang femur.

(Hidayat 2007:255)

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa panjang tungakai

adalah ukuran panjang tungkai seseorang mulai dari alas kaki sampai

dengan spina iliaca, dan tungkai merupakan anggota gerak bagian bawah.

(Tim Anatomi 2003: 4).

Gambar 6. Panjang Tungkai
Sumber : Pearce, 2006:75

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
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(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 ). (Pearce, 2006:75).

Tungkai terdiri dari :a) Tungkai Atas (Femur atau Fligh), yaitu paha dari

pangkal paha sampai kelutut, merupakan tulang terpanjang pada tubuh dan

berupa tulang pipa; b) Tungkai Bawah atau bagian betis (Leg atau Calt),

yaitu dari lusampaipergelangan kaki ( dibatasi patella ). Tulang bawah

terdiri dari : a) Tibia atau Tulang Kering, merupakan tulang yang utama

dari tungkai bawah, berupa tulang pipa; b) Fibula atau Tulang Betis,

(letaknya sebelah Lateral tungkai bawah, berupa tulang pipa); c) Tapak Kaki

terdiri dari tulang tarsal, tulang metatarsal dan falanx.

Tulang Tarsal (Tulang pangkal kaki) ada 7 buah tulang yang secara kolektif

dinamakan Tarsus. Tulang-tulang ini mendudung berat badan saat berdiri.

Tulang Telapak Kaki, terdiri dari beberapa bagian yatiu : a) Tulang Pangkal

Kaki (Os Tarsalia), jumlahnya ada 7 buah namanya tarsus, bentuknya

berupa tulang pendek terbuat dari jaringan-jaringan berbentuk jala dengan

pembungkus jaringan kompak. Tulang-tulang ini mendukung berat badan

kalau berdiri. Tujuh tulang tarsal tersebut adalah tulang tumpit (kalkaneus),

tulang bentuk beji (kuneifor intermed & lateral) ada tiga buah dan tulang

dadu (kuboid); b) Tulang Telapak Kaki (metatarsal). Tulang ini jumlahnya

lima buah, bentuknya adalah tulang pipa dengan sebuah batang dan dua

ujung. Metatarsal pertama adalah gemuk dan pendek, Metatarsal keduanya

merupakan yang terpanjang ( Pearce, 2006: 85); c) Ruas jari-jari (Falanx),
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tulang-tulangnya agak pendek dibandingkan dengan tulang falanx pada

bagian tangan, batangnya mengecil diarah ujung distal. Terdapat empat

belas falanx, tiga pada setiap jari dan dua pada ibu jari. Untuk lebih jelasnya

lihat gambar dibawah ini:

Gambar 7. Tulang Telapak Kaki Kanan Memperlihatkan Lengkung Medial
Atau Lengkung Longitudinal
Sumber : Pearce, 2006: 85)

Adapun cara mengukur panjang tungkai yaitu : Untuk mengukur panjang

tungkai, penulis berpedoman pada pendapat Dr.Oktia Woro

menyatakan:Pengukuran panjang tungkai tidak perlu dilakukan karena dapat

diperhitungkan dari tinggi berdiri dikurangi tinggi duduk, ukuran ini dikenal

atau dinamakan dengan panjang subichial (Subichial length), mengingat

Huberositas Ischi adalah tonjolan dari tulang dimana seseorang menduduki

dirinya. Ukuran tersebut pada hakekatnya menunjukan jarak antara tonjolan

duduk di daerah panggul dan lantai. (Woro, 2008 : 66).

Tungkai yang merupakan anggota gerak bawah mempunyai fungsi yang

penting bagi manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dimana

tungkai merupakan gabungan dari berbagai tulang yang menjadi satu

kesatuan. Dan didalam aktivitasnya digerakkan oleh otot-otot yang terdapat

pada masing-masing bagian tungkai.
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D. Peraturan Renang

Seorang perenang yang mengganggu perenang lain dengan memotong jalannya

atau cara lain menyebabkan pelanggaran. Perenang harus berada pada

lintasannya masing-masing sesuai dengan undian atau keputusan panitia.

