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PENGARUH RENANG GAYA BEBAS TERHADAP KEBUGARAN REMAJA 

USIA 12-15 TAHUN 

 
Abstrak 

 

Latar Belakang: kebugaran adalah kemampuan fisik yang optimal dalam hidup seseorang. Kebugaran 

merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi manusia terutama remaja, karena masa 

remaja merupakan masa dimana mereka sedang tumbuh dan berkembang serta aktif dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari. Pada usia 12–15 tahun merupakan masa golden age periode dimana kebugaran 

merupakan salah satu komponen yang sedang meningkat secara pesat.salah satu latihan yang dapat 

digunakan yaitu dengan latihan rutin renang gaya bebas untuk meningkatkan kebugaran. Tujuan 

Penelitian: Mengetahui pengaruh renang gaya bebas terhadap kebugaran remaja usia 12-15 tahun. 

Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah observasional dengan menggunakan pendekatan cross 

sectional. Desain penelitian yaitu point time apporoach, yaitu setiap subjek penelitian hanya 

diobservasi sekali saja. Pengukuran kebugaran dilakukan dengan menggunakan Bleep Test dengan 

jarak lari 20 meter bolak-balik sesuai dengan irama yang ada. Teknik analisis data menggunakan 

regresi, uji normalitas menggunakan uji rasio likelihood similar, uji varians menggunakan uji 

ANOVA, uji Hipotesa menggunakan uji cross tab. Hasil Penelitian: Ada pengaruh renang gaya bebas 

dengan kebugaran remaja usia 12-15 tahun setelah dilakukan uji statistik menggunakan uji rasio cross 

tab didapatkan p-value 0,000. Kesimpulan: Ada pengaruh renang gaya bebas terhadap kebugaran 

remaja usia 12-15 tahun. 

Kata kunci: Renang Gaya Bebas, Kebugaran, Bleep Test, Remaja Usia 12-15 Tahun. 

 

Abstract 

Background: The fitness is optimal physical ability in a person's life. Fitness is one component that is 

very important for people, especially adolescents, as adolescence is a period in which they are growing 

and growing and active in everyday activities. At the age of 12-15 years is the golden age period in 

which fitness is one component of which is being increased pesat.salah one exercise that can be used is 

the freestyle routine exercise to improve fitness. Objective: To identify the influence of the fitness 

freestyle adolescents aged 12-15 years. Methods: The study was observational with cross sectional 

approach. The study design that point time apporoach, that every subject of study only observed once. 

Fitness measurements done using Bleep Test with a distance of 20 meters to run back and forth to the 

rhythm of there. Data were analyzed using regression, normality test using the likelihood ratio test 

similar, the variance test using ANOVA test, hypothesis testing using test cross tabs. Results: There 

freestyle influence the fitness of adolescents aged 12-15 years after the performed statistical tests using 

test cross tab ratio was obtained p-value of 0.000. Conclusion: There is the influence of the fitness 

freestyle adolescents aged 12-15 years. 

Keywords: Freestyle Swimming, Fitness, Bleep Test, Teen Age 12-15 Year 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebugaran merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi 

tubuh manusia terutama pada remaja. Masa remaja merupakan masa dimana 

mereka sedang tumbuh dan berkembang, serta aktif dalam melakukan aktivitas 

sehari – hari. Setiap orang pasti memiliki kebugaran dalam tubuh yang berbeda 
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beda. Menurut Sudarsono (2008) kebugaran dibagi menjadi dua garis besar 

yaitu komponen yang terkait dengan kesehatan dan komponen yang terkait 

dengan keterampilan. Komponen kebugaran yang terkait dengan kesehatan 

secara umum adalah dibagi menjadi 1) kebugaran jantung paru, 2) kebugaran 

otot (kekuatan dan daya tahan otot), 3) fleksibilitas, dan 4) komposisi tubuh. 

