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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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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang masalah 

Renang merupakan salah satu olahraga yang dilakukan di air. Pada 

perkembangannya renang tidak hanya dianggap olahraga rekreasi semata tetapi 

lebih dari pada itu sudah sebagai olahraga prestasi. Terbukti mulai banyaknya 

perkumpulan-perkumpulan renang yang membina atlet-atletnya dengan sistem 

pembinaan  yang terpadu dan berkesinambungan, sehingga menghasilkan atlet-

atlet renang yang berprestasi. 

Klub Spectrum merupakan salah satu perkumpulan dalam bidang 

pembinaan dan pembibitan olahraga prestasi renang yang ada di Semarang-Jawa 

Tengah. Bersekretariat di jalan Argomukti Barat III/500 dengan ketua umum 

Danang Sulistyanto, SE. Klub Spectrum menggunakan kolam renang Manunggal 

Jati sebagai tempat latihan. Lembaga ini melatih atlet-atlet sejak usia 4 tahun 

sehingga mampu berprestasi, agar dapat meningkatkan kemampuannya dan 

sebagai regenerasi untuk menggantikan atlet-atlet yang dipandang sudah tidak 

berprestasi lagi. 

Renang yang sering dilakukan dan selalu muncul dalam setiap lomba 

terdiri dari empat gaya, yang meliputi : 1) gaya bebas atau crawl stroke 2) gaya 

dada atau breast stroke, 3) gaya kupu-kupu atau butterfly stroke dan, 4) gaya 

punggung atau back stroke. Keempat gaya tersebut masing-masing mempunyai 
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tingkat kesulitan sendiri-sendiri. Gaya crawl oleh sebagian orang disebut gaya 

bebas. Istilah ini kurang tepat, sebab gaya bebas merupakan nama pada nomor 

perlombaan renang, sedangkan gaya crawl merupakan salah satu teknik renang. 

Pada setiap perlombaan nomor gaya bebas hampir semua perenang memilih gaya 

crawl oleh sebab itu gaya crawl sering disebut sebagai gaya bebas. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Thomas (2000:13) yang mengatakan bahwa Gaya Crawl atau 

lebih sering disebut gaya bebas adalah satu-satunya gambaran mengenai 

berenang. Gaya ini merupakan gaya yang tercepat dan berdasarkan gaya ini pula 

kehebatan berenang seseorang akan dinilai. 

Pencapaian prestasi renang dapat dikembangkan secara maksimal sebab 

pada hakikatnya setiap manusia memiliki sifat bersaing dan berkompetisi untuk 

berprestasi. Untuk mencapai prestasi puncak tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

menentukan, M Sajoto (1995:2-5), menyatakan bahwa peningkatan prestasi 

ditentukan oleh faktor-faktor yang dikelompokkan menjadi 4 aspek, yaitu: 1) 

aspek biologis, 2) aspek psikologis, 3) aspek lingkungan, dan 4) aspek penunjang. 

Dari keempat aspek tersebut di atas yang paling pokok adalah aspek biologis. 

Aspek biologis berhubungan langsung dengan keadaan fisik dari segi: 1) potensi 

dan kemampuan dasar tubuh, 2) fungsi organ tubuh, 3) struktur dan postur tubuh, 

dan 4) gizi (sebagai penunjang aspek biologis). 

Beberapa struktur dan postur tubuh yang dianggap mempengaruhi 

kecepatan renang gaya crawl diantaranya adalah berat badan dan tinggi badan. 

Menurut M. Sajoto (1995:2-3) aspek biologis yang berupa struktur dan postur 
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tubuh seperti halnya tinggi badan adalah salah satu penentu pencapaian 

kemampuan dalam olahraga. 

Hubungan berat badan terhadap renang memiliki dua kemungkinan, yaitu 

apabila badan besar disebabkan oleh ketebalan lemak, maka seseorang tersebut 

akan memiliki daya apung yang tinggi dan ini akan membantu dalam berenang 

sedangkan bila berat badan disebabkan oleh serabut otot yang besar dan banyak 

maka akan menambah kekuatan dorong terutama pada otot lengan (Maglischo, 

1993:128).  

Adanya hubungan berat badan dan tinggi badan terhadap kecepatan renang 

gaya crawl sejalan dengan pendapat Olivier (1969:5) bahwa dalam perlombaan 

perenang akan menempuh suatu jarak tertentu oleh karena itu perenang untuk 

mencapai jarak tersebut akan melibatkan panjang badannya dan panjang ini 

berhubungan dengan tinggi badan. Dengan demikian perenang yang berbadan 

tinggi akan mencapai jarak lebih cepat bila dibandingkan perenang yang berbadan 

pendek. 

Bertolak dari uraian di atas bahwa prestasi renang salah satunya ditentukan 

oleh faktor struktur dan postur tubuh, yaitu berat badan dan tinggi badan maka 

penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul: “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”. 
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1.2 Permasalahan 

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1 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? 

1.2.2 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? 

1.2.3 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? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui : 

1.3.1 Hbungan berat badan terhadap kecepatan renang gaya crawl 50 meter pada 

atlet putri usia 10 sampai 15 tahun klub Spectrum Semarang tahun 2011. 

1.3.2 Hubungan tinggi badan terhadap kecepatan renang gaya crawl 50 meter 

pada atlet putri usia 10 sampai 15 tahun klub Spectrum Semarang tahun 

2011. 

1.3.3 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. 
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1.4 Penegasan istilah 

Agar tidak terjadi salah persepsi dalam memahami istilah judul maka 

dalam penelitian ini disajikan penjelasan dan penegasan judul seperti berikut : 

1.4.1 Hubungan 

Hubungan adalah keadaan berhubungan atau sangkut paut (W.J.S. 

Purwadarminta,  1995:358). Yang dimaksud hubungan dalam penelitian ini adalah 

hubungan berat badan dan tinggi badan terhadap kecepatan renang gaya crawl 50 

meter oleh atlet putri usia 10 sampai 15 tahun klub Spectrum semarang tahun 

2011.  

1.4.2 Berat badan 

Berat badan adalah ukuran yang lazim atau sering dipakai untuk menilai 

suatu keadaan manusia. Menurut Cipto Surono dalam mabella (2000 : 10) 

mengatakan bahwa berat badan adalah ukuran tubuh dalam sisi beratnya yang 

ditimbang dalam keadaan berpakaian minimal tanpa perlengkapan apapun.  untuk 

mengukur berat badan digunakan timbangan berat badan dengan satuan berat 

kilogram (Kg). Dalam penelitian ini berat badan yang dimaksud adalah berat 

badan atlet putri usia 10 sampai 15 tahun klub Spectrum Semarang tahun 2011 

yang dipergunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. 

1.4.3 Tinggi badan 

Menurut W.J.S Poerwodarminto (1984:1072) tinggi badan adalah segenap 

jasad manusia yang terdiri dari badan, anggota kepala, yang diukur dari telapak 

kaki sampai kepala bagian atas. Dalam penelitian ini tinggi badan yang dimaksud 

adalah tinggi badan atlet putri usia 10 sampai 15 tahun klub Spectrum semarang 

tahun 2011 yang dipergunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. 
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1.4.4 Kecepatan renang gaya crawl 50 meter 

Menurut M. Sajoto (1995:9) kecepatan yaitu kemampuan seseorang untuk 

mengerjakan gerakan berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu 

yang sesingkat-singkatnya. Renang gaya Crawl adalah suatu gaya renang yang 

dilaksanakan oleh perenang dengan cara punggung di bagian atas dari sikap badan 

di air. Jadi posisi telungkup sementara tangan melakukan gerakan dorong secara 

bergantian. (Thomas, 2000:15). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

kecepatan renang adalah waktu yang dicapai oleh para atlet putri usia 10 sampai 

15 tahun klub Spectrum Semarang tahun 2011 yang menempuh jarak 50 meter 

dalam gaya crawl. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1.5.1 Diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi khusunya di bidang olahraga renang. 

1.5.2 Bagi guru, pelatih dan atlet diharapkan dapat memanfaatkan kelebihan 

postur tubuh (berat badan dan tinggi badan) sehingga menjadi insipirasi 

dalam pembinaan di bidang olahraga renang. 

1.5.3 Memberikan pengetahuan yang baru tentang manfaat berat badan dan 

tinggi badan bagi pelatih maupun atlet renang. 

1.5.4 Memberi inspirasi dalam pemilihan bentuk latihan untuk mencapai limit 

waktu yang baik,  tidak cukup dengan gaya berenang yang baik, akan 

tetapi harus diimbangi dengan berat badan dan tinggi badan yang baik.
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan teori 

2.1.1 Tinjauan olahraga renang 

Olahraga renang merupakan seni olahraga air yang paling bermanfaat 

menyangkut kemampuan mengapung, berputar, menekuk tubuh, berputar balik, 

tenggelam, timbul, dan berputar di tempat dalam keadaan tanpa berat yang dapat 

membawa kesenangan dan juga merupakan rekreasi bagi tubuh yang kurang beres 

atau lelah (Thomas, 2000:1).  

Pada renang kompetisi, ada 4 teknik gaya renang yaitu: gaya crawl (front 

crawl stroke), gaya kupu-kupu (butterflystroke), gaya dada (breaststroke), dan 

gaya punggung (back crawl atau backstroke). Khusus renang gaya crawl 

mempunyai beberapa jenis yang diantaranya adalah : 1) Gaya Crawl Australia, 2) 

Gaya Crawl Amerika, dan 3) Gaya Crawl Jepang (Kasiyo Dwijowinoto, 

1980:11). 

2.1.2 Teknik renang gaya crawl 

Untuk bisa menguasai renang gaya crawl ini, harus dikuasai dahulu teknik 

dasar gaya crawl. Teknik dasar tersebut adalah: posisi tubuh/badan di air atau 

mengapung, mengayuh atau gerakan tangan, gerakan kaki atau mengayun kaki, 

koordinasi tangan dan kaki, dan sistem pernapasan (Thomas, 2000:13).  

2.1.2.1 Posisi badan 

Posisi badan dalam renang Renang diusahakan mendapat hambatan depan 

yang sekecil mungkin. Posisi perenang dalam keadaan posisi horizontal atau 
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datar, jika demikian maka perenang akan mendapat tahanan depan pada bidang 

yang lebarnya selebar badannya dan panjangnya setebal badannya. Dalam posisi 

yang horizontal ini perenang sangat mudah untuk bergerak maju karena tahanan 

depan kecil sekali. Posisi renang seperti ini dikenal dengan posisi stream line. 

