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ABSTRAK 
 

Achmad Ali, 2011. Sumbangan Kekuatan Otot Lengan dan Otot Tungkai 
Terhadap Kecepatan Renang Gaya Crawl 50 Meter Tahun 2011. (xiii + 53 
halaman, 5 tabel, 10 gambar, 16 lampiran) 
 
 Permasalahan dalam penelitian ini adalah “seberapa besar sumbangan 
kekuatan otot lengan dan  kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya 
crawl 50 meter?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya sumbangan 
kekuatan otot lengan dan otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya crawl 50 
meter Tahun 2011. 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI SMA Dwija Praja 
Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011. Pengambilan sampel dengan cara total 
sampling. Metode pengumpulan data menggunakan metode survey dengan teknik 
Tes dan Pengukuran. Instrumen tes yang digunakan : 1) pull and push 
dynamometer untuk mengukur kekuatan otot lengan, 2) back and leg 
dynamometer untuk mengukur kekuatan otot tungkai, 3) stopwatch untuk 
mengukur kecepatan renang gaya crawl 50 meter. Variabel penelitian ini meliputi 
variabel kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai sebagai variabel bebas, 
serta kecepatan renang gaya crawl 50 meter sebagai variabel terikat. Data 
dianalisis menggunakan analisis regresi ganda. 
 Dari analisis data diperoleh hasil sumbangan efektif kekuatan otot lengan 
sebesar 31,07%, sedangkan sisanya sebesar 68,93% dipengaruhi oleh variabel 
lainnya. Variabel yang dmaksud adalah otot perut, panjang lengan, dan panjang 
tungkai. Kekuatan otot tungkai memberikan sumbangan efektif sebesar 26,75%, 
sedangkan sisanya sebesar 73,25% dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu sama 
dengan kekuatan otot lengan. Secara bersama-sama besarnya sumbangan efektif 
yang diberikan oleh kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai terhadap 
kecepatan renang gaya crawl 50 meter pada siswa kelas X dan XI SMA Dwija 
Praja Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011 yaitu sebesar 57,82%, sedangkan 
sisanya sebesar 42,18% disumbangkan oleh variabel lain diluar penelitian ini. 
 Simpulan dari peneitian ini adalah: 1) Kekuatan otot lengan memberikan 
sumbangan efektif sebesar 31,07%, 2) kekuatan otot tungkai memberikan 
sumbangan efektif sebesar 26,75%, 3) kekuatan otot lengan dan otot tungkai 
memberikan sumbangan efektif sebesar 57,82%. Saran yang dapat diberikan pada 
penelitian ini antara lain : 1) meningkatkan kekuatan otot lengan dengan cara 
latihan secara rutin dan terprogram, 2) seorang atlit apabila ingin memperoleh 
kekuatan untuk mencapai hasil prestasi yang diinginkan maka dituntut untuk 
melakukan latihan guna meningkatkan kekuatan. Program latihan peningkatan 
kekuatan otot paling efektif adalah program latihan memakai beban atau weight 
training program, 3) kekuatan otot tungkai memberikan sumbangan pada 
kemampuan kecepatan renang gaya crawl, maka perlu dilakukan latihan rutin dan 
terprogram pula untuk meningkatkan kemampuan para atlit. 
 
Kata kunci : kekuatan otot lengan, kekuatan otot tungkai, kecepatan renang gaya 
crawl 
Pustaka : 22 (1983-2008) 
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ABSTRACT 
 
Achmad Ali, 2011. Contribution of Arm Muscle Strength and Muscle Limbs 
of Style Crawl Speed Pool 50 Meters in 2011. (xiii + 53 pages, 5 tables, 10 
drawings, 16 attachments) 

Problems in the study was "how big contribution arm muscle strength and 
leg muscle strength to crawl style swimming speed of 50 meters?" This study 
aims untuik know the size of the contribution of muscle strength of arm and leg 
muscles crawl style swimming speed of 50 meters in 2001. 

The population of this study were students in class X and XI SMA 
Pekalongan Dwija Praja academic year 2010/2011.  Sampling by the total 
sampling. Methods of data collection using survey method with the test and 
measurement techniques. Test instruments used: 1) pull and push dynamometer to 
measure the strength of arm muscles, 2) back and leg dynamometer to measure 
arm muscles, 3) a stopwatch to measure the speed of swimming style crawl 50 
yards. The variables of the study include the variable arm muscle strength and leg 
muscle strength as an independent variable, and crawl style swimming speed of 50 
meters as the dependent variable. Data were analyzed using multiple regression 
analysis. 

From the analysis of data obtained by the effective contribution of arm 
muscle strength by 31.07%. while the remaining balance of 68.93% influenced by 
other variables. Variabiel in question was the abdominal muscles, long arms and 
long legs. Limb muscle strength contributes effectively amounting to 26.75%, 
while the remaining balance of 73.25% influenced by other variables, which is 
equal to the arm muscle strength. Jointly effective amount of donations given by 
arm muscle strength and leg muscle strength on the speed of swimming style 
crawl 50 yards on the class X and XI SMA Dwija Praja Pekalongan School Year 
2010/2011 in the amount of 57.82%, while the rest of 42 , 18% contributed by 
other variables outside of the study.  

The conclusions from this fieldwork was: 1) The power arm muscles 
contribute effectively amounting to 31.07%, 2) leg muscle strength effective 
contribution of 26.75%, 3) muscle strength of arm and leg muscles contribute 
effectively amounting to 57.82% . The advice can be given in this study include: 
1) improving the arm muscle strength by regular exercise and hard-wired, 2) a 
sportsman if you want to gain the strength to achieve the desired performance is 
required to do exercises to increase strength. Training program increased muscle 
strength is the most effective exercise program using weights or weight training 
program, 3) limb muscle strength contributes to the ability to crawl style 
swimming speed, it needs to be programmed exercise routine and also to enhance 
the ability of the students.  
 
Key words: strength of arm muscles, leg muscle strength, speed swimming  
crawl style 
References: 22 (1983-2008) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Olahraga adalah aktivitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat, 

keberadaannya sekarang ini sudah menjadi bagian dari kegiatan masyarakat. 

Olahraga mempunyai makna tidak hanya untuk kesehatan, tetapi juga sebagai 

sarana pendidikan bahkan prestasi. Olahraga adalah salah satu bentuk dari upaya 

peningkatan kualitas manusia Indonesia yang diarahkan pada pembentukan watak, 

kepribadian, disiplin, dan sportivitas yang tinggi, serta peningkatan prestasi yang 

dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional (GBHN Tap No.11/MPR/2003). 

Bagi bangsa Indonesia, olahraga renang merupakan salah satu cabang 

olahraga akuatik yang sudah ada sejak zaman mesir purba sekitar 3500SM, begitu 

juga dengan orang Asyiria, Yunani dan Roma purba. Semakin hari olahraga 

renang semakin maju, hal ini terbukti dengan masuknya cabang renang pada 

event-event olahraga daerah seperti POPDA, PORDA, KRAPDA, dan 

KEJURDA, di tingkat Nasional seperti PON, POMNAS, dan KEJURNAS, 

sedangkan ditingkat internasional diantaranya adalah SEA Games, ASEAN 

Games, dan Olympiade. 

Cabang olahraga renang  mempunyai banyak nomor perlombaan. Nomor 

perlombaan yang dimaksud adalah nomor dalam berbagai gaya yang digunakan 

pada saat renang. Adapun gaya yang terdapat dalam olahraga renang adalah : 1) 

1 
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gaya dada (breast stroke), 2) gaya bebas (crawl stroke), 3) gaya punggung (back 

crawl stroke), 4) gaya kupu-kupu (butterfly stroke). 

Di antara keempat gaya tersebut, gaya bebas (crawl stroke) merupakan 

gaya yang tercepat dibandingkan dengan tiga gaya lainnya (Maglischo, 1993:15). 

Hal ini sesuai dengan pendapat Thomas (2000:13) yang menyatakan bahwa gaya 

crawl adalah satu-satunya gambaran mengenai berenang. Gaya ini merupakan 

gaya tercepat dan berdasarkan gaya ini pula kehebatan seseorang berenang akan 

dinilai. 

Untuk bisa menguasai renang gaya crawl ini harus dikuasai dulu teknik 

dasar gaya crawl. Teknik dasar yang harus dikuasai untuk renang yaitu: posisi 

tubuh di air atau mengapung, gerakan kaki atau mengayun kaki, mengayuh atau 

gerakan tangan, koordinasi tangan dan kaki, dan sistem pernapasan (Thomas, 

2000:13), (Setiawan, 2004:9). 

Komponen fisik yang harus dimiliki dan dikembangkan dalam usaha 

mencapai prestasi optimal yaitu: kekuatan, daya tahan, daya otot, kecepatan, daya 

lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan dan reaksi (M. Sajoto, 

1995:8-10). Menurut Pate, Rotella, Mc Clenaghan (1993:300) Kekuatan otot 

adalah penentu penampilan yang penting pada banyak kegiatan olahraga. 

Kekuatan otot dalam olahraga renang mempunyai peranan yang penting. Menurut 

Sukintoko dan Sukarno (1983:73), setiap kecepatan maju dalam berenang adalah 

hasil dari dua kekuatan. Satu kekuatan cenderung untuk menahannya disebut 

hambatan yang disebabkan oleh air yang harus didesak maju, kekuatan yang 
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kedua adalah kekuatan yang mendorongnya maju disebut dorongan yang 

diperoleh dari gerakan atau tarikan lengan dan dorongan tungkai. 

Kekuatan dalam hal ini adalah kekuatan otot lengan dan otot tungkai, 

secara bersama berperan dalam menghasilkan gerakan maju dalam berenang. 

Tetapi berdasarkan pengalaman penulis, secara tersendiri otot lengan dan otot 

tungkai menghasilkan gerakan maju yang berbeda. Hal ini dapat dibuktikan secara 

sederhana yaitu dengan percobaan berenang dengan hanya menggunakan satu 

variabel (lengan/tungkai). Tetapi gambaran tersebut memerlukan pembuktian 

secara ilmiah. Untuk itu penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian 

tentang masalah ini, sehingga dapat diketahui dengan benar dan pasti, mana yang 

lebih besar sumbangannya terhadap kecepatan renang, khususnya renang gaya 

crawl. Dan adakah hubungan antara kekuatan otot lengan dan otot tungkai 

terhadap kecepatan renang gaya crawl. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul 

“SUMBANGAN KEKUATAN OTOT LENGAN DAN OTOT TUNGKAI 

TERHADAP KECEPATAN RENANG GAYA CRAWL 50 METER TAHUN 

2011”. 

 

1.2 Permasalahan 

Penulis hanya membatasi pada permasalahan kekuatan otot lengan dan 

otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya crawl 50 meter. Adapun yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
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1.2.1. Seberapa besar sumbangan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan renang 

gaya crawl 50 meter? 

1.2.2. Seberapa besar sumbangan kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan 

renang gaya crawl 50 meter? 

1.2.3. Seberapa besar sumbangan kekuatan otot lengan dan otot tungkai terhadap 

kecepatan renang gaya crawl 50 meter? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1.3.1. Untuk mengetahui besarnya sumbangan kekuatan otot lengan terhadap 

kecepatan renang gaya crawl 50 meter 

1.3.2. Untuk mengetahui besarnya sumbangan kekuatan otot tungkai terhadap 

kecepatan renang gaya crawl 50 meter 

1.3.3. Untuk mengetahui besarnya sumbangan kekuatan otot lengan dan otot 

tungkai terhadap kecepatan renang gaya crawl 50 meter 

 

1.4 Penegasan istilah 

Untuk menghindari salah penafsiran dalam memberi pengertian yang 

dimaksud dalam judul skripsi maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang 

dianggap penting, dengan demikian ada kesamaan pendapat dalam memberikan 

penafsiran. 
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1.4.1 Sumbangan 

Sumbangan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu pemberian 

sebagai bantuan (Depdiknas, 2007:972), sumbangan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah pemberian atau sokongan dari kekuatan otot lengan dan otot 

tungkai terhadap kecepatan renang gaya crawl. 