Kebugaran jantung paru merupakan hal terpenting dalam tubuh kita karena 

kebugaran jantung paru dapat mempengaruhi tingkat kebugaran seseorang. 

Observasi yang dilakukan Nugroho (2014) didapatkan hasil kebugaran 

jasmani remaja berbeda – beda. Perbedaan itu dipengaruhi beberapa faktor 

antara lain faktor sosial antara mereka yang hidup di kota dan di desa jelas 

memiliki kebiasaan yang berbeda karena faktor teknologi yang semakin maju 

membuat mereka bermalas – malasan untuk gerak dengan adanya alat 

tekhnologi canggih menjadi kebutuhan pokok membuat pekerjaan menjadi 

praktis tanpa melakukan banyak gerak dan menurut dari hasil penelitian 

tersebut membuktikan bahwa kebugaran remaja saat ini sangat kurang. 

Masa remaja adalah salah satu masa transisi dari masa kanak – kanak ke 

masa dewasa (Martono dkk., 2008). Bagi seorang remaja kebugaran sangat 

penting karena pada masa remaja merupakan masa dimana mereka sedang 

tumbuh dan berkembang. Fase remaja ini ditandai dengan adanya masa 

pubertas. 

Menurut Sartono (2015) tekhnik renang gaya bebas atau bisa disebut 

gaya crawl adalah terdiri dari unsur – unsur seperti posisi badan, gerakan kaki, 

gerakan lengan, pengambilan nafas dan koordinasi. Gaya kupu – kupu dan 

gaya bebas ini termasuk gaya yang sering digunakan dalam tekhnik renang, 

renang merupakan jenis aktivitas olahraga aerobik yang juga dapat 

meningkatkan kebugaran pada tubuh. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Apakah ada pengaruh renang gaya bebas terhadap 

kebugaran remaja usia 12 – 15 tahun ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

(1) Tujuan umum  

Untunk mengetahui pengaruh renang gaya bebas terhadap 

kebugaran. 

(2) Tujuan khusus  

Untuk mengetahui pengaruh antara renang gaya bebas terhadap 

kebugaran remaja usia 12 – 15 tahun. 

2. KERANGKA TEORI 

2.1 Renang 

Renang merupakan olahraga yang dapat melatih dan mengembangkan 

otot – otot tubuh secara menyeluruh, serta renang juga merupakan olahraga 

yang baik sekali untuk meningkatkan dan memelihara kebugaran jasmani 

seseorang. Karena pada saat berenang seluruh anggota tubuh bergerak. 

Gerakan – gerakan renang dapat membuat otot – otot tubuh terjadi 

peregangan, sehingga otot – otot tubuh menjadi elastis. Renang berguna pula 

untuk membentuk kekuatan dan daya tahan tubuh (Saputra, 2010). 

Gaya bebas atau crawl, selain gaya yang tercepat dalam renang 

termasuk pula gaya yang sangat efisien. Gerakan dan pukulannya berada 

disatu garis. Gaya bebas secara umum diartikan orang dengan bebas memlih 

gaya apapun yang diinginkan dan disukai dalam berenang. Sedangkan dalam 

pertandingan – pertandingan, untuk memilih gaya bebas yaitu biasa disebut 

gaya crawl. Gaya bebas atau crawl disebut gaya yang sangat efisien karena 

banyak melibatkan otot – otot dan sendi pada tubuh. 
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Renang merupakan aktifitas aerobik yang dilakukan berdasarkan FITT 

yang sudah ditentukan. Menurut Sudarsono (2008) Frekuensi 3 – 5 kali dalam 

seminggu, intensitas 75% - 85% DJM, dengan waktu latihan sekitar 20 – 60 

menit secara terus menerus dengan tahapan pada pemula 15 – 20 menit, lalu 

jika sudah dapat melewati tahap awal maka naikkan menjadi 30 menit dan 

selanjutnya tahap akhir 60 menit. 