Dalam bernapas sikap kepala menoleh ke arah samping kanan saja atau kiri saja, 

bukan mengangkat kepala (Indik, 2008:1.21). gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 

Posisi Badan Horizontal (Stream line) 
Sumber : (Indik, 2008:2.4) 

 
2.1.2.2 Gerak lengan 

Indik (2007:1.22) menjelaskan bahwa kecepatan dari gerak lengan dalam 

mendayung perlu sekali, tujuannya untuk mencapai kecepatan dalam bergerak 

maju. Dalam hal ini membenarkan bahwa dalam gerak lengan berlaku hukum 

Newton yaitu aksi-reaksi, maka gerakan lengan mendayung ke arah belakang 

merupakan aksi dan hasil dorongan yang sama besarnya ke arah depan merupakan 

reaksi. Gerakan lengan pada renang gaya crawl berputar kearah depan, mirip 

dengan gerakan baling-baling pesawat udara. Artinya jika satu lengan berada di 

depan maka lengan yang satunya berada di belakang. Siklus gerakan lengan terdiri 

dari 3 tahap,yaitu:  Entry,  Pull-push dan Recovery.  
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Entry (masuk ke dalam air), hal pertama yang digerakkan adalah jari-jari 

tangan masuk ke dalam air. Teknik masuknya jari-jari tangan ke dalam air 

dilakukan secara halus gerakannya, tidak dipukulkan (indik, 2008:2.11). gambar 

2.2 

 

Gambar 2.2 

Gerakan lengan masuk kedalam air (Entry) 
Sumber : (Indik, 2008:2.11) 

 
Pull-push (menarik – mendorong), setelah entry dimulai dengan lengan 

lurus dan posisi siku lebih tinggi dari telapak tangan, kemudian dimulai tarikan 

lengan (pull). Tarikan lengan dilakukan di bawah badan dengan cara 

membengkokkan siku kearah dalam dengan sudut bengkokkan antara 45-90 

derajat. Sudut gerakan pull yang baik adalah 90°, ini dianggap sudut yang dapat 

menghasilkan tenaga paling kuat. Tarikan dimulai dari pelan ke arah cepat, 

sehingga tarikan menghasilkan dorongan yang efektif. Tarikan tangan menuju ke 

arah pinggang secara diagonal, tangan terus menekan air dan berubah arah 

sepanjang tarikan membentuk huruf “S”. tahap tarikan  berakhir sewaktu tangan 

lewat dibawah bahu dan dada, dimana tekanan siku telah mencapai maksimal. 

Sedangkan push merupakan gerak lanjut dari pull sampai paha. Setelah telapak 

tangan mencapai garis bahu, maka dimulailah dorongan dengan mengubah arah 
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telapak tangan tertuju ke arah paha. Akhir dari gerak push ditandai dengan 

menyentuhnya ibu jari ke paha dan dimulai recovery. Kedua gerakan ini 

merupakan satu kesatuan, sehingga tidak boleh dipisahkan (indik, 2008:2.11). 

gambar 2.3 

 

Gambar 2.3 

Gerakan lengan menarik – mendorong (Pull-push) 
Sumber : (Indik, 2008:2.11) 

 
Recovery (pengembalian), pengembalian tangan kedepan gaya bebas 

dilakukan setelah selesai gerakan push (mendorong), gerakannya berada diluar air. 

Dalam pelaksanaannya recovery ada dua macam, yaitu : Wide recovery 

merupakan pengembalian lengan ke depan lewat samping badan diatas permukaan 

air dengan siku-siku lurus. Adapula recovery yang lebih rumit dan biasa 

digunakan  oleh perenang yang memiliki kelebihan pada lengan panjang yaitu 

high elbow recovery,gerakan pengembalian lengan ke depan dilakukan dengan 

menarik siku tinggi-tinggi, posisi ibu jari bergeser disamping paha menuju 

pinggang kemudian siku didorong kedepan sampai lengan lurus disamping telinga 

(indik, 2008:2.12). 

Indik, (2008:2.13) Gerakan lengan pada gaya bebas terdiri dari dua 

gerakan, yaitu: recovery lengan dan gerakan mendayung. Gerak lengan 

merupakan pendorong utama dalam renang gaya bebas. Gerakan recovery lengan, 

siku yang pertama kali keluar dari air dalam suatu gerakan ke atas dan kedepan, 
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sedangkan lengan bawah telapak tangan dan jari-jari mengikutinya. Adapun 

Gerakan mendayung merupakan akhir dari recovery, tangan mulai masuk ke 

dalam air (entry). Entry dilakukan  dengan ibu jari masuk terlebih dahulu kedalam 

air kira-kira 30 cm di depan kepala. Tangan masuk ke dalam air secara menusuk, 

tanpa adanya gelembung udara yang akan membuat air kurang kompak. Air yang 

kompak (tanpa gelembung udara) adalah landasan yang kuat untuk melakukan 

dayungan lengan. 

Urut-urutan dayungan  lengan gaya bebas : Posisi lengan kiri pada saat 

permulaan recovery, dengan mulai mengangkat siku yang tinggi. Sedangkan 

lengan kanan telah melakukan entry dan mulai bergerak pada tarikan lengan 

(pull). Gambar 2.4 

 

Gambar 2.4 

Gerakan lengan kiri pada saat permulaan recovery 
Sumber : (Indik, 2008:2.15) 

 
Posisi tangan kiri tepat berada recovery, disini terlihat urutan siku paling 

tinggi sedangkan jari-jari tangan tarikan paling bawah, dimana lengan 

membengkokkan ke arah dalam. Gambar 2.5 
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Gambar 2.5 

Gerakan lengan kiri tepat berada recovery 
Sumber : (Indik, 2008:2.15) 

 
Posisi lengan kiri berada pada entry dengan jari-jari masuk lebih dahulu, 

sedangkan posisi lengan kanan pada tahap akhir dari tarikan. Gambar 2.6 

 

Gambar 2.6 

Gerakan lengan kiri berada pada entry 
Sumber : (Indik, 2008:2.16) 

 
 

Posisi lengan kiri pada permulaan tarikan lengan, sedang posisi lengan 

kanan berada pada tahap dorongan, telapak tangan berubah dari arah diagonal ke 

arah paha kanan. Kecepatan dayungan mencapai maksimal. Gambar 2.7 
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Gambar 2.7 

Gerakan lengan kiri pada permulaan tarikan lengan 
Sumber : (Indik, 2008:2.16) 

Posisi lengan kiri masih pada permulaan tarikan lengan. Dengan arah 

telapak tangan agak ke luar. Sedangkan posisi lengan kanan pada akhir dari 

dorongan, di mana jari telah menyentuh paha. Gambar 2.8 

 

Gambar 2.8 

Gerakan lengan kiri pada permulaan tarikan lengan 
Sumber : (Indik, 2008:2.16) 

 
Pada dayungan bebas. Dari entry jari-jari tangan, tarikan di mana lengan 

dari keadaan lurus kemudian dibengkokkan dengan  ke arah dalam, dan dorongan 

lengan di mana telapak tangan mengarahkan ke luar. Telapak tangan mula-mula 

menghadap ke luar, kemudian menghadap ke dalam dan akhirnya menghadap ke 

dalam dan akhirnya menghadap ke luar lagi. Gambar 2.9 
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Gambar 2.9 

Gerakan dayungan lengan membentuk huruf “S” 
Sumber : (Indik, 2008:2.16) 

 
2.1.2.3 Gerakan tungkai 

Gerakan tungkai gaya bebas dilakukan turun naik bergantian secara 

menyilang, gerakannya mirip dengan gerakan sewaktu berjalan. Gambar 2.10 

 

Gambar 2.10 

Gerakan tungkai gaya bebas mirip gerakan tungkai saat berjalan  
Sumber : (Indik, 2008:2.7) 

Prinsip yang harus diingat dan dilakukan yaitu bahwa gerakan kaki selalu dimulai 

dari pangkal paha. Urutan gerak kaki pada renang gaya crawl yaitu sebagai 

berikut : Posisi kaki kiri berada paling dalam atau posisi terendah pada akhir dari 
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tendangan ke bawah. Paha dan betis merupakan satu garis lurus tanpa tekukan 

pada lutut. Sikap kaki yang lurus ini sampai pada ujung jari kaki. Posisi kaki 

kanan pada saat ini mulai tendangan ke bawah . lutut mulai diturunkan  pada 

pangkal paha. Gambar 2.11 

 
Gambar 2.11 

Gerakan kaki kiri berada paling dalam 
Sumber : (Indik, 2008:2.8) 

 
Posisi kaki kiri mulai dinaikkan ke atas dalam keadaan lurus tanpa tekukan 

lutut, gerakan ini sepenuhnya dari pangkal paha dan dilakukan dengan gerakan 

rileks sedang posisi kaki kanan dengan tendangan ke bawah yang keras, gerakan 

dari pangkal paha diperluas dengan tekukan sedikit pada lutut. Gambar 2.12 

 

Gambar 2.12 

Gerakan kaki kiri Posisi mulai dinaikkan ke atas 
Sumber : (Indik, 2008:2.9) 

Posisi kaki kiri dalam pertengahan gerakan ke atas yang dilakukan dengan 

rileks dan lurus, sedangkan  posisi kaki kanan mulai menendang dengan 
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meluruskan kaki bagian bawah (betis dan telapak kaki). Tendangan kaki ini 

dilakukan dengan keras dan kuat. Gambar 2.13 

 
 

Gambar 2.13 

Gerakan kaki kiri dalam pertengahan gerakan ke atas 
Sumber : (Indik, 2008:2.9) 

Posisi kaki kiri hampir menyelesaikan gerakan ke atas dalam keadaan 

yang lurus dan rileks. Sedang posisi kaki kanan hampir menyelesaikan tendangan 

kaki dengan keras, dimana betis dan telapak kaki menendang air ke bawah sampai 

pada posisi yang lurus dengan paha. Gambar 2.14 

 

Gambar 2.14 

Gerakan kaki kiri hampir menyelesaikan gerakan ke atas 
Sumber : (Indik, 2008:2.9) 
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Posisi kaki kiri selesai pada gerakan ke atas dan dalam keadaan lurus 

berada maksimal diatas. Posisi kaki kanan selesai melakukan tendangan dan 

dalam keadaan lurus berada maksimal di bawah. Jarak antara telapak kaki kiri 

maksimal diatas dan telapak kaki kanan maksimal di bawah, posisi seperti ini 

disebut amplitudo. Amplitudo gerakan kaki gaya bebas antara 25 – 40 cm, 

tergantung dari kekuatan dan panjangnya kaki perenang. Gambar 2.15 

 

Gambar 2.15 

Gerakan kaki kiri selesai pada gerakan ke atas 
Sumber : (Indik, 2008:2.9) 