1.4.2 Kekuatan Otot Lengan 

Kekuatan adalah kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan 

terhadap tahanan (Harsono,1993:17). Kekuatan otot adalah komponen kondisi 

seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menahan 

sewaktu bekerja (M. Sajoto, 1995:8). 

Dengan demikian yang dimaksud dengan kekuatan otot lengan adalah 

kemampuan otot lengan untuk berkontraksi secara maksimal terhadap suatu 

tahanan. 

1.4.3 Kekuatan otot tungkai 

Kekuatan otot diartikan sebagai tenaga yang dapat dikerahkan sekelompok 

otot pada usaha tunggal yang maksimal (Pate, Rotella, Mc Clenaghan, 1993:299). 

Tungkai adalah seluruh kaki dari pangkal paha ke bawah (KBBI, 2002:1226). 

Kekuatan otot tungkai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan otot tungkai dalam satu kontraksi submaksimal. 

1.4.4 Kecepatan 

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama pada waktu sesingkat-singkatnya (M. 

Sajoto, 1995:9). 
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1.4.5 Renang Gaya Crawl 

Renang gaya crawl adalah suatu gaya renang yang dilaksanakan oleh 

perenang dengan cara punggung berada dibagian atas dari sikap badan di air. Jadi 

posisi perenang telungkup sementara tangan melakukan gerakan dorong secara 

bergantian (Thomas, 2000:15). 

 

1.4 Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat: 

1.4.1. Dapat mengetahui apakah ada sumbangan antara kekuatan otot lengan dan 

otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya crawl. 

1.4.2. Bagi para pelatih renang, guru pendidikan jasmani dan para pembina 

olahraga bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

pencarian atlit yang berkualitas cabang olahraga renang terutama ditinjau dari 

kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai. 

1.4.3. Dapat memberikan kontribusi yaitu berupa data dan informasi kepada 

mahasiswa tentang sumbangan kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai 

terhadap kecepatan renang gaya crawl. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan teori 

2.1.1 Prinsip Mekanika Dalam Berenang 

Gerakan renang yang baik harus didasarkan pada ilmu mekanika. Dengan 

menguasai ilmu mekanika orang akan lebih sadar akan ketentuan dan kerugian 

dari setiap gerakan yang dilakukan (Soejoko Hendromartono, 1992:1). Gerakan 

yang baik dalam renang harus dapat dijelaskan berdasarkan ilmu mekanika. 

Penguasaan prinsip-prinsip mekanika akan sangat membantu dalam proses 

pembentukan teknik renang atlet, selain itu juga akan membantu meningkatkan 

kecepatan perenang (Agung Purwandono, 2008:11). 

Prinsip-prinsip mekanika yang berpengaruh pada olahraga renang antara 

lain: 1. Daya apung: asas Archimides menyatakan bahwa sebuah benda padat yang 

dimasukkan ke dalam zat cair akan diapungkan ke atas oleh gaya yang besarnya 

sama dengan zat cair yang dipindahkan. Jadi, daya apung seseorang besarnya 

sama dengan berat air yang dipindahkan oleh badan yang mengapung 

(Soedarminto, 1991:187). 2. Tahanan permukaan: berhubungan dengan gesekan 

antara permukaan kulit dan air sehingga digunakan bahan pakaian renang yang 

tidak menimbulkan hambatan besar. 3. Tahanan gelombang: merupakan tahanan 

dari depan perenang. Tahanan gelombang sangat berpengaruh terhadap teknik 

gaya renang (Soejoko Hendromartono, 1992:3). 4. Putaran air: tahanan yang 

disebabkan adanya kekosongan air yang belum terisi karena posisi badan kurang 

7
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streamline, sehingga molekul-molekul air menarik badan perenang dalam gerakan 

majunya (Soejoko Hendromartono, 1992:3). Tahanan dari putaran air dapat 

dikurangi dengan merubah posisi tubuh agar sejajar dan mendekati permukaan air. 

5. Hukum aksi reaksi: Hukum Newton III menyatakan bahwa setiap aksi akan 

mengakibatkan reaksi yang berlawanan. Setiap aksi dari lengan maupun tungkai 

perenang mendorong ke belakang akan mengakibatkan reaksi gerakan ke depan 

atau berlawanan. 6. Teori hukum kelipatan: gerakan lengan atau tungkai yang 

dilakukan dua kali kecepatan sebelumnya justru menimbulkan tahanan ke depan 

sebanyak empat kalinya. Tahap recovery yang terburu-buru akan menambah 

tahanan pada dorongan ke depan (Agung Purwandono, 2008: 14). 

 

2.1.2 Teknik Renang Gaya Crawl 

 Ada beberapa cara untuk melakukan renang gaya crawl agar gerakan-

gerakan lebih efisien. Cara-cara itu adalah: 

2.1.2.1 Mengayun tungkai 

Dalam renang gaya crawl fungsi kaki yang utama adalah sebagai 

stabilisator dan sebagai alat untuk menjadikan tungkai tetap tinggi dalam keadaan 

streamline, sehingga tahanan menjadi kecil. Tarikan lengan dalam gaya crawl 

adalah sumber pokok dari luncuran, dan malah pada kebanyakan perenang 

menjadi satu-satunya sumber dorongan atau luncuran. Pemakaian energi pada 

renang gaya crawl dengan menggunakan kaki saja, lebih banyak daripada renang 

dengan lengan saja atau renang menggunakan lengan dan tungkai. Pemakaian 

energi pada renang dengan lengan saja, kurang daripada renang dengan lengan 
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dan kaki pada kecepatan rendah. Tetapi pada kecepatan renang tinggi, pemakaian 

energi pada renang yang menggunakan lengan saja menjadi lebih banyak 

dibandingkan dengan renang yang menggunakan lengan dan kaki. ( Sumarno, 

1999:30). 

Gerakan mengayun kaki dilakukan secara teratur dan santai. Pergelangan 

kaki harus benar-benar lentuk, sehingga telapak kaki berayun tepat pada 

pergelangan kaki tersebut. Pada saat lutut dalam posisi lurus maka seluruh kaki 

tersebut diayunkan kembali. 

 

                

Gambar : 1 
Gerakan Tungkai Gaya Crawl 

( Setiawan, 2004 : 14 ) 

Dengan pergelangan kaki yang benar-benar lemas, ayunan kaki ke atas 

tersebut akan membuat pergelangan kaki tertekuk oleh tekanan air pada telapak 

kaki. Kaki harus bergerak ke atas sampai tumit kaki mencapai permukaan air. 

Pada saat tumit mencapai permukaan air, gerakan kaki berhenti dan dilanjutkan 

dengan ayunan kaki kembali ke bawah. Kaki yang sebelah bergerak dalam pola 

yang sama tetapi ke arah yang berlawanan (Thomas, 2000:14). 

 

 



10 
 

 
 

2.1.2.2 Mengayuh lengan 

Kayuhan lengan dapat dimulai dengan lengan kanan ataupun kiri. Agar 

lebih jelas dan singkat, akan dijelaskan gerakan lengan dengan menggunakan 

tangan kanan lebih dahulu dan lengan tersebut akan mengayuh sesuai jalur S. 

Mulai mengayuh dari posisi tertelungkup dengan kedua tangan terjulur ke depan, 

telapak tangan sekitar 6 inci di bawah permukaan air. Telapak tangan terus lemas 

dan jari-jarinya lurus. Jari-jari jangan dirapatkan sebab jari-jari yang renggang 

tidak akan mengurangi tenaga kayuhan, tetapi justru akan memungkinkan 

pelemasan tangan lebih baik lagi. Tekuk pergelangan lengan kanan dan putar 

seluruh lengan ke dalam jari-jari miring menunjuk ke bawah dan keluar sekitar 45 

derajat. Tekuk sedikit sikut pada saat memutar tangan sehingga telapak lengan 

sedikit menghadap keluar. Pertahankan posisi lengan dan sikuttersebut kuat-kuat 

dan gerakkan lengan ke arah luar sehingga telapak lengan bergerak miring sejauh 

10-12 inci. Gerakan ini jika dilakukan dengan benar, akan menghasilkan tekanan 

pada telapak lengan. Gerakan ini menggunakan kaidah Bernoulli (yang juga 

digunakan dalan gerakan sayap pesawat untuk memberikan daya angkat) untuk 

menghasilkan tenaga kayuhan dari bagian telapak lengan (Thomas, 2000:14). 
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Gambar : 2 
Pola kayuhan tangan huruf S 

( Thomas, 2000 : 14 ) 

 

2.1.2.3 Koordinasi lengan dan tungkai 

Gaya crawl modern memberi banyak keleluasaan untuk memilih pola 

koordinasi tangan kaki daripada gaya crawl klasik Amerika ataupun Australia. 

Ayunan kaki dalam gaya crawl semakin kurang penting karena daya dorongnya 

kecil, padahal gaya crawl memerlukan daya dorong yang besar. Ada beberapa 

variasi yang sering digunakan oleh para perenang, misalnya pola klasik dalam 6 

hitungan terutama untuk para perenang cepat. Ada yang menggunakan pola 4-2 

hitungan terutama para perenang jarak jauh, dan ada yang menggunakan ayunan 

kaki hanya sebagai penjaga keseimbangan (Thomas, 2000:16). 

2.1.2.4 Pernapasan 

Pernapasan dikoordinasikan dengan gerakan tangan. Jika menunggu untuk 

bernapas sampai tangan sudah di atas air dalam gerakan pemulihan, beban 
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tambahan yang diakibatkan oleh tangan yang sudah tidak didukung oleh daya 

apung tersebut membuat perenang berusaha untuk mendapatkan daya apung 

tambahan dengan mendorong ke bawah dengan menggunakan tangan yang 

terjulur ke depan, supaya mulut tetap terangkat sewaktu mengambil napas. 

Sehingga tangan depan menjadi terlalu dalam pada waktu kayuhan berikutnya 

dilakukan. Akibatnya akan kehilangan koordinasi dan daya dorong. Memutar 

kepala kembali ke dalam air pada hitungan keempat atau kesatu. Dan harus mulai 

penghembusan napas pada saat wajah berada di dalam air. Tetapi ada cara lain 

untuk menghembuskan napas ialah pada waktu mengayuh dengan tangan bukan 

sisi pernapasan (Thomas, 2000:16). Urutan gerakan pernapasannya adalah sebagai 

berikut. Memusatkan perhatian pada kemulusan dan kemudahan berenang. Untuk 

gerakan yang mulus dan rileks agar diingat untuk mempertahankan kepala dengan 

satu telinga tetap di dalam air. Pertahankan posisi bahu berputar sampai ujung jari 

akan kembali memasuki air, angkat siku tinggi-tinggi, lemaskan seluruh lengan 

bawah dan telapak tangan pada waktu gerakan pemulihan dan jangkau kedepan 

sehingga ujung jari terlebih dahulu menyentuh air. 

 Teknik renang gaya crawl meliputi beberapa unsur gerakan yaitu: posisi 

tubuh, gerakan lengan, gerakan tungkai, gerakan pengambilan napas dan gerakan 

koordinasi (Setiawan, 2004:8-14). 

