
 
 
 
 
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 

A. Olahraga Renang 

Renang merupakan salah satu cabang olahraga yang dapat diajarkan 

kepada anak - anak sejak berumur tingkat Taman Kanak-kanak termasuk 

di dalamnya Play Group sampai dengan tingkat mahasiswa. Ada yang 

lebih ekstrim lagi, yaitu mulai diajarkan kepada bayi berumur beberapa 

bulan tetapi banyak  pula  yang  baru  belajar  renang  setalah  berumur  tua 

(Kasiyo Dwijowinoto, 1979: 1). 

 
Renang juga mempunyai sejarah yang selaras dengan sejarah kehidupan 

manusia. Dan sejarah renang ini perlu diketahui oleh para olahragawan 

renang pada umumnya (Kasiyo Dwijowinoto, 1991: 7). Pada negara-

negara kuno renang digunakan  untuk melatih dan mempersiapkan para 

pemudanya dalam rangka pertahanan negara. Demikian pula setelah 

lahirnya sekolah-sekolah pada jaman kuno di negara-negara Mesir, China, 

Yunani, Roma dan banyak negara lain renang selalu masuk dalam acara 

pelajaran sekolah. Oleh karena itu sejak zaman dahulu renang telah 

dikenal dan terus berkembang sampai saat ini. Yaitu dengan adanya 

kejuaraan – kejuaran renang baik di tingkat nasional, regional maupun 

internasional. 
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Renang pada jaman dahulu dilakukan orang untuk menyelamatkan diri 

misalnya dari ancaman kebakaran hutan, melarikan diri dari kejaran musuh 

atau menyejukkan badan dari sengatan matahari (Thomas, 2000: 1) . Oleh 

karena itu dapat dijelaskan bahwa sejak semula selalu ada kedekatan 

manusia dengan air, misalnya anak-anak selalu ingin bermain dalam 

genangan air. Renang memberikan kesenangan, relaksasi, tantangan, 

persaingan, dan kemampuan untuk menyelamatkan diri dalam keadaan 

darurat di dalam air. (Thomas, 2002: 1).  Dalam berlatih renang pada tahap 

pertama mengikuti hukum-hukum alam pengapungan dan pergerakan 

tubuh. Renang tidak menentukan suatu pola tangan atau kaki yang harus 

dilakukan asal dapat mengapung dan bergerak kemana saja.  

 
Pada tahap berikutnya para perenang baru melakukan kombinasi gerakan-

gerakan dan mengelompokkan kombinasi- kombinasi tersebut dalam gaya-

gaya renang. Tahap selanjutnya kombinasi gerakan disusun secara 

sistematis dan jadilah gaya renang seperti yang sekarang banyak dilihat. 

 
Dalam arena  perlombaan baik tingkat nasional, regional maupun 

internasional ada empat gaya yang  selalu dipertandingkan, gaya-gaya 

tersebut adalah The Crawl Stroke, Gaya Punggung atau The Back Crawl 

Stroke, Gaya Dada The Breast stroke dan Gaya Kupu-kupu atau The 

Dolphin Butterfly Stroke. (Kasiyo Dwijowinoto, 1979: 4). 
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B. Prinsip-prinsip Olahraga Renang 

Renang adalah suatu jenis olahraga yang dilakukan di air. Olahraga ini 

dapat dilakukan mulai dari anak kecil sampai dengan orang tua. Olahraga 

ini sangat berguna sebagai alat pendidikan, sebagai rekreasi yang sehat, 

menanamkan keberanian, percaya diri dan sebagai terapi yang kadang-

kadang dianjurkan oleh dokter (Soekarno 19984: 1). 

 
Sekarang, cabang olahraga renang digunakan sebagai sarana untuk 

mengukir prestasi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya klub-klub renang 

di mana-mana, dan banyaknya lomba-lomba renang yang diadakan dari 

tingkat daerah sampai dengan tingkat internasional. Untuk renang prestasi 

harus mengetahui prinsip-prinsip renang untuk menunjang prestasi yang 

diinginkan. Ada beberapa prinsip renang yang harus diketahui oleh para 

pelatih renang maupun atletnya, yaitu: 

1. Prinsip Hambatan dan Dorongan 

Setiap saat kecepatan maju seorang perenang adalah hasil dari dua 

kekuatan. Satu kekuatan cenderung untuk menahannya, ini disebut tahanan 

atau hambatan yang disebabkan oleh air yang harus didesaknya atau yang 

harus dibawanya serta. Yang kedua kekuatan yang mendorongnya maju 

disebut dorongan yang ditimbulkan oleh gerakan lengan dan tungkai 

(Counsilman, 1982: 2). 
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Usaha yang bisa dilakukan oleh perenang untuk memperoleh kecepatan 

renang yang tinggi, adalah membuat letak badan perenang di air supaya 

streamline dan tidak menimbulkan banyak tahanan, baik depan maupun 

belakang (Roeswan dan Soekarno, 1979:30). Sedangkan menurut Tri 

Tunggal, 2004:4 keberhasilan perenang untuk memenangkan suatu 

perlombaan pada dasarnya berasal dari kemampuan perenang untuk 

menghasilkan daya dorong sambil mengurangi hambatan. Menambah daya 

dorong dapat dilakukan dengan meningkatkan tenaga dorong yaitu 

melakukan kekuatan otot sedangkan untuk mengurangi hambatan dapat 

dilakukan sesuai bentuk hambatan. 

