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KORELASI ANTARA KEKUATAN OTOT LENGAN DAN OTOT KAKI DENGAN
KEMAMPUAN RENANG GAYA DADA 50 METER PADA MAHASISWA PUTRA

JURUSAN PENJASKESREK FKIP UNP KEDIRI

Oleh :Sugito
Dosen Program Studi PENJASKESREK,FKIP UNP Kediri

ABSTRAK
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang empirik

tentang ada tidaknya Korelasi kekuatan otot lengan dengan kemampuan renang gaya dada
50 meter, kekuatan otot kaki dengan kemampuan renang gaya dada 50 meter. Proses
pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran untuk mengatur kekuatan otot lengan
menggunakan tes push up selama 60 detik, untuk kekuatan otot kaki menggunkan tes squat
jump selama 60 detik, kemudian untuk mengetahui kemampuan renang mahasiswa
menggunkan tes renang gaya dada 50 meter.

Ketiga data tersebut diolah menggunakan analisa statistik memakai rumus korelasi
dengan 30 orang sampel yang terdiri dari mahasiswa Putra Tingkat I  Prodi Penjaskesrek ,
tiga data tersebut diolah dengan menggunakan bantuan komputer dan manual (kalkukator)
yaitu untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan, maka digunakan taraf signitifikasi
5%.

Dari hasil pengumpulan dan pengolahan data maka diperoleh hasil sebagai berikut :
Koefisien korelasi antara X1 (Kekuatan otot lengan) dengan Y (renang gaya dada 50 meter)
sebesar 0,84 r-tabel sebesar 0,361. Koefisien korelasi antara X2 (Kekuatan otot kaki)
dengan Y (renang gaya dada 50 meter) sebesar 0,63 r-tabel sebesar 0,361. Koefisien
korelasi antara X1, X2 dengan Y sebesar 0,844.

Berdasarkan analisa hasil ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa antara kekuatan
otot lengan dan otot kaki dengan kemampuan renang gaya dada 50 meter terdapat Korelasi
yang signitifikan (bermakna/berarti).

Kata kunci: Otot lengan, otot kaki, renang gaya dada 50 meter

PENDAHULUAN
Dunia olahraga memang sangat menarik untuk kita bicarakan dan kita simak,

dikarenakan didalam dunia olahraga banyak peristiwa yang menarik. Didalam olahraga
terdapat banyak atlet-atlet yang berhasil mengukir prestasi dan banyak mengharumkan
nama negeri dan bangsanya. Kita sebagai manusia yang terdiri atas jiwa raga jasmani, dan
rohani satu sama lain tidak dapat dipisahkan, di dalam keseharianya tubuh kita mengalami
penurunan dan juga tidak lepas dari kelabilan kondisi kesehatannya. Jika kesehatan jamasni
dan rohani baik, segara tugas akan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya  sehingga
harapan untuk mencapai kesejahteraan diri, keluarga dan lingkungan dapat terwujud.

Renang “Anda tidak akan menemukan olahraga yang lebih baik untuk menyelamatkan
jiwa anda. “Demikian ucapan Commodore Wilbgert E.Lonfellow pendiri progam renang
Amerika Red Cross. Pernyataan tersebut memang tepat, namun itu hanya menyentuh salah
satu segi dari berbagai segi lain yang dapat diberikan oleh cabang olahraga ini. Dengan
berenang di dalam air, kita akan cepat memperoleh kepuasan seperti kita berada di rumah.
Dengan renang kita bisa meningkatkan rasa percaya diri dan juga dapat membuat tubuh kita
rileks.
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Perlu dicari jalan untuk meningkatkan prestasi olabraga kususnya dalam olahraga
renang, agar dapat memajukan dunia olahraga di Indonesia, dalam peraksanaannya maka
mulai dini harus dikembangkan pencarian bibit-bibit mulai dini, agar nantinya dapat dididik
untuk menjadi atlet yang professional. Seperti dalam Pelatnas baik jangka pendek maupun
jangka panjang,  pengadaan atlet dan fasilitas latihan yang menunjang dan usaha mencari
bibit unggul sejak usai dini. Usaha pemerintah yang lama adalah dengan memperbanyak
kejuaraan tingkat daerah maupun tingkat nasional, dengan harapan akan munculnya nama-
nama yang akan mencatat prestasi yang rebih tinggi, serta harus memperhatikan nasib atlet
yang sudah mengharumkan nama bangsa. Dalam meningkatkan prestasi olahraga
khususnya renang harus memperhatikan pelatih yang mempunyai kemampuan yang cukup
terutama dalam menyusun dan merencanakan program latihan. Apabila seorang pelatih
ingin mencapai efektifitas tertentu dalam mempersiapkan dan membina atletnya terlebih
dahulu pelatih itu harus dapat mengembangkan potensi dasar & atlet yaitu dengan
memberikan materi pokok atau aspek-aspek latihan. Aspek-aspek yang diberikan meliputi :
kekuatan (strength training ), latihan kecepatan (speed training), latihan daya tahan
(endurance training), latihan gaya (strok training), latihan start dan pembalikan (start and
truss), dan latihan mental (physical and physically).

