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Abstrak  

     Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan yaitu bagaimana cara melakukan 

serangkaian keterampilan teknik dasar  renang gaya bebas dengan cara yang baik dan benar 

karena masih banyak masyarakat awam yang kurang mengetahui bagaimana teknik cara 

melakukan renang gaya bebas dengan baik dan benar,maka dari itu sangat diperlukan edukasi 

mengenai olahraga renang. 

  Permasalaha  penelitian ini adalah Bagaimana kemampuan teknik dasar gerak renang 

gaya bebas pada atlet usia 12-14 tahun pada Club Renang Barracuda Aquatic Tulungagung? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kuantitatif dengan pengambilan data 

secara langsung dilapangan dengan melakukan tes keterampilan teknik dasar renang gaya 

beba. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah tingkat keterampilan teknik dasar renang gaya 

bebas yang dilakukan oleh para atlet dari ke tiga club renang di Kabupaten Tulungagung ini 

menurut ke tiga ahli yang telah menilainya secara rinci memperoleh predikat cukup dengan 

presentase 43%. 

Berdasarkan hasil simpulan penelitian ini, direkomendasikan: (1)  Bagi Pelatih

 sebaiknya memberikan porsi latihan yang lebih agar dapat mengetahui tingkat 

keterampilan teknik dasar renang gaya bebas muridnya secara periodik.  (2) Diharapkan 

pelatih dapat mengadakan latihan sparing dengan club renang lainnya agar murid bisa 

mendapatkan pengalaman yang lebih baik lagi serta mampu mengasah keterampilan 

tekniknya. (3) Bagi Atlet hendaknya membiasakan diri untuk lebih giat lagi berlatih terutama 

teknik dasar renang gaya bebas,karena teknik dasar tersebut merupakan hal yang sangat 

penting. 

Kata Kunci : Survei Keterampilan Teknik Dasar Renang Gaya Bebas 
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I. LATAR BELAKANG  

Renang merupakan salah satu 

cabang olahraga yang dapat diajarkan 

pada anak-anak dan orang dewasa, 

bahkan bayi yang berumur beberapa 

bulan saja sudah dapat mulai diajarkan 

renang (Kasiyo Dwijowinoto, 1979:1). 

Renang gaya bebas adalah gaya yang 

dilakukan perenang selain gaya dada, 

gaya punggung, gaya kupu-kupu dan 

sewaktu berenang sudah sampai ujung 

kolam (berbalik), perenang bisa 

menyentuh dinding kolam dengan apa 

saja dari badan perenang. Gaya bebas 

menyerupai cara berenang binatang, 

oleh sebab itu disebut crawl yang 

artinya merangkak (Muhajir, 2004: 168) 

Sejarah olahraga renang gaya 

bebas pertama dilombakan di London 

pada 1844. Perlombaan pertama itu 

dimenangkan oleh suku Indian yang 

terbiasa berenang di alam bebas. Pada 

kompetisi tersebut, perenang Inggris 

menganggap gaya renang bebas tidak 

elegan karena menyebabkan banyak 

cipratan air. Renang gaya bebas mulai 

dipelajari pada tahun 1870 oleh Arthur 

Trudgen melalui pengamatan terhadap 

masyarakat Argetina. Ia mempelajari 

bagaimana posisi renang agar dapat 

melaju dengan cepat.  

II. METODE  

A. Identifikasi Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh seorang peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi mengenai hal 

tersebut,kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono,2009:60). 

Pada penelitian ini hanya melibatkan 

satu variabel pada tiga kelompok 

tanpa menghubungkan dengan 

variabel lain karena bentuk 

penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian 

survei. 

B. Teknik Dan Rancangan Penelitian  

1. Metode penelitian  

 Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif dengan 

pengambilan data secara langsung 

dilapangan dengan melakukan tes 

keterampilan teknik dasar renang 

gaya bebas  karena data variabel 

penelitianya yang cenderung 

berwujud angka (data numerik) 

dan analisisnya menggunakan 

analisis statistik.  

2. Rancangan Penelitian  

Teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Menurut Suharsimi 

Arikunto (2010 : 234), “penelitian 
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deskriptif merupakan penelitian 

yang paling dimaksudkan untuk 

mengimformasikan mengenai 

status gejala yang ada, yaitu 

gejala menurut apa adanya pada 

saat penelitian dilakukan”. 

Sedangkan bentuk yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah survei. Menurut Margono 

(2009 : 29) menyatakan, “arti dari 

perkataan “survei” itu ialah 

pengamatan atau penyelidikan 

yang kritis untuk mendapatkan 

keterangan yang terang dan baik 

terhadap suatu persoalan tertentu 

dan di dalam daerah tertentu”. 

 

C. Tempat Dan Waktu Penelitian  

1. Tempat penelitian  

Penelitian ini dilakukan di 

dua tempat kolam renang yaitu, 

yaitu: 

a. Kelurahan 

Kutoanyar,Jl.Mayjend 

Sungkono No. 111/55 di 

Kolam Renang VIDIA 

TIRTA. 

b. Kecamatan Kedungwaru,Jl. 

Dr. Wahidin Sudiro Husodo 

di Kolam Renang TIRTA 

KENCANA. 

2. Waktu penelitian  

Waktu penelitian adalah 

waktu berlangsungnya penelitian. 

penelitian membutuhkan waktu 

selama 6 bulan, terhitung sejak 

diajukanya judul penelitian 

hingga terselesaikanya 

penyusunan laporan penelitian. 

penelitian ini dilaksanakan pada 

semester genap pada tahun ajaran 

2018/2019. Adapun untuk 

pengambilam data peneliti 

menggunakan waktu selama dua 

hari yaitu terhitung mulai tanggal 

27 dan 29 Juni 2018 

D. Populasi Dan Sampel  

1. Populasi  

 Menurut Arikunto 

(2010:173) adalah merupakam 

keseluruhan subjek penelitian. 

