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SARI 

 

Kurniawan Agus Mardika, 2012. Hubungan Berat Badan, Tinggi Badan dan Panjang 

Lengan terhadap Kecepatan Renang Gaya Crawl 50 Meter pada Atlet  Putri Spectrum Semarang 
tahun 2011.  Skripsi Jurusan PKLO FIK UNNES. 

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah ada hubungan berat 

badan terhadap kecepatan renang gaya crawl 50 meter pada atlet putri usia 10 sampai 15 tahun 

klub Spectrum Semarang tahun 2011?; 2) Apakah ada hubungan tinggi badan terhadap kecepatan 
renang gaya crawl 50 meter pada atlet putri usia 10 sampai 15 tahun klub Spectrum Semarang 

tahun 2011?; 3) Apakah ada hubungan berat badan dan tinggi badan terhadap kecepatan renang 

gaya crawl 50 meter pada atlet putri usia 10 sampai 15 tahun klub Spectrum Semarang tahun 

2011?. Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui : 1) Hubungan berat badan terhadap kecepatan renang gaya crawl 50 meter pada atlet 

putri usia 10 sampai 15 tahun klub Spectrum Semarang tahun 2011; 2) Hubungan tinggi badan 

terhadap kecepatan renang gaya crawl 50 meter pada atlet putri usia 10 sampai 15 tahun klub 

Spectrum Semarang tahun 2011; 3)Hubungan berat badan dan tinggi badan terhadap kecepatan 
renang gaya crawl 50 meter pada atlet putri usia 10 sampai 15 tahun klub Spectrum Semarang 

tahun 2011.  

Populasi penelitian ini adalah atlet putri Spectrum Semarang tahun 2011 dengan jumlah 8 

orang. Pengambilan sampel penelitian dengan teknik total sampling. Variabel dalam penelitian ini 
yaitu berat badan dan tinggi badan sebagai  variabel bebas serta kecepatan renang 50 meter gaya 

crawl sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data menggunakan teknik tes dan 

pengukuran. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis regresi 

sederhana dan ganda. 
Dari hasil analisis deta dapat disimpulkan : hipotesis alternatif yang diajukan adalah 

“diterima” dan hipotesis nihil yang diajukan adalah “ditolak”. Dengan demikian hasil uji hipotesis 

yang diperoleh ialah meliputi : 1)Ada hubungan yang berarti berat badan terhadap kecepatan 

renang gaya crawl 50 meter pada atlet putri usia 10 sampai 15 tahun klub Spectrum Semarang 
tahun 2011” adalah Diterima; 2) Ada hubungan yang berarti tinggi badan  terhadap kecepatan 

renang gaya crawl 50 meter pada atlet putri renang Spectrum Semarang tahun 2011” adalah 

Diterima. 3) Ada hubungan yang berarti antara berat badan dan tinggi badan terhadap kecepatan 

renang gaya crawl 50 meter pada atlet putri 50 meter pada atlet putri usia 10 sampai 15 tahun klub 
Spectrum Semarang tahun 2011 Spectrum Semarang tahun 2011” adalah Diterima. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini 

adalah : 1) Kepada pelatih dan perenang klub renang Spectrum Semarang perlu disadari bahwa 

Berat Badan dan Tinggi Badan merupakan salah satu faktor penunjang kecepatan usia 10 sampai 
15 tahun klub Kecepatan Renang Gaya Crawl 50 meter, sehingga dalam pemilihan bibit atlet dan 

program latihan renang agar  mendapat perhatian tersendiri; 2) Bagi para peneliti dianjurkan untuk 

menggunakan atlet apabila melakukan penelitian, sebab dengan menggunakan atlet hasilnya akan 

lebih baik karena terdorong oleh motivasi yang tinggi dalam rangka mempertanggung jawabkan 
prestasinya.  
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