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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN KAYUHAN LENGAN DAN DORONGAN KAKI 

TERHADAP KECEPATAN JARAK 25 METER RENANG GAYA DADA 

PADA SISWA PESERTA EKSTRAKURIKULER RENANG 

DI SMK BHAKTI KENCANA SUBANG 

 

Wiwi Novitasari 

G1C.14.1756 

Penelitian dilatar belakangi oleh betapa pentingnya teknik gerak dasar renang 

gaya dada 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan yang  

signifikan dari kayuhan lengan terhadap kecepatan jarak 25 meter renang gaya 

dada, Apakah terdapat hubungan yang signifikan dari dorongan kaki terhadap 

kecepatan jarak 25 meter renang gaya dada dan apakah kayuhan lengan dan 

dorongan kaki secara bersama-sama memberikan hasil yang signifikan terhadap 

kecepatan jarak 25 meter renang gaya dada  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan yang  signifikan 

dari kayuhan lengan terhadap kecepatan jarak 25 meter renang gaya dada, untuk 

mengetahui hubungan yang signifikan dari dorongan kaki terhadap kecepatan 

jarak 25 meter renang gaya dada dan untuk mengetahui hubungan kayuhan lengan 

dan dorongan kaki secara bersama-sama terhadap kecepatan jarak 25 meter 

renang gaya dada. 

Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

teknik korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa peserta 

ekstrakurikuler renang SMK Bhakti Kencana Suban yang berjumlah 20 0rang. 

Proses penarikan sampel adalah dengan menggunakan Purposive Sampling, 

setelah proses sampling dilakukan, akhirnya didapat sampel sebanyak 10 orang. 

Dari hasil pengolahan dan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa hasil 

kayuhan lengan dan dorongan kaki secara bersama-sama memberikan hasil yang 

signifikan terhadap kecepatan jarak 25 meter renang gaya dada 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pelatih maupun  

masyarakat yang menggemari olahraga sepak bola ini. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa penelitian yakni kayuhan lengan dan dorongan kaki secara 

bersama-sama memberikan hasil yang signifikan terhadap kecepatan jarak 25 

meter renang gaya dada. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berenang merupakan  olahraga ringan yang sangat di anjurkan untuk 

dipelajari dan rutin di lakukan, karna selain murah , berenang ternyata merupakan 

olahraga yang paling mudah dan paling cepat untuk dipelajari dan bermanfaat 

untuk melatih seluruh otot tubuh. Dalam buku Peraturan Renang 2009 – 2015 

terdapat empat jenis gaya renang yang diperlombakan, antara lain: 

1. Gaya bebas (Crawl) 

2. Gaya punggung (Back Crawl Stroke) 

3. Gaya dada (Breast Stroke) 

4. Gaya Kupu-kupu (Butterfly) 

 

Dalam penelitian ini akan di kaji secara lebih jauh lagi mengenai renang 

gaya dada. Renang gaya dada merupakan salah satu gaya renang yang  

diperlombakan dari empat gaya yang ada. Gaya dada merupakan gaya renang 

yang menjadi cikal bakal renang gaya kupu-kupu, maka gaya paling banyak 

dipilih karena kemudahan dan kenyamanannya. Gaya dada merupakan gaya 

berenang yang paling popular untuk renang rekreasi. Posisi tubuh stabil dan 

kepala dapat berada di luar air dalam waktu lama. Dalam hal ini, renang gaya 

dada dapat dilakukan satu gerakan yang dilakukan oleh perenang dalam satu kali 

kayuhan (pull, push, recovery and entry).  
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Cabang olahraga renang merupakan olahraga individu yang di tuntut untuk 

memiliki kemampuan dari aspek fisik, teknik, taktik, dan mental. Tentang hal 

tersebut Harsono (2007:100), mengatakan bahwa: “Untuk membantu atlet 

meningkatkan keterampilan dan prestasinya semaksimal mungkin, ada empat 

aspek yang perlu di perhatikan dan latihan secara seksama oleh atlet, yaitu latihan 

fisik, teknik, taktik, dan latihan mental”. Oleh karena itu, untuk mencapai prestasi 

yang maksial setiap cabang olahraga harus memperhatikan beberapa aspek 

latihan, salah satunya adalah penguasaan teknik dasar yang sempurna. Oleh 

karena itu, penguasaan teknik dasar mutlak diperlukan agar presentasi dapat 

ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Harsono 

(2007:101), sebagai berikut: 

