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SARI 
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kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter. 
 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) apakah ada hubungan antara 
kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter?, 2) apakah 
ada hubungan antara kelentukan sendi panggul terhadap kecepatan renang gaya kupu-
kupu 50 meter?, 3) apakah ada hubungan antara kekuatan otot lengan terhadap 
kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter?, 4) apakah ada hubungan antara kekuatan 
otot tungkai, kelentukan sendi panggul, dan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan 
renang gaya kupu-kupu 50 meter? Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui 
hubungan antara kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 
meter, 2) mengetahui  hubungan antara kelentukan sendi panggul terhadap kecepatan 
renang gaya kupu-kupu 50 meter, 3) mengetahui hubungan antara kekuatan otot lengan 
terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter, 4) mengetahui hubungan antara 
kekuatan otot tungkai, kelentukan sendi panggul, dan kekuatan otot lengan terhadap 
kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter. 

Metode penelitian menggunakan survey tes dengan pemberian tes dan 
pengukuran. Populasi penelitian sebanyak 13 atlet renang kelompok umur (KU) I putra 
peserta kejuaraan renang antarperkumpulan (KRAP) Pantura Jateng IV tahun 2010, 
sedangkan sampel yang diteliti sebanyak 10 atlet putra. Variabel penelitian meliputi 
variabel bebas (prediktor) terdiri atas: 1) kekuatan otot tungkai (X1), 2) kelentukan 
sendi panggul (X2), 3) kekuatan otot lengan (X3) dan variabel terikat (kriterium) atau Y 
adalah kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter. Teknik pengambilan data 
menggunakan survey test. Data hasil penelitian diolah menggunakan analisis korelasi 
dengan bantuan program SPSS for windows release 15. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa hasil R2 untuk kekuatan otot tungkai 
sebesar 0,649. Jadi, hubungan kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya 
kupu-kupu 50 meter sebesar 64,90%. Hasil R2 untuk kelentukan sendi panggul sebesar 
0,496. Jadi, hubungan kelentukan sendi panggul terhadap kecepatan renang gaya kupu-
kupu 50 meter sebesar 49,60%. Hasil R2 untuk kekuatan otot lengan sebesar  0,620. 
Hubungan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter 
sebesar 62,00%. Hasil R2 untuk kekuatan otot tungkai, kelentukan sendi panggul, dan 
kekuatan otot lengan sebesar 0,824. Jadi, hubungan antara kekuatan otot tungkai, 
kelentukan sendi panggul, dan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan renang gaya 
kupu-kupu 50 meter sebesar 82,40%. 

 