Posisi kaki kiri dalam persiapan atau mulai melakukan tendangan dengan 

gerakan dari pangkal paha dan sedikit tekukan pada lutut. Sedangkan kaki kanan 

dalam persiapan atau mulai menaikkan kaki dalam keadaan lurus. Gambar 2.16 

 

Gambar 2.16 

Gerakan kaki kiri mulai melakukan tendangan 
Sumber : (Indik, 2008:2.10) 
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Posisi kaki dari melaksanakan tendangan dengan gerakan dari pangkal 

paha dan bengkokkan pada sendi lutut besar, sedangkan kaki bagian bawah dalam 

persiapan tendangan. Posisi kaki kanan masih dalam persiapan untuk menaikkan 

kaki dalam keadaan lurus, sumbu gerakan ini adalah articulation come (pangkal 

paha). Gambar 2.17 

 

Gambar 2.17 

Gerakan kaki kiri dari melaksanakan tendangan 
Sumber : (Indik, 2008:2.10) 

Posisi kaki kiri dalam pelaksanaan tendangan gerakannya dari pangkal 

paha, dengan cara meluruskan kaki bagian bawah dengan kekuatan penuh. Sedang 

posisi kaki kanan dalam perjalanan kenaikkan  kaki secara lurus. Gambar 2.18 

 

Gambar 2.18 

Gerakan kaki kiri dalam pelaksanakan tendangan 
Sumber : (Indik, 2008:2.10) 
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2.1.2.4 Gerakan pengambilan nafas 

Pada prinsipnya gerakan pernafasan pada renang gaya crawl ialah 

pernafasan palsu,artinya bernafas tidak melalui hidung tetapi melalui mulut. Cara 

menarik nafas dengan kejutan atau mendadak. Irama pengambilan udara setiap 

dua, tiga, empat gerakan dan seterusnya. udara dihembuskan sedikit demi sedikit 

dan berakhir ketika mulut sudah berada diatas permukaan air dengan cara 

menghembuskan kuat-kuat dan hembusan kejutan (Kasiyo Dwijowinoto, 

1980:36). Menurut Maglischo (1993:380-381), gerakan pengambilan nafas pada 

renang gaya crawl sangat mempengaruhi posisi badan agar tetap sejajar mungkin 

dengan permukaan air (streamline). Maka perenang harus melakukan gerakan 

pengambilan nafas dengan teknik pengambilan nafas baik dan benar. Adapun cara 

gerakan pengambilan nafas yang baik dan benar, yaitu dengan memutar kepala 

pada satu arah satu sisi badan (kanan atau kiri) dengan sebagian wajah perenang 

tetap dibawah air dan dikoordinasikan dengan perputaran badan. Waktu paling 

tepat memutar kepala untuk gerakan mengambil nafas adalah saat tangan yang 

sebidang melakukan setengah pertama dari recovery. Ini karena sapuan bawah 

lengan tersebut akan menyebabkan badan berputar ke arah pengambilan nafas. 

Apabila mengambil nafas kekiri, kepala diputar ke kiri ketika lengan kiri 

mengayun ke atas dan sebaliknya, memutar badan ke kanan ketika lengan kanan 

mengayun ke atas. 

2.1.2.5 Koordinasi gerak tungkai dan lengan 

Gaya crawl modern memberi banyak keleluasaan untuk memilih pola 

koordinasi tangan kaki daripada gaya crawl klasik Amerika ataupun Australia. 
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Ayunan kaki dalam gaya crawl  semakin kurang penting karena daya dorongnya 

kecil, padahal gaya crawl memerlukan daya dorong yang besar.  

Urutan gerakan lengan dan kaki pada gaya bebas menurut Indik 

(2008:1.18) : Sewaktu tangan kanan masuk ke dalam air dengan cara menusuk, 

telapak tangan menghadap ke luar dalam permulaan tarikan. Lengan kiri dalam 

permulaan dorongan. Kaki kanan dalam permulaan tendangan dan kaki kiri 

persiapan ke atas. Nafas dikeluarkan melalui mulut dan hidung. Gambar 2.19 

 

Gambar 2.19 

Gerakan sewaktu tangan kanan masuk ke dalam air 
Sumber : (Indik, 2008:2.18) 

Lengan kanan masih dalam tarikan, lengan kiri telah berada setengah dari 

dorongan. Kaki kanan dalam pelaksanaan tendangan dan kaki kiri sedang 

digerakkan ke atas. Gambar 2.20 

 

Gambar 2.20 

Gerakan lengan kanan masih dalam tarikan, lengan kiri telah berada             
setengah dari dorongan 

Sumber : (Indik, 2008:2.18) 
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Lengan kanan masih dalam tarikan, lengan kiri pada akhir dorongan. Kaki 

kanan pada akhir dorongan, sedang kaki kiri dalam perjalanan ke atas. Gambar 

2.21 

 

Gambar 2.21 

Gerakan Lengan kanan masih dalam tarikan 
Sumber : (Indik, 2008:2.19) 

Lengan kanan akan menekan ke bawah, lengan kiri pada akhir dorongan. 

Kaki kanan selesai melaksanakan tendangan, sedang kaki kiri pada permulaan 

tendangan. Gambar 2.22 

 

Gambar 2.22 

Gerakan Lengan kanan akan menekan ke bawah, lengan kiri pada akhir dorongan 
Sumber : (Indik, 2008:2.19) 
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Lengan kanan berada pada akhir tarikan, lengan kiri mulai mengadakan 

recovery. Kaki kanan mulai naik ke atas dalam keadaan lurus, sedang kaki kiri 

pada pertengahan tendangan. Badan mulai oleng. Gambar 2.23 

 

 

Gambar 2.23 

Gerakan Lengan kanan berada pada akhir tarikan, lengan kiri mulai mengadakan 
recovery 

Sumber : (Indik, 2008:2.19) 

Lengan kanan pada akhir tarikan, lengan melaksanakan permulaan 

recovery dengan siku diangkat. Kaki kanan masih naik ke atas, kaki kiri masih 

dalam pelaksanaan tendangan. Gambar 2.24 

 

Gambar 2.24 

Gerakan Lengan kanan pada akhir tarikan, lengan melaksanakan permulaan 
recovery dengan siku diangkat  

Sumber : (Indik, 2008:2.19) 
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Lengan kanan masih dengan dorongan dimana lengan dibengkokan ke 

arah dalam. Lengan kanan dalam pelaksanaan recovery, membawa siku kiri ke 

depan. Kaki kanan mencapai maksimal diatas dan kaki kiri pada tahap akhir dari 

tendangan. Badan oleng ke kiri, muka ke arah bawah kiri. Gambar 2.25 

 

Gambar 2.25 

Gerakan lengan kanan masih dengan dorongan 
Sumber : (Indik, 2008:2.20) 

 

Lengan kanan dalam pelaksanaan dorongan dengan sikap membengkok ke 

dalam. Lengan kanan mulai melakukan tendangan, kaki kiri mulai diangkat ke 

atas pada saat olengan maksimal ke kiri. Gambar 2.26  

 

Gambar 2.26 

Gerakan lengan kanan dalam pelaksanaan dorongan 
Sumber : (Indik, 2008:2.20) 
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Lengan kanan masih dalam dorongan, lengan kiri setengah perjalanan 

recovery. Kaki kanan pada tendangan, sedang kaki kiri naik ke atas dalam 

keadaan lurus. Gambar 2.27 

 

Gambar 2.27 

Gerakan lengan kiri setengah perjalanan recovery 
Sumber : (Indik, 2008:2.20) 

 
Lengan kanan dalam dorongan dengan tekukan pada siku secara 

maksimal, sedang lengan kiri mulai entry. Kaki kanan pada akhir tendangan, 

sedang kaki kiri pada akhir gerakan ke atas. Kepala mulai memutar ke arah kanan. 

Gambar 2.28 

 

Gambar 2.28 

Gerakan lengan kanan dalam dorongan dengan tekukan pada siku secara 
maksimal 

Sumber : (Indik, 2008:2.21) 
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Lengan kanan masih dalam dorongan, telapak tangan mengarah ke garis 

badan, lengan kiri telah menusuk ke air. Kaki kanan persiapan naik ke atas, kaki 

kiri dalam pelaksanaan tendangan. Kepala menoleh ke kanan. Gambar 2.29 

 

Gambar 2.29 

Gerakan lengan kanan masih dalam dorongan, telapak tangan mengarah ke garis 
badan 

Sumber : (Indik, 2008:2.21) 
 

Lengan kanan mendekati akhir dorongan, telapak tangan menghadap ke 

luar, lengan kiri dalam persiapan menarik. Kaki kanan dalam perjalanan ke atas 

lurus, kaki kiri dalam perubahan tendangan. Gambar 2.30 

 

Gambar 2.30 

Gerakan lengan  mendekati akhir dorongan, telapak tangan menghadap ke luar 
badan 

Sumber : (Indik, 2008:2.21) 
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Lengan kanan pada akhir dorongan, lengan kiri dalam tarikan. Kaki kanan 

masih naik ke atas, kaki kiri pada akhir tendangan dengan sikap lurus. Kepala 

menoleh ke kanan dan penarikan napas dilaksanakan. Gambar 2.31 

 

Gambar 2.31 

Gerakan lengan kanan pada akhir dorongan, lengan kiri dalam tarikan 
Sumber : (Indik, 2008:2.22) 

 
Lengan kanan telah selesai dengan dorongan, dimana ibu jari menyentuh 

paha. lengan kiri dalam pelaksanaan tarikan dengan telapak tangan menghadap ke 

luar. Kaki kanan mulai menendang, sedang kaki kiri ke atas lurus. Kepala mulai 

menoleh ke bawah. Gambar 2.32 

 

Gambar 2.32 

Gerakan lengan kanan telah selesai dengan dorongan, dimana ibu jari menyentuh 
paha 

Sumber : (Indik, 2008:2.22) 
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Lengan kanan dalam persiapan recovery, lengan kiri masih dalam tarikan. 

Kaki kanan dalam tendangan, kaki kiri masih naik dengan lurus. Gambar 2.33 

 

Gambar 2.33 

Gerakan lengan kanan dalam persiapan recovery, lengan kiri masih dalam tarikan 
Sumber : (Indik, 2008:2.22) 

 
Lengan kanan dalam perjalanan recovery siku tinggi, lengan kiri dan 

tarikan ke luar. Kaki kanan pada akhir tendangan karena kaki kiri berada 

maksimal di atas. Gambar 2.34 

 

Gambar 2.34 

Gerakan lengan kanan dalam perjalanan recovery siku tinggi, lengan kiri dan 
tarikan ke luar 

Sumber : (Indik, 2008:2.22) 
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Lengan kanan pada pertengahan recovery,lengan kiri pada akhir tarikan. 

