
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1.  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) 

 

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. 

 

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 
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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, 

2000  : 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). 

 

2. 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 
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yang diinginkan. Ada beberapa prinsip renang yang harus diketahui oleh para pelatih 

renang maupun atletnya, yaitu: 

 

3. 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). 

 

 

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. 

 

4. 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 
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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). 

 

5. 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). 

 

6. 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  



10 

 

hambatan yang kecil, sebab kecepatan kedua lengan harus serasi, teratur dan bergantian. 

Keserasian kedua lengan merupakan faktor penting dalam irama renang (Soejoko, 

1992:10). 

 

7. 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 (Soedarminto, 1991:187). 

 

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). 

 

B. Hakekat Belajar Gerak 

1. Pengertian Belajar Gerak 

Menurut John N. Drowtzky (1975) mendefinisikan : “Belajar gerak adalah belajar yang 

diwujudkan melalui respon-respon muskular yang diespresikan dalam gerakan tubuh atau 

bagian tubuh” 
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Didalam belajar gerak materi yang diajarkan misalnya gerakan-gerakan dalam olahraga. 

Proses belajarnya meliputi pengamatan gerakan untuk bisa mengerti prinsip bentuk 

gerakannya, kemudian menirukan dan mencoba melakukannya berulang kali, untuk 

kemudian menerapkan pola-pola gerak yang dikuasai didalam kondisi-kodisi tertentu yang 

dihadapi dan ahkirnya diharapkan siswa bisa menciptakan gerakan-gerakan yang lebih 

efisien untuk menyelesaikan gerakan tertentu.  

 

Proses belajar mengajar dikatakan berhasil apabila ada perubahan pada diri peserta didik 

berupa perubahan perilaku yang menyangkut pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Juga 

dalam proses belajar mengajar siswa harus menunjukan kegairahan yang tinggi, semangat 

yang besar dan percaya diri.  

 

1. Belajar Gerak dalam Pendidikan Jasmani dan Olahraga 

Pendidikan jasmani merupakan suatu bentuk pendidikan yang tidak terlepas dari 

pendidikan secara menyeluruh. Seperti Charles A. Bucher (1972) menyatakan Pendidikan 

Jasmani adalah bagian integral dari proses pendidikan secara total, yang bertujuan untuk 

mengembangkan warga negara  menjadi segar fisik, mental, emosional, dan sosial melalui 

aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dipilih dan dilakukan di dalam pendidikan jasmani 

secara seksama agar tujuannya bisa dicapai dengan baik. 

 

Agar menjadi lebih jelas mengenai peranan belajar di dalam pendidikan jasmani bisa 

diberikan gambaran sebagai berikut. Di dalam melakukan aktivitas pendidikan jasmani 

atau olahraga, dari segi kegitan fisik ada dua aspek pokok yang ada di dalamnya. Aspek 

yang pertama untuk meningkatkan kualitas gerak tubuh. Sedangkan aspek yang kedua 

untuk meningkatkan kemampuan fisik, kegiatan yang dilakukan perlu mengacu pada 

prinsip-prinsip latihan fisik (physical traning). Sedangkan untuk meningkatkan kualitas 
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gerak, kegiatan yang dilakukan perlu mengacu pada prinsip-prinsip belajar gerak (Motor 

Learning). 

 

3. Unsur-unsur Pendukung Gerakan yang Terampil     

Seseorang yang memiliki gerakan yang terampil adalah seseorang yang mampu 

melakukan gerakan secara efisien dan benar secara mekanis. Agar seseorang memiliki 

ketrampilan gerak yang baik diperlukan proses belajar dan berlatih dalam jangka waktu 

yang relatif lama. Untuk menjadi benar-benar terampil tidak bisa dicapai hanya dalam 

waktu beberapa bulan tetapi bisa sampai beberapa tahun.Hal ini disebabkan untuk 

mencapai katrampilan yang tinggi diperlukan keterlibatan berbagai unsur kemampuan 

yang ada pada diri seseorang secara menyeluruh yang harus bisa berfungsi bersama-sama. 

Keterlibatan secara bersama tersebut bisa menghasilkan gerakan yang efesien. 

 

Untuk mencapai efesien gerakan diperlukan dukungan dari beberapa unsur kemampuan 

yang ada pada diri pelaku yaitu : 

1. Unsur kemampuan fisik  

Macam-macam kemapuan fisik sebagai berikut : 

a) Kecepatan  

b) Kekuatan  

c) Ketahanan  

d) Fleksibilitas  

e) Ketajaman indra 

2. Unsur Kemampuan Mental 

Fungsi mental erat hubungannya dengan fungsi fisik dan fungsi emosi. Dengan demikian 

kemampuan mental juga berpengaruh terhadap kemungkinan terciptanya gerakan yang 

efesien.  
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3. Unsur Kemampuan Emosional  

Seperti halnya unsur fisik dan mental, unsur emosional juga merupakan faktor penentu 

penampilan gerakan yang efesien. Gangguan emosional misalnya emosi, kemarahan, 

kesedihan erat kaitanya dengan penampilan gerak. 

 

4. Olahraga Renang di Tinjau dari Aspek Biomekanika 

1.  Pengertian dan Tujuan Biomekanika 

a. Pengertian  

Biomekanika ialah ilmu pengetahuan yang menerapkan hukum-hukum mekanika 

terhadap struktur hidup, terutama system lokomotor dari tubuh. Hidayat Imam (1996 : 

5 ) Lokomotor yaitu kegiatan dimana seluruh tubuh bergerak karena tenaganya sendiri 

dan umumnya dibantu oleh gaya berat. 

b. Tujuan  

Menurut Hidayat Imam (1996 : 5) Tujuan biomekanika yaitu 

(1) Menambah pengetahuan dasar sehingga kita mempunyai cakrawala yang lebih 

luas tentang gerakan tubuh 

(2) Kemampuan untuk mengetahui manfaat mekanis dari gerakan  

(3) Mengetahui persyaratan-persyaratan teknis dari setiap tugas gerak.  

 

1. Hukum Archimedes 

Menurut Hidayat Imam(1996 : 166) Hukum Archimedes yaitu bila sebuah benda berada 

dalam air, ia akan mendapat tekanan ke atas yang sama besar dengan berat air yang 

dipindahkan oleh benda tersebut. Berdasarkan prinsip ini maka setiap perenang bila masuk 

ke dalam air ada tiga kemungkinan yaitu mengapung, melayang dan tenggelam. 
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Gambar 1.      Perenang bila masuk ke dalam air ada tiga kemungkinan adaptasi  

                      dari Hidayat Imam (1996) 

 

2.  Berat jenis / grafitasi khusus  

Berat jenis suatu benda ialah perbandingan antara gaya berat dan gaya apung dari benda 

tersebut. Hidayat Imam ( 1996: 167) bila seseorang ada dalam air, kecuali gaya beratnya, 

ia juga mendapatkan gaya yang disebut gaya apung. Gaya ini adalah gaya dorong yang 

bekerja tegak lurus keatas. 

 

3. Titik Berat dan Titik Apung 

Titik berat badan letaknya tidak selalu sama dengan titik apung. Dikatakan titik berat 

badan letaknya 75 % dari tinggi badan, kemampuan orang mengapung dan diam di air 

banyak menentukan oleh letak titik berat terhadap titik apung. Bila titik berat berada di 

atas titik apung, orang tersebut cenderung kepalanya turun ke bawah. Bila titik berat sama 

tinggi atau berimpit dengan titik apung, orang tersebut dapat terapung dengan datar, 

sedang bila titik berat berada di bawah titik apung orang tersebut cenderung kakinya turun 

ke bawah. Hidayat Imam (1996 : 170 ).  
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Gambar 2.Titik berat dan titik apung Adaptasi dari Imam Hidayat (1996) 

 

4. Perkembangan Teknik Berenang ( Lift Porpulation ). 

Perkembangan teknik berenang (Lift Porpulsion) berdasarkan prinsip Bernouille yang 

digunakan pada sayap pesawat terbang dan pada baling-baling pesawat dan kapal laut. 

(1996 : 173) 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Gaya angkat pada gerak lengan dalam renang Adaptasi dari  

                             Hidayat Imam (1996). 

 

5. Teori Daya Angkat  

Menurut Hidayat Imam ( 1996 : 178)  Pembaharuan pada teori daya angkat adalah : 

(1)Pola gerakannya tidak lurus dari depan ke belakang, tetapi melengkung berbentuk 

ellips, (2) lengan tidak lurus, tetapi ditekuk dan memanfaatkan bagian-bagian anggota 

lengannya yang berputar ( rotasi) longitudinal, (3) Kayuhan (stroke) tidak mendorong atau 

menepis ke belakang (Push), tetapi mengusap atau menyisir ke samping kiri, kanan, ata, 

bawah, sedikit sekali ke belakang. (4) Kayuhan tidak pada air yang bergerak ke belakang, 
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tetapi pada air yang diam, (5) Daya angkat (lift) terjadi berdasarkan prinsip atau efek 

Bernouille . 

 

6. Efesiensi Gerak  

Menurut Hidayat Imam (1996 : 180) Untuk memperoleh efesiensi gerak yang besar, 

sebaiknya mengayuh sejumlah air yang banyak dengan jarak yang pendek dari pada 

mengayuh sedikit air dengan jarak yang panjang. 

 

C. Start 

Start merupakan langkah awal suatu perlombaan. Start merupakan sangat menentukan 

kalah, menagnya perenang dalam mengikuti suatu perlombaan, di samping kecepatan gaya 

renangnya. Pada dasarnya start ada 2 (dua) macam cara yaitu start dari atas dan start dari 

bawah. Start dari atas antara lain: start bebas, swing start dan grab start.start dari bawah 

adalah start dayungan  ayunan lurus (khusus untuk gaya punggung) (sumarno, 1999 : 100). 

  

D. Grab  Start 

Salah satu macam start adalah grab start, dilakukan setelah setelah aba-aba “awas” 

perenang menuju kebibir balok start dan mengambil sikap kedua itu jari kaki dan kedua 

telapak tangan berada pada bibir balok start, kedua telapak tangan pada sikap untuk 

mendorong. Pada aba-aba start seperti peluit atau bel, tangan mendorong bibir balok 

sehingga memaksa tubuh condong ke depan.Bersama posisin badan akan jatuh kedepan 

kedua kaki menolak sehingga membawa tubuh melayang di atas permukaan air. Ketika 

melayang tubuh akan masuk air, kepala segera menundunya kepala di antara kedua lengan 

akan mengangkat pinggul naik, selanjutnya masuk kepermukaan air dengan sempurna 

(soejoko, 1992 : 111) 
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Gambar 4. Grab Start 

 

E. Swing Start 

Start ini dilakukan setelah ada aba-aba “awas” perenang maju ke bibir balok start untuk 

mengambil sikap dimana kedua lengan berada lurus di depan posisi tubuh membungkuk. 

Setelah aba-aba peluit, bel, dan bendera kedua lengan di putar 306° dalam keadaan lengan 

tetap lurus sehingga kembali di depan. Bersama dengan ayunan lengan kedepan ketika itu 

pula tungkai menolak balok start untuk membawan tubuh melayang di udara dan 

selanjutnya msuk ke permukaan air. 

 

Gambar 5. Swing Start 
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F. Kerangka Pemikiran 

Perbandingan grab start dan swing start terhadap hasil luncuran renang. 

Berdasarkan kajian landasan teori disusunlah kerangka berpikiran berikut: 

Grab start dan swing start terhadap hasil luncuran renang secara fisiologis dibutuhkan 

komponen fisik yaitun kekuatan kecepatan (speed) dan keseimbangan. 

 

Pada saat sinyal (pelut, bel atau pistol) dibunyikan maka perenang dengan penuh semangat 

meninggalkan balok start dengan secpat mungkin. Sangat disayangkan dari kedua bagian 

ini (semangat meninggalkan balok start dan kecepatan meluncur) adalah  sesuatu yang 

tidak sesuai, karena jika perenang meninggalkan balok sesegera mungkin maka niat untuk 

mendapatkan kecepatan maksimalnya berkurang dari kemampuan yang dimilikinya. 

Sebaliknya jika perenang ingin mendapatkan kecepatan horisontal maksimalnya maka 

perenang itu akan meninggalkan balok start. Dengan demikian tugas perenang sekarang 

ialah cepat-cepat meninggalkan balok start tanpa kehilangan kecapatan horisontalnya. 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis adalah perangkat yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu dipikirkan 

kenyataanya (Sutrisno Hadi, 2000 : 257). Berdasarkan permasalahannya penalaahan studi 

kepustakaan serta pemikiran yang telah dikemukakan di dalam landasan teori maka 

perumusan hipotesis yang akan duji kebenarannya dalam penilitian ini adalah sebagai 

berikut; “Adanya Perbandingan Grab Start dan Swing start terhadap hasil luncuran 

renang” 

 

Berdasarkan  pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah suatu konsep 

yang berfungsi sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian adalah: 
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H1 : Ada pengaruh yang signifikan grab start terhadap hasil luncuran renang   

        pada Atlet klub renang metal sc metro tahun 2013 

Ho1  : Tidak  ada pengaruh yang signifikan grab start terhadap hasil luncuran  

          renang  pada Atlet klub renang metal sc metro tahun 2013 

H2  : Ada pengaruh yang signifikan  swing start terhadap hasil luncuran  

          renang  pada atlet klub renang metal sc metro tahun 2013 

Ho2  : Tidak ada pengaruh yang signifikan  swing start terhadap hasil luncuran  

         renang  pada atlet klub renang metal sc metro tahun 2013 

H3  : Ada perbedaan yang signifikan antara grab star dan swing start terhadap  

         luncuran renang pada atlet klub renang metal sc metro tahun 2013 

Ho3  : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara grab star dan swing start  

          terhadap luncuran renang pada atlet klub renang metal sc metro tahun  

          2013 

 


