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SARI 

Anjar Rah Ekanto, 2009. Hubungan Daya Ledak Otot Tungkai dan Kekuatan 
Otot Punggung dengan Hasil Luncuran Start Renang Gaya Punggung 
pada Atlet Renang TCS Semarang Tahun 2007. Skripsi Jurusan 
Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan  
Universitas Negeri Semarang. 

 
Permasalahan penelitian adalah : 1) Apakah ada hubungan daya ledak otot 

tungkai dengan hasil luncuran start renang gaya punggung?, 2) Apakah ada 
hubungan kekuatan otot punggung dengan hasil luncuran start renang gaya 
punggung?, dan 3) Apakah ada hubungan daya ledak otot tungkai dan kekuatan 
otot punggung dengan hasil luncuran start renang gaya punggung? Tujuan 
penelitian untuk mengetahui : 1) Hubungan daya ledak otot tungkai dengan hasil 
luncuran start renang gaya punggung, 2) Hubungan kekuatan otot punggung 
dengan hasil luncuran start renang gaya punggung, dan 3) Hubungan daya ledak 
otot tungkai dan  kekuatan otot punggung dengan hasil luncuran start renang gaya 
punggung 

Populasi penelitian ini adalah populasi dalam penelitian ini adalah atlet 
TCS Semarang tahun 2009 berumur 15 – 20 tahun dengan 15 orang. Pengambilan 
sampel dengan teknik purposive sampling yaitu mengambil perenang yang 
berprestasi dengan jumlah 8 orang. Variabel penelitian ini meliputi variabel daya 
ledak otot tungkai dan kekuatan otot punggung sebagai variabel bebas serta hasil 
luncuran start renang gaya punggung sebagai variabel terikat. Metode 
pengumpulan data menggunakan teknik tes dan pengukuran. Data dianalisis 
menggunakan analisis regresi sederhana dan regresi ganda. 

Hasil analisis data diperoleh : 1) harga korelasi daya ledak otot tungkai 
(X1) dengan hasil luncuran start renang gaya punggung (Y) sebesar 0,785 > rtabel  
= 0,708, berarti ada hubungan daya ledak otot tungkai dengan hasil luncuran start 
renang gaya punggung, 2) harga korelasi kekuatan otot punggung (X2) dengan 
hasil luncuran start renang gaya punggung (Y) sebesar 0,737 > rtabel = 0,708, 
berarti ada hubungan kekuatan otot punggung berhubungan dengan hasil luncuran 
start renang gaya punggu, 3) harga korelasi daya ledak otot tungkai (X1) dan 
kekuatan otot punggung (X2) dengan hasil luncuran start renang gaya punggung 
(Y) sebesar 0,868 dan dari uji F diperoleh Fhitung = 7,604 > Ftabel = 5,79, berarti ada 
hubungan daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot punggung dengan hasil 
luncuran start renang gaya punggung, dan 4) Kontribusi daya ledak otot tungkai 
dan kekuatan otot terhadap hasil luncuran start gaya punggung adalah 75,26% 
dengan kontribusi yang paling besar diberikan oleh daya ledak otot tungkai yaitu 
42,78% sedangkan kekuatan otot punggung memberikan kontribusi 32,48%. 

Terkait dengan hal penelitian ini maka dapat diajukan saran : 1) Bagi 
pelatih di klub TCS Semarang dalam memberikan latihan start renang gaya 
punggung kepada para perenang hendaknya diprioritaskan pada daya ledak otot 
tungkai diimbangi dengan kekuatan otot punggung agar pelatihan yang dilakukan 
dapat berhasil secara optimal, 2) Bila ada peneliti lain yang tertarik melakukan 
penelitian sejenis dapat memperbanyak jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini ataupun ataupun mengambil sampel ditempat yang berbeda dengan 
jumlah sampel yang lebih besar.    



 

 v

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi. 

Keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini atas bantuan dan 

dorongan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan 

penulis menjadi mahasiswa UNNES. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yang telah 

memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi 

ini. 

3. Ketua Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga FIK UNNES yang telah 

memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 

4. Dr. Khomsin, M.Pd., selaku Pembimbing I yang telah sabar dalam 

memberikan petunjuk dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

5. Tri Tunggal Setiawan, S.Pd., M.Kes., selaku Pembimbing II yang telah sabar 

dan teliti dalam memberikan petunjuk, dorongan dan semangat sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Dra. Kaswarganti Rahayu, M.Kes., selaku dosesn penguji utama yang telah 

banyak memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini. 

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga FIK 

UNNES yang telah memberikan bekal ilmu. 



 

 vi

8. Staff Administrasi FIK UNNES yang telah memberikan kemudahan dalam 

pengurusan administrasi. 

9. Ketua klub TCS Semarang tahun 2007 yang telah memberikan ijin dan 

bantuan selama melakukan penelitian. 

10. Pelatih klub TCS Semarang tahun 2007 yang telah memberikan ijin dan 

bantuan selama melakukan penelitian. 

11. Seluruh atlet klub TCS Semarang tahun 2007 yang telah bersedia menjadi 

sampel penelitian. 

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian untuk penulisan skripsi 

ini. 

Dan atas segala bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada 

penulis dan penulis doakan semoga amal dan bantuan saudara mendapat berkah 

yang melimpah dari Allah S.W.T. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para 

pembaca semua. 

 

                   Semarang,     Agustus 

2009 

 

 

                         Penulis  



 

 vii

MOTTO DAN  PERSEMBAHAN 
 
 
Motto : 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sunguh-sunguh urusan lain, dan 

hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap” (Q.S-Al Insyirah:6-8). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persembahan : 

Skripsi ini kupersembahkan kepada : 

Bapak Sugeng Riyadi dan ibu Rasiyem 

tercinta yang telah memeberikan segala 

sesuatunya baik material maupun spiritual, 

bapak Suyatno Alm yang semasa hidupnya 

memberikan banyak nasehat, adik-adikku 

tercinta Dwi, Adi, dan Arif yang selalu 

memberikan motivasi, Maya yang selalu 

memberikan insprirasi, rekan-rekan 

PKLO’02, rekan-rekan kost C2 Sekar 

Gading, dan almamater FIK UNNES. 



 

 viii

DAFTAR ISI 

Halaman  

JUDUL .........................................................................................................     i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  ................................................................    ii 

PENGESAHAN KELULUSAN....................................................................    iii 

SARI ............................................................................................................  iv 

KATA PENGANTAR ..................................................................................   v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................  vii 

DAFTAR ISI ................................................................................................  viii 

DAFTAR TABEL ........................................................................................   x 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................  xi   

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................   xii 

BAB I    PENDAHULUAN ..........................................................................    1 
1.1 Latar Belakang Masalah ...........................................................    1 
1.2 Permasalahan ............................................................................   4 
1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................    5 
1.4 Manfaat Penelitian ....................................................................   5 
1.5 Penegasan Istilah ......................................................................   6 

BAB II   LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS ........................................    9 
2.1.Landasan Teori .........................................................................  9   
2.1.1. Tinjauan Olahraga Renang ..................................................  9 
2.1.2. Teknik Dasar Renang Gaya Punggung ................................  11 
2.1.3. Start Renang .......................................................................  20 
2.1.4. Tenik Start Renang Gaya Punggung ...................................  22 
2.1.5. Hasil Luncuran Start  Renang Gaya Punggung ....................  25 
2.1.6. Komponen Kondisi Fisik Penunjang Start  Renang Gaya  

Punggung  ...........................................................................  26 
2.1.7. Daya Ledak Otot Tungkai ...................................................  28 
2.1.8. Kekuatan Otot Punggung ....................................................  32 
2.1.9. Kerangka Berpikir...............................................................  33 
2.2.Hipotesis ..................................................................................  35 

BAB III  METODE PENELITIAN ...............................................................  37 
3.1 Populasi Penelitian.................................................................  37 



 

 ix

 

3.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ...............................  37 

3.3 Variabel Penelitian.................................................................  38 

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian ................................................  39 

3.5 Metode dan Rancangan Penelitian..........................................  39 

3.6 Instrumen Penelitian ..............................................................  40 

3.7 Metode Pengumpulan Data ....................................................  43 

3.8 Teknik Analisis Data .............................................................  44 

3.9 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian ..........................  50 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................  52 

4.1 Hasil Penelitian .........................................................................  52 

4.2 Pembahasan ..............................................................................  60 

BAB V  SIMPULAN DAN SARAN .............................................................  67 

5.1 Simpulan  ..................................................................................  67 

5.2 Saran  ........................................................................................  67 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................  69 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................  71 

 

   

 



 

 x

DAFTAR TABEL 

Tabel                                                                                                            Halaman 

3.1 Ringkasan Analisis Varians untuk Uji Kelinieran Regresi .........................  46 

3.2 Ringkasan Uji Keberatian Persamaan Regresi Sederhana ..........................  47 

4.1 Deskripsi Data Variabel Penelitian ............................................................  52 

4.2 Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data ......................................................  53 

4.3 Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Varians..............................................  53 

4.4 Rangkuman Hasil Uji Kelinieran Model Regresi .......................................  54 

4.5 Rangkuman Hasil Analisis Varians untuk Regresi antara X1 dengan Y .....  56 

4.6 Rangkuman Hasil Analisis Varians untuk Regresi antara X2 dengan Y .....  57 

4.7 Rangkuman Hasil Analisis Varians Untuk Regresi Ganda .........................  58 

 
 

 



 

 xi

DAFTAR GAMBAR 
 
Gambar                                                                                                       Halaman 

2.1 Posisi Badan pada Renang Gaya Punggung .............................................  12 

2.2 Posisi Masuk Air pada Renang Gaya Punggung ......................................  13 

2.3 Skema Gerakan Lengan Gaya Punggung .................................................  14 

2.4 Alur Sapuan Bawah, Sapuan Atas, dan Sapuan Bawah Kedua .................  16 

2.5 Koordinasi Gerak Renang Gaya Punggung ..............................................  19 

2.6 Posisi Siap ..............................................................................................  22 

2.7 Posisi Take Off ........................................................................................  23 

2.8 Posisi Akan Masuk Air ...........................................................................  24 

2.9 Posisi Masuk Air .....................................................................................  24 

2.10 Posisi Meluncur dalam Air ...................................................................  25 

2.11 Struktur Otot Penggerak Tungkai .........................................................  31 

2.12 Struktur Otot Punggung........................................................................  34 

3.1 Rancangan Penelitian ..............................................................................  39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 xii

DAFTAR LAMPIRAN 

 
 

Lampiran                                                                                                      Halaman 

1. Surat Usulan Penetapan Pembimbing ......................................................  71 

2. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing ......................................  72 

3. Surat Ijin Penelitian .................................................................................  73 

4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian ........................................  74 

5. Data Hasil Tes Dan Pengukuran Daya Ledak Otot Tungkai (X1), 

Kekuatan Otot Punggung (X2) dan  Hasil Luncuran Start Renang 

Gaya Punggung (Y) ................................................................................  75 

6. Uji Normalitas Data Daya Ledak Otot Tungkai .......................................  76 

7. Uji Normalitas Data Kekuatan Otot Punggung ........................................  77 

8. Uji Normalitas Data Hasil Luncuran Start Renang Gaya Punggung .........  78 

9. Uji Homogenitas Data Variabel X1 Dengan Variabel Y ..........................  79 

10. Uji Homogenitas Data Variabel X2 Dengan Variabel Y ..........................  80 

11. Analisis Regresi Antara Daya Ledak Otot Tungkai (X1) Dengan 

Hasil            Start Renang Gaya Punggung (Y) ........................................  81 

12. Analisis Regresi Antara Kekuatan Otot Punggung (X2) Dengan Hasil            

Start Renang Gaya Punggung (Y) ...........................................................  84 

13. Analisis Regresi Antara Daya Ledak Otot Tungkai (X1) Dan 

Kekuatan Otot Punggung (X2) Dengan Hasil Start Renang Gaya 

Punggung (Y)..........................................................................................  87 

14. Daftar Kritik L Untuk Uji Lilliefors ........................................................  90 

15. Luas di Bawah Lengkung Normal Standard Dari 0 Ke Z .........................  91 

16. Tabel Nilai Chi Kuadrat ..........................................................................  92 

17. Tabel Kritik Dari r Product Moment ........................................................  93 

18. Daftar Kritik Uji F...................................................................................  94 

19. Dokumentasi Penelitian ...........................................................................  95 

 
 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Renang merupakan salah satu cabang olahraga kelompok atau perorangan 

dari kelompok olahraga air (aquatik). Sejak awal zaman, sekitar tahun 3500 SM 

orang sudah mengenal renang walaupun teknik dan taktik yang digunakan tidak 

berdasarkan ilmu pengetahuan. Hal itu dapat dibuktikan dengan ditemukannya 

hasil karya pahatan-pahatan pada batu oleh bangsa Mesir Purba, Asyiria, Yunani 

dan Roma Purba. Pada zaman itu teknik gaya renang yang efisien belum 

mendapat perhatian, yang diperhatikan hanyalah dapat berenang untuk tugas 

ketentaraan, melindungi diri dalam menghadapi tantangan alam seperti banjir 

serta untuk mencukupi kebutuhan hidup (Kasiyo Dwijowinoto, 1980:3-7).  

Dewasa ini renang tidak hanya untuk tugas ketentaraan dan untuk 

mencukupi kebutuhan hidup, namun mempunyai tujuan yang bermacam-macam, 

antara lain untuk olahraga pendidikan, rekreasi, rehabilitasi dan prestasi. Renang 

sebagai olahraga pendidikan merupakan salah satu sarana pendidikan yang 

diajarkan di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi terutama fakultas ilmu 

keolahragaan. Renang sebagai olahraga rekreasi banyak diminati anak-anak 

ataupun orang dewasa baik itu laki-laki maupun perempuan dalam mengisi waktu 

luang. Oleh para ahli kesehatan renang dapat juga digunakan sebagai rehabilitasi 
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atau terapi karena cedera aktivitas olahraga atau kecelakaan. Renang sebagai 

olahraga prestasi, mampu mencetak atlet untuk berprestasi.  