Posisi tubuh untuk perenang gaya crawl adalah horisontal dengan 

kemiringan 25° wajah tetap di dalam air dengan garis permukaan air berada di 

tengah rambut. Apabila tungkai terlalu rendah ada kemungkinan badan untuk 

bergerak naik hal ini terjadi karena air yang melintas di bawah badan akan 
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mengenai tungkai dan air di samping akan ke bawah. Penyimpangan air kebawah 

akan menimbulkan suatu kekuatan yang menentang atau menghadang di atas 

badan dalam arah ke atas. Kekuatan ini menyebabkan peningkatan lebih lanjut 

pada tekanan yang berbeda antara permukaan badan bagian atas dan bagian 

bawah, sehingga tetap naik. Posisi badan horisontal akan mengurangi rintangan 

karena tubuh perenang menyebabkan sedikit ruang di atas badan akan terisi air 

sehingga molekul air akan mengalir teratur melintasi badan. Pada saat recovery 

untuk pengambilan nafas dan gerakan sapuan, badan harus mengikuti gerakan 

lengan tanpa banyak melakukan gerakan kesamping. ( Setiawan, 2004 : 9 ).  

 

Gambar 3 
Posisi tubuh : a. Dilihat dari bawah, b. Dilihat dari samping 

( Setiawan, 2004 : 9) 
 

Gerakan Tangan. gaya crawl terdiri atas beberapa gerakan, ialah : entry 

dan pelurusan ( masuknya lengan ), kayuhan ( sapuan bawah dan catch, sapuan 

dalam, dan sapuan atas ), recovery. Entry dan atau saat memasukkan lengan 

seharusnya berada satu titik yaitu di tengah-tengah depan kepala pada jarak 12-15 
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cm di belakang ujung raihan terpanjangnya. Bagian tangan yang masuk pertama 

kali ke dalam air adalah ujung jari dengan telapak tangan menghadap ke arah luar 

dengan kemiringan 30°-40° dari posisi horisontal dengan permukaan air. 

Kesalahan yang sering terjadi pada gerakan ini adalah masuknya tangan sejajar 

dengan bahu, telapak tangan menghadap lurus ke arah permukaan air, tangan 

masuk pada jangkauan maksimal dari lengan, tangan masuk terlalu dekat dengan 

di depan kepala, lengan bawah dan tangan masuk bersamaan(Setiawan, 2004:10 ). 

                  

Gambar 4 
Entry yang baik 

(Setiawan, 2004 : 11 ) 
 

Sapuan Bawah dan Catch atau tangkapan dilakukan ke arah bawah luar 

belakang sampai tangan melewati garis bahu dan diakhiri dengan gerakan atau 

tangkapan dengan tangan membentuk cangkir dan jari-jari tangan rapat. Sudut 

tangan 30°-40° saat melakukan sapuan dan sudut siku mencapai 140° dengan 

kedalaman tangan mencapai 40-60 cm ketika pada akhir sapuan bawah dan 

gerakan catch. Kesalahan yang sering terjadi pada saat gerakan bawah adalah 

telapak tangan menghadap ke bawah dasar kolam dan sapuan tidak kearah bawah 

luar belakang tetapi kearah bawah, siku tidak ditekuk ( lurus ), tidak ada gerakan 

catch ( Setiawan, 2004 : 11 ). 
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Sapuan Dalam dimulai saat tangan mendekati titik terdalam dari sapuan 

bawah yaitu setelah melakukan gerakan catch. Arah gerakan tangan terputus-

putus dari bawah luar belakang menjadi arah dalam belakang menuju garis tengah 

badan. Sudut kayuhan harus ditambah menjadi 40°-60° dan kecepatan kayuhan 

ditambah menjadi 1,5-3,0 m/dtk. Ada tiga macam sapuan dalam yang sering 

dipakai oleh para perenang ialah short insweep, adalah sapuan yang dilakukan 

tidak sampai pada garis tangan badan. Midline insweep adalah bila sapuan 

dilakukan tepat pada garis tengah badan. Dan crossover insweep adalah bila 

sapuan tangan dilakukan sampai melebihi garus tengah badan. Kesalahan yang 

sering dilakukan oleh para perenang adalah tidak menambah kecepatan kayuhan 

(Setiawan, 2004 : 11-12). Sapuan Atas dilakukan setelah sapuan dalam selesai 

dengan mengubah arah sapuan dari arah dalam belakang ke arah belakang atas 

dengan melewati bawah pinggang dan berakhir sampai disamping paha tangan 

jangan terus digerakkan ke atas dengan cara telapak tangan menghadap ke atas, 

tetapi tangan diputar ke arah dalam dengan telapak tangan menghadap paha 

sehingga saat ditarik keluar untuk melakukan gerakan recovery hanya mengalami 

sedikit hambatan, Kecepatan sapuan atas sebaliknya ditambah menjadi 3-6 m/dt, 

dengan sudut serangan 30°-40°. Kesalahan yang sering terjadi pada sapuan ini 

adalah tidak menambah kecepatan sapuan pada akhir sapuan tangan tidak diputar 

ke arah dalam, sapuan tidak dilakukan sampai maksimal ialah siku tidak sampai 

lurus ( Setiawan , 2004 : 12 ). 

Gerakan recovery diawali dengan keluarnya siku dari air diikuti lengan 

bawah dan tangan sementara telapak tangan masih menghadap dalam sehingga 
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jari kelingking keluar terlebih dahulu . Setelah tangan keluar, siku tetap ditarik ke 

dapan terlebih dahulu dan tangan mengikuti sampai sejajar dengan bahu dengan 

telapak menghadap ke belakang atas. Setelah tangan sejajar dengan bahu, baru 

kemudian tangan digerakkan ke depan dengan telapak tangan tetap menghadap ke 

belakang untuk melakukan gerakan entry. Saat recovery, otot-otot lengan harus 

dalam keadan rileks dan tubuh perenang sebaiknya mengikuti pergerakan lengan 

sehingga perputaran bahu, tubuh dan tungkai sebagai satu kesatuan unit. 

Perputaran ini penting karena tiga hal yaitu ; menempatkan tangan pada posisi 

yang tepat untuk awal kayuhan, menstabilkan posisi badan saat lengan yang lain 

melakukan kayuhan, dan meminimalkan gerakan ke samping yang berlebihan dari 

tubuh dan tungkai. Kesalahan yang sering dilakukan oleh para perenang adalah 

tangan mendahului gerakan siku sebelum mencapai garis bahu, telapak tangan 

menghadap ke bawah, saat keluar telapak tangan menghadap keatas, tangan tidak 

digerakkan ke atas mengikuti siku tapi digerakkan ke samping lurus ( Setiawan, 

2004 : 12-13 ). 

Gerakan tungkai dilakukan dengan menggerakkan kedua tungkai ke atas 

(upheat) dan kebawah ( downheat ) bergantian diakhiri lecutan kaki dengan 

kedalaman 30-35 cm ( kaki tepat di bawah garis tubuh ) dan lutut mencapai 

kedalaman 20-25 cm. Untuk mempertahankan momentum gerakan tungkai 

tendangan ke bawah dimulai sebelum kaki berhenti dari pukulan keatas yaitu 

ketika tumit mendekati permukaan air. Sementara itu tungkai yang bawah 

menekuk lutut dan terus naik dengan membentuk sudut 30°-40°. Ada dua irama 



17 
 

 
 

tendangan tungkai yaitu dua tendangan dan enam tendangan. ( Setiawan, 2004 : 

13 ). 

Gerakan pengambilan nafas dilakukan dengan cara memutar kepala pada 

satu arah sisi badan ( kanan atau kiri ) dengan sebagian wajah tetap di bawah air 

dan dikoordinasikan dengan perputaran tubuh. Waktu yang paling tepat memutar 

kepala untuk mengambil nafas adalah saat lengan yang sebidang melakukan 

setengah pertama recovery. Ini karena sapuan bawah lengan tersebut akan 

menyebabkan badan bergulung kearah pengambilan nafas. Apabila mengambil 

nafas kekiri, kepala diputar kekiri ketika lengan kiri mengayun ke atas dan 

sebaliknya, memutar badan ke kanan ketika lengan mengayun ke atas. ( Setiawan, 

2004: 14 ). 

Irama gerakan tungkai dan lengan yang sering dipakai oleh perenang 

adalah enam dan dua tendangan/lecutan. Tendangan enam lecutan dilakukan 

dengan sapuan bawah lengan kiri terjadi secara simultan dengan tendangan bawah 

kaki kiri. Sapuan dalam lengan kiri dikoordinasikan dengan tendangan bawah 

kaki kanan. Sapuan atas lengan kiri dikoordinasikan dengan tendangan bawah 

tungkai kiri. Urutan yang identik terjadi selama gerakan lengan kanan. 

Jumlah ini begitu cepat sehingga awal dan akhir setiap tendangan tersebut 

bersamaan dengan awal dan akhir sapuan lengan yang berkaitan. Ketika 

memikirkan bahwa tarikan lengan dibagi kedalam tiga sapuan, maka menjadi jelas 

mengapa ritme enam pukulan merupakan ritme yang paling populer ( Setiawan, 

2004 : 14 ). Sementara tendangan dua lecutan dilakukan apabila ada dua 

tendangan perputaran lengan atau lebih akuratnya satu tendangan bawah pergaya 
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lengan. Tiap awal tendangan bawah dibarengi oleh sapuan dalam yang secara 

simultan diikuti sapuan bawah dan diakhiri dengan sapuan atas pada saat tungkai 

pada akhir tendangan ke bawah ( Setiawan, 2004 : 14 ). 

 

2.1.3 Kekuatan Otot Lengan 

Kekuatan adalah komponen kondisi fisik tentang kemampuannya dalam 

mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan termasuk 

salah satu komponen fisik yang menjadi syarat dasar yang harus dimiliki 

seseorang untuk dapat melakukan aktivitas ataupun untuk dapat mencapai 

prestasi, karena kekuatan merupakan gaya penggerak dan pencegah cedera. Selain 

itu kekuatan merupakan faktor utama untuk mencapai prestasi pada atlit secara 

optimal. Menurut Russell R Pate, dkk (1993:181) kekuatan adalah tenaga yang 

dipakai untuk mengubah keadaan gerak atau bentuk dari suatu benda. Menurut M. 

Sajoto (1995:8) kekuatan adalah komponen kondisi fisik atlit tentang 

kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban saat bekerja. 

Kekuatan otot sangat diperlukan oleh tubuh karena: 1) kekuatan merupakan daya 

penggerak setiap aktivitas fisik, 2) kekuatan memegang peranan yang penting 

dalam melindungi atlit dari kemungkinan cedera, 3) dengan kekuatan atlit akan 

dapat membantu memperkuat stabilitas sendi. 

Dari pendapat diatas disimpulkan bahwa kekuatan adalah kemampuan otot 

atau sekelompok otot seseorang dalam mengerahkan tenaga secara maksimal 

untuk melakukan kontraksi atau gerakan. 



19 
 

 
 

Menurut Syaifuddin (1997: 38-44) otot lengan terdiri dari: 1. Otot bahu, 

meliputi: M. deltoid(otot segitiga) berfungsi mengangkat lengan sampai mendatar, 

M. subscapularis(otot depan tulang belikat) berfungsi menengahkan dan memutar 

lengan humerus ke dalam, M. supraspinatus(otot atas tulang belikat) berfungsi 

mengangkat lengan, M. infraspinatus(otot bawah tulang belikat) berfungsi 

memutar lengan ke luar, M. teres mayor(otot lengan bulat besar) berfungsi 

memutar lengan ke dalam, M. teres minor(otot lengan belikat kecil), berfungsi 

memutar lengan ke luar. 2. Otot pangkal lengan atas meliputi: M. biceps 

brachii(otot lengan berkepala dua) berfungsi membengkokkan lengan bawah siku, 

meratakan hasta dan mengangkat lengan, M. brachialis(otot lengan dalam) 

berfungsi membengkokkan lengan bawah siku, M. coraco brachialis, berfungsi 

mengangkat lengan. 