Bilamana suatu pelanggaran mengancam kesempatan untuk menang bagi

peserta, maka ketua pertandingan berkuasa untuk memperkenankan peserta

tersebut berlomba kembali dalam babak berikutnya. Dalam semua nomor

pertandingan, seorang perenang pada waktu berbalik harus menyentuh ujung

kolam. Pembalikan harus dilakukan dari dinding dan tidak diperkenankan

mengambil langkah dari dasar kolam. Berdiri pada dasar kolam pada waktu

melakukan perlombaan tidak akan menyebabkan perenang didiskualifikasi

kecuali apabila ia berjalan. Seorang peserta yang berenang sendiri saja harus

menyelesaikan seluruh jarak renangnya dahulu untuk dapat dinyatakan

menang. Dalam nomor estafet, suatu regu akan didiskualifikasikan apabila ada

perenang yang kakinya telah terlepas dari tempat start sebelum peserta

terdahulu menyentuh dinding, kecuali apabila perenang yang melakukan

kesalahan tadi kembali ke tempat start semula dan cukup pada dinding saja.

Seorang perenang harus mengakhiri perlombaan dalam lintasan yang sama

seperti pada waktu start.

1. Start Renang Gaya Dada

Lompatan start dalam gaya dada sama seperti untuk gaya bebas dan kupu-

kupu. Namun, tidak seperti gaya renang lainnya, tidak ada tendangan saat

masuk ke air. Sebaliknya, perenang mempertahankan posisi yang efisien
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yang berkesinambungan sampai mereka merasakan penurunan kecepatan,

pada saat mereka melakukan tarikan kupu-kupu tunggal dengan kedua

tangan yang berakhir disisi, kemudian bertahan di posisi ini sampai mereka

merasakan penurunan kecepatan. Ketika mereka merasakan penurunan

kecepatan, tangan melakukan pemulihan di bawah tubuh, dekat dengan dada

dan terus melalui ekstensi penuh. Perenang harus berhati-hati untuk tidak ke

benar-benar berhenti sebelum tendangan. Tendangan harus membawa

perenang ke permukaan. Tepat di bawah permukaan, perenang melakukan

tarikan lengan pertama, memastikan bahwa kepala muncul di permukaan

sebelum mencapai bagian terluas dari kayuhan. Seluruh prosedur ini disebut

sebagai tarikan gaya dada dan digunakan pada setiap start dan berbalik

dalam renang gaya dada.

2. Berbalik Arah dalam Renang Gaya Dada

Dari sentuhan di dinding pada pemulihan penuh untuk mendorong dari

dinding, berbalik arah dalam gaya dada sama seperti halnya pada gaya

kupu-kupu. Setelah masuk ke air, bagaimanapun, bukan tendangan gaya

kupu-kupu dilakukan perenang melainkan tarikan gaya dada. Mengacu pada

berbalik arah dalam gaya kupu-kupu, termasuk ‘tips”, untuk informasi lebih

lanjut juga, hal itu juga relevan digunakan dalam gaya dada.

3. Finish Renang Gaya Dada

Seperti dalam renang gaya kupu-kupu, tujuannya adalah untuk finish pada

pemulihan penuh pada saat lengan mencapai ekstensi penuh. Ingat, jika ragu

apakah harus melakukan kayuhan lagi atau tidak, perenang harus selalu
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menendang dan mempersingkat mencapai dinding. mereka tidak boleh

melakukan sebagian atau kayuhan tambahan pada saat finish.

a. Pengukur Waktu

Dalam perlombaan internasional atau perlombaan yang penting, papan

sentuh pengukur waktu otomatis dipasang di kedua sisi dinding kolam.

Tebal papan sentuh ini hanya 1 cm. Perenang mencatatkan waktunya di

papan sentuh sewaktu pembalikan dan finis.

b. Balok Start

Di setiap balok start terdapat pengeras suara untuk menyuarakan tembakan

pistol start dan sensor pengukur waktu yang memulai catatan waktu ketika

perenang meloncat dari balok start.

Tinggi balok start antara 0,5 m hingga 0,75 dari permukaan air. Ukuran

balok start adalah 0,5 x 0,5 m, dan di atasnya dilapisi bahan antilicin.

Kemiringan balok start tidak melebihi 10°.

c. Peraturan Perlombaan dalam Renang Gaya Dada

Pada nomor renang gaya dada, perenang melakukan posisi start di atas

balok start. Badan dibungkukkan ke arah air dengan lutut sedikit ditekuk.

