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SARI 

 

Setyo Raharjo, judul skripsi “Tingkat Kondisi Fisik Mahasiswa Anggota Unit 
Kegiatan Mahasiswa Dayung Universitas Negeri Semarang Tahun 2006”. Skripsi 
Jurusan Ilmu Keolahragaan,  Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 
Semarang. 
 

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu bagaimana tingkat 
kondisi fisik mahasiswa anggota unit kegiatan mahasiswa Dayung UNNES tahun 
2006?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kondisi fisik 
mahasiswa anggota unit kegiatan mahasiswa Dayung UNNES tahun 2006. 

 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa anggota unit kegiatan 

mahasiswa Dayung UNNES tahun 2006. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik total sampling sehingga semua anggota menjadi sampel 
penelitian sebanyak 18 mahasiswa. Variabel pada penelitian ini adalah kondisi 
fisik. Metode pengumpulan data menggunakan metode survei tes dan pengukuran. 
Instrumen tes yang digunakan adalah Lari 30 meter, Sit-up, Loncat tegak (vertical 
jump), Pull–up, Duduk pada tembok (sitting on the wall), Duduk berlunjur dan 
meraih (sit and reach) dan Lari 15 menit. Analisis data menggunakan teknik 
deskriptif kuantitatif dengan prosentase untuk mengetahui gambaran tentang 
tingkat kondisi fisik mahasiswa anggota UKM Dayung UNNES tahun 2006. 

 
Hasil penelitian diperoleh tingkat kondisi fisik mahasiswa anggota unit 

kegiatan mahasiswa Dayung UNNES tahun 2006 adalah kategori baik sebanyak 1 
orang mahasiswa (5,56 %), kategori sedang sebanyak 13 orang mahasiswa 
(72,22%), kategori kurang sebanyak 4 orang mahasiswa (22,22 %). Berdasarkan 
data setelah dihitung secara manual berarti kondisi fisik mahasiswa anggota unit 
kegiatan mahasiswa dayung UNNES sebagian besar memiliki kriteria sedang. 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan tingkat 

kondisi fisik mahasiswa anggota unit kegiatan mahasiswa Dayung UNNES tahun 
2006 yang diukur melalui tes kemampuan kondisi fisik cabang olahraga dayung, 
kondisi fisik mhasiswa anggota UKM dayung UNNES termasuk dalam kategori 
sedang. Disarankan supaya pengurus dan anggota dapat menjalankan program 
latihan fisik dan teknik dengan baik guna meningkatkan kemampuan kondisi fisik, 
sehingga dengan latihan  yang teratur dan terorganisir kategori kondisi fisiknya  
dapat meningkat menjadi baik (B) atau baik sekali (B).  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

 Cabang olahraga air yang menggunakan peralatan berupa dayung dan perahu 

yaitu olahraga dayung. Mendayung sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi, 

macam dan jenis perahu bervariasi, mulai dari bentuk, struktur perahu sampai 

ukuran yang disesuaikan dengan event yang dilombakan. Event perlombaan 

olahraga dayung meliputi rowing, kayak, dragon boat (perahu naga) dan slalom. 

 Sekitar abad 19, para mahasiswa Inggris mulai tertarik. Terutama kalangan 

Cambridge dan Oxford, yang secara rutin setiap tahun mengadakan perlombaan 

mendayung. Lalu muncullah kelompok Yale dan Harvard dari Amerika dan 

perkumpulan dayung mulai bermunculan. 

 Sejak tahun 1900, olahraga ini sudah diikut sertakan dalam Olympiade Paris. 

Ketika itu baru 7 negara yang ambil bagian. Kini banyak negara yang ikut dalam 

per1ombaan dayung tingkat dunia yang dilaksanakan. 

 Jenis olahraganya sendiri sudah berkembang, dengan apa yang disebut Canoe, 

atau perahu kano. Konon jenis ini juga sudah ada sejak zaman kuno, ketika masih 

menjadi hiburan di Amerika Utara. Bahkan orang Indian telah membuat kano dari 

aluminium yang ringan, fiber glass dan plastik, karena selain ringan juga tahan 

karat.  

1 
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Perkembangan mendayung menjadi sebuah olahraga di Indonesia yaitu 

dimulai sebelum Perang dunia ke-II yang dibawa oleh orang-orang Belanda. 

Mulanya hanya terdiri dari orang-orang kulit putih, kemudian juga menerima 

orang-orang Indonesia. Lalu muncullah klub dayung  seperti Roli, Poras di 

Surabaya. 

 Tetapi untuk jenis Canoe, perkembangannya didasari oleh perahu dayung 

tradisional, yang bertebaran di sebagian besar perairan Indonesia. Pada tahun 1965 

mulai dibentuk organisasi yang mengelola 5 cabang olahraga laut, yaitu Layar, 

Dayung, Selam, Sky Air dan Perahu Motor. Organisasi itu bernama PEROPI 

(Persatuan Olahraga Perairan Indonesia). 

 Tahun 1977, Peropi berubah menjadi Federasi Olahraga Perairan Indonesia. 

Keempat anggota Peropi membentuk induk organisasi sendiri, dan muncullah 

POSSI untuk Selam, PORLASI untuk Olahraga Layar, PERBOPIN untuk Power 

Boat, dan PODSI untuk Olahraga Dayung (Agusta:1997). 

 Dewasa ini perkembangan olahraga dayung di Indonesia berkembang cukup 

pesat, prestasi atlet Indonesia sudah sampai tingkat Asia bahkan dunia. Sebagai 

salah satu indikasi bahwa olahraga dayung telah berkembang di Indonesia adalah 

banyaknya kompetisi yang diselenggarakan baik ditingkat daerah maupun nasional 

(Sucipto: 2002). 

Dari segi prestasi ditingkat Asia, Indonesia dengan mengandalkan pembinaan 

jalur khusus (Pelatda dan Pelatnas), mampu mengalahkan Jepang sekaligus 
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menjadi juara Asia 1993, sedangkan Jepang tahun 1993 hanya menempati urutan 

ke-III dibawah China-Taipeh.  

  Olahraga dayung adalah olahraga yang memerlukan kemampuan anaerobic 

dan aerobic yang tinggi, kemampuan koordinasi yang baik, kemampuan 

konsentrasi yang lama, memiliki tinggi badan, besar dan tungkai badan dan lengan 

panjang, dan tahan terhadap kelelahan atau stress. Kondisi fisik atlet memegang 

peranan penting dalam pencapaian prestasi yang maksimal, melalui latihan yang 

terorganisir, sistematis dan berpegang pada prinsip-prinsip latihan yang benar, 

memungkinkan bagi atlet untuk bisa mengembangkan kemampuan fisiknya guna 

mencapai prestasi yang diharapkan. Menurut M. Sajoto (1988:57) kondisi fisik 

merupakan satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat 

dipisahkan, baik peningkatan, maupun pemeliharaannya. Artinya, bahwa setiap 

usaha peningkatan kondisi fisik, maka harus mengembangkan semua komponen 

tersebut.  

 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Dayung UNNES merupakan  wadah 

pembinaan ditingkat universitas dibidang olahraga air khusunya dayung dengan 

menggunakan peralatan berupa dayung, perahu dan pelampung serta 

beranggotakan mahasiswa yang memiliki minat dan kegemaran dalam olahraga 

dayung. 

 Unit kegiatan mahasiswa dayung UNNES, anggotanya dari tahun ketahun 

selalu berubah dan bertambah. Anggotanya berasal dari seluruh mahasiswa yang 
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ada di Universitas Negeri Semarang baik itu putra atau putri yang memiliki minat 

dan kegemaran dalam olahaga dayung.  

 Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UKM Dayung yaitu: 2 perahu kayak, 

dayung karbon yang berjumlah 1 buah, 10 buah dayung alumunium serta dayung 

kayu yang berjumlah 12 buah dan 3 buah dumble, berasal dari dana universitas 

yang dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana pada UKM Dayung 

UNNES.  

 Program latihan UKM dayung UNNES yang telah disusun oleh pelatih dalam 

setiap minggu hanya satu kali untuk latihan teknik dan latihan fisik yang berguna 

untuk menjaga kondisi fisik. Latihan dilakukan hanya 1 kali dikarenakan 

keterbatasan untuk operasional kegiatan untuk latihan harian karena untuk 

operasional UKM lebih memfokuskan pada latihan intensif menjelang lomba yaitu 

1,5 bulan menjelang lomba yang akan di ikuti. Sehingga untuk latihan fisik 

menggunakan fasilitas Lab. Fitnes Fakultas Ilmu Keolahragaan dan untuk latihan 

teknik mendayung menggunakan perahu sopek atau perahu nelayan yang kecil di 

komplek pemancingan Pantai Marina Semarang dan untuk berlatih dengan perahu 

naga menggunakan perahu naga milik MABES TNI Angkatan Laut di Pelabuhan 

Tanjung Emas Semarang.  

 Perlombaan atau kompetisi bertujuan untuk merangsang partisipasi aktif 

warga dan merupakan uji prestasi yang diselenggarakan berjenjang dari tingkat 

daerah, nasional, regional dan internasional. Dalam setiap perlombaan yang diikuti 
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dengan agenda rutin tahunan yaitu mengikuti Kejuaraan Nasional Festival Perahu 

Naga (FPN) memperingati HUT Kabupaten Cilacap yang diselenggarakan setiap 

bulan Maret, UKM dayung UNNES selalu berpartisipasi.  

 Kejuaraan FPN diikuti atlet-atlet nasional juga diikuti atlet-atlet daerah, klub-

klub dayung naga, tentara angkatan laut, UKM-UKM Dayung Universitas-

universitas dan nelayan-nelayan lokal. Selama UKM dayung UNNES mengikuti 

kejuaraan tersebut belum ada prestasi yang diperoleh, prestasi maksimal yaitu 

menempati posisi ke-5 pada Kejuaraan Festival Perahu Naga I tahun 2003, posisi 9 

pada Kejuaraan FPN 2 tahun 2004, gagal pada Kejuaraan FPN 3 tahun 2005, serta 

pada posisi 12 Kejuaraan FPN 4 tahun 2006. 

 Komponen kondisi fisik pedayung menurut Depdikbud (1994) ada 8 

komponen meliputi: 1) Kekuatan, kekuatan otot lengan dalam melakukan tarikan 

maupun dorongan oleh kedua lengan secara bergantian di setiap sisinya. 2) 

Kecepatan, kecepatan dorongan dan tarikan oleh lengan dan gerakan bahu yang 

menghasilkan frekuensi putaran dayung bertambah cepat sehingga frekuensi 

putarannya meningkat, membuat laju perahu akan semakin cepat pula. 3) Power, 

power sangat dominan untuk kinerja mendayung yang optimal, power adalah 

gabungan dari kekuatan otot lengan dan kecepatan putaran dayungan yang 

menghasilkan tarikan dan dorongan yang maksimal ke air dan perahu. 4) Reaksi, 

reaksi dibutuhkan pada saat melakukan start, hal ini berhubungan dengan respon 

setiap pedayung terhadap aba-aba yang diberikan petugas start. 5) Koordinasi, 
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koordinasi setiap gerakan putaran dayung dengan dorongan lengan dan bahu, 

putaran pinggang dan tendangan kaki harus senantiasa dijaga agar memperoleh 

gerakan mendayung yang benar. 6) Keseimbangan, keseimbangan tubuh 

dibutuhkan untuk mempertahankan tubuh yang seimbang agar didapat gerakan 

mendayung yang benar. 7) Kelentukan, kelentukan diperlukan untuk setiap 

gerakan yang luwes dan tidak kaku, sesuai dengan gerakan mendayung yaitu terus 

menerus tanpa ada saat berhenti dari setiap bagiannya, pada saat lengan dan bahu 

mendorong diikuti punggung yang membungkuk serta tendangan kaki. 8) Daya  

tahan, daya tahan  diperlukan pedayung dalam mempergunakan sistem jantung, 

paru, peredaran darah dan otot-ototnya untuk berkontraksi secara efektif dan 

efisien untuk mendayung secara terus menerus dengan intensitas tinggi dalam 

waktu yang lama sesuai dengan jarak yang ditempuh. 

