
 

 ii 

SARI 

 

Scripzyan Meifany Ariyadi Norma Kartono. 2011. Sumbangan Tinggi 

Badan, Ketebalan Lemak, dan Panjang Lengan Keseluruhan Dengan Kecepatan 

Renang Gaya Crawl 50 Meter Pada Atlet Putra Club Spectrum Semarang Tahun 

2011. Skripsi. Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Fakultas Ilmu 

Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang.Cabang olahraga renang adalah 

cabang olahraga yang sudah tidak asing lagi. Tujuan yang hendak dicapai dari 

penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui  besar sumbangan tinggi badan 

dengan kecepatan renang gaya crawl 50 meter pada atlet putra Club Spectrum 

tahun 2011. 2) Untuk mengetahui  besar sumbangan ketebalan lemak dengan 

kecepatan renang gaya crawl 50 meter pada atlet putra Club Spectrum tahun 2011. 

3) Untuk mengetahui  besar sumbangan panjang lengan keseluruhan dengan 

kecepatan renang gaya crawl 50 meter pada atlet putra Club Spectrum tahun 2011. 

4) Untuk mengetahui  besar sumbangan tinggi badan, ketebalan lemak, dan 

panjang lengan keseluruhan dengan kecepatan renang gaya crawl 50 meter pada 

atlet putra Club Spectrum tahun 2011.  

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling. Variable dalam penelitian ini adalah tinggi badan, ketebalan lemak, dan 

panjang lengan keseluruhan sebagai variabel bebas. Variabel terikatnya adalah 

kecepatan renang gaya crawl 50 meter . Metode pengumpulan data menggunakan 

tes dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan analisis korelasi dan regresi sederhana dengan bantuan program 

SPSS for windows release 16. 

Setelah dilakukan analisis data dapat diambil kesimpulan: 1) Sumbangan 

tinggi badan (X1) terhadap kecepatan renang gaya crawl 50 meter (Y) sebesar 

27,3%. 2) Sumbangan ketebalan lemak (X2) terhadap kecepatan renang gaya 

crawl 50 meter (Y) sebesar 50,1%. 3) Sumbangan panjang lengan keseluruhan 

(X3) terhadap kecepatan renang gaya crawl 50 meter (Y) sebesar 14,9%. 4) Secara 

simultan atau bersama-sama tinggi badan (X1), ketebalan lemak (X2), dan panjang 

lengan keseluruhan (X3) memberikan sumbangan sebesar 92,3% dengan 

kecepatan renang gaya crawl 50 meter (Y). 

Saran yang peneliti berikan: 1) Hendaknya pelatih lebih memperhatikan 

tinggi badan yang proporsional dan ketebalan lemak atlet. 2) Perlu melakukan 

latihan fisik didarat untuk mengontrol postur ideal atlet dan sarana peningkatan 

kondisi fisik. 3) Pelatih dan atlet harus memaksimalkan kelebihan yang dimiliki 

atlet seperti tinggi badan, ketebalan lemak yang sedikit, dan panjang lengan 

keseluruhan untuk memperoleh kecepatan yang optimal sehingga mampu 

memenangi kompetisi. 

 

 

  