2.2 Komponen Motorik 

Pada gerakan yang awal yang terlibat pertama adalah pada bagian 

ekstremitas superior. Pada clavicula otot – otot yang berperan yaitu pectoralis 

major dan latisimus dorsi otot ini berperan pada saat gerakan lengan ditarik 

kedalam air. Pada saat gerakan menangkap otot pada flexor elbow (m. biceps 

brachii dan brachialis) berkontraksi dan m. triceps brachii berkontraksi saat 

siku mulai diluruskan. Pada saat fase recovery otot yang aktif adalah deltoid 

dan  rotator cuff  (m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres major, m. teres 

minor). Otot – otot yang menjadi stabilisator inti pada saat fase recovery yaitu 

transversus abdominis, rectus abdominis dan erector spine.  

Pada gerakan selanjutnya yaitu terjadi pada bagian ekstremitas 

inferior. Sama – sama memiliki dua fase yaitu fase pendorong dan fase 

recovery yang pertama adalah fase pendorong pada fase ini melibatkan otot – 

otot pada tungkai atas dan pelvic otot – otot tersebut adalah iliopsoas dan 

rectus femoralis. Setelah itu pada fase recovery otot yang terlibat adalah yang 

pertama adalah otot gluteus maximus dan gluteus medius, lalu diikuti oleh 

kontraksi pada grup otot hamstring (m. bicep femoris, m. semitendinosus, m. 

semimembranosus). Sedangkan otot gastrocnemius dan soleus akan 

berkontraksi pada saat ada tekanan yang diberikan oleh air terlalu berat 

(McLeod, 2010). 

2.3 Kebugaran Jasmani 

Masa remaja merupakan masa dimana remaja masih dalam fase 

pertumbuhan dimana perkembangan kematangan fisik yang paling menonjol 
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pada remaja adalah dalam hal kekuatan, kecepatan, dan ketahanan 

kardiorespirasi. Komponen ini merupakan bagian dari komponen komponen 

kebugaran pada umumnya. Perlu adanya latihan yang rutin dengan dosis yang 

telah ditentukan dan dilatih agar membentuk kebugaran remaja (Husdarta dan 

Kusmaedi, 2010). 

Ada beraneka ragam tes untuk kebugaran salah satunya adalah bleep 

test Alat dan fasilitas yang diperlukan pada bleep test adalah lintasan datar 

yang tidak licin sepanjang 20 meter, satu laptop dan speaker, stopwatch, 

meteran, dan alat tulis. 

3 METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada remaja usia 12 – 15 tahun yang melakukan 

renang gaya bebas rutin dan tidak rutin di klub renang Tirtomoyo Manahan 

Solo pada bulan April. Jenis penelitian observasional dengan menggunakan 

pendekatan cross sectional dan desain penelitian adalah point time appoarch. 

Populasi terdiri dari 120 remaja, yang sesuai dengan criteria inklusi dan 

eksklusi adalah sebanyak 90 remaja dimagi menjadi dua yaitu remaja yang 

rutin dan tidak rutin. Tehnik analisa data menggunakan likelihood similar 

untuk uji normalitas, ANOVA untuk uji varians, dan cross tab untuk uji 

Hipotesa. 

4 HASIL PENELITIAN 

4.1 Karakteristik Berdasarkan Usia  

         Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Responden Persentase 

1 12 tahun 33 orang 36.7% 

2 13 tahun 19 orang 21.1% 

3 14 tahun 13 orang 14.5% 

4 15 tahun 25 orang 27.8% 

  Jumlah 90 orang 100% 
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Berdasarkan hasil dari Tabel 4.1 diatas diketahui bahwa responden 

terbanyak adalah usia 12 tahun yaitu sebanyak 33 orang (36,7%), usia 13 

tahun sebanyak 19 orang (21,1%), usia 14 tahun adalah responden yang 

paling sedikit yaitu 13 orang (14,5%), dan usia 15 tahun sebanyak 25 orang 

(27,8%). 