 Kondisi fisik atlet memegang peranan yang sangat penting dalam program 

latihannya. Program latihan kondisi fisik haruslah direncanakan secara baik dan 

sistematis dan ditujukan untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan kemampuan 

fungsional dari sistem tubuh sehingga dengan demikian memungkinkan atlet untuk 

mencapai prestasi yang lebih baik. Menurut Harsono (1998:153) mengemukakan 

bahwa kalau kondisi fisik baik maka : 

a. Akan ada peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja 

jantung. 
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b. Akan ada peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, stamina, kecepatan 

dan komponen-komponen kondisi fisik lainnya. 

c. Akan ada ekonomi gerak yang lebih pada waktu latihan. 

d. Akan ada pemulihan yang lebih cepat dalam organ-organ tubuh setelah 

latihan. 

e. Akan ada respon yang cepat dari organisme tubuh kita apabila sewaktu-

waktu respon demikian diperlukan. 

 Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa untuk dapat bermain 

olahraga dayung dengan baik diperlukan suatu kegiatan pembinaan yang meliputi 

fisik, teknik, taktik dan mental serta kematangan bertanding. Dengan demikian 

kondisi fisik mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai prestasi 

dalam bidang olahraga pada umumnya dan olahraga dayung pada khususnya. 

 Adapun alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah : 

1) Kondisi fisik atlet memegang peranan penting dalam pencapaian 

prestasi yang maksimal, melalui latihan yang terorganisir, sistematis 

dan berpegang pada prinsip-prinsip latihan yang benar, 

memungkinkan bagi atlet untuk bisa mengembangkan kemampuan 

fisiknya guna mencapai prestasi yang diharapkan. 

2) Peneliti ingin mengetahui tingkat kondisi fisik mahasiswa anggota unit 

kegiatan mahasiswa (UKM) Dayung universitas Negeri Semarang 

tahun 2006. 
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1.2 Permasalahan 

 Berdasar latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimana tingkat kondisi fisik mahasiswa anggota UKM Dayung UNNES tahun 

2006?” 

 
1.3 Batasan Masalah 

  Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya akan mengetahui 

Tingkat Kondisi Fisik Mahasiswa Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Dayung 

UNNES tahun 2006. 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini yang berjudul Tingkat Kondisi Fisik Mahasiswa 

Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Dayung UNNES Tahun 2006 yaitu untuk 

mengetahui tingkat kondisi fisik mahasiswa anggota UKM Dayung UNNES. 

 
1.5 Manfaat Penelitian  

1) Memberikan informasi tentang profil kondisi fisik mahasiswa anggota UKM 

Dayung UNNES. 

2) Menambah dan memperluas wawasan peneliti tentang prosedur pelaksanaan 

tes kondisi fisik mahasiswa anggota UKM Dayung UNNES. 

3) Memberikan masukan bagi anggota dan  pelatih sebagai pertimbangan dalam 

usaha peningkatan dan pembinaan kondisi fisik anggota UKM Dayung 

UNNES. 
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1.6 Penegasan Istilah 

1) Tingkat  

 Tingkat yaitu kedudukan (Yandianto, 2001:638). Dalam penelitian ini tingkat 

yang dimaksud adalah kedudukan atau seberapa tinggi keadaan berdasarkan 

kriteria yang ada dalam tes kondisi fisik yang dipakai sebagai acuan. 

2) Kondisi Fisik 

 Kondisi fisik merupakan satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang 

tidak dapat dipisahkan, baik peningkatan, maupun pemeliharaannya. Artinya, 

bahwa setiap usaha peningkatan kondisi fisik, maka harus mengembangkan 

semua komponen tersebut (1988:57).  

3) Unit Kegiatan Mahasiswa Dayung 

a. Unit Kegiatan Mahasiswa 

 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah lembaga kemahasiswaan di 

tingkat universitas tempat berhimpunnya mahasiswa yang memiliki kesamaan 

kegemaran, kreativitas dan orientasi aktivitas penyaluran kegiatan-kegiatan 

ekstrakurikuler di dalam kampus (2004:1). 

b. Unit Kegiatan Mahasiswa Dayung 

 Unit Kegiatan Mahasiswa dayung yaitu lembaga kemahasiswaan di 

tingkat universitas di bidang olahraga air dengan menggunakan peralatan 

berupa dayung, perahu dan pelampung serta beranggotakan mahasiswa yang 

memiliki minat dan kegemaran dalam olahraga dayung (2004:89). 



Bab II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teknik Dasar Mendayung 

 Teknik dasar mendayung merupakan salah satu syarat seseorang bisa melakukan 

olahraga dayung, adapun teknik-teknik yang harus diketahui meliputi 11 macam 

teknik sebagai berikut: posisi awal, set-up phase, posisi entry, catch phase, posisi 

vertical, bagian power, posisi kontrol, bagian steering, posisi exit, bagian air transfer, 

posisi recovery. Penjelasannya sebagai berikut: 

1) Posisi Awal 

 

Gambar 1.  

Posisi Awal Canoe (Reach Position) 
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 Kesalahan yang terjadi pada posisi awal.  

a. Menekan tangan ke bawah, dan memegang tangkai dayung terlalu 

keras. 

b. Tangan bagian atas terlalu ditekan dan sikut tergantung ke bawah 

supaya jangkauan jauh ke depan. 

c. Bagian belakang badan dibengkokkan miring ke depan, kepala 

dianggukkan ke bawah. 

d. Pinggang di tegakkan terlalu rendah dari garis tengah perahu. 

e. Perahu miring kesalah satu sisi. 

f. Lutut depan bergerak kesisi dayungan, sehingga membatasi gerakan 

putaran pingang. 

2) Bagian Set–Up 

Set–up phase berada diantara jangkauan ke depan dan masuk ke dalam 

air. Pada bagian ini  pedayung menyiapkan dirinya untuk melakukan dayungan. 

Dayung harus ditempatkan secara vertikal pada gerakan bagian belakang badan 

dan pinggang keduanya ke depan ke salah satu sisi. Ini adalah gabungan 

gerakan berputar dari setengah badan. 

Dengan membungkuk, arah titik berat badan akan berada pada posisi 

lebih rendah dan bergerak ke depan ke salah satu sisi perahu. Dalam 

kenyataannya pedayung akan mulai menjatuhkan daun dayung kedalam air 

ketika potensi kekuatan beralih kepada kekuatan gerakan daun dayung siap 

untuk masuk kedalam air. Kejadian ini sangat singkat, oleh karena ujung daun 
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dayung sekilas cepat. Bagian dari badan dan tangan siap untuk dipergunakan 

pada bagian Set–Up. Fold Out berarti badan dan tangan lurus ke depan dan satu 

bahu siap untuk diarahkan ke bawah. 

Kesalahan yang sering terjadi pada posisi Set – Up 

a. Pedayung tidak menyiapkan dirinya untuk melakukan dayungan 

dan mulai merubah titik berat. 

b. Antisipasi jangkauan ke depan dan bagian bawah tangan ditekan. 

c. Mempergunakan kekuatan ke dayung. 

3) Posisi Entry  

Entry adalah posisi selanjutnya, merupakan akhir dari posisi Set–Up. 

Pada posisi ini, ujung daun dayung menyentuh permukaan air. Karena 

waktunya sangat cepat, dipisahkan dalam dua bagian. Kedua bagian tersebut 

saling berhubungan. Pedayung sepenuhnya siap untuk melakukan dayungan, 

dan konsentrasi untuk menembus permukaan tanpa percikan air dan 

mencelupkan daun dayung secara cepat. Tangan sebelah atas, bahu, tangan 

sebelah bawah sehingga terbentuk badan, perut dan tulang pungung fleksibel. 

Kekuatan “U” permulaan dari posisi jangkauan ke depan, tetapi 

merupakan pedoman perubahan ke posisi tegak pada saat tangkai dayung tegak 

lurus pada air. Posisi masuk ke dalam air dimana seluruh kekuatan dorongan 

mulai dipergunakan. Titik berat badan sebelah atas ditempatkan ke bawah, 

tetapi titik berat tersebut jangan dipindahkan ke sisi yang lain.  
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Gambar 2. 

 Masuknya Dayungan (Entry Position) 

Posisi tangkai dayung tegak di depan. Posisi ini paling tidak stabil dari 

seluruh putaran dayungan, seperti gambar 2 di atas. 

Kesalahan yang sering terjadi pada posisi Entry 

a. Bagian tangan disebelah atas mulai bergerak ke depan dengan 

melakukan tamparan daun dayung kedalam air. 

b. Setiap perubahan yang dilakukan dari posisi seluruh badan 

merupakan kekeliruan yang utama. 

c. Setiap gerakan pinggang dari gerakan keseluruhan atau dialihkan 

langsung merupakan kesalahan yang utama. 

d. Antisipasi dari dayungan dan mulai menarik ke dayungan. 

e. Miring ke samping untuk menstabilkan perahu. 
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4) Bagian Catch 

Catch adalah antaran posisi masuk kedalam air dan posisi vertikal, 

sehingga istilah tersebut menunjukkan daun dayung menangkap didalam air. 

Hal ini sangat dinamis dan peralihan yang singkat dari menembus permukaan 

air ke gerakan penuh daun dayung. Gerakan daun dayung selalu di bawah, 

dimulai dari pinggang ke posisi putaran keseluruhan dari bagain dada ke perut. 

Daun dayung yang dicelupkan dilakukan dari bawah, dorongan dari 

bagian tangan sebelah atas dan aksi tersebut dilakukan dengan kekuatan 

sepenuhnya dari kekuatan “U”. Komponen bagian atas yang menghasilkan 

kekuatan ke permukaan daun dayung akan bertentangan dari tekanan vertikal. 

Pada saat daun dayung mencelup kedalam air, akan menambah area 

permukaan kontak dengan air dan kekuatan bertambah ke dayung. Yang paling 

penting tugas yang harus dilakukan adalah menanamkan daun dayung 

secepatnnya, dengan mempergunakan desakan dan mempertahankan posisi 

badan secara wajar. 

Waktu yang dipergunakan waktu daun dayung didalam air (Catch) 

diperkecil. Sekalipun demikian, ukuran 60 cm dari ukuran daun dayung 

dibutuhkan waktu yang singkat pada waktu mencelupkan pada posisi vertikal. 

Luas permukaan dayung harus tegak sepanjang dengan arah dari perahu. 

