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BAB I
SEJARAH OLAHRAGA RENANG
A. Pendahuluan
Sejak akhir tahun 1950, para ilmuwan dan pengajar renang telah
mempelajari renang secara sistematis melalui vidio, film, jurnal, dan sebagainya.
Melalui media ini mencoba membahas suatu proses belajar renang, bagaimana
supaya anda bisa menguasai renang dalam kurun waktu yang relatif singkat. Kita
sama-sama mengetahui bahwa ada beberapa contoh binatang yang begitu menetas
dan dilahirkan dalam waktu singkat sudah pandai berenang. Seperti itik, angsa,
anjing, sapi, kuda, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu kepandaian berenang
untuk binatang secara alamiah hanya sebatas untuk mempertahankan hidup saja.
Kunci sukses yang diperlukan oleh seorang pengajar adalah dapat memilih
informasi yang penting dari informasi yang menarik. Kemudian dapat
mengaplikasikan informasi penting tersebut secara lebih baik, agar pembaca dapat
menguasai renang lebih cepat sehingga dapat menikmatinya
B. Tujuan
Tujuan mempelajari ini adalah agar pembaca dapat memahami dan
menjelaskan sejarah perkembangan olahraga renang di Indonesia, sebelum dan
sesudah kemerdekaan. Memahami dan menjelaskan organisasi renang yang ada di
Internasional dan Nasional. Tujuannya adalah agar pembaca mengetahui
bagaimana olahraga renang itu lahir dan bagaimana olahraga renang itu
diperlukan. Untuk apa dibentuknya organisasi renang yang ada di Internasional
dan Nasional.
C. Materi
Kehidupan bangsa primitif erat kaitannya dengan alam sekitar. Mereka
hidup dengan kekuatan alam, dimana mereka harus tahan melawan angin, banjir,
hujan lebat, panas, dingin dan serangan binatang buas di saat mencari makanan.
Hidup dengan berburu dan menangkap ikan di sungai, di danau maupun di laut,
dimana dituntut kekuatan dan ketahanan jasmani dan keterampilan berenang.
Bangsa mesir menyukai seni pahat, terbukti adanya gambar-gambar relief
lukisan tentang kehidupan masa lalu. Kaum wanita diajarkan dan berlatih
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keseimbangan dan pelemasan menggunakan bola-bola kecil. Kegemaran rakyat
mesir diantaranya, pesta air, bersampan, bertanding menarik dan mendorong,
berjalan, melompat, lempar lembing dan bermain bola. Sedangkan kaum
bangsawan adalah olahraga renang yang diberikan para ahli, memburu kuda nil,
berburu binatang buas, memanah, mengendarai kuda perang dan menari. Mata
pencaharian adalah berburu dan menangkap ikan.
Zaman Yunani kuno renang dimasukan ke dalam pendidikan keseluruhan
(Sparta dan Athena). Zaman Tionghoa kuno renang merupakan salah satu cabang
olahraga yang sering dilakukan orang. Zaman Romawi dengan sistem pendidikan
militerisme, olahraga renang suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua
anggota militer. Zaman Renaisanse renang mendapat tantangan hebat dari agama
Kristen, tetapi hanya sebentar. Pada zaman ini juga banyak ditulis buku-buku yang
isinya berhubungan dengan renang. Abas ke 18 perkembangan olahraga renang
mengalami kemajuan yang pesat di negara-negara Eropa.
1. Sejarah Olahraga Renang Indonesia sebelum kemerdekaan
Zaman sebelum kemerdekaan sudah banyak didirikan kolam renang di
Indonesia yang indah dan menarik, tetapi kesempatan untuk berlatih itu tidak ada.
Olahraga renang didominasi oleh bangsa kulit putih, dan kolam renang yang
dibuat disediakan untuk kaum kulit putih saja. Adapun juga kolam renang
yang dapat dipakai umum, tetapi biaya masuknya mahal, sehingga masyarakat
umum tidak dapat membayarnya. Bisa disimpulkan kolam renang hanya buat
orang kaya.
Zaman penjajahan Belanda banyak didirikan kolam renang di
Indonesia, seperti: Ciampelas di Bandung tahun 1904, Cikini di Jakarta dan kolam
renang Brantas di Surabaya. Tahun 1930-1940 Belanda membuat kolam
renang yang modern yang dapat dipergunakan untuk pertandingan, yaitu Tegal
Sari di Surabaya, Malang, Semarang, Cirebon dan Jakarta (Manggarai). Kolam
renang Manggarai kolam renang pertama yang bersifat Internasional.
Kegiatan olahraga renang zaman pemerintahan Belanda di Bandung
berdiri “Bandung Zwen Bond” (Perserikatan Renang Bandung) yang
beranggotakan tujuh perkumpulan renang. Menyusul di Surabaya, dan kemudian
berdiri West Java Bond (Perserikatan Renang Jawa Barat). Tahun 1927 berdiri Ost
Java Zwen Bond (Perserikatan Renang Jawa Timur). Tahun 1930 berdiri
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perkumpulan renang di kota besar lainnya, seperti: Surabaya, Jakarta dan
Semarang. Semenjak itu sering diadakan pertandingan- pertandingan renang, baik
antar kota maupun daerah bahkan kejuaraan seluruh Indonesia yang diakui sebagai
rekor negara Belanda. Pada waktu itu hubungan dengan luar negri sudah dimulai,
terbukti dengan banyaknya perenang negara lain yang datang ke Indonesia.
Tahun 1952 perenang kaliber dunia dari Swedia Arne Bong datang ke
Indonesia untuk mengadakan demonstrasi-demonstrasi, dan akhirnya diikuti
banyak perenang negara lain. Tahun 1934 Hindia Belanda mengirim
perenang-perenang ke luar negri untuk mengikuti Far Eastern Games di
Manila (Filipina). Tahun 1936 Hindia Belanda mengirim seorang perenang
Indonesia ke Olympiade Berlin yaitu Pead Stam sebagai wakil Belanda. Tahun
1940 NIZB (Nederland Indise Zwem Bond) berkembang dengan baik di Indonesia
dan telah mempunyai anggota 1200 orang. Pertandingan- pertandingan rutin
dilakukan di Indonesia dan kolam renang yang dipakai sudah estándar
Internasional, yaitu kolam renang Manggarai.
Pecahnya perang pasifik tahun 1942 dan didudukinya Indonesia oleh
Jepang, dan semua kegiatan organisasi olahraga diatur pemerintahan Jepang.
Didirikannya badan keolahragaan “Tai Iku Kai”. Dengan demikian matilah
perkumpulan olahraga Hindia Belanda, dan bangsa Indonesia menyesuaikan diri
ke “Tai Iku Kai”. Semakin buruknya posisi militer Jepang, urusan olahraga
diserahkan kepada bangsa Indonesia, Tai Iku Kai diganti dengan organisasi
olahraga “Gelora”. Semakin miskinnya bangsa Indonesia zaman penjajahan
Jepang, hanya tekad kemerdekaan dan olahraga dijadikan pemersatu bangsa
untuk mencapai kemerdekaan tersebut.
2. Sejarah Olahraga Renang Indonesia setelah kemerdekaan
Tahun 1945 sesudah Indonesia merdeka, belum memungkinkan untuk
melakukan olahraga karena masih dalam perjuangan. Tahun 1948 walau keadaan
masih berjuang diadakan PON I di Surakarta dengan cabang renang, loncat indah
dan polo air yang dipertandingkan di kolam renang Sriwedari Surakarta.
Tahun 1951 Zwen Bon Voor Indonesia (ZBVI) dibubarkan dan diganti
Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia (PBSI) yang diketuai
Dr. Poerwosoedarmo. Semenjak berdirinya PBSI maret 1951, perkembangan
olahraga renang di Indonesia kembali lagi melakukan latihan-latihan. Pada tahun
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itu juga tanggal 21 s/d 28 Oktober 1951 diadakan PON II di Jakarta, dan prestasi
renang mulai meningkat.
Tahun 1952 Indonesia diterima menjadi anggota FINA (Federation
Internasionale de Natation Amateur). PBSI mengadakan pertandinganpertandingan rutin setiap tahunnya (kejuaraan Nasional). Telah diterimanya
menjadi anggota FINA, Indonesia mengirim perenangnya ke Olimpiade Helsinki
tahun 1952 yang diwakili perenang 200 meter gaya dada Suharko.
PON III di Medan 20 s/d 27 September 1953 prestasi renang semakin
meningkat dan muncul perenang-perenang terbaik. Tahun 1954 Indonesia
mengirimkan perenangnya ke Asian Games II di Manila, tahun itu juga Indonesia
mengikuti pertandingan Youth Festival di Bukares. Tahun 1956
Indonesia mengikuti olimpiade Melbourne (Australia). Tahun 1957 diadakan
PON IV Makassar. Tahun 1958b mengikuti pertandingan Asian Games di Tokyo
(Jepang). PON V di Bandung September 1961, prestasi renang semakin
meningkat dan mengambil bagian dalam PON ini mewakili daerahnya
masing-masing. Puncak prestasi renang Indonesia yaitu dapat menandingi
Asia dan dunia Internasional pada Asean Games IV di Jakarta.
Tahun 1965 PON VI di Jakarta gagal karena adanya pemberontakan
G30S/PKI. Semenjak Itu sampai tahun 1968 prestasi renang mangalami
kemunduran. Tahun 1969 PON VII di Surabaya, muncul perenang-perenang baru.
Tahun 1970 PRSI memiliki wacana baru yaitu kejuaraan kelompok umur (Age
Group). Desember 1978 PRSI menyelenggarakan kejuaraan renang antar
perkumpulan se Indonesia di Bandung. Untuk pencatatan waktu dalam setiap
kejuaraan Nasional, PRSI sudah menggunakan alat elektronik yang modern, alat
pencatat waktu yang diatur menggunakan komputer sehingga perenang dapat
diambil waktunya lebih baik daripada secara manual (petugas juri waktu).
PRSI bekerjasama dengan Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi lain untuk
memajukan olahraga renang dikalangan pelajar, dan mengadakan pertandingan
dengan nama POPSI (Pekan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia) pada tingkat
Nasional.
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3. Organisasi Renang Nasional dan Internasional
Tanggal 19 juli 1908 terbentuk/berdrinya induk organisasi renang
Internasional FINA (Federation Internationale de Natation Amateur) di
London Inggris. Tahun 1951 Zwen Bon Voor Indonesia (ZBVI) diganti
dengan PBSI (Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia) dan diketuai oleh Dr.
Poerwosoedarmo yang berdiri sejak bulan Maret 1951. Tahun 1957 saat
diadakannya PON IV di Makassar, saat itu pengurus-pengurus renang di Indonesia
sepakat merubah nama PBSI (Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia) menjadi
PRSI (Persatuan Renang Seluruh Indonesia) dengan ketua D. Suprayogi.
Organisasi Renang Internasional (FINA) dan Nasional (PRSI)