Kaki kiri mulai melakukan tendangan dengan membengkokkan lutut. Gambar 

2.35 

 
Gambar 2.35 

Gerakan lengan kanan kanan pada pertengahan recovery 
Sumber : (Indik, 2008:2.23) 

 
Lengan kanan hampir selesai recovery, lengan kiri mulai pada dorongan 

dengan mengubah telapak tangan ke arah dalam. Kaki kanan dalam perjalanan ke 

atas dan kaki kiri dalam pelaksanaan tendangan.  Gambar 2.36 

 

 Gambar 2.36 

Gerakan lengan kiri mulai pada dorongan dengan mengubah telapak tangan ke 
arah dalam 

Sumber : (Indik, 2008:2.23) 
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2.1.3 Kecepatan renang gaya crawl 

M. Sajoto (1995:8) kecepatan adalah kemampuan atlet untuk 

menggerakkan gerakan yang berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam 

waktu yang sesingkat-singkatnya atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak 

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Indik (2007, 1.14) menjelaskan bahwa kecepatan maju perenang adalah 

hasil dari dua kekuatan yaitu kekuatan dorong dan kekuatan tahanan atau 

hambatan. Setiap perenang yang bergerak maju (untuk memperoleh waktu yang 

singkat), itu tergantung pada dua kekuatan yaitu tahanan dan dorongan. Tahanan 

adalah kekuatan yang menahan perenang untuk bergerak maju ke depan yaitu air, 

sedangkan dorongan adalah kekuatan yang mendorong perenang bergerak maju ke 

depan. Kekuatan dorongan ini disebabkan oleh gerakan lengan dan gerakan kaki 

dalam berenang. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan renang gaya Crawl : 

Mengurangi Tahanan, seorang perenang yang memiliki kemampuan berenang 

yang sama dengan dorongan yang sama pula, maka perenang yang memiliki 

tahanan kecil yang akan lebih cepat. Hal ini menunjukan bahwa berat badan 

seorang perenang akan mempengaruhi laju ke depan dalam berenang. 

Macam-macam Tahanan dalam Renang yaitu : Tahanan depan, tahanan 

depan adalah tahanan yang secara langsung menahan badan perenang. Tahanan ini 

sangat berpengaruh kepada perenang, karena disebabkan oleh air di depan 

perenang. Tahanan geseran air disebabkan oleh gerakan air yang melewati atau 
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melalui tubuh perenang. Air yang menggeser badan perenang ini menghasilkan 

hambatan atau tahanan bagi perenang. Sedangkan tahanan yang selanjutnya 

tahanan pusaran  air adalah tahanan yang disebabkan oleh air yang tidak cepat 

mengisi di belakang bagian-bagian yang kurang datar sehingga badan harus 

menarik. Sejumlah molekul air, menarik badan perenang dalam gerakan maju. 

 Menambah dorongan sesuai teori hukum Newton mengatakan bahwa 

setiap, aksi akan menghasilkan reaksi yang sama besarnya. Artinya reaksi adalah 

arah yang berlawanan dengan aksinya. Itu berarti untuk memperoleh kecepatan 

dalam berenang atau reaksi dorongan ke depan, maka seorang perenang harus 

melakukan dorongan atau aksi mendorong yang besar. 

Mengurangi Tahanan sekaligus Menambah Dorongan, kecepatan maju 

perenang adalah hasil dari dua kekuatan yaitu kekuatan dorong dan kekuatan 

tahanan atau hambatan. Untuk memperoleh kecepatan berenang, maka seorang 

perenang harus berusaha mengurangi tahanan atau dalam hal ini semakin kecil 

hambatan maka semakin cepat laju. Sejalan dengan itu seorang perenang juga 

harus menambah dorongan, dengan mempercepat gerak lengan dan gerak tungkai. 

2.1.4 Berat badan 

Berat badan adalah beban yang dimiliki perenang itu yang berkaitan 

dengan keadaan badannya. Berat badan sebenarnya ditentukan oleh jumlah cairan, 

kadar lemak, protein dan mineral yang ada dalam tubuh manusia (± 60%). Lemak 

tubuh laki-laki rata-rata 12-15 % dan perempuan rata-rata 18-25%. Berat badan 

ideal pada manusia dapat dihitung dengan menggunakan rumus (TB–100) – 10% 
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(TB–100). Berat badan tubuh ini dipengaruhi pula oleh usia dan kegiatan fisik 

serta temperatur tubuh. (Tri Rustiadi, 2006:2). 

Menurut Maglischo (1993:128), pengaruh berat badan terhadap kecepata 

renang ada dua kemungkinan, yaitu apabila badan besar tersebut karena ketebalan 

lemak, maka perenang akan memiliki daya apung yang tinggi dan ini akan sangat 

membantu dalam berenang sedangkan apabila berat badan disebabkan oleh 

serabut otot yang besar dan banyak maka akan menambah kekuatan dorong 

terutama pada otot lengan dan tungkai. 

Tabel 2.1 Indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) anak usia 6-17 tahun 

menurut djoko pekik (2007:81) 

Tinggi 

Badan 

( cm ) 

Berat Badan 

Laki-laki Perempuan 

100% 

(standar) 

90% 80% 100% 

(standar) 

90% 80% 

100 13,4 12,1 10,7 13,0 11,7 10,4 

101 13,8 12,4 11,0 13,4 12,0 10,7 

102 14,2 12,8 11,3 13,7 12,3 10,9 

103 14,5 13,0 11,5 14,0 12,6 11,2 

104 14,7 13,2 11,7 14,3 12,8 11,4 

105 15.0 13,5 12,0 14,7 13,2 11,7 

106 15,3 13,8 12,2 15,0 13,5 12,0 

107 15.6 14,1 12,5 15.4 14,0 12,3 

108 16,0 14,4 12,8 15,8 14,1 12,5 

109 16.4 14,7 13,1 16,3 14,4 12,8 

110 16,8 15,0 13,4 16,7 14,7 13,0 

111 17,2 15,4 13,8 17,1 15,2 13,5 

112 17,6 15,8 14,1 17,5 15,7 14,0 
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113 18,1 16,3 14,5 17,9 16,1 14,3 

114 18,5 17,7 14,8 18,3 16,4 14,6 

115 18,8 16,9 15,1 18,8 16,8 15,0 

116 19,2 17,3 15,4 19,2 17,2 15,4 

117 19,6 17,6 15,7 19,8 17,8 15,8 

118 20,0 18,0 16,0 20,3 18,3 16,2 

119 20,4 18,4 16,3 20,7 18,5 16,5 

120 20,8 18,7 16,7 21,0 18,7 16,7 

121 21,2 19,1 17,0 21,4 19,1 17,0 

122 21,6 19,5 17,3 21,8 19,5 17,3 

123 22,0 10,9 17,6 22,2 19,9 17,7 

124 22,5 20,3 18,0 22,6 20,3 18,0 

125 23,0 20,7 18,4 23,1 20,8 19,0 

126 23,4 21,2 18,7 23,6 21,3 19,0 

127 23,8 21,4 19,0 24,1 21,7 19,3 

130 25,5 23,0 20,5 25,6 23,0 20,5 

131 26,0 23,4 20,8 26,2 23,6 21,0 

132 26,5 23,9 21,2 26,8 24,1 21,4 

133 27,0 24,3 21,6 27,4 24,7 21,9 

134 27,5 24,7 22,0 28,0 25,2 22,4 

135 28,2 25,4 22,7 28,6 25,7 22,9 

136 28,8 25,9 23,9 29,2 26,3 23,4 

137 29,5 26,6 23,5 29,9 26,9 23,9 

138 30,2 27,2 24,1 30,6 27,5 24,5 

139 30,9 27,3 24,7 31,3 28,2 25,1 

140 31,5 28,4 25,3 32,0 28,8 25,6 

141 32,1 29,0 25,7 32,7 29,5 26,2 

142 32,7 29,5 26,1 33,4 30,1 26,7 

143 33,3 30,0 26,6 34,2 30,8 27,4 

144 34,0 30,2 35,0 35,0 31,5 28,0 
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145 34,7 31,3 27,8 35,8 32,2 28,7 

146 35,4 31,9 28,3 36,6 32,9 29,3 

147 36,1 32,5 28,8 37,4 33,2 30,0 

148 36,7 33,0 29,3 38,2 34,4 30,6 

149 37,6 33,8 30,0 39,1 35,2 31,3 

150 38,4 34,6 30,7 40,0 36,0 32,0 

151 39,1 35,2 31,3 40,9 36,8 32,8 

152 39,8 35,8 31,8 41,8 37,6 33,4 

153 40,6 36,5 32,5 42,8 38,5 34,2 

154 41,4 37,2 33,1 43,8 39,4 35,0 

155 42,3 38,0 33,8      44,8 40,3 35,8 

156 43,1 38,8 34,5 45,8 41,8 36,6 

157 43,8 39,9 35,4 46,9 42,4 37,5 

158 45,4 40,8 36,3 48,0 43,2 38,4 

159 46,2 41,5 36,9 49,1 44,2 39,3 

160 47,0 42,4 37,6 50,0 45,0 40,0 

161 47,7 42,8 38,0 - - - 

162 48,4 43,4 38,5 - - - 

163       

164       

165 50,8 45,7 40,6 - - - 

166 51,5 46,3 41,2 - - - 

 

2.1.5 Tinggi badan 

Selain faktor-faktor kondisi fisik, teknik, taktik dan mental ada satu hal 

lagi yang perlu diperhatikan ialah faktor alamiah yang bersifat genetik atau atau 

keturunan seperti misalnya tinggi badan. Menurut M. Sajoto (1995:2) aspek 

biologis yang berupa struktur dan postur tubuh seperti halnya tinggi badan adalah 

salah satu penentu pencapaian kemampuan dalam olahraga. 
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Beberapa ukuran tinggi badan menurut Glinka josef  SVD (1990:69) dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Klasifikasi Tinggi Badan 

Klasifikasi Laki-laki Perempuan 

Kerdil 
Sangat pendek 
Pendek 
Di bawah sedang 
Sedang 
Di atas sedang 
Tinggi 
Sangat tinggi 
Raksasa 

< 129,9 
130,0 – 149,9 
150,0 – 159,9 
160,0 – 163,9 
164,0 – 166,9 
167,0 – 169,9 
170,0 – 179,9 
180,0 – 199,9 

> 200,0 

< 120,9 
121,0 – 139,9 
140,0 – 148,9 
149,0 – 152,9 
153,0 – 155,9 
156,0 – 158,9 
159,0 – 167,9 
168,0 – 186,9 

> 187,0 
 

Dalam cabang olahraga renang, seseorang mengikuti perlombaan tentu 

akan menempuh suatu jarak tertentu oleh karena itu seorang perenang untuk 

mencapai jarak tersebut akan melibatkan panjang badannya dan panjang ini 

berhubungan dengan tinggi badan, sehingga seorang perenang yang berbadan 

tinggi akan mencapai jarak lebih cepat bila dibandingkan mereka yang berbadan 

pendek. Karena tinggi badan berhubungan dengan berat badan dan berat badan 

yang ideal akan mempercepat laju ke depan.. Maka dari uraian tersebut dapat di 

simpulkan tinggi badan mempunyai hubungan kecepatan renang gaya crawl. 