Orientasi ini sangat penting pada waktu mendayung, tetapi pengaturan pada 

bagian ini sangat mudah dilakukan. 
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Catch sering diutamakan oleh para pelatih, kekuatan penuh, dinamis dan 

yang paling penting, bagian dari pelaksanaan dayungan. Akan tetapi sikap dari 

para pedayung yang cenderung untuk melakukan secara cepat posisi Catch. Hal 

yang paling penting ialah jangan ragu-ragu, akan tetapi  dilakukan dengan 

benar, dan kekuatan yang dipergunakan harus dilakukan secara efisien. Pada 

saat Catch dari pada mempergunakan penuh pada saat daun dayung sudah 

berada di air. Catch harus masuk ke air dan jangan kasar seperti memalu pada 

waktu daun dayung mencelup ke air. Supaya tercapai hasil yang baik sehingga 

ujung perahu hanya sedikit ringan tertekan ke depan. 

Kesalahan yang sering terjadi pada posisi Catch 

a. Waktu yang dipergunakan terlalu lama untuk mencapai posisi 

vertikal, dan terlalu cepat menekan dayung. 

b. Tekanan pada bagian bawah tangan dengan antisipasi penempatan 

kekuatan. 

c. Bagian tangan sebelah atas untuk dorongan melebihi dari posisi 

tegak daun dayung. 

d. Penggunaan kekuatan dan saat mencelupkan dayung, tidak 

bersamaan waktunya. 

e. Bagian badan sebelah bawah bergerak untuk menolong melakukan 

tarikan. 
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5) Posisi Vertical 

Posisi Vertical adalah posisi yang berikutnya akhir dari posisi catch. 

Posisi vertical tersebut dijelaskan, bahwa posisi vertikal dayung dari arah 

depan, dan dari bagian sisi perahu (lihat gambar 3). Kekuatan maksimum 

dilakukan pada posisi ini untuk memperoleh efisiensi dan kecepatan. 

Jangkauan daun dayung dicelupkan secara maksimum didalam air, 

tempat antara leher tangkai dayung dan lengan tangan sebelah bawah. Biasanya 

berada pada jarak 15-20 cm dari permukaan air. Pada posisi vertical semua 

gerakan ke bawah dari titik tengah berat badan berhenti dan tidak lagi ada 

tambahan beban yang dipusatkan pada dayung. 

Ketika daun dayung memotong ke bawah dengan benar, lengan sebelah 

bawah pedayung dijatuhkan ke air, bukan ke perahu. Posisi atas bagian badan 

yang bergerak hanya menggunakan putaran dari pinggang untuk menanamkan 

dayung. Tetapi secara sempurna dimulai dengan dorongan. Daun dayung yang 

didorong ke depan seratus persen akan menimbulkan kekuatan, dan kekuatan 

tersebut dipindahkan kepada kekuatan “U” kebagian dada dan perut ke bawah 

secara kaku kearah perahu. Setiap kekeliruan yang dilakukan pada waktu 

mengalihkan tenaga akan mengakibatkan kecepatan perahu berkurang. 
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Gambar 3.  

Posisi Tegak Pada Saat Dayung Dalam Air (Entry Position) 

Bagi pedayung yang baik posisi vertical tidak menimbulkan 

permasalahan, selama pedayung dapat mempertahankan posisi vertical akan 

menambah kekuatan dorongan yang diperoleh. Hal ini ada hubungannya 

dengan gerakan pada phase berikutnya yaitu bagian kekuatan. 

Kesalahan yang sering terjadi pada posisi Vertical 

a. Pergelangan tangan atas mendorong ke depan untuk mendorong ke 

depan untuk mencapai posisi vertical secepatnnya. 

b. Jangan seluruh beban dialihkan ke dayung. 

c. Bagian tangan sebagian bawah ditekan untuk menarik pada saat 

mendayung. 

d. Beban maksimum tidak digunakan pada bagian ini. 
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e. Bagian belakang beban tidak digerakkan lurus, dayung terlalu 

dalam waktu masuk ke dalam air. 

6) Bagian Power 

Bagian dari kekuatan berada diantara posisi dayung tegak dan posisi 

control terhadap dayungan. Selama phase ini 80 % - 85 % dihasilkan dari 

tenaga dorongan ke depan dengan mempertahankan posisi vertical atau 

menggunakan proyeksi ke permukaan daun dayung. Bagian tangan sebelah atas 

selalu tetap untuk jangkauan secara maksimum sesuai dengan kemampuan. 

Tangan sebelah bawah diulurkan secara penuh dengan menekan sikut 

membentuk kekuatan “U” dengan sempurna. Kekuatan dihasilkan dari gerakan 

yang berlawanan dari bahu dan gerakan secara perlahan dari bagian dada dan 

perut. Gerakan sempurna yang berlawanan tersebut, dengan cara melipat keluar 

dan kedalam dari bagian Set-Up. 

Pedayung mulai mengalihkan titik berat badan ke bawah, yaitu ke titik 

pusat perahu sehingga memperoleh kestabilan. Gerakan dari putaran perahu 

yang berlawanan dipusatkan dipinggang untuk mendukung pada bagian badan 

sebelah bawah. Oleh karena itu posisi yang pasti dari pinggang dipusatkan ke 

perahu, sangat penting untuk memperoleh kekuatan. Mengangkat bagian tangan 

sebelah atas jangan dirubah selama phase ini, untuk menjamin dayung 

memperoleh beban yang tetap. Gabungan dari bagian-bagian titik berat dan 

pendayung, akan memperoleh tenaga yang maksimum selama phase ini. 
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Jarak antar permukaan air dan pergelangan tangan sebelah bawah akan 

konstan atau berubah. Selama phase ini orientasi daun dayung dengan 

melakukan perubahan vertical telah dijelaskan. Perubahan daun dayung sangat 

penting untuk memperoleh efisiensi pusat putaran. Bagian atas tangan 

kecepataanya akan berkurang. 

Kesalahan yang sering terjadi pada bagian Power 

a. Kesalahan dari gerakan antara bagian atas dan bagian bawah tangan 

terlalu rendah pada saat pusat dari putaran dayungan. 

b. Gerakan yang berlawanan, dan angkatan tidak pada waktu yang 

tepat. 

c. Penggunaan tenaga terhadap perubahan luas permukaan daun 

dayung. 

d. Tarikan dari pergelangan tangan bawah gerakannya tidak halus. 

7) Posisi kontrol (Control Position) 

Posisi kontrol ini diawali dengan gerakan mengemudi. Pada posisi ini 

dayung berada pada 30-40 derajat dari posisi tegak lurus. Bagian badan sebelah 

atas tidak berputar, pinggang dan bahu datang secara tegak dari titik tengah 

perahu (lihat gambar 4). 

Kekuatan “U” tetap sempurna tetapi mulai dimiringkan sedikit ringan ke 

sisi sebelah dalam perahu, dengan membawa bagian atas lengan ke dalam. 

Kontrol tidak dalam posisi berhenti, tetapi merupakan bagian dari teknik 

Canoeing, yaitu perubahan dari kekuatan ke phase kontrol. 
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Untuk menjaga perahu berjalan lurus mengemudi harus dilakukan pada 

waktu mendayung. Banyak perbedaan yang dilakukan, oleh karena itu perahu 

akan berjalan lurus di medan pertandingan. Teknik yang benar dari posisi 

kontrol dilakukan mengikuti phase power. 

 

Gambar 4.  

Posisi Mengendalikan Dayungan (Control Paddle Position). 

Fungsi yang paling mendesak dari dayung, perubahan dorongan ke 

depan dengan putaran dari pergelangan tangan atas. Kekuatan dorongan yang 

rendah akan membantu meluncurnya perahu. 

Kesalahan yang sering terjadi pada posisi kontrol 

a. Peralihan tidak halus. 

b. Menekan pada kedua bagian atas dan bawah sikut. 

c. Tangan sebelah atas terlalu rendah untuk efisiensi kontrol. 
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d. Terlalu banyak mengunakan tenaga untuk mengemudi. 

e. Bagian badan sebelah atas terlalu menekan untuk posisi control. 

8) Bagian Steering 

Bagian mengemudi sangat diperlukan pada Canoeing untuk menjaga 

supaya perahu memutar dayung terlepas dari kekuatan tekanan, perubahannya 

dengan sistem huruf “J”. Hal ini dilakukan dengan membawa bagian atas 

tangan dan bagian bawah tangan melakukan putaran perlahan keluar. 

Pada saat daun dayung berputar harus pada bagian tengah. Gerakan ini 

dihasilkan seketika dimana pengadilan ke badan, dengan mendorong keluar 

dayung dibagian buritan perahu. Selama bagian mengemudi, dayung mulai 

keluar dari air, tangan sebelah atas mulai menarik dayung keluar dari air. 

Badan kembali siap pada posisi start bagian lengan sebelah bawah 

perlahan mulai ditekan koordinasi dengan lengan atas melakukan gerakan. Pada 

saat akhir dari bagian mengemudi tidak ada lagi kekuatan dorongan kemudi 

dengan menggunakan daun dayung, hal ini merupakan salah satu seni dari 

Canoeing. Untuk memperoleh keahlian harus berjalan lurus dengan kecepatan 

maksimum dan sedikit kesalahan. Tidak diragukan lagi, dalam olahraga 

Canoeing melakukan bagian kemudi harus dipelajari. 

Kesalahan yang sering terjadi pada bagian Mengemudi 

a. Gerakan yang tidak perlu terlalu kuat untuk menghasilkan tarikan 

yang kuat. 

b. Perahu miring, kehilangan keseimbangan miring ke salah satu sisi. 
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c. Terlalu banyak meninggalkan pada akhir dayungan. 

d. Lengan atas ditempatkan terlalu rendah dan menyimpang ke satu 

sisi terlalu jauh. 

e. Waktu yang dilakukan terlalu lama dalam phase ini. 

9) Posisi Exit 

Posisi Exit dimana daun dayung terakhir menyentuh air merupakan 

akhir dari bagian mengemudi. Jarak antara masuk ke dalam air dan keluar 

merupakan panjang satu dayungan. Sebab itu dapat diketahui kekuatan gerakan 

dari perahu. Pada posisi exit tidak ada beban dan kekuatan pada dayung. Perahu 

tanpa kekuatan yang datang dari badan. 

Badan pedayung kembali pada posisi normal. Dan tidak ada lagi 

gerakan antara bagian bawah dan bagian atas badan. Dua titik berat bergabung, 

posisi lutut menjamin dalam kondisi tegak (lihat gambar 5). 

 

Gambar 5. Posisi Keluarnya Dayungan (Exit Paddle Position) 
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10) Bagian Air Transfer 

Pada bagian ini dayung berada di antara dayung keluar dari air dan 

jangkauan ke depan, yang disebut pertengahan Recovery. Dayung berada diluar 

yang diikuti oleh gerakan sikut bagian atas dan diikuti lengan depan dari 

sebelah bawah. 

Dayung bergerak diatas air, pergelangan tangan atas menjangkau 

ketinggian yang diperlukan. Badan bagian atas mulai tegak dan bergerak 

kedepan. Titik berat bagian badan sebelah atas terpisah dari bagian badan 

sebelah bawah dan bergerak ke depan. 

Kesalahan yang terjadi pada bagian Air Transfer 

a. Pedayung mencoba mendapatkan posisi yang sempurna dalam 

phase ini. 

b. Terlalu banyak bagian badan bergerak untuk mempertahankan 

perahu. 

c. Kehilangan keseimbangan, miring ke satu sisi perahu. 

d. Gerakan tidak halus, peralihan seketika terlalu banyak beban ke 

kaki sebelah depan. 

e. Dayung bergerak ke depan terlalu rendah dengan air. 

f. Lengan atas dijatuhkan terlalu rendah. 
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11) Posisi Recovery 

Recovery adalah posisi yang utama, selama pertengahan daun dayung 

berada di udara, hal ini disebut posisi check, dimana pedayung menempatkan 

dirinya pada posisi permulaan untuk melakukan dayungan berikutnya. 