Komisi-komisi yang dimiliki FINA :
1.
2.
3.
4.

Technical Swimming Committe
Technical Dwiving Committe
Technical Water Polo Committe
Technical Synchronized Swimming Committe

5.
6.
7.
8.

Technical Open Water Swimming Committe
Medical Committe
Masters Committe
Daping Panel

9. Press Commission
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Anggota-anggota FINA :
1. Afrika 29 anggota
2. Amerika 37 anggota
3. Asia 39 anggota
4. Eropa 52 anggota
5. Oceania 10 anggota
PRSI (Persatuan Renang Seluruh Indonesia) Organiasi renang di Indonesia dapat
dibedakan atas :
1. Pengurus Besar yang berkedudukan di Jakarta
2. Pengurus Daerah yang berkedudukan di Ibukota Propinsi
Pengurus Besar
Komisi-komisi organisasi :
1. Komisi teknik renang
2. Komisi teknik Loncat Indah
3. Komisi teknik Polo Air
4. Komisi teknik Renang Indah
Pengurus Daerah
Komisi-komisi organisasi :
1. Pengurus daerah berada di tingkat propinsi
2. Pengurus cabang berada di tingkat Kabupaten/Kotamadya
3. Pengurus Perkumpulan
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BAB II
PENGENALAN AIR DAN GAYA RENANG
A. Pendahuluan
Sebelum memulai mempelajari gaya-gaya yang ada di dalam olahraga
renang, hendaknya terlebih dahulu memahami bentuk-bentuk pengenalan air.
Gunanya adalah agar dapat menyesuaikan diri dengan suhu air, tahanan air dan
mengapung di air, hal ini diperlukan terutama bagi yang kurang berani masuk air.
Pengenalan air ini merupakan gerakan teknik dasar yang perlu dikuasai bagi yang
ingin belajar renang.
B. Tujuan
Tujuan mempelajari ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan secara
mendalam tentang bentuk-bentuk pengenalan air dan gaya-gaya yang terdapat
dalam olahraga renang. Selain itu juga agar pe,baca mampu melakukannya dalam
proses pembelajaran renang.
C. Materi
I. Bentuk-bentuk pengenalan air dibagi dalam 3 :
1. Pernafasan
2. Mengapung
3. Meluncur
1) Pernafasan
Bagi mereka yang belum bisa berenang, mengambil udara di permukaan
air dan kemudian masuk permukaan air dengan membuang sisa-sisa pembakaran
memang tidak mudah, karena kebiasaan sehari-hari mempengaruhi. Sewaktu
berenang pengambilan nafas hanya melalui mulut dan mengeluarkan nafas
melalui mulut atau hidung. Saat mengambil nafas,lakukanlah secepat mungkin
dan sebanyak mungkin melalui mulut di atas permukaan air.
Pengambilan nafas melalui mulut ini dilakukan melalui bantuan otot-otot
dada, tanpa menghembus. Pengambilan nafas melalui mulut ini ada dua cara:
pertama mulut dibuka lebar-lebar, agar dapat memasukkan udara sebanyak
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mungkin. Kedua, bibir atas-bawah dan gigi-gigi terpisah secukupnya dan tidak
dibuka lebar-lebar kuatir kemungkinan kemasukan air ke dalam batang
tenggorokan, menimbulkan yang tidak mengenakan.
Ambillah udara melalui mulut, kemudian menutup mulut dan masukan
bagian muka ke permukaan air, setelah beberapa saat secara perlahan buanglah
sisa pembakaran itu melalui mulut. Bagi mereka yang sulit mengambil udara
melalui mulut dan membuang melalui mulut, sementara dapat dibantu melalui
mulut dan hidung. Kerjakan atau latih berulang-ulang cara pernafasan ini sampai
terbiasa mengambil udara melalui mulut dan membuangnya melalui mulut juga,
karena membuang sisa pembakaran melalui mulut dan hidung akan sering
berakibat mengisap air melalui hidung.
Saat pengambilan nafas ini letak muka menyamping dan mulut di atas
permukaan air, keadaan ini menghambat gerakan maju. Karena itu perubahan
sikap kepala menyamping ini harus dilakukan secepat mungkin. Pengambilan
nafas dengan mulut ini dengan pertimbangan, agar dalam waktu singkat udara
dapat diambil sebanyak-banyaknya dibanding apabila pernafasan dengan hidung.
Karena kepala hanya sebentar saja di atas permukaan air, maka pengeluaran
nafas harus dilakukan pada waktu kepala berada di bawah permukaan air.
Pengeluaran nafas dilakukan melalui mulut atau mulut dan hidung sedikit demi
sedikit dan untuk itu akan terlihat adanya gelembung-gelembung udara dalam air.
Melatih pernafasan kepada orang yang ingin berlatih renang merupakan
satu keharusan agar gerakan-gerakan selanjutnya dapat dilatih dengan sempurna,
disamping itu pernafasan merupakan factor penunjang dalam mengendalikan
keseimbangan tubuh disaat melakukan luncuran.
2) Mengapung
Pada waktu permulaan belajar berenang, terutama pada saat masuk ke
dalam air atau waktu melakukan berbagai gerakan timbul perasaan bahwa air
itu seolah-olah turut mengangkat dirinya. Kemampuan mengambang akan
menyadarkan anda, bahwa air itu dapat membantu sekalipun dengan sedikit usaha
atau bahkan tanpa usaha apapun. Kebanyakan anda yang sedang belajar renang
permulaan ada keyakinan, bahwa untuk tidak tenggelam, maka harus selalu
menggerak-gerakan tangan dan kaki. Tetapi keyakinan tersebut lama kelamaan
akan luntur, sesuai dengan kemampuan dan kemajuan renang yang dicapainya.
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Makin pandai anda dapat berenang, makin yakin bahwa bila seseorang masuk ke
dalam air yang dalam, anda tidak tenggelam, anda akan terapung-apung dengan
sendirinya.
Manusia pada dasarnya memiliki kemampuan mengapung di permukaan
air. Prinsip melakukannya merupakan perwujudan dari pemindahan pusat titik
berat (centre of gravity) dan pusat titik apung (centre of buoyancy). Manusia
memiliki pelampung alami yaitu organ tubuh yang bernama paru-paru. Ketika
manusia menghirup nafas, maka udara akan masuk kedalam paru-paru. Organ
tubuh paru-paru akan mengembang seperti halnya balon yang diisikan udara.
Balon yang berisi udara akan mengambang dipermukaan air, begitu juga manusia
yang mengatur udara di dalam paru-parunya agar tubuh manusia tetap
mengambang dipermukaan air.
Untuk menghilangkan rasa takut akan air perlu mengenal sifat-sifat air,
seperti adanya tahanan, daya apung (tekanan keatas). Posisi mengapung
tidak hanya dapat dilakukan dalam satu sikap saja, tetapi banyak posisi yang bisa
dilakukan supaya tubuh dapat mengapung diatas permukaan air.
a) Instant Floating
•

Sikap permulaan berdiri membungkuk, kepala di atas permukaan air.