 

Gambar 5 
Struktur otot lengan atas 
(Syaifuddin, 1997: 39) 
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3. Otot lengan bawah meliputi: M. extensor carpi radialis longus, M. extensor 

carpi radialis brevis, M. extensor carpi radialis ulnaris. Ketiga otot ini berfungsi 

sebagai ekstensi lengan (menggerakkan lengan), digitonum carpiradialis 

berfungsi ekstensi dari jari tangan kecuali ibu jari, M. extensor policis longus 

berfungsi ekstensi ibu jari, otot-otot sebelah tapak tangan berfungsi dapat 

membengkokkan jari tangan, M. pronatur teres (otot silang hasta bulat), berfungsi 

dapat mengerjakan silang hasta dan membengkokkan lengan bawah siku, M. 

palmasis ulnaris (otot-otot fleksor untuk tangan dan jari tangan), berfungsi 

sebagai fleksi tangan, M. flexor policis longus, fungsinya fleksi ibu jari, otot yang 

bekerja memutar radialis (pronator dan supinator) terdiri dari M. pronator teres 

equadratus, fungsinya pronasi tangan, M. spinatus brevis fungsinya supinasi 

tangan. 

 

Gambar 6 
Struktur otot lengan bawah 

(grandmall10.wordpress.com) 



21 
 

 
 

2.1.4 Kekuatan Otot Tungkai 

Kekuatan otot tungkai adalah komponen kondisi fisik yang menyangkut 

masalah kemampuan seorang atlit pada saat menggunakan otot tungkai, menerima 

beban pada masa tertentu (M. Sajoto, 1995:176). Kekuatan otot tungkai 

merupakan salah satu komponen kondisi fisik yang hampir semua cabang 

olahraga membutuhkan. Dalam olahraga kekuatan otot tungkai digunakan untuk 

melakukan gerakan seperti menolak, menendang, meloncat dan sebagainya. 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian 

kekuatan otot tungkai, yaitu komponen kondisi fisik atlit tentang kemampuannya 

untuk mempergunakan otot tungkai atau kekuatan jaringan tubuh berupa otot yang 

berada di daerah tungkai untuk menahan beban sewaktu bekerja atau saat 

beraktivitas. 

Persendian 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. 

Gerakan-gerakan yang dapat dilakukan oleh sendi pangkal paha antara lain: 1. 

Mengayun tungkai ke depan (flexion/swinging forward/anteflexion). 2. Mengayun 

togok ke belakang (extention/swinging backward retro flexion). 3. Mengangkat 

tungkai ke samping menjauhi poros tubuh (abduction/elevation/lateralward). 4. 

Menarik tungkai ke arah tengah mendekati tubuh (adduction/depenssion/ 

medialward). 5. Memutar tungkai ke arah dalam (inward rotation/medical 
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rotation/endoration). 6. Memutar tungkai ke arah luar (outward rotation/lateral 

rotation/exo rotation). 7. Sirkunduksi tungkai (circunduction). 

Otot yang termasuk dalam otot tungkai yaitu plantaris, quadriceps 

femoris, rectus femoris, vastus intermedius, vastus medialis, vastus lateralis, 

tibialis anterior, gastroenemius, soleus, tibialis posterior dan hamstrings.                                         

Dalam olahraga renang gaya crawl, tungkai merupakan alat penggerak 

utama untuk bergerak maju ke depan. Atlit yang mempunyai otot tungkai yang 

maksimal sangat mempengaruhi teknik renang dan kecepatan renang dalam 

prestasi olahraga renang itu sendiri. Otot-otot yang bekerja saat otot tungkai 

digerakkan pada waktu melakukan renang gaya crawl adalah quadriceps extensor, 

gastronomius dan gluteus maximus. Quadriceps extensor terdiri dari empat 

macam otot yaitu rectus femoris, vastus lateralis, vastus intermedialis dan vastus 

medialis. Otot-otot ini terlibat pada waktu seseorang melakukan start dan berperan 

untuk dorongan ke depan (Soejoko. H, 1992:15). 

Seorang olahragawan apabila ingin memperoleh kekuatan untuk mencapai 

hasil prestasi yang diinginkan maka dituntut untuk melakukan latihan guna 

meningkatkan kekuatan. Program latihan peningkatan kekuatan otot paling efektif 

adalah program latihan memakai beban atau weight training program (M. Sajoto, 

1995:42). Sebab dengan latihan berbeban maka akan dapat tercapainya 

pengembangan kekuatan otot secara maksimum. Disamping itu kita bisa 

menentukan dengan mudah otot yang akan dikembangkan kekuatannya sesuai 

dengan cabang olahraga yang dikehendaki. 
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Latihan berbeban mempunyai dua dasar fisiologis untuk meningkatkan 

kekuatan secara maksimum. Pertama bahwa semua program latihan harus 

berdasarkan Specific Adaptation to Imposed Demand (SAID). Prinsip tersebut 

mengatakan bahwa latihan hendaknya dalam kondisi fit. Bila harus meningkatkan 

kekuatan maka program harus memenuhi syarat untuk itu. Sedangkan yang kedua, 

bahwa latihan haruslah diberikan berdasarkan prinsip overload. Prinsip ini 

menjamin agar tubuh mendapat tekanan dengan besarnya beban makin meningkat, 

yang diberikan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu (M. Sajoto, 

1995:114). Pada dasarnya yang perlu diperhatikan dalam menyusun program 

latihan berbeban, yaitu menuju hal yang khusus untuk cabang olahraga yang 

ditentukan, dan hendaknya latihan dapat merangsang betul pada gerakan cabang 

olahraga tersebut. 

Kekuatan otot tungkai dapat dikembangkan dengan latihan tahanan 

(resistance exercise). Latihan kontraksi otot terbagi menjadi tiga kategori, 

disesuaikan dengan tipe kontraksi otot yaitu: 1) kontraksi isometrik atau kontraksi 

statik yang merupakan kontraksi sekelompok otot tanpa gerakan anggota tubuh, 2) 

kontraksi isotonik yang biasa disebut dengan kontraksi dinamik yang meliputi dua 

macam kontraksi, yaitu: kontraksi konsentrik atau otot memendek dan kontraksi 

eksentrik atau otot memanjang, dan 3) kontraksi isokinetik, yaitu dimana otot 

mendapat tahanan yang sama melalui seluruh ruang geraknya sehingga otot 

bekerja secara maksimal pada setiap sudut ruang persendian. 
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2.1.5 Kecepatan Dalam Renang 

Menurut M. Sajoto kecepatan adalah kemampuan atlit untuk menggerakan 

gerakan yang berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya (1995:8). Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan 

gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut turut dalam waktu yang sesingkat 

singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya (Harsono,1988:216). Kecepatan dalam renang berguna 

untuk menyelesaikan perlombaan dengan cepat. Kecepatan renang dipengaruhi 

oleh teknik, penguasaan start, pembalikan, finish dan renang, sehingga perenang 

harus menguasai semua teknik tersebut karena kecepatan rata-rata horisontal 

perenang selama meluncur tergantung pada kecepatan horisontal start, luncuran 

renang dan juga hambatan (Hay, 1985:342- 343). Setiap saat kecepatan maju 

seseorang perenang adalah hasil dari dua kekuatan. Satu kekuatan cenderung 

untuk menahannya, ini disebut tahanan atau hambatan yang disebabkan oleh air 

yang harus didesaknya atau dibawanya serta. Hambatan ada tiga jenis:1) 

hambatan dari depan, 2) hambatan yang berupa gesekan pada kulit, hambatan 

yang berupa kisaran air di belakang perenang atau hambatan ekor (Soejoko H., 

1992:8). Kekuatan yang mendorong maju disebut kekuatan atau propulsi san 

ditimbulkan oleh lengan dan tungkainya. Seseorang perenang agar dapat berenang 

lebih cepat, harus melakukan salah satu dari hal-hal berikut:1) mengurangi atau 

memperkecil hambatan, 2) memperbesar daya dorongnya, 3) melakukan keduanya 

(Soejoko H., 1992:7) 
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2.2 Kerangka Berfikir 

2.2.1 Sumbangan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan renang gaya crawl 

 Di dalam renang gaya crawl kekuatan otot lengan dan otot tungkai sangat 

berperan aktif dalam pencapaian kecepatan yang maksimal. Pendapat 

Hendromantono (1992) yaitu dorongan air ke belakang dengan lengan bagi 

seorang perenang berbeban 15 kg dan kaki berbeban 5 kg atau keseluruhan 

berbeban 20 kg, dapat digunakan untuk dorongan badan maju ke depan. 

Berdasarkan contoh tersebut kecepatan yang maksimal (sangat cepat) dapat 

dicapai dengan kekuatan otot yang besar, sehingga diperoleh presentase kekuatan 

otot lengan dalam renang gaya crawl sebesar 80% dan kekuatan otot tungkai 20%. 

Kekuatan otot lengan sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan renang 

gaya crawl terutama laju tubuh saat berenang. Semakin besar kekuatan otot 

lengan, semakin cepat dan kuat ayunan lengan perenang. 

2.2.2 Sumbangan kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya crawl 

Dalam renang gaya crawl, fungsi kaki yang utama adalah sebagai 

stabilisator dan sebagai alat untuk menjadikan kaki tetap tinggi dalam keadaan 

streamline, sehingga tahanan menjadi kecil. Daya dorong ke depan pada olahraga 

renang diperoleh dari gerakan lengan dengan gerakan mendayung oleh gerakan 

tungkai dengan menendang (Setiawan, 2004:1-4). Gerakan tungkai dilakukan 

dengan menggerakkan kedua kaki ke atas (upbeat) dan ke bawah (downbeat) 

bergantian diakhiri lecutan kaki dengan kedalamam 30-35 cm (kaki tepat di 

bawah garis tubuh) dan lutut mencapai kedalaman 20-25 cm. Untuk 
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mempertahankan momentum gesekan tungkai, tendangan ke bawah dimulai 

sebelum kaki berhenti dari pukulan ke atas yaitu ketika dimulai mendekati 

permukaan air. Sementara itu tungkai yang bawah menekuk lutut dan terus naik 

dengan membentuk sudut 300-400. Ada tiga irama tendangan tungkai, yaitu dua 

tendangan, empat tendangan, dan enam tendangan (Thomas, 2003:13). 

Dengan mempunyai kekuatan tungkai yang besar maka akan 

menghasilkan tendangan kaki yang bertenaga. Dalam artian bahwa semakin kuat 

tungkai seseorang maka akan semakin kuat pula dalam melakukan tendangan ke 

atas, ke bawah dan lecutan kaki saat melakukan renang gaya crawl serta disertai 

teknik yang baik pada waktu melakukan gaya renang akan memberikan kontribusi 

yang berarti pada kecepatan renang yang dihasilkan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditegaskan bahwa kekuatan otot 

tungkai memberikan sumbangan terhadap kecepatan renang yang dilakukan, 

dengan maksud apabila semakin besar kekuatan tungkai yang dimiliki oleh 

seorang perenang maka akan semakin bertenaga tendangan tungkai yang 

dilakukan, sehingga akan menghasilkan daya dorong ke depan yang besar. 

 

2.3 Hipotesis 

Berdasarkan kajian teoritis yang berhubungan dengan permasalahan di 

atas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut: 

2.3.1. Ada sumbangan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan renang gaya 

crawl 50 meter 
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2.3.2. Ada sumbangan kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya 

crawl 50 meter 

2.3.3. Ada sumbangan kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai terhadap 

kecepatan renang gaya crawl 50 meter  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2002:108). Salah satu sifat populasi di dalam suatu penelitian haruslah homogen. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:110), apabila subjek populasi tidak homogen, 

maka kesimpulan penelitian tidak boleh diberlakukan bagi seluruh populasi. 

