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ABSTRAK 

Dedra Ilham Rofandi: Ananilis Gerak Teknik Renang Gaya Dada Pada Atlet   

Perkumpulan Renang Tirta Kaluang Padang  

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan 

teknik renang gaya dada atlet Perkumpulan Renang Tirta Kaluang Padang. Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini adalah atlet kelompok 

pemula Tirta Kaluang Padang Yang berjumlah 17 orang (10 orang putra dan 7 orang 

putri). Sampel dalam Penelitian ini ditetapkan sebanyak 13 orang saja dengan Teknik 

penarikan Purposive sampling. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

melakukan penilaian gerakan teknik renang gaya dada melalui rekaman video yang 

dilihat oleh judge (penilai). Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif 

tabulasi frekuensi. 

Penelitian Ini dilihat dari kenyataan Club Perkumpulan Renang Tirta Kaluang 

Padang, bahwasanya pada saat latihan waktu yang dibutuhkan atlet masih belum 

mencapai target  yang dibutuhkan oleh peneliti. Untuk mengeteahui hal tersebut peneliti 

ingin melihat perentase tingkat penguasaan teknik gerakan renang gaya dada yang 

dilakukan oleh atlet Perkumpulan Renang Tirta Kaluang Padang. Sehingga apakah 

benar penyebab lambatnya waktu yang dibituhkan pada saat latihan maupun pada saat 

mereka bertanding. 

Berdasarka hasil analisis data yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. 

Persentase tingkat penguasaan teknik renang gaya dada pada indikator posisi tubuh, 11 

orang termasuk cukup 2 orang  kurang sekali dan TPT indikatior posisi tubuh 

adalah59% termasuk kategori Cukup. Indiktor gerakan lengan, 8 orang baik, 3 orang 

cukup, 1 orang kurang,1 orang kurang sekali dan TPT indikatior gerakan lengan adalah 

61% termasuk kategori baik. Indikator gerakan kaki, 6 orang baik, 5 orang cukup, 2 

orang kurang sekali dan TPT indikatior gerakan kaki adalah 59% termasuk kategori 

cukup. Indikator gerakan pernafasan, 12 orang cukup, 1 orang kurang sekali dan TPT 

indikatior gerakan pernafasan adalah 59% termasuk kategori cukup.dan Indikator 

gerakan koordinasi, 11 orang cukup, 1 orang kurang,1 orang kurang sekali dan TPT 

indikatior gerakan koordinasi adalah 57% termasuk kategori cukup. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat penguasaan teknik renang gaya 

dada pada atlet Perkumpulan Renang Tirta Kaluang Padang berada pada kategori cukup. 
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