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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Olahraga Renang  

Renang adalah salah satu cabang olah raga yang paling di gemari saat ini. Hal 

ini dapat terlihat dengan semakin banyaknya club-club renang yang berdiri baik di 

kota besar maupun di daerah. Hal ini sesuai yang di kemukakan oleh C. Rob orr 

and jene B. Tyler yang di terjemahkan Redaktur Angkasa (2000:9) bahwa: 

“Berenang adalah kegiatan rekreasi yang sangat popular, sementara olahraga-

olahraga dan kegiatan-kegiatan air merupakan sesuatu yang dapat menyenangkan 

bagi hamper semua orang.” 

Setiap orang yang melakukan olahraga, pasti mempunyai tujuan tertentu, 

berkaitan dengan hal ini Giriwijoyo (2003:28) menjelaskan sebagai berikut: 

1. Olahraga prestasi yaitu olahraga yang di selenggarakan untuk tujuan 

pencapaian prestasi maksimal dalam suatu cabang olahraga. Merupakan 

jenis-jenis olahraga pertandingan. 

2. Olahraga rekreasi yaitu olahraga yang di selenggarakan untuk tujuan 

kegembiraan dan menghilangkan ketegangan. 

3. Olahraga kesehatan yaitu olahraga yang di selenggarakan untuk tujuan 

pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan. 

4. Olahraga pendidikan yaitu olahraga yang di selenggarakan untuk tujuan 

pendidikan. 

 

Tujuan berolahraga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari motif 

pelaku olahraga itu sendiri, karena apabila olahraga dilakukan dengan teratur dan 

berkesinambungan, olahraga dapat memberikan manfaat kesehatan bagi dirinya 

sendiri dan bisa menjadi contoh dilingkungan sekitarnya untuk melakukan 

kegiatan olahraga secara bersama-sama, berkaitan dengan perkembangan  
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cabang olahraga renang selain bertujuan sebagai olahraga rekreasi, olahraga 

renang juga dapat bertujuan sebagai olahraga pendidikan dan dapat digunakan 

sebagai media untuk meningkatkan kesegaran jasmani maupun prestasi renang itu 

sendiri. 

Di Indonesia untuk meningkatkan prestasi renang induk organisasi renang 

persatuan Renang seluruh Indonesia (PRSI), telah melakukan berbagai usaha 

antara lain: pembinaan atlet dan organisasi renang, menyelenggarakan pendidikan 

dan penataran pelatih renang, olahraga renang merupakan suatu aktivitas jasmani 

yang dilakukan di dalam air. Selain itu juga olahraga renang adalah olahraga yang 

kompleks, yang memerlukan gerak seluruh anggota tubuh di dalam air. 

Renang adalah salah satu cabang olahraga akuatik selain loncat indah, renang 

indah dan polo air. Mengenai pengertian renang Hidayat (2003:2) menjelaskan 

bahwa: “Olahraga renang (Aquatik) merupakan olahraga yang cukup tua, dan 

pendekatan ilmunya menggunakan ilmu pengetahuan suplementer yang disebut 

hidrodinamika”. Dalam hal ini, olahraga renang dilakukan dipermukaan air 

dengan cara menggerakan seluruh anggota badan dengan tujuan untuk melawan 

tahanan air dan untuk memperoleh daya dorong ke depan dengan secepat-

cepatnya. 

Cabang olahraga renang merupakan olahraga individu yang di tuntut untuk 

memiliki kemampuan dari aspek fisik dan teknik. Oleh karena itu, untuk 

mencapai prestasi yang maksimal, maka setiap cabang olahraga harus 

memperhatikan beberapa aspek latihan, salah satunya adalah penguasaan teknik 

dasar yang sempurna. Maka penguasaan teknik dasar yang mutlak diperlukan agar 
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prestasi dapat di tingkatkan. Dalam cabang olahraga renang terdapat empat gaya 

yaitu gaya bebas, gayapunggug, gaya dada, dan gaya kupu-kupu. Dalam 

kesempatan ini penulis akan menerangkan bagai man renang gaya dada. Renang 

gaya dada di lihat dari catatan waktu merupakan gaya yang paling lambat diantara 

renang gaya-gaya yang lainnya. Perinsip renang gaya dada adalah menarik pada 

bagian lengan atau tubuh atas dan menolak pada bagian tungkai atau tubuh bagian 

bawah. 

1. Hakikat Renang Gaya Dada 

Gaya dada merupakan gaya renang yang menjadi cikal bakal renang gaya 

kupu-kupu. Soemanto (2009:48), menjelaskan bahwa: “Gaya dada merupakan 

gaya yang pertama direnangkan dalam perlombaan olahraga renang, baru 

menyusul gaya bebas, gaya punggung,dan gaya kupu-kupu.” Sedangkan 

Thomas. MS. (2003:99) menjelaskan bahwa: “Gaya dada merupakan salah satu 

dari empat gaya yang diperlombakan. Gaya ini juga merupakan salah satu gaya 

yang tertua dalam sejarah dunia renang, akar dari gaya ini dapat diterusuri 

sampai ke zaman sebelum Masehi.” 

Renang gaya dada dilihat dari catatan waktu merupakan gaya yang paling 

lambat di antara renang gaya-gaya yang lainnya. Satu siklus renang gaya dada 

adalah renang dari mulai awal perenang melakukan gerakan hingga akhir 

gerakannya; maksudnya satu gerakan yang dilakukan oleh perenang dalam satu 

kali kayuhan (pull,push, recovery and entry). 

Mielke yang diterjemahkan oleh penerbit Dahara prize (2003:85) 

menjelaskan bahwa: 
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Gerakan gaya dada adalah badan harus sejajar dengan permukaan air. 

Tangan menjulur ke depan bersamaan dengan majunya dada, kemudian 

kembali ke belakang di bawah permukaan air. Kaki harus diputar ke 

sebelah luar dengan gerakan ke belakang. Bagian kepala harus selalu di 

atas air, keccuali pada waktu start dan memutar. Perenang juga boleh 

menggerakan satu lengan satu kaki sambil menyelam. Pada waktu putaran 

dan akhir pertandingan, sentuhan harus dibuat dengan kedua belah tangan 

secara serentak di atas atau di bawah ketinggian air. 

 

 

Prinsip renang gaya dada adalah menarik pada bagian lengan atau tubuh 

bagian atas dan menolak pada bagian tungkai atau tubuh bagian bawah, selain 

itu juga perenang dapat menjaga kepala di atas air. Mengenai hal ini C. Rob orr 

and jene B. Tyler yang diterjemahkan Redaktur Angkasa (2000:26) 

menjelaskan bahwa:  

 

Pertama adalah satu-satunya gaya yang di mana lengan dan kaki berada di 

dalam air. Kedua adalah satu-satunya gaya di mana kaki sama pentingnya 

dengan lengan dalam menggerakan perenang maju ke depan. Dan ketiga 

adalah satu di antara gaya-gaya yang memungkinkan perenang dapat 

melihat ke depan sambil berenang. 

 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya dada 

merupakan salah satu gaya yang di lakukan dengan kayuhan lengan dan 

dorongan kaki yang disempurnakan dengan koordinasi gerakan, dan pernafasan 

sehingga gerakan-gerakan tersebut secara menyeluruh menjadi gerakan yang 

sempurna. 
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2. Prinsip Tahanan (Resistance)  

Peningkatan prestasi pada olahraga renang pada dekade ini disebabkan 

oleh perbaikan posisi tubuh yang lebih sejajar dengan permukaan air atau 

stream line dan tanpa disadari oleh para perenang, secara alamiah manusia 

(perenang) mendapat bantuan dari beberapa bagian tubuh yang dapat 

mengapung pada air seperti tulang, otot, jaringan lemak, dan jaringan ikat yang 

lainnya. Hal ini sangat membantu terhadap posisi tubuh yang baik pada saat 

terapung dalam air. Gordon (2002:12), mengemukakan bahwa: “The main 

natural advantage swimmer possesses that help reduce resistance is buoyancy. 

It is physical make up of bone, fat, muscle and connective tissues, balanced, by 

the up trust present in water which determine the swimming position”.  

Pada prinsipnya resistance pada saat berenang di kelompokan pada tiga 

jenis seperti yang di kemukakan oleh Counsilman (1968:3) sebagai berikut: 

“The three types of water resistance: 1. Frontal resistance, 2. Skin friction, 3. 

Tail motion or eddy resistance”, maksud dari penjelasan tersebut dari 

penjelasan tersebut menurut penulisan adalah ada tiga jenis hambatan dalam air 

: 1. Hambatan di depan, 2. Hambatan dari gesekan kulit, dan 3. Hambatan ekor 

atau pusaran air. Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan yaitu, sebagai berikut: 

a. Hambatan dari depan adalah hambatan yang disebabkan oleh gerakan 

laju yang ditimbulkan oleh air yang ada di depan atau setiap bagian 

badan perenang.  

b. Hambatan gesekan kulit disebabkan oleh hambatan pada setiap bagian 

badan.  
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c. Hambatan ekor atau pusaran air, disebabkan oleh air yang tidak 

mampu mengisi dari bagian perenang yang tidak mendatar, sehingga 

badan harus menarik sejumlah molekul-molekul air.  

3. Prinsip Daya Dorong (propulsion) 

Dari sekian banyak hal yang mempengaruhi laju dalam olahraga renang 

penulis menganggap bahwa daya dorong dan hambatan adalah hal yang paling 

penting untuk diperhatikan. Untuk menghasilkan laju yang maksimal, seorang 

perenang harus dapat mengembangkan tenaga dorongan dan memperkecil 

hambatan. Hal ini dengan Gorton (2002:7) yang mengatakan bahwa: “Two 

important aims of swimming are development of propulsion and the reduction 

of resistance”. Maksudnya bahwa dua masalah yang penting dari berenang 

adalah pengembangan dari dorongan dan pengurangan dari hambatan.  

Dengan mengoptimalkan daya dorong dan memperkecil hambatan, 

perenang akan menghasilkan laju yang maksimal. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Hidayat (2003:144) yang menjelaskan bahwa: “Dari waktu ke waktu 

terjadi eksplorasi dalam usaha mengingatkan efesien dan dan efektivitas pada 

teknik renang, yaitu: menghasilkan gaya (force) profulsive yang sebesar-

besarnya dan mengurangi resistance menjadi seminal mungkin”. Lebih lanjut 

Consilman (1968:2), menjelaskan bahwa : “A swimmer in order to swim faster, 

must done of the following: 1). Decrease resistance, 2). Increase propulsion or, 

3). Use combination of these two”. Artinya bahwa seorang perenang agar dapat 

berenang lebih cepat harus melakukan beberapa faktor di antaranya: 1). 
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Kurangan hambatan, 2). Menambah tenaga dorong, atau 3). Mengkombinasi 

kedua fase tersebut.  

Daya dorong kedepan merupakan hasil dari air yang berhasil di tarik, 

didorong, pada saat perenang melakukan fase-fase gerakan lengan maupun 

tolakan atau dorongan ke belakang pada bagian tungkai. Laju dan kecepatan 

yang tinggi dalam renang meupakan hasil dari semakin besarnya daya dorong, 

dan hambatan yang di terima relative kecil. Dalam hal ini Counsilman 

(1968:20), mengemukakan bahwa: “The big improvement in stroke  mechanic 

of breast stroke in recent can be attributed to the decreased tesistance 

swimming create the rather than to increase forward propulsion.” Maksudnya 

bahwa pengembangan yang besar dalam mekanisme gerakan yang dilakukan 

secara baik dapat dilakukan dengan mengurangi hambatan dari pada 

menambah gerakan ke depan. 

Hal-hal lain yang perlu dimiliki oleh seorang perenang untuk 

menghasilkan kecepatan dan daya dorong ke depan yang besar adalah “feel” 

yaitu kemampuan perenang untuk dapat melakukan fase-fase gerakan lengan 

dan tolakan atau dorongan ke belakang pada bagian tungkai, pada saat lengan 

dan tungkai bergerak dalam air, dalam hal ini Gordon (2002:17) menjelaskan 

bahwa: “feel is ability a swimmer has be feel pressure on the hand, arm and leg 

through the water.”  

Oleh karena itu, untuk mengefektifkan dan mengefesienkan gerakan-

gerakan dalam berenang dapat dilakukan dengan gerakan yang terkontrol untuk 

menambah daya dorong ke depan yang optimal. Sedangkan faktor yang sangat 
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me nunjang untuk menghasilkan daya dorong ke depan yang besar adalah di 

peroleh dari daya angkat (lift force) yang selalu mendorong ke arah tegak lurus 

terhadap arah tenaga tarikan, sedangkan tenaga tarikan (drag force) selalu 

bergerak kcarah berlawanan dengan kemana benda tersebut bergerak.    

4. Analisis Gerakan Renang Gaya Dada 

Dalam renang gaya dada hal yang sangat perlu diperhatikan untuk 

mencapai prestasi yang baik adalah gerakan renang gaya dada itu sendiri. 

Mengenai beberapa gerakan dalam renang gaya dada Murni (2002:21) 

menjelaskan sebagai berikut: 

a. Posisi Tubuh  

 

1) Meluncur telungkup diusahakan agar posisi tubuh hampir sejajar 

dengan pennukaan air. Untuk lebih jelasnya pada Gambar 2.1 di 

bawah ini : 

 

Gambar 2.1 

Posisi Tubuh 

Sumber gambar: Buku Penjaskes untuk SMK kelas XI  
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b. Gerakan Lengan 

Gerakan lengan dalam renang gaya dada dilakukan di dalam air 

dengan gerakan menarik, membuka dan menjulur ke depan. Adapun 

penjelasan gerak lengan renang gaya dada adalah sebagai berikut: 

1) Fare istirahat (recovery), saat kedua lengan lurus ke depan. 

2) Fase membuka ke luar (outward), ke dua tangan membuka ke 

samping hingga perpanjangan garis bahu dengan gerakan 

meJingkar yang tidak terlalu dalam. 

3) Fase mendorong ke dalam (inward), dilakukan dengan kedua 

telapak tangan saling berhadapan secara bersamaan dengan 

menutup telapak tangan hingga bertemu, kedua sikut dan lengan 

juga menutup hingga keduanya bertemu pada satu garis lurus di 

bawah bahu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini: 

 

Gambar 2.2 

Gerakan Lengan 

Sumber gambar: Buku Penjaskes untuk SMK kelas XI 
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c.  Gerakan Kaki 

Gerakan kaki dalam renang gaya dada, dapat dililiat dari 

gambar dan penjelasan dibawah ini: 

1) Dalam keadaan meluncur, tangan mulai ke depan, telapak kaki 

mendekati pantat dan lutut masih berdampingan satu sama lain. 

 

Gambar 2.3 

Gerakan Tungkai 

Sumber gambar: Buku Penjaskes untuk SMK kelas XI 

 

2) Gerakan selanjutnya, telapak kaki bergerak ke luar dengan 

membuka . tungkai selebar-Iebanlya dan diputarkan pada saat 

bersamaan. 

 

Gambar 2:4 

Gerakan Tungkai Selanjutnya 

Sumber gambar: Buku Penjaskes untukSMK kelas X 

 

3) Saat sepakan kaki meluruskan kedua tungkai secara bersamaan dan 

menyatu kembali bersebelahan lagi; kepala kembali berada 

dipermukaan air pada posisi terjulur, hembuskan nafas dan luruskan 

badan untuk gerakan berikutnya. 
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Gambar 2.5 

Saat Sepakan Kaki 

Sumber gambar: Buku Penjaskes untuk SMK.kelas XI 

 

d. Gerakan Pemapasan 

Gerakan pemapasan ini dilakukan setelah lengan selesai melakukart 

fase tarikan ke luar ke dalam ke sisi, tepatnya sampai lengan mencapai bagian 

depan bahu dan terpancang di sisi kanan kiri bahu. Pada akhir gerakan lengan 

(yaitu ketika ditarik ke sisi) dengan sendirinya kepala akan mengangkat ke 

luar dari air dan pada saat itulah fase mengambil napas.  

Para perenang hanis mengeluarkan napas dari hidung dan mulut disaat 

lengan berada pada posisi terjulur ke depan sebelum memulai satu rangkaian 

gerakan lengan selanjutnya. Barulah setelah itu tarik sikut ke depan dada dan 

kembalikan tangan di depan wajah, ambil napas dalam-dalam pada saat mulut 

di atas permukaan air. Ketika mulut di bawah permukaan air ketika tubuh 

meluncur ke depan keluarkanlah napas dan siaplah untuk napas berikutnya 

ketika gerakan akan berakhir. 
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e. Gerakan Keseluruhan 

Untuk menyatukan empat komponen gerak dalam renang gaya dada 

yakni posisi tubuh, gerakan tungkai, gerakan lengan, dan pernapasan menjadi 

satu rangkaian gerak yang utuh, mulailah dengan mendorong dan meluneur 

dari blok start. Gerakan tungkai dilakukan dengan cara mendorong kaki ke sisi 

(kiri dan kanan) secara bebas. Sedangkan lengan dan tangan bergerak secara 

rotasi di bawah dan di atas permukaan air di depan wajah, dan lakukanlah 

pengambilan napas.pada saat fase recovery lengan kanan ataupun lehgan kiri. 

Untuk memperjelas gerakan keseluruhan dari renang gaya dada, dapat 

dilihat pada gambar-gambar di bawah ini: 

1) Saat kedua lengan menarik ke sisi kanan dan kiri secara bersamaan 

dengan otomatis kepala akan terangkat ke permukaan air untuk 

pengambilan nafas. 

 

Gambar 2.6 

Saat Kedua Lengan Menarik Ke Sisi Kanan dan Kiri Secara Bergamaan 

Sumber gambar: Buku Penjaskes untuk SMK.kelas XI 

 

2) Pada saat kepala terangkat kepermukaan air dan posisi lengan dekat 

dengan dada secara bersamaan tumit ditarik ke arah pantat. 
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Gambar 2.7 

Saat Kepala Terangkat Kepermukaan Air 

Sumber gambar: Buku Penjaskes untuk SMK kelas XI 

 

3) Setelah pengambilan nafas, kedua lengan diluruskan atau dijulurkan ke 

depan dan kepala kembali masuk ke dalam air. 

 

Gambar 2.8 

Setelah Pengambilan Nafas 

Sumber gambar: Buku Penjaskes untuk SMK kelas XI 

 

4) Pada saat lengan diluncurkan ke depan dan kepala masuk ke dalam air, 

tungkai diluruskan (disepakkan) dan dirapatkan kembali-ke belakang 

 

Gambar 2.9 

Saat Lengan Diluncurkan Ke Depan 

Sumber gambar: Buku Penjaskes untuk SMK kelas XI 
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B. Kayuhan Lengan dan Dorongan Kaki Pada Renang Gaya Dada 

Sebelum renang gaya dada itu dimulai, tubuh diluruskan ke depan lengan dan 

tangan menggapai ke muka sementara kedua kaki lurus ke belakang. Tangan 

harus berada 10 hingga 15 cm di dalam air. Kaki harus sedikit lebih rendah dari 

tangan sehingga tubuh sedikit membentuk sudut dalam air. Pada waktu yang sama 

air harus berada pada batas alis mata, sementara pandangan terpusat pada tangan. 

Akhirnya, kepala harus tetap dalam satu kedudukan dengan dagu didorong ke 

depan. Sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, akan dijelaskan mengenai 

dorongan tungkai dan tarikan lengan renang gaya dada. 

1. Kayuhan Lengan pada Renang Gaya Dada 

Mulai dari posisi mengapung terlungkup, tangan terjulur ke depan. 

Lenturkan pergelangan tangan, jari-jari tangan menunjuk miring ke bawah, 

dan angkat sikut ke posisi di atas tabung imajinasi seperti dalam gaya 

bebas. Hadapkan telapak tangan sedikit keluar. Angkat dagu anda saat 

anda menggerakkan masing-masing tangan dalam gerakan mengayuh 

setengah lingkaran keluar, ke belakang, dan ke dalam dengan sikut ditekuk 

90° dan ujung jari menunjuk ke bawah. Ambil nafas pada saat anda 

menyelesaikan kayuhan dengan sikut keluar dan telapak tangan 

menghadap ke atas pada posisi di bawah dagu. Untuk pemulihan, 

masukkan kembali wajah ke air, gerakan sikut anda ke samping tubuh, dan 

hadapkan telapak tangan ke bawah dan sentakkan telapak tangan ke depan 

tepat di bawah permukaan air dengan ujung jari lurus ke depan, sehingga 

tangan kembali dalam posisi terjulur ke depan. Gerakan dan kayuhan yang 
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dilakukan seperti sedang memegang air di hadapan dengan kuat lalu 

menarik tubuh ke depan. Sikut harus tetap berada sejauh mungkin di depan 

sampai menarik ke sisi tubuh. Daya dorong harus dihasilkan oleh tarikan 

telapak tangan ke arab luar dan belakang, dan kemudian ke dalam dan 

kembali ke dagu. Perenang dapat menyelesaikan satu kayuhan penuh di 

depan bahu, dan telapak tangan tidak boleh mengayuh melewati garis 

bahu. Masing-masing telapak tangan bergerak setengah lingkaran dari 

posisi terjulur ke depan ke arah dagu. 

Gerakan tengan menurut C. Rob Orr and Jene B. Tyler yang 

diterjemahkan Redaktur Angkasa (2000:28) dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tarikan tangan gaya dada mulai dengan lengan menggapai ke 

depan dengan kedua tangan berada 10 hingga 15 cm di bawah air. 

Kemudian telapak tangan menekan keluar, ke arah bawah, dan ke 

belakang hingga tangan itu bergerak ke satu titik tepat di sisi luar 

siku-siku. Selanjutnya kedua siku ditekuk ke arah dalam hingga 

tangan secara bersama-sama berada di depan dagu. Pada sikap ini 

kedua lengan lurus ke depan secara bersama-sama hingga terjadi 

gerak meluncur. Pada gambar diperlihatkan tarikan-seperti sebuah 

hati yang terbalik. Cobalah membayangkan gambar hati dengan 

ujung-ujung jari anda ketika anda menekan ke luar, ke bawah dan 

ke belakang. 

 

 

 

Untuk memperjelas gerakan lengan renang gaya dada, dapat dibaca 

dalam penjelasan di bawah ini: 

a. Lengan dalam keadaan turus, dalam sikap meluncur, dengan telapak 

tangan mengadap ke luar. 
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Gambar 2.10 

Posisi Lengan Saat Sikap Meluncur 

Sumber gambar: Buku Penjaskes untuk SMK kelas XI 

 

b. Dayungan lengan dimulai dengan membawa lengan kearah samping 

bawah. Pergelangan tangan dibengkokkan. Gerakan dimulai dengan 

pelan. 

 

Gambar 2.11 

Dayungan Lengan Dimulai 

Sumber gambar: Buku Penjas untuk SMK kelas XI 

c. Dayungan lengan dalam perjalanan ke arah samping, kecepatan 

dayungan ditingkatkan lebih cepat. 

 

Gambar 2.12 

Dayungan Lengan Awal 

Sumber gambar : Buku Penjaskes untuk SMK kelas X 
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d. Dayungan lengan pada tahap pertengahan dengan sikap siku 

membengkok ke dalam telapak menghadap ke samping belakang. 

Kecepatan dayung mencapai maksimal.  

 

Gambar 2.13 

Dayungan Lengan Tahap Pertengahan 

Sumbergambar: Buku Penjaskes untukSMK kelas XI 

 

e. Lengan masih dalam dayungan dengan telapak tangan menghadap ke 

belakang dalam. Tekukan lengan mencapai maksimal. 

 

Gambar 2.14 

Dayungan Lengan Tahap Pertengahan Selanjutnya 

Sumber gambar: Buku Penjaskes untuk SMK kelas X 

 

f. Lengan pada akhir dayungan dengan kedua siku rapat pada badan 

lengan bawah rapat di dada. 

 

Gambar 2.15 

Akhir Dayungan Lengan 

Sumber gambar: Buku Penjaskes untuk SMK kelas XI 
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g. Lengan pada permulaan gerakan tarikan dengan membawa kedua 

tangan ke arab depan secara pelan-pelan 

 

Gambar 2.16 

Proses Lengan Untuk Kembali Lurus 

Sumber gambar: Buku Penjaskes untuk SMK.kelas XI 

 

h. Lengan selesai melaksanakan geralan kayuhan dengan ibu jari 

menghadap ke bawah. Badan dalam posisi meluncur. Gerakan lengan 

gaya dada selalu dilakukan secara serentak dan simetris antara lengan 

kanan dan lengan kiri. 

 

Gambar 2.17 

Lengan Selesai Melaksanakan Kayuhan 

Sumber gambar: Buku Penjaskes untuk SMK kelas XI 

 

2. Dorongan Kaki pada Renang Gaya Dada 

Dorongan kaki gaya dada mirip dengan gerakan kaki dalam gaya 

punggung elementer, hanya posisinya terbalik. Mulai dari posisi meluncur 

terlungkup dengan kaki dan jari-jari kaki lurus. Posisi bagian tubuh agak 

tenggelam, sehingga tumit tetap di bawah permukaan air pada saat menekuk 

lutut dan pergelangan kaki dan mengangkat kaki ke atas dan ke depan sejauh 
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mungkin ke arah pantat. Dengan kedua pergelangan kaki dan lutut tertekuk 

dan terbuka lebar tapi tidak: melebihi lebar bahu, hadapkan jari-jari kaki ke 

arah luar sejauh mungkin, gerakan telapak kaki keluar ke samping tubuh dan 

biarkan kedua lutut terpisah saat menendang keluar, berputar ke belakang, dan 

kembali saling merapat dalam keadaan lurus terjulur. 

Gerakan tungkai menurut C. Rob Ore and Jene B. Tyler yang 

diterjemahkan Redaktur Angkasa (2000:29) dijelaskan sebagai berikut: 

 

Pada permulaan tendangan kaki gaya dada, kedua kaki dijulurkan 15 cm di 

bawah permukaan air. Pertama tumit diangkat kemudian ditarik bersama-

sama ke arah pantat. Jari-]ari kaki diputar ke samping, sambil menjaga 

agar lutut berada di sebelah da1am dari tumit. Kaki menendang ke 

belakang, dan kembali pada posisi lurus bersama-sama sambil merasakan 

gerakan meluneur. Penting diingat bahwa jika anda setiap kali 

menendangkan kaki bersama-sama, kedua tumit dapat naik ke permukaan 

air dengan bersama-sama pula. 

 

 

 

Untuk memperjelas mengenai gerakan kaki renang gaya dada,dapat 

dilihat pada gambar-gambar dan penjelasan di bawah ini: 

a. Dalam sikap meluneur, kaki dalam keadaan lurus, termasuk telapak 

kaki. 

 

Gambar 2.18 

Sikap Awal Meluncur 

Sumber gambar: Buku Penjaskes untuk SMK kelas XI 
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b. Kaki ditarik lemas dengan cara ditekuk pada lutut, dan gerakan lutut ke 

arah bawah, sehingga telapak kaki menghadap ke atas. 

 

Gambar 2.19 

Kaki Ditarik Mendekati Pantat 

Sumber gambar: Buku Penjaskes untuk SMK kelas XI 

 

c. Tarikan kaki mencapai mabamal di mana tumit, lutut, dan pantat 

membentuk huruf “V” atau lutut terletak di tengah-tengah antara tumit 

dan pantat. 

 

Gambar 2.20 

Tarikan Kaki MaksimaI Dengan Membentuk Huruf “V” 

Sumber gambar: Buku Penjaskes untuk SMK kelas X 

 

d. Akhir dari tarikan kaki, telapak kaki dari sikap lurus ke sikap 

membengkok (dari plantar fleksi ke dorsal fleksi). Jarak antara kedua 

Iutut kira-kira selebar bahu. 

 

Gambar 2.21 

Akhir Dari Tarikan Kaki 

Sumber gambar: Buku Penjaskes untuk SMK kelas XI 
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e. Permulaan tendangan kaki, telapak kaki dilemparkan ke amh samping 

belakang dengan gerakan dari pelan kemudian cepat. 

 

Gambar 2.22 

Permulaan Tendangan Kaki 

Sumber gambar: Buku Penjaskes untuk SMK kelas XI 

 

f. Tendangan kaki dengan cara mencam.buk telah sampai pada 

pertengahan, kecepatan gerakan hampir mencapai maksimal Telapak 

kaki mulai bergerak dari tertekuk ke kead:um lurus. 

 

Gambar 2.23 

Tendangan Kaki Tahap Pertengahan 

Sumber gambar: Buku Penjaskes untuk SMK kelas XI 

 

g. Tendangan kaki dengan mencambuk (whip-kick) masih berjalan. Di 

sini kecepatan tendangan mencapai maksimal. Telapak kaki masih 

dalam perjalanan dari tertekuk ke arah lurus.. 

 

Gambar 2.24 

Tendangan Kaki Mencapai Maksimal 

Sumber gambar: Buku Penjaskes untuk SMK kelas XI 
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h. Tendangan kaki mencapai akhir gerakan, dengan kecepatan gerakan 

berkurang. Telapak kaki telah hampir mencapai keadaan lurus dari 

keadaan tertekuk. 

 

Gambar 2.25 

Akhir Gerakan Kaki 

Sumber gambar: Buku Penjaskes untuk SMK kelas XI 

 

 

C. Kerangka Berpikir 

 

Dalam melaksanakan suatu penelitian kerangka berpikir merupakan asumsi 

yang menjadi tumpuan segala pandangan kegiatan terhadap masalah yang diteliti. 

Arikunto (2006:55) tentang anggapan dasar menjelaskan sebagai berikut: 

“kerangka berpikir adalh suatu titik tolak pemikiran yang kebenarnya diterima 

penyidik, selanjutnya bahwa setiap penyidik dapat merumuskan asumsi berbeda”.  

Untuk mencapai prestasi yang tinggi dalam olahraga prestasi diperlukan 

kualitas keterampilan teknik yang baik, karena dengan kualitas keterampilan 

teknik yang baik seseorang menjadi mampu melakukan gerakan-gerakan teknik 

keterampilan sesuai cabang olahrga yang dilakukannya secar efektif dan efesien. 

Adanya kemampuan keterampilan teknik yang tinggi berarti telah dihasilkan 

otomtisasi gerak motoric yang diharapkan. 

Untuk mencari prestasi yang diharapkan ditengah ketatnya persaingan dalam 

olahraga renang tidaklah mudah, setiap perenang harus memiliki tekni, taktis, 
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fisik, dan mental yang baik. Tentang hal tersebut Harsono (2007:100), 

mengatakan bahwa: “Untuk membantu siswa meningkatkan keterampilan dan 

prestasinya semaksimal mungkin, ada empat aspek yang perlu diperhatikan dan 

dilatih secara seksama oleh siswa, yaitu latihan fisik, teknik, taktis, dan latihan 

mental.” 

Kemampuan renang gaya dada dapat ditentukan oleh aspek teknik dan fisik. 

Adanya kondisi fisik yang baik, kualitas teknik akan berkembang dengan baik 

pula. Maka dalam peroses pelatihan suatu cabang olahraga perlu adanya 

penekanan pada aspek teknik tanpa menyampaikan aspek-aspek latihan lainnya 

khususnya aspek fisik. Dalam hal ini, olahraga renang dilakukan dipermukaan air 

(mengapung) dengan cara menggerakan seluruh anggota badan dengan tujuan 

untuk melawan tahanan air dan untuk memperoleh daya dorong ke depan dengan 

secepat-cepatnya. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam olahraga renang 

adalah membangkitkan tenaga dorong agar perenang dapat bergerak maju secara 

efesien. Mengenai perkembangan teknik berenang Hidayat (2003:144), 

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/resistence (drag force)”. 

Prinsip renang gaya dada adalah menarik pada bagian lengan atau tubuh 

bagian atas dan menolak pada bagian tungkai atau tubuh bagian bawah. Maka, 

yang mempengaruhi laju dalam olahraga renang penulis menanggap bahwa daya 

dorong dan hambatan adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan, selain 

itu juga kecepatan renang gaya dada dipengaruhi oleh hasil dorongan yang 
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diperoleh dari gerakan kaki dan gerakan lengan. Councilman (1968:2) dijelaskan 

bahwa, “the force which pushes him forward is called propulsion, and is created 

by his arms and legs.” 

Mengenai urutan atau rangkaian gerakan renang gaya dada terdiri dari posisi 

badan, gerakan tungkai, gerakan lengan, pernapasan, dan koordinasi gerakan. 

Sesuai dengan penelitian ini gerakan atau kayuhan lengan dan dorongan kaki 

dianggap sangat penting untuk menentukan kecepatan renang gaya dada. Secara 

teknik gerakan tungkai gaya dada terdiri dari dua bagian yaitu gerakan tarikan 

atau gerakan kontra, dan gerakan dorongan kaki. Sedangkan gerakan lengan gaya 

dada pun terdiri dari dua bagian yaitu gerakan mendayung akan menghasilkan 

dorongan maju, dan gerakan tarikan yang merupakan gerakan kontra atau gerakan 

yang menghasilkan tahanan bagi perenang. 

Hasil dorongan yang diperoleh dari gerakan tungkai memberikan kontribusi 

yang lebih besar dalam menghasilkan kecepatan renang gaya dada, bila 

dibandingkan dengan hasil dorongan gerakan lengan. Councilman (1968:114), 

menjelaskan bahwa: “He was said to receive 80 percent of his propulsion from his 

kick and only 20 percent from his arms”. Dari penjelasan tersebut, dapat 

diasumsikan bahwa penampang fisiologis otot yang terdapat pada bagian tungkai 

lebih besar daripada penampang fisiologis otot lengan. Sejalan dengan pendapat 

Hidayat (2003:17) menjelaskan sebagai berikut: 

Besarnya kekuatan otot berbanding lurus dengan penampang fisiolofis dari 

otot tersebut, artinya makin besar penampang fisiologisnya makin besar pula 

kekuatannya. Beban maksimal yang mampu diangkat oleh otot per cm2
 dari 

penampang fisiologisnya disebut “kekuatan otot absolut.” Besar kekuatan 

otot absolut ini sekitar 5 kg/cm2. 
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Maka dapat disimpulkan, semakin besar dorongan kaki seorang perenang, 

maka akan memudahkannya dalam mengerahkan menggerakan kekuatan dengan 

waktu yang sangat cepat. Sedangkan kayuhan lengan dapat membantu untuk 

mengontrol arah dalam berenang, sehingga laju berenangnya akan lurus dan cepat 

sampai jarak yang ditentukan. Jadi, diduga bahwa komponen teknik dari kayuhan 

lengan dan dorongan kaki secara bersama-sama dapat meningkatkan kecepatan 

renang gaya dada secara maksimal, tanpa mengabaikan factor kondisi teknik 

lainnya secara aspek-aspek latihan seperti; fisik, taktik, dan mental. 

 

D. Hipotesis  

Berdasarkan anggapan dasar penelitian, maka hipotesis yang di ajukan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Terdapat hasil yang signifikan dari kayuhan lengan terhadap 

kecepatan jarak 25 meter renang gaya dada. 

2. Terdapat hasil yang signifikan dari dorongan kaki tehadap kecepatan 

jarak 25 meter renang gaya dada. 

3. Terdapat hasil yang signifikan dari kayuhan lengan dan dorongan kaki 

secara bersama-sama terhadap kecepatan jarak 25 meter renang gaya 

dada.  