Pedayung harus tepat pada posisinya, pada saat dayung di udara 

pergelangan tangan bagian atas menjangkau ketinggian yang diinginkan, dan 

daun dayung tergantung secara vertikal di atas udara dari satu sisi samping. 

Badan mulai bergerak, pusat titik berat mulai begerak ke depan. Perubahan 

posisi tersebut, Si pedayung memperhatikan tangkai daun dayung berada di 

tengah udara. 

 
2.2 Komponen Kondisi Fisik 

 Kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak 

dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaannya. Artinya 

bahwa setiap usaha peningkatan kondisi fisik harus mengembangkan semua 

komponen tersebut (M. Sajoto, 1988:57). Adapun komponen-komponen kondisi fisik 

yaitu : 

1) Kekuatan (Strenght) 

Kekuatan adalah komponen kondisi fisik yang menyangkut masalah 

kemampuan seorang atlet pada saat mempergunakan otot-ototnya menerima 

beban dalam waktu kerja tertentu (M. Sajoto, 1988:58). 
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2) Daya tahan (Endurance) 

Daya tahan ada dua golongan, yaitu : 

a. Daya tahan otot (Local Endurance) 

Daya tahan otot adalah kemampuan seseorang dalam 

mempergunakan suatu kelompok otot-ototnya untuk berkontraksi terus-

menerus dalam waktu relatif lama dengan beban tertentu (M. Sajoto, 

1988:58). 

b. Daya tahan umum (General Endurance) 

Daya tahan umum adalah kemampuan seseorang dalam mem-

pergunakan sistem jantung, pernapasan dan peredaran darahnya secara 

efektif dan efisien dalam menjalankan kerja terus-menerus yang melibatkan 

kontraksi sejumlah otot-otot besar dengan intensitas tinggi dalam waktu 

yang cukup lama (M. Sajoto, 1988:58). 

3) Kecepatan (Speed) 

Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan 

berkesinambungan, dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya. Dalam masalah kecepatan ini, ada kecepatan gerak dan kecepatan 

explosive (M. Sajoto, 1988:58). 

4) Daya ledak otot (Muscular Power) 

Daya ledak otot adalah kemampuan seseorang untuk melakukan 

kekuatan maksimum, dengan usahanya yang dikerahkan dalam waktu 
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sependek-pendeknya. Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa, daya ledak otot 

atau power adalah : 

  Power   =    Kekuatan (Force) X Kecepatan atau (Velocity) 

         P    =    F  x   T 

Seperti gerak dalam tolak peluru, lompat tinggi dan gerakan yang lain 

bersifat explosive (M. Sajoto, 1988:58). 

5) Kelentukan (Flexibilty) 

Kelentukan adalah keefektifan seseorang dalam penyesuaian dirinya, 

untuk melakukan segala aktivitas tubuh dengan penguluran seluas-luasnya, 

terutama otot-otot, ligamen-ligamen disekitar persendian (M. Sajoto, 1988:58). 

6) Kelincahan (Agilty) 

Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah posisi di 

area tertentu, seseorang yang mampu mengubah satu posisi yang berada dalam 

kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik, berarti kelincahannya cukup 

baik (M. Sajoto, 1988:59). 

7) Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang mengendalikan organ-

organ syaraf otot (M. Sajoto, 1988:59). 

8) Koordinasi (Coordination) 

Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan bermacam-

macam gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif (M. 

Sajoto, 1988:59). 
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9) Ketepatan (Accuracy)  

Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerakan-

gerakan bebas terhadap suatu sasaran, sasaran ini dapat merupakan suatu jarak 

atau suatu objek langsung yang harus dikenai dengan salah satu bagian tubuh 

(M. Sajoto, 1988:59). 

10) Reaksi (Reaction)  

Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya 

dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera, syaraf atau rasa 

lainnya (M. Sajoto, 1988:59). 

 
2.3 Komponen Kondisi Fisik Pedayung 

1) Kekuatan 

Kekuatan otot lengan dalam melakukan tarikan maupun dorongan oleh 

kedua lengan secara bergantian di setiap gerakan mendayung. 

2) Kecepatan 

Kecepatan dorongan dan tarikan oleh lengan dan gerakan bahu yang 

menghasilkan frekuensi putaran dayung bertambah cepat sehingga frekuensi 

putarannya meningkat, membuat laju perahu akan semakin cepat pula. 

3) Power  

Power, sangat dominan untuk kinerja mendayung yang optimal, power 

adalah gabungan dari kekuatan otot lengan dan kecepatan putaran dayungan 

yang menghasilkan tarikan dan dorongan yang maksimal ke air dan perahu. 
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4) Reaksi 

Reaksi dibutuhkan pada saat melakukan start, hal ini berhubungan 

dengan respon atlet terhadap aba-aba yang diberikan petugas start. 

5) Koordinasi 

Koordinasi setiap gerakan putaran dayung dengan dorongan lengan dan 

bahu, putaran pinggang dan tendangan kaki harus senantiasa dijaga agar 

memperoleh gerakan mendayung yang benar.  

6) Keseimbangan 

Keseimbangan dibutuhkan untuk mempertahankan kondisi perahu yang 

stabil/tidak oleng. 

7) Kelentukan 

Kelentukan diperlukan untuk setiap gerakan yang luwes dan tidak kaku. 

Pada saat lengan dan bahu mendorong diikuti punggung yang membungkuk 

serta tendangan kaki, sesuai dengan gerakan mendayung yaitu terus menerus 

tanpa ada saat berhenti dari setiap bagiannya 

8) Daya tahan 

Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan otot-

ototnya berkontraksi secara terus menerus dalam waktu yang relativ lama, 

sedangkan daya tahan cardiovaskuler adalah kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan sistem jantung, paru dan peredaran darah secara efektif dan 

efisien untuk mendayung secara terus menerus dengan intensitas tinggi dalam 

waktu yang lama sesuai dengan jarak yang ditempuh.   
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2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kondisi Fisik 

        Kondisi fisik merupakan faktor utama yang harus dimiliki oleh seseorang atlet 

walaupun tidak meninggalkan aspek yang lain seperti aspek teknik, taktik dan mental. 

Kondisi fisik yang dimiliki seseorang atlet berbeda-beda, untuk dapat memiliki, 

memelihara dan meningkatkan kondisi fisik dengan baik, manusia harus berusaha dan 

juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Sukirno 

(1990,16) bahwa faktor yang mempengaruhi kondisi fisik yaitu: 1) faktor latihan 2) 

faktor kebiasaan hidup sehat 3) faktor lingkungan 4) faktor istirahat 5) faktor 

makanan dan gizi. 

1) Faktor latihan  

Latihan yang dimaksud adalah latihan fisik ini harus ditata, 

direncanakan dan dilakukan dengan baik dan sistematis sehingga bisa 

meningkatkan kemampuan biomotorik yang dibutuhkan (Rusli Lutan dkk, 

2000:60). Beberapa komponen fisik yang  perlu dikembangkan adalah: 1) daya 

tahan kardiovaskuler 2) daya tahan kekuatan 3) kekuatan otot 4) kelentukan 5) 

kecepatan 6) stamina 7) kelincahan 8) daya ledak. Dalam memberikan latihan 

fisik tekanan harus banyak diberikan pada perkembangan tubuh secara teratur 

dan seksama, intensitasnya bisa ditingkatkan. Proses ini harus dilakukan dengan 

ketelatenan dan kewaspadaan. 
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2) Faktor lingkungan  

Lingkungan dapat diartikan tempat dimana seseorang itu tinggal dalam 

waktu yang lama. Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan 

sosial ekonomi. Hal ini dapat dimulai dari lingkungan pergaulan, lingkungan 

pekerjaan, lingkungan daerah tempat tinggal dsb. Keadaan lingkungan yang 

baik akan menunjang kehidupan yang baik pula. Dengan demikian manusia 

tersebut harus bisa mengantisipasi dan menjaga lingkungan dengan baik supaya 

terhindar dari berbagai penyakit linkungan. 

3) Faktor kebiasaan hidup sehat 

Kebiasaan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari harus dijaga dengan 

baik, apalagi dalam kehidupan berolahraga. Dengan demikian manusia akan 

terhindar dari penyakit. Kebiasan hidup sehat dapat dilakukan dengan cara: 

a. Selalu menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan dsb. 

b. Makan-makanan yang hygienis dan mengandung gizi (empat sehat 

lima sempurna). 

4) Faktor istirahat 

Pada program latihan yang mempengaruhi harus dicantumkan waktu 

pemulihan atau istirahat yang cukup. Jika tidak, atlet akan mengalami kelelahan 

dan penampilannya akan menurun. Oleh karena itu program latihan yang 

tersusun dengan baik, tidak membuat atlet mengalami kejenuhan dalam 

berlatih. 

 



 31

 Latihan yang keras secara terus-menerus setiap hari, atlet akan 

mengalami kelehan hebat/ overtraining. Dengan demikian setiap latihan harus 

diikuti oleh istirahat baik fisik maupun mental. 

5) Faktor makanan dan gizi 

 Pengaturan makanan yang tepat sesuai dengan cabang olahraga, akan 

menunjang penampilan. Seorang olahragawan memerlukan makanan sehari-

hari yang adekuat dimana didalamnya terkandung zat-zat gizi dalam jumlah 

yang cukup tetapi harus diperhatikan komposisi makanannya. 

Untuk dapat membina badan yang sehat diperlukan 5 macam zat gizi 

utama dalam tubuh dengan jumlah yang optimal. Zat gizi tersebut adalah: 

a. Protein  

Protein ada dua macam yaitu protein hewani dan nabati. Protein 

hewani adalah yang berasal dari hewan, sedangkan protein nabati 

adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Protein berfungsi 

sebagai bahan pembangun tubuh, untuk pertumbuhan, pembuatan 

enzim, hormon, pigmen, dan juga penghasil kalori. 

b. Zat Lemak  

Lemak merupakan bahan makanan yang banyak menghasilkan 

kalori, lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, K dan 

sebagai pelindung terhadap perusak yang mekanis. Lemak juga 

bertindak sebagai isolasi mencegah hilangnya panas yang terlalu cepat. 
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c. Karbohidrat  

Karbohidrat adalah zat makanan yang memberikan sumber tenaga 

paling banyak. Zat ini juga berfungsi sebagai oksidasi atau pembakaran 

zat. 

d. Vitamin 

Vitamin berfungsi sebagai penjaga agar tubuh tetap normal. 

Pemenuhan vitamin dalam tubuh haruslah tetap, sebab jika tubuh 

kekurangan dan kelebihan vitamin tidak baik bagi tubuh dan bisa 

menyebabkan penyakit.   

e. Mineral  

Mineral adalah bagian dari setiap sel. Mineral membawa zat-zat 

makanan ke sel-sel dalam tubuh dan sebagai pengantar suhu badan. 

Tanpa mineral manusia tidak akan bisa hidup. 