Perkembangan olahraga renang sendiri di Indonesia saat ini sudah sangat 

pesat, terbukti dengan banyaknya perkumpulan-perkumpulan renang baru yang 

membina atlet-atletnya dengan sistem pembinaan yang terpadu dan 

berkesinambungan sehingga menghasilkan atlet-atlet renang yang berprestasi, 

pada kejuaran antar perkumpulan, sekolah, dan daerah yang di adakan oleh 

Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI), Pemerintah Daerah (Pemda) dan 

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang diadakan setiap tahunnya.  

Menurut Maglischo (1993:244) pada renang kompetisi ada 4 teknik gaya 

renang yang dipertandingkan, yaitu: gaya crawl (front crawl stroke), gaya kupu-

kupu (butterflystroke), gaya dada (breaststroke), dan gaya punggung (back crawl 

atau backstroke).  

Menurut Sugiharto  dan Kaswarganti Rahayu (2004:12), renang gaya 

punggung dapat dijadikan gaya renang permulaan seperti renang gaya rimau. 

Renang permulaan artinya gaya yang permulaan dipelajari sebelum gaya renang 

lainnya. Bagi perenang pemula cenderung lebih senang mempelajari gaya 

punggung dari pada gaya bebas, gaya dada atau gaya kuku-kupu. sebab dalam 

pelaksanaannya mudah. Berenang gaya punggung bukan hanya mudah untuk 

bernafas, tetapi juga lebih mudah membuka mata (Jane Tyler B., 1987:21).  

Sebagaimana dengan gaya-gaya yang lain, renang gaya punggung 

memiliki beberapa dasar gerakan, yaitu: posisi tubuh, gerakan lengan, gerakan 

tungkai, gerakan pengambilan napas dan gerakan koordinasi. Prestasi dari 

perenang dalam melakukan gaya punggung bukan hanya ditentukan 
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kemampuanya dalam menguasai gerak dasar tersebut, tetapi juga dapat melakukan 

start (memulai), turn (pembalikan), dan finish (penyelesaian) secara cepat. Tidak 

sedikit seorang perenang gagal dalam suatu perlombaan yang disebabkan 

kurangnya penguasaan start dan pembalikan. Lebih lanjut Soejoko, (1992:109), 

berpendapat bahwa disamping harus mampu mengatur tenaga dan kecepatan pada 

jarak yang dilombakan sebelum mengikuti suatu lomba, perenang harus berlatih 

agar mampu melakukan start, pembalikan, mengatur kecepatan dan memasuki 

finish.  

Menurut Sugiharto dan Kaswarganti Rahayu (2004:48-51) ada beberapa 

macam start dalam perlombaan renang menurut standart internasional (FINA) 

diantaranya: 1) Start yang dilakukan dari atas balok start digunakan untuk renang 

gaya bebas, gaya dada dan gaya kupu-kupu, 2) Start yang dilakukan di bawah 

balok start, dipakai untuk renang gaya punggung dan nomor renang gaya ganti 

beregu (estafet gaya ganti).  

Start renang gaya punggung mengunakan start bawah, yaitu pada dinding 

kolam renang dengan segala kelengkapannya. Kualitas start renang gaya 

punggung ini sangat bergantung dari hasil luncuran perenang di dalam air hingga 

jarak 15 meter, sebelum akhirnya melakukan gaya punggung untuk 

menyelesaikan jarak yang dilombakan.  

 Banyak faktor yang menunjang kualitas start renang gaya punggung yang 

diantaranya adalah daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot punggung. Dengan 

daya ledak otot tungkai yang besar, maka saat melakukan tolakan akan semakin 

kuat. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Harsono (1988:200), bahwa daya 
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ledak merupakan kemampuan otot mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu 

yang sangat cepat. Lebih lanjut U. Jonath, (1998:190) menyatakan bahwa daya 

ledak merupakan kemampuan sistem otot untuk mengatasi tahanan dengan 

kecepatan kontraksi yang tinggi dimana sebagai daya cepat.  Adapun pengaruhnya 

dalam olahraga renang dapat dilihat dari saat start bawah seperti yang 

dipergunakan dalam gaya punggung, yaitu pada saat kaki menolak dinding kolam, 

apabila daya ledak otot tungkai perenang besar, maka akan menghasilkan jarak 

luncuran yang jauh.  

Kedudukan kekuatan otot punggung dalam pelaksanaan start adalah untuk 

menunjang dalam melentingkan tubuh ke belakang sebelum akhirnya meluncur 

hingga jarak maksimal 15 m. Harsono (1988:176) mendefinisikan kekuatan 

sebagai kemampuan dari otot untuk dapat mengatasi tekanan atau beban dalam 

aktivitas. Kekuatan adalah merupakan dasar dari setiap aktifitas manusia, oleh 

karena itu pembinaan fisik khususnya kekuatan perlu mendapatkan perhatian 

dalam latihan karena kekuatan itu merupakan modal dasar untuk melakukan 

teknik-teknik dasar olahraga dan juga dapat dipakai alat peningkatan rasa percaya 

diri lebih besar. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam olahraga renang, 

start  adalah salah satu unsur untuk mencapai keberhasilan atau prestasi. Untuk itu 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Hubungan Daya 

Ledak Otot Tungkai dan Kekuatan Otot Punggung dengan Hasil Luncuran Start 

Renang Gaya Punggung pada Atlet Renang TCS Semarang Tahun 2007.  

 

1.2.Permasalahan 



5 

 

Berdasarkan uraian di atas maka muncul permasalah yang menarik untuk 

diteliti yaitu: 

1) Apakah ada hubungan daya ledak otot tungkai dengan hasil luncuran start 

renang gaya punggung pada atlet berprestasi club TCS Semarang tahun 2007? 

2) Apakah ada hubungan kekuatan otot punggung dengan hasil luncuran start 

renang gaya punggung pada atlet berprestasi club TCS Semarang tahun 2007? 

3) Apakah ada hubungan secara bersama-sama daya ledak otot tungkai dan 

kekuatan otot punggung dengan hasil luncuran start renang gaya punggung 

pada atlet berprestasi club TCS Semarang tahun 2007?  

 

1.3.Tujuan Penelitian  

Berkaitan dengan hasil penelitian yang akan dicapai maka tujuan pelaksaan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1) Hubungan daya ledak otot tungkai dengan hasil luncuran start renang gaya 

punggung pada atlet berprestasi club TCS Semarang tahun 2007. 

2) Hubungan kekuatan otot punggung dengan hasil luncuran start renang gaya 

punggung pada atlet berprestasi club TCS Semarang tahun 2007. 

3) Hubungan bersama-sama daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot punggung 

dengan hasil luncuran start renang gaya punggung pada atlet berprestasi club 

TCS Semarang tahun 2007.  

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 
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1) Memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai hubungan daya ledak otot 

tungkai dan kekuatan otot punggung dengan hasil luncuran start renang gaya 

punggung pada atlet berprestasi club TCS Semarang tahun 2007. 

2) Bagi atlet berprestasi club TCS Semarang dapat menjadi pengetahuan atau 

wawasan tentang hubungan daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot 

punggung dengan hasil luncuran start renang gaya punggung pada atlet 

berprestasi club TCS Semarang tahun 2007. 

3) Bagi pembaca dapat menjadi pengetahuan atau wawasan tentang hubungan 

daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot punggung dengan hasil luncuran 

start renang gaya punggung, sehingga diharapkan dapat dijadikan bahan 

perbandingan bagi yang berminat untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. 

 

1.5.Penegasan Istilah  

Telah disebutkan di depan bahwa judul penelitian ini adalah “Hubungan 

Daya Ledak Otot Tungkai dan Kekuatan Otot punggung terhadap Hasil Luncuran 

Start Renang Gaya Punggung pada Atlet Berprestasi Club TCS Semarang             

Tahun 2007” untuk itu agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran dari 

tujuan penelitian ini maka ditegaskan tentang beberapa istilah-istilah sebagai 

berikut: 

1.5.1. Hubungan  

WJS. Purwadarminta (1990:362) mengatakan, hubungan adalah keadaan  

berhubungan. Dalam penelitian ini yang dimaksud hubungan adalah keadaan 

berhubungan dari daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot punggung dengan 

hasil luncuran start renang gaya punggung. 
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1.5.2. Daya Ledak Otot Tungkai 

Daya ledak adalah kemampuan kekuatan maksimal seseorang yang 

dikerahkan dalam waktu sependek-pendeknya (M. Sajoto, 1995:8). Tungkai 

adalah kaki (W.J.S. Poerwadarminta, 1990:1557). Dengan demikian yang 

dimaksud daya ledak otot tungkai dalam penelitian ini adalah kemampuan 

maksimal dari otot tungkai yang dikerahkan dalam waktu yang singkat untuk 

melakukan tolakan saat start renang gaya punggung. 

1.5.3. Kekuatan Otot Punggung 

Menurut Harsono (1988:176) kekuatan adalah kemampuan dari otot  untuk 

dapat mengatasi tekanan atau beban dalam aktivitas. Kekuatan juga diartikan 

sebagai kemampuan menerima beban sewaktu bekerja (M. Sajoto, 1995:8). Otot 

punggung menurut Raven (1981:12) merupakan otot-otot batang badan yang 

berfungsi untuk penegak badan selain otot perut. Dengan demikian yang 

dimaksud kekuatan otot punggung dalam penelitian ini adalah kemampuan 

sekelompok otot yang ada di punggung untuk berkontraksi saat start renang gaya 

punggung.  

1.5.4. Hasil Luncuran Start Renang Gaya Punggung 

Start renang gaya punggung dilakukan di bawah balok start dengan cara 

badan bergantung jongkok, dimana kaki diletakkan di dinding kolam, lengan 

menarik badan mendekati dinding kolam. Pada saat ada aba-aba start perenang 

melakukan tolakan dengan tungkai dan ayunan lengan untuk melayang menjauhi 

dinding start menuju arah ujung kolam yang lain secepat mungkin (Sugiharto, 

2004:48). 
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Hasil luncuran start renang gaya punggung yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah hasil luncuran tubuh setelah tungkai melakukan tolakan pada 

dinding kolam dan lengan mengayun ke belakang hingga masuk dalam air dan 

meluncur pada jarak maksimal yang dapat dilakukan atlet. 

1.5.5. Atlet Berprestasi Club TCS Semarang tahun 2007 

Atlet berprestasi club TCS Semarang  yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah atlet yang terdaftar dalam club renang TCS (Tri Cakti Semesta) Semarang 

tahun 2007. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Tinjauan Olahraga Renang 

Olahraga renang merupakan salah satu jenis olahraga air yang dapat 

menyenangkan bagi semua orang (Jane Tyler B., 1986:1). Menurut. Thomas, 

David G. (2000:1) olahraga renang merupakan seni olahraga air yang paling 

bermanfaat menyangkut kemampuan mengapung, 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. 

Menurut Maglischo (1993) dalam Tri Tunggal Setiawan (2004:8), renang 

merupakan olahraga aquatik dengan gerak utama lengan dan tungkai untuk 

menghasilkan tenaga dorong supaya tubuh secara keseluruhan bergerak dan 

meluncur maju. gerak maju ke depan ditentukan oleh anggota tubuh bagian atas 

berupa gerak ayunan len menambah gaya dorongan ke depan dapat dilakukan 

dengan menambah tekanan yang ditimbulkan oleh sapuan lengan dan tendangan 

tungkai saat lengan dan tungkai mendorong air ke belakang (Soekarno, 1982:2-6). 

Hambatan dalam olahraga renang dibagi menjadi 3 kategori hambatan, yaitu 

hambatan bentuk sebab posisi atau bentuk badan perenang ketika bergerak di 

dalam air yang diinklinasi akan memakan banyak ruang udara dalam air sehingga 

menghadang dan mengganggu aliran berlapis. Pergolakan di depan dan arus yang 

bergolak di belakang menciptakan tekanan berbeda yang akan mengganggu 



10 

 

kecepatan ke depan. Untuk mengurangi hambatan bentuk, badan perenang harus 

dekat dengan permukaan air dengan inklinasi minimal dari kepala sampai kaki 

dan mengurangi gerakan kesamping yang berlebih dengan menambah fleksibilitas 

sendi. 

Hambatan gelombang disebabkan karena pergolakan permukaan air dan 

gelombang air yang dibuat oleh perenang ketika bergerak, hal ini sering dilakukan 

saat perenang melakukan gerakan entry dan recovery. Hambatan ini dapat 

dikurangi dengan memperbaiki teknik gaya dan fleksibilitas sendi. 

Hambatan gesekan disebabkan karena adanya gesekan antara permukaan 

kulit tubuh perenang dengan air. Faktor utama hambatan gesekan ini adalah 

permukaan kulit yang tidak licin sehingga hambatan ini tidak dapat dihilangkan 

sama sekali bahkan pada posisi paling lurus sekali pun. Untuk mengurangi 

hambatan gesekan, perenang dapat melakukan pencukuran rambut, memberikan 

lotion (pelicin) pada kulit sampai manipulasi bahan dan model pakaian. 