Wasit start memanggil para perenang dengan tiupan peluit panjang untuk

naik ke atas balok start (bersiap di dalam air untuk gaya punggung dan gaya

ganti estafet). Perenang berada dalam posisi start setelah aba-aba Siap (Take

your marks dalam bahasa Inggris) diteriakkan oleh wasit start. Pada aba-

aba- “awas” perenang segera mengambil sikap sedikit membungkuk semua
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peserta tidak boleh bergerak. Bila semua perenang sudah tidak lagi bergerak

isyarat “ya” atau peluit dibunyikan. Start dinyatakan tidak sah bila perenang

meloncat dari balok start sebelum ada aba-aba.Hingga tembakan pistol start

dimulai, tubuh perenang harus dalam keadaan diam.

Beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh perenang renang gaya dada,

antara lain sebagai berikut:

1. Kedua tangan harus didorongkan ke muka bersama dari arah dada di

bawah permukaan air, lalu dikembangkan ke samping dan dibawa ke

belakang kembali dengan serempak dan simetris.

2. Badan harus tetap menelungkup dan kedua bahu sejajar dengan

permukaan air.

3. Kedua kaki ditarik bersama ke arah badan, lutut ditekukkan dan terbuka.

Sesudah itu dilanjutkan dengan kedua kaki digerakkan melingkar ke luar

dan dirapatkan kembali. Semua gerakan kaki harus serempak, simetris,

dan dalam bidang yang sama datar. Gerakan kaki ke atas dan ke bawah

dalam bidang yang vertical tidak diperkenankan.

4. Menyentuh dinding pada waktu pembalikan atau finis harus dilakukan

dengan kedua tangan secara serempak dan sama tinggi dan dengan kedua

bahu dalam sikap mendatar.

5. Berenang di bawah permukaan air dilarang, kecuali untuk satu kali

gerakan lengan dan satu kali gerakan kaki sesudah start dan pembalikan.
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Dalam perlombaan renang gaya dada, ada ketentuan-ketentuan yang harus

dipatuhi oleh para perenang. Bagi para perenang yang melanggar ketentuan-

ketentuan renang akan diberi peringatan ataupun didiskualifikasi dari

perlombaan. Ketentuan renang gaya dada, antara lain:

1. Mulai dari dayungan tangan pertama sesudah start atau pembalikan posisi

badan tetap telungkup dan kedua tangan segaris dengan permukaan air.

2. Gerakan kedua tangan harus serempak dan dalam bidang horizontal tanpa

gerakan bergantian.

3. Kedua tangan harus didorongkan ke depan bersama-sama dari dada dan

harus ditarik ke belakang di bawah permukaan air, kecuali pada waktu

start atau pembalikan.

4. Gerakan kedua kaki harus serempak dan dalam bidang horizontal tanpa

gerakan bergantian.

5. Gerakan kaki dengan tendangan beralun seperti lumba-lumba tidak

diperkenankan.

Pada waktu pembalikan atau finis harus dilakukan dengan kedua tangan

secara bersamaan, baik di atas atau di bawah permukaan air. Kedua bahu

harus tetap dalam posisi horizontal.

E. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syahriandi dengan judul ”Hubungan panjang

tungkai dan panjang lengan dengan kemampuan renang gaya bebas pada

mahasiswa Penjaskesrek FKIP Unsyiah angkatan 2011”. Hasil penelitian

yang diperoleh adalah: (a) terdapat hubungan yang positif dan signifikan
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antara panjang tungkai terhadap kemampuan renang gaya bebas sebesar (r=

0.43), panjang tungkai memberi kontribusi sebesar 18% terhadap

kemampuan renang gaya bebas, (b) terdapat hubungan yang positif dan

signifikan antara panjang lengan terhadap kemampuan renang gaya bebas

sebesar (r= 0.40), panjang lengan memberi kontribusi sebesar 16% terhadap

kemampuan renang gaya bebas, dan (c) terdapat hubungan yang positif dan

signifikan antara panjang tungkai dan panjang lengan terhadap kemampuan

renang gaya bebas sebesar (Ry.x1x2= 0.43), hal tersebut menunjukkan

bahwa 18,94% variasi kemampuan renang gaya bebas ditentukan oleh

kedua variabel bebas bersama-sama.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hepy Nofiyanto dengan judul ”Sumbangan

