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SARI 

 

Anggra Sandjaya Soenodjo, “Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai Dan 

Kekuatan Otot Lengan Terhadap Kecepatan Renang Gaya Crawl 50 Meter 

Pada Atlet Putri Umur 10 – 14 Tahun Club S2C Kabupaten Semarang 

Tahun 2011”. Pendidikan Kepelatihan Olahraga. 

 

Permasalahan skripsi ini yaitu 1) Apakah ada sumbangan daya ledak otot 

tungkai terhadap kecepatan berenang 50 meter gaya crawl?, 2) Apakah ada 

sumbangan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan berenang 50 meter gaya 

crawl? 3) Apakah ada sumbangan daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot 

lengan terhadap kecepatan berenang 50 meter gaya crawl?. Tujuannya yaitu 1) 

Untuk mengetahui sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap kecepatan 

berenang 50 meter gaya crawl. 2) Mengetahui sumbangan kekuatan lengan 

terhadap kecepatan berenang 50 meter gaya crawl, 3) Untuk mengetahui 

sumbangan daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan 

berenang 50 meter gaya crawl. 

Metode penelitian ini menggunakan total sampling. Populasi penelitian 

sebanyak 5 atlet putri club S2C Kabupaten Semarang 2011. Sampel penelitian 

dengan teknik total sampling. Variabel bebas:1) Daya ledak otot tungkai, 2) 

Kekuatan otot lengan. Variabel terikat : Kecepatan renang 50 meter gaya crawl. 

Metode pengumpulan data menggunakan metode survai dengan tes dan 

pengukuran dilapangan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 

berganda. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)) daya ledak otot 

tungkai memberikan sumbangan secara signifikan dengan hasil kecepatan renang 

50 meter gaya crawl, bentuk sumbangan tersebut cukup besar yaitu 81.5 %, 2) 

sumbangan yang diberikan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan renang 50 

meter adalah 80.4 %,3) sumbangan yang di berikan dari daya ledak otot tungkai 

dan kekuatan otot lengan memberikan kontribusi 68.3 %.  

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Ada sumbangan yang signifikan 

antara daya ledak otot tungkai terhadap kecepatan berenang 50 meter gaya crawl 

pada atlet S2C umur 10 – 14 tahun Kabupaten Semarang Tahun 2011, 2) Ada 

sumbangan yang signifikan antara kekuatan otot lengan terhadap kecepatan 

berenang 50 meter gaya crawl pada atlet S2C umur 10 – 14 tahun Kabupaten 

Semarang Tahun 2011, 3) Ada sumbangan yang signifikan antara daya ledak otot 

tungkai dan kecepatan renang 50 meter gaya crawl pada atlet S2C Kabupaten 

Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 