Menurut Maglischo (1993:244), pada renang kompetisi ada 4 teknik gaya 

renang yang dipertandingkan, yaitu : gaya crawl (front crawl stroke), gaya kupu-

kupu (butterflystroke), gaya dada (breaststroke), dan gaya punggung (back crawl 

atau backstroke). Nomor-nomor yang dipertandingkan cabang olahraga renang 

menurut Sugiharto dan Kaswarganti Rahayu (2004:63) antara lain adalah nomor 

50 m, 100 m dan 200 m, 400 m, 800 m dan 1500 m gaya bebas putra putri, nomor 

50 m, 100 m dan 200 m gaya dada putra putri, nomor 50 m, 100 m dan 200 m 

gaya kupu-kupu putra putri, nomor 50 m, 100 m dan 200 m gaya punggung putra 

putri, nomor 200 m, dan 400 m gaya ganti perorangan putra putri, nomor 4 x 200 
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m estafet gaya bebas putra, nomor 4 x 100 m estafet gaya bebas putra putri, dan 

nomor 4 x 100 m estafet gaya ganti putra putri. 

Bagi perenang pemula cenderung lebih senang mempelajari gaya 

punggung daripada mempelajari gaya bebas, gaya dada atau gaya kuku-kupu. Ini 

dikarenakan wajah perenang berada di atas permukaan air. Berenang gaya 

punggung bukan hanya mudah untuk bernafas, tetapi juga lebih mudah membuka 

mata (Jean Tyler B., 1987:21). Sedangkan menurut Sugiharto (2004:12), renang 

gaya punggung dapat dijadikan gaya renang permulaan seperti renang gaya rimau. 

Renang permulaan artinya gaya yang permulaan dipelajari sebelum gaya renang 

lainnya. 

 

2.1.2 Teknik Dasar Renang Gaya Punggung 

Gaya punggung adalah suatu gaya renang yang dilakukan dengan posisi tubuh 

dalam keadaan telentang, kepala tetap di atas permukaan air, lengan dibawa ke depan di 

atas permukaan air dan didorong ke belakang di bawah permukaan air yang dilakukan 

secara bergantian dan dikoordinasikan dengan gerakan kaki yang digerakkan naik turun 

(Tri Tunggal Setiawan, 2005:24).  

2.1.2.1  Posisi Badan 

Badan perenang gaya punggung seharusnya diusahakan horisontal dengan 

permukaan air. Bagian belakang kepala seharusnya di dalam air dengan garis air tepat di 

bawah telinga (riak air akan menutupi telinga perenang). Dagu dibenamkan sedikit 

dengan mata tertuju ke atas kaki. Posisi yang benar untuk kepala adalah segaris dengan 

badan, tidak keluar dari air atau tertekan ke belakang menuju ke dalam air. Posisi-

posisi berikut harus dicek secara berkala untuk memastikan sikap sejajar yang 
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tepat. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Posisi Badan pada Renang Gaya Punggung 
Sumber : Tri Tunggal Setiawan (2005:25) 

2.1.2.2  Gerakan Lengan 

Gerakan lengan pada gaya punggung terdiri dari 6 tahapan, yaitu: posisi 

masuk, tangkapan, sapuan bawah, sapuan atas, sapuan bawah kedua, dan 

recovery.  

2.1.2.2.1 Entry 

Pada gaya punggung, lengan harus masuk ke dalam air arah depan kepala 

dan sebaris dengan bahu, lengan harus sepenuhnya diulur. Pada waktu tangan 

masuk ke dalam air, yang pertama masuk adalah jari kelingking dengan posisi 

telapak tangan menghadap ke luar. Dengan gerakan tangan yang memotong 

permukaan air hanya akan menimbulkan sedikit gejolak air. Teknik pengajaran 

paling baik adalah menyuruh perenang membayangkan mereka sedang berbaring 

telentang pada permukaan jam dengan kepala menunjuk ke arah jam 12 dan kaki 

mencapai posisi jam 1 pada tangan kiri atau jam 11 pada tangan kanan.  
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Gambar 2.2 

Posisi Masuk Air pada Renang Gaya Punggung 
Sumber : Tri Tunggal Setiawan (2005:26) 

Akibat kesalahan ini adalah tahap dorongan tenaga pada bagian pertama 

gerakan lengan di bawah air akan lenyap sehingga akan mengurangi panjang 

waktu untuk membangkitkan tenaga gerak selama gerakan lengan. (3) Bantingan 

lengan dan tangan, terjadi karena perenang membanting bagian belakang 

tangannya ke dalam air dari pada gerakan memotong ke dalam air. Akibat 

kesalahan ini adalah akan menambah gelombang air sehingga akan menambah 

hambatan sehingga dapat mengurangi kecepatan gerakan berikutnya sampai         

50%. 
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Gambar 2.3 

Skema Gerakan Lengan Gaya Punggung 
Sumber : Tri Tunggal Setiawan (2005:26) 

2.1.2.2.2 Catch 

Tangan yang telah masuk ke dalam air akan mengalami perputaran ke 

depan-bawah dan luar. Sementara itu telapak tangan akan berotasi dengan gerak 

lemparan ke arah bawah sehingga daya angkat yang dihasilkan tangan akan 

menyebabkan siku menegang dan mulai terjadinya tahap sapaun lengan. 

Kesalahan yang sering terjadi pada proses tangkapan adalah dalam melakukan 

proses perputaran tangan menghentakkan siku ketika perenang berusaha 

mendorong air ke arah belakang atau dengan kata lain memutar siku terlebih 

dahulu dari pada memutar tangan dan lengannya. Akibat dari gerakan ini akan 

mengurangi kecepatan berikutnya. 

2.1.2.2.3 Sapuan Bawah Awal 

Ayunan bawah dilakukan setelah gerakan catch (tangkapan), tangan 
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diayun ke dalam dan luar pada jalur melingkar sampai kira-kira sedalam 45-60 

cm. bahu dan panggul diputar ke arah tangan yang mengayun ke bawah. 

Kecepatan tangan ke bawah dan ke luar mempercepat seluruh ayunan bawah. 

Tangan dianjurkan untuk digerakkan ke bawah-luar-belakang. Kebanyakan 

perenang menggegam tangan erat-erat untuk menambah airfoil dan meningkatkan 

days angkat yang dihasilkan. Kedua sudut sapuan luar-dalam berkisar antara 30°-

40°. Sudut dan cara tersebut menyebabkan air tersibak ke belakang. Gerakan ke 

dalam-luar menyebabkan air yang mengalir lewat sisi-sisi jari-jari tangan 

dipercepat, menimbulkan daerah bertekanan rendah pada sisi tersebut sehingga 

mempercepat perenang melaju. 

Kesalahan yang umum terjadi: mendorong ke belakang melawan air 

sehingga dorongan menjadi tertahan dari pada terangkat yang kedua adalah 

mengayun tangan lebih ke bawah-luar dari pada ke dalam-luar yang 

mengakibatkan banyaknya tenaga yang dikeluarkan. 

2.1.2.2.4 Sapuan Atas 

Gerakan atas dilakukan dengan mengubah ayunan bawah menjadi ayunan 

dalam dengan meningkatkan gerakan tangan ke luar pada saat mendekati akhir 

ayunan bawah. Setelah pergantian dilakukan, tangan harus tetap ke atas dan 

belakang Berta dalam kearah permukaan 15-24 cm dibawah air. Siku dilenturkan 

lebih dari 90° bersamaan dengan penyelesaian face ayunan atas. Ujung jari 

mengarah ke atas dan ke luar ke arah permukaan. Gerakan tangan harus diubah ke 

atas lalu ke dalam pada sudut 30-40° selama ayunan atas. Kesalahan yang sering 

muncul pada sapuan atas adalah mengayun tangan ke depan tanpa mengubah 

gerakan tangan ke belakang-bawah. Ini berakibat pada sudut serangan yang kecil 
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sehingga ticlak cukup kuat untuk menghasilkan dorongan. Kesalahan lain adalah 

perenang menggerakkan tangan ke atas terlalu kuat sehingga menyebabkan bahu 

perenang turun. 

2.1.2.2.5 Sapuan Bawah Kedua 

Ayunan bawah kedua dimulai saat ayunan atas selesai. Perpindahan 

dilakukan pada saat mencapai titik tertinggi pada pola huruf S dengan mendorong 

air ke belakang-bawah dengan telapak tangan membentuk sudut 40°. Gerakan ini 

memungkinkan mempertahankan gays dorong. Gerakan berhenti sampai tangan 

benar-benar berada di bawah paha. Kesalahan yang sering terjadi adalah 

mendorong ke belakang dengan telapak tangan. 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

Alur Sapuan Bawah, Sapuan Atas, dan Sapuan Bawah Kedua  
Sumber : Tri Tunggal Setiawan (2005:29) 

2.1.2.2.6 Recovery 

Setelah sapuan bawah selesai, tangan diputar ke dalam sampai telapak 

tangan menghadap paha kemudian keluar dengan ibu jari terlebih dahulu sehingga 

dapat meninggalkan air dengan sedikit hambatan. Tangan menghadap ke dalam 

selama setengah putaran dari recovery. Pada saat tangan melewati atas kepala, 

tangan diputar ke arah luar sehingga dapat masuk ke dalam air dengan jari 

kelingking terlebih dahulu. Bersamaan dengan saat tangan diangkat dari air 
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bahunya ikut diputar ke atas pada saat dia menyelesaikan ayunan bawah kedua 

pada sisi tangan yang lain. Semua gerakan ini membantu mengatasi kelembaman 

arah bawah lengan yang terjadi selama ayunan bawah sehingga tangan dapat 

ditarik ke atas permukaan dengan sedikit usaha otot dan tanpa gangguan dalam 

penjajaran horizontal. Kesalahan yang sering terjadi adalah mengangkat tangan 

terlebih dahulu dari pada memutar bahu dari air atau tidak memutar bahu sama 

sekali. 

2.1.2.3 Gerakan Tungkai 

Gerakan tungkai merupakan gerakan ke atas dan bawah secara terus 

menerus. Gerakan tungkai gaya punggung menyerupai gerakan tungkai gaya 

crawl, bedanya antara tendangan punggung dan crawl adalah pada gaya punggung 

tendangan keras dilakukan pada saat tendangan ke atas sedangkan pada gaya 

crawl pada tendangan ke bawah. 

2.1.2.3.1 Tendangan atas 

Tendangan ke atas dimulai pada saat kaki melewati bawah pantat (setelah 

tendangan bawah selesai). Pada saat itu regangan pada pinggul menyebabkan paha 

bergerak ke atas sedangkan air yang menekan pada kaki sebelah bawah 

mendorongnya menjadi posisi yang lentur. Tekanan air juga akan mendorong 

pergelangan kaki sehingga kaki menjadi lentur. Regangan akan berlanjut sampai 

paha mencapai permukaan. Pada saat itu tungkai direntangkan sekuat tenaga 

diakhiri dengan lecutan pergelangan kaki untuk mempercepat gerakan kaki ke 

permukaan. Gerakar ke atas berakhir bila kaki terentang sampai lutut. 

Kesalahan yang Bering terjadi adalah melakukan gerakan bersepeda 

(mengayuh sepeda) karena terlalu merentang pinggul dan tidak sepenuhnya 



18 

 

merentangkan kaki sampai lutut. Kesalahan ini akan terlihat karena lutut akan 

keluar dari air. Akibat gerakan ini paha akan mendorong ke atas melawan 

hambatan air. 

2.1.2.3.2 Tendangan bawah 

Ketika tendangan ke bawah selesai, kelembaman ke atas yang dihasilkan 

oleh kaki yang lebih bawah di tanggulangi dengan merentangkan sampai 

persendian tulang paha. Kaki harusnya dirilekskan pada lutut dan persendian 

pergelangan kaki sehingga kaki dapat ditempatkan secara benar di dalam air. 

tendangan ke bawah berakhir ketika kaki melampaui bawah pantat atau pada 

kedalaman 37-40 cm. Pada saat ini pinggul dilenturkan ketika gerakan ke atas di 

mulai. Jangan mendorong paha ke bawah secara berlebihan. Kekuatan ke bawah 

akan mendorong pinggul ke atas dan mengganggu posisi sejajar yang horisontal. 

Kesalahan yang sering terjadi adalah tendangan yang terialu dalam. Hal 

ini akan mengakibatkan bentuk penekanan meningkat sehingga kekuatan ke atas-

bawah dari tubuh yang akan mengurangi kecepatan. 

2.1.2.4  Pengaturan Tempo Gerakan Tungkai 

Perenang gaya punggung kelas clunia, hampir tanpa perkecualian 

menggunakan pengaturan tempo 6 gerakan tungkai. Ada 3 gerakan atas untuk 

tiap sapuan lengan, masing-masing mengiringi tiap sapuan. Rangkaian tempo 

gerakan tungkai dan lengan adalah: 

1) Kaki kanan menendang ke atas selama ayunan bawah awal tangan kanan. 

2) Kaki kiri menendang ke atas selama ayunan atas dari lengan kanan. 

3) Kaki kanan menendang ke atas, selama ayunan bawah terakhir lengan kanan. 

4) Rangkaian diulang selama gerakan lengan kiri yaitu kaki kiri menendang ke 
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atas selama ayunan bawah awal dari lengan kiri, kaki kanan menendang ke 

atas selama ayunan atas, dan kaki kiri menendang ke atas selama ayunan 

bawah terakhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 

Koordinasi Gerak Renang Gaya Punggung 
Sumber : Tri Tunggal Setiawan (2005:31) 

Selain kecepatan dalam melakukan gaya renang, kalah menangnya seorang 

perenang dalam keikutsertaannya pada suatu nomor (event) pertandingan renang 

gaya punggung ditentukan pula oleh kemampuan perenang dalam melakukan start 

(mulai) turn (pembalikan) dan finish (penyelesaian) (Sugiharto dan Kaswarganti 

Rahayu, 2004:48). 

Start dikatakan efektif apabila mengahasilkan luncuran yang jauh. 