•

Tarik nafas sedalam-dalamnya

•

Tahan nafas

•

Masukan badan anda kedalam air sampai unjung jari tangan
mengenai ujung kaki

•

Kedua kaki terangkat dari dasar kolam

•

Semua anggota badan rileks dan dengan cara sepasif mungkin
usahakan badan tetap mengapung

•

Sikap ini ialah kedua kaki dan kedua lengan mengarah ke bawah

•

Pada waktu mengapung keluarkan udara sedikit demi sedikit dari
mulut atau dari mulut dan hidung

•

Mata tetap terbuka

•

Ulangi latihan
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b) Egg and dribble float
•

Tarik nafas sedalam-dalamnya

•

Tahan nafas

•

Sikap permulaan jongkok pada dasar kolam, sehingga kepala
berada di bawah permukaan air

•

Sikap tersebut selanjutnya kedua kaki terangkat dari dasar kolam

•

Tarik kedua lutut sampai ke perut

•

kedua paha dekatkan dengan kepala atau dada

•

Tahan dengan kedua tangan bagian bawah lutut

c) IYX floating (Mengapung terlungkup)
•

Tarik nafas sedalam-dalamnya

•

Tahan nafas

•

Posisikan badan seperti akan meluncur

•

Luruskan tangan dan kaki sejajar dengan permukaan air sehingga

•

membentuk huruf ‘I’

•

Buka kedua lengan dan kaki tetap rapat lurus sehingga membentuk

•

huruf ‘Y’

•

Buka kedua lengan dan kedua kaki sehingga membentuk huruf ‘X’

d. Mengapung pada punggung
•

Sikap berdiri tegak

•

sikap tersebut kedua kaki terangkat ke depan atas, kedua tangan bebas
di samping badan

•

Muka khususnya hidung, mulut, dan mata usahakan berada di atas
permukaan air

•

Letak tubuh usahakan mendatar

•

Dapat mengapung dalam sikap ini selama mungkin, karena tidak ada
faktor halangan dalam mengambil dan mengeluarkan nafas

3) Meluncur
Langkah berikut setelah menguasai cara bernafasa dan mengapung dapat
dilanjutkan dengan meluncur. Latihan meluncur diperlukan untuk melatih
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keseimbangan tubuh di air. Tidak sedikit yang belajar renang, karena tidak
mampu menguasai keseimbangna tubuh tenggelam dan tidak mampu berdiri di
kolam renang meskipun kolam itu dangkal.
Latihan meluncur dapat dikerjakan sebagai berikut :
•

Berdirilah di tepi kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam dan
salah satu kaki/telapak kaki berada menempel pada dinding kolam untuk
siap melakukan dorongan. Luruskan kedua lengan diatas kepala dengan
ibu jari saling berkaitan/rapat dan kedua lengan harus menyentuh telinga

•

Tundukan tubuh dengan ujung jari tangan lebih dahulu tiba di atas
permukaan air. Serentak dengan tibanya kedua tangan diatas
permukaan air, kaki yang menempel pada dinding mendorong dinding
kolam secara perlahan-lahan sehingga tubuh terdorong ke depan untuk
melakukan luncuran. Pada saat sebelum melakukan luncuran ambillah
udara sebanyak-banyaknya melalui mulut dan kemudian buanglah
udara tersebut melalui mulut dibawah permukaan air pada saat melakukan
luncuran secara bertahap. Hasil akhir luncuran posisi tubuh lurus, posisi
lengan, badan dan kedua kaki sejajar (streamline).

•

Di saat luncuran berjalan, hindarkan mengambil sikap berdiri sebelum
titik luncurnya menurun dan kemudian berhenti, dan sebagai akibatnya
kedua kaki secara otomatis turun hingga dapat berdiri.
Apabila saat melakukan luncuran ternyata telah bisa mengendalikan
bagian-bagian tubuh terhadap keseimbangan, kemudian cobalah mendorong
dengan kedua belah telapak kaki, selanjutnya melakukan luncuran.
Pada saat meluncur usahakan pandangan menghadap kedepan dengan patokan
agar pandangan diarahkan kepada kedua ujung jari. Untuk memudahkan
keseimbangan, lakukan luncuran dengan sikap betul-betul rileks atau tidak tegang.
Sikap yang rileks akan dapat merasakan keseimbangan, sebaliknya sikap tegang
akan membuat badan tenggelam/tidak seimbang.
II. Gaya Renang
Dalam mendalami masalah renang, maka kita perlu mengetahui
tentang sifat-sifat benda yang bergerak dalam zat cair, dalam hal ini yang bergerak
dalam air itu adalah manusia. Apabila kita mempelajari renang, maka kita perlu
mengetahui tentang sifat-sifat yang khusus dari air. Sifat-sifat dari air antara lain:
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benda cair, temperature lebih rendah dari udara sekelilingnya, air mempunyai
tekanan atau tahanan, sehingga bila anda jatuh ke dalam air tidak merasa sakit,
karena air menahan jatuh anda. Yang terpenting lakukan pemanasan dan persiapan
sebelum berenang, karena terdapat berbagai resiko saat kita berada di air, baik
disengaja maupun tidak disengaja. Kecelakaan di air seperti kram dapat
menyebabkan cedera tenggelam. Oleh karena itu, sebelum berenang cari tahu
dahulu kedalaman kolam yang akan direnangi.
Renang merupakan jenis olahraga yang menyegarkan, menyenangkan dan
juga menyehatkan tubuh. Olahraga renang memiliki berbagai macam gaya yang
mungkin sudah tidak asing lagi untuk anda. Gaya renang adalah gerakan yang
muncul , ketika adanya kemauan melawan rasa takut.
Didalam olahraga renang terdapat 4 macam gaya renang, yaitu gaya bebas,
gaya dada, gaya punggung dan gaya kupu-kupu.
1. Gaya Bebas (Freestyle stroke)
Gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke
permukaan air. Kedua belah tangan secara bergantian digerakan jauh ke depan
dengan gerakan mengayuh, sementara kedua belah kaki dengan bergantian
dipukul naik turun kearah atas serta ke bawah. Padas sat berenang gaya bebas,
posisi muka menghadap permukaan air, pernafasan dilakukan waktu tangan
digerakkan menuju ke belakang (push), waktu tubuh menjadi miring serta kepala
menghadap samping. Pada saat mengambil nafas, perenang dapat menoleh ke
kiri dan ke kanan. Dibanding gaya renang yang lain, gaya bebas adalah gaya
berenang yang dapat membuat badan melaju lebih cepat di air. Gaya bebas adalah
gaya yang tidak terikat dengan teknik-teknik dasar yang spesifik, karena cendrung
seperti gerakan orang berjalan, sehingga gaya bebas dapat dipelajari oleh sebagian
orang.
2. Gaya Dada
Gaya dada adalah gaya renang sangat populer untuk renang rekreasi
dan gaya yang mudah di ajarkan kepada pemula. Posisi tubuh stabil serta kepala
bisa berada di luar air dalam waktu yang lama.Gaya dada (gaya katak) yaitu
berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, tetapi tidak sama
dengan gaya bebas, karena badan selalu dalam keadaan tetap. Kedua tangan secara
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bersamaan menarik ke arah samping menuju depan dada, kedua belah kaki
menendang ke arah samping belakang layaknya gerakan membelah air supaya
badan maju lebih cepat ke depan, pernafasan dilakukan saat mulut ada di
permukaan air, setelah satu kali gerakan tangan-kaki atau dua kali gerakan tangankaki.
3. Gaya Punggung
Pada saat berenang gaya punggung, orang berenang dengan posisi
punggung menghadap ke permukaan air, posisi wajah berada di atas air sehingga
mudah dalam mengambil nafas. Namun di saat berenang orang hanya dapat
melihat ke atas dan tidak bisa melihat ke depan. Sewaktu perlombaan renang
biasanya perenang memperkiran dinding tepi kolam dengan menghitung jumlah
gerakan. Di dalam gerakan gaya punggung,gerakannya tangan dan kaki serupa
dengan gerakan gaya bebas, namun dengan posisi tubuh terlentang dipermukaan
air. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan menuju pinggang dan
disamping paha layaknya gerakan mengayuh, mulut dan hidung berada di luar air,
sehingga mudah mengambil atau membuang nafas dengan mulut/hidung. Saat
perlombaan renang tidak sama melakukan start gaya bebas, dada dan kupukupu yang dilakukan di atas balok start, gaya punggung melakukan start dari
dalam kolam renang dengan kedua tangan memegang besi pegangan balok start,
kedua lutut ditekuk diantara kedua belah tangan dan kedua telapak kaki bertumpu
di dinding kolam
4. Gaya Kupu-kupu
Gaya kupu-kupu atau gaya lumba-lumba adalah salah satu gaya renang
yang posisi dada menghadap permukaan air. Kedua tangan secara bersamaan
ditekan kebawah dan digerakaan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan.
Sementara kedua kaki secara bersamaan memukul ke bawah dan ke atas seperti
gerakan sirip ikan atau lumba-lumba. Udara dihembuskan kuat-kuat dari mulut
dan hidung sebelum kepala muncul dari air dan udara dihirup dari mulut ketika
kepala berada di luar air. Gaya kupu-kupu gaya berenang yang sangat baru
diciptakan tahun 1933, berbeda dengan gaya yang lain gaya kupu-kupu
membutuhkan waktu yang lama dalam mempelajari koordinasi gerak tangan dan
kaki.
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BAB III
TEKNIK RENANG GAYA BEBAS
( FREESTYLE DAN CRAWL )
A. Pendahuluan
Dalam bab ini akan dibahas konsep dasar renang gaya bebas, teori serta
mempraktekan renang gaya bebas. Renang gaya bebas diberikan karena
merupakan tahapan dasar dalam belajar renang atau gaya yang cocok diberikan
pada anak yang baru belajar renang. Secara filosofis rangkaian gerakan gaya bebas
mirip dengan kegiatan berjalan kaki sehari-hari, dan juga gaya bebas merupakan
gaya tercepat dari semua gaya yang ada dalam pertandingan renang, karena gaya
renang ini mempunyai koordinasi gerak yang baik dan hambatannya paling
minim. Gerakan gaya bebas adalah gerakan yang baik karena, gerakan lengannya
berputar mirip dengan gerakan baling-baling pesawat udara, dan gerakan tungkai
kakinya turun naik secara menyilang.
Prinsip dasar dalam melakukan efisiensi gerakan teknik renang gaya
bebas adalah mekanisme gaya, posisi tubuh dan irama gerakan. Ciri khas gerakan
renang gaya bebas adalah posisi badan dalam satu garis lurus dan ada saat
recovery tangan waktu bergerak ke depan siku tinggi di atas permukaan air,
sehingga jangkauan jauh ke depan dapat tercapai. Hal ini menjadi bekal pembaca
secara teoritis tentang konsep dasar teknik renang gaya bebas
B. Tujuan
Setelah mempelajari bab ini tentang teknik renang gaya bebas diharapkan
pembaca akan mampu menjelaskan konsep tentang renang gaya bebas,
mengidentifikasi gerakan renang gaya bebas, serta mempraktikan renang gaya
bebas dengan baik dan benar. Agar dapat mewujudkan tujuan diatas, maka
pembaca harus memahami gerakan teknik dasar renang gaya bebas melalui
pengkajian bukuk cetak ini dengan baik, menjadikan gerakan teknik dasar
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renang gaya bebas tersebut sebagai pedoman satu arah dalam mempelajari
materi. Langkah selanjutnya mencoba mengkaji dan mempraktikan materi pada
bab ini melalui bagian demi bagian dengan mengacu pada gerak teknik renang
gaya bebas yang baik dan benar
C. Materi
Teknik renang gaya bebas dijelaskan terbagi dalam lima tahap, yaitu :
1) Posisi tubuh
2) Gerakan kaki
3) Gerakan lengan
4) Pengambilan nafas
5) Koordinasi gerakan
1. Posisi Tubuh (Body Position)
Pada tahap pertama dalam teknik renang gaya bebas seluruh tubuh dan
anggota tubuh rileks dengan posisi tubuh Hidrodinamis atau Streamline
(hampir sejajar dengan permukaan air), hal ini berguna untuk mendapatkan
hambatan (Resistensi) yang kecil. Sedangkan tubuh tegang dan posisi tidak sejajar
dengan air (sikap tidak streamline) selain mengeluarkan banyak energi juga akan
mendapatkan hambatan (resistensi) sangat besar bagi tubuh. Bisa digambarkan
kedudukan tubuh perenang berada dalam keadaan tengkurap, sikap melintang,
lengan lurus di atas kepala (mengambang seperti kayu) dan seluruh tubuh sedatar
mungkin dalam air. Dalam renang dikenal garis tubuh atau sentral line yang
memanjang atau membelah tubuh menjadi dua dari kepala sampai ke pusar,
meskipun garis ini hanya dalam bentuk khayalan perenang. pembentukan garis ini
dapat mengatur tarikan dan dorongan yang dilakukan dengan benar atau tidak
karna di saat berenang tubuh harus berputar pada garis pusat atau pada rotasinya.
Hindarkan posisi tubuh dari kemungkinan terjadinya gerakan-gerakan
tangan atau kaki yang mengakibatkan tubuh menjadi naik atau turun bahkan
meliuk-liuk. Posisi tubuh dipermukaan air, tergantung dari sikap kepala pada
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saat berenang. Kepala yang naik terlalu tinggi akan menyebabkan pinggang turun,
dan apabila kepala terlalu rendah, akan membat perenang berjuang lagi untuk
mengambil nafas, karena posisi dibawah air sangat sulit untuk maju. Posisi badan
yang paling baik adalah apabila sikap kepala, sedemikian rupa, sehingga
permukaan air tepat pada batas antara rambut dan dahi.
Cara melatih posisi tubuh.
1) Dalam posisi berdiri, punggung menghadap dinding condongkan
tubuh anda ke depan sampai dada mengenai permukaan air, kedua lengan
lurus ke depan.
2) Luncurkan tubuh anda ke depan, dengan cara menolakkan salah satu kaki
ke dinding tembok dan kaki yang lain menginjak dari lantai, dorong kaki
perlahan-lahan. Pertahankan sikap meluncur sejauh mungkin.
3) Ulangi latihan meluncur ini beberapa kali sampai lancar. Bila anda sudah
dapat merasakan adanya keseimbangan tubuh saat meluncur maka
latihan dihentikan.
Kesalahan yang sering terjadi di saat melatih posisi tubuh :
•