4.2 Karakteristik Respomden Berdasarkan Jenis Kelamin 

         Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Responden Persentase  

1 Laki – laki 33 orang 36,7% 

2 Perempuan 57 orang 63,4% 

 

Jumlah 90 orang 100% 

 

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.2 diatas diketahui bahwa responden 

terbanyak adalah perempuan yaitu sebanyak 57 orang (63,4%), dan responden 

laki – laki sebanyak 33 orang (36,7%). 

4.3 Pengaruh Renang Gaya Bebas Terhadap Kebugaran Remaja Usia 12-15 

Tahun 

 

   Tabel 4.3 Hasil Uji Hipotesa dan Odds Ratio  

Renang Gaya 

Bebas 

Tingkat Kebugaran P-

Value OR Baik Kurang Baik Total  

N % N % N % 

0,000 23,3 
Rutin 67 74.4 3 3.3 70 77.7 

Tidak Rutin 0 0 20 22.2 20 22.2 

Total 67 74.4 23 25.5 90 100 

 

Diketahui bahwa H0 = tidak ada pengaruh antara renang dengan 

kebugaran seseorang, dan H1= ada pengaruh antara renang dengan kebugaran 
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seseorang. Berdasarkan hasil tabel 4.9 adalah bahwa hasil p adalah 0,000 

maka p < 0,05 dan H0 ditolak dan H1 diterima, yaitu ada pengaruh antara 

renang dengan kebugaran seseorang. 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji cross tab yang ditunjukkan 

pada tabel 4.4 di simpulkan bahwa ada pengaruh renang gaya bebas dengan 

kebugaran remaja usia 12 – 15 tahun. Kebugaran adalah kemampuan fisik 

yang optimal dalan hidup seseorang. Dan kemampuan seseorang untuk 

memenuhi pekerjaannya sehari – hari atau mengerjakan tugasnya tanpa 

merasakan lelah (Suharjana, 2012). Kebugaran fisik dapat diukur salah 

satunya dengan mengukur daya tahan kardiorespirasi. Daya tahan 

kardiorespirasi merupakan kemampuan untuk melakukan latihan dinamis 

menggunakan otot tubuh dengan intensitas sedang sehingga tinggi pada 

jangka waktu yang cukup lama yang dapat berhubungan dengan respon 

jantung, pembuluh darah, serta paru untuk mengangkut oksigen ke otot 

(Permata dkk., 2015). 

Latihan teratur dan intensif dengan durasi yang sesuai kebutuhan akan 

menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan adaptasi yang spesifik dalam 

struktur ultra maupun biokimia di dalam sel otot. Keadaan aerobic ini terjadi 

karena adanya hyperaemia dalam otot (otot mendapatkan banyak darah), otot 

akan mendapatkan banyak pasokan darah bila otot berkontraksi secara singkat 

tatapi berulang-ulang. Kontraksi otot yang dilakukan secara berulang-ulang 

akan menyebabkan terjadinya keadaan aerobic. Keadaan aerobic bila meliputi 

sejumlah besar otot akan memberikan pengaruh untuk meningkatnya kapasitas 

aerobic yaitu meningkatnya daya tahan umum tubuh (Giriwijoyo dkk., 2012). 
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5 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis dan perhitungan uji statistik disimpulkan 

bahwa ada pengaruh renang gaya bebas terhadap kebugaran remaja usia 12 – 

15 tahun dengan p-value 0,000. 

5.2 Saran  

(1) Bagi Instituti Pendidikan 

Renang gaya bebas dapat digunakan sebagai salah satu latihan 

rutin yang digunakan untuk meningkatkan kebugaran pada remaja usia 12 

– 15 tahun. 

(2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat menjadi acuan  bagi penelitian lebih lanjut 

mengenai latihan yang dapat meningkatkan kebugaran pada remaja, dan 

dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi tentang kebugaran pada 

remaja dan lebih bervariasi dengan jumlah responden yang lebih banyak 

lagi. 
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