Keseluruhan populasi tersebut paling sedikit mempunyai sifat yang sama. Adapun 

sifat yang sama yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu semua siswa SMA 

Dwija Praja Pekalongan tahun ajaran 2010/2011. 

 

3.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 1998:115). Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI 

SMA Dwija Praja Pekalongan tahun ajaran 2010/2011 berjenis kelamin pria, usia 

antara 15-16 tahun, bisa renang gaya crawl. 

Pada penelitian ini menggunakan teknik total sampling dikarenakan 

jumlah populasi kurang dari 100, yaitu 20 siswa. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002:96). 

28 
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3.3.1 Variabel bebas 

Variabel yang mempengaruhi disebut variabel penyebab, variabel bebas 

atau independent variable (Suharsimi Arikunto, 2002:97). Pada penelitian ini 

variabel bebasnya adalah kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai. 

3.3.2. Variabel terikat 

Variabel akibat atau yang dipengaruhi disebut variabel terikat atau 

dependent variable (Suharsimi Arikunto, 2002:97). Pada penelitian ini variabel 

terikatnya adalah kecepatan renang gaya crawl. 

 

3.4 Rancangan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey tes. Desain 

penelitian yang digunakan adalah desain korelasional atau corelational design. 

Adapun desain yang dimaksud terlihat pada diagram berikut: 

 

     

      

      

      

     ,  

Gambar: 7 
Desain Penelitian 

(Suharsimi Arikunto, 2002:72) 
 
 
 

Kekuatan otot lengan 
(X ) 

Kekuatan otot tungkai 
( ) 

Kecepatan renang 50 
meter gaya crawl 

(Y) 

Kekuatan otot lengan 
( ) 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data yang 

akan diperlukan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei 

dengan teknik tes dan pengukuran, karena penelitian ini jenis pendekatannya non-

eksperimen dan untuk mengambil data diperlukan tes dan pengukuran. 

Survei adalah suatu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan 

untuk pengumpulan data yang luas dan banyak (Suharsimi Arikunto, 2002:90). 

Sedangkan tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok (Suharsimi Arikunto, 2002:127). 

Kaitannya dengan metode pengumpulan data dalam penelitian ini, maka 

tes dan pengukuran yang dimaksud untuk mengetahui kekuatan otot lengan, 

kekuatan otot tungkai dan kecepatan renang 50 meter gaya crawl. 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Tahap Persiapan Penelitian 

3.6.1.1 Guna mendapatkan populasi, peneliti mengajukan ijin penelitian ke pihak 

SMA Dwija Praja Pekalongan. Setelah memperoleh ijin dari pihak SMA Dwija 

Praja Pekalongan, selanjutnya penulis mengurus surat ijin penelitian ke Fakultas 

Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yang nantinya digunakan 

sebagai rekomendasi dari pihak SMA Dwija Praja Pekalongan. 

3.6.1.2 langkah berikutnya adalah menghubungi pihak SMA Dwija Praja 

Pekalongan mengenai jumlah siswa kelas X dan XI yang bisa renang gaya crawl. 
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Setelah mendapatkan daftar nama siswa, penulis dan guru olahraga SMA Dwija 

Praja Pekalongan mendiskusikan waktu dan teknik penelitian, yang selanjutnya 

kesepakatan tersebut dikonfirmasikan ke dosen pembimbing dan siswa yang akan 

dijadikan populasi penelitian. 

3.6.1.3 Tempat penelitian dilaksanakan di Kolam Renang Tirto Sari Pekalongan. 

3.6.1.4 Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2011 yang dimulai 

pada pukul 15.00 sampai selesai. 

3.6.2 Tahap pelaksanaan penelitian 

3.6.2.1 Sebelum penelitian dilaksanakan, siswa kelas X dan XI SMA Dwija Praja 

Pekalongan dikumpulkan lalu dilakukan pendataan ulang. Setelah itu melakukan 

pemanasan. 

3.6.2.2 untuk pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian survey, 

sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan pengukuran 

yaitu : 1) Pengukuran kekuatan otot lengan dengan menggunakan alat pull and 

push dynamometer, 2) pengukuran kekuatan otot tungkai dengan menggunakan 

back and leg dynamometer, 3) pengukuran hasil kecepatan renang gaya crawl 50 

meter dengan menggunakan stopwatch. 

3.6.3 Tahap Penyelesaian Penelitian 

Setelah data dikumpulkan maka data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan komputerisasi SPSS Versi 10 (Syahri Alhusin, 2003:182). 
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3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat bantu yang dibutuhkan dalam pengumpulan data 

(Suharsimi Arikunto, 2002:194). Instrumen yang digunakan pada penelitian ini 

adalah : 

3.7.1 Pull and push dynamometer, untuk mengukur kekuatan otot lengan 

Pelaksanaan Tes dan Pengukuran: 

3.7.1.1. Berdiri tegak posisi kaki terbuka kurang lebih 30 cm. 

3.7.1.2. Alat dipegang kedua tangan berada di muka dada posisi dynamometer 

menghadap ke depan, lengan atas dan bawah fleksi sejajar. 

3.7.1.3. Lakukan gerakan pull (menarik) pada dynamometer oleh kedua lengan 

sekuat-kuatnya dengan gerakan perlahan dan berdiri tegak. 

3.7.1.4.Pada saat melakukan, dynamometer tidak boleh menyentuh dada. 

Penilaian: 

Penilaian dapat langsung dibaca pada alat dalam satuan kg 

 

Gambar: 8 
Pull and push dynamometer 
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3.7.2. Leg dynamometer, untuk mengukur kekuatan otot tungkai 

Pelaksanaan tes dan pengukuran: 

3.7.2.1 Berdiri di atas leg dynamometer tanpa alas kaki. Kedua tangan masing-

masing memegang tongkat pegangan alat, mata rantai diatur sedemikian rupa 

sehingga membentuk sudut kurang lebih 120 derajat. 

3.7.2.2 Tester membantu memasang tali sebagai sabuk yang melingkari punggung 

yang dikaitkan dengan tongkat pegangan. 

3.7.2.3 Tester melakukan gerakan meluruskan kedua tungkai sekuat-kuatnya 

secara perlahan, tongkat tetap pada posisi semula dan tidak boleh bergeser, 

punggung tetap tegak kedua tangan tidak boleh membantu menarik. 

Penilaian: 

Penilaian dapat langsung dibaca pada alat dalam satuan kg. 

 

Gambar: 9 
Back and leg dynamometer 

 

3.7.3 Stop watch, untuk mengukur waktu tempuh renang 50 meter gaya crawl. 

Penilaian yang diambil ialah waktu yang ditempuh dalam satuan second. 
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Gambar: 10 
stopwatch 

 

3.8 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitian ini adalah: 

3.8.1  Faktor kesungguhan 

Faktor kesungguhan dalam 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. 

3.8.2  Faktor penggunaan alat 

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan alat-alat yang telah 

disediakan, dengan harapan dapat memperlancar jalannya penelitian. Sebelum 

sampel diberi perlakuan, terlebih dahulu penulis memberikan informasi dan 

contoh penggunaan alat-alat tersebut sehingga di dalam pelaksanaan penelitian 

tidak terdapat kesalahan. 
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3.8.3  Faktor pemberian materi 

Pemberian materi dalam pelaksanaan tes mempunyai peran yang besar 

dalam pencapaian hasil yang optimal. Usaha yang ditempuh agar penyampaian 

materi tes dapat diterima seluruh sampel dengan jelas, sebelum pelaksanaan tes, 

secara klasikal diberikan petunjuk penggunaan alat tes dan contoh yang benar 

penggunaan masing-masing alat tes tersebut. 

3.8.4  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 benar-

benar baik. 

3.8.5  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 jam pelajaran renang SMA 

Dwija Praja Pekalongan. 

 

3.9 Analisis Data 

Analisis data dimaksudkan untuk memperoleh hasil penelitian dari data 

yang telah terkumpul. Penelitian ini menggunakan analisis statistik regresi ganda. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:264), regresi ganda (multiple regression) 
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adalah suatu perluasan dari teknik regresi apabila terdapat lebih dari satu variabel 

bebas untuk mengadakan prediksi terhadap variabel terikat.  

Pada penelitian ini, kekuatan otot lengan sebagai prediktor 1 (X1 ), kekuatan 

otot tungkai sebagai prediktor 2 (X2 ), dan kecepatan renang gaya crawl sebagai 

kriterium (Y). rumus yang dipakai pada penelitian ini adalah: 

Freg  R N
R

   (Sugiyono, 2007:284) 

 
Keterangan: 
Freg  = Harga F garis regresi 
N = cacah kasus 
M = cacah prediktor 
R = koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor-prediktor 
 
 

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

kekuatan otot lengan, kekuatan otot tungkai, serta hasil renang gaya crawl 50 

meter. Secara teknik cara pengukurannya meliputi empat cara maka sebelum 

dilakukan penghitungan statistik deskriptif terlebih dahulu dilakukan transformasi 

data diubah kedalam skor t baru kemudian dilakukan penghitungan-penghitungan 

statistik deskriptif dan juga dilakukan uji persyaratan yakni uji normalitas 

menggunakan statistik non parametik dengan Kolmogorov-Smirnov tes, dan uji 

homogenitas dengan Chi-Square dan untuk uji linieritas dan keberartian model 

dengan uji t dan F. Pengolahan data ini menggunakan komputerisasi dengan 

system SPSS versi 10 (Syahri Alhusin, 2003:182). 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Deskripsi Data Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui sumbangan 

kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai  terhadap kecepatan renang gaya 

crawl pada siswa kelas X dan XI SMA Dwija Praja Pekalongan Tahun Ajaran 

2010/2011. Penelitian dilakukan pada bulan Juni pada siswa kelas X dan XI SMA 

Dwija Praja Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011. Variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai  terhadap 

kecepatan renang gaya crawl.  Hasil tes dan pengukuran kekuatan otot lengan dan 

kekuatan otot tungkai  terhadap kecepatan renang gaya crawl pada siswa kelas X 

dan XI SMA Dwija Praja Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011 diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

  Tabel 1. Data Kekuatan otot lengan, Kekuatan otot tungkai dan   dengan 
Kecepatan renang gaya crawl   

  

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Kekuatan otot 
lengan 20 39,70 71,04 50,00 7,49

Kekuatan otot 
tungkai 20 38,66 78,04 50,00 46,59

Kecepatan renang 
gaya crawl   20 41,30 67,92 50,00 0,25

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa Kekuatan otot lengan pada siswa kelas 

X dan XI SMA Dwija Praja Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011,  rata-rata 
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adalah 50,00  dengan kekuatan otot lengan terbesar 71,04, terendah 39,70 

dan standar deviasi 7,49. Rata-rata kekuatan otot tungkai adalah 50,00 dengan  

kekuatan otot tungkai maksimal  78,04 minimal  38,66  dan standar deviasi 46,59.  

Dan rata-rata hasil kecepatan renang gaya crawl   dengan skor  50,00, nilai 

tercepat 67,92, nilai terlambat  41,30  dan standar deviasi 0,25.   

 
4.1.2 Prasyarat Uji Analisis Regresi  

4.1.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov 

Test dengan kriteria bahwa data berdistribusi normal apabila harga Kolmogorov 

Smirnov Test mempunyai nilai probabilitas atau tingkat signifikansi lebih dari 5%. 