Meluncur dilakukan dengan tergesa-gesa padahal tubuh belum
sejajar dengan permukaan air. Akibatnya jarak cuncuran dekat.

•

Tolakan kaki lemah, sehingga luncurannya lambat.

•

Pinggang dilentingkan, sehingga bidang tahanan menjadi besar,
luncuran terhenti kepala ditundukkan, akibatnya luncuran terlalu
dalam.

Gambar. Posisi tubuh streamline
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2. Gerakan kaki
Dalam renang gaya bebas fungsi kaki yang utama adalah sebagai
stabilisator dan sebagai alat untuk menjadikan kaki tetap tinggi dalam keadaan
streamline, sehingga tahanan menjadi kecil dan faktor yang memberikan tenaga
dorong ke arah depan sehingga tubuh dapat meluncur. Dengan demikian
pukulan kaki komponen yang tidak kecil pengaruhnya dalam mencapai
keberhasilan renang gaya bebas. Pukulan kaki merupakan salah satu teknik
gerakan utama renang gaya bebas. Bisa digambarkan kedudukan pukulan kaki
sebagai sumber dorongan dari renang gaya bebas. Penelitian menunjukkan bahwa:
1. Pemakaian energy pada renang gaya bebas dengan menggunakan
kaki saja, lebih banyak daripada renang dengan lengan saja atau
renang memakai kaki dan lengan.
2. Pemakaian energy pada renang dengan lengan saja, kurang
daripada renang dengan lengan dan kaki pada kecepatan renangan
rendah. Tetapi pada kecepatanrenangan tinggi, pemakaian energy pada
renang yang menggunakan lengan saja menjadi lebih banyak
dibandingkan dengan renang yang menggunakan lengan kaki
Dengan hasil penelitian tersebut, maka seharusnya berenang haruslah
dilakukan dengan gerakan lengan dan kaki secara maksimal. Artinya gerakan kaki
haruslah dilakukan dengan frekuensi tinggi atau umumnya dilakukan dengan
enam kali pukulan kaki, untuk satu kali putaran lengan.
Teknik pukulan kaki dilakukan dengan cara menaik turunkan kaki kiri dan
kaki kanan secara bergantian pada bidang yang vertikal, pukulan dimulai dari
pangkal paha sampai ujung jari dan pada gerakan pukulan (ke bawah) tertekuk
pada lutut, untuk kemudian diluruskan pada akhir pukulan. Pukulan kaki ini
mempunyai fungsi sebagai penambah daya dorong tubuh untuk melaju dan
sebagai pengarah posisi tubuh. Hal ini dikarenakan pukulan kaki menyumbangkan
+ 70% tenaga dorong. Kekuatan atau kecepatan gerakan kaki, yaitu, pada gerakan
ke bawah atau gerakan tendangan dilakukan dengan keras (kekuatan penuh),
sedangkan pada waktu gerakan kaki ke atas dilakukan

18 | T e k n i k R e n a n g G a y a B e b a s

dengan agak pelan (rileks). Membedakan teknik pukulan kaki tersebut adalah
jumlah frekuensi pukulan naik turun kaki dan ketepatan dalam hubungannya
dengan tangan.
Gerakan kaki terdiri dari:
•

Irama gerakan kaki yang terdiri dari:
1) Naik turun mengarah lurus
2) Naik turun dengan 6 pukulan kaki (the six beat kick) dalam satu
kali putaran lengan dengan kedalaman kaki di bawah
permukaan air ketika naik turun dari atas permukaan air
berkisar 25–30 cm
3) Naik turun dengan 4 pukulan kaki (the four beat kick atau
broken tempo kick) dalam satu kali putaran lengan
4) Naik turun dengan 2 pukulan kaki (the two beat kick) dalam
satu kali putaran lengan
5) Naik turun dengan 2 pukulan kaki menyilang (the two beat
crossover kick).