panjang tungkai, kekuatan lengan dan kekuatan tungkai terhadap kecepatan

renang gaya dadapada mahasiswa IKOR”. Berdasarkan hasil pengujian

dapat disimpulkan bahwa sumbangan antara panjang tungkai dengan

kecepatan renang gaya dada dengan melihat nilai signifikansi sebesar 0.026

dan nilai koefisien korelasinya r= -0.555 menunjukkan sumbangan yang

signifikan antara panjang tungkai terhadap kecepatan renang gaya dada,

sumbangan kekuatan lengan dengan kecepatan renang gaya dada dengan

melihat nilai signifikansi sebesar 0.039 dan nilai koefisien korelasinya r= -

0.519 menunjukkan sumbangan yang signifikan antara kekuatan lengan

terhadap kecepatan renang gaya dada, dan sumbangan kekuatan tungkai

dengan kecepatan renang gaya dada dengan melihat nilai signifikansi

sebesar 0.039 dan nilai koefisien korelasinya r= -0.519 menunjukkan
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sumbangan yang signifikan antara kekuatan tungkai terhadap kecepatan

renang gaya dada.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda Bakhtiar dengan judul

”Hubunganantara stroke tungkai dan lengan terhadap kecepatan renang gaya

crawl 50 meter”. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat hubungan

yang signifikan antara stroke tungkai dan stroke lengan terhadap kecepatan

renang gaya crawl 50 meter (Fh = 7,439 > Ft = 3,885). Hasil pengujian

antara stroke tungkai dengan kecepatan renang gaya crawl 50 meter

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan (rh = 0,227 <

rt = 0,441). Sedangkan pengujian antara stroke tungkai dengan kecepatan

renang gaya crawl 50 meter menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang

signifikan (rh = o,733 > rt = 0,441). Sumbangan efektif stroke tungkai dan

stroke lengan terhadap kecepatan renang gaya crawl 50 meter sebesar

55,512% dan sisanya sebesar 44,488% dipengaruhi oleh variabel lain yang

tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel stroke tungkai memberikan

sumbangan sebesar 1,779% dan stroke lengan sebesar 53,733%.

F. Kerangka Pikir

Kecepatan dalam berenang, khususnya renang gaya dada adalah ditimbulkan

oleh gerakan tangan dan gerakan kaki. Sebenarnya kecepatan ini ditimbulkan

oleh tangan dan kaki ketika tangan dan kaki mendorong air ke belakang. Fase

gerakan tangan adalah gerakan menarik dan mendorong air ke belakang.

Gerakan menarik dan mendorong harus dilakukan dengan maksimal, dan

arahnya dari muka ke belakang sampai tangan berada dibawah dada.
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Selanjutnya dengan kemampuan tangan didorongkan ke belakang sampai siku

lurus. Sedangkan gerakan kaki / tungkai terutama berfungsi sebagai alat

pendorong badan kedepan. Selain itu kaki/tungkai berfungsi untuk melakukan

tolakan pada saat start dan pembalikan.

Perenang yang baik adalah perenang yang ketika melakukan gerakan renang

secara maksimal, renang juga sangat berhubungan dengan jangkauan tangan

dan dorongan kaki. Semakin jauh jangkauan maka semakin jauh pula badan

melunjur dan begitu juga dengan tungkai semakin panjang dorongan kaki maka

kecepatan semakin bertambah. Dengan demikian panjang lengan dan panjang

tungkai sangat berhubungan dengan kecepatan renang gaya dada.

G. Hipotesis

Dari kerangka pikir diatas maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H01 : Tidak ada hubungan yang signifikan antara panjang lengan dengan

kecepatan renang 50 meter gaya dada pada klub renang jaka utama

pahoman lampung.

Ha1 : Ada hubungan yang signifikan antara panjang lengan dengan

kecepatan renang 50 meter gaya dada pada klub renang jaka utama

pahoman lampung.

H02 : Tidak ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dengan

kecepatan renang 50 meter gaya dada pada klub renang jaka utama

pahoman lampung.

Ha2 : Ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dengan

kecepatan renang 50 meter gaya dada pada klub renang jaka utama

pahoman lampung.
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H03 : Tidak ada hubungan yang signifikan antara panjang lengan dan

panjang tungkai dengan kecepatan renang 50 meter gaya dada pada

klub renang jaka utama pahoman lampung.