Dalam meningkatkan prestasi olahraga khususnya renang harus memperhatikan pelatih
yang mempunyai kemampuan yang cukup terutama dalam menyusun dan merencanakan
program latihan. Apabila seorang pelatih ingin mencapai efektifitas tertentu dalam
mempersiapkan dan membina atletnya terlebih dahulu pelatih itu harus dapat
mengembangkan potensi dasar & atlet yaitu dengan memberikan materi pokok atau aspek-
aspek latihan. Aspek-aspek yang diberikan meliputi : kekuatan (strength training ), latihan
kecepatan (speed training), latihan daya tahan (endurance training), latihan gaya (strok
training), latihan start dan pembalikan (start and truss), dan latihan mental (physical and
physically).

Dari uraian di atas salah satu komponen kondisi fisik yang perlu dikembangkan dalam
olahraga renang adalah kekuatan (strength), daya tahan (endurance), kelentukan
(flexibility), kelincahan (agility), dan kecepatan (speed). Unsur terpenting dalam latihan
kondisi fisik itu adalah kekuatan, alasannya ialah karena kekuatan merupakan daya
pengerak dan sekaligus pencegah cidera. Di samping itu kekuatan merupakan faktor utama
untuk menciptakan prestasi yang optimal. Dengan kekuatan terutama kekuatan otot lengan
dan otot kaki seorang atlet renang akan dapat berenang dengan cepat (Iwan Setiawan, 1988
:471).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mempunyai rencana untuk mengetahui
seberapa besar kontribusi kekuatan otot lengan dan otot kaki dengan kemampuan renang
gaya dada 50 meter pada mahasiswa putra Tingkat I Prodi Penjaskesrek UNP PGRI Kediri
Tahun akademik 2011/2012.

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS
A. Diskripsi Teori

Pada bagian ini akan dituangkan beberapa faktor yang dapat digunakan untuk landasan
dalam kerangka berfikir terhadap masalah yang ada prosedur penelitian secara keseluruhan.
Adapun pengertian tersebut antara lain :

Unsur kekuatan memegang peranan yang penting dalam pencapaian prestasi olahraga,
masing-masing ahli mempunyai pendapat mengenai kekuatan. Seperti yang diungkapkan
oleh M. Sajoto (1995 : 8) “Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang
kemampuannya dalam menggunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja”.
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Menurut M. Hasan (1993 : 70) : “Kekuatan adalah badan dalam menggunakan daya”.
Dan menurut Soebroto, (1975 : 25) yaitu “Kekuatan adalah kualitas yang memungkinkan
peagembangan ketegangan otot dalam kontaksi yang maksimal”. Menurut Harsono (1988 :
177) : “Kekuatan adatah komponen yang srngat penting (kalau bukan yang paling penting)
guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan.”

Berdasar pendapat beberapa ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan
otot adalah kemampuan otot untuk menerima atau membangkitkan tegangan terhadap suatu
tahanan. Kekuatan itu sendiri dibagl menjadi tiga yaitu: kekuatan maksimum adalah
gaya/tenaga yang dihasilkan oleh otot yang berkontraksi, kekuatan elastis adalah tipe/
macam kekuatan yang diperlukan sehingga sebuah otot bergerak cepat terhadap suatu
tahanan, Kekuatan daya tahan adalah kemampuan otot untuk terus menerus menggunakan
daya tatran dalam menghadapi meningkatkannya kelelahan (M. Hasan,1993 :70 -71).

Olahraga renang khususnya gaya dada untuk kondisi fisik seperti kekuatan, merupakan
unsur yang dominan disamping komponen yang lainya. Komponen kekuatan dalam
melakukan renang gaya dada mempunyai peranan dalam berenang yaitu kekuatan otot
lengan. Jadi kekuatan merupakan modal dasar bagi kondisi fisik. Dengan kekuatan otot
lengan yang baik perenang akan dengan cepat dalam berenang.

Pengertian kekuatan otot lengan adalah kemampuan seseorang dalam mengeluarkan
seluruh potensi atau kekuatan yang ada dengan periode waktu singkat. Dengan demikian
kekuatan otot lengan yang bagus maka seorang perenang kususnya gaya dada akan dapat
berenang lebih cepat. Untuk memiliki kekuatan otot lengan yang bagus dapat dilakukan
dengan cara latihan push up.

Push up bertujuan untuk mengukur komponen daya tahan lokal otot lengan. Yang
dilakukan dengan cara berbaring dengan sikap telungkup, kedua tangan dilipat di samping
badan, kedua tangan menekan lantai dan diluruskan, sehingga badan terangkat, sedangkan
sikap badan dan tungkai merupakan garis lurus. Setelah itu diturunkan badan dengan cara
membengkokkan lengan pada siku, sehingga dada menyentuh lantai. Lakukan gerak
tersebut secara berulang-ulang dan kontiyu. (Nurhasan, 1986 : 251).

Kekuatan otot lengan yang baik, seorang perenang akan dapat mengatasi tahanan air
dengan baik. Dengan begitu seorang perenang akan dapat bertahan di dalam air dan dapat
melakukan gerakan dorongan ke depan melawan arus air apabila sedang berenang. Latihan
yang cocok untuk mengembangkan kekuatan otot lengan adalah latihan-latihan tahanan
(resistance exercise) dimana kita harus mengangkat, mendorong, atau menarik suatu beban.
Beban itu bisa berupa beban anggota tubuh kita sendiri maupun beban dari luar (external
resistance). Agar efektif hasilnya latihan-latihan tahanan haruslah dilakukan terus-menerus
dan teratur, juga harus sedikit demi sedikit bebanya harus ditambah. Oleh karena itu
latihan-latihan tahanan haruslah sekali merupakan latihan-latihan yang progresif
(progressive resistance) dan tidak berhenti pada satu beban atau bobot tertentu. (Harsono,
1988: 178).

Pengertian kekuatan otot kaki adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan
kekuatan secara maksimal dari otot kaki dalam mengeluarkan seluruh potensi yang ada
dengan periode waktu singkat. Kekuatan otot kaki yang bagus maka seorang perenang
spesialis gaya dada akan dapat melakukan dorongan kaki yang kuat, dengan begitu tubuh
akan terdorong ke depan dengan ringan dan lebih cepat menghasilkan gerakan maju dalam
berenang.

Kekuatan otot kaki memiliki fungsi yang juga mendukung dalam cabang olahraga
renang kususnya gaya dada, hal ini disebabkan karena dengan memiliki kekuatan otot kaki
yang baik setiap gerakan renang gaya dada juga didukung oleh gerakan kaki, karena kaki



Sugito 38

EFEKTOR No.22, APRIL,Tahun 2013

disini akan mengimbangi gerakan lengan dan ini akan berpengaruh terhadap bertambahnya
kecepatan perenang, gerakan yang dihasikan dari kaki yaitu gerakan dorongan terhadap
tubuh sehingga maju ke depan.

B. Kerangka Berfikir
Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuan-nya dalam

menggunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja menurut M.Sajoto (1995:8).
Sedangkan Menurut M. Hasan (1993:70) “Kekuatan adalah kemampuan badan dalam
menggunakan daya”. Menurut Drs. Moeh Soebroto, M.Ed, (1975 : 25) yaitu : “Kekuatan
adalah kwalitas yang memungkinkan pengembangan ketegangan otot dalam kontaksi yang
maksimal”. Menurut Harsono (1988 : 177) “Kekuatan adalah komponen yang sangat
penting (kalau bukan yang paling penting) guna meningkatkan kondisi fisik secara
keseluruhan. Kemampuan renang di sini merupakan penguasaan terhadap teori renang dan
sekaligus pengrnsaan terhadap praktek renang terutama renang gaya dada.

C. Rumusan Hipotesis
Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka dalam penelitian ini hipotesis alternatif

yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :
1. Ada Korelasi antara kekuatan otot lengan dengan kemampuan renang gaya dada

50 meter.
2. Ada Korelasi antara kekuatan otot kaki dengan kemampuan renang gaya dada 50

meter.
3. Ada Korelasi yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan otot kaki dengan

kemampuan renang gaya dada 50 meter pada mahasiswa putra Tingkat I Prodi
Penjaskesrek FKIP UNP Kediri Pembelajaran

METODE PENELITAN
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dikriptif analisis. Disebut diskriptif

karena memberikan gambaran apa adanya tentang Korelasi kekuatan otot lengan, kekuatan
otot kaki dengan kemampuan renang gaya dada. Disebut analisis karena memberikan
kesimpulan yang bersifat interensial yaitu (meramalkan dan mengontrol kejadian). Dengan
menggunakan studi korelasi. Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan teknik survey dan dilakukan tes secara langsung.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif karena peneliti melakukan
pengukuran terhadap keberadaan suatu variabel dengan menggunakan instrumen penelitian
sedangkan untuk teknik pengambilan datanya penulis menggunakan tes dan pengukuran.
Dengan subyek penelitian 30 mahasiswa putra Tingkat I Prodi Penjaskesrek FKIP UNP
Kediri diambil secara acak.