 
2.5 Pemeliharaan dan Peningkatan Kondisi Fisik 

 Pemeliharaan dan peningkatan kondisi fisik harus dijaga sebaik mungkin supaya 

tidak menurun. Pemeliharaan dan peningkatan kondisi fisik sangat erat hubungannya 

dengan program latihan karena kondisi fisik yang baik dapat tercapai melalui 

program latihan yang terarah dan teratur. Untuk meningkatkan prestasi yang 

maksimal, atlet perlu memperhatikan prinsip dalam latihan. Adapun tujuh prinsip 

yang dikemukakan Bompa (1990) yang dikutip Rusli Lutan dkk (2000:17) yaitu: 
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1) Prinsip aktif dan kesungguhan hati berlatih  

Faktor terpenting untuk mendukung pencapaian keberhasilan itu adalah 

kesungguhan dan keaktifan atlet dalam mengikuti latihan. Faktor ini akan besar 

pengaruhnya terhadap perkembangan pada diri si atlet baik dalam pengetahuan 

maupun dalam keterampilannya. 

2) Prinsip perkembangan menyeluruh  

Prinsip perkembangan yang menyeluruh disusun dari suatu keterkaitan antar 

semua organisme dalam sistem kerjanya dari tubuh atas proses fisiologis maupun 

psikologinya terutama dalam pengembangan kemampuan biomotoriknya seperti 

kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, koordinasi gerak, dan sebagainya. 

Atlet juga diberi kebebasan untuk melakukan keterampilan fisik lainnya. 

a. Prinsip spesialisasi 

Atlet yang menekuni cabang olahraga tertentu mempunyai tujuan dan 

motif dalam melakukan spesialisasi dalam cabang olahraga tersebut. 

Spesialisasi berarti mencurahkan segala kemampuan baik fisik  maupun psikis 

pada suatu cabang olahraga tertentu (Harsono, 1988:190). Maksud dari 

spesialisasi ialah latihan yang khusus untuk suatu cabang olahraga yang 

bersangkutan, misalnya pada cabang olahraga dayung seseorang harus fokus 

berlatih kekuatan, kecepatan, power, reaksi, koordinasi, keseimbangan, 

kelentukan dan daya tahan. 
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b. Prinsip individualis 

Merupakan salah satu syarat yang penting dalam latihan dan harus 

diterapkan kepada setiap atlet, sekalipun mereka mempunyai tingkat prestasi 

yang sama. Seluruh konsep latihan haruslah sesuai dengan kekhasan setiap 

individu agar tujuan dan konsep-konsep latihan tersebut dapat tercapai 

(Harsono, 1988:112). 

c. Prinsip variasi 

Melaksanakan program latihan yang benar biasanya akan banyak 

menuntut waktu dan kerja keras dari atlet. Variasi teknik sangat mendukung 

dalam melatih atlet sebab program latihan yang lama akan menjadikan rasa 

kebosannan pada atlet. 

d. Prinsip model dalam latihan 

Model merupakan sebuah tiruan, simulasi dari suatu kenyataan yang 

disusun dari suatu elemen-elemen khusus dari sejumlah fenomena yang dapat 

diawasi dan diselidiki oleh seseorang secara pasti pengembangan suatu model 

masa datang harus berdasarkan pada suatu proses dalam waktu yang pendek. 

Sebaliknya model masa datang harus berdasarkan pada sesuatu yang 

mendahuluinya, menghilangkan komponen yang keliru dan mengenalnya 

suatu model yang baru. 

e. Prinsip overload  (penambahan beban latihan)  

Latihan harus menyebabkan penekanan fisik dan mental atlet. beban 

latihan yang dikerjakan oleh atlet sebaiknya atlet harus betul-betul  merasakan 

 



 35

berat, kemudian timbul kelelahan fisik dan mental secara menyeluruh. Stress 

fisik dapat ditimbulkan dengan jalan pemberian beban latihan yang lebih dari 

batas kemampuan si atlet (Suharno HP, 1986:20). Prinsip overload atau 

pembebanan yang selalu meningkat secara bertahap akan menghasilkan over 

kompensasi dalam kemampuan biologi dan keadaan itu merupakan prasyarat 

untuk meningkatkan prestasi. 

 
2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Altlet 

 Faktor-faktor yang menentukan bagi seorang atlet untuk berprestasi dalam suatu 

perlombaan menurut Depdikbud (1994:32) yaitu: 

1) Kepribadian atlet/personality 

       Dalam latihan maupun perlombaan semua direncanakan secara terprogram oleh 

para pelatih atau Pembina. Atlet harus mengerti dengan jelas maksud, tujuan dan isi 

dari latihan atau perlombaan tersebut serta apa yang harus dilakukan, karena yang 

melaksanakan langsung latihan dan perlombaaan tersebut adalah para atlet tersebut. 

Apabila atlet sudah mengerti dengan jelas, semua harus dilaksnakan, maka pada 

atlet tersebut harus melaksanakan secara konsisten semua program/ perencanaan 

latihan maupun perlombaan. 

Untuk dapat melakukan semua ini, sehingga tujuan dapat tercapai diperlukan 

kepribadian yang baik dengan motivasi dengan motivasi yang tinggi untuk 

mencapai tujuan. 
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Tanpa kepribadian dan mental yang baik dari atlet itu sendiri maka akan sulit 

menjalankan perencanaan program secara konsekuen. 

2) Fitnes umum dan khusus 

Dayung rowing (2000 m) dan dayung canoeing (100 m) termasuk olahraga 

daya tahan dan kekuatan (strength endurance sports), sedangakan untuk 500 m 

dayung canoeing ditambah dengan unsur kecepatan. 

Mendayung rowing 2000 m, waktunya berkisar antara 5’ 30” sampai dengan 8’ 

30”, tergantung dari jenis perahu dan kualitas atlet (atlet yang menguasai perahu 

dan pantas untuk berlomba). Kayuhan yang dibutuhkan antara 210 s/d 240 

kayuhan, dengan kecepatan 30 s/d 38 kayuhan permenit. Kekuatan kayuhan adalah 

kurang lebih 500 Newton dan beban kerja kira-kira 1100 s/d 1200 Nm/sec. Atlet-

atlet dayung rowing level atas merupakan olahraga yang memerlukan kapasitas 

fisiologi sub maksimal yang cukup baik. 

  Fitness khusus yang berhubungan dengan olahraga dayung rowing adalah: 

a. Daya tahan kekuatan (strength endurance) yang terdiri dari kapasitas 

aerobic dan anaerobic (laktat dan non laktat). 

b. Kekuatan maksimum selama mengayuh. 

c. Kekuatan maksimum dari otot-otot tertentu (flexor lengan/ arm, hip 

dan extensor punggung/ back). 

d. Daya tahan kekuatan khusus dari kelompok otot-otot utama. 

e. Kekuatan khusus dari otot-otot antagonis 
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Perbedaaan tingkatan dalam suatu peerlombaaan memaksa kekhusussan 

persyaratan dari fitness atlet. Keperluan, isi dan proporsi dari latihan fitness 

diberikan sesuai dengan kebutuhan untuk perlombaaan dayung rowing tersebut, 

dimana latihan-latihan fisik dapat diberikan sangat mirip gerakan mendayung 

dengan segala variasinya. 

3) Kecakapan dalam koordinasi dan keterampilan teknis dalam mendayung 

Jika pedayung ingin mencapai hasil yang luar biasa dalam suatu kompetisi 

maka ia harus konsisten dan mempertahankan kecakapan koordinasi yang baik. 

Untuk prakteknya keterampilan ini sangat ditentukan oleh teknik sebagai berikut:  

a. Kemahiran teknik mendayung yang efisien akan mencapai kecepatan 

yang maksimal tiap-tiap kayuhan pada kondisi beban kerja submaksimal 

seperti dalam suatu perlombaan. 

b. Kemantapan dalam tiap kayuhan pada latihan atau perlombaan dengan 

kecepatan bervariasi atau perubahan karena pengaruh angin, gelombang 

dan arus. 

c. Keluwesan dalam menggunakan teknik-teknik mendayung diperlukan 

perubahan jenis perahu atau taktik dalam tiap perlombaan. 

d. Menggunakan struktur individu dari gerakan dalam menentukan kategori 

perahu dan tempat pedayung dalam perahu akan membuat hasil yang 

maksimum dari para pedayung. Hasilnya kita coba dalam suatu 

perlombaan dayung yang memerlukan kemampuan teknik dan 
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menggunakan semua hasil latihannya untuk membuat kecepatan perahu 

menjadi seefisien mungkin. 

4) Kecakupan mengatur strategi 

Dalam persaingan yang demikian ketat, maka taktik dalam perlombaan menjadi 

sesuatu hal sangat penting. Yang dimaksud dengan taktik disini adalah membuat 

perencanaan yang paling efisien dalam suatu perlombaan dengan melihat 

kemampuan kita dan kemampuan lawan serta target yang hendak dicapai. 

 
2.7 Tes Kemampuan Kondisi Fisik 

 Pada  dasarnya tes kemampuan kondisi fisik suatu cabang olahraga berbeda-

beda. Hal ini disebabkan tes kemampuan kondisi fisik harus sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing cabang olahraga yang ditekuni. Dengan demikian tes tersebut dapat 

menggambarkan secara keseluruhan kemampuan kondisi fisik seseorang. 

 Harsuki (2003:323), tes kemampuan kondisi fisik cabang olahraga dayung, 

kayak, lomba perahu tradional adalah sebagai berikut: 

1) Tes Lari 30 meter 

2) Tes Sit-up 

3) Tes loncat tegak atau (Vertical Jump) 

4) Tes Pull–up 

5) Duduk pada tembok atau (Sitting On The Wall) 

6) Duduk berlunjur dan meraih (Sit and Reach) 

7) Lari 15 Menit 

 



 39

2.8 Kriteria Kondisi Fisik 

 Setelah dilakukan tes kemampuan kondisi fisik pada mahasiswa anggota UKM 

dayung dapat diketahui status kondisi fisiknya. Hal tersebut dapat diklasifikasikan 

menggunakan norma tes kondisi fisik. Adapun penilaian hasil rangkaian setiap 

kategori komponen kondisi fisik adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. 

Konversi klasifikasi penilaian setiap butir tes 

 Kemampuan kondisi fisik atlet pelatnas 

KRITERIA NILAI 
Baik Sekali 5 

Baik 4 
Sedang 3 
Kurang 2 

Kurang Sekali 1 
   (Harsuki, 2003:350) 
 

Tabel 2. 

Klasifikasi penilaian seluruh rangkaian tes altet pelatnas 

INTERVAL NILAI KRITERIA 
            5,0 -               BS+ 

4,8 - 4,9               BS 
4,4 - 4,7               B+ 
4,0 - 4,3               B 
3,8 - 3,9               B- 
3,4 - 3,7               S+ 
3,0 - 3,3               S+ 
2,8 - 2,9               S- 
2,4 - 2,7               K+ 
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2,0 - 2,3               K 
1,8 - 1,9               K- 
1,4 - 1,7 KS+ 
1,0 - 1,3               KS 

  (Harsuki, 2003:350) 

 Norma yang berlaku diatas adalah norma atlet nasional. Apabila diperuntukkan 

bagi atlet tingkat propinsi atau daerah, maka nilai norma diturunkan satu tingkat dari 

norma nasional. Sebagai contoh hasil suatu butir tes atlet pelatnas berdasarkan norma 

nasional statusnya sedang (S), maka bagi atlet tingkat propinsi normanya diturunkan 

menjadi kurang (K) (Harsuki, 2003:319).  

Tabel 3. 