Ha3 : Ada hubungan yang signifikan antara panjang lengan dan panjang

tungkai dengan kecepatan renang 50 meter gaya dada pada klub

renang jaka utama pahoman lampung.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitan

Suatu penelitian dapat berhasil dengan baik dan sesuai dengan prosedur ilmiah,

apabila penelitian tersebut menggunakan metode atau alat yang tepat. Dengan

menggunakan metode atau alat yang tepat penelitian yang dilaksanakan akan

lebih terarah dan dapat memperoleh hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang

diharapakan. Metodologi penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti

dalam mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 2010 : 256).

Berdasarkan kutipan pendapat di atas yang dimaksud dengan metode penelitian

adalah ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mengumpulkan data

penelitian untuk di uji kebenarannya. Metode yang digunakan dalam penelitian

ini adalah metode penelitian deskriptif. Istilah deskriptif berasl dari istilah

bahasa inggris to describe yang berarti memaparkan atau menggambarkan

sesuatu hal. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksut untuk

menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain, yang hasilnya dipaparkan

dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian deskriptif bukan hanya satu jenis

kegiatan saja tetapi sekurang-kurangnya ada 5 (lima) jenis, yaitu (a) penelitian

deskriptif atau surf, (b) penelitian korelasi, (c) penelitian komparasi, (d)

penelitian penelusuran (tracer study), (e) penelitian evaluasi.(Arikunto 2010:3).



38

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelasional adalah penelitian

yang dilakukan untuk menemukan hubungan antara variabel bebas dan variabel

terikat. Seberapa erat hubungan antara kedua variabel tersebut tentu akan

dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya faktor bakat (bawaan), kondisi

fisik / psikomotor, minat, dan lain-lain. Variabel bebas dalam penelitian ini ada

dua yaitu panjang lengan dan panjang tungai, sedangkan variabel terikatnya

adalah kecepatan renang 50 meter.

B. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2010: 118).

1. Variabel bebas

Variabel bebas adalah variabel yang nilai-nilai nya tidak tergantung pada

variabel lainnya yang berguna untuk meramalkan dan menerangkan nilai

variabel yang disimbolkan dengan  (X), adapun variabel bebas dalam

penelitian ini adalah panjang panjang lengan (X1) dan panjang tungkai

(X2).

2. Variabel terikat

Variabel terikat adalah variabel yang nilai-nilainya bergantung pada variabel

lainnya dan merupakan variabel yang diterangkan nilainya dan

dilambangkan dengan (Y).Dan variabel terikat dalam penelitia ini adalah

kecepatan renang 50 meter gaya dada.
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C. Definisi Operasional Variabel

Untuk menyamakan persepsi mengenai variabel-variabel yang diukur dalam

penelitian ini, maka perlu dipaparkan definisi operasional variabel sebagai

berikut:

1) Panjang tungkai adalah ukuran panjang tungkai seseorang mulai dari alas

kaki sampai dengan trocantor mayor, kira-kira pada bagian tulang yang

terlebar disebelah luar paha dan apabila paha digerakkan trocantor mayor

dapat diraba dibagian atas dari tulang paha yang bergerak. (Purwanto 2006:

163)

2) Panjang lengan adalah panjang dari lengan atas, lengan bawah, dan jari-jari

tangan dimana pengukuran panjang lengan dilakukan dari sendi bahu (Os

Acromion) yaitu pertemuan antara caput humeri dan cavitas glenaudalis

sampai ujung jari terpanjang tanpa kuku.

3) Renang gaya dada (breaststroke) atau gaya katak adalah berenang dengan

posisi dada menghadap ke permukaan air. Gerakan tubuh meniru gerakan

katak sehingga disebut gaya katak. Pernapasan dilakukan ketika mulut

berada dipermukaan air, setelah satu kali gerakan tangan-kaki atau dua kali

gerakan tangan-kaki, namun berbeda dari gaya bebas, batang tubuh selalu

dalam keadaan tetap. Kedua belah kaki menendang ke arah luar sementara

kedua belah tangan diluruskan di depan. Kedua belah tangan dibuka ke

samping seperti gerakan membelah air agar badan maju lebih cepat ke

depan (Thomas, 2002:141).
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D. Desain Penelitian

Berikut ini desain yang digunakan pada penelitian ini adalah:

Gambar 8. Desain hubungan antara Variabel X dan Variabel Y

Keterangan :

X1 : Panjang Lengan

X2 : Panjang Tungkai

Y : Kecepatan Renang 50 Meter Gaya Dada

Penjelasan :