“Kesempurnaan teknik-teknik dasar dari setiap gerakan adalah penting 

oleh Karen itu akan menentukan gerak keseluruhan. Oleh karena itu, gerak-gerak 

dasar setiap bentuk teknik yang diperlukan dalam setiap cabang olahraga haruslah 

dilatih dan dikuasai secara sempurna”  

Renang merupakan olahraga aquatik yang memiliki karakteristik gerak 

berbeda dengan gerak di darat dan di udara, karena olahraga renang dilakukan di 

air. Selain itu juga olahraga renang adalah olahraga yang kompleks, yang 

memerlukan gerak seluruh anggota tubuh di dalam air. Indik (2002:13), 

menjelaskan bahwa: 
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Ada beberapa faktor yang perlu di perhatikan bila kita bergerak di dalam 

air antara lain:  

1. Umur dan jenis kelamin. 

2. Tinggi tubuh, berat badan, dan garis tengah tubuh. 

3. Kekuatan otot dan fleksibilitas sendi-sendi. 

4. Keterampilan dasar atau bawaan 

Adapun aspek penting yang perlu diperhatikan dalam olahraga renang 

adalah membangkitkan tenanga gaya dorong agar perenang dapat bergerak maju 

secara efisien. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Hidayat (2003:144) bahwa: 

“Usaha meningkatkan efesiensi dan evektivitas pada teknik renang, yaitu dengan 

jalan menghasilkan gaya propulsive (propulsive force) yang sebesar-besarnya dan 

mengurangi gaya resistan (retardation) menjadi seminimal mungkin.” 

Mengenai perkembangan teknik berenang Hidayat (2003:145), 

menjelaskan bahwa: “Dalam teknik berenang terdapat antara lain: gaya apung, 

titik gaya apung, dan titik gaya berat, keseimbangan, daya dorong ( propulsive 

force), daya angkat (lift), dan hambatan atau resistance (drag force).” Sedangkan 

Counsilman (1968:2) menjelaskan untuk memperoleh kecepatan dalam berenang 

sebagai berikut:   

At any given time a swimmer`s forward speed is the result of two forces. 

One force is tending to hold him back. This is the resistance (or drag), caused 

by the water he has to pushout of his way or pull along with him. The force 

which pushes him forward is called propulsion, and is created by his arm and 

legs. 
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Maksud kutipan di atas adalah, laju kecepatan renang merupakan hasil dua 

kekuatan. Satu kekuatan yang menahannya, dinamakan resistance (drag), 

disebabkan oleh perpindahan air selama melakukan tarikan pada saat berenang. 

Kekuatan yang mendorongnya maju di namakan propulsion (dorongan), dan ini 

dihasilkan dari teknik gerakan lengan dan kaki perenang. 

Dalam renang, kecepatan laju renang di peroleh dari hasil kayuhan lengan 

(the arm pull). Dan dorongan kaki (the kick). Counsilman (1968:2) menjelaskan 

bahwa: “The force which pushes him forward is called proulsion, and is  created 

by his arms and legs.” Oleh karena kedua jenis gerakan tersebut memiliki prinsip 

yang sama yaitu memindahkan air dari depan ke belakang untuk menghasilkan 

dorongan laju ke depan. Semakin banyak air yang dipindahkan, semakin besar 

dorongan yang di hasilkan untuk laju renang. Maka, kecepatan renang 

dipengaruhi oleh besarnya dorongan yang di hasilkan dari kayuhan gerakan 

lengan dan dorongan gerakan kaki perenang. Meskipun mempunyai prinsip yang 

sama dalam menghasilkan dorongan akan tetapi belum diketahui seberapa besar 

kontribusinya terhadap kecepatan renang. Hal ini yang menjadi latar belakang 

permasalahan penelitian untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang lebih 

konkrit dari hasil kayuhan lengan dan dorongan kaki terhadap kecepatan renang 

gaya dada. 
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B. Rumusan Masalah penelitian  

Untuk jelasnya ruang  lingkup  permasalahan  yang  dihadapi serta untuk 

memperoleh pola pikir yang tepat dalam mencapai sasaran penelitian, maka 

rumusan masalah penelitian dapat diuraikan dalam  beberapa pernyataan 

penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah kayuhan lengan memberikan hubungan yang signifikan terhadap 

kecepatan jarak 25 meter gaya dada pada siswa peserta ekstrakulikuler 

renang putri  di SMK Bhakti Kencana Subang ? 

2. Apakah dorongan kaki memberikan hubungan yang signifikan terhadap 

kecepatan jarak 25 meter gaya dada pada siswa peserta ekstrakulikuler 

renang putri  di SMK Bhakti Kencana Subang ? 

3. Apakah kayuhan lengan dan dorongan kaki secara bersama-sama 

memberikan hubungan yang signifikan terhadap kecepatan jarak 25 meter 

gaya dada pada siswa peserta ekstrakulikuler renang putri di SMK Bhakti 

Kencana Subang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penetapan tujuan dalam suatu kegitan adalah penting sebagai awal untuk 

kegiatan selanjutnya. Adapun tujuan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh latihan kayuhan lengan terhadap 

kecepatan renang jarak 25 meter gaya dada pada siswa peserta 

ekstrakulikuler renang putri  di SMK Bhakti Kencana Subang 
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2. Untuk mengetahui pengaruh latihan dorongan kaki terhadap kecepatan 

renang jarak 25 meter gaya dada pada siswa peserta ekstrakulikuler 

renang putri  di SMK Bhakti Kencana Subang 

3. Untuk mengetahui pengaruh latihan kayuhan lengan dan dorongan kaki 

secara bersama-sama terhadap kecepatan jarak 25 meter renang gaya 

dada pada siswa peserta ekstrakulikuler renang putri  di SMK Bhakti 

Kencana Subang 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara teoritis, dapat di jadikan bahan masukan bagi para pelatih renang 

dan guru olahraga dalam melakukan tes dan pengukuran kayuhan lengan 

dan dorongan kaki gaya dada serta dapat dijadikan bahan informasi dan 

referensi bagi para peneliti yang hendak meneliti atau menyelidiki hal-hal 

yang berhubungan dengan masalah-masalah pada cabang olahraga 

renang terutama renang gaya dada. 

2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengembangkan dan 

meningkatkan sumber daya manusia tertama pelatih, Pembina olahraga 

dan guru dalam membina dan melatih. Khususnya sebagai upaya 

mengembangkan dan meningkatkan kecepatan renang gaya dada  
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E. Definisi Oprasioanal 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penulis memberikan 

penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Kayuhan Lengan 

Menurut Thomas (2007:99) kayuhan lengan adalah gerakan lengan saat 

melakukan renang gaya dada. 

a. Dorongan Kaki 

Menurut Thomas (2007:100) dorongan kaki adalah gerakan tungkai saat 

melakukan renang gaya dada. 

b. Kecepatan 

Menurut Harsono (2007:216) menjelaskan bahwa: “ kecepatan adalah 

kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara bertutrut-

turut dalam waktu yang ssingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk 

menempuh suatu jarak yang sesingkat-singkatnya.” Dalam penenlitian ini 

kecepatan yang dimaksud adalah kecepatan perenang saat melakukan renang 

gaya dada. 
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c. Olahraga renang 

Menurut Hidayat (2003:142) renang merupakan olahraga yang cukup tua 

dan pendekatan ilmunya menggunakan ilmu pengetahuan suplementer yang 

disebut hidrodinamika 

d. Gaya Dada 

Menurut Miekle ysng diterjemahkan oleh Penerbit Dahara Prize (2003:85). 

Gerakan gaya dada adalah badan harus sejajar dengan permukaan air. Tangan 

menjulur kedepan bersamaan dengan majunya dada, kemudian kembali ke 

belakang di bawah permukaan air. Kaki harus diputar kesebelah luar dengan 

gerakan kebelakang. Bagian kepala harus selalu diatas air, kecuali pada waktu 

star dan memutar. Perenang juga boleh menggerakan satu lengan dan satu 

kaki sambil menyelam. Pada waktu putaran dan akhir pertandingan, sentuhan 

harus dibuat dengan kedua belah tangan secara serentak diatas atau dibawah 

ketinggian air. 

 