HASIL PENELITIAN
Pengujian Hipotesis Penelitian
1. Pengujian Hipotesis Pertama

Yaitu Korelasi antara kakuatan otot lengan dengan kemampuanrenang gaya dada 50
meter, untuk kepentingan hipotesis nihil (Ho) yangberbunyi “Tidak ada Korelasi antara
kekuatan otot lengan dengankemampuan renang gaya dada 50 meter” dan (Ha) Berbunyi
“AdaKorelasi antara kekuatan otot lengan dengan kemampuan renang gayadada 50 meter”.
Untuk menguji ini dilakukan seperti nampak tarafsignifikan rxly dalam taraf signifikan 5%
seperti tampak pada tabel dibawah ini.
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Tabel.3 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama
Db r-hitung Tabel5% Signifikan / Nonsignifikan
27 0.84 0,361 Signifikan

Berdasarkan tabel hasil perhitungan r- hitung rx1y lebih besar dari pada rtabel berarti
nilainya signifikan.

2. Pengujian Hipotesis Kedua
Yaitu Korelasi antara kakuatan otot kaki dengan kemampuanrenang gaya dada 50

meter, untuk kepentingan hipotesis nihil (Ho) yangberbunyi “Tidak ada Korelasi antara
kekuatan otot lengan dengankemamapuan renang gaya dada 50 meter”. Dan (Ha) Berbunyi
“AdaKorelasi antara kekuatan otot kaki dengan kemampuan renang gayadada 50 meter”.
Untuk menguji ini dilakukan seperti nampak tarafsignifikan Rx2y dalam taraf signifikan 5%
seperti tampak pada tabel dibawah ini.

Tabel. 4 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua
Db r-hitung Tabel5% Signifikan / Nonsignifikan
27 0,63 0,361 Signifikan

Berdasarkan tabel hasit perhitungan r-hitung rx2y lebih besar dari pada rtabel berarti
nilainya signifikan.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga
Yaitu Korelasi antara kakuatan otot lengan dan kekuatan otot kaki dengan kemampuan

renang gaya dada 50 meter, untuk kepentingan hipotesis nihil (Ho) yang berbunyi “Tidak
ada Korelasi antara kakuatan otot lengan dan kekuatan otot kaki dengan kemamapuan
renang gaya dada 50 meter”. Dan (Ha) berbunyi “Ada Korelasi antara kakuatan ototlengan
dan kekuatan otot kaki dengan kemampuan renang gaya dada 50meter”. Untuk menguji ini
dilakukan seperti nampak taraf signifikan rx3y dalam taraf signifikan 5% seperti tanapak
pada tabel di bawah ini.

Tabel. 5 Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga
Db r-hitung Tabel5% Signifikan / Nonsignifikan
27 0,844 0,361 Signifikan

Berdasarkan tabel hasil perhitungan r- hitung rx3y lebih besar dari r-tabelberarti nilainya
signifikan.

SIMPULAN
Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Antara di atas kekuatan otot lengan (X1) terhadap kemampuan renang gayadada 50

meter (Y) telah ditemukan : 51 koefisien sebesar Rx1y = 0,83 danr-tabel pada taraf
signitifikan 5% sebesar = 0,361. Berdasarkan hasil ini,berarti ada Korelasi yang
signitifikan antara kekuatan otot lengan dangankemampuan renang gaya dada 50
meter.

2. Antara di atas kekuatan otot kaki (X1) terhadap kemampuan renang gayadada 50
meter (Y) telah ditemukan koefisien sebesar Rx2y = 0,361.Berdasarkan hasil ini,
berarti ada Korelasi yang signifikan antarakekuatan otot kaki dengan kemampuan
renang gaya dada 50 meter.
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3. Antara di atas kekuatan otot lengan (X1) dan kekuatan otot kaki (X2)terhadap
kemampuan renang gaya dada 50 meter (Y) telah ditemukankoefisien sebesar Ry(12)

= 0,844 dan r-tabel pada taraf signitifikan 5%sebesar = 0,361. Berdasarkan hasil ini,
berarti ada Korelasi yangsignitifikan antara kekuatan otot lengan dan kekuatan otot
kaki dengankemampuan renang gaya dada 50 meter.
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