Luncuran tersebut disebabkan oleh tolakan kedua tungkai serta ayunan lengan dan 

gerakan dari badan. Untuk dapat mencapai prestasi yang tinggi, perenang tidak 

cukup berbekal kemampuan melakukan gerakan renang saja tapi harus dapat 
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melakukan start dengan efektif. Tidak sedikit perenang yang kalah di dalam 

perlombaan dikarenakan kurang menguasai start dengan baik sehigga terkena 

diskualifikasi ataupun dapat memperlambat cacatan waktu perenang. 

 

2.1.3 Start Renang 

Start  merupakan gerakan awal dalam cabang olahraga apapun, yang 

bersifat perlombaan. Seperti halnya pada cabang olahraga renang, start turut 

berperan dalam menentukan kalah menangnya perenang dalam perlombaan 

karena start yang kurang efektif dapat memperlambat catatan waktu yang dicapai 

oleh perenang dan bahkan perenang dapat dikenai diskualifikasi apabila 

melakukan kesalahan dalam melakukan start. Menurut Soejoko (1992:109), tidak 

sedikit perenang yang kalah di dalam suatu perlombaan yang disebabkan kurang 

menguasai start  dengan baik. 

Menurut Sugiharto dan Kaswarganti Rahayu (2004:48-51), start renang 

dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1) Start yang dilakukan dari atas balok 

start (start atas) untuk renang gaya bebas, gaya dada dan gaya kupu-kupu, dan 2) 

Start yang dilakukan di bawah balok start (start bawah). Start renang yang 

dilakukan dari balok start (start atas) dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu : 

wind start, garb start, dan swing start. 

2.1.3.1 Wind Start  

      Start  ini dilakukan dengan cara seorang perenang berdiri di atas bibir 

balok start kemudian mengambil sikap dimana kedua lengan berada di depan 

badan dengan posisi membungkuk. Setelah ada aba-aba peluit, tembakan atau kata 

ya atau go kedua lengan diputar sebesar 360º. Bersamaan dengan ayunan lengan 
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kedepan ketika itu pula tungkai menolak balok start unutk membawa tubuh 

melayang diudara dan selanjutnya masuk ke permukaan air. 

2.1.3.2 Grab Start 

 Start ini dilakukan dengan cara perenang berdiri di atas bibir balok start 

dan mengambil sikap kedua tangan mencengkau bidang tipis diujung balok start. 

Pada aba-aba start seperti peluit atau tembakan, kedua tangan mendorong bibir 

balok start. Bersamaan posisi badan akan jatuh  ke depan kedua kaki menolak 

sehingga membawa tubuh melayang diatas permukaan air. Ketika tubuh akan 

masuk ke dalam air, kepala segera menunduk berada diantara kedua lengan. 

Dengan menunduknya kepala diantara kedua lengan akan mengangkat pinggul 

naik, selanjutnya masuk kepermukaan air dengan sempurna. 

2.1.3.3 Swing Start 

Start ini dilakukan dengan cara perenang berdiri diatas balok start dengan 

sikap membungkuk, kedua lengan berada disamping tubuh dengan ujung kedua 

lengan berada disamping pinggul. Kepala tunduk dengan arah pandangan ke 

depan. Pada aba-aba seperti peluit, tembakan, kata ya atau go kedua lengan 

bersamaan mengayun kedepan sebesar 180º dan kedua tungkai menolak tubuh 

kedepan dan posisi tungkai menjadi lurus sampai masuk  ke permukaan air. 

Start dari bawah balok start hanya ada satu jenis yang dalam 

pelaksanaannya dilakukan dengan cara badan bergantung jongkok, kaki 

diletakkan di dinding kolam, lengan menarik badan mendekati dinding kolam. 

Pada saat aba-aba start dimulai perenang melakukan tolakan dengan tungkai dan 
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ayunan lengan untuk melayang menjauhi dinding start menuju arah ujung kolam 

yang lain secepat mungkin (Sugiharto dan Kaswarganti Rahayu, 2004:48). 

 

2.1.4 Tenik Start Renang Gaya Punggung 

Start untuk renang gaya punggung adalah start yang dilakukan dari bawah 

balok start.  Menurut Jane Tyler B. (1987:40-42), dalam pelaksanaan start renang 

gaya punggung terdapat 5 posisi, yaitu: posisi siap, posisi take off, posisi 

melayang, posisi masuk air dan posisi meluncur dalam air. 

2.1.4.1 Posisi Siap 

Pada posisi siap ini perenang berada di dalam air menghadap dinding 

tempat start, kedua tangan berpegangan pada pegangan start. Kedua kaki 

termasuk ibu jari kaki berada di bawah atau di atas permukaan air. Lebih jelasnya 

posisi siap tersebut dapat dilihat pada gambar 2.6 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2.6 

Posisi Siap 
Sumber: Jane Tyler B. (1987:81) 
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2.1.4.2 Posisi Take Off 

Setelah aba aba start dilakukan, tungkai menolak pada dinding kolam 

bersamaan dengan pegangan tangan dilepaskan, kemudian tubuh dilentingkan 

kebelakang dan lengan mengikuti gerakan badan. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar 2.7 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 2.7 

Posisi Take Off 
Sumber: Jane Tyler B. (1987:41) 

2.1.4.3 Posisi Melayang 

Saat posisi akan masuk ke dalam air, posisi punggung melengkung 

(parabola) dan posisi lengan lurus ke depan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar 2.8 berikut: 
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Gambar 2.8 

Posisi Akan Masuk Air 
Sumber: Jane Tyler B. (1987:41) 

2.1.4.4 Posisi Masuk Air 

Saat masuk ke dalam air posisi lengan lurus ke depan sejajar dengan air 

dan tungkai lurus kebelakang sejajar dengan air. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar 2.9 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.9 

Posisi Masuk Air 
Sumber: Jane Tyler B. (1987:41) 
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2.1.4.5 Posisi Meluncur dalam Air 

Saat di dalam air posisi tubuh tetap sejajar dengan permukaan air hingga 

kecepatan luncuran menurun dilanjutkan dengan melakukan gerakan renang gaya 

punggung hingga finish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 

Posisi Meluncur dalam Air 
Sumber: Jane Tyler B. (1987:41) 

 

2.1.5 Hasil Luncuran Start  Renang Gaya Punggung 

Hasil luncuran start renang gaya punggung merupakan jarak yang dapat 

ditempuh perenang saat melakukan start renang gaya punggung. Dengan jarak 

yang semakin jauh saat melakukan start renang gaya punggung, kecepatan 

perenang dalam melakukan perlombaan akan semakin tinggi. Hal tersebut 
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dikarenakan dalam mengikuti suatu perlombaan, perenang tidak cukup hanya 

dengan berbekal kemampuan melakukan gerakan renang dengan baik dalam arti 

seorang perenang mampu menghasilkan daya dorong dan mampu mengurangi 

hambatan dalam air tetapi juga harus dapat melakukan start (memulai), turn 

(pembalikan), dan finish (penyelesaian).   

Soejoko (1992:109), menegaskan bahwa disamping mampu mengatur 

tenaga dan kecepatan pada jarak yang dilombakan sebelum mengikuti suatu 

lomba, perenang harus berlatih agar mampu melakukan start, pembalikan, 

mengatur kecepatan dan memasuki finish.  

Dengan demikian dapat di jelaskan bahwa hasil start renang merupakan 

salah satu kemampuan gerak dasar perenang yang dapat mempengaruhi waktu 

tempuhnya saat melakukan perlombaan, di mana semakin jauh start yang dapat 

dilakukan oleh perenang maka jarak tempuh yang harus dilakukan perenang 

selanjutnya akan semakin pendek sehingga dapat mempertinggi kecepatan 

perenang saat perlombaan.  

 

2.1.6 Komponen Kondisi Fisik Penunjang Start  Renang Gaya Punggung 

Menurut (M. Sajoto,1995:8) kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari 

komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan 

maupun pemeliharaannya. Artinya bahwa di dalam usaha peningkatan fisik maka 

seluruh komponen tersebut harus dikembangkan, walaupun disana sini dilakukan 

dengan sistem prioritas sesuai dengan keadaan atau status tiap komponen itu dan 

untuk keperluan apa keadaan atau status yang dibutuhkan tersebut. 
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Kondisi fisik dalam tubuh manusia terdiri dari sepuluh komponen antara 

lain:1) kekuatan (Strength), 2) Daya tahan (endurance), 3) Daya otot (Musculus 

Power), 4) Kecepatan (Speed), 5) daya lentur (Flexibility), 6) kelincahan (agility), 

7) Keseimbangan (balance), 8) Ketepatan (accuracy), 9) Reaksi (Reaction) dan 

10) Koordinasi (coodination) M. Sajoto (1995:8-10). Mengingat setiap cabang 

olahraga memerlukan keadaan kondisi fisik yang berbeda, maka dalam kegiatan 

pembinaan sangat tergantung pada komponen mana yang dominan untuk cabang 

olahraga tersebut.  

Salah satu gerakan yang dapat menunjang jaunya start renang adalah 

kemampuan dalam melakukan tolakan yang sekuat-kuatnya. Kemampuan 

menolak ini erat hubungannya dengan daya ledak otot tungkai sebab semakin 

besar daya ledak otot tungkai maka akan semakin jauh kuat dalam melakukan 

tolakan start perenang. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (M. Sajoto, 1995:7-

8), bahwa daya ledak (muscular power) adalah kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan tenaga maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-

pendeknya, dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa daya ledak sama dengan 

kekuatan (force) x kecepatan (velocity). komponen daya ledak sangat diperlukan 

dalam berbagai aktivitas seperti berlari, melompat, menolak serta gerak lain yang 

bersifat eksplosif. 

Selain daya ledak otot tungkai hasil start renang juga ditentukan oleh 

kekuatan otot punggung. Dengan memiliki kekuatan otot pungggung yang kuat, 

maka lecutan tubuh bagian atas akan semakin kuat sehingga pergerakan masuk 

dalam air semakin cepat. Hal ini sejalan dengan pendapat Raven (1981:12), 
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bahwa otot punggung merupakan otot-otot batang badan yang berfungsi untuk 

penegak badan selain otot perut yang memiliki kedudukan sangat penting untuk 

sikap dan gerak-gerik tulang belakang dan penggerak tulang punggung. 

 

2.1.7 Daya Ledak Otot Tungkai  

Peranan daya ledak atau power otot tungkai dalam renang salah satunya 

adalah untuk menunjang kemampuan start saat melakukan tolakan pada dinding 

kolam sehingga tubuh dapat meluncur cepat saat di dalam air. Dengan dimilikinya 

daya ledak otot tungkai yang besar maka kemampuan perenang pada saat start 

untuk menolak pada dinding kolam akan lebih kuat sehingga mampu 

menghasilkan jarak luncuran yang jauh.  

Menurut Suharno HP. (1982:37), daya ledak adalah daya eksplosif, di mana 

sebagai daya cepat. Menurut U.Jonath (1998:190) tenaga cepat adalah 

kemampuan sistem otot untuk mengatasi tahanan dengan kecepatan kontraksi 

yang tinggi. Tenaga cepat dapat diartikan sebagai pengembangan tenaga dalam 

waktu singkat. Menurut Suharno HP (1982:37) “Daya eksplosif adalah 

kemampuan sebuah otot atau kumpulan otot untuk mengatasi tahanan beban 

dengan kecepatan tinggi dalam satu gerakan yang utuh”. Menurut Harsono, 

(1988:200) daya ledak adalah kemampuan otot mengerahkan kekuatan maksimal 

dalam waktu yang sangat cepat. Daya ledak ini sangat berperan dalam berbagai 

aktifitas olahraga yang sifatnya eksplosif seperti berlari, melempar, meloncat, 

menolak dan lainnya. 

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian daya 

ledak yaitu kemampuan sistem otot yang terdiri dari satu atau kumpulan otot 
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untuk mengatasi tahanan beban dengan kecepatan tinggi untuk menggerakkan 

kekuatan maksimal dalam satu gerakan yang utuh dalam waktu yang pendek. 

Menurut Suharno HP. (1982:38) kemampuan otot untuk melakukan gerakan 

secara eksplosif tidak hanya tergantung dari faktor kecepatan dan kekuatan, juga 

faktor lain yang mendukung. Ada beberapa faktor penentu terjadinya power, 

yaitu: 1) banyak sedikitnya macam fibril otot putih (phosic) dari atlet renang, 2) 

kekuatan otot dan kecepatan otot, 3) waktu rangsangan dibatasi secara konkrit 

lamanya, koordinasi gerak yang harmonis, dan 4) tergantung banyak sedikitnya 

zat kimia dalam otot (ATP).  

Jenis serambut otot yang menggerakkan anggota tubuh dikelompokkan 

menjadi 2 golongan, yaitu serabut otot cepat (fast twitch fibres) dan serabut otot 

lambat (slow twitch fibres). Kedua jenis serabut otot tersebut beda dalam 

kecepatan kontraksi (Mc. Ardle, 1981:243-247). Serabut otot untuk bekerja secara 

aerobik disebut tipe I / serabut otot merah / serabut otot lambat. Serabut otot yang 

lebih kuat untuk bekerja secara anaerobik disebut tipe II / serabut otot putih / 

serabut otot cepat. Pembagian jenis serabut otot menjadi beberapa macam tipe 

didasarkan pada karakteristik metabolisme dan kecepatan kontraksi. Serabut otot 

tipe I mempuyai lebih banyak mitokondria dan enzim-enzim untuk memecah 

lemak dan karbohidrat menjadi CO2 dan HO2. Penyediaan energi melalui proses 

metabolisme aerobik berlangsung lama dan tidak cepat menimbulkan kelelahan 

(Sigit Muryono, 2001:51).  