2.1.6 Kerangka berpikir 

2.1.6.1 Hubungan berat badan terhadap kecepatan renang gaya crawl 

Seseorang yang berbadan besar dan bertubuh tinggi dapat dipastikan 

mempunyai berat yang besar. Keuntungan perenang yang memiliki badan yang 

berat dan besar yaitu : berat badan yang disebabkan ketebalan lemak yang tinggi 

akan memungkinkan perenang memiliki daya apung yang baik dan ini akan sangat 

membantu dalam berenang sedangkan berat badan yang disebabkan serabut otot 
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yang besar akan memungkinkan perenang memiliki kekuatan pada lengan dan 

tungkai yang besar sehingga daya dorongnya juga besar. 

Dengan demikian adanya daya apung yang besar dan daya dorong akibat 

kekuatan pada lengan dan tungkai sebagai penggerak laju ke depan yang besar 

pada perenang yang memiliki berat tubuh yang besar sangat mendukung 

kecepatan berenangnya. Sehingga diduga ada hubungan yang signifikan berat 

badan terhadap kecepatan renang gaya crawl. 

2.1.6.2 Hubungan tinggi badan terhadap kecepatan  renang gaya crawl 

Tinggi badan merupakan parameter yang penting bagi segenap jasad 

manusia yang terdiri dari badan, anggota kepala yang diukur dari telapak kaki 

sampai kepala bagian atas. Menurut Olivier (1969:5), dalam perlombaan seorang 

perenang tentu akan menempuh suatu jarak tertentu oleh karena itu seorang 

perenang untuk mencapai jarak tersebut akan melibatkan panjang badannya dan 

panjang ini berhubungan dengan tinggi badan. 

Tinggi badan dalam keadaan telungkup adalah panjang seluruh tubuh 

membagi panjang kolam ialah 50 meter seperti jarak yang akan ditempuh. Jarak 

tersebut akan dibagi oleh panjangnya tubuh. Semakin panjang tubuh yang 

membagi maka kolam akan menjadi potongan-potongan imajiner yang lebih 

sedikit dibanding bila tubuh yang membagi tidak panjang. Potongan yang lebih 

sedikit akan ditempuh dengan kayuhan yang lebih cepat pula. Maka semakin 

panjang tubuh seseorang akan semakin cepat gerak laju untuk mencapai sisi yang 

lain dari kolam. Tinggi badan berhubungan dengan berat badan dan badan yang 

ideal akan lebih mudah melakukan gerakan dan dapat mempercepat laju kedepan. 
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Peranan berat badan disini dapat dilihat dengan jelas pada saat mengapung dan 

pada saat melakukan kayuhan, sehingga seorang perenang yang berbadan tinggi 

akan mencapai jarak lebih cepat bila dibandingkan mereka yang berbadan pendek.  

Dari uraian tersebut diduga ada hubungan yang signifikan antara tinggi 

badan terhadap kecepatan renang gaya crawl. 

 

2.2  Hipotesis 

Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani Hipo dan Tesis. Hipo berarti 

lemah, kurang atau dibawah dan tesis berarti teori atau pernyataan yang disajikan 

sebagai bukti. 

Berdasarkan uraian dalam landasan teori maka hipotesis yang diajukan 

adalah : 

2.2.1 Ada hubungan berat badan terhadap kecepatan renang gaya crawl 50 

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

tahun 2011. 

2.2.2 Ada hubungan tinggi badan terhadap kecepatan renang gaya crawl 50 

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

tahun 2011. 

2.2.3 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. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah kegiatan untuk mengembangkan dan menguji 

suatu kebenaran pengetahuan dengan menggunakan cara-cara ilmiah untuk 

mencapai tujuan melalui proses yang sistematis dan analisis yang logis. 

Penggunaan metode penelitian yang tepat akan memperoleh hasil yang dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Adapun metode atau langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

 

3.1 Penetuan obyek penelitian 

Penentuan obyek dalam penelitian ini menyangkut penentuan populasi, 

sample dan teknik pengambilan sampel serta penentuan variabel penelitian yang 

menjadi pusat kajian. 

3.1.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah Atlet Spectrum tahun 2011, yang 

berjumlah 8 Atlet. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:130) bahwa yang dimaksud 

dengan populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan Sutrisno Hadi 

(2000:220) menyatakan bahwa populasi adalah sejumlah atau seluruh individu 

yang paling sedikit memiliki satu sifat sama.  

Adapun sifat yang sama pada populasi penelitian ini adalah: 1) jenis 

kelamin sama yaitu putri. 2) usia sebaya yaitu 10 sampai 15 tahun. 3) semua 

adalah atlet berprestasi, dan 4) dilatih oleh pelatih yang sama dan dalam waktu 

latihan yang sama.  
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Dengan demikian, maka pengambilan atlet putrid usia 10 sampai 15 tahun 

klub Spectrum Semarang tahun 2011 sebanyak 8 orang sebagai populasi dalam 

penelitian ini telah memenuhi syarat.  

3.1.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Sutrisno Hadi, 

2000:221). Suharsimi Arikunto (2006:109) berpendapat bahwa sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Populasi yang ada dalam penelitian ini 

seluruhnya berjumlah 8 Atlet, karena jumlahnya terbatas maka seluruh populasi 

digunakan sebagai sampel.hal ini sesuai yang dikatakan oleh Suharsimi Arikunto 

(2006:112) bahwa dalam penentuan sampel apabila jumlah populasi kecil atau 

kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, sehingga teknik pengambilan 

sampel penelitian seperti ini dinamakan teknik total sampling.  

3.1.3 Variabel penelitian 

Sutrisno Hadi (2000:224), variabel sebagai gejala yang bervariasi misalnya 

jenis kelamin. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:116), gejala adalah objek 

penelitian, sehingga variabel adalah objek penelitian bervariasi.  

Adapun variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.1.3.1 Variabel bebas 

Variabel bebas adalah suatu kondisi yang mempengaruhi suatu gejala atau 

merupakan variabel yang mempengaruhi yang disebut variabel penyebab atau 

disebut juga variabel X. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas yaitu: 

1) Berat badan (X1); 2) Tinggi badan (X2). 
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3.1.3.2 Variabel terikat  

Variabel terikat (Y) adalah gejala atau peristiwa yang muncul yang 

pengaruhi atau disebabkan oleh variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat adalah kecepatan renang gaya crawl 50 meter. 

 

3.2 Rancangan penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei tes. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain korelasional atau 

corelational design. Adapun desain penelitian ini secara grafis dapat digambarkan 

sebagai berikut berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Desain Penelitian 
(Suharsimi Arikunto, 2006:122) 

Keterangan 
rx1y = Hubungan berat badan terhadap kecepatan renang 50 meter gaya crawl 
rx2y = Hubungan tinggi badan terhadap kecepatan renang 50 meter gaya crawl 
rx12y    = Hubungan berat badan dan tinggi badan  terhadap kecepatan renang 50 

meter gaya crawl 
 
 
 
 

Berat badan 
X1 

Tinggi badan 
X2 

Kecepatan renang 
gaya crawl 50 meter 

(Y) 

rx1y 

rx2y 

rx12y 
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3.3 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam suatu penelitian. 

Untuk pengumpulan data dalam peneliti ini menggunakan teknik tes dan 

pengukuran. Menurut Ismaryati (2000:1), tes dan pengukuran merupakan alat 

ukur untuk memperoleh data atau informasi. Dari pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa teknik tes dan pengukuran adalah suatu cara mengumpulkan 

data menggunakan alat ukur tertentu.  

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil pengukuran 

berat badan dan tinggi badan serta hasil kecepatan renang 50 meter gaya crawl 

pada atlet putri klub spectrum semarang tahun 2011. 

 

3.4 Prosedur penelitian 

Kegiatan penelitan ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu persiapan, 

pelaksanaan dan penyelesaian penelitian. 

3.4.1 Tahap persiapan penelitian 

3.4.1 Guna mendapatkan populasi, peneliti mengajukan izin penelitian ke pihak 

klub spectrum semarang. Setelah memperoleh izin dari klub spectrum 

semarang selanjutnya peneliti mengurus surat izin penelitian ke fakultas 

ilmu keolahragaan universitas negeri semarang yang nantinya digunakan 

sebagai rekomendasi dari pihak klub spectrum semarang. 

3.4.2 Langkah berikutnya adalah menghubungi pihak spectrum semarang 

mengenai jumlah atlet usia antara 10 tahun sampai 15 tahun. Setelah 

mendapat daftar nama atlet, peneliti dan pelatih mendiskusikan waktu dan 

teknik penelitian, yang selanjutnya kesepakatan tersebut dikonfirmasikan 

ke dosen pembimbing dan atlet yang akan dijadikan populasi penelitian. 
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3.4.3 Tempat penelitian dilaksanakan di kolam renang manunggal jati semarang 

3.4.2 Tahap pelaksanaan penelitian  

3.4.2.1 Sebelum penelitian dilaksanakan, atlet klub spectrum semarang 

dikumpulkan kemudian dilakukan pendataan ulang, setelah itu melakukan 

pemanasan. 

3.4.2.2 Pada waktu penelitian dilaksanakan peserta tes harus berpakaian olah raga 

renang untuk mempermudah pelaksanaan penelitian. 

3.4.2.3 Untuk pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian survey 

sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan 

pengukuran yaitu:1) pengukuran berat badan dengan menggunakan 

timbangan badan, 2) pengukuran tinggi badan dengan menggunakan alat 

ukur tinggi badan, 3)  pengukuran panjang lengan dengan anthropometry, 

4) pengukuran hasil kecepatan renang gaya crawl 50 meter dengan 

stopwatch. 

3.4.3 Tahap penyelesaian penelitian 

Setelah hasil data dikumpulkan maka data tersebut dianalisis dengan 

komputerisasi menggunakan program SPSS Versi 12 (Syahri Alhusin, 2003:182). 

 

3.5 Instrumen penelitian 

Peranan instrumen dalam penelitian akan banyak menentukan kualitas dari 

data yang diperoleh. Oleh karena itu penentuan instrumen penelitian hendaknya 

disesuaikan dengan permasalahan, tujuan penelitian dan satu instrumen haruslah 

valid dan reliabel. Adapun untuk melaksanakan penelitian menggunakan teknik 

tes dan pengukuran. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan intrumen 
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berupa timbangan untuk mengukur berat badan, anthropometry untuk mengukur 

tinggi badan serta stopwatch untuk mengukur kecepatan renang gaya crawl 50 

meter. 

3.5.1 Pengukuran berat badan dan tinggi badan 

Pengukuran berat badan menggunakan alat timbang ,sedangkan 

pengukuran tinggi badan dengan alat antropometer dan alat bantu berupa kertas 

blangko pengukuran, pensil serta penghapus. Petugas sebagai pengamat 

pelaksanaan penelitian dan seorang pencatat hasil (Kevin Norton, 1996:30). 

Adapun prosedur pelaksanaan pengukurannya adalah sebagai berikut:  

3.5.1.1 Subjek melepas alas kaki jam tangan dan pakaian luar. 

3.5.1.2 Jarum timbangan sejajar dengan angka nol kilogram. 

3.5.1.3 Subjek naik ke atas timbangan dan berdiri ditengah-tengahnya, pandangan 

lurus ke depan. 

3.5.1.4 Catat hasil angka yang ditunjukan oleh jarum penunjuk timbangan dalam 

satuan kg. 

3.5.1.5 Setelah pencatatan hasil berat badan, pengukuran dilanjutkan pada 

antropometer dengan posisi badan berdiri tegak,pandangan lurus kedepan 

dan dicatat hasilnya dalam satuan cm. 
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Gambar 3.2 

Alat timbangan badan  
(Foto: http://apotik-keluarga.blogspot.com/2008/11/timbangan-berat-badan-tanita-

622.html) 

 

Gambar 3.3 

Alat ukur tinggi badan 
(Foto: http://apotik-keluarga.blogspot.com/2008/11/timbangan-berat-badan-tanita-

622.html) 

 

3.5.2 Pengukuran kecepatan renang gaya crawl 50 meter 

Pengkungukuran kecepatan renang gaya crawl 50 meter menggunakan alat 

antara lain kolam renang, stopwatch, blangko pengukuran dan alat tulis. Adapun 

langkah-langkah dari pengukurannya adalah sebagai berikut: 

3.5.2.1 Sebelum melakukan tes, subjek dipanggil menurut nomor urut untuk 

melakukan renang gaya crawl 50 meter. 
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3.5.2.2 Setelah aba-aba ”ya” atau peluit berbunyi, subjek langsung melakukan 

renang gaya crawl dengan secepat-cepatnya bersamaan dengan timer 

menekan tombol start pada stopwatch. 

3.5.2.3 Setelah finish, timer menekan tombol stop untuk mengetahui catatan 

waktu yang telah ditempuh sepanjang 50 meter. 

3.5.2.4  Pencatatan hasil dilakukan pada waktu yang telah ditempuh perenang 

dalam satuan detik. 

3.5.2.5 Setiap atlet (sampel) masing-masing melakukan satu kali. 

 

3.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian 

Dalam suatu penelitian banyak hal-hal yang mempengaruhi penelitian dan 

dalam hal tersebut menyebabkan pengaruh terhadap hasil penelitian. Hal-hal 

tersebut diantaranya ialah : 

3.6.1 Faktor subjek dapat mempengaruhi penelitian, apabila subjek penelitian 

belum memahami tata cara pengambilan data maka data yang terkumpul 

menjadi tidak valid. Oleh karena itu, sebelum dimulai penelitian subjek 

diberi tahu bagaimana caranya dan diberi kesempatan untuk mencoba. 

3.6.2 Faktor kesungguhan dan kondisi fisik sampel juga dapat berpengaruh, 

misalnya tidak sehat 

3.6.3 Teknik pengambilan data dapat terjadi beberapa kesalahan sehingga 

berpengaruh terhadap hasil penelitian. Hal ini lebih disebabkan oleh 

tingkat penguasaan cara kerja dan penggunaan alat dari tiap-tiap petugas 

penelitian yang berbeda. Untuk mengatasi hal itu, pengambil data adalah 
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mahasiswa semester VIII yang telah lulus untuk mata kuliah tes dan 

pengukuran. Sehingga paling tidak dijamin menguasai bagaimana alat 

tersebut digunakan. 

3.6.4 Alat itu sendiri, artinya apakah alat tersebut memiliki validitas yang baik, 

hal itu dapat ditunjukkan dengan surat keterangan bahwa alat masih layak 

untuk digunakan dan benar ukurannya. Kesalahan yang mungkin terjadi 

tereliminasi terlebih dahulu sehingga tidak berakibatkan data yang 

diperoleh tidak valid lagi dan tidak sesuai dengan tujuan semula. 

 

3.7  Analisis Data 

Bentuk data dalam penelitian ini adalah bentuk angka meliputi: data dari 

berat badan dan tinggi badan serta hasil tes renang gaya crawl 50 meter. Secara 

teknik cara pengukurannya meliputi 4 cara maka sebelum dilakukan penghitungan 

statistik deskriptif terlebih dahulu dilakukan transformasi data diubah kedalam 

skor T baru kemudian dilakukan penghitungan-penghitungan statistik deskriptif 

dan juga dilakukan uji persyaratan yakni uji normalitas menggunakan statistik non 

parametrik dengan kolmogorov-Smiornov tes, dan uji homogenitas dengan Chi-

Square dan untuk uji linieritas dengan analisis varians dan uji keberartian model 

dengan uji t. Keseluruhan analisi data ini menggunakan program bantu kompter 

SPSS versi 12 (Syahri Alhusin, 2003:182). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Deskripsi data  
 

Pengambilan data telah dilakukan dengan mengukur variabel-variabel dari 

penelitian ini yang berjudul : “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”. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui 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. Variabel dalam penelitian ada dua 

yaitu : 1) variabel bebas (X) terdiri dari dua variabel yaitu X
1 

variabel berat badan, 

X
2 

variabel tinggi badan
 
dan variabel tergantung (Y) yaitu : kecepatan renang gaya 

crawl 50 meter. Pengukuran berat badan dengan alat timbang, sedangkan 

pengukuran tinggi badan dengan alat antropometer, dan tes pengukuran kecepatan 

renang 50 meter gaya crawl dengan stopwacth. Maka perlu distandarisasi dengan 

mengubah ke skor T ( Sutrisno Hadi, 2000 : 267). Kemudian baru dilanjutkan 

dengan penghitungan statistik deskriptif, adapun hasil perhitungan statisitik 

deskriptif dapat dilihat seperti pada tabel berikut:  

Tabel : 4.1  
Perhitungan Statistik Deskriptif  

 
Variabel N Minimum Maximum Mean  Std. 

Deviation 
Berat Badan  8 24 49 32 8,366 
Tinggi Badan   8 128 154 139,87 9,125 
Kec. Renang Gaya Crawl 
50 meter 

8 32,07 37,1 50,00 34,57 

 

46 
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Berdasarkan pada tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa N ialah jumlah  

sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 8 orang, sama untuk ke dua 

variabel yaitu untuk berat badan dan tinggi badan. variabel berat badan nilai 

terendah ialah 24, nilai  maksimum atau tertinggi = 49, nilai rata-ratanya = 32 dan 

nilai standar  deviasi = 8,366. Variabel Tinggi Badan  nilai terendah = 128, nilai  

tertinggi = 154 dan nilai rata-rata = 139,87, nilai standar deviasi = 9,125.  Variabel 

kecepatan renang gaya crawl 50 meter nilai terendah = 32,07,  nilai tertinggi = 

37,1 dan nilai rata-rata = 34,57, nilai standar deviasi = 10,00. 

4.2 Hasil penelitian  

Setelah dilakukan penghitungan statistik deskriptif selesai maka  dilanjutkan 

dengan uji hipotesis, uji hipotesis ini yang akan diuji ialah uji  hubungan maka 

menggunakan uji regresi. Adapun sebelum uji hipotesis dilakukan terlebih dahulu 

dilakukan uji persyaratan uji hipotesis yang meliputi: 

4.2.1 Uji Persyaratan analisis hipotesis   

4.2.1.1 Uji normalitas data  

Uji normalitas data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk  mengetahui 

apakah beberapa sampel yang telah diambil berasal dari  populasi yang sama atau 

populasi data berdistribusi normal. Uji normalitas dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov. Adapun untuk menguji normalitas data ini dengan 

ketentuan : jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 berarti distribusi 

data normal, dan jika  nilai signikansi  atau nilai probabilitas < 0,05 berarti 

distribusi data tidak normal. Dari  perhitungan statistik diperoleh hasil sebagai 

berikut : 



 48

Tabel : 4.2  
Hasil Uji Normalitas Data 

  
Variabel Signifikansi Keterangan 

Berat Badan 0,836 > 0,05 Normal 
Tinggi Badan 0,861 > 0,05 Normal 
Kec. Renang Gaya Crawl 50 meter 0,997 > 0,05 Normal 

 
Berdasarkan pada perhitungan nilai pada tabel 2 menunjukkan bahwa 

variabel berat badan, tinggi badan dan kecepatan renang gaya crawl 50 meter 

dalam penelitian ini sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang sama 

atau populasi data berdistribusi normal, dan uji non parametrik dapat dilanjutkan.  

4.2.1.2 Uji homogenitas  
 

Uji Homogenitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel-sampel 

dalam penelitian ini berasal dari varians yang sama dan ini merupakan prasyarat 

bila uji statistik infrensial hendak dilakukan (Singgih Santoso, 2005 : 209), uji 

homogenitas dalam penelitian ini dengan menggunakan Chi-Square dan dengan 

ketentuan : jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 berarti data berasal 

dari populasi-populasi yang mempunyai varians sama atau homogen, sedang jika 

nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 berarti data berasal dari populasi-

populasi yang mempunyai varians tidak sama atau tidak homogen. Adapun dari 

perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut :  

Tabel : 4.3  
Hasil Uji Homogenitas Data  

Variabel Signifikansi Keterangan 
Berat Badan 0,993 > 0,05 Homogen 
Tinggi Badan 0,963 > 0,05 Homogen 
Kec. Renang Gaya Crawl 50 
meter 0,993 > 0,05 Homogen 

 
Sumber : Olah data primer 
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Dari tabel 3 tersebut di atas nampak bahwa semua data variabel dalam 

penelitian yang ada menunjukkan nilai signifikansi atau nilai probabilitas mean 

atau nilai rata-rata berada di atas atau > 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data berasal dari populasi yang mempunyai varians sama, atau sampel 

diambil dari populasi pemain yang mempunyai varians yang sama, baik untuk 

variabel berat badan, tinggi badan dan kecepatan renang gaya crawl 50 meter 

secara keseluruhan data tersebut adalah homogen, dan uji non parametrik dapat 

dilanjutkan.  