Jika nilai probabilitas atau tingkat signifikansi dari uji Kolmogorov Smirnov Z 

kurang dari 0,05 atau 5%, maka data tidak terdistribusi normal. Hasil perhitungan 

uji normalitas data kekuatan otot lengan, kekuatan otot tungkai dengan kecepatan 

renang gaya crawl   pada    siswa kelas X dan XI SMA Dwija Praja Pekalongan 

Tahun Ajaran 2010/2011  dengan bantuan program SPSS Versi 10,00 diperoleh 

hasil sebagai berikut. 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data Kekuatan otot lengan, Kekuatan otot tungkai 
dan   dengan Kecepatan renang gaya crawl   

Variabel Kol-Smir Z Sig. Keterangan 
Kekuatan otot lengan 
Kekuatan otot tungkai 
Kecepatan renang gaya 
crawl 

0,678 
0,723 
1,341 

0,748 
0,673 
0,055 

Normal 
Normal 
Normal 

  
Berdasarkan tabel 2 di atas diketahui masing-masing nilai dari Kolmogorov 

Smirnov Z  serta tingkat signifikansi dari masing-masing variabel penelitian. 
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Harga Kolmogorov-Smirnov Z untuk variabel kekuatan otot lengan (X1) sebesar 

0,678 dengan signifikansi 0,748 > 0,05, harga Kolmogorov-Smirnov Z untuk 

variabel kekuatan otot tungkai (X2) sebesar 0,723 dengan signifikansi 0,673 > 

0,05, dan harga Kolmogorov-Smirnov Z untuk variabel kecepatan renang gaya 

crawl   (Y) sebesar 1,341 dengan signifikansi 0,055 > 0,05. Karena harga 

signifikansi untuk variabel X1,  X2, dan Y  semuanya lebih besar daripada 0,05, 

maka dapat dijelaskan bahwa data dari ke tiga variabel tersebut berdistribusi 

normal, maka dapat digunakan untuk analisis data statistik parametrik untuk 

pengujian hipotesis selanjutnya. 

 

4.1.2.2 Uji Homogenitas  

Uji homogenitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel-sampel 

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

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

homogenitas dalam penelitian dengan menggunakan Chi–Square Test dan dengan 

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

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

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

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

perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut.  

Tabel 3. Rangkuman hasil perhitungan Homogenitas  

Variabel Chi Square Sig. Keterangan 
Kekuatan otot lengan 
Kekuatan otot tungkai 
 Kecepatan renang gaya 
crawl 

3,800 
0,000 
2,400 

0,999 
1,000 
1,000 

Homogen 
Homogen 
Homogen 
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Dari tabel 3 tersebut di atas untuk data variabel kekuatan otot lengan 

diperoleh hasil Chi Square sebesar 3,900 dengan  signifikansi sebesar 0,99, karena 

nilai signifikansi variabel kekuatan otot lengan 0,999 > 0,05 maka data kekuatan 

otot lengan homogen. Data variabel kekuatan otot tungkai diperoleh hasil Chi 

Square sebesar 0,000 dengan signifikansi sebesar 1,00, karena nilai signifikansi 

1,00 > 0,05 maka data variabel kekuatan otot tungkai homogen. Dan data variabel 

kecepatan renang gaya crawl   diperoleh hasil Chi Square  sebesar 2,400 dengan 

nilai signifikansi 1,000, karena nilai signifikansi 1,00 > 0,05 maka data kecepatan 

renang gaya crawl homogen. Secara keseluruhan bahwa nilai signifikasi dari 

keempat variabel > 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 

mempunyai varians sama, atau sampel yang diambil dari populasi yang 

mempunyai varians yang sama, dengan kata lain data kekuatan otot lengan, 

kekuatan otot tungkai  dan kecepatan renang gaya crawl  secara keseluruhan 

adalah homogen.  

 

4.1.2.3 Uji  Kelinieran  Regresi 

Uji kelinieran atau uji linieritas adalah uji untuk mengetahui apakah antara 

prediktor kekuatan otot lengan (X1), kekuatan otot tungkai (X2) memiliki 

hubungan yang linier atau tidak dengan kecepatan renang gaya crawl. Untuk 

menguji linieritas data dilakukan dengan teknik analisis varians. Kriteria uji yaitu 

data dinyatakan linier jika hasil F hitung memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05. 

Sebaliknya jika hasil F hitung memiliki signifikansi lebih kecil dari 0,05 dinyatakan 

tidak linier. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4 berikut. 
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Tabel 4. Uji  Kelinieran  Regresi 

Variabel F hitung Sig. Keterangan 
Kekuatan otot lengan 
Kekuatan otot tungkai 

0,737 
 3,279 

0,702 
0,130 

Linier 
Linier 

  
Berdasarkan tabel 4 tersebut diperoleh nilai Fhitung untuk kekuatan otot 

lengan  sebesar 0,737 dengan signifikansi 0,702 > 0,05, nilai Fhitung untuk 

kekuatan otot tungkai sebesar 3,279 dengan signifikansi 0,130 > 0,05.  Karena 

harga signifikansi untuk variabel X1, dan X2 > 0,05 maka dapat dijelaskan bahwa 

model regresi antara kekuatan otot lengan, dan kekuatan otot tungkai dengan 

kecepatan renang gaya crawl   pada    siswa kelas X dan XI SMA Dwija Praja 

Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011 berbentuk linier sehingga untuk keperluan 

analisis data dapat digunakan analisis regresi linier. 

 
4.1.2.4 Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil analisis dari sumbangan kekuatan otot lengan dan 

kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya crawl  pada    siswa kelas 

X dan XI SMA Dwija Praja Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011 diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

Tabel  5. Hasil analisis data 
Variabel R R2 Fhitung Sig Ket 
Kekuatan otot lengan  terhadap 
kecepatan renang gaya crawl 
 
Kekuatan otot tungkai terhadap 
kecepatan renang gaya crawl 
 
Kekuatan otot lengan dan 
kekuatan otot tungkai terhadap 
kecepatan renang gaya crawl 

0,721
 
 

0,709
 
 
 

0,760
 

0,520 
 
 

0,502 
 
 
 

0,578 
 

19,504
 
 

18,172
 
 
 

11,656

0,00 
 
 

0,00 
 
 
 

0,00 

Signifikan 
 
 

Signifikan 
 
 
 

Signifikan 
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4.1.2.4.1. Sumbangan  Kekuatan Otot Lengan Terhadap Kecepatan Renang 

Gaya Crawl   

Berdasarkan analisis diperoleh koefisien korelasi kekuatan otot lengan 

dengan kecepatan renang gaya crawl   pada    siswa kelas X dan XI SMA Dwija 

Praja Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011 diperoleh  sebesar 0,721. Uji 

keberartian korelasi tersebut dilakukan dengan cara mengkonsultasikan harga 

rhitung dengan r tabel product moment. Pada � = 5% dengan n = 20 diperoleh  

harga r tabel sebesar 0,444.  Karena harga r hitung (0,721) lebih besar dari r tabel = 

0,444 maka dapat diputuskan bahwa hipotesis nihil (Ho) yang berbunyi “tidak ada 

sumbangan kekuatan otot lengan dengan kecepatan renang 50 meter gaya crawl 

pada siswa kelas X dan XI SMA Dwija Praja Pekalongan tahun ajaran 

2010/2011”, ditolak dan hipotesis kerja (Ha) yang berbunyi “Ada sumbangan 

kekuatan otot lengan terhadap  kecepatan renang 50 meter gaya crawl pada siswa 

kelas X dan XI SMA Dwija Praja Pekalongan tahun ajaran 2010/2011”, diterima.  

Bentuk sumbangan kekuatan otot lengan dengan kecepatan renang gaya 

crawl   pada    siswa kelas X dan XI SMA Dwija Praja Pekalongan Tahun Ajaran 

2010/2011 dapat digambarkan dengan persamaan regresi  Ŷ = 13,945 + 0,721X1. 

Dari persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan 

kekuatan otot lengan  sebesar 1 unit skor, maka akan diikuti dengan hasil 

kecepatan renang gaya crawl   sebesar 0,761 unit skor pada konstanta 13,945 dan 

sebaliknya setiap terjadi penurunan kekuatan otot lengan  sebesar 1 unit skor, 

maka akan diikuti dengan menurunnya kecepatan renang gaya crawl   sebesar 

0,721 unit skor pada konstanta 13,945. Atau dengan kata lain bahwa untuk 
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menghasilkan kecepatan renang gaya crawl maka dibutuhkan kekuatan otot 

lengan yang kuat, begitu juga sebaliknya. 

Besarnya sumbangan atau kontribusi yang diberikan oleh kekuatan otot 

lengan terhadap kecepatan renang gaya crawl   pada   siswa kelas X dan XI SMA 

Dwija Praja Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011 dilihat dari hasil perhitungan 

SE, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa sumbangan efektif kekuatan otot 

lengan terhadap  kecepatan renang gaya crawl sebesar 31,07%. Sedangkan 

sisanya sebesar 68,93% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Diantaranya kekuatan 

otot perut, panjang lengan, dan panjang tungkai. 

 

4.1.2.4.2. Sumbangan Kekuatan Otot Tungkai Terhadap Kecepatan Renang 

Gaya Crawl   

Berdasarkan analisis diperoleh koefisien korelasi kekuatan otot tungkai 

dengan kecepatan renang gaya crawl pada siswa kelas X dan XI SMA Dwija 

Praja Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011 diperoleh sebesar 0,709. Uji 

keberartian korelasi tersebut dilakukan dengan cara mengkonsultasikan harga 

rhitung dengan r tabel  product moment. Pada � = 5% dengan n = 20 diperoleh  

harga r tabel sebesar 0,444.  Karena harga r hitung (0,709) lebih besar dari r tabel 

(0,444) maka dapat diputuskan bahwa hipotesis nihil (Ho) yang berbunyi “tidak 

ada sumbangan kekuatan otot tungkai dengan kecepatan renang 50 meter gaya 

crawl pada siswa kelas X dan XI SMA Dwija Praja Pekalongan tahun ajaran 

2010/2011”, ditolak  dan hipotesis kerja (Ha) yang berbunyi “Ada sumbangan 
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kekuatan otot tungkai terhadap  kecepatan renang 50 meter gaya crawl pada siswa 

kelas X dan XI SMA Dwija Praja Pekalongan tahun ajaran 2010/2011”, diterima.  

Besarnya sumbangan kekuatan otot tungkai dengan kecepatan renang gaya 

crawl   pada    siswa kelas X dan XI SMA Dwija Praja Pekalongan Tahun Ajaran 

2010/2011 dapat digambarkan dengan persamaan regresi  Ŷ = 14,561 + 0,709X2.  

Dari persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan 

kekuatan otot tungkai  sebesar 1 unit skor, maka akan diikuti dengan kecepatan 

renang gaya crawl   sebesar 0,709 unit skor pada konstanta 14,561  dan sebaliknya 

setiap terjadi penurunan kekuatan otot lengan  sebesar 1 unit skor, maka akan 

diikuti dengan menurunnya kecepatan renang gaya crawl   sebesar 0,709  unit 

skor pada konstanta 14,561. Atau dengan kata lain bahwa untuk menghasilkan 

kecepatan renang gaya crawl  maka dibutuhkan kekuatan otot tungkai yang kuat, 

begitu juga sebaliknya. 