•

Pada fase istirahat (disaat lutut membengkok, membentuk sudut
untuk memukul dan melecut) mempunyai sudut berkisar antara 30°40°.

•

Kedalaman paha ketika melakukan gerakan ke bawah atau saat
memukul atau melecut adalah 25–30 cm dari permukaan air.

•

Kedalaman tungkai kaki bagian bawah atau telapak kaki dari
permukaan air ketika melakukan pukulan dan lecutan sekitar 30-35
cm.

Dalam pelaksanaan pukulan kaki yang paling penting harus memperhatikan:
1) Seluruh kaki harus rileks 2) Pukulan dimulai dari pangkal paha 3) Kaki harus
diusahakan sejajar, dan kaki tidak keluar dari perrnukaan air.
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Gambar. Gerakan kaki gaya bebas
3. Gerakan Tangan
Gerakan lengan pada gaya bebas berputar ke arah depan, mirip dengan
gerakan baling-baling pesawat udara. Artinya jika satu lengan berada di depan,
maka lengan yang satunya lagi berada di belakang. Gerakan lengan merupakan
teknik yang penting dalam renang gaya bebas, karena gerakan lengan
merupakan unsur yang sangat menentukan pada laju gerakan di permukaan air.
Seperti yang dijelaskan dimana seorang perenang yang baik menggunakan kurang
lebih 30° tenaga dorong dari lengan dan 70° dari pukulan kaki ketika
menggunakan renang gaya bebas. Berdasarkan uraian tersebut, maka tenaga yang
dihasilkan dari gerakan lengan memberikan sumbangan tenaga dorong
30%, dengan demikian laju tidaknya seorang perenang ditentukan oleh baik
tidaknya teknik gerakan lengan.
Gerakan lengan renang gaya bebas terbagi lima fase, yaitu:
1) Fase tangan memasuki permukaan air (entry)
2) Fase tangan menangkap air (catch)
3) Fase tangan menarik air (pull)
4) Fase tangan mendorong air (push)
5) Fase istirahat (recovery)

20 | T e k n i k R e n a n g G a y a B e b a s

Fase tangan memasuki permukaan air (entry)
•

Memasuki permukaan air menggunakan ujung-ujung jari, dengan posisi
telapak tangan menghadap bawah (terlungkup)

•

Memasuki permukaan air ibu terlebih dahulu, sudut kemiringan antara
telapak tangan dengan permukaan air antara 30-400.

•

Masuknya tangan, sejauh mungkin dapat dijangkau. Jangkauan
maksimal dengan memutar tubuh pada rotasinya, bila tangan yang masuk
air, maka jangkauan maksimal diukur dengan naiknya bahu kiri ke atas
permukaan air.

Gambar. Tangan memasuki permukaan air
Fase tangan menangkap air (catch)
Kelanjutan fase tangan memasuki permukaan air adalah gerakan
menangkap air, gerakan ini dimulai saat fase gerakan memasuki permukaan air
berakhir. yaitu telapak tangan membuka untuk menekan serta siku membentuk
sudut.
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Gambar. Fase tangan menangkap air
Fase tangan menarik air (pull)
Garis tengah/garis sumbu (centre line) yang sifatnya khayalan perenang
saja sangat berfungsi dalam melakukan pull. Fase ini melakukan gerakan menarik,
tangan ditarik ke belakang menuju ke pusat atau pusar, dimana tarikan dengan
posisi telapak tangan bergerak lebih dahulu dari siku mendekati garis
pusat, siku saat ini sedang mengambil sikap dengan sudut 90-110o.

Gambar. Fase tangan menarik air

22 | T e k n i k R e n a n g G a y a B e b a s

Fase tangan mendorong air (push)
Fase gerakan tangan mendorong air dilakukan setelah gerakan tangan
menarik air berakhir, dimana gerakan ini ditandai dengan mendorong lengan
sampai lurus ke belakang sehingga ibu jari menyentuh bagian samping paha dan
arah telapak tangan menghadap ke atas, tarikan mendorong ini dilakukan dengan
kuat agar laju gerakan cepat. Perlu diperhatikan bahwa gerakan mendorong air
merupakan gerakan berkesinambungan dari gerakan tangan menarik air.

Gambar. Fase tangan mendorong air
Fase istirahat (recovery)
Fase istirahat merupakan kelanjutan gerakan mendorong air. Dimana
dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh tingkat kelentukan lengan, yaitu disekitar
persendian yang menghubungkan lengan bagian bawah dengan bagian atas, serta
persendian bahu. Gerakan istirahat dimulai dari posisi lengan lurus sejajar paha,
kemudian siku diangkat keluar dari permukaan air diikuti lengan bawah dan jarijari secara rileks digeser ke luar permukaan air dan dekat badan, setelah siku
mendekati kepala, jari-jari dimasukan ke dalam air, posisi telapak tangan
menghadap kedalam.
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Gambar. Fase tangan istirahat
4. Pengambilan nafas
Salah satu kesulitan di dalam belajar renang gaya bebas adalah cara
bernapas. Teknik gerakan kaki dan tangan mudah dikuasai. Begitu
dikoordinasikan dengan bernapas, rata-rata mengalami kesulitan. Oleh karenanya
perlu adanya latihan pembentukan cara bernapas. Setiap mengambil nafas dalam
gaya bebas yang sangat menentukan sekali adalah posisi tubuh, posisi tubuh yang
streamline dan lecutan kaki yang kuat adalah saat yang tepat untuk melakukan
pengambilan nafas dan gerakan kepala juga mempengaruhi pada posisi tubuh.
Gerakan pengambilan nafas dapat dilakukan dengan cara menoleh
kepala ke arah kanan atau menoleh kepala ke arah kiri, kepala yang di toleh
mempunyai sudut kemiringan + 45°”. Pengambilan nafas hendaknya dilakukan
dengan seefektif mungkin, agar hambatan yang terjadi dalam gerak maju lebih
kecil. Pengambilan nafas dilakukan pada saat berakhirnya gerakan tangan
kanan mendorong ke belakang, sedang lengan/tangan kiri tepat memasuki air, saat
itu kepala berpaling ke kanan dan mulut di atas permukaan air dengan cepat ambil
nafas melalui mulut. Penolehan kepala ke arah kanan dan kiri tersebut
mempunyai tujuan agar pernafasan yaitu mulut dan hidung keluar dari permukaan
air sehingga memudahkan dalam menghirup udara. Pengambilan nafas dilakukan
melalui mulut sebanyak-banyaknya, kemudian mulut ditutup, dilanjutkan
menoleh kepala hingga bagian muka masuk permukaan air. Pada saat itu buang
sisa pembakaran secara perlahan-lahan.
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Gambar. Fase pengambilan nafas
5. Koordinasi gerakan
Teknik gerakan koordinasi merupakan suatu rangkaian dan melatih
kerjasama antara bahagian-bahagian gerakan tangan, kaki dan pernafasan
secara berkesinambungan dan harmonis. Maksudnya gerakan koordinasi sama
dengan gerakan keseluruhan yang telah membentuk satu kesatuan gerakan secara
utuh. Gerakan tersebut terlihat secara harmonis dan teratur juga dapat
membedakan antara gerakan aktif dan pasif diantara elemen gerakan tersebut.
Jadi,rangkaian gerakan yang terjadi tersebut betul-betul membuat perenang
bergerak maju ke depan dan tidak tersendat-sendat.
Untuk mendapatkan gerakan koordinasi yang baik perlu dilakukan
gerakan keseluruhan tersebut secara berulang-ulang. Diharapkan perenang
pemula harus sering melakukan latihan/drill terus menerus agar tujuan penguasaan
teknik yang sempurna dapat tercapai. Koordinasi yang baik dapat dijelaskan
dengan kata-kata sebagai berikut: Lengan kanan masuk, kaki kanan ke atas, lengan
kiri masuk, kaki kiri ke atas. Dengan kata lain selagi lengan kanan masuk ke dalam
air, kaki kanan menendang ke atas (pukulan pertama), dan bila lengan kiri masuk
ke dalam air, kaki kiri menendang ke atas (pukulan keempat). Jumlah ada enam
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pukulan: tiga gerakan ke atas untuk tiap kaki dalam suatu siklus gerakan lengan
yang lengkap.
1) Tangan kiri masuk ke dalam air, gerakan kaki kiri ke atas, muka brada
di bawah permukaanair.
2) Tangan kiri mulai dengan gerakan menarik, tangan kanan mendorong
ke belakang ke arah paha, kaki kanan bergerak ke atas, muka dan mulut
berpaling ke kanan, mulut di atas permukaan air dan mengambil nafas
melalui mulut.
3) Tangan kiri pada akhir gerakan menarik, kaki gerakan ke atas kaki
kanan menendang ke bawah dilanjutkan dengan gerakan lecutan
pada pergelangan kaki dan punggung telapak kaki

4)

Tangan kanan masuk air, kaki kanan gerakan ke atas, tangan kiri pada
akhir gerakan menarik, kaki kiri gerakan menendang kebawah
dilanjutkan gerakan lecutan pada pergerakan kaki dan bagian punggung
telapak kaki.
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5) Tangan kiri pada akhir gerakan mendorong, kaki kiri gerakan ke atas, tangan kakan
dalam gerakan menarik, muka masuk ke dalam air.