Klasifiksi penilaian seluruh rangkaian tes atlet propinsi atau daerah 

Interval Nilai KRITERIA 
4,8 - 4,9                 BS+ 

            4,4 - 4,7                 BS 
            4,0 - 4,3                 B+ 
            3,8 - 3,9                 B 
            3,4 - 3,7                 B- 
            3,0 - 3,3                 S+ 
            2,8 - 2,9                 S 
            2,4 - 2,7                 S- 
            2,0 - 2,3                 K+ 
            1,8 - 1,9                 K 
            1,4 - 1,7                 K- 
            1,0 - 1,3                 KS 
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2.9 Tinjauan Tentang Kondisi Fisik Pedayung 

1) Teknik Dasar Mendayung 

Meliputi 11 macam teknik yaitu: 1) Posisi awal yaitu permulaan sikap sebelum 

mulai mendayung, dengan memperhatikan bagian-bagian tubuh seperti cara 

memegang dayung, posisi dayung, posisi kepala dan badan, posisi pinggang, posisi 

badan terhadap perahu. 2) Set-up phase merupakan lanjutan dari posisi awal 

dimana pedayung harus siap melakukan dayungan sehingga titik berat badan berada 

didepan dengan sedikit membungkukkan badan. 3) Posisi entry adalah akhir dari 

posisi set-up, pedayung sepenuhnya siap melakukan dayungan, dan konsentrasikan 

dayung menembus permukaan air tanpa percikan dan mencelupkan daun dayung 

secara cepat.  4) Bagian catch adalah awal mula dari gerakan mendayung yang 

dimulai dari daun dayung menangkap didalam air kemudian melakukan dayungan 

dengan kekuatan penuh serta dinamis. Catch dimulai dari pinggang ke posisi 

putaran keseluruhan dari bagian dada ke perut. 5) Posisi vertical yaitu posisi 

vertical dayung dari arah depan, dan dari bagian sisi perahu. Kekuatan yang 

maksimal digunakan dalam posisi ini guna memperoleh efisiensi dan kecepatan. 6) 

Bagian power adalah bagian dari kekuatan diantara posisi tegak dan control 

terhadap dayungan, 80-85 % kekuatan dihasilkan pada bagian ini. 7) Posisi control 

diawali dengan gerakan mengemudi, dayung berada 30-40 derajat dari posisi tegak 

lurus. Badan sebelah atas tidak berputar, pinggang dan bahu datang secara tegak 

dari titik tengah perahu. Untuk menjaga perahu berjalan lurus, mengemudi harus 

dilakukan pada waktu mendayung. 8) Bagian steering diperlukan untuk menjaga 
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perahu sewaktu memutar dayung terlepas dari kekuatan tekanan, dengan perubahan 

menggunakan sistem ”J” yaitu membawa bagian atas tangan dan bagian bawah 

tangan melakukan gerakan perlahan keluar. 9) Posisi exit yaitu dayung terakhir 

menyentuh air, merupakan akhir dari bagian mengemudi. 10) Bagian air transfer, 

berada diantara dayung keluar air dan jangkauan ke depan, dayung berada diluar 

yang diikuti oleh gerakan sikut bagian atas dan diikuti lengan depan dari sebelah 

bawah. Posisi recovery, posisi yang utama, selama pertengahan daun dayung 

berada di udara dimana pedayung menempatkan dirinya pada posisi permulaan 

untuk melakukan permulaan untuk melakukan dayungan.  

2) Komponen Kondisi Fisik Pedayung 

 Komponen kondisi fisik menurut Depdikbud (1994) ada 8 komponen meliputi: 

1) Kekuatan, kekuatan otot lengan dalam melakukan tarikan maupun dorongan oleh 

kedua lengan secara bergantian di setiap sisinya. 2) Kecepatan, kecepatan dorongan 

dan tarikan oleh lengan dan gerakan bahu yang menghasilkan frekuensi putaran 

dayung bertambah cepat sehingga frekuensi putarannya meningkat, membuat laju 

perahu akan semakin cepat pula. 3) Power, power sangat dominan untuk kinerja 

mendayung yang optimal, power adalah gabungan dari kekuatan otot lengan dan 

kecepatan putaran dayungan yang menghasilkan tarikan dan dorongan yang 

maksimal ke air dan perahu. 4) Reaksi, reaksi dibutuhkan pada saat melakukan 

start, hal ini berhubungan dengan respon setiap pedayung terhadap aba-aba yang 

diberikan petugas start. 5) Koordinasi, koordinasi setiap gerakan putaran dayung 

dengan dorongan lengan dan bahu, putaran pinggang dan tendangan kaki harus 
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senantiasa dijaga agar memperoleh gerakan mendayung yang benar. 6) 

Keseimbangan, keseimbangan tubuh dibutuhkan untuk mempertahankan tubuh 

yang seimbang agar didapat gerakan mendayung yang benar. 7) Kelentukan, 

kelentukan diperlukan untuk setiap gerakan yang luwes dan tidak kaku, sesuai 

dengan gerakan mendayung yaitu terus menerus tanpa ada saat berhenti dari setiap 

bagiannya, pada saat lengan dan bahu mendorong diikuti punggung yang 

membungkuk serta tendangan kaki. 8) Daya  tahan, daya tahan  diperlukan 

pedayung dalam mempergunakan sistem jantung, paru, peredaran darah dan otot-

ototnya untuk berkontraksi secara efektif dan efisien untuk mendayung secara terus 

menerus dengan intensitas tinggi dalam waktu yang lama sesuai dengan jarak yang 

ditempuh. 

Kondisi fisik yang dimiliki seseorang atlet berbeda-beda, untuk dapat memiliki, 

memelihara dan meningkatkan kondisi fisik dengan baik, terdapat 5 faktor yaitu: 1) 

Faktor latihan, 2) Faktor kebiasaan hidup sehat, 3) Faktor lingkungan, 4) Faktor 

istirahat dan 5) Faktor makanan dan gizi.  

 
2.10 Kerangka Berfikir 

 Komponen-komponen kondisi fisik merupakan satu kesatuan utuh dari 

komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan, baik peningkatan, maupun 

pemeliharaannya Olahraga dayung membutuhkan kemampuan kondisi fisik meliputi 

kekuatan, kecepatan, power, reaksi, koordinasi, keseimbangan, kelentukan dan daya 
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tahan. Setiap pedayung harus mempunyai seluruh komponen kondisi fisik, yang 

berfungsi memudahkan kerja otot dalam hubungannya dengan mendayung.  

 Pedayung dapat mengetahui tingkat kondisi fisiknya dengan cara di tes dengan 

pengukuran anthopometri. Tes pengukuran anthopometri yang digunakan 

menggunakan standar pengukuran atlet nasional didalam buku Prof. Dr. Harsuki 

(2003:323), dengan menggunakan 7 item tes cabang olahraga dayung meliputi: tes 

lari 30 meter, tes sit-up, tes loncat tegak (vertical jump), tes pull-up, tes duduk pada 

tembok (sitting on the wall), tes duduk berlunjur dan meraih (sit and reach) dan lari 

15 menit. 

 Tujuan dari tes dan pengukuran anthopometri cabang olahraga dayung khusunya 

pada UKM Dayung UNNES yaitu untuk mengetahui tingkat kemampuan kondisi 

fisik setiap mahasiswa anggota UKM Dayung UNNES, apakah termasuk dalam 

kategori baik sekali, baik, sedang, kurang, atau kurang sekali. Sehingga hasil dari tes 

pengukuran ini dapat digunakan untuk menyusun program latihan fisik dan latihan 

teknik. Dari penelitian ini diharapkan mahasiswa anggota UKM Dayung UNNES 

tingkat kondisi fisiknya termasuk dalam kategori baik.  

 
2.11 Penelitian yang Relevan 

 Hasil penelitian Sucipto (2002) terhadap atlet Dayung Kayak Putra Jawa Tengah 

Tahun 2002 tentang Hubungan Antara Kekuatan Otot Bahu, Kekuatan Otot Lengan 

Dan Kekuatan Otot Torsio Togok Dengan Kinerja Mendayung Kayak 250 Meter 

setelah dianalisis, diperoleh harga Freg  hitung sebesar 6,3 hasil ini lebih besar 
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dibandingkan dengan harga Freg tabel dengan taraf signifikan 5 % dan dengan db 3/9 

yaitu sebesar 3,41. Dengan demikian Freg hitung adalah signifikan. Berdasar 

perhitungan juga didapat sumbangan masing-masing prediktor yaitu SR X1 = 53,65 %  

SR X2 = 31,60 % SR X3 = 14,75 %. 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa (1) ada hubungan yang berarti antara 

kekuatan otot bahu, kekuatan otot lengan, kekuatan otot torsio togok dengan kinerja 

mendayung kayak 250 m pada atlet dayung kayak Jawa Tengah tahun 2002, (2) 

kekuatan otot bahu memberi sumbangan paling besar dari pada kekuatan otot lengan 

dan kekuatan otot torsio togok dengan kinerja mendayung kayak 250 meter. (3) 

secara bersamaan kekuatan otot bahu, kekuatan otot lengan, kekuatan otot torsio 

togok berperan terhadap kinerja mendayung kayak secara efektiv memberi 

sumbangan sebesar 67,76 %, yaitu 36,35 % dari kekuatan otot bahu 21,14 % dari 

kekuatan otot lengan dan kekuatan otot torsio togok 10 %. 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Untuk memperoleh tujuan yang diharapkan, maka bagaimana metode 

penelitian harus tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Disamping itu metode penelitian merupakan syarat 

mutlak dalam suatu penelitian, sebab baik tidaknya suatu penelitian tergantung 

dari pertanggungjawaban metode penelitiannya. 

Penentuan metode yang digunakan dalam penelitian harus benar-benar 

teliti sehingga data yang diperoleh memenuhi standar validitas yang diinginkan 

atau sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Demikian juga analisanya 

bersifat faktual, dikondisikan dengan tujuan penelitian dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan kaidah yang berlaku.  

Untuk mengurangi dan menghindari kesalahan yang mungkin terjadi 

dalam penelitian perlu diadakan pemisahan tentang langkah untuk menentukan 

obyek penelitian. 

 
3.1 Populasi  

Seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki disebut populasi. 

Populasi dibatasi oleh sejumlah penduduk atau area individu yang paling sedikit 

mempunyai sifat yang sama. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa 

populasi adalah individu yang dijadikan obyek penelitian dan keseluruhan dari 

individu tersebut paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama (Sutrisno Hadi, 

2000:220). Adapun subyek yang menjadi populasi dalam penelitian adalah 
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seluruh mahasiswa anggota UKM Dayung UNNES yang secara keseluruhan 

adalah 18 orang mahasiswa.  

 
3.2 Sampel 

Sampel adalah sejumlah yang jumlahnya kurang dari populasi. Sampel 

harus mempunyai paling sedikit satu sifat yang sama (Sutrisno Hadi, 2000:221). 

Mengenai besar kecilnya dari jumlah populasi tidaklah ada suatu ketetapan mutlak 

berapa persen suatu sampel harus diambil dalam populasi selanjutnya 

ditambahkan bahwa jika keadaan populasi homogen jumlah sampel hampir tidak 

jadi persoalan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

populasi yang ada yaitu semua mahasiswa anggota UKM Dayung UNNES yang 

berjumlah 18 mahasiswa sehingga teknik sampling yang digunakan  adalah total 

sampling.  