Besarnya sumbangan atau kontribusi yang diberikan oleh kekuatan otot 

tungkai terhadap kecepatan renang gaya crawl  pada siswa kelas X dan XI SMA 

Dwija Praja Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011 dilihat dari hasil perhitungan 

SE, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa sumbangan efektif kekuatan otot 

tungkai terhadap kecepatan renang gaya crawl sebesar 26,75%. Sedangkan 

sisanya sebesar 73,25% dipengaruhi  oleh variabel lainnya. 
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4.1.2.4.3. Sumbangan Kekuatan Otot Lengan dan Kekuatan Otot Tungkai 

Terhadap Kecepatan Renang Gaya Crawl   

Berdasarkan analisis diperoleh koefisien korelasi kekuatan otot lengan dan 

kekuatan otot tungkai  dengan kecepatan renang gaya crawl 50 meter pada    

siswa kelas X dan XI SMA Dwija Praja Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011 

diperoleh hasil sebesar 0,760. Uji keberartian korelasi tersebut dilakukan dengan 

cara mengkonsultasikan harga rhitung dengan r tabel  product moment. Pada � = 5% 

dengan n = 20 diperoleh  harga r tabel sebesar 0,444.  Karena harga r hitung (0,760) 

lebih besar dari r tabel (0,444)  maka dapat diputuskan bahwa hipotesis nihil (Ho) 

yang berbunyi “Tidak ada sumbangan antara kekuatan otot lengan dan kekuatan 

otot tungkai dengan kecepatan renang 50 meter gaya crawl pada siswa kelas X 

dan XI SMA Dwija Praja Pekalongan tahun ajaran 2010/2011”, ditolak dan 

hipotesis kerja (Ha) yang berbunyi “ada sumbangan kekuatan otot lengan dan 

kekuatan otot tungkai  terhadap kecepatan renang 50 meter gaya crawl pada siswa 

kelas X dan XI SMA Dwija Praja Pekalongan tahun ajaran 2010/2011”, diterima.  

Bentuk sumbangan antara kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai 

dengan kecepatan renang gaya crawl pada siswa kelas X dan XI SMA Dwija 

Praja Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011 dapat digambarkan dengan persamaan 

regresi Ŷ = 9,583 + 0,431 X1 + 0,377X2  Dari persamaan regresi tersebut 

menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan kekuatan otot lengan, dan kekuatan 

otot tungkai sebesar 1 unit skor, maka akan diikuti dengan kenaikan kecepatan 

renang gaya crawl   sebesar 0,431 + 0,3777  unit skor pada konstanta 9,583  dan 

sebaliknya setiap terjadi penurunan kekuatan otot lengan, kekuatan otot tungkai 
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dan sebesar 1 unit skor, maka akan diikuti dengan menurunnya kecepatan renang 

gaya crawl   sebesar 0,431 + 0,3777  unit skor pada konstanta 9,583. Atau dengan 

kata lain bahwa untuk menghasilkan kecepatan renang gaya crawl   yang tepat 

maka dibutuhkan kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai begitu juga 

sebaliknya. 

Besarnya sumbangan atau kontribusi yang diberikan oleh kekuatan otot 

lengan dan kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya crawl   pada    

siswa kelas X dan XI SMA Dwija Praja Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011 

dilihat dari hasil perhitungan SE, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

sumbangan kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan 

renang gaya crawl sebesar 57,82%. Sedangkan sisanya sebesar 42,18% 

disumbangkan oleh variabel lain diluar penelitian ini.                                                                           

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Sumbangan Kekuatan Otot Lengan Terhadap Kecepatan Renang 

Gaya Crawl 

Yang dimaksud kekuatan otot lengan adalah kemampuan otot lengan 

untuk berkontraksi secara maksimal terhadap suatu tahanan. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan ada sumbangan kekuatan otot lengan terhadap  kecepatan 

renang 50 meter gaya crawl pada siswa kelas X dan XI SMA Dwija Praja 

Pekalongan tahun ajaran 2010/2011. Hasil analisis sumbangan kekuatan otot 

lengan dengan kecepatan renang gaya crawl pada siswa kelas X dan XI SMA 

Dwija Praja Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011 diperoleh  sebesar 0,721. Uji 

keberartian korelasi tersebut dilakukan dengan cara mengkonsultasikan harga 
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rhitung dengan r tabel  product moment. Pada � = 5% dengan n = 20 diperoleh  

harga r tabel sebesar 0,444.  Karena harga r hitung (0,721) lebih besar dari r tabel = 

0,444 maka dapat diputuskan bahwa “Ada sumbangan antara kekuatan otot lengan 

dengan kecepatan renang 50 meter gaya crawl pada siswa kelas X dan XI SMA 

Dwija Praja Pekalongan tahun ajaran 2010/2011”, diterima. Hasil penelitian ini 

memberikan gambaran bahwa seorang perenang yang memiliki  kekuatan otot 

lengan yang baik akan mendapatkan kecepatan renang gaya crawl   yang baik 

pula. Kekuatan adalah komponen kondisi fisik tentang kemampuannya dalam 

mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan termasuk 

salah satu komponen fisik yang menjadi syarat dasar yang harus dimiliki 

seseorang untuk dapat melakukan aktivitas ataupun untuk dapat mencapai 

prestasi, karena kekuatan merupakan gaya penggerak dan pencegah cedera. Selain 

itu kekuatan merupakan faktor utama untuk mencapai prestasi pada atlit secara 

optimal. 

 

4.2.2 Sumbangan Kekuatan Otot Tungkai Dengan Kecepatan Renang Gaya 

Crawl 

Kekuatan otot tungkai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan otot tungkai dalam satu kontraksi submaksimal. Kekuatan otot 

diartikan sebagai tenaga yang dapat dikerahkan sekelompok otot pada usaha 

tunggal yang maksimal (Pate, Rotella, Mc Clenaghan, 1993:299). Tungkai adalah 

seluruh kaki dari pangkal paha ke bawah (KBBI, 2002:1226). 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sumbangan 

antara kekuatan otot tungkai terhadap  kecepatan renang gaya crawl   pada    siswa 
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kelas X dan XI SMA Dwija Praja Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011. Hasil 

analisis korelasi antara kekuatan otot tungkai dengan kecepatan renang gaya crawl 

diperoleh hasil rhitung sebesar 0,625. Karena harga r hitung = 0,625 lebih besar dari 

rtabel pada � = 5% dengan n = 20 sebesar 0,444,  maka hipotesis kerja (Ha) yang 

berbunyi “Kekuatan otot tungkai memberikan sumbangan yang signifikan 

terhadap kemampuan kecepatan renang gaya crawl bola pada siswa kelas X dan 

XI SMA Dwija Praja Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011”, diterima.  

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa seorang perenang yang 

memiliki otot tungkai yang baik maka akan memiliki kemampuan renang gaya 

crawl yang baik pula, demikian pula sebaliknya seorang perenang dengan 

kekuatan otot tungkai yang lemah, maka akan memiliki kemampuan renang gaya 

crawl yang kurang baik pula.  Menurut M. Sajoto (1995 : 11) menyatakan bahwa 

kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan berkesinambungan dalam 

bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kekuatan otot tungkai 

merupakan salah satu komponen kondisi fisik yang hampir semua cabang 

olahraga membutuhkan. Dalam olahraga kekuatan otot tungkai digunakan untuk 

melakukan gerakan seperti menolak, menendang, meloncat dan sebagainya. Atlit 

yang mempunyai otot tungkai yang kuat sangat mempengaruhi teknik renang dan 

kecepatan renang dalam prestasi olahraga renang itu sendiri. Otot-otot yang 

bekerja saat otot tungkai digerakkan pada waktu melakukan renang gaya crawl 

adalah gastroonomius dan gluteas maximus. 
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4.2.3 Sumbangan Kekuatan Otot Lengan, Kekuatan Otot Tungkai 

Terhadap Kecepatan Renang Gaya Crawl 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sumbangan 

kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya 

crawl pada siswa kelas X dan XI SMA Dwija Praja Pekalongan Tahun Ajaran 

2010/2011.  Hasil analisis korelasi antara kekuatan otot lengan dan kekuatan otot 

tungkai terhadap kecepatan renang gaya crawl diperoleh hasil rhitung sebesar 0,852. 

Karena harga r hitung = 0,852 lebih besar dari rtabel pada � = 5% dengan n = 20 

sebesar 0,444 maka hipotesis kerja (Ha) yang berbunyi “kekuatan otot lengan dan  

kekuatan otot tungkai  memberikan sumbangan yang signifikan terhadap  

kemampuan kecepatan renang gaya crawl   pada    siswa kelas X dan XI SMA 

Dwija Praja Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011”, diterima. Sumbangan yang 

diberikan oleh kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan 

renang gaya crawl sebesar  85,20%. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa 

dengan memiliki kekuatan otot lengan yang baik dan didukung dengan memiliki 

kekuatan otot tungkai yang baik pula maka akan memiliki kemampuan yang baik 

pula dalam melakukan renang gaya crawl.  Komponen fisik yang harus dimiliki 

dan dikembangkan dalam usaha mencapai prestasi optimal yaitu: kekuatan, daya 

tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, 

ketepatan dan reaksi (M. Sajoto, 1995:8-10). Kekuatan otot berperan penting. 

Salah satu diantaranya adalah kekuatan otot lengan dan otot tungkai, yang 

berperan dalam menghasilkan gerakan dalam berenang. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

5.1.1. Kekuatan otot lengan memberikan sumbangan efektif sebesar 31,07% 

terhadap  kemampuan kecepatan renang gaya crawl 50 meter pada siswa kelas X 

dan XI SMA Dwija Praja Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011. 

5.1.2. Kekuatan otot tungkai memberikan sumbangan efektif sebesar 26,75% 

terhadap  kemampuan kecepatan renang gaya crawl 50 meter pada siswa kelas X 

dan XI SMA Dwija Praja Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011. 

5.1.3. Kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai  memberikan sumbangan 

efektif sebesar 57,82% terhadap  kemampuan kecepatan renang gaya crawl 50 

meter pada siswa kelas X dan XI SMA Dwija Praja Pekalongan Tahun Ajaran 

2010/2011. 

 

5.2 Saran  

Dari simpulan penelitian di atas, penulis mengajukan saran – saran yang 

berhubungan dengan kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai dalam upaya 

meningkatkan kemampuan kecepatan renang gaya crawl   pada    siswa kelas X 

dan XI SMA Dwija Praja Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011. 

50 
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Kekuatan otot lengan sebagai penentu baiknya kemampuan dalam 

kecepatan renang gaya crawl, maka perlu diberikan latihan-latihan dalam upaya : 

5.2.1. meningkatkan kekuatan otot lengan dengan cara latihan secara rutin dan 

terprogram. 

5.2.2. Seorang atlit apabila ingin memperoleh kekuatan untuk mencapai hasil 

prestasi yang diinginkan maka dituntut untuk melakukan latihan guna 

meningkatkan kekuatan. Program latihan peningkatan kekuatan otot paling efektif 

adalah program latihan memakai beban atau weight training program.  