Sedangkan menurut 

(Nursalam:2003) Populasi adalah 

setiap subjek yang memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah club renang Barracuda 

Aquatic,Star Lane Indonesia 

Aquatic dan Crocodile Aquatic 

tahun 2018 yang total keseluruhan 

berjumlah 23 anak. 

2. Sampel                                                                            

 Menurut Arikunto 

(2010:173) adalah merupakam 

keseluruhan subjek penelitian. 
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Sedangkan menurut 

(Nursalam:2003) Populasi adalah 

setiap subjek yang memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah club renang Barracuda 

Aquatic,Star Lane Indonesia 

Aquatic dan Crocodile Aquatic 

tahun 2018 yang total keseluruhan 

berjumlah 23 anak. 

E. Instrumen Penelitian Dan Teknik 

Pengumpulan Data  

Instrumen adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

untuk pengambilan atau 

pengumpulan data agar pekerjaannya 

lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap, dan 

sistematis sehingga mudah diolah 

(Suharsimi Arikunto 2006 : 160). 

Untuk memperoleh data yang 

relevan dan akurat maka diperlukan 

alat pengukur data yang dapat 

dipertanggung jawabkan dan alat 

ukur atau instrumen penelitian. 

Instrumen penelitain yaitu alat 

penelitian yang digunakan pada 

waktu penelitian dengan 

menggunakan suatu metode 

(Suharsimi Arkunto,2010:203). 

Instrumen penelitian ini 

menggunakan tes keterampilan 

teknik dasar renang gaya bebas 

dengan alat bantu kamera 

waterproof. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN  

1. Hasil Penelitian   

Berdasarkan hasil penelitian 

tentang keterampilan gaya bebas 

dalam bidang olahraga renang 

pada atlet ke tiga club renang 

yang berada di Kabutpaten 

Tulungagung tahun 2018 mulai 

dari meminta izin untuk 

melakukan sebuah penelitian 

kepada kepala pelatih dan 

validitas instrumen sampai 

dengan penelitian. Penelitian ini 

dilakukan di dua kolam renang 

yaitu yang pertama kolam renang 

Vidia Tirta dan kolam renang 

Tirta Kencana pada saat sesi 

latihan berlangsung didapatkan 

hasil dari penilaian ke tiga ahli 

pengamat. 

Penilaian dari pengamat 1 

terhadap club renang Barracuda 

Aquatic sebanyak 4 anak atau 

36.36% dalam kategori sangat 

baik , 6 anak atau 54,54% dalam 

kategori baik, dan 1 anak atau 

9,09% dalam kategori cukup.  

Penilaian dari pengamat 

2 terhadap club renang Star 

Lane Indonesia Aquatic 

sebanyak 3 anak atau 33,33% 
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dalam kategori sangat baik dan 

5 anak atau 55.55 % dalam 

baik, dan 1 anak atau 11.11% 

dalam kategori cukup.  

Penilaian dari pengamat 

3 terhadap club renang 

Crocodile Aquatic sebanyak  3 

anak atau 100% dalam kategori 

sangat baik.  Hal ini 

memberikan gambaran bahwa 

keterampilan teknik dasar 

renang gaya bebas pada ke tiga 

club renang di kabupaten 

Tulungagung termasuk dalam 

kategori baik.  

Memberikan gambaran bahwa 

keterampilan teknik dasar 

renang gaya bebas masih perlu 

ditingkatkan lagi,karena 

keterampilan teknik dasar 

merupakan hal yang harus 

dikuasai oleh setiap atlet 

dengan sebaik mungkin untuk 

menjadi perenang yang handal. 

Teknik dayungan tangan 

memiliki peranan besar dalam 

renang gaya bebas dimana 

sumber kekuatan utama pada 

gaya bebas terletak pada 

kayuhan tangan,semakin kuat 

dan cepat dayungan tangan 

semakin cepat pula laju 

berenangnya,tak lupa yang ke 

dua yang memiliki peranan 

penting dalam teknik dasar 

renang gaya bebas yaitu 

dayungan kaki dimana 

dayungan kaku ini sebagai 

penyeimbang badan sewaktu 

melakukan gaya bebas,untuk 

yang ke tiga yaitu pengambilan 

nafas yang juga memiliki 

peranan penting dalam renang 

gaya bebas dimana sumber 

tenaga diperoleh melalui nafas, 

jika pengambilan dan 

pengeluaran nafas dilakukan 

dengan tenang makan laju 

renang gaya bebas tersebut 

akan semakin stabil, namun 

juka dilakukan dengan tergesa-

gesa maka akan merusak 

konsentrasi daya laju saat 

melakukan serangkaian gerakan 

renang gaya bebas.  

2. Kesimpulan  

Kesimpulan dari penelitian 

ini sesuai dengan permasalahan dan 

hasil penelitian serta pembahasan 

dalam penelitian ini sudah sangat 

sesuai sehingga dapat diketahui 

bahwa tingkat keterampilan teknik 

dasar renang gaya bebas yang 

dilakukan oleh para atlet dari ke tiga 

club renang di Kabupaten 

Tulungagung ini menurut ke tiga ahli 
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yang telah menilainya secara rinci 

memperoleh predikat BAIK dengan 

presentase 62%. Namun meski 

demikian masih perlu banyak 

pembenahan yang segnifikan guna 

memperbaiki kualitas teknik dari 

para atlet-atlet tersebut agar mampu 

menghasilkan sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh para pengamat 

ahli.  
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