4.2.1.3 Uji linieritas data  
 

Uji linieritas ini dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya hubungan antara 

prediktor yaitu variabel-variabel berat badan (x
1
), tinggi badan  (x

2
)  terhadap 

kecepatan renang gaya crawl 50 meter sebagai variabel (y). dalam uji linieritas 

garis regresi ini dengan melihat nilai f dengan ketentuan sebagai berikut : jika 

F
hitung 

> F
tabel 

atau jika nilai signifikansi < 0,05 berarti linier. Sedang jika F
hitung 

< 

F
tabel 

atau jika nilai signifikansi > 0,05 berarti tidak linier. Dari perhitungan data 

diperoleh hasil sebagai berikut:  

Tabel : 4.4  
Hasil Uji Linieritas Garis Regresi  

 
Variabel F

hitung : 
F

tabel 
 Signifikansi Keterangan 

Berat Badan  10,139 > 3,84  0,010 < 0,05 Linier 
Tinggi Badan   9,435 > 3,84  0,034 < 0,05 Linier 
Berat Badan, Tinggi Badan 8.366 > 3,84 0,011 < 0,05 Linier 

 
Dengan melihat tabel 4 dapat pahami bahwa ke tiga variabel penelitian, baik 

secara regresi tunggal maupun secara regresi ganda, hasil uji linieritas garis 
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regresi menunjukkan hasil secara keseluruhan adalah linier. Adapun untuk 

jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Untuk variabel berat badan diperoleh nilai F sebesar 10,139 > 3,84 atau 

dengan nilai signifikasi 0,000 > 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data variabel daya ledak otot  tungkai menunjukkan penyebaran 

datanya berada dalam satu garis yaitu linier.  

2) Untuk variabel tinggi badan  diperoleh nilai F sebesar 9,435 > 3,84 atau bila 

dengan nilai signifikasi diperolah hasil sebesar 0,034 < 0,05 dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa data dari variabel Tinggi Badan  penyebaran berada 

dalam satu garis lurus yaitu linier.  

 

4.2.1.4 Uji keberartian model garis regresi  
 

Uji keberartian model garis regresi ini dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah persamaan garis regresi yang diperoleh signifikan atau tidak untuk dapat 

digunakan sebagai prediktor dari harga kreterium. Uji keberartian model ini 

menggunakan uji – t dengan kriteria sebagai berikut : jika t 
hitung 

> t 
tabel 

atau nilai 

signifikansi < 0,05 berarti signifikan, sedang jika t 
hitung < 

t 
tabel 

atau nilai 

signifikansi > 0,05 berarti tidak signifikan. Dari perhitungan diperoleh hasil 

seperti tabel berikut :  

Tabel : 4.5  

Hasil Uji Keberartian Model Garis Regresi  

Variabel t 
hitung 

t 
table

 Signifikansi Keterangan 

Berat Badan (BB) 2.587 > 1,86 0,002 < 0,05  Sangat Sig. 
Tinggi Badan  (TB) 2.855 > 1,86 0,003 < 0,05 Sangat Sig. 
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Dari tabel 5 di atas dapat dipahami bahwa ke tiga variabel menunjukkan 

hasil sebagai berikut : 

1) Variabel berat badan diperoleh nilai t 
hitung 

sebesar 2.587 > 1,86 atau bila dilihat 

dari nilai signifikasi diperoleh hasil sebesar 0,002 < 0,05 dengan demikian 

kesimpulannya sangat signifikan.  

2) Variabel tinggi badan  diperoleh nilai t 
hitung 

sebesar 2.855 > 1,86 atau bila 

dilihat dari nilai signifikasinya diperoleh hasil sebesar 0,003 < 0,05 yang 

kesimpulannya adalah sangat signifikan.   

 

4.2.2 Uji hipotesis  
 

Dalam uji hipotesis ada dua analisis yang akan dilakukan uji tersebut 

meliputi :  

4.2.2.1 Analisis regresi tunggal  
 

Analisis regresi tunggal ini dimaksudkan untuk mengkaji hubungan yang 

berarti antara berat badan dan tinggi badan  terhadap kecepatan renang gaya crawl 

50 meter. Namun dengan ketentuan : jika t 
hitung 

> t 
tabel 

atau signifikansi < 0,05 

berarti signifikan. Sedang jika t 
hitung 

< t 
tabel 

atau signifikansi > 0,05 berarti tidak 

signifikan.Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tabel 6 berikut :  

Tabel : 4.6  
Hasil Uji Regresi Sederhana atau Tunggal 

 
Variabel t 

hitung 
t 

table
 Signifikansi Keterangan 

Berat badan 2,818 > 1,86 0,010 < 0,05 Sangat Sig. 

Tinggi badan 2,659 > 1,86 0,034 < 0,05 Sangat Sig. 
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Berdasarkan perhitungan yang ada dalam tabel 6 dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1)  Hubungan berat badan terhadap kecepatan renang gaya crawl 50 meter pada 

atlet putri usia 10 sampai 15 tahun klub spectrum semarang tahun 2011. 

Dari perhitungan untuk variabel berat badan terhadap kecepatan renang 

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

semarang tahun 2011 diperoleh nilai t 
hitung 

sebesar 2,818 > 1,86 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,010 < 0,05 kesimpulannya ialah sangat signifikan. 

Dengan demikian hipotesis nol yang menyatakan “Tidak terdapat hubungan 

yang berarti antara berat badan terhadap kecepatan renang gaya crawl 50 

meter pada atlet putri usia 10 sampai 15 tahun klub spectrum semarang tahun 

2011” adalah Ditolak, sebaliknya hipotesis alternatif yang menyatakan 

“Terdapat hubungan yang berarti antara 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)  Hubungan tinggi badan  terhadap kecepatan renang gaya crawl 50 meter pada 

atlet putri usia 10 sampai 15 tahun klub spectrum semarang tahun 2011. 

Dari hasil perhitungan hubungan untuk variabel tinggi badan  terhadap 

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

klub spectrum semarang tahun 2011 diperoleh nilai t 
hitung 

sebesar 2,659 > 1,86 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,034 < 0,05 maka kesimpulannya ialah sangat 

signifikan. Dengan demikian hipotesis nol yang diajukan berbunyi “Tidak 

terdapat korelasi yang signifikan antara tinggi badan  terhadap kecepatan renang 

gaya crawl 50 meter pada atlet putri usia 10 sampai 15 tahun klub Spectrum 
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Semarang tahun 2011” adalah Ditolak, sebaliknya hipotesis alternatif yang 

diajukan berbunyi “Terdapat hubungan yang berarti yang signifikan antara tinggi 

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

sampai 15 tahun klub spectrum semarang tahun 2011” adalah Diterima.  

4.2.2.2 Analisis regresi ganda  

Pada analisis regresi ganda dilakukan dengan maksud akan menguji 

hubungan yang berarti dari ke dua variabel yang ada ialah 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, oleh karena itu analisisnya 

menggunakan regresi ganda dengan uji F. Berdasarkan perhitungan seperti terlihat 

pada tabel 7 berikut:  

Tabel : 4.7 
Hasil Uji Regresi Ganda 

 
Variabel F 

hitung 
 Signifikansi Keterangan 

Berat Badan, 
Tinggi Badan,  

 dengan Kecepatan Renang 
Gaya Crawl 50 meter 

8.366  
  0,011< 0,05 Sangat Sig. 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik seperti terlihat dalam tabel 7 bahwa 

diperoleh nilai F 
hitung 

sebesar 8.366 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 

kesimpulannya adalah sangat signifikan. Dengan demikian hipotesis nol yang 

diajukan berbunyi “Tidak terdapat hubungan antara 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” adalah Ditolak, sebaliknya hipotesis 

alternatif yang diajukan berbunyi “Terdapat hubungan antara berat badan dan 
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tinggi badan  terhadap kecepatan renang gaya crawl 50 meter pada atlet putri usia 

10 sampai 15 tahun klub spectrum semarang tahun 2011” adalah Diterima. 

 
4.3 Pembahasan hasil penelitian  
 

Berdasarkan uji hipotesis penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil 

bahwa : hipotesis alternatif yang diajukan adalah “diterima” dan hipotesis nihil 

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

diperoleh ialah meliputi :  

1) “Terdapat 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.  

Hal ini berarti tinggi rendahnya berat badan  berpengaruh terhadap 

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

klub spectrum semarang tahun 2011, semakin ideal berat badan maka waktu 

yang digunakan untuk kecepatan renang gaya crawl 50 meter akan semakin 

kecil atau singkat sehingga kecepatan renang gaya crawl 50 meter atlet putri  

usia 10 sampai 15 tahun klub spectrum semarang tahun 2011 akan semakin 

cepat dan sebaliknya jika tingkat berat badan  melebihi batas ideal, maka 

waktu yang digunakan untuk kecepatan renang gaya crawl 50 meter akan 

semakin lama sehingga kecepatan renang gaya crawl 50 meter atlet putri usia 

10 sampai 15 tahun klub spectrum semarang tahun 2011 juga akan lambat.  

Hasil tersebut sesuai dengan pendapat Menurut M. Sajoto (1995:08) yang 

menyebutkan bahwa unsur kondisi fisik merupakan satu kesatuan yang utuh 

dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam 
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peningkatanya maupun pemeliharaannya. Gerakan menendang pada renang 

gaya crawl membutuhkan kekuatan untuk menghasilakan daya dorong maju. 

Semakin besar kekuatan yang dihasilkan oleh berat badan  maka semakin 

cepat daya dorong maju yang dihasilkan. Jadi hubungan berat badan  dengan 

kecepatan renang gaya crawl berbanding lurus, karena semakin besar 

kekuatan yang dihasilkan maka semakin cepat kecepatan renangnya. 

2) “Terdapat hubungan yang berarti tinggi badan  terhadap kecepatan renang gaya 

crawl 50 meter pada atlet putri renang spectrum semarang tahun 2011” adalah 

Diterima.  

Berarti bahwa tinggi rendahnya tinggi badan berpengaruh terhadap 

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

klub spectrum semarang tahun 2011, semakin tinggi badan akan semakin 

cepat sampai berenangnya, maka waktu yang digunakan untuk melakukan 

kecepatan renang gaya crawl 50 meter akan semakin pendek sehingga 

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

klub spectrum semarang tahun 2011 juga akan singkat.  