1. Hubungan panjang lengan dengan kecepatan renang 50 meter gaya dada.

2. Hubungan panjang tungkai dengan kecepatan renang 50 meter gaya dada.

3. Hubungan panjang lengan dengan panjang tungkai.

4. Hubungan panjang lengan dan panjang tungkai terhadap kecepatan renang 50

meter gaya dada.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek

yang mempunyai  kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulan (Arikunto 2010:

106) .Populasi adalah keseluruhan dari subyek penelitian. Yang menjadi

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet renang putri pada club

Jaka Utama Pahoman klompok umur 10-15 tahun Bandar Lampung, dengan

jumlah populasi 10 orang atlet putri.

X1

X2

Y
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2. Sampel

Dijelaskan untuk ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.

selanjutnya jika jumlah subyeknva besar dapat diambil antara 10 - 15 % atau 20

- 25 %. (Arikunto 2010 : 108). Berdasarkan pendapat di atas penulis

mengambil sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel total atau

populasi sampel. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah

10 atlet Club Renang Jaka Utama Pahoman Bandar Lampung kelompok umur

10-15 tahun.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk

mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab

permasalahan penelitian. Instrumen sebagai alat pada waktu penelitian yang

menggunakan suatu metode. Pemahaman terhadap variabel atau hubungan

antar variabel merupakan modal penting bagi peneliti agar dapat menjabarkan

menjadi sub variabel, indikator, deskriptor dan butir-butir instrumennya.

Instrument yang digunakan pada penelitian ini ialah instrument tes dan

pengukuran. Pengukuran yang dilakukan adalah untuk mengetahui panjang

lengan dan panjang tungkai. Pengukuran ini menggunakan alat anthropometri.

Istilah Anthropometri berasal dari kata “anthro” yang berarti manusia dan

“metri”yang berarti ukuran. Anthropometri merupakan suatu studi yang

berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Manusia pada dasarnya

akan memiliki bentuk, ukuran (tinggi, lebar, dan sebagainya) berat dan lain-
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lain yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dan instrument tes yang

dilakukan adalah untuk mengukur kecepatan renang 50 meter gaya dada.

Sesuai dengan judul yang diteliti ada tiga macam data yang dikumpulkan,

yaitu: 1) Data hasil pengukuran panjang lengan, 2) Data hasil pengukuran

panjang tungkai, dan 3) Data hasil tes kecepatan renang 50 meter gaya dada.

Untuk mendapatkan data tersebut digunakan tiga macam tes yaitu pengukuran

panjang lengan, panjang tungkai dan tes kecepatan renang 50 meter gaya dada.

1. Pengukuran panjang lengan

Untuk mengetahui keadaan panjang lengan dengan ukuran centimeter.

Alat /Fasilitas :

a. Meteran atau skala centimeter

b. formulir dan alat tulis.

Gambar 9. Alat pengukur panjang lengan (Antropometrik)
Sumber : Halim, 2001:155

 Pelaksanaan :

a. Sampel berdiri tegak, tester berdiri di samping kanan atau kiri sampel.

b. Kemudian tester mulai mengukur lengan sampel dimulai dari titik

sumbu gerak lengan (acromion) atas sampai ujung jari tengah.
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2. Pengukuran panjang tungkai

Tungkai adalah keseluruhan dari pangkal paha sampai ke bawah terdiri atas:

(Tim Anatomi 2003: 5)

a. Tungkai atas meliputi pangkal paha sampai lutut.

b. Tungkai bawah yaitu antara lutut sampai pergelangan kaki.

Untuk mengetahui keadaan panjang tungkai  dengan ukuran centimeter.

Alat /Fasilitas :

a. Meteran atau skala centimeter (anthropometer).

b. formulir dan alat tulis.