2. Prinsip Hukum Aksi-Reaksi 

Hukum Newton yang Ketiga mengatakan bahwa setiap aksi 

mengakibatkan reaksi yang sama dan berlawanan arah. Jika perenang 

mendorong lengannya ke belakang dengan kekuatan 25 kg dan mendor 

ong kakinya ke belakang dengan kekuatan 5 kg, maka kekuatan resultant 

sebesar 30 kg digunakan untuk mendorongnya maju. (Soekarno, 1985:9) 

Newton menunjukkan bahwa reaksi yang ditimbulkan besarnya sama 

persis dengan aksi dan arahnya 180 terhadapnya. Jika perenang menekan 

air ke bawah maka reaksinya akan mendorongnya ke atas. Begitu pula 

jika perenang mendorong air ke belakang, maka reaksinya berupa 

dorongan ke depan  (Counsilman, 1982:113). 
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3. Prinsip Pemindahan Momentum 

Prinsip pemindahan momentum sering digunakan dalam renang. Gerakan 

lengan saat melakukan Start dan gerakan lengan saat pemulihan atau 

recovery pada gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung serta gaya 

dada merupakan penerapan prinsip pemindahan momentum dalam renang. 

Pada saat start, momentum yang ditimbulkan oleh lengan selama 

mengayun dipindahkan ke seluruh tubuh dan membantu perenang 

meloncat lebih jauh (Soekarno 1985: 10). 

4. Prinsip Teori Hukum Kuadrat 

Hambatan yang timbul dalam cairan dan gas berubah kira-kira menurut 

kuadrat kecepatannya. Penerapan hukum ini dalam renang adalah dalam 

hal kecepatan masuknya lengan ke dalam air saat recovery atau pemulihan. 

Jika perenang menjulurkan lengannya ke depan dengan kecepatan dua kali 

kecepatan sebelumnya, ia akan mengalami hambatan empat kali lipat. 

Dengan demikian gerakan lengan saat recovery tidak hanya mengganggu 

irama gerakan lengan, tetapi juga meningkatkan hambatan untuk maju. 

Oleh karena itu majunya lengan perenang saat recovery perlu diperlambat. 

Tetapi perenang juga sulit untuk menahan lengan saat recovery terlalu 

lama di dalam air agar dapat menghasilkan hambatan yang kecil, sebab 

kecepatan kedua lengan harus serasi, teratur dan bergantian. Keserasian 

kedua lengan merupakan faktor penting dalam irama renang. 
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5. Prinsip Daya Apung 

Asas Archimides menyatakan bahwa sebuah benda padat yang 

dimasukkan ke dalam zat cair akan diapungkan ke atas oleh gaya yang 

besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Jadi, gaya apung 

seseorang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh badan 

yang mengapung. 

 
Untuk dapat mengapung orang harus mempertimbangkan dua gaya, gaya 

ke bawah dari berat badan dan gaya apung ke atas dari air. Jika kedua gaya 

yang bekerja pada badan resultante nya sama dengan nol, gaya itu dalam 

keadaan seimbang dan badan dapat mengapung tanpa gerakan. 

 
Perenang yang ringan mempunyai daya apung yang lebih tinggi dan 

menimbulkan hambatan lebih sedikit daripada perenang yang lebih berat. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi daya apung dan posisi perenang antara 

lain bentuk tubuh, ukuran tulang, perkembangan otot, berat badan, jumlah 

relatif jaringan lemak, kapasitas paru dan sebagainya. (Soekarno, 

1985:13). 
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C. Renang Gaya Dada 

Renang gaya dada adalah gaya yang pertama-tama dipelajari oleh 

kebanyakan orang pada waktu mereka mulai belajar berenang. Gaya dada 

sering dikatakan juga gaya katak, hal ini disebabkan karena ada kesamaan 

pada gerakan tungkainya. Gerakan tungkai renang gaya dada adalah 

membentangkan tungkai kebelakang sama dengan gerakan kaki katak pada 

saat berenang, yang membedakannya adalah pada kaki katak yang 

digunakan untuk mendorong air kebelakang hanya menggunakan telapak 

kaki sedangkan pada renang gaya dada selain telapak kaki juga kaki bagian 

atas. 

D. Teknik Renang Gaya Dada 

Teknik gaya dada seperti gaya renang yang lain terdiri dari beberapa 

gerakan, yaitu: start, posisi badan, gerakan lengan (sapuan luar dan catch, 

sapuan dalam dan recovery), gerakan tungkai, pengambilan napas, dan 

koordinasi antara gerakan lengan, gerakan tungkai dan gerakan pengambilan 

napas. 

1. Start Renang Gaya Dada 

Start adalah salah satu kecakapan yang paling mudah untuk diajarkan. 

Start gaya dada hampir sama dengan start gaya crawl maupun gaya kupu-

kupu, yang membedakannya adalah sudut masuknya ke air. Sudut masuk 

ke air  pada gaya dada sekitar 20°, sedangkan pada gaya crawl atau gaya 

kupu-kupu sekitar 15°. Tiga kualitas yang diperlukan untuk menjadi starter 

yang baik ialah waktu reaksi yang baik, kekuatan otot tungkai dan 

mekanika yang baik.  
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Waktu reaksi yang baik ialah salah satu dari kualitas yang merupakan 

bawaan. Seorang perenang dapat belajar untuk meninggalkan tempat lebih 

cepat untuk mengambil posisi start yang betul dan melakukan koreksi. 