Hasil tersebut sesuai dengan pendapat Menurut M. Sajoto (1995:2) aspek 

biologis yang berupa struktur dan postur tubuh seperti halnya tinggi badan 

adalah salah satu penentu pencapaian kemampuan dalam olahraga. Tinggi 

badan merupakan parameter yang penting bagi segenap jasad manusia yang 

terdiri dari badan, anggota kepala yang diukur dari telapak kaki sampai 

kepala bagian atas. Dalam cabang olahraga renang, seseorang mengikuti 

perlombaan tentu akan menempuh suatu jarak tertentu oleh karena itu untuk 
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mencapai jarak tersebut seorang perenang akan melibatkan panjang badannya 

dan panjang ini berhubungan dengan tinggi badan, sehingga seorang 

perenang yang berbadan tinggi akan mencapai jarak lebih cepat bila 

dibandingkan yang berbadan pendek. Karena tinggi badan berhubungan 

dengan berat badan dan berat badan yang ideal akan mempercepat laju ke 

depan. Maka dari uraian tersebut dapat di simpulkan tinggi badan memiliki 

hubungan terhadap kecepatan renang gaya crawl 50 meter pada atlet putri 

usia 10 sampai 15 tahun klub Spectrum Semarang tahun 2011 

3) “Terdapat 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” adalah 

Diterima. Yang berarti bahwa kecepatan renang gaya crawl 50 meter atlet 

putri usia 10 sampai 15 tahun klub spectrum semarang tahun 2011 dapat 

ditentukan oleh berat badan dan tinggi badan  serta  secara bersama-sama 

(simultan).  

 

4.3.1 Faktor sampel penelitian.  
 

Sampel dalam penelitian ini adalah atlet putri usia 10 sampai 15 tahun klub 

Spectrum Semarang tahun 2011, banyak keuntungan menggunakan sampel atlet 

berprestasi seperti dalam penelitian ini, keuntungan tersebut menentukan dalam 

keberhasilan peneliti melakukan penelitian, keuntungan tersebut nampak dalam : 

kesungguhan, kualitas, disiplin dan motivasi  
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4.3.2 Kesungguhan sampel melakukan tes dan pengukuran.  
 

Nampak bahwa dalam melakukan tes-tes atau pengukuran-pengukuran 

sampel kelihatan sungguh-sungguh. Misalnya mereka segera ingin tahu berapa 

hasilnya dalam penghitungan kecepatan renang. Mereka juga bersungguh-sunguh 

sewaktu diadakan pengukuran-pengukuran tinggi badan dan berat badan, 

kelihatan bahwa mereka tidak hanya sekedar melakukan tes. 

4.3.3 Kualitas teknik sampel.  

Sampel dalam penelitian ini ini adalah atlet yang berkualitas. Hal ini 

nampak dalam penghitungan waktu dalam kecepatan renang kecepatan renang 

gaya crawl 50 meter rata-rata mereka mencatat waktu yang relatif tinggi. hal ini 

akan membawa dampak positif dalam penghitungan akhir seluruh data dalam 

penelitian ini  

4.3.4 Disiplin sampel.  
 

Selama melakukan penelitian, terlihat kedisiplinan sampel sangat tinggi. 

Mereka sudah tahu kapan harus melakukan tes, kapan harus melakukan 

pengukuran, kapan harus istirahat dan kapan harus selesai. Disiplin seperti ini 

sangat membantu dalam kelancaran penelitian  

4.3.5 Motivasi.  

Prestasi tidak di pengaruhi hanya oleh satu hal saja tetapi banyak 

hal,diantaranya adalah motivasi, semangat yang sifatnya psikis. Semua tadi 

tergantung pada masing-masing subyek ialah bagaimana masing-masing subyek. 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Simpulan  
 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

5.1.1 Ada hubungan berat badan terhadap kecepatan renang gaya crawl 50 meter 

pada atlet putri usia 10 sampai 15 tahun klub Spectrum Semarang tahun 

2011.  

5.1.2 Ada hubungan tinggi badan terhadap kecepatan renang gaya crawl 50 meter 

pada atlet putri usia 10 sampai 15 tahun klub Spectrum Semarang tahun 

2011  

5.1.3 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. 

 
5.2 Saran  
 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diberikan penulis dalam 

penelitian ini adalah :  

5.2.1 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. 
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5.2.2 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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LAMPIRAN 1 

SURAT TUGAS PANITIA UJIAN SARJANA 
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LAMPIRAN 2 

(Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian) 
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LAMPIRAN 3  

 
DAFTAR NAMA DAN USIA SAMPEL PENELITIAN 

 
No No. Test Nama  Usia 
1. T-01 Anissa Nurindra 14 Tahun 
2. T-02 Muthia Eka Destiana  15 Tahun 
3. T-03 Vira Meillyana M. 12 Tahun  
4. T-04 Lisa Wijaya 13 Tahun 
5. T-05 Heidi Nur Pratiwi 14 Tahun 
6. T-06 Auli Nur Prasasti 13 Tahun 
7. T-07 Erika Putri 12 Tahun 
8. T-10 Febriana Wahyu W. 11 Tahun 
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LAMPIRAN 4  

 
DATA HASIL PENGUKURAN BERAT BADAN (X1) 

 
No No. Test Nama  Berat Badan 
1. T-01 Anissa Nurindra 38 kg 
2. T-02 Muthia Eka Destiana  49 kg 
3. T-03 Vira Meillyana M. 26 kg 
4. T-04 Lisa Wijaya 26 kg 
5. T-05 Heidi Nur Pratiwi 35 kg 
6. T-06 Auli Nur Prasasti 28 kg 
7. T-07 Erika Putri 30 kg 
8. T-10 Febriana Wahyu W. 24 kg 
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LAMPIRAN 5 
 
 

DATA HASIL PENGUKURAN TINGGI BADAN (X2) 
 

No No. Test Nama  Tinggi Badan 
1. T-01 Anissa Nurindra 154 cm 
2. T-02 Muthia Eka Destiana  147 cm 
3. T-03 Vira Meillyana M. 145 cm 
4. T-04 Lisa Wijaya 132 cm 
5. T-05 Heidi Nur Pratiwi 145 cm 
6. T-06 Auli Nur Prasasti 132 cm 
7. T-07 Erika Putri 136 cm 
8. T-10 Febriana Wahyu W. 128 cm 
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LAMPIRAN 6 
 
 

DATA HASIL PENGUKURAN KECEPATAN RENANG GAYA CRAWL 
50 METER  

 
No No. Test Nama  Kecepatan 
1. T-01 Anissa Nurindra 33:55 detik 
2. T-02 Muthia Eka Destiana  35:51 detik 
3. T-03 Vira Meillyana M. 34:72 detik 
4. T-04 Lisa Wijaya 32:07 detik 
5. T-05 Heidi Nur Pratiwi 34:09 detik 
6. T-06 Auli Nur Prasasti 35:51 detik 
7. T-07 Erika Putri 34:04 detik 
8. T-10 Febriana Wahyu W. 37:10 detik 
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Lampiran 7 

 

PEMBAKUAN SKOR DATA BERAT BADAN (X1), TINGGI BADAN (X2), 

DAN KECEPATAN RENANG GAYA CRAWL 50 METER 

 

DATA MENTAH 

No.  Kecepatan  Berat Badan  Tinggi Badan 
R‐1  33.55  38  154 
R‐2  35.51  49  147 
R‐3  34.72  26  145 
R‐4  32.07  26  132 
R‐5  34.09  35  145 
R‐6  35.51  28  132 
R‐7  34.04  30  136 
R‐8  37.1  24  128 

 
 

DATA SETELAH DISKOR T 

No.  Kecepatan  Berat Badan  Tinggi Badan 
R‐1  43.23  57.17  65.48 
R‐2  56.19  70.32  57.81 
R‐3  50.97  42.83  55.62 
R‐4  33.44  42.83  41.37 
R‐5  46.8  53.59  55.62 
R‐6  56.19  45.22  41.37 
R‐7  46.47  47.61  45.75 
R‐8  66.71  40.44  36.99 
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Lampiran 8 

 

ANALISIS DATA 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 8 40.44 70.32 50.0013 9.99979 

X2 8 36.99 65.48 50.0013 10.00051 

Y 8 33.44 66.71 50.0000 9.99689 

Valid N (listwise) 8     

 
 

Regression 
 

Variables Entered/Removed 

Model Variables Entered

Variables 

Removed Method 

1 X2, X1a . Enter 

a. All requested variables entered. 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .574a .329 .325 11.04744 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 89.334 2 44.667 8.366 .011a 

Residual 610.230 5 122.046   

Total 699.565 7    

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 57.800 23.006  2.512 .054 

X1 .341 .582 .342 2.587 .002 

X2 .497 .582 .498 2.855 .003 

a. Dependent Variable: Y 

 
 

Descriptives 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 8 40.44 70.32 50.0013 9.99979 

X2 8 36.99 65.48 50.0013 10.00051 

Y 8 33.44 66.71 50.0000 9.99689 

Valid N (listwise) 8     

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

8 8 8
50,0000 50,0013 50,0013
9,99689 9,99979 10,00051

,143 ,219 ,213
,143 ,219 ,181

-,124 -,169 -,213
,404 ,621 ,602
,997 ,836 ,861

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Y X1 X2

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Test Statistics

,750 ,750 1,000
6 6 5

,993 ,993 ,963

Chi-Squarea,b

df
Asymp. Sig.

Y X1 X2

7 cells (100,0%) have expected frequencies less
The minimum expected cell frequency is 1,1.

a. 

6 cells (100,0%) have expected frequencies less
The minimum expected cell frequency is 1,3.

b. 

 
 

 
 

Regression 
 

Variables Entered/Removedb

X1a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Model Summary

,481a ,231 ,228 10,79775
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X1a. 
 

ANOVAb

,016 1 ,016 10,139 ,010a

699,548 6 116,591
699,565 7

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
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Coefficientsa

50,241 20,761 2,420 ,002
,481 ,408 ,481 2,818 ,010

(Constant)
X1

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
 

Regression 
Variables Entered/Removedb

X2a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Model Summary

,396a ,157 ,155 10,42678
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X2a. 
 

ANOVAb

47,258 1 47,258 9,435 ,034a

652,307 6 108,718
699,565 7

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Coefficientsa

62,991 20,046 3,142 ,020
,260 ,394 ,260 2,659 ,034

(Constant)
X2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
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Lampiran 9 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

Gambar pengukuran berat badan 
(Foto : Farika, Oktober 2011) 
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Gambar pengukuran tinggi badan 
(Foto : Farika, Oktober 2011) 
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Gambar pengukuran kecepatan renang gaya crawl 50 meter 
(Foto : Farika, Oktober 2011) 

 

Gambar : atlet Spectrum Semarang tahun 2011 
(Foto : Farika, Oktober 2011) 