5.2.3. Kekuatan otot tungkai memberikan sumbangan pada kemampuan 

kecepatan renang gaya crawl, maka perlu dilakukan latihan rutin dan terprogram 

pula untuk meningkatkan kemampuan para atlit. 
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Kampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing 
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Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Penelitian 
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Lampiran 3. Surat Balasan atau Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 4. Surat Ijin Peminjaman Alat 
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Lampiran 5. Tabulasi Data Hasil Penelitian 
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I II Tes I Tes II
1 Khafids Adi 15,0 21,0 21,0 109,5 103,0 109,5 1,12
2 Inu Ismail 17,0 18,5 18,5 137,0 154,0 154,0 1,13
3 Ryan Dede 27,5 30,5 30,5 126,0 132,0 132,0 1,11
4 Tri Budiarto 26,0 34,0 34,0 191,5 217,0 217,0 0,57
5 Rochmad Ali Hakim 13,5 10,0 13,5 97,5 97,0 97,5 1,16
6 Nur Khamim 14,0 16,5 16,5 109,0 143,5 143,5 1,04
7 Muh. Reza R 21,5 23,0 23,0 122,0 128,5 128,5 1,12
8 Bimu Nugraha 12,5 10,0 12,5 76,5 85,0 85,0 1,15
9 Denis Setiadi 18,5 20,0 20,0 80,5 114,0 114,0 0,56
10 Fadil Shahab 26,0 36,0 36,0 238,0 268,5 268,5 0,47
11 Yogi Wisnu Wardana 16,0 16,0 16,0 109,5 110,5 110,5 1,11
12 Agung Heru Prabawa 11,5 12,5 12,5 137,0 162,5 162,5 1,06
13 Wahyu Pramudya 14,0 18,0 18,0 104,5 121,0 121,0 1,00
14 Deni Herdiyan 12,5 13,0 13,0 101,5 102,0 102,0 1,09
15 Setyono Nugroho 10,5 15,0 15,0 83,5 109,0 109,0 1,02
16 Rangga Dian 16,5 24,5 24,5 199,5 202,5 202,5 0,59
17 Suharjo 22,0 28,5 28,5 163,5 157,5 163,5 0,56
18 catur Hendri. 11,0 13,0 13,0 91,0 111,0 111,0 1,10
19 Sigit Prio 12,0 12,5 12,5 89,0 82,0 89,0 1,15
20 Rosanto 17,5 26,0 26,0 127,5 136,5 136,5 0,58

Kekuatan Otot Lengan Kekuatan Otot Tungkai
No  Nama 

Terbaik Terbaik
Kecepatan Renang 

Gaya Crawl

TABULASI DATA HASIL PENELITIAN



60 
 

 
 

Lampiran 6. Tabel Konversi Data Penelitian ke Skor T 
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1 R-01 21 109,5 1,12 51,03 43,92 42,84
2 R-02 18,5 154 1,13 47,70 53,47 42,46
3 R-03 30,5 132 1,11 63,70 48,74 43,23
4 R-04 34 217 0,57 68,37 66,99 64,07
5 R-05 13,5 97,5 1,16 41,03 41,34 41,30
6 R-06 16,5 143,5 1,04 45,03 51,21 45,93
7 R-07 23 128,5 1,12 53,70 47,99 42,84
8 R-08 12,5 85 1,15 39,70 38,66 41,68
9 R-09 20 114 0,56 49,70 44,88 64,45

10 R-10 36 268,5 0,47 71,04 78,04 67,92
11 R-11 16 110,5 1,11 44,37 44,13 43,23
12 R-12 12,5 162,5 1,06 39,70 55,29 45,16
13 R-13 18 121 1,00 47,03 46,38 47,47
14 R-14 13 102 1,09 40,36 42,31 44,00
15 R-15 15 109 1,02 43,03 43,81 46,70
16 R-16 24,5 202,5 0,59 55,70 63,88 63,29
17 R-17 28,5 163,5 0,56 61,04 55,51 64,45
18 R-18 13 111 1,10 40,36 44,24 43,61
19 R-19 12,5 89 1,15 39,70 39,52 41,68
20 R-20 26 136,5 0,58 57,70 49,71 63,68

Σ 404,50 2757,00 18,69
Mean 20,23 137,85 0,93
SD 7,50 46,59 0,26

Kekuatan Otot 
Tungkai

Kecepatan Renang Gaya 
Crawl

TABEL KONVERSI DATA PENELITIAN KE SKOR T

No Kode Resp
HASIL PENELITIAN T SKOR

Kekuatan Otot 
Lengan

Kekuatan Otot 
Tungkai

Kecepatan Renang 
Gaya Crawl

Kekuatan Otot 
Lengan
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Lampiran 7. Kekuatan Otot Lengan 
 
Frequencies 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Statistics

Kekuatan Otot Lengan
20

0
20.2250
18.2500

12.50
7.49820

56.223
12.50
36.00

404.50

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum
Sum

Kekuatan Otot Lengan

3 15.0 15.0 15.0
2 10.0 10.0 25.0
1 5.0 5.0 30.0
1 5.0 5.0 35.0
1 5.0 5.0 40.0
1 5.0 5.0 45.0
1 5.0 5.0 50.0
1 5.0 5.0 55.0
1 5.0 5.0 60.0
1 5.0 5.0 65.0
1 5.0 5.0 70.0
1 5.0 5.0 75.0
1 5.0 5.0 80.0
1 5.0 5.0 85.0
1 5.0 5.0 90.0
1 5.0 5.0 95.0
1 5.0 5.0 100.0

20 100.0 100.0

12.50
13.00
13.50
15.00
16.00
16.50
18.00
18.50
20.00
21.00
23.00
24.50
26.00
28.50
30.50
34.00
36.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Lampiran 8. Kekuatan Otot Tungkai 
 
Frequencies 
 

 
 

 
 
 

Statistics

Kekuatan Otot Tungkai
20

0
137.8500
124.7500

85.00a

46.59232
2170.845

85.00
268.50

2757.00

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum
Sum

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 

Kekuatan Otot Tungkai

1 5.0 5.0 5.0
1 5.0 5.0 10.0
1 5.0 5.0 15.0
1 5.0 5.0 20.0
1 5.0 5.0 25.0
1 5.0 5.0 30.0
1 5.0 5.0 35.0
1 5.0 5.0 40.0
1 5.0 5.0 45.0
1 5.0 5.0 50.0
1 5.0 5.0 55.0
1 5.0 5.0 60.0
1 5.0 5.0 65.0
1 5.0 5.0 70.0
1 5.0 5.0 75.0
1 5.0 5.0 80.0
1 5.0 5.0 85.0
1 5.0 5.0 90.0
1 5.0 5.0 95.0
1 5.0 5.0 100.0

20 100.0 100.0

85.00
89.00
97.50
102.00
109.00
109.50
110.50
111.00
114.00
121.00
128.50
132.00
136.50
143.50
154.00
162.50
163.50
202.50
217.00
268.50
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Lampiran 9. Kecepatan Renang Gaya Crawl 50 Meter 
 
Frequencies 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Statistics

Kecepatan Renang Gaya Crawl
20

0
.9345

1.0750
.56a

.25914
.067

.47
1.16

18.69

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum
Sum

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 

Kecepatan Renang Gaya Crawl

1 5.0 5.0 5.0
2 10.0 10.0 15.0
1 5.0 5.0 20.0
1 5.0 5.0 25.0
1 5.0 5.0 30.0
1 5.0 5.0 35.0
1 5.0 5.0 40.0
1 5.0 5.0 45.0
1 5.0 5.0 50.0
1 5.0 5.0 55.0
1 5.0 5.0 60.0
2 10.0 10.0 70.0
2 10.0 10.0 80.0
1 5.0 5.0 85.0
2 10.0 10.0 95.0
1 5.0 5.0 100.0

20 100.0 100.0

.47

.56

.57

.58

.59
1.00
1.02
1.04
1.06
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.15
1.16
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



64 
 

 
 

Lampiran 10. Uji Normalitas Data 
 
Frequencies 
 

 
 
Uji Normalitas data 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Statistics

20 20 20
0 0 0

49.9995 50.0010 49.9995
47.3650 47.1850 44.5800

39.70 38.66a 41.68a

10.00003 9.99976 9.99937
100.001 99.995 99.987

39.70 38.66 41.30
71.04 78.04 67.92

999.99 1000.02 999.99

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum
Sum

Kekuatan Otot
Lengan

Kekuatan Otot
Tungkai

Kecepatan
Renang Gaya

Crawl

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

20 20 20
49.9995 50.0010 49.9995

10.00003 9.99976 9.99937
.152 .162 .300
.141 .162 .300

-.152 -.128 -.208
.678 .723 1.341
.748 .673 .055

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

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

Kekuatan
Otot Lengan

Kekuatan
Otot Tungkai

Kecepatan
Renang

Gaya Crawl

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Lampiran 11. Uji Homogenitas Data 
 
 
Uji Homogenitas 
 
Chi-Square Test 
 

 
 
Uji Linieritas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Test Statistics

3.800 .000 2.400
16 19 15

.999 1.000 1.000

Chi-Squarea,b,c

df
Asymp. Sig.

Kekuatan
Otot Lengan

Kekuatan
Otot Tungkai

Kecepatan
Renang

Gaya Crawl

17 cells (100.0%) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 1.2.

a. 

20 cells (100.0%) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 1.0.

b. 

16 cells (100.0%) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 1.3.

c. 

ANOVA Table

1645.324 15 109.688 1.723 .319
988.099 1 988.099 15.519 .017

657.225 14 46.945 .737 .702

254.687 4 63.672
1900.011 19
1824.134 15 121.609 6.419 .043

954.475 1 954.475 50.384 .002

869.659 14 62.118 3.279 .130

75.777 4 18.944
1899.911 19

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Kekuatan Otot
Lengan *
Kecepatan
Renang Gaya
Crawl

Kekuatan Otot
Tungkai *
Kecepatan
Renang Gaya
Crawl

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.
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Lampiran 13. Analisis Regresi X1 Terhadap Y 
 
Analisis regresi antara X1 terhadap Y 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

Variables Entered/Removedb

Kekuatan
Otot
Lengan

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kecepatan Renang Gaya Crawlb. 

Model Summary

.721a .520 .493 7.11724
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kekuatan Otot Lengana. 

ANOVAb

987.969 1 987.969 19.504 .000a

911.791 18 50.655
1899.760 19

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kekuatan Otot Lengana. 

Dependent Variable: Kecepatan Renang Gaya Crawlb. 

Coefficientsa

13.945 8.318 1.677 .111
.721 .163 .721 4.416 .000

(Constant)
Kekuatan Otot Lengan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kecepatan Renang Gaya Crawla. 
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Lampiran 14. Analisis Regresi X2 Terhadap Y 
 
Analisis regresi antara X2 terhadap Y 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Variables Entered/Removedb

Kekuatan
Otot
Tungkai

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kecepatan Renang Gaya Crawlb. 

Model Summary

.709a .502 .475 7.24707
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kekuatan Otot Tungkaia. 

ANOVAb

954.399 1 954.399 18.172 .000a

945.360 18 52.520
1899.760 19

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kekuatan Otot Tungkaia. 

Dependent Variable: Kecepatan Renang Gaya Crawlb. 

Coefficientsa

14.561 8.470 1.719 .103
.709 .166 .709 4.263 .000

(Constant)
Kekuatan Otot Tungkai

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kecepatan Renang Gaya Crawla. 
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Lampiran 15. Analisis Regresi X1, X2, Terhadap Y 
 
Analisis regresi antara X1 dan X2 terhadap Y 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Variables Entered/Removedb

Kekuatan
Otot
Tungkai,
Kekuatan
Otot
Lengan

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kecepatan Renang Gaya Crawlb. 

Model Summary

.760a .578 .529 6.86490
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kekuatan Otot Tungkai,
Kekuatan Otot Lengan

a. 

ANOVAb

1098.604 2 549.302 11.656 .001a

801.156 17 47.127
1899.760 19

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kekuatan Otot Tungkai, Kekuatan Otot Lengana. 

Dependent Variable: Kecepatan Renang Gaya Crawlb. 

Coefficientsa

9.583 8.513 1.126 .276
.431 .246 .431 1.749 .098
.377 .246 .377 1.532 .144

(Constant)
Kekuatan Otot Lengan
Kekuatan Otot Tungkai

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kecepatan Renang Gaya Crawla. 
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Lampiran 16. Dokumentasi 
 

 
 

 
 

Tes pengukuran kekuatan otot tungkai dengan menggunakan back and leg 
dynamometer 
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Tes pengukuran kekuatan otot lengan dengan menggunakan pull and push 
dynamometer 
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Tes renang gaya crawl 50 meter 

 

 
Instrumen penelitian 

 
 

 