Kekuatan ialah kemampuan otot untuk menciptakan tegangan. Sedangkan 

power yaitu kecepatan dari koreksi otot. Seorang dengan power eksplosif 

yang baik dan mekanik mekanik yang jelek sering kali dalam start dapat 

mengalahkan orang dengan kombinasi yang sebaliknya tetapi jangan salah 

tafsir kalau waktu reaksi dan power yang baik, sudah cukup tanpa 

mengajar mekanik yang baik. Ia mungkin akan dapat start lebih baik lagi 

jika mempunyai kualitas yang baik dari ketiganya. Power dapat diperbaiki 

dalam batas-batas tertentu, dengan latihan beban dan kontraksi-kontraksi 

isometris. 

 
 Mekanika yang baik dapat diajarkan dan mekanik ynag jelek dapat 

diperbaiki dengan latihan, coaching yang baik, dan memahami prinsip -

prinsip yang baik (Soekarno,1984:78). 
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Gambar 1 

Analisis sudut tolakan start atas 

(Dixon, 1996:73) 

 

2. Posisi Tubuh Renang Gaya Dada. 

Tubuh sejajar dengan permukaan air dengan pinggang dekat dipermukaan 

air dan tungkai di bawah permukaan air. Wajah atau kepala selalu di 

bawah permukaan air selama kayuhan lengan dan diangkat ke atas 

permukaan air selama pengambilan napas. Badan lebih rendah dari kepala 

dan tungkai lebih rendah dari badan saat tungkai melakukan recovery.  



21 
 

 

Gambar 2 

Posisi badan renang gaya dada 

 

3. Gerakan Lengan Renang Gaya Dada 

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 tingi dan tenaga akan dihamburkan dalam gerakan naik turun 

(Soekarno, 1984: 56). 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).  
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Berikut gambar dari ketiga gerakan lengan tersebut 1-2 gerakan sapuan 

luar, 2-3 gerakan sapuan dalam dan 3-4 gerakan recovery. 

.  

 

Gambar 3 Gerakan lengan gaya dada 

 

Gerakan lengan sapuan luar adalah untuk menempatkan tangan pada posisi 

untuk melakukan sapuan dalam yang efektif. Tangan mulai bergerak ke 

arah luar-dalam sampai melewati garis bahu. Tangan harus tetap melebar 

selama sapuan luar sampai mencapai kedalaman 50-80 cm. tangan 

digerakan ke luar hampir membentuk sudut 30°-40° relatif  terhadap arah 

luar dari gerakan tangan. 
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Gambar 4 Sapuan luar 

 

 Gerakan lengan sapuan dalam merupakan sapuan yang menghasilkan daya 

dorong terbesar pada gaya dada. Gerakan ini dimulai ketika tangan mendekati titik 

terdalam pada gerakan catch. Sapuan tangan harus berubah dari arah luar-bawah 

ke arah dalam-atas dengan sudut serangan 30°. Kecepatan sapuan dalam harus 

ditambah menjadi 5-6 m/detik. Sapuan dalam berakhir saat tangan mulai bergerak 

ke atas-depan untuk gerakan recovery. 

 
Recovery dimulai saat tangan hampir bersamaan sampai di bawah dagu. Lengan 

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

dengan tiga cara yaitu tangan diatas permukaan air, tepat di garis permukaan air, 

atau dibawah permukaan air. 
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Gambar 5 

Awal sapuan dalam 

 

4. 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. 

Pada tahun 1947, Counsilman melakukan eksperimen terhadap kedua 

gerakan kaki itu dan menyimpulkan bahwa tenaga dorongan berasal dari 

menekan air ke belakang dengan tungkai bagian bawah dan ujung kaki. 

Jadi gerakan cambuk lebih menguntungkan dibandingkan dengan gerakan 

baji dilihat dari segi kecepatan, tenaga dorongan, efisiensi gerakan, dan 

tempo gerakan (Soekarno, 1984: 48)  
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Gambar 6 

Gerakan tungkai gaya dada 

  

Berikut penjelasan teknik gerakan tungkai yang berdasarkan teori whip 

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

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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Gambar 7 

Tendangan luar dan awal tendangan dalam 

 

Ketika mendekati pelebaran, kaki mulai menyapu ke arah bawah. Kaki 

harus dihemapaskan ke luar dan ke bawah hingga air terhempas ke 

belakang. Perenang harus menekan ke bawah dari pada ke belakang, hal 

ini akan meningkatkan kekuatan pendorong selama sapuan dalam. Ketika 

kaki hampir pada pelebaran yang maksimal, secara perlahan berubahan 

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 kaki bagian luar kedalam. 

 
5. Gerakan Pengambilan Napas Renang Gaya Dada. 

Pengambilan napas pada gaya dada dilakukan dengan cara mengangkat 

kepala ke atas permukaan air. Kepala mulai ditarik ke atas ketika lengan 

melakukan gerakan awal sapuan luar dan mencapai titik tertinggi ketika 

lengan melakukan akhir sapuan dalam. Kepala kembali dimasukan ke 

dalam air pada saat lengan melakukan recovery. 
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Gambar 8 

Pengambilan nafas 

 

6. Gerakan Koordinasi Renang Gaya Dada. 

Gerakan koordinasi adalah perpaduan antara gerakan lengan, gerakan 

tungkai dan pengambilan napas.  