Serabut otot tipe II banyak mengandung mioglobin sehingga disebut juga 

serabut otot merah, selain itu mempunyai banyak retikulum sarkoplasma lebih 

banyak dibandingkan dengan serabut otot lambat. Keadaan tersebut menyebabkan 
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proses pelepasan (re-uptake) ion kalsium berlangsung dengan cepat sehingga 

proses kontraksi yang dihasilkan dapat berlangsung secara cepat. Dalam serabut 

otot cepat proses penyediaan energi berlangsung melalui metabolisme anaerobik. 

Kapasitas anaerobik sangat terbatas atau sedikit, sehingga akan cepat habis dan 

menimbulkan kelelahan. Serabut otot putih memiliki ciri utama yaitu cepat dalam 

menjawab rangsangan dan puncak kekuatan yang dihasilkan lebih besar dari otot 

merah (Sigit Muryono, 2001:52). 

Prosentase otot cepat dapat meningkat dan prosentase otot lambat dapat 

menurun dengan melakukan latihan anaerobik, tetapi sebaliknya dengan latihan 

aerobik presentase otot lambat meningkat dan presentase otot cepat menurun. 

Namun jika otot merah dilatih maka efek atau pengaruh dari latihan yang 

diberikan tidak banyak berpengaruh pada serabut otot putih. Sebaliknya latihan 

tersebut ditujukan kepada serabut otot putih maka serabut otot merah ikut terlatih 

(Sigit Muryono, 2001:53). 

Memahami tentang jenis dan sifat serabut otot yang digunakan dalam 

aktifitas daya ledak dapat dijelaskan bahwa jumlah serabut otot yang digunakan 

untuk kerja daya ledak adalah serabut otot cepat karena jenis serabut otot cepat 

dapat menampilkan kontraksi otot secara cepat dan kuat. 

Persedian dan gerakan yang mungkin dilakukan dalam tungkai diantaranya 

sendi pangkal paha/sendi panggul. Sendi pangkal paha atau sendi panggul 

termasuk dalam klasifikasi sendi peluru atau ball and socket joint.  Menurut Sigit 

Mulyono (2001:205) otot-otot pengerak paha antara lain m. psoas major, m. 

ilicus, m. gluterus maximus, m. gluteus medius, m. gluteus minimus, m. tensor 

fasciae latae, m. piriformis, m. obturator internus, m, obtuator externus, m. 
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gemellus superior, m. gemellus inferior, m quadratus femoris, m.. adductor 

longus, m. adductor brevis, m. adductor magnus dan m. pectineus.  

Otot-otot penggerak tungkai bawah menurut Sigit Mulyono (2001:219-

220) terdiri dari tiga bagian yaitu atot penggerak adductor terdiri dari m. adductor 

magnus, m. adductor longus, m. adductor brevis, m. pectineus, dan m gracilis. 

Otot-otot pengerak extensor terdiri dari m. quadriceps femoris, m. retus femoris, 

m. vastus medialis, m. vastus intermedius, dan m. sartorius. Otot-otot              

bamstring terdiri dari m. biceps femoris, m. semi tendinosus dan m. semi 

membranosus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.11 
 

Struktur Otot Penggerak Tungkai 
Sumber: Sigit Muryono (2001:214) 
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2.1.8 Kekuatan Otot Punggung 

Kekuatan termasuk salah satu komponen fisik yang menjadi syarat dasar 

bagi atlet untuk dapat melakukan aktivitas ataupun mencapai prestasi karena 

kekuatan merupakan gaya penggerak dan pencegah cedera. Selain itu kekuatan 

merupakan faktor utama untuk mencapai prestasi pada atlet secara optimal. 

Kekuatan adalah kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu 

tahanan (Harsono, 1988:176). Menurut M Sajoto (1995:8) kekuatan atau strenght 

adalah koponen kondisi fisik yang menyangkut masalah kemampuan seseorang 

pada saat menggunakan otot-ototnya guna menerima beban pada waktu 

melakukan kerja tertentu. 

Menurut Raven (1981:12) otot punggung merupakan otot-otot batang badan 

yang berfungsi untuk penegak badan selain otot perut yang memiliki kedudukan 

sangat penting untuk sikap dan gerak tulang belakang dan penggerakan tulang 

punggung. Otot-otot punggung yang menggerakkan tangan adalah sebagai 

berikut: 

1) Otot trepezius: Otot ini terdapat di semua ruas tulang punggung, berpangkal di 

tulang kepala disebut juga otot kerudung. Fungsinya mengangkat dan menarik 

sendi bahu. Bagian atas menarik scapula ke bagian medial dan bagian  bawah 

menarik ke bagian lateral.  

2) Musculus latisimus dorsi: disebut juga otot punggung lebar, berpangkal pada 

ruas tuang punggung yang kelima dari bawah fasia lumboid, tepi tulang 

punggung dan iga ketiga dari bawah. Gunanya menutup ketiak bagian 

belakang, menengahkan dan memutar tuang pangkal lengan ke dalam. 
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3) Musculus romboid: Berpangkal dari taju duri, dari tulang leher V ruang  

tulang punggung V dari sini menuju kepinggir tengah tulang belikat, ke atas 

dan ke tengah.  

Lebih jelasnya strutur otot-otot yang ada pada punggung dapat dilihat pada 

gambar berikut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.12  

Struktur Otot Punggung  
Sumber:  Raven (1981:13) 

 

2.1.9 Kerangka Berpikir 

Daya ledah otot tungkai seorang perenang sangat berperan dalam 

melakukan start, karena daya ledak otot tungkai merupakan hasil perpaduan dari 
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kekuatan dan kecepatan dalam kontraksi otot. Daya ledak otot tungkai tersebut 

digunakan oleh seorang perenang saat menolak pada dinding kolam untuk 

mencapai kecepatan tolakan yang jauh, karena otot tungkai merupakan faktor 

pendukung kemampuan seseorang untuk menolakkan kaki pada dinding kolam 

agar dapat menghasilkan tolakan start yang lebih jauh. Melihat kenyataan 

tersebut, maka diduga hasil luncuran start renang gaya punggung turut ditentukan 

oleh kualitas daya ledak otot tungkai dari perenang. 

Selain tolakan tungkai pada dinding kolam yang kuat, hasil luncuran start 

renang gaya punggung juga perlu mendapat dukungan kekuatan otot punggung 

yang besar. Kekuatan otot adalah komponen yang sangat penting guna 

meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Kekuatan otot sangat diperlukan 

oleh tubuh karena kekuatan merupakan daya penggerak setiap aktivitas fisik, 

kekuatan memegang peranan yang penting dalam melindungi atlet dari 

kemungkinan cedera karena dapat membantu memperkuat stabilitas sendi. 

Aktivitas fisik yang memerlukan dukungan kekuatan otot punggung salah 

satunya adalah start renang gaya punggung, di mana setelah tungkain melakukan 

tolakan pada dinding tubuh harus dilecutkan kebelakang yang sekuat-kuatnya agar 

posisi tubuh secepat mungkin dapat sejajar dengan permukaan air yang pada 

akhirnya dapat mengurangi hambatan saat meluncur dalam air. Melihat fenomena 

tersebut tampak bahwa kekuatan otot punggung memiliki peranan yang penting 

dalam menunjang hasil luncuran start renang gaya punggung. 

Gerak start renang gaya punggung merupakan gerak yang komplek dan 

melibatkan berbagai anggota tubuh yang diantaranya adalah tungkai dan 
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punggung. Kedudukan daya ledak otot tungkai dalam pelaksanaan start renang 

gaya punggung untuk melakukan tolakan pada dinding kolam sedangkan 

kedudukan otot punggung untuk mempercepat lecutan tubuh kebelakang agar 

secepat mungkin posisi tubuh dapat sejajar dengan air. 

Dengan daya ledak tungkai yang besar maka daya dorong tubuh saat 

meluncur dalam air semakin besar sedangkan dengan kekuatan otot punggung 

yang besar, maka kedudukan tubuh saat melenting kebelakang akan dapat secepat 

mungkin lurus dengan permukaan air sehingga hambatan akibat gesekan dengan 

air semakin kecil. Dari kenyataan tersebut tampak bahwa daya ledak otot tungkai 

dan kekuatan otot punggung yang besar dapat menunjang hasil luncuran start 

renang gaya punggung yang semakin jauh. 

 

2.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi 

Arikunto, 2002:64). Berdasarkan pengertian, hipotesis dimaksudkan sebagai 

jawaban atas pernyataan yang perlu dibuktikan kebenarannya dan bersifat 

sementara serta dengan bertitik tolak pada landasan teori dan permasalahan 

penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1) Ada hubungan daya ledak otot tungkai dengan hasil luncuran start renang 

gaya punggung pada atlet berprestasi club TCS Semarang tahun 2007 

2) Ada hubungan kekuatan otot punggung dengan hasil luncuran start renang 

gaya punggung pada atlet berprestasi club TCS Semarang tahun 2007. 
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3) Ada hubungan secara bersama-sama daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot 

punggung dengan hasil luncuran start renang gaya punggung pada atlet 

berprestasi club TCS Semarang tahun 2007. 
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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 penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik tes dan 

pengukuran yang langkah-langkah sebagai berikut. 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi menurut Suharsimi Arikunto adalah keseluruhan subjek yang akan 

diteliti (2002:108). Sedangkan Sutrisno Hadi (1987:220) menyatakan bahwa 

populasi adalah sejumlah atau seluruh individu yang akan di jadikan objek 

penelitian atau yang hendak diselidiki. Keseluruhan individu tersebut paling 

sedikit mempunyai sifat yang sama. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 

15 orang dengan sifat yang sama yaitu sama-sama atlet TCS Semarang sampai 

tahun 2007, berumur 15 – 20 tahun, masih berstatus sebagai pelajar, dan 

bertempat tinggal di asrama KONI Jawa Tengah. 

 

3.2  Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

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

1987:221). Dari pengertian di atas, yang dimaksud sampel dalam penelitian ini 

adalah sebagian individu yang mempunyai sifat yang sama untuk diselidiki dan 

dapat mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian sampel diambil menggunakan 



38 

 

teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel atas dasar pertimbangan 

tertentu. Yang menjadi petimbangan dalam pengambilan sampel penelitian ini 

adalah prestasi yang diraih atlet. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari 

pelatih pada club TCS Semarang tahun 2007 diketahui ada 2 orang atlet yang 

telah ikut Pelatihan Jangka Panjang (PJP) dan 6 orang atlet yang telah mengikuti 

Pusat Pembinaan Olahraga Prestasi (PPOP) dengan kejuaraan yang pernah diikuti 

diantaranya adalah SEA Games, dan  Kejurda.  Dari kenyataan tersebut maka atlet 

club TCS Semarang yang memenuhi syarat untuk menjadi  sampel dalam 

penelitian ini ada sebanyak 8 orang. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah gejala yang bervariasi dan menjadi objek 
penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002:99).  
3.3.1 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) Daya ledak otot tungkai (X1) 

2) Kekuatan otot punggung (X2) 

3.3.2 Variabel Terikat  

Variabel terikat (Y) adalah suatu gejala dari bentuk peristiwa atau gejala 

yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan percobaan. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel terikat adalah hasil luncurang start renang gaya punggung. 

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 
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   (rx12-y)  

Kegiatan penelitian ini dilakukan duat tahap, yaitu tahap pertama adalah 

tes dan pengukuran kondisi fisik meliputi tes daya ledak otot tungkai dan tes 

kekuatan otot punggung dilakasanakan pada hari Rabu tanggal 11 April 2007 

pukul 15.30 WIB sampai selesai di asrama klub renang TCS, komplek Jatidiri 

Semarang sedangkan tahap kedua yaitu tes hasil luncuran start renang gaya 

punggung kupu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 April 200 Pukul 06.00 

WIB sampai selesai di kolam renang Jatidiri Semarang 

 

3.5 Metode Dan Rancangan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan 

teknik tes dan pengukuran. Adapun rancangan penelitian yang digunakan 

rancangan korelasional yang hendak menyelidiki ada tidaknya hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. Lebih jelasnya rancangan korelasional 

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

  

  

 
Gambar 3.1 

Rancangan Penelitian 

 

 
Daya Ledak Otot 

Tungkai (X1) 

 
Kekuatan Otot 
Punggung (X2) 

 
Hasil Luncuran Start Gaya 

Punggung (Y) 

(rx1-y)  

 (rx3-y)  
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Keterangan:  

rx1-y : Hubungan daya ledak otot tungkai terhadap hasil luncuran start gaya 
punggung 

rx2-y : Hubungan kekuatan otot punggung terhadap hasil luncuran start gaya 
punggung 

rx12-y : Hubungan bersama-sama antara daya ledak otot tungkai dan kekuatan 
otot punggung terhadap hasil luncuran start gaya punggung 

 
3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen  yang  digunakan   dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  

berikut: 

3.6.1 Daya Ledak Otot Tungkai 

Instrumen yang digunakan untuk pengukuran daya ledak otot tungkai 

adalah vertical jump. Menurut Ismaryati dan Sarwono (2002:56-57), tingkat 

reliabilitas tes dari instrumen tes vertical jump ini adalah 0,88.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Tes Vertical Jump 
Sumber : Ismaryati dan Sarwono (2002: 57) 
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Pelaksanaan dari pengukuran daya ledak otot tungkai menggunakan 

vertikal jump ini adalah sebagai berikut: 

1) Pertama-tama subyek berdir dekat tegak menyamping pada alat dan diukur 

tinggi jangkauannya. 

2) Subyek melakukan loncatan dan menempelkan ujung jari pada alat tes 

sehingga terlihat tanda tangan dari bekas kapur pada papan tes.  

3) Tes dilakukan dua kali diambil yang terbaik. 