Gambar 10. Alat pengukur panjang tungkai (Antropometrik)
Suber : Halim, 2001:155

 Pelaksanaan :

a. Sampel berdiri tegak dan berdiri di samping kanan atau kiri tester.

b. Kemudian tester mencari sendi penggerak yang terdapat pada pangkal

paha, untuk memudahkan testee dapat menggerakan salah satu kaki

nya kedepan dengan posisi kaki tetap lurus.

c. Setelah pangkal paha di temukan maka pengukuran dapat di lakukan,

panjang tungkai di ukur dari pangkal paha sampai ke telapak kaki

dalam satuan centi meter.
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3. Tes dan Pengukuran Renang 50 Meter Gaya Dada

Tujuan :

 Untuk mengukur kecepatan renang gaya dada 50 meter

Alat / Fasilitas:

 Kolam renang sepanjang 50 meter

 Stopwach

 Peluit

 Formulir tes dan alat tulis

 Bendera

Pelaksanaan:

Sampel berdiri di pinggir kolam renang, dengan posisi siap untuk

mendengarkan aba-aba dari peneliti. Stopwatch dihidupkan pada saat

sampel menolakkan kaki untuk memulai renang dan dimatikan saat sampel

menyentuh dinding kolam renang sebagai batas finish 50 meter.

Penilaian :

Hasil yang diambil adalah waktu yang ditempuh sejauh 50 meter oleh

sampel dan dicatat oleh peneliti, kesempatan diberikan satu kali.

G. Alat Dan Perlengkapan Pengambilan Data

 Antropometrik

 Peluit

 Stop watch

 Bendera

 Alat tulis

 Kolam renang 50 meter
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H. Analisis Data

Adapun prasyarat analisis data yang penulis gunakan adalah Regresi.

1. Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dapat

digunakan korelasi product moment dan korelasi ganda. (Sudjana 2005:

369) Koefisien korelasi antara variabel X1 dengan Y, dan X2 dengan Y

dapat dicari dengan menggunakan rumus korelasi Carl Pearson :
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Keterangan :

iXr = Koefisien korelasi

N = Jumlah sampel

X = Skor variabel X

Y = Skor variabel Y

∑X = Jumlah skor variabel X

∑Y = Jumlah skor variabel Y

∑X2 = Jumlah kuadrat skor variabel X

∑Y2 = Jumlah kuadrat skor variabel Y

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang

ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan

yang tertera pada Tabel 1 sebagai berikut: (Sugiyono 2010: 231)

Tabel 1, Interpretasi  koefisien korelasi nilai r.
Interval Koefisien Korelasi Interpretasi Hubungan

0,80 - 1,00
0,60 - 0,79
0,40 - 0,59
0,20 - 0,39
0,00 - 0,19

Sangat kuat
Kuat

Cukup kuat
Rendah

Sangat rendah
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Untuk mengetahui apakah koefisien korelasi hasil perhitungan atau tidak,

maka perlu dibandingkan dengan r tabel Product Moment, dengan taraf

kesalahan 5% (taraf kepercayaan 95%).

Kaidah pengujian signifikan :

Jika  r hitung ≥  r tabel , maka tolak Ho artinya ada hubungan yang signifikan

dan jika r hitung <  r tabel, maka terima Ho artinya tidak ada hubungan yang

signifikan. Sedangkan untuk mencari hubungan kedua variable babas

dengan variable terikat dengan menggunakan rumus Korelasi Ganda

( )
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Keterangan :

: Koefisien korelasi ganda antar variabel dan secara

bersama-sama dengan variabel Y

: Koefisien korelasi terhadap Y

: Koefisien korelasi terhadap Y

: Koefisien korelasi terhadap



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data, mengenai hubungan

panjang lengan dan  panjang tungkai terhadap kecepatan renang 50 meter

gaya dada yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Ada hubungan panjang lengan dengan kecepatan renang gaya dada 50

meter Pada Club Renang Jaka Utama Pahoman Bandar Lampung.

2. Ada hubungan panjang tungkai dengan kecepatan renang gaya dada 50

meter Pada Club Renang Jaka Utama Pahoman Bandar Lampung.

3. Ada hubungan panjang lengan dan panjang tungkai dengan kecepatan

renang gaya dada 50 meter Pada Club Renang Jaka Utama Pahoman Bandar

Lampung.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang

ingin peneliti sampaikan, adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai

berikut:

1. Upaya mengajarkan dan meningkatkan prestasi renang hendaknya dalam

mencari bakat dan memberikan latihan kondisi fisik yang struktur tubuh.
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2. Pentingnya penelitian lebih lanjut dengan memperbanyak sampel yang lebih

besar dan variabel yang lebih luas, agar diperoleh gambaran secara

komperhensif dan mendalam.

3. Bagi guru penjaskes dan pelatih renang, beban latihan untuk tiap unsur

kondisi fisik  disesuaikan dengan nilai sumbangan tiap variabel kecepatan

renang.
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