 
Untuk melaju kedepan dimulai dari gerakan kaki kemudian dilanjutkan 

dengan gerakan lengan yang bersamaan dengan gerakan pengambilan 

napas. Jadi untuk gerakan koordinasi renang gaya dada adalah satu 

gerakan tungkai, satu gerakan lengan dan satu gerakan pengambilan napas. 
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Gambar 9 

Gerakan koordinasi renang gaya dada 

 

7. Peraturan- Peraturan Renang Gaya Dada 

Kedua tangan harus didorong ke depan bersama-sama, dari dada di atas 

atau di bawah permukaan air dan dibawa ke belakang secara bersama - 

sama dan simetris. Badan harus betul-betul datar dan kedua bahu dalam 

bidang horisontal. Kedua kaki harus ditarik bersama-sama dan simetris 

kedua lutut menekuk dan terbuka. Gerakan harus dilanjutkan dengan 

cambukan kaki memutar dan kearah luar membawa kedua kaki bersatu. 

Gerakan naik turun dari tungkai dalam bidang vertikal. Dilarang memecah 

permukaan air dengan ujung kaki tidak menyebabkan diskualifikasi 

kecuali hal ini disebabkan oleh gerakan tungkai dalam bidang vertikal. 

Kalau menyentuh pada pembalikan atau finish dalam suatu perlombaan, 

sentuhan itu harus dilakukan dengan kedua tangan bersama-sama dengan 

tinggi yang sama. Kedua bahu harus dalam posisi horisontal segaris 

dengan permukaan air. Cacatan: suatu sentuhan yang sah dapat dilakukan 

di atas atau di bawah permukaan air. Setiap perenang yang memakai 

gerakan gaya samping akan didiskualifikasikan atau dibatalkan. Renang di 

bawah permukaan air dilarang, kecuali satu gerakan lengan dan satu 

gerakan tungkai setelah start dan pembalikan. Posisi start dari perenang 

gaya dada harus dengan lengan-lengan bersama dan direntangkan ke depan 

dan dengan tungkai bersama dan direntangkan ke belakang. Saat kedua 

lengan tidak lagi dalam posisi terentang maka suatu gerakan baru telah 
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dimulai. Bila gerakan lengkap atau tidak lengkap dari lengan atau tungkai 

dari posisi start harus dianggap sebagai satu gerakan tungkai lengkap. Pada 

gaya dada, dari saat ketika seorang perenang, setelah start atau membalik, 

memulai gerakan kedua, sebagian dari kepala harus selalu di atas 

permukaan air (Soekarno, 1984: 47). 

  
E. Otot Tungkai 

Kita dapat bergerak karena adanya otot dan persendian, kekuatan kontraksi 

tergantung dari otot. Otot merupakan 40-45 % dari berat badan tubuh 

seseorang., di dalam tubuh kita terdapat 217 pasang otot rangka. Untuk 

dapat mempelajari fungsi otot dengan jelas maka perlu kita ketahui 

struktur otot itu sendiri, otot terdiri dari empat macam komponen:   

1). jaringan otot yang terdiri dari sel-sel otot, 2). Jaringan ikat, 3). Syaraf 

dan 4). urat-urat darah (R.Soekarman, 1987: 27 ). 

 

Pada tubuh manusia ada tiga macam otot, yaitu otot polos, otot jantung dan 

otot lurik. Otot lurik atau otot serat lintang atau otot rangka diliputi kapsul 

jaringan ikat yang membatasi otot serabut terhadap otot-otot di sekitarnya 

dan memberi bentuk pada otot tersebut. Lapisan jaringan ikat (terdiri atas 

serat-serat kolagen) yang membungkus otot, ini disebut fasia otot atau 

epimisium. Secara makroskopik otot ini terdiri atas berkas-berkas sel otot 

kecil (fasikulus), tiap-tiap berkas dibungkus lapisan jaringan ikat yang 

dinamakan perimisium.  

 
Lapisan perimisium dibentuk oleh serat-serat kolagen dan serat elastis 
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yang juga membungkus cabang-cabang saraf dan pembuluh-pembuluh 

darah sebelum alat-alat ini masuk ke sel otot. Secara mikroskopik tiap-tiap 

berkas (fasikulus) terdiri atas sejumlah sel otot. Sel otot ini diliputi lapisan 

tipis jaringan ikat yang disebut endomisium (endo = akhir, misium = 

otot).  

 
Sebuah sel otot disebut serabut otot atau serat otot yang terdiri atas satu 

sel. Secara mikroskopik, sebuah sel otot dibentuk oleh beberapa komponen 

kecil yang disebut miofibril (fibril = serat kecil) dan ini tersusun secara 

sejajar, sehingga memberi kesan bergaris (lurik). Sebuah miofibril terdiri 

atas sejumlah miofilamen yang merupakan rantai molekul-molekul protein 

dan memberi kesan garis-garis atau lurik, sebab ada dua macam tipe 

miofilamen, yaitu aktin (tipis dan transparan) dan miosin (tebal berupa 

garis-garis gelap). Otot dalam menjalankan fungsinya dibedakan otot 

sinergis dan otot antagonis. Otot sinergis adalah otot-otot yang mempunyai 

kerja yang .sama, umpamanya otot-otot untuk menekuk. Otot antagonis 

adalah otot-otot yang mempunyai kerja yang berlawanan, sebagai contoh 

otot untuk meluruskan dan menekuk ( R. Soekarman, 1987 : 27 ). 

 
Satu bagian penting yang terletak dalam serabut otot adalah mitokondria 

yang menghasilkan adenosine triphosphate (ATP). Mitokondria ini terletak 

dibawah sarkomer, di dalam sarkoplasma di dalam otot juga terdapat 

glikogen dan lemak. Ini berarti serabut otot mempunyai bahan bakar 

sendiri. Didalam tubuh terdapat otot yang lebih kuat bekerja dalam kondisi 

aerobik. Serabut otot ini juga dinamakan type I atau serabut otot lambat 
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(otot merah) dan yang anaerobik dinamakan type II atau serabut otot cepat 

(otot putih). Pada otot kaki mempunyai serabut otot lambat yang banyak 

adalah soleus sedangkan pada lengan adalah trisep (R. Soekarman, 1987 : 

29). 

 
Fungsi otot adalah untuk berkontraksi, ada empat macam cara kontraksi 

otot yaitu : 1). Kontraksi isotonik, dalam kontraksi ini terjadi pemendekan 

otot, 2). Kontraksi isometrik, tidak kelihatan adanya gerakan dan untuk 

mempertahankan sikap tubuh, 3). Kontraksi eksentrik, terjadi adanya 

perpanjangan otot pada waktu kontraksi, dan 4). Kontraksi isokinetik, 

ketegangan yang timbul pada otot waktu menjadi pendek dengan 

kecepatan yang sama ( R. Soekarman,  1987: 31 ). 

 

 

 

Kontraksi otot terjadi jika filamen aktin bergerak di antara filamen-filamen 

miosin yang mengakibatkan miofibril memendek dan menebal, sehingga 

terjadi suatu gaya yang mempengaruhi origo dan insersio suatu otot secara 

sama dengan arah yang saling berlawanan. 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). Jadi otot tungkai adalah otot-otot yang menggerakan 

anggota badan bawah (tungkai) pada saat otot-otot melakukan kontraksi. 
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Gambar 10 

Struktur otot rangka 

(Surja Widjaja, 1998:17) 

 

Apabila otot dapat berkontraksi berturut-turut secara maksimum untuk 

jangka waktu yang lama dikatakan ketahanan ototnya baik. Kadang-

kadang ketahanan otot dikatakan sebagai berlawanan dengan kepayahan. 

Otot-otot yang lekas payah dikatakan mempunyai ketahana otot yang 

rendah. Kenaikan kekuatan dan kepayahan otot disertai dengan perubahan 

dari otot akibat dari proses latihan (R. Soekarman. 1987: 32). Kekuatan 

yang sudah dicapai dapat dipertahankan dengan latihan sekali dalam 

seminggu dan apabila setahun tidak berlatih, 45 % dari kenaikan kekuatan 

masih dapat dipertahankan. (R.Soekarman, 1987: 36). 

 
Tungkai adalah anggota badan bawah mencakup tungkai dan panggul serta 

sendi-sendi dan otot-ototnya. Tungkai dibentuk oleh tulang atas atau paha 

(os femoris / femur), sedangkan tungkai bawah terdiri dari tulang kering 

(os tibia) dan betis serta tulang kaki. Sedangkan gelang panggul dibentuk 
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oleh coxea dengan tulang sacrum, terdapat dua persendian pada gelang 

panggul yaitu : 1) Sendi usus kelangka, dan  2). Sendi sela kemaluan. 

Gelang panggul mempunyai hubungan yang kokoh dengan batang badan 

sesuai dengan faalnya sebagai alat harus menerima berat badan dan 

meneruskannya pada kedua tungkai. Pengertian Tungkai, menurut Ucup 

Yusuf dan Yadi Sunaryadi (1999/2000: 43) anggota badan bawah cangkup 

tungkai dan panggul serta sandi-sandi dan otot-ototnya. Tungkai dibentuk 

oleh tulang atas atau paha (osfemoris atau femur), sedangkan tungkai 

bawah terdiri dari tulang karis (astibia) dan betis erta tulang kaki. 

Sedangkan gelang panggul dibentuk oleh cocea dengan tulang sacrum, 

terdapat dua persendian pada gelang pinggul yaitu: a). Sendi usus 

kelangka, dan b). Sendi kela kemaluan. Gelang panggul mempunyai 

hubungan yang kokoh dengan batang badan sesuai dengan faalnya sebagai 

alat yang harus menerima berat badan dan meneruskannya pada kedua 

tungkai. Hanya dalam penelitian ini otot tungkai harus mempunyai 

kekuatan yang baik agar dapat mempertahankan diri. Tungkai dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “kaki” atau seluruh kaki 

dari pangkal paha ke bawah (Poerwodarminto,  2003: 1226). Kekuatan 

otot tungkai yang dimaksud disini adalah kemampuan otot untuk 

menerima beban dalam waktu tertentu dimana kemampuan itu dihasilkan 

oleh kontraksi otot yang terdapat pada tungkai dan kontraksi ini timbul 

untuk melakukan gerakan atau tahanan pada saat melakukan cross berdiri. 

 
Menurut Sudarminto (1992: 60-61), tungkai terdiri dari tungkai atas yaitu 

pangkal paha sampai lutut dan tungkai bawah yaitu lutut sampai kaki. 
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Menurut Syaifudin (Syaifudin, 1992: 43-44 ) otot-otot tungkai terdiri atas 

otot-otot atas (otot pada paha) dan otot-otot tungkai bawah. Otot-otot 

tungkai atas mempunyai selaput pembungkus yang sangat kuat dan disebut 

fasia lata yang dibagi atas 3 golongan yaitu: 1). Otot abduktor terdiri dari: 

Muskulus abduktor maldanus sebelah dalam, Muskulus abduktor brevis 

sebelah tengah, Muskulus abduktor longus sebelah luar. Ketiga otot ini 

menjadi satu yang disebut muskulus abduktor femoralis. Fungsinya, 

menyelenggarakan gerakan abduksi dari femur. 2). Muskulus ekstensor 

(quadriseps femoris) otot berkepala 4. Otot ini merupakan otot yang 

terbesar terdiri dari : Muskulus rektus femoris, Muskulus vastus lateralis 

eksternal, Muskulus vastus medialis internal dan Muskulus vastus 

intermedial. Dan 3). Otot fleksor femoris, yang terdapat dibagian belakang 

paha terdiri dari: Biseps femoris, otot berkepala dua. Fungsinya, 

membengkokkan paha dan meluruskan tungkai bawah, Muskulus semi 

membranosus, otot seperti selaput. Fungsinya, membengkokkan tungkai 

bawah, Muskulus semi tendinosus, otot seperti urat. Fungsinya 

membengkokkan urat bawah serta memutarkan ke dalam dan Muskulus 

sartorius, otot penjahit. Bentuknya panjang seperti pita, terdapat dibagian 

paha. Fungsinya, eksorotasi femur, memutar keluar pada waktu lutut 

mengentul, serta membantu gerakan fleksi femur dan membengkokkan 

keluar. 
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Gambar 11 

Otot-otot tungkai 

 

 

 

 

 

 

Otot tungkai bawah, terdiri dari: 

1. Otot tulang kering depan muskulus tibialis anteriror. Fungsinya 

mengangkat pinggir kaki sebelah tengah dan membengkokkan kaki. 

2. Muskulus ekstensor talangus longus. Fungsinya meluruskan jari telunjuk 

ke tengah jari, jari manis dan jari kelingking kaki. 

3. Otot kedang jempol, fungsinya dapat meluruskan ibu jari kaki. Urat-urat 
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tersebut dipaut oleh ikat melintang dan ikat silang sehingga otot itu bisa 

membengkokkan kaki ke atas. 

4. Urat akiles (tendo achilles). Fungsinya meluruskan kaki di sendi tumit 

dan membengkokkan tungkai bawah lutut (muskulus popliteus).  

Terdapat  di : a). Berpangkal pada kondilus tulang kering. b). Melintang 

dan melekat di kondilus lateralis tulang paha. Fungsinya, memutar tibia 

ke dalam (endorotasi). 

5. Otot ketul jari (muskulus fleksor falangus longus). Berpangkal pada 

tulang kering dan uratnya menuju telapak kaki dan melekat pada ruas jari 

kaki. Fungsinya, membengkokkan jari dan menggerakkan kaki ke dalam. 

6. Otot ketul empu kaki panjang (muskulus falangus longus). Berpangkal 

pada betis, uratnya melewati tulang jari dan melekat pada ruas empu jari. 

Fungsinya, membengkokkan empu kaki. 

7. Otot tulang betis belakang (muskulus tibialis posterior). Berpangkal pada 

selaput antara tulang dan melekat pada pangkal tulang kaki. Fungsinya 

dapat membengkokkan kaki di sendi tumit dan telapak kaki di sebelah ke 

dalam. 

 

8. Otot kedang jari bersama. Letaknya di punggung kaki, fungsinya dapat 

meluruskan jari kaki (muskulus ekstensor falangus 1 - 5). Otot-otot 

tersebut terdapat di belakang mata kaki luar dipaut oleh ikat silang dan 

ikat melintang. Fungsinya, dapat mengangkat kaki sebelah luar. 

9. Otot-otot yang lain antara lain: Otot ketul, otot penengah empu kaki, 

telapak di telapak kaki dan otot pronasi, terletak di sebelah punggung 
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kaki. Aponeurosis plantaris, tapak kaki yang ditutupi oleh selaput. Fasia 

plantaris, bagian khusus dari fasia yang terletak di bawah telapak kaki. 

 
F. Daya Ledak Otot Tungkai 

Power atau adalah sejumlah mekanik yang bekerja dalam periode waktu 

tertentu ( Ucup Yusuf dan Yadi Sunaryadi, 2000 : 88 ). Power diartikan 

juga sebagai hasil kali antara kekuatan dan kecepatan (Arief Prihastono, 

1994 : 69). Power adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan 

kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-

pendeknya (M. Sajoto. 1995 : 8). Pengukuran daya ledak adalah hasil kali 

dari berat dan jarak dibagi waktu. Sebelum melatih power terlebih dahulu 

perlu dilatih komponen kekuatan kondisi fisik seseorang atlit, yang 

dimaksudkan oleh peneliti disini adalah komponen kekuatan maksimal, 

karena komponen kondisi fisik kekuatan daya tahan dan kekuatan daya 

ledak termasuk dalam komponen kondisi fisik khusus. Kekuatan adalah 

kemampuan dari otot untuk dapat mengatasi tahanan atau beban dalam 

menjalankan aktivitas, kekuatan dapat dibagikan kepada beberapa macam 

yaitu : kekuatan maksimal, kekuatan daya ledak dan kekuatan daya tahan 

(Suharno. HP, 1996 : 35-37 ). Kondisi fisik daya ledak termasuk didalam 

komponen kondisi fisik khusus. Hanya dalam penelitian ini daya ledak 

adalah kemampuan otot tungkai yang kuat dalam meloncat kearah vertical 

untuk melakukan servis jumping. Daya ledak berguna untuk meloncat saat 

mencambuk bola saat melakukan servis jumping  (Suharno. HP, 1979 : 10). 

Untuk meningkatkan power otot tungkai latihan yang sering digunakan 

oleh pelatih adalah weight training, circuit training dan plyometric (Komite 
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Olahraga Nasional Indonesia. 2000 : 18-28). Disamping bentuk-bentuk 

latihan yang lain, Weight training adalah bentuk latihan yag efektif untuk 

mengembangkan komponen kondisi fisik daya ledak. Daya ledak otot 

(muscular power) disebut juga sebagai kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang 

sependek-pendeknya (M. Sajoto, 1995:8). Jadi daya ledak otot tungkai 

adalah kemampuan otot tungkai yang dikerahkan dalam waktu yang 

sependek-pendeknya. Untuk mengukur daya ledak otot tungkai ada dua 

macam yaitu vertical jump dan standing broad jump. Pada penelitian ini 

menggunakan standing broad jump hal ini dikarenakan menyusaikan 

dengan teknik gerakan start yang arah tolakannya ke depan. 

 
G. Kekuatan Otot Tungkai 

Menurut Harsono dalam bukunya Coaching dan Aspek Psikologi dalam 

Coaching kekuatan adalah energi untuk melawan suatu tahanan, atau 

kemampuan untuk membangkitkan tegangan (tension) terhadap suatu 

tahanan (resistance). Sedangkan menurut Sugiyanto (1993: 226), kekuatan 

otot adalah unsur kemampuan fisik yang menjadikan seseorang mampu 

menahan beban atau tahanan dengan menggunakan kontraksi otot. 

Kekuatan otot ditentukan oleh besarnya penampang otot serta kualitas 

kontrol pada otot yang bersangkutan (1986 : 47). Kekuatan otot tungkai 

yang dimaksud disini adalah kemampuan otot untuk  menerima beban 

dalam waktu tertentu dimana kemampuan itu dihasilkan oleh kontraksi 

otot yang terdapat pada tungkai dan kontraksi ini timbul untuk melakukan 

gerakan atau tahanan pada saat melakukan dorongan pada renang gaya 
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dada. Kekuatan (strenght) disebut jiga sebagai komponen kondisi fisik 

seseoarang tentang kemampuanya dalam mempergunakan otot untuk 

menerima beban sewaktu bekerja (M. Sajoto, 1995:8). Seperti halnya, 

kekuatan otot tungkai juga salah satu faktor yang mempengaruhi 

kecepatan renang gaya dada. Menurut Harsono (1988:177) menyatakan 

sebenarnya kekuatan, strenght, power dan daya tahan otot atau endurance 

otot, mempunyai hubungan dengan faktor dominannya, yaitu kekuatan. 

Kekuatan tetap merupakan dasar atau basis dari daya ledak otot dan daya 

tahan otot. Jadi kekuatan otot merupakan komponen yang sangat penting 

guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. 

 
H. 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 ). Cara pengukuran 

panjang tungkai ada beberapa cara. Yang lazim dipergunakan adalah 

selisih antara  tinggi orang yang berdiri tegak, berdiri tegak artinya berdiri 

dengan punggung rata sejajar dengan garis lurus. Pandangan mata kearah 

depan, garis antara  titik lubang telinga dengan sudut mata sejajar dengan 

telapak kaki yang rata menginjak lantai, dengan posisi orang duduk tegak, 

tegak dalam pengertian yang sama dengan orang pada waktu berdiri ialah 

punggung rata membentuk garis lurus. Tetapi bisa juga diukur langsung 

dari panghkal paha bagian luar sampai telapak kaki. 

 
Tungkai merupakan anggota badan bawah yang dibentuk oleh tulang 
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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. Untuk mengukur panjang tungkai 

menggunakan meteran dengan satuan centimeter. 

 
I. Kerangka Pemikiran 

1.  Analisis Hubungan Daya Ledak Otot Tungkai Dengan Kecepatan 

Renang 50 Meter Gaya Dada. 

Dalam lomba renang, kecepatan sangat diutamakan untuk memenangkan 

suatu perlombaan. Untuk menambah kecepatan renang banyak faktor yang 

mempengaruhinya, diantaranya adalah daya ledak otot tungkai. Untuk 

mengawali renang didahului dengan gerakan start. Start yang baik akan 

mempengaruhi perenang menjadi yang tercepat. Ada tiga kwalitas yang 

diperlukan untuk menjadi starter yang baik ialah waktu reaksi, kekuatan 

otot dan mekanika gerakan. Kekuatan adalah kemampuan otot untuk 

menciptakan tegangan. Daya berbeda dengan kekuatan, dalam hal daya 

juga menyangkut tempo kerja, yaitu kecepatan dari kontraksi otot. 

Seseorang dengan daya ledak yang baik dan mekanika yang jelek sering 

kali dalam start dapat mengalahkan orang dengan kombinasi yang 

sebaliknya. Jadi daya ledak otot tungkai mempunyai hubungan yang 

dominan dengan jauhnya tolakan pada saat melakukan start. Gerakan 

tungkai pada saat menendang kebelakang tidak hanya membutuhkan 
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kekuatan saja tetapi juga kecepatan menendang. Kombinasi antara kekuatan 

dan kecepatan gerakan tersebut dinamakan daya ledak.  

 
Jadi pada renang gaya dada gerakan tendangan tungkai juga membutuhkan 

daya ledak otot tungkai untuk mendukung teknik gerakan tungkai yang 

baik sehingga akan menghasilkan daya dorong maju yang lebih cepat. 

 
 Salah satu bentuk kondisi fisik yang harus dimiliki oleh seorang atlet 

renang agar mempunyai tendangan yang menghasilkan daya dorong maju 

bertambah cepat adalah mempunyai daya ledak otot tungkai yang besar, hal 

ini dikarenakan teknik yang baik tidak cukup untuk menghasilkan 

kecepatan renang yang maksimal apabila tidak didukung oleh kondisi fisik 

yang bagus. Untuk itu daya ledak otot tungkai harus dilatih dengan latihan 

beban agar lebih menigkat sehingga daya dorong yang diperoleh dari teknik 

gerakan tungkai yang sudah baik akan bertambah menjadi lebih cepat. Jadi 

daya ledak otot tungkai berhubungan berbanding lurus  dengan kecepatan 

renang gaya dada, semakin besar daya ledak otot tungkai maka semakin 

cepat kecepatan renangnya. 

 
 
 
 
 
 

J. Analisis Hubungan Kekuatan Otot Tungkai Dengan Kecepatan 

Renang 50 Meter Gaya Dada.  

Kekuatan (strenght) adalah komponen kondisi fisik seseoarang tentang 

kemampuanya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban 
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sewaktu bekerja. Seperti halnya, kekuatan otot tungkai juga salah satu 

faktor yang mempengaruhi kecepatan renang gaya dada. Daya ledak otot 

atau power dan daya tahan otot atau endurance otot mempunyai hubungan 

dengan faktor dominannya, yaitu kekuatan. 

 
Kekuatan tetap merupakan dasar atau basis dari daya ledak otot dan daya 

tahan otot. Jadi kekuatan otot merupakan komponen yang sangat penting 

guna meningkatkan kondisi fisik secara keserluruhan. 

 
Kemampuan fisik khususnya kekuatan otot tungkai merupakan sumber 

daya dorong maju utama, dalam menunjang teknik renang gaya dada 

terhadap kecepatan renang 50 meter gaya dada. Gerakan menendang pada 

renang gaya dada membutuhkan kekuatan untuk menghasilkan daya 

dorong maju. Semakin besar kekuatan yang dihasilkan oleh kekuatan otot 

tungkai maka semakin cepat daya dorong maju yang dihasilkan sehingga 

waktu yang ditempuh akan semakin cepat. Jadi hubungan kekuatan otot 

tungkai dengan kecepatan renang gaya dada berbanding lurus, 

karenasemakin besar kekuatan yang dihasilkan maka semakin cepat 

kecepatan renangnya. 

 

K. Analisis Hubungan Panjang Tungkai Dengan Kecepatan Renang 50 

Meter Gaya Dada. 

Panjang tungkai mempengaruhi lebarnya tendangan, semakin lebar 

tendangan maka daya dorong yang dihasilkan semakin besar. Pada saat 

melakukan tendangan kebelakang, panjang tungkai digunakan sebagai 
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papan tumpu dengan air. Apabila tungkainya panjang maka papan 

tumpunya akan semakin luas, sehingga gaya yang diberikan oleh air untuk 

ditekan kebelang menjadi bertabah, dengan kekuatan yang besar secara 

ototmatis daya dorong kedepanya akan semakin besar. 

 
Hal ini berhubungan dengan hukum Newton 3 yaitu hukum aksi reaksi, 

bahwa semakin besar perkenaan gaya kesuatu benda maka benda tersebut 

akan memberikan gaya yang sama besar. Jadi kesimpulanya adalah dengan 

teknik renang yang sudah baik dan didukung oleh tungkai yang panjang 

maka akan menambah daya dorong maju yang lebih cepat. 

 
L. Hipotesis 

Hipotesis berasal dari kata hipo (=lemah) dan tesis (pernyataan). Oleh 

karena itu, hipotesis masih merupakan pernyataan yang lemah, perlu diuji 

apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak. Secara tersirat hipotesis 

masih merupakan ramalan. Ketepatan peremalnya tergantung dari 

ketepatan landasan teori yang digunakan (Gempur Santoso, 2005:18).  

 

 

 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap suatu 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Suharsimi, 2002:64). Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, hipotesis adalah 

dugaan sementara yang mungkin benar atau salah, akan menolak jika fakta-

fakta membenarkan. Penolakan atau penerimaan suatu hipotesis sangat 
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bergantung pada hasil-hasil pengumpulan data penelitian. Berdasarkan 

permasalahan yang ada maka muncul jawaban sementara sebagai berikut: 

1. Ada hubungan daya ledak otot tungkai terhadap kecepatan renang 50 

meter gaya dada pada atlet putra berprestasi klub renang METAL SC 

Metro tahun 2013. 

2. Ada hubungan kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan renang 50 

meter gaya dada pada atlet putra berprestasi klub renang METAL SC 

Metro tahun 2013. 

3. Ada hubungan panjang tungkai terhadap kecepatan renang 50 meter 

gaya dada pada atlet putra berprestasi klub renang METAL SC Metro 

tahun 2013. 