 
3.3 Variabel Penelitian  

Setiap penelitian mempunyai obyek yang dijadikan sasaran dalam 

penelitian. Obyek tersebut sering disebut gejala, sedangkan gejala-gejala yang 

menunjukan variasi baik dalam jenisnya maupun tingkatannya disebut variabel 

(Sutrisno Hadi, 1990:224). Variabel dalam penelitian ini yaitu kondisi fisik 

anggota unit kegiatan mahasiswa Dayung UNNES yang dapat dilihat dalam tes 

kondisi fisik. 

 
3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan faktor penting dalam sebuah 

penelitian karena berhubungan langsung dengan data yang diperoleh. Untuk 
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memperoleh data yang sesuai, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian deskriptif dengan metode survei. Sedangkan untuk pengumpulan data 

digunakan tes dan pengukuran kemampuan kondisi fisik. Tes ini diberikan untuk 

mengetahui kemampuan kondisi fisik mahasiswa anggota UKM Dayung Unnes 

tahun 2006.  

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum pengumpulan data, 

antara lain:  

1) Cara mendapatkan sampel  

Menyusun daftar mahasiswa anggota UKM Dayung UNNES. 

2) Waktu penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada: 

Hari, tanggal : Jumat, 10 November 2006 

Waktu      : 14.00 – 16.30 WIB 

Tempat      : Laboratorium dan Lapangan lintasan lari FIK 

3) Alat dan perlengkapan 

Alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian harus dipersiapkan 

lebih dahulu untuk kelancaran dalam pelaksanaan penelitian tes. Peralatan tes 

yang digunakan antara lain: Lintasan lari yang datar, stopwatch, bendera start, roll 

meter, kapur, peluit, papan loncat tegak, mistar lentuk togok kemuka, formulis tes 

dan alat tulis (Harsuki, 2003:319). 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan 

fisik cabang olahraga, menurut Harsuki (2003:323) beberapa rangkaian tes yang 

perlu diperhatikan dalam pelaksannan tes kondisi fisik yaitu: 

1) Ketentuan umum pelaksanaan tes untuk peserta  

a.    Rangkaian tes kemampuan kondisi fisik fisik sebagai berikut: 

1) Tes Lari 30 meter 

2) Tes Sit-up 

3) Tes loncat tegak atau (Vertical Jump) 

4) Tes Pull–up 

5) Duduk pada tembok atau (Sitting On The Wall) 

6) Duduk berlunjur dan meraih (Sit and Reach) 

7) Lari 15 Menit 

b. Seluruh rangkaian tes ini banyak memerlukan tenaga dengan demikian 

peserta yang mengikuti tes harus siap melaksankan tes. 

c.    Petugas tes harus paham dan terampil dalam pelaksanaan tes ini, 

sehingga tidak ada kesalahan atau pengulangan. Petugas sebaiknya 

dilatih terlebih dahulu sebelum pelaksanaan. 

2) Petunjuk umum pelaksanaan tes bagi peserta 

a.    Peserta yang dites memakai pakaian olahraga dan memakai sepatu 

olahraga. 

b. Peserta yang dites diberi petunjuk pelaksanaan tes. 
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c.    Peserta melakukan pemanasan sebelum melaksanakan tes yang dipandu 

oleh petugas. 

3) Petunjuk penilaian  

Petunjuk penilaian kondisi fisik menggunakan norma tes kondisi fisik, 

untuk menentukan klasifikasi atau kategori kondisi fisik. Prestasi yang dicapai 

setiap butir tes tersebut merupakan “hasil kasar”. Hasil kasar yang dinilai 

adalah. 

a.    Tes lari 30 meter untuk mengukur kecepatan dalam tes ini penilaian tes 

didapat dari waktu tercepat dalam menempuh jarak 30 meter. 

b. Tes Sit-Up untuk mengukur daya tahan kekuatan otot perut penilaian tes 

didapat dari berapa kali peserta dapat melakukan selama 1 menit. 

c.    Tes loncat tegak untuk mengukur daya ledak otot kaki penilaian tes 

didapat dari selisih loncatan yang tertinggi dikurangi tinggi berdiri.  

d. Tes Pull-Up untuk mengukur daya tahan kekuatan otot-otot lengan dan 

bahu penilaian tes didapat dari berapakali peserta dapat melakukan pull-

up selama 1menit. 

e.    Duduk pada tembok hasil untuk mengukur daya tahan kekuatan oto-otot 

paha penilaian didapat dari lama waktu memperrtahankan sikap duduk 

pada tembok. 

f.    Berlunjur dan meraih untuk mengukur kelentukan tubuh pada pinggul 

penilaian didapat dari panjang raihan terjauh. 

g. Tes lari 15 menit untuk mengukur daya tahan kerja jantung penilaian 

didapat dari jauhnya jarak yang ditempuh selama 15 menit. 
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Hasil yang diperoleh dari masing-masing peserta merupakan hasil kasar 

yang perlu diolah dengan satuan ukuran yang sama yaitu nilai. Penilaian yang 

digunakan untuk menetukan kondisi fisik mahasiswa dengan menjumlahkan 

nilai dari bagian-bagian tes. Langkah berikutnya yaitu jumlah yang dinilai, 

diperoleh dan dicocokkan dengan tabel sehingga bisa diketahui bagaimana 

kondisi fisik yang dimiliki oleh mahasiswa anggota yang mengikuti UKM 

Dayung di UNNES. 

 
3.6  Faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian 

Pada penelitian ini telah diusahakan untuk menghindari adanya 

kemungkinan kesalahan selama melakukan penelitian sehubungan dengan 

pengambilan data, maka dibawah ini dikemukakan adanya variabel yang 

dikendalikan meliputi beberapa faktor dan usaha untuk menghindarinya. 

1) Faktor Kesungguhan Hati 

Kesungguhan hati dari tiap anak dalam melakukan kegiatan penelitian 

tidak sama, sehinga dapat mempengaruhi hasil penelitian. Untuk 

menghindarinya diupayakan agar bersungguh-sungguh dalam melakukan tes 

dengan memberikan pengawasan pada peserta pada saat jalannya penelitian. 

2) Faktor Cuaca  

Karena pelaksanaan tes dilapangan, maka faktor cuaca sangat 

diperhitungkan khususnya hujan yang dapat mengganggu jalannya penelitian. 

Bila hal itu terjadi maka proses penelitian hari itu diganti dengan hari yang lain. 
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3) Faktor Tenaga Ahli 

Karena penelitian dalam tes ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian 

yang tinggi, maka faktor tenaga sangat penting diperhatikan. Dalam penelitian 

ini tenaga pembantu dalam proses pelaksanaan kondisi fisik telah dibekali 

tentang cara-cara, proses penilaian dan segala peraturan dalam pelaksanaan tes 

kondisi fisik, sehingga dalam pelaksanaan pengambilan tes berjalan dengan 

benar dan kesalahan dapat dikurangi sekecil mungkin. 

 
3.7 Analisis Data 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

statistik deskriptif prosentase karena menurut Mohammad Ali (1993:186), 

dijelaskan bahwa kadang-kadang pencarian prosentase dimaksudkan untuk 

mengetahui status sesuatu yang diprosentasekan dan disajikan tetap berupa 

prosentase, lalu ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Rumus yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah: 

  % = %100x
N
n

     

Keterangan:       

 n : jumlah yang diperoleh oleh data   

 N : jumlah skor ideal (maksimal)  

(Mohammad Ali, 1993:186) 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi “tingkat kondisi fisik pedayung UNNES” yang tergabung dalam 

UKM Dayung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survei, teknik pengumpulan data dengan pengukuran. Untuk mengetahui tingkat 

kondisi fisik pedayung digunakan pengukuran lari 30 meter, sit-up, pull-up, 

vertical jump, sitting on the wall, sit and reach dan lari 15 menit.  

Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka dilakukan penelitian pada 

tanggal 10 November 2006, bertempat di Laboratorium FIK UNNES dan Lintasan 

lari yang terdapat di lapangan sepak bola UNNES. Populasi dan sampel yang 

digunakan dalam pengambilan data adalah semua pedayung yang terdaftar di 

UKM Dayung UNNES. Adapun jumlah sampel yang digunakan sebanyak 18 

mahasiswa putra. 

Dari hasil analisis data maka kita dapat menetukan kategori yang 

diperlukan secara umum. Hasil ini nantinya akan digunakan dalam menetukan 

kategori secara khusus dari setiap item tes yang dilakukan.  

Deskripsi analisis hasil penelitian yang digunakan dengan perhitungan 

secara manual didapatkan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4. Hasil perhitungan kondisi fisik secara manual 
 

 

Lari 30 
meter Sit-up Loncat 

tegak Pull-up Sitting on 
The Wall 

Sit and 
Reach 

Lari 15 
menit NAMA 

Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori 

Kurniawan Aji S K K K K K K 

Robial Santoso B S S B S S S 

Gunawan Susanto S S KS S S K S 

Adi Triatmoko S S S B S S S 

R Ginanjar S S S B S S S 

Fajar Kurniawan K K K K K S K 

Irfan Zuhad B S S B S S K 

Darwanto B S K S K S K 

Adi Suprayitno B K K S K K S 

Sutrisno K K K K KS K S 

Trimo Nugroho B B S S K B K 

Ali Mustofa K K KS K KS B K 

Hendy S S B B S S S 

Slamet Santoso S S S S K B K 

Fuad Hassan B S B B S B S 

Yanuar Prabowo B S S B K K S 

Purno Padmonobo S S K S K K K 

Izzul A. J S S K K K S K 

4.1.1 Hasil analisis data tingkat kondisi fisik mahasiswa anggota UKM 

Dayung UNNES 

1) Tes kecepatan/ Lari 30 meter 

Tabel 5. Hasil tes kecepatan/ Lari 30 meter 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 
1 Baik Sekali 0 0 % 
2 Baik 7 38,89 % 
3 Sedang 8 44,44 % 
4 Kurang 3 16,67 % 
5 Kurang Sekali 0 0,0 % 
 Jumlah 18 100 % 

 
Tes kecepatan lari 30 meter berdasarkan tabel diatas ditunjukkan bahwa 

tes kecepatan lari yang dilakukan dengan lari 30 meter didapat 7 orang mahasiswa 
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(38,89 %) menunjukkan kategori baik, 8 orang mahasiswa (44,44 %) termasuk 

klasifikasi sedang, dan 3 orang mahasiswa (16,67 %) termasuk klasifikasi kurang. 

Tes kecepatan lari menunjukkan nilai rata-rata sedang. 

2) Tes kekuatan otot perut (Sit-Up) 

 Tabel 6. Hasil tes kekuatan otot perut 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 
1 Baik Sekali 0 0 % 
2 Baik 1 5,56 % 
3 Sedang 12 66,67 % 
4 Kurang 5 27,77 % 
5 Kurang Sekali 0 0,0 % 
 Jumlah 18 100 % 

 
Tes kekuatan otot perut (sit-up) berdasarkan tabel diatas ditunjukkan 

bahwa tes daya tahan otot perut yang dilakukan dengan sit-up selama 1 menit 

didapat 1 orang mahasiswa (5,56 %) menunjukkan kategori baik, 11 orang 

mahasiswa (66,67 %) termasuk klasifikasi sedang, dan 5 orang mahasiswa (27,77 

%) termasuk klasifikasi kurang. Tes kekuatan otot perut menunjukkan nilai rata-

rata sedang 

3) Tes daya ledak otot kaki (Vertical Jump) 

 Tabel 7.  Hasil tes daya ledak otot kaki 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 
1 Baik Sekali 0 0% 
2 Baik 7 38,89 % 
3 Sedang 7 38,89 % 
4 Kurang 2 11,11 % 
5 Kurang Sekali 2 11,11 % 
 Jumlah 18 100 % 

 

Tes daya ledak otot kaki (vertical jump) berdasarkan tabel diatas 

ditunjukkan bahwa tes daya ledak otot kaki yang dilakukan dengan vertical jump 
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menit didapat 7 orang mahasiswa (38,89 %) menunjukkan kategori baik, 7 orang 

mahasiswa (38,89 %) termasuk klasifikasi sedang, 2 orang mahasiswa (11,11 %) 

termasuk klasifikasi kurang dan 2 orang mahasiswa (11,11 %) termasuk 

klasifikasi kurang sekali. Tes daya ledak otot kaki  menunjukkan nilai rata-rata 

baik dan sedang 

4) Tes daya ledak otot lengan dan bahu (Pull-Up) 

 Tabel 8.  Hasil tes daya ledak otot lengan dan bahu 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 
1 Baik Sekali 0 0% 
2 Baik 7 38,89 % 
3 Sedang 6 33,34 % 
4 Kurang 5 27,77% 
5 Kurang Sekali 0 0,0 % 
 Jumlah 18 100 % 

 

Tes daya ledak otot lengan dan bahu (pull-up) berdasarkan tabel diatas 

ditunjukkan bahwa tes daya ledak otot lengan dan bahu yang dilakukan dengan 

pull-up selama 1 menit didapat 7 orang mahasiswa (38,89 %) menunjukkan 

kategori baik, 6 orang mahasiswa (33,34 %)termasuk klasifikasi sedang, 5 orang 

mahasiswa (27,77 %) termasuk klasifikasi kurang. Tes daya ledak otot lengan dan 

bahu menunjukkan nilai rata-rata baik 

5) Tes daya tahan otot kaki (Sitting on The Wall) 

 Tabel 9.  Hasil tes daya tahan otot kaki 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 
1 Baik Sekali 0 0 % 
2 Baik 0 0 % 
3 Sedang 7 38,89 % 
4 Kurang 10 55,55 % 
5 Kurang Sekali 1 5,56 % 
 Jumlah 18 100 % 
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Tes daya tahan otot kaki (sitting on the wall) berdasarkan tabel diatas 

ditunjukkan bahwa tes otot kaki yang dilakukan dengan siting on the wall didapat 

7 orang mahasiswa (38,89%) menunjukkan kategori baik, 10 orang mahasiswa 

(55,55 %) termasuk klasifikasi sedang, dan 1 orang mahasiswa (5,56 %) termasuk 

klasifikasi kurang. Tes daya tahan otot kaki menunjukkan nilai rata-rata sedang. 

6) Tes kelentukan tubuh pada pinggul (Sit and Reach) 

 Tabel 10.  Hasil tes kelentukan tubuh pada pinggul 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 
1 Baik Sekali 0 0 % 
2 Baik 6 33,33 % 
3 Sedang 4 22,22 % 
4 Kurang 8 44,44 % 
5 Kurang Sekali 0 0,0 % 
 Jumlah 18 100 % 

 
Tes kelentukan tubuh pada pinggul (sit and reach) berdasarkan tabel diatas 

ditunjukkan bahwa tes kelentukan tubuh pada pinggul yang dilakukan dengan sit 

and reach didapat 6 orang mahasiswa (33,34 %) menunjukkan kategori baik, 4 

orang mahasiswa (22,22 %) termasuk klasifikasi sedang, dan 8 orang mahasiswa 

(44,44 %) termasuk klasifikasi kurang. Tes kelentukan tubuh menunjukkan nilai 

rata-rata kurang 

7) Tes daya tahan kerja jantung/ Lari 15 menit 

 Tabel 11.  Hasil tes daya tahan kerja jantung 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 
1 Baik Sekali 0 0 % 
2 Baik 0 0 % 
3 Sedang 9 50 % 
4 Kurang 9 50 % 
5 Kurang Sekali 0 0 % 
 Jumlah 18 100 % 
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Tes daya tahan kerja jantung/ lari 15 menit berdasarkan tabel diatas 

ditunjukkan bahwa tes daya tahan kerja jantung yang dilakukan dengan lari 15 

menit didapat 9 orang mahasiswa (50 %)termasuk klasifikasi sedang dan 9 orang 

mahasiswa (50 %) termasuk klasifikasi kurang. Tes daya tahan kerja jantung 

menunjukkan nilai rata-rata sedang dan kurang. 

Tabel 12.  Distribusi Frekuensi Tingkat Kondisi Fisik Mahasiswa Anggota UKM 
Dayung UNNES Tahun 2006 

 
Interval Jumlah (%) Klasifikasi Deskripsi (%) 
4,4 - 4,9 0 0          BS Baik Sekali 0 
4,0 - 4,3 0 0          B+ 
3,8 - 3,9 0 0    B 
3,4 - 3,7 1 5,56    B- 

Baik 5,56 

3,0 - 3,3 7 38,89    S+ 
2,8 - 2,9 1 5,56    S 
2,4 - 2,7 5 27,77    S- 

  
Sedang 

  
72,22 

2,0 - 2,3 4 22,22    K+ 
1,8 - 1,9 0 0    K 
1,4 - 1,7 0 0    K- 

Kurang 22,22 

1,0 - 1,3 0 0    KS Kurang Sekali 0 
Jumlah 18 100%     100% 

 

Tabel 13.  Kategori, Jumlah, Prosentase dan Bobot Kondisi Fisik 

 
Kategori Jumlah (%) Bobot % x Bobot 

Baik 1 5,56 4 22,24 

Sedang 13 72,22 3 216,66 

Kurang 4 22,22 2 44,44 

Jumlah 18 100% 9 283,34 
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Tabel manunjukkan kategori tingkat kondisi fisik mahasiswa anggota 

UKM dayung UNNES Tahun 2006 menunjukkan bahwa tingkat kondisi fisik unit 

kegiatan mahasiswa yang menunjukkan kriteria baik sekali tidak ada atau 0 %, 

kategori baik sebanyak 1 orang (5,56 %), kategori sedang sebanyak 13 orang 

mahasiswa (72,2 %), kategori kurang sebanyak 4 mahasiswa (22,22 %), kategori 

kurang sekali tidak ada atau (0 %). Kemudian setelah dikalikan dengan masing-

masing bobot, total hasilnya 283,34 lalu angka tersebut dibagi 100 akan tertera 

angka 2,833. Kemudian hasil di masukkan dalam klasifikasi atlet tingkat propinsi 

atau daerah sehingga dapat kita golongkan di interval nilai antara 2,8 - 2,9 yang 

berarti berada di dalam kategori sedang (S), berarti tingkat kondisi fisik 

mahasiswa anggota unit kegiatan mahasiswa Dayung UNNES termasuk dalam 

kategori sedang. 
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Gambar. 6 

Histogram Distribusi Frekuensi Tingkat Kondisi Fisik Mahasiswa  

Anggota UKM Dayung UNNES Tahun 2006 
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4.2 Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tingkat kondisi fisik mahasiswa 

anggota unit kegiatan mahasiswa Dayung UNNES tahun 2006 dalam kategori 

sedang, disebabkan beberapa faktor antara lain: 1) Program latihan dayung yang 

dilakukan 1 kali seminggu. 2) Program latihan fisik yang tidak terlaksana dengan 

baik. Menurut Suharno HP (1991:76) latihan yang baik dilakukan 4 sampai 5 kali 

seminggu dengan harapan akan terjadi adaptasi fisik terhadap beban latihan 

sehingga dapat dihindarinya cidera atau yang lainnya. 

Komponen kondisi fisik sangat dibutuhkan untuk mendukung penguasaan 

keterampilan teknik dan taktik dalam suatu cabang olahraga khusunya dayung. 

Karena pada prinsipnya latihan sangat mempengaruhi kondisi fisik yang berkaitan 

dengan pola pembinaan, peningkatan serta  pencapaian prestasi yang optimal, 

latihan yang dimaksud adalah latihan fisik yang harus ditata, direncanakan dan 

dilakukan dengan baik dan sistematis sehingga bisa meningkatkan kemampuan 

biomotorik yang dibutuhkan (Rusli Lutan dkk, 2000:60). Beberapa komponen 

fisik yang  perlu dikembangkan adalah: 1) daya tahan kardiovaskuler berguna 

menjaga daya tahan kerja jantung selama mendayung yang membutuhkan energi 

yang tinggi serta dalam menempuh jarak, 2) daya tahan kekuatan untuk menjaga 

daya tahan kekuatan otot lengan dalam melakukan dayungan yang menempuh 

jarak yang ditentukan, 3) kekuatan otot, khusunya kekuatan otot lengan, 4) 

kelentukan tubuh yang mendukung gerakan lengan dan tubuh dalam mendayung,   

5) kecepatan dalam melakukan dayungan, 6) power yang merupakan gabungan 

antara kecepatan dan kekuatan, yang menjadi kompionen kondisi fisik yang 
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mutlak dalam olahraga dayung, 7) kelincahan yang mendukung dalam mendayung 

yaitu mampu menjaga kondisi perahu, frekuensi mendayung, 8) daya ledak pada 

waktu start dan menjelang finish atau dalam usaha mengurangi ketertinggalan dari 

lawan didalam sebuah pertandingan. 

Dalam memberikan latihan fisik tekanan harus banyak diberikan pada 

perkembangan tubuh secara teratur dan seksama, intensitasnya bisa ditingkatkan. 

Proses ini harus dilakukan dengan ketelatenan dan kewaspadaan. Dengan kondisi 

fisik yang baik maka 1) Ada peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan 

kerja jantung. 2) Ada peningkatan dalam komponen kondisi fisik. 3) Ada gerak 

yang lebih baik pada waktu latihan. 4) Ada waktu pemulihan yang lebih cepat 

dalam organ-ogan tubuh setelah latihan. 5) Ada respon yang cepat dari organisme 

tubuh (Harsono, 1988:153). 

Dari hasil penelitian tersebut, pola pembinaan latihan fisik dan teknik di unit 

kegiatan mahasiswa dayung UNNES perlu ditingkatkan, sebab kondisi fisik 

anggota UKM dayung UNNES dalam kategori sedang. Kondisi mempunyai 

peranan yang penting dan pada prinsipnya latihan sangat mempengaruhi kondisi 

fisik, yang berkaitan dengan pola pembinaan, peningkatan serta  pencapaian 

prestasi yang optimal, khususnya pembinaan prestasi dayung. Sehingga dari 

latihan yang teratur dan terorganisir tersebut kondisi fisik dapat meningkat 

menjadi baik atau baik sekali.  



 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan 

sebagai berikut: 

1) Tingkat kondisi fisik mahasiswa anggota unit kegiatan mahasiswa 

dayung UNNES tahun 2006 kondisi fisiknya termasuk dalam kategori 

sedang  

5.2 Saran  

Dari simpulan, maka saran yang diberikan pada penelitian ini adalah: 

1) Supaya semua anggota unit kegiatan mahasiswa dayung UNNES 

berlatih fisik dan teknik secara mandiri sesuai kekhususan olahraga 

dayung. 

2) Supaya latihan dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan 

kategori kondisi fisiknya menjadi baik (B) atau baik sekali (BS). 
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