4) Skor tes adalah tinggi lompatan yang dapat dicapai yang terlihat pada papan 

vertical jump yang dinyatakan dalam satuan cm. 

3.6.2 Kekuatan Otot Punggung 

Instrumen tes yang digunakan untuk mengukur kekuatan otot punggung 

dalam penelitian ini mengunakan alat back and leg dynamometer test (Eri 

Praktiknyo Dwikusworo, 2000:40).  

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 3.3 

Tes Kekuatan Otot Punggung 
Sumber : Eri Praktiknyo Dwikusworo, 2000:40) 
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Prosedur pelaksanaan tes kekuatan otot punggung ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Subyek berdiri di atas tumpuan  dynamometer. Panjang rantai dynamometer 

diatur sedemikian rupa sehingga  sesuai dengan posisi agak membungkuk 

lebih kurang 30o.  

2) Tongkat pegangan digenggam oleh tangan kanan dengan posisi pronasi dan 

oleh tangan kiri dengan posisi supinasi.  

3) Kedua kaki lurus. Tarik tongkat pegangan ke atas  dengan menggunakan otot-

otot ekstensor batang tubuh, dengan jalan  meluruskan punggung. Selama 

melakukan tarikan, kedua bahu ditarik ke belakang.  

4) Tumit tidak boleh diangkat dan kaki tetap lurus. Pencatat skor membaca 

penunjukkan jarum pada skala saat maksimum tercapai.  

5) Ulangi sebanyak dua kali dengan selang waktu satu menit.  

6) Skor yang dicatat adalah hasil tertinggi dari dua kali pengukuran yang 

dinyatakan dalam satuan Kg.  

3.6.3 Hasil Luncuran Start Renang Gaya Punggung 

Instrumen tes yang digunakan untuk mengukur hasil start renang gaya 

punggung dalam penelitian ini menggunakan alat antara lain kolam renang, roll 

meter, blangko pengukuran dan alat tulis. Tes hasil luncuran start renang gaya 

punggung dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Pertama-tama subyek berdiri di atas balok start  

2) Setelah ada aba-aba start diberikan, subyek melakukan start dari bawah balok 

start dengan cara menolakkan tungkai ke dinding kolam sehingga tubuh 

melenting ke belakang. 
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3) Saat meluncur di dalam air, kedua tungkai dan lengan lurus sejajar dengan 

permukaan air.   

4) Jarak yang dicatat adalah jarak yang ditempuh perenang mulai dari start 

sampai berhenti (tidak meluncur lagi). 

 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Faktor penting dalam penelitian yang berhubungan dengan data adalah 

metode pengumpulan data. Data yang diperoleh nantinya dianalisis untuk 

disimpulkan. Jenis data yang dibutuhkan tergantung dari tujuan penelitian itu 

sendiri. Jenis data dalam penelitian ini dibagi dua bagian, yaitu data yang dapat 

diukur secara langsung dan data yang tidak dapat diukur secara langsung. Seperti 

dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (1987:19), menyatakan jenis data yang dapat 

diukur dan dihitung secara langsung adalah data kuantitatif, sedangkan data yang 

tidak dapat dihitung secara langsung termasuk jenis data kualitatif.  

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data-data yang sesuai, peneliti 

menggunakan metode survei dengan teknik tes dan pengukuran. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2002:90) survey merupakan bagian dari studi diskriptif 

dengan tujuan pencarian kedudukan (status), gejala (fenomena) dan penentuan 

kesamaan status dengan cara perbandingan standar yang telah ditentukan.  

Kaitannya dengan metode pengumpulan data dalam penelitian ini, 

pengukuran dimaksudkan untuk mengetahui daya ledak otot tungkai dan kekuatan 

otot punggung, sedangkan tes dalam penelitian ini untuk mengetahui hasil 

luncuran start renang gaya punggung pada atlet TCS Semarang tahun 2007. 
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3.8 Teknik Analisis Data 

Dalam suatu penelitian ada dua jenis analisis data yang dapat digunakan 

yaitu analisis statistik dan analisis non statistik. Analisis statistik adalah cara-cara 

ilmiah yang diterapkan untuk menganalisa, mengumpulkan, menyusun dan 

menyajikan data penyelidikan yang berwujud angka-angka untuk menjawab 

hipotesis penelitian (Sutrisno Hadi, 1986:221) 

Dalam penelitian ini digunakan analisis data secara statistik untuk 

pengujian hipotesis penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis dengan teknik regresi. Sebelum melakuakan uji analisis dengan rumus 

regresi, terlebih dahulu dilakukan sejumlah uji persyaratan untuk mengetahui 

kelayakan data meliputi uji normalitas, uji homogenitas data dan uji linieritas data. 

3.8.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data berdistribusi normal 

atau tidak berdistribusi normal. Jika data yang diperoleh berdistribusi normal 

maka statistika yang digunakan adalah statistika parametrik. Jika data yang 

diperoleh tidak berdistribusi normal maka statistika yang digunakan adalah 

statistika non parametrik (Sudjana, 1996:251).  

Uji normalisis dalam penelitian ini menggunakan rumus lilliefors dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Data yang diperoleh diubah terlebih dahulu menjadi skor baku dengan rumus: 

S
xxZ i

i
−

=  

Keterangan: 
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 =iZ Skor  baku 

 =ix Rata-rata 

 =S  Standar deviasi 

2) Dihitung peluang untuk setiap bilangan baku yaitu F (Zi)= P (z ≤ iZ ) 

3) Dihitung  proposisi 1Z , 2Z , 3Z ,…Zn ( z≤ iz )  

4)  S (Zi) = 
n

ZiZZZZBanyaknya x ≤,,...,,, 321   

5) Dihitung harga mutlak F (Zi) – S (Zi) 

6) Diambil Lo yaitu nilai terbesar dari )()( ZiSZiF − . 

Kriteria yang digunakan dalam pengujian kenormalan data yaitu apabila 

nilai Lo < Ltabel, maka data dinyatakan normal (Sudjana, 1996:466-476). 

3.8.2 Uji Homogenitas 

 Untuk menguji homogenitas data digunakan uji Bartlet dengan metode 

satistik χ2 , yang rumus sebagai berikut (Sudjana, 1996 : 262-263) : 

χ2 = (Ln 10) {B - Σ(ni –1)log Si
2 

B = (Log s2)Σ(ni –1) 

( )
( )∑

∑
−

−
=

1n
S1n S

i

2
ii2  

Kemudian dari perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan tabel pada 

α = 5% dan dk = k-1 maka data dinyatakan homogen apabila  χ2 < χ2
tabel.  

3.8.3 Uji Linieritas Data 

Untuk menguji keberartian persamaan regresi dan uji kelinieran garis 

regresi digunakan analisis seperti tabel berikut: 
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Tabel 3.1 
 Ringkasan Analisis Varians untuk Uji Kelinieran Regresi 

Sumber Variasi dk JK KT F 

Tuna cocok 
 
 
Kekeliruan  

k - 2 
 
 

n – k  

JK (TC) 
 
 

JK (E) 

S2TC = 
2 -K 

(TC)JK
 

S2c = 
k-n 

(E)JK  

c
2

TC
2

S
S  

(Sudjana 1996: 332)  
Keterangan: 

JK (E)   = ∑ ∑ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ Σ
−

1 i

2
12

i n
)Y(Y

X
 

JK(TC)  = JK (S)-JK(E) 

Keterangan: 

JK = jumlah kuadrat 

db  = derajat kebebasan 

KT = kuadrat total 

Jika F > Ftabel pada dk pembilang (k-2) dan dk penyebut (n-2) dengan taraf 

signifikan 5% maka persamaan regresi tersebut dinyatakan linier. 

3.8.4 Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan 

tiap-tiap variabel bebas dengan variabel terikat. Langkah-langkah dalam analisis 

regresi sederhana adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan persamaan regresi liner  

Bentuk persamaan regresi Y atas X adalah : 

Y = a + bX     (Sudjana, 1996 : 315) 

Rumus koefisien a dan b adalah : 
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( )( ) ( )( )
( )22

2

XXN
XYXXYa

∑ ∑−

∑∑−∑∑=  

( )( )
( )22 XXN

YXXYNb
∑ ∑−

∑∑ ∑−
=  

2) Uji keberartian persamaan regresi sederhana 

Untuk menguji keberartian persamaan regresi dan uji kelinieran garis regresi 

digunakan analisis varians seperti tabel berikut : 

Tabel 3.2  

Ringkasan Uji Keberatian Persamaan Regresi Sederhana 
Sumber variasi dk JK KT F 
Total n ∑Y2

i ∑Y2
i  

Reg (a) 
Reg (b|a) 
Residu 

1 
1 
n – 1 

JK (a) 
JK (a|b) 
JKres 

JK (a) 
S2

reg = JK (b|a) 

2n
JK

S res
res

2

−
=  res

2
reg

2

S
S  

(Sudjana, 1996 : 332) 

Keterangan : 

JK (T)  = ΣY2  

JK (a) = 
( )

n
Y 2∑   

JK (b|a) = 
( )( )

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−∑ ∑∑

n
YX

XYb  

JKres = ( )2YY∑ −  

JK = Jumlah kuadrat 

db = Derajat kebebasan 

KT = Kuadrat total 
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Jika F1 > Ftabel pada dk pembilang 1 dan dk penyebut (n-2) dengan 

taraf signifikansi 5% maka persamaan regresi tersebut dinyatakan signifikan. 

3.8.5 Analisis Regresi Ganda 

Analisis regresi ganda digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan 

secara bersama-sama dari variabel bebas dengan variabel terikat. Langkah-

langkah dalam analisis regresi ganda adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan koefisien korelasi ganda 

Untuk menentukan koefisien korelasi ganda digunakan rumus: 

R = 2y
regJK

Σ
 

2) Menguji koefisien korelasi ganda 

Untuk menguji keberartian koefisien 

korelasi ganda digunakan rumus sebagai 

berikut: 

F = 
res KT
reg KT       (Sudjana, 1992: 93)   

Dimana: 

KT reg = 
k

JKreg  

KT res = 
1kn

JKres
−−

 

JK reg = ∑∑ + yxbyxb 2211  

JK res = ∑ − JKregy2
     

Koefisien korelasi ganda tersebut signifikan apabila F hitung > F tabel, 

dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = N – k –1. 

3) Menentukan persamaan regresi ganda 
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Untuk mencari persamaan regresi ganda 

digunakan rumus sebagai berikut : 

 Y =  bo + b1 X1 + b2 X2      (Sudjana, 1996:122) 

Dimana: 

b1 = 
( )( ) ( )( )

( )( ) ( )2
21

2
2

2
1

22112
2

∑∑∑
∑∑∑∑

−

−

xxxx

yxxxyxx
 

b2 = 

( )( ) ( )( )
( )( ) ( )2

21
2

2
2

1

12121
2

∑∑∑
∑∑∑∑

−

−

xxxx

yxxxyxx

 

b0  = 2211 XbXbY −−   

4) Menentukan sumbangan relatif (SR) 

Sumbangan relatif digunakan untuk mengetahui perbandingan antara 

variabel bebas (prediktor) terhadap prediksi, yaitu perbandingan antara 

variabel x1 dengan variabel x2. Untuk menghitung sumbangan (kontribusi) 

relatif masing-masing prediktor menggunakan perhitungan dengan rumus 

(Sutrisno Hadi : 

Prediktor X1 = SR% = 
JKreg

yxa ∑ 11  

Prediktor X2 = SR% = 
JKreg

yxa ∑ 22  

Dari rumus di atas dapat diketahui besarnya perbandingan sumbangan 

relatif antara x1 dan x2. Sumbangan efektif digunakan untuk mengetahui 

besarnya sumbangan variabel x1 dan variabel x2 terhadap variabel Y 
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5) Mencari Sumbangan Efektif (SE) 

Analisis ini merupakan perhitungan untuk menemukan seberapa besar 

sumbangan efektif dari masing - masing prediktor terhadap prediksi. 

Sumbangan efektif dicari jika prediktornya lebih dari satu. Dalam penelitian 

ini prediktor ada dua yaitu kekuatan otot lengan (X1) dan kekuatan otot 

tungkai (X2), maka untuk menemukan sumbangan efektif menggunakan 

rumus sebagai berikut 

SE X1 = x 
regJK 

yxb 11 ∑  efektivitas garis regresi 

SE X1 = x
regJK 

yxb 22 ∑  efektivitas garis regresi 

Dimana, efektivitas garis regresi = 100%x 
y

(reg)JK 
2∑

 

(Sutrisno Hadi, 1986:121): 

 

3.9 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitaian ini adalah: 

3.9.1 Faktor kesungguhan 

Faktor kesungguhan dalam pelaksanaan penelitian dari masing-masing 

sampel tidak sama, untuk itu penulis dalam pelaksanaan tes selalu mengawasi dan 

mengontrol setiap aktivitas yang dilakukan dengan melibatkan tim peneliti untuk 

mengarahkan kegiatan sampel pada tujuan yang akan dicapai.   

3.9.2 Faktor penggunaan alat 

Di dalam pelitian ini penulis menggunakan alat-alat yang telah disediakan, 

dengan harapan dapat memperlancar jalannya penelitian. Sebelum sampel diberi 
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perlakukan, terlebih dahulu penulis memberikan informasi dan contoh 

penggunaan alat-alat tersebut sehingga didalam pelaksanaan penelitian tidak 

terdapat kesalahan.  

3.9.3 Faktor kemampuan sampel 

Masing-masing sampel memiliki kemampuan dasar yang berbeda, baik 

dalam penerimaan materi secara lisan maupun kemampuan dalam penggunaan 

alat tes. Untuk itu penulis selain memberikan informasi secara klasikal, secara 

individu penulis berusaha memberikan koreksi agar tes yang digunakan sesuai 

dengan aturan. 

3.9.4 Faktor kegiatan sampel di luar penelitian. 

Tujuan utama pelaksanaan penelitian ini adalah memperoleh data-data 

seakurat mungkin. Untuk menghindari adanya kegiatan sampel di luar penelitian 

yang bisa menghambat proses pengambilan data, penulis berusaha mengatasi 

dengan memilih waktu penelitian bersamaan dengan jadwal latihan para atlet club 

Tri Cakti Semarang. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Diskripsi Data 

Data hasil tes dan pengukuran daya ledak otot tungkai, kekuatan otot 

punggung serta hasil luncuran start renang gaya punggung club TCS Semarang 

tahun 2007 dapat dideskripsikan seperti tersaji pada tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1.  
Deskripsi Data Variabel Penelitian 

Variabel Minimal Maksimal Rata-rata Standar 
Deviasi 

Daya ledak otot tungkai (X1) 38,00 58,00 45,63 7,33 
Kekuatan otot punggung (X2) 86,50 155,50 125,00 22,54 
Hasil luncuran start renang gaya 
punggung (Y) 

10,10 13,50 11,81 1,25 

Sumber : Data penelitian 2009 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa daya ledak otot tungkai perenang club TCS 

Semarang tahun 2007 rata-rata 45,63 cm dengan hasil tertinggi 58,00 cm, 

terendah 38,00 serta standar deviasi 7,33. Kekuatan otot punggung perenang club 

TCS Semarang tahun 2007 rata-rata 125,00 kg dengan hasil tertinggi 155,50 kg, 

terendah 86,50 kg serta standar deviasi 22,54 kg. Sedangkan hasil luncuran start 

renang gaya punggung club TCS Semarang tahun 2007 rata-rata 11,81 m dengan 

hasil tertinggi 13,50 m, terendah 10,10 m serta standar deviasi 1,25 m. 

 
4.1.2.  Uji Prasayarat Analisis 

Agar memenuhi persyaratan analisis statistik dalam menguji hipotesis, 

akan dilakukan beberapa langkah uji persyaratan, meliputi : uji normalitas data, 

uji homogenitas varians data, dan uji linieritas data.  
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4.1.2.1. Uji normalitas data 

Uji normalitas data masing-masing variabel meliputi daya ledak otot 

tungkai, kekuatan otot punggung, serta hasil luncuran start renang gaya punggung 

menggunakan rumus chi square diperoleh hasil seperti tersaji pada tabel 4.2 

berikut. 

Tabel 4.2 

Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel N Lhitung Ltabel Keterangan

Daya ledak otot tungkai  8 0,2298 0,258 Normal 

Kekuatan otot punggung 8 0,1220 0,285 Normal 

Hasil luncuran start renang 

gaya punggung 

8 0,1372 0,285 Normal 

Sumber : Data penelitian 2009 

Berdasar hasil analisis yang tercantum pada tabel 4.2 terlihat bahwa data 

masing-masing variabel yaitu variabel daya ledak otot tungkai, kekuatan otot 

punggung, serta hasil luncuran start renang gaya punggung penyebarannya 

berdistribusi normal karena memiliki nilai Lhitung < Ltabel = 0,258 untuk α = 5% 

dengan N  = 8. 

4.1.2.2. Uji homogenitas varians data 

 Uji homogenitas varians data digunakan untuk menguji kesamaan varians 

data masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat. Adapun uji     

homogenitas data menggunakan rumus bartllet diperoleh hasil seperti tercantum 

pada tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 

Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Varians Data 
Variabel dk χ2

hitung χ2
tabel Keterangan 

X1 – Y 5 2,329 11,07 Homogen 
X2 – Y 6 0,000 12,59 Homogen 

Sumber : Data penelitian 2009 
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Berdasar pada hasil analisis menggunakan rumus bartllet seperti yang 

tercantum pada tabel 4.3 terlihat bahwa data masing-masing variabel bebas 

dengan variabel terikat dalam keadaan homogen karena memiliki nilai χ2
hitung < 

χ2
tabel pada taraf kesalahan 5%. 

4.1.2.3. Uji linieritas 

Uji kelinieran atau uji linieritas adalah uji untuk mengetahui apakah antara 

prediktor (X1, dan X2 memiliki hubungan yang linier atau tidak terhadap kriterium 

(Y). Uji linieritas data dapat dilakukan dengan teknik analisis varians atau uji F 

dengan kriteria data dinyatakan linier jika hasil Fhitung < Ftabel pada taraf kesalahan 

5%. Adapun uji linieritas data penelitian diperoleh hasil seperti tercantum pada 

tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 

Rangkuman Hasil Uji Linieritas Data 
Variabel dk1 dk2 Fhitung Ftabel Keterangan 

X1-Y 4 2 0,154 19,25 Linier 
X2-Y 5 1 1,185 230,16 Linier 

Sumber : Data penelitian 2009 

 Hasil uji linieritas data pada tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa antara 

data variabel X1 dengan Y diperoleh Fhitung = 0,154 < Ftabel = 19,25 untuk taraf 

keselahan 5% dengan dk (4:2), sedangkan antara data variabel X2 dengan Y 

diperoleh Fhitung = 1,185 < Ftabel = 230,16 untuk taraf keselahan 5% dengan dk 

(5:1). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dijelaskan bahwa data antara 

prediktor penelitian yaitu variabel daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot 

punggung dengan hasil luncuran start renang gaya punggung dapat dinyatakan 

linier. 
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Berdasarkan ketiga hasil pengujian prasyarat analisis tersebut di atas, 

dimana data dalam penelitian ini berdistribusi nomal, homogen dan linier, maka 

untuk pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan analisis statistik parametrik 

yaitu analisis regresi sederhana dan ganda. 

4.1.3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis penelitian yang mengkaji hubungan antara daya ledak otot 

tungkai dan kekuatan otot punggung dengan hasil luncuran start renang gaya 

punggung dilakukan dengan analisis hubungan menggunakan teknik regresi 

sederhana dan berganda.   

4.1.3.1. Hubungan daya ledak otot tungkai dengan hasil luncuran start renang 

gaya punggung  

Berdasarkan hasil analisis diperoleh koefisien korelasi daya ledak otot 

tungkai (X1) dengan hasil luncuran start renang gaya punggung (Y) sebesar 0,785. 

Keberartian dari koefisien korelasi tersebut diuji dengan menggunakan uji r pada 

α = 5% dengan N = 8 yaitu 0,707. Karena rhitung  = 0,785 > rtabel  = 0,708, berarti 

koefisien korelasi (r) yang diperoleh  signifikan sehingga hipotesis nol (Ho) yang 

menyatakan “Tidak ada hubungan daya ledak otot tungkai dengan hasil luncuran 

start renang gaya punggung pada perenang club TCS Semarang tahun 2007”, 

ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan “Ada hubungan daya ledak 

otot tungkai dengan hasil luncuran start renang gaya punggung pada perenang 

club TCS Semarang tahun 2007”, diterima. 

Bentuk hubungan antara daya ledak otot tungkai (X1) dengan hasil 

luncuran start renang gaya punggung (Y) dapat digambarkan dengan persamaan 
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regresi yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan regresi 

yaitu Ŷ = 5,714 + 0,134X1. Untuk menguji signifikansi dari persamaan regresi 

tersebut digunakan analisis varians untuk regresi. Berdasarkan hasil analisis 

varians untuk regresi diperoleh hasil seperti dirangkum pada tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5  
Rangkuman Hasil Analisis Varians untuk Regresi antara X1 dengan Y 

Sumber 
Variasi df JK RK Fhitung Ftabel Kriteria 

Regresi (a) 1 1116,281 1116,281
9,605 5,99 Signifikan Regresi (b|a) 1 6,714 6,714

Residu  6 4,194 0,699
Total 8 1127,190        

Sumber : Data penelitian 2009 
  

Berdasarkan tabel 4.5 di atas di ketahui bahwa untuk uji keberartian 

persamaan regresi dengan uji F diperoleh F hitung = 9,605 > Ftabel = 5,99 pada taraf 

kesalahan 5% dengan dk (1:6). Dengan demikian menunjukkan bahwa persamaan 

regresi yang diperoleh tersebut signifikan sehingga dapat digunakan untuk 

menggambarkan bentuk hubungan antara daya ledak otot tungkai  (X1) dengan 

hasil luncuran start renang gaya punggung (Y), yaitu apabila daya ledak otot 

tungkai meningkat sebesar 1 cm maka hasil luncuran start renang gaya punggung 

akan meningkat sebesar 0,134 m pada konstanta 5,714 m dan sebaliknya apabila 

daya ledak otot tungkai menururn sebesar 1 cm maka hasil luncuran start renang 

gaya punggung akan menurun sebesar 0,134 m pada konstanta 5,714 m. 

4.1.3.2. Hubungan kekuatan otot punggung dengan hasil luncuran start renang 

gaya punggung  

Berdasarkan hasil analisis diperoleh koefisien korelasi kekuatan otot 

punggung (X2) dengan hasil luncuran start renang gaya punggung (Y) sebesar 
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0,737. Keberartian dari koefisien korelasi tersebut diuji dengan menggunakan uji r 

pada α = 5% dengan N = 8 yaitu 0,708. Karena rhitung  = 0,737 > rTabel  = 0,708, 

berarti koefisien korelasi (r) yang diperoleh signifikan, sehingga hipotesis nol 

(Ho) yang menyatakan “Tidak ada hubungan kekuatan otot punggung dengan 

hasil luncuran start renang gaya punggung pada perenang club TCS Semarang 

tahun 2007”, ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan “Ada 

hubungan kekuatan otot punggung dengan hasil luncuran start renang gaya 

punggung pada perenang club TCS Semarang tahun 2007”, diterima. 

Bentuk hubungan antara kekuatan otot punggung (X2) dengan hasil 

luncuran start renang gaya punggung (Y) dapat digambarkan dengan persamaan 

regresi yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan  regresi 

yaitu Ŷ = 6,711 + 0,041X2. Untuk menguji signifikansi dari persamaan regresi 

tersebut digunakan analisis varians untuk regresi. Berdasarkan hasil analisis 

varians untuk regresi diperoleh hasil seperti dirangkum pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6  
Rangkuman Hasil Analisis Varians untuk Regresi antara X2 dengan Y 

Sumber 
Variasi df JK RK Fhitung Ftabel Kriteria 

Regresi (a) 1 
1116,28

1
1116,28

1 7,126 5,99 Signifikan Regresi (b|a) 1 5,922 5,922
Residu  6 4,986 0,831
Total 8 0,989        

Sumber : Data penelitian 2009 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas diketahui bahwa untuk uji keberartian 

persamaan regresi dengan uji F diperoleh Fhitung = 7,126 > Ftabel = 5,99 pada taraf 

kesalahan 5% dengan dk 1 = 1 dan dk 2 = 6. Dengan demikian menunjukkan 
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bahwa persamaan regresi yang diperoleh tersebut signifikan sehingga dapat 

digunakan untuk menggambarkan bentuk hubungan antara kekuatan otot 

punggung (X2) dengan hasil luncuran start renang gaya punggung (Y). 

Dari persamaan regresi tersebut maka dapat digambarkan hubungan 

kekuatan otot punggung dengan hasil luncuran start renang gaya punggung pada 

perenang club TCS Semarang tahun 2007 yaitu apabila kekuatan otot punggung 

meningkat sebesar 1 kg maka hasil luncuran start renang gaya punggung akan 

meningkat sebesar 0,041 m pada konstanta 6,711 m dan sebaliknya apabila 

kekuatan otot punggung menururn sebesar 1 kg maka hasil luncuran start renang 

gaya punggung akan menurun sebesar 0,041 m pada konstanta 6,711 m. 

4.1.3.3. Hubungan antara daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot punggung 

dengan hasil luncuran start renang gaya punggung  

Berdasarkan hasil analisis diperoleh koefisien korelasi daya ledak otot 

tungkai (X1) dan kekuatan otot punggung (X2) dengan hasil luncuran start renang 

gaya punggung (Y) sebesar 0,868. Keberartian dari koefisien korelasi ganda (R) 

tersebut diuji dengan menggunakan uji analisis varians (uji F). Berdasarkan 

perhitungan diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel 4.7 berikut ini. 

Tabel 4.7   
Rangkuman Hasil Analisis Varians Untuk Regresi Ganda 

Sumber 
Variasi df JK RK Fhitung Signifikansi Kriteria 

Regresi  2 8,210 4,105 7,604 5,79 Signifikan Residu  5 2,699 0,540
Total 7 10,909        

Sumber : Data penelitian 2009 

Berdasarkan hasil analisis varians pada tabel 4.7 di atas diperoleh Fhitung = 

7,604 > Ftabel = 5,79 pada taraf kesalahan 5% dengan dk 1 = 2 dan dk 2 = 5. Hal 
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ini berarti koefisien korelasi ganda (R) yang diperoleh signifikan, sehingga 

hipotesis nol (Ho) yang menyatakan “Tidak ada hubungan daya ledak otot tungkai 

dan kekuatan otot punggung dengan hasil luncuran start renang gaya punggung 

pada perenang club TCS Semarang tahun 2007”, ditolak dan hipotesis alternatif 

(Ha) yang menyatakan “Ada hubungan daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot 

punggung dengan hasil luncuran start renang gaya punggung pada perenang club 

TCS Semarang tahun 2007”, diterima. 

Bentuk hubungan daya ledak otot tungkai (X1) dan kekuatan otot 

punggung (X2) dengan hasil luncuran start renang gaya punggung (Y) dapat 

digambarkan dengan persamaan regresi yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis 

diperoleh persamaan regresi yaitu Ŷ = 4,522 + 0,093X1 + 0,024X2. Untuk 

menguji signifikansi dari persamaan regresi ganda tersebut digunakan analisis 

varians untuk regresi. Berdasarkan hasil analisis varians pada tabel 4.7 di atas 

diperoleh F hitung  > F Tabel. Dengan demikian menunjukkan bahwa persamaan 

regresi ganda yang diperoleh tersebut signifikan sehinga dapat digunakan untuk 

menggambarkan bentuk hubungan antara daya ledak otot tungkai (X1) dan keku-

atan otot punggung (X2) dengan hasil luncuran start renang gaya punggung (Y). 

Dari persamaan regresi tersebut maka dapat digambarkan hubungan daya 

ledak otot tungkai dan kekuatan otot punggung dengan hasil luncuran start renang 

gaya punggung yaitu apabila daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot punggung 

secara bersama-sama meningkat sebesar 1 satuan maka hasil luncuran start renang 

gaya punggung akan meningkat sebesar 0,093 + 0,024 m pada konstanta 4,522 m 

dan sebaliknya apabila daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot punggung 
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menurun secara bersama-sama sebesar 1 satuan maka hasil luncuran start renang 

gaya punggung akan menurun sebesar 0,093 + 0,024 m pada konstanta 4,522 m. 

Besarnya kontribusi atau sumbangan dari daya ledak otot tungkai (X1) 

dan kekuatan otot punggung (X2) terhadap hasil luncuran start renang gaya 

punggung (Y) secara bersama-sama  atau secara simultan dapat diketahui dari 

koefisien determinasi ganda. Berdasarkan hasil analisis diperoleh harga koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,7526. Dengan demikian besarnya sumbangan daya 

ledak otot tungkai (X1) dan kekuatan otot punggung (X2) terhadap hasil luncuran 

start renang gaya punggung (Y) adalah 75,26% dan selebihnya yaitu 24,74% dari 

hasil luncuran start renang gaya punggung (Y) dipengaruhi faktor lain di luar 

daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot punggung yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini. 

Besarnya sumbangan dari masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat dapat diketahui dari sumbangan efektif masing-masing variabel. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh sumbangan efektif daya ledak otot tungkai 

(X1) terhadap hasil luncuran start renang gaya punggung (Y) sebesar 42,78%, dan 

sumbangan efektif kekuatan otot punggung (X2) terhadap hasil luncuran start 

renang gaya punggung (Y) sebesar 32,48%. Dengan demikian terlihat bahwa daya 

ledak otot tungkai memberikan sumbangan lebih besar terhadap hasil luncuran 

start renang gaya punggung dibandingkan kekuatan otot punggung. 

 

4.2 Pembahasan 
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Merujuk pada hasil perhitungan dan analisis data penelitian, terlihat bahwa 

ada hubungan yang berarti daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot punggung 

dengan hasil luncuran start renang gaya punggung pada perenang club TCS 

Semarang tahun 2007, di mana bentuk hubungan tersebut adalah hubungan 

positif, yaitu semakin tinggi daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot punggung 

maka akan semakin jauh hasil luncuran start renang gaya punggung yang dapat 

dicapai perenang.. Berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya akan dibahas hal-hal 

sebagai berikut : 

4.2.1 Hubungan daya ledak otot tungkai dengan hasil luncuran start renang 

gaya punggung 

Daya ledak otot tungkai dalam pelaksanaan start renang gaya punggung 

berperan saat perenang melakukan tolakan pada dinding kolam, di mana semakin 

besar tolakan pada dinding kolam maka akan semakin jauh perenang terpelenting 

ke depan saat melakukan start renang gaya punggung, selain itu akan semakin 

besar pula daya dorong saat meluncur di dalam air yang pada akhirnya mampu 

mecapai jarak luncuran yang jauh. 

Kenyataan tersebut terbukti melalui penelitian ini, di mana ditemukan 

adanya hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai dengan hasil 

luncuran start renang gaya punggung pada perenang club TCS Semarang tahun 

2007. Secara matematis bentuk hubungan daya ledak otot tungkai dengan hasil 

luncuran start renang gaya punggung tersebut dapat digambarkan dengan 

persamaan regresi yang diperoleh, yaitu: Ŷ = 5,714 + 0,134X1, di mana  jika daya 

ledak otot tungkai ditingkatkan sebesar 1 cm maka hasil luncuran start renang 
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gaya punggung akan meningkat sebesar 0,134 m pada konstanta 5,714 m dan 

sebaliknya jika daya ledak otot tungkai mengalami penurunan sebesar 1 cm maka 

hasil luncuran start renang gaya punggung akan menurun sebesar 0,134 m pada 

konstanta 5,714 m. 

Hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 

antara daya ledak otot tungkai dengan hasil luncuran start renang gaya punggung 

ini sangat beralasan, sebab tungkai merupakan anggota tubuh yang secara 

langsung berperan dalam pelaksanaan start renang gaya punggung. Kedudukan 

tungkai dalam pelaksanaan start renang gaya punggung ini adalah untuk 

mendorong tubuh ke depan dengan cara menolakkan tungkai pada dinding kolam. 

Semakin besar daya ledak otot tungkai perenang maka akan semakin besar tolakan 

yang dapat dilakukan pada dinding kolam sehingga mampu melentingkat tubuh ke 

depan yang lebih jauh dan mampu mendorong tubuh saat meluncur di dalam air 

lebih kuat. 

hal tersebut didukung pendapat Harsono (1988:200), bahwa daya ledak 

merupakan kemampuan otot mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang 

sangat cepat. Daya ledak ini sangat berperan dalam berbagai aktifitas olahraga 

yang sifatnya eksplosif seperti berlari, melempar, meloncat, menolak dan lainnya. 

selain itu  Suharno HP. (1982:37) juga menyatakan bahwa daya ledak merupakan 

daya eksplosif, di mana sebagai daya cepat sebagai pengembangan tenaga dalam 

waktu singkat. 
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Mengingat kedudukan daya ledak otot tungkai dalam menunjang hasil 

luncuran start renang gaya punggung, sangat penting, maka bagi setiap perenang 

spesifikasi gaya punggung hendaknya dalam kegiatan latihan tidak hanya 

berusaha mengembangkan kemampuannya dalam melakukan teknik start renang 

gaya punggung saja, tetapi perlu juga mengembangkan komponen-komponen 

kondisi fisik yang menunjang. Dalam  hal ini komponen kondisi fisik yang perlu 

dikembangkan perenang saat berlatih start renang gaya punggung adalah 

komponen daya ledak otot tungkainya karena terbukti kontribusinya terhadap 

hasil luncuran start renang gaya punggung cukup besar yaitu 42,78%.  

4.2.2 Hubungan kekuatan otot punggung dengan hasil luncuran start 

renang gaya punggung 

Selain melakukan tolakkan tungkai pada dinding kolam, pada pelaksanaan 

start renang gaya punggung perenang juga harus menarik punggung dengan kuat 

agar membentuk sudut parabola sehingga lentingan tubuh menjadi semakin kuat 

yang pada akhirnya jarak tolakkan pada dinding kolam menjadi semakin jauh ke 

depan. Selain itu kedudukan otot punggung juga berpenan dalam 

menyempurnakan penguasaan teknik start renang gaya punggung, di mana  dalam 

teknik start renang gaya punggung itu sendiri memerlukan kedudukan punggung 

yang membentuk sudut parabola saat akan masuk ke dalam air. Dalam kedudukan 

punggung yang demikian akan memudahkan perenang saat meluncur di dalam air. 

Pentingnya kekutaan otot punggung dalam pelaksanaan start renang gaya 

punggung dibuktikan melalui penelitian ini, di mana terdapat hubungan yang 

signifikan antara kekuatan otot punggung dengan hasil luncuran start renang gaya 

punggung pada perenang club TCS Semarang tahun 2007. Secara matematis 
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bentuk hubungan daya ledak otot tungkai dengan hasil luncuran start renang gaya 

punggung tersebut dapat digambarkan dengan persamaan regresi yang diperoleh, 

yaitu: Ŷ = 6,711 + 0,041X2, di mana  dari persamaan tersebut dapat dijelaskan 

bahwa apabila kekuatan otot punggung meningkat sebesar 1 kg maka hasil 

luncuran start renang gaya punggung akan meningkat sebesar 0,041 m pada 

konstanta 6,711 m dan sebaliknya apabila kekuatan otot punggung menurun 

sebesar 1 kg maka hasil luncuran start renang gaya punggung juga akan menurun 

sebesar 0,041 m pada konstanta 6,711 m. 

Hasil penelitian ini didukung pendapat Raven (1981:12), yang menyatakan 

bahwa otot punggung merupakan otot-otot batang badan yang berfungsi untuk 

penegak badan selain otot perut. Kedudukan otot punggung sangat penting untuk 

sikap dan gerak tulang belakang dan penggerakan tulang punggung. Dengan 

dimilikinya kekuatan otot punggung yang semakin besar oleh perenang, maka 

kualitas gerak yang terdapat pada punggung juga akan semakin bagus termasuk di 

dalam menunjang lentingan punggung saat pelaksanaan start renang gaya 

punggung. 

Berorientasi pada hasil tersebut, dimana hasil luncuran start renang gaya 

punggung salah satunya ditentukan oleh komponen kekuatan otot punggung maka 

dalam upaya meningkatkan hasil luncuran start renang gaya punggung perenang 

perlu berupaya untuk meningkatkan kekuatan otot punggungnya karena terbukti 

kontribusinya terhadap hasil luncuran start renang gaya punggung cukup besar 

yaitu 32,48%..  
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4.2.3 Hubungan daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot punggung 

dengan hasil luncuran start renang gaya punggung 

Berdasar pada hasil analisis regresi berganda antara daya ledak otot 

tungkai dan kekuatan otot punggung dengan hasil luncuran start renang gaya 

punggung, secara bersama-sama kedua prediktor memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap kriterium. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa 

seorang perenang yang memiliki daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot 

punggung yang tinggi akan mampu mencapai hasil luncuran start renang gaya 

punggung yang optimal.  

Kontribusi yang diberikan oleh daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot 

terhadap hasil luncuran start gaya punggung ini adalah 75,26% dengan kontribusi 

yang paling besar diberikan oleh daya ledak otot tungkai yaitu 42,78% sedangkan 

kekuatan otot punggung memberikan kontribusi 32,48%. Dari hasil tersebut lebih 

lanjut dapat dijelaskan bahwa selain daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot 

punggung ternyata ada faktor lain yang turut memberikan sumbangan terhadap 

hasil luncuran start renang gaya punggung seperti kekuatan otot perut, kelentukan 

togok atau yang lain dengan besarnya sumbangan faktor-faktor tersebut adalah 

24,74%. 

Pentingnya daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot punggung yang 

besar dalam hasil luncuran start renang gaya punggung dikarenakan gerak start 

renang gaya punggung merupakan gerak yang komplek yang melibatkan berbagai 

komponen yang termasuk di dalamnya komponen kondisi fisik berupa daya ledak 
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otot tungkai dan kekuatan otot punggung. Kedudukan otot tungkai dalam 

pelaksanaan start renang gaya punggung untuk melakukan tolakan pada dinding 

kolam sedangkan kedudukan otot punggung utuk menyempurnakan gerakan 

setelah tungkai menolak pada dinding kolam berupa lentingan punggung yang 

kuat hingga punggung dapat membentuk sudut parabola saat akan meluncur di 

dalam air. Rangkaian gerak start renang gaya punggung yang dilakukan dengan 

tolakan tungkai pada dinding kolam yang kuat dan diikuti dengan pergerakan 

togok oleh otot punggug yang mampu membuat togok membentuk sudut parabola 

menjadikan daya dorong ke depan semakin kuat dengan kualitas luncuran yang 

semakin baik sehingga hasil luncuran start renang gaya punggung yang 

dicapaipun menjadi semakin jauh. 

Mencermati temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, di mana 

mekanika gerak start renang gaya punggung merupakan gerak yang komplek 

yang membutuhkan berbagai komponen kondisi fisik seperti daya ledak otot 

tungkai, kekuatan otot punggung atau yang lain seperti kekuatan otot perut dan 

kelentukan togok, maka dalam kegiatan latihan start renang gaya punggung 

perenang hendaknya berusaha untuk mempergunakan masing-masing komponen 

kondisi fisik tersebut sesuai kapasitasnya masing-masing sehingga mampu 

membentuk suatu gerakan start renang gaya punggung yang efektif. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Simpulan 

Berdasar pada hasil pengolahan data penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1) Daya ledak otot tungkai berhubungan secara signifikan dengan hasil luncuran 

start renang gaya punggung club TCS Semarang tahun 2007. 

2) Kekuatan otot punggung berhubungan secara signifikan dengan hasil luncuran 

start renang gaya punggung club TCS Semarang tahun 2007. 

3) Secara bersama-sama daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot punggung 

berhubungan secara signifikan dengan hasil luncuran start renang gaya 

punggung club TCS Semarang tahun 2007. 

 

5.2   Saran 

Berorientasi pada hasil analisis dan simpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka perlu penulis ajukan beberapa saran kepada para pelatih dalam 

melatih cabang olahraga renang khususnya gaya kupu-kupu, sebagai berikut : 

1) Bagi pelatih di klub TCS Semarang dalam memberikan latihan start renang 

gaya punggung kepada para perenang hendaknya diprioritaskan pada daya 

ledak otot tungkai diimbangi dengan kekuatan otot punggung agar pelatihan 

yang dilakukan dapat berhasil secara optimal. 

2) Bila ada peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis dapat 

memperbanyak jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ataupun 
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ataupun mengambil sampel ditempat yang berbeda dengan jumlah sampel 

yang lebih besar. 
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