6) Tangan kanan dalam gerakan menarik, kaki kanan gerakan ke atas
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BAB IV
TEKNIK RENANG GAYA DADA
( BREASTSTROKE )
A. Pendahuluan
Dalam bab ini dibahas mengenai konsep dasar renang gaya dada, teori
serta mempraktekan renang gaya dada. Renang gaya dada merupakan teknik
renang yang paling tua dan berkembang di Eropa pada abad ke XIV. Gaya dada
adalah gaya renang pertandingan pertama berkembang mulai popular tahun 1875.
Gaya dada disebut juga gaya katak, karena berenangnya meniru gerakan katak.
Perbedaannya, pada manusia sewaktu sikap meluncur kedua kaki dan lengan
lurus, sedang pada gerakan katak sikap seperti ini tidak dijumpai. Dalam abad ke19, yang diajarkan di sekolah-sekolah termasuk di kalangan militer juga yang
dilombakan hanya gaya katak saja, sehingga pada waktu itu gaya tersebut disebut
schoolsiag (renang yang diajarkan di sekolah) yang diambil dari bahasa Belanda.
Bagi seseorang yang menguasai gaya ini dia dapat berenang dalam jarak jauh atau
pada waktu lama.
Mempelajari teknik renang gaya dada pada dasarnya tidaklah terlalu sulit
dalam melakukannya. Faktor yang menunjang kemudahan dalam melakukan
gaya dada adalah posisi badan memiliki bidang tumpu lebih luas terhadap air,
pernafasan relatife mudah, gerakan membengkokan anggota tubuh tidaklah sulit
dan faktor keletihan yang lebih lama terjadi. Hal ini menjadi bekal pembaca secara
teoritis dalam mempelajari tentang konsep dasar teknik renang gaya dada.
B. Tujuan
Setelah mempelajari Unit ini tentang teknik renang gaya dada diharapkan
pembaca akan mampu menjelaskan konsep tentang renang gaya dada,
mengidentifikasi gerakan renang gaya dada, serta mempraktikan renang gaya

T e k n i k R e n a n g G a y a D a d a . . . | 29

dada dengan baik dan benar. Agar dapat mewujudkan tujuan diatas, maka
pembaca harus memahami gerakan teknik dasar renang gaya dada melalui
pengkajian bahan ajar cetak ini dengan baik, menjadikan gerakan teknik dasar
renang gaya dada tersebut sebagai pedoman satu arah dalam mempelajari materi.
Langkah selanjutnya mencoba mengkaji dan mempraktikan materi pada bab ini
melalui bagian demi bagian dengan mengacu pada gerak teknik renang gaya dada
yang baik dan benar.
C. Materi
Fase-fase gerakan yang perlu diperhatikan dalam gaya dada ialah:
1) Posisi badan,
2) Gerakan kaki
3) Gerakan tangan,
4) Pengambilan nafas
5) Koordinasi gerakan
1. Posisi Badan
Di dalam semua gaya posisi badan dijaga dalam sikap yang
streamline, atau posisi yang horizontal terlungkup dan sedatar mungkin dengan
permukaan air. Tubuh dan seluruh anggota tubuh harus rileks, agar tidak
mengeluarkan tenaga yang cuma-cuma. Sekali lagi kuncinya adalah terletak pada
sikap kepala pada waktu mengambil napas. Pada gaya dada, pada waktu kepala
naik di atas permukaan air untuk bernapas, harus diusahakan serendah mungkin,
sehingga bibir bawah tepat pada permukaan air, sedang pada waktu kepala masih
di atas air, diusahakan sebagian kecil dari rambut kepala masih di atas permukaan
air. Dengan jalan tersebut maka sikap (posisi) badan akan semakin streamline.
2. Gerakan kaki
Peranan gerakan kaki sangat penting untuk memperoleh gerak laju
kedepan dalam renang gaya dada. Menurut beberapa ahli renang,
perbandingan hasil dorongan tungkai kaki dan tarikan tangan akan
berbanding 80% : 20%. Berdasarkan teori ini, maka gerakan tungkai kaki harus
dikuasai dengan baik.
•

Pada saat tubuh meluncur tarik kedua tumit ke arah panggul, dengan
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menekuk kedua lutut, jarak kedua lutut tidak terlalu lebar.
•

Putar kedua telapak kaki sehingga kedua telapak kaki menghadap
keluar, jarak antara kedua telapak kaki selebar panggul.

•

Dorongkan kedua telapak kaki secara kuat dan serempak, dengan
gerakan setengah melingkar, sampai kedua tungkai kaki menjadi
lurus dan rapat.
Pada recovery gerakannya adalah sebagai berikut: dari sikap meluncur
kedua kaki dalam keadaan lurus, mulai gerakan menarik kaki dengan cara lutut
ditekuk. Gerakan ini dilakukan, dengan pelan untuk mengurangi tahanan. Telapak
kaki selama tarikan tetap menghadap ke atas. Lebar antara kedua lutut terletak di
tengah-tengah antara tumit dan pantat. Jadi antara tumit, lutut dan pantat
membentuk huruf “V”. Apabila lutut terlalu ditarik ke depan, sehingga lutut
berada di bawah perut maka pantat akan keluar dari permukaan air, sebaliknya
apabila lutut terlalu di belakang, maka kaki akan keluar dari permukaan air.
Gerakan tendangan kaki dimulai setelah berakhirnya gerakan recovery
kedua kaki. Kedua kaki, ditendang ke arah luar dan dirapatkan kembali. Gerakan
ini melingkar setengah lingkaran. Kecepatan gerakan tendangan kaki dimulai
dari gerakan pelan kemudian cepat pada waktu kaki memutar
/mencambuk gerakannya adalah yang paling keras, untuk kemudian kaki menjadi
rapat dan lurus. Akhir dari gerakan tendangan kaki (gerakan mencambuk) telapak
kaki dari keadaan tertekuk menjadi lurus kembali. Perlu diketahui bahwa gerakan
kaki kanan dan kaki kiri, selalu bersamaan dan simetris. Telapak kaki perenang
gaya dada haruslah lemas pada pergelangan kaki (articulation falo-cruralis),
sehingga dapat bergerak dengan mudah dari telapak kaki yang lurus ke tertekuk
dan sebaliknya. Dalam pelaksanaan tendangan kaki mencambuk, telapak kaki
merupakan pendorong yang utama. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar :
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Gambar . Gerakan kaki gaya dada

Gambar. Gerakan kaki gaya dada dilihat dari atas
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3. Gerakan tangan,
Gerakan tangan pada gaya dada prinsipnya ada dua tahap: yaitu gerakan
menarik dan kembali. Gerakan mendorong tidak ada, karena pada akhir gerakan
menarik, kedua tangan segera kembali bersamaan gerakan pukulan kedua kaki.
Urutan gerakan tangan gaya dada :
1. Sikap permulaan kedua tangan lurus ke depan, telapak tangan meghadap
ke bawah. Fase membuka keluar, saat dimana kedua tangan membuka
ke samping hingga perpanjangan garis bahu
2. Saat menarik kedua tangan, kedua sikut menyamping, kedua tangan
terpisah sampai kedua tangan di depan dada/dibawah dagu, sudut yang
dibentuk antara telapak tangan dengan permukaan air pada saat menyapu

3.

4.

keluar adalah 30-450 dan sudut yang dibentuk antara lengan bawah
dengan tangan pada pergelangan tangan 15-300.
Fase mendorong ke dalam dilakukan setelah berakhirnya fase menarik
tangan ke samping, dimana pada saat melakukan dorongan ke dalam
kedua telapak tangan saling berhadapan serentak dengan menutup
telapak tangan hingga bertemu pada satu garis lurus dibawah dagu.
Kedua tangan selesai melaksanakan gerakan recovery, badan dalam
posisi meluncur. Gerakan tangan gaya dada selalu dilakukan secara
serentak dan sistematis antara tangan kanan dan tangan kiri.
Dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar. Gerakan tangan
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Gerakan menarik harus dilakukan dengan kuat, karena untuk
meluncur gerakan ke depan, sedang gerakan kembali dilakukan dengan pelanpelan, karena ini merupakan gerakan kontra.
4. Pengambilan nafas
Pernapasan pada renang gaya dada dilakukan dengan cara
mengangkat kepala ke arah depan, pandangan melihat ke arah depan sehingga
mulut ke luar dari permukaan air. Naiknya kepala diusahakan sedikit mungkin
hanya secukupnya untuk dapat bernapas. Naiknya kepala sedikit mungkin ini akan
mengakibatkan dapat dipertahankannya posisi badan yang stream line.
Pengambilan napas dilakukan pada saat kepala naik ke atas permukaan air, mulut
dibuka lebar sehingga udara dapat masuk secara bebas. Pengeluaran udara
dilakukan pada saat kepala akan masuk dari permukaan air, hembusan udara
melalui mulut secara cepat (eksplosif).
Gerakan pernafasan dilakukan bersamaan dengan gerakan kedua tangan.
Pengambilan nafas dilakukan pada waktu mengangkat kepala keluar dari air
sedangkan pengeluaran nafas dilakukan pada waktu kepala masuk di dalam air.
Dengan kata lain pada akhir gerakan menarik oleh kedua tangan, kepala diangkat
sampai mulut berada di atas permukaan air untuk segera mengambil nafas. Pada
saat kedua tangan dilurüskan kembali, kepala masuk kembali ke dalam air dan
waktu itu mengeluarkan nafas. Pengambilan nafas melalui mulut, sedang
mengeluarkan nafas melalui mulut atau hidung.

Gambar. Pengambilan Nafas
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5. Koordinasi gerakan
Setelah menguasai posisi badan, macam-macam gerakan kaki,
lengan/tangan, dan cara pernafasan yang lebih penting lagi adalah adanya
koordinasi yang baik sehingga terjadi gerakan yang serasi dan utuh dalam renang
gaya dada. Koordinasi ini hanya dapat terjadi setelah melalui latihan yang
sungguh-sungguh dan terus-menerus. Ada dua pendapat tentang gerakangerakan yang lebih dahulu perlu dipelajari. Pendapat pertama mengatakan dalam
gaya dada yang perlu dipelajari dahulu adalah gerakan tangan dan kepala sewaktu
mengambil dan mengeluarkan nafas, baru kemudian dilanjutkan dengan gerakan
kaki. Sedang pendapat kedua gerakan kakilah yang penting dipelajari dahulu, baru
kemudian gerakan tangan dan kepala dalam hal pernafasan.
•

Saat gerakan tubuh meluncur maju dan berakhirnya kedua kaki, menutup
dan gerakan mendorong dan kedua tangan lurus ke depan, kepala masuk
ke dalam air, telapak tangan menghadap ke belakang.

•

Kedua tangan ditarik, kepala khususnya mulut keluar di atas permukaan
air untuk mengambil nafas melalui mulut, kedua kaki tetap lurus ke
belakang.
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•

Tarikan kedua tangan setelah sampai pada bagian bawah dada akan
menuju ke dagu, kedua kaki mulai ditarik ke depan dan dibuka.

•

Kedua kaki melakukan gerakan menutup, bersamaan dengan itu kedua
tangan mulai akan meluruskan ke depan, kepala masuk ke dalam air.

•

Kedua kaki mengakhiri gerakan menutup dengan cambukan pada
pergelangan kaki, kedua tangan kembali diluruskan ke depan, kepala
masuk ke dalam air diikuti dengan mengeluarkan nafas melalui mulut atau
mulut dan hidung.

•

Saat-saat tubuh meluncur ke depan. Kedua kaki lurus ke belakang, kedua
tangan lurus ke depan, kepala masuk ke dalam air. Sikap ini kembali
seperti semula yaitu termasuk saat-saat berakhirnya gerakan maju
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BAB V
TEKNIK RENANG GAYA PUNGGUNG
( BACKSTROKE )
A. Pendahuluan
Renang Gaya punggung adalah berenang dengan posisi punggung
menghadap permukaan air. Gerakan kaki dan tangan serupa dengan gaya bebas,
tetapi dengan posisi tubuh telentang di permukaan air kedua belah tangan secara
bergantian digerakkan menuju pinggir seperti gerakkan mengayuh. Mulut dan
hidung berada di luar air sehingga mudah mengambil atau membuang napas
dengan mulut atau hidung.
Sewaktu berenang gaya punggung, posisi wajah berada di atas air
sehingga perenang hanya melihat atas dan tidak bisa melihat ke depan. Seaktu
berlomba, perenang memperkirakan dinding tepi kolam dengan menghitung
jumlah gerakan. Renang Gaya Punggung disebut juga dengan Back Crawl Stroke.
Hal ini menjadi bekal pembaca secara teoritis tentang konsep dasar teknik renang
gaya bebas.
B. Tujuan
Setelah mempelajari bab ini tentang teknik renang gaya punggung
diharapkan pembaca akan mampu menjelaskan konsep tentang renang gaya
punggung yang benar, mengidentifikasi gerakan renang gaya punggung, serta
mempraktikan renang gaya punggung dengan baik dan benar. Agar dapat
mewujudkan tujuan diatas, maka pembaca harus memahami gerakan teknik
renang gaya punggung melalui pengkajian buku cetak ini, menjadikan gerakan
teknik renang gaya punggung tersebut sebagai pedoman dalam mempelajari
materi. Langkah berikutnya mencoba mengkaji dan mempraktikan materi pada
bab ini melalui bagian demi bagian dengan mengacu pada gerak teknik renang
gaya punggung yang baik dan benar.
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C. Materi
Fase gerakan yang dilakukan dalam gaya punggung, hampir sama dengan renang
gaya bebas, perbedaannya pada posisi tubuh dan arah gerakan tangan. Dalam
renang gaya punggung, posisi tubuh telentang, dataran punggung mengapung
lebih luas, karena itu kemampuan mengapung tubuh lebih lebih besar dibanding
dengan gaya bebas. Di dalam berenang gaya punggung, pengambilan nafas bukan
masalah, karena muka menghadap ke atas, sehingga pengambilan nafas lebih
leluasa. Akan tetapi pandangan ke arah tujuan terhalang dan bagi perenang pemula
hal ini akan menimbulkan rasa takut.
Beberapa teknik dalam gaya punggung yang harus mendapat perhatian:
a) posisi badan
b)
c)
d)
e)

gerakan kaki
gerakan tangan
pengambilan nafas
koordinasi gerakan

1. Posisi badan
•

Posisi tubuh hidrodinamis atau streamline, hampir sejajar permukaan air
dengan posisi tubuh telentang mendatar, kecuali kepala atau muka yang
tetap berada di atas permukaan air.

•

Usahakan letak punggung sedatar mungkin/sehorisontal mungkin,
sedangkan letak kedua kaki, panggul sedikit lebih rendah dibandingkan
dengan kepala dan bahu, dan pandangan ke atas. Sikap ini dapat
dilakukan, apabila kaki digunakan cukup efektif.

•

Sikap kepala pada dasarnya seperti yang bersangkutan tidur di air,
dengan sikap rileks tanpa harus mengarahkan pandangan kemana saja.
Meskipun demikian dapat pula arah pandangan dilakukan dengan
toleransi sudut arah pandang maksimal 450.
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2. Gerakan kaki
Pada prinsipnya gerakan kaki pada gaya punggung sama seperti gaya
bebas. Gerakannya adalah kaki bergerak ke atas ke bawah silih berganti dan
sumber gerak mulai dari panggul atau pangkal paha diikuti dengan gerakan fleksi
dan relaksasi pada lutut dan pergelangan kaki. Gerakan kaki ini harus seimbang
dengan perputaran tubuh pada porosnya.

Gambar. Gerakan kaki gaya punggung
•

Sewaktu kaki melakukan pukulan ke bawah kaki lurus, sedangkan kaki
berada ± 20 cm di bawah permukaan air kemudian lutut dibengkokkan
sampai kaki berada pada kedalaman ± 45 cm. Luruskan ibu jari kaki dan
putar ke dalam denganpergelangan rileks.

•

Gerakan ke atas, angkat kaki, dan luruskan lutut dengan cepat, tendang air
ke atas dengan punggung telapak kaki dan gerakan cambuk pergelangan
kaki.

•

Pada waktu gerakan kaki ke atas, lutut tetap di bawah permukaan air,
sedang ujung-ujung jari kaki tetap di bawah permukaan air. Agar
diperhatikan bahwa gerakan itu bukan akibat lutut yang ditarik ke atas
hingga dapat menendang, akan tetapi tungkai kaki bawah akan menendang
dan melecut membentuk sudut pada lutut sebagai akibat turunnya tungkai
kaki bawah.

•

Berikut kaki diluruskan lagi, kaki masuk ke dalam dan siklus tersebut di
atas terulang terus menerus, jarak gerakan kaki ke atas dan ke bawah
dalam gaya punggung lebih lebar dari pada gaya bebas.
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•

Sebagai patokan saat tungkai kaki bawah turun jarak dari permukaan air
antara 30-40 cm.

•

Pada waktu pukulan kaki ke atas sampai gerakan cambuk pergelangan
kaki, adalah merupaka tenaga terbesar dalam menggerakkan tubuh melaju
kebelakang.

•

Daya lentuk pergelangan kaki mempunyai peran yang sangat menentukan
untuk melakukan dorongan maju.

3. Gerakan tangan
Fase gerakan tangan pada gaya punggung :
Fase masuknya tangan ke permukaan air
Setelah sikap tegak lurus tangan di saat melakukan fase istirahat,
dilanjutkan dengan fase masuknya tangan ke permukaan air terlebih dahulu
kelingking, dengan sikap ini telapak tangan akan mengarah keluar. Kedalaman
tangan akan banyak bergantung kepada tingkat kelentukan (flexibility) dari yang
bersangkutan. Memperoleh kedalaman saat masuknya tangan, pada akhir putaran
tangan, agar dibantu dengan rotasi tubuh semaksimal mungkin dimana bila tangan
kanan masuk, maka rotasi yang dilakukan dengan mengangkat bahu secara
maksimal adalah bahu kiri. Begitu juga sebaliknya, sehingga angkatan bahu naik
hingga di atas permukaan air akan mendorong tangan yang masuk permukaan air
mencapai kedalaman maksimal sebagaimana yang diharapkan. Fase masuknya
tangan kedalam air, berakhir sebelum fase menangkap akan mulai pada kedalaman
25-35 cm.
Fase menangkap
Pada kedalaman 25-35 cm, fase menangkap dilakukan dimana sudut yang
dibentuk antara lengan dan tangan pada pergelangan 600.
Fase menarik
Fase ini dikerjakan agar telapak tangan dan lengan bagian bawah bergerak
lebih dahulu. Perlu diperhatikan telapak tangan pada posisi menyapu kedalam
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(inward sweep) dengan sudut yang cukup dan usahakan akhir dari sapuan kedalam
ini membentuk sudut 900-1000 pada sikut. Sebagai patokan dapat digunakan agar
ujung-ujung jari berada dibawah permukaan air pada kedalaman 7-18cm dari
permukaan air. Pola tarikan yang dilakukan adalah pola ‘S’. Saat melakukan fase
tarikan, agar sikut tidak terlebih dahulu ditarik dan hal ini berakibat turunnya sikut
tanpa bermanfaat untuk bergerak maju (drops elbow). Fase tarikan berakhir kirakira sedikit dibawah bahu (sekitar dada).
Fase menekan
Fase menekan adalah fase dimana tangan melakukan tekanan akhir. Pada
fase ini agar diperhatikan telapak tangan menghadap depan dengan arah sejajar
panjang tubuh menghadap bagian bawah tubuh. Fase ini dimulai dari bawah
bagian bahu hingga berakhir pada kedalaman + 20-30 cm dari punggung
tangan ke atas permukaan air. Akhir dari fase ini dikerjakan dengan seluruh bagian
lengan dan lecutan telapak tangan.
Fase istirahat
Fase istirahat dimulai setelah telapak tangan melakukan akhir fase
menekan dengan lecutan hingga lengan keluar dari permukaan air dengan ibu jari
terlebih dahulu keluar dari permukaan air dan berakhir disaat kelingking akan
mulai masuk permukaan air di atas kepala. Berakhirlah gerakan kembali dan
kemudian dilanjutkan dengan gerakan menarik, sehingga siklus gerakan menarik,
mendorong, dan kembali berlangsung terus menerus.
4. pengambilan nafas
Pengambilan nafas dalam gaya punggung sebenarnya tidak mengalami
kesulitan, karena mulut dan hidung selalu berada di atas permukaan air. Gangguan
yang terjadi seringkali percikan air, terutama bila masuk ke dalam hidung.
Percikan air tersebut terjadi terutama disebabkan oleh gerakan lengan. Untuk
menghindari gangguan tersebut, usahakan tidak mengambil nafas waktu
gerakan tangan akan mendekati hidung. Untuk gaya punggung pengambilan nafas
sebaiknya dilakukan melalui mulut dan hidung, pada saat kedua lengan berada di
dalam air, yaitu pada saat kedua lengan dalam posisi mendatar, saat lengan yang
satu masuk dan lengan lainnya akan keluar.
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5. koordinasi gerakan
Untuk mendapatkan tenaga maksimal, perlu keseimbangan seluruh tubuh.
Hal mi dapat dihasilkan atas keserasian dan ketepatan gerak antara tangan dan
kaki. Bagi perenang yang baik umumnya menggunakan 6 (enam) pukulan, yaitu
tiga kali untuk setiap gerakan tangan atau enam kali untuk gerakan tangan yang
utuh (satu pukulan kanan dan satu pukulan kin). Tentang pengambilan nafas tidak
ada masalah, selama posisi badan tetap mendatar dan adanya keserasian dan
ketepatan gerak antara gerakan tangan dan kaki.
Fase koordinasi tangan kanan dan kiri, dikerjakan saat tangan kanan lurus
diatas kepala, maka tangan kiri berada lurus disamping tubuh. Putarlah tangan
kanan mulai melakukan rangkaian gerak di bawah permukaan air, serentak dengan
itu tangan kiri keluar dari permukaan air dengan dimulai ibu jari. Serentak dengan
tangan kanan berakhir melakkan fase mendorong hingga berakhir disamping paha
pada kedalaman 20-30 cm dari permukaan air, maka
tangan kiri juga mencapai kedalaman yang sesuai, lakukan terus bergantian.
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BAB VI
TEKNIK MENGAPUNG
( INJAK-INJAK AIR )
A. Pendahuluan
Injak-injak air/water trappen adalah mengapung di air tanpa berpindah
tempat dimana perenang tidak bergerak maju atau mundur, ke arah kiri atau ke
arah kanan. Pada umumnya Injak-injak air/water trappen ini digunakan apabila
perenang menglami hambatan dalam renangnya, karena ia akan bertabrakan
dengan perenang yang lain, sehingga ia harus berhenti untuk sementara. Injakinjak air/water trappen juga dilaukan bagi pemula dan yang ingin belajar
berenang atau yang belum menguasai cara-cara berenang. Dengan mempelajari
teknik ini pembaca akan mampu bertahan hidup di air minimal 15 menit, sampai
bantuan datang menolong.
B. Tujuan
Tujuan mempelajari bab ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan
secara mendalam tentang injak-injak/water trappen. Agar dapat mewujudkan
tujuan diatas, maka pembaca harus memahami gerakan teknik injak-injak/water
trappen melalui pengkajian buku cetak ini dengan baik. Selain itu juga agar
pembaca mampu melakukannya dalam proses pembelajaran.
C. Materi
Injak-injak air/water trappen
Injak-injak air dan water trappen adalah dua kata yang berbeda, tetapi
dalam bentuk pelaksanaannya sama. Dikaitkan dengan proses pembelajaran
memiliki arti yang sama, yaitu mengapung. Injak-injak air adalah suatu bentuk
renang, dimana perenang tidak bergerak maju atau mundur, ke arah kiri atau ke
arah kanan. Water trappen yaitu teknik mengapung di air tanpa berpindah tempat
(bukan berenang). Jadi, injak-injak air dan water trappen memiliki pengertian
yang sama dalam pembelajaran ini. injak-injak air/Water trappen dilakukan bagi
para pemula dan juga bagi mereka yang belum menguasai cara-cara berenang.
Teknik injak-injak air/Water trappen dapat dilakukan dengan posisi tubuh
tegak lurus dalam air dan hanya menggerakan bagian kaki seperti kaki katak.
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Fungsi dari gerakan ini untuk menghemat tenaga dan mengurangi keluarnya
keringat yang dapat memicu dehidrasi. Teknik ini bisa dilakukan untuk bertahan
hidup di air, baik di kolam atau di laut mempertahankan diri sampai bantuan
datang menolong. Penguasaan teknik ini minimal 15 menit, dimana seseorang
dapat bertahan mengapung tanpa berpindah tempat dan tanpa merasakan
kelelahan/nafas yang tersengal-sengal. Semakin lama seseorang bisa mengapung
maka semakin baik. Menguasai teknik ini dikembangkan dengan mengatur nafas,
menggunakan pernafasan perut dan melanjutkan dengan cara posisi terlentang.
Pada umumnya injak-injak air/Water trappen ini digunakan apabila
perenang menglami hambatan dalam renangnya, karena ia akan bertabrakan
dengan perenang yang lain, sehingga ia harus berhenti untuk sementara. Dalam
saat berhenti ini perenang harus menggerakan lengan dan kakinya agar tidak
tenggelam dan setelah hambatan di depannya sudah tidak ada, maka pereng
tersebut dapat melanjutkan renangnya. Disamping itu sikap menginjak-injak air
ini banyak digunakan dalam permainan polo air. Pada permainan ini banyak
mmenggunakan injak-injak air, baik pada waktu pertandingan maupun pada
waktu latihan. Banyak juga permainan di air yang lain, seperti kejar-kejaran,
permainan dengan bola, yang menggunakan injak-injak air. Dapat disimpulkan
manfaat atau kegunaan dari injak-injak air/water trappen sebagai berikut :
1) Untuk mengapung di atas permukaan air
2) Untuk istirahat pada waktu di air
3) Untuk memberikan pertolongan kepada seseorang yang mengalami
tenggelam.
Teknik gerakan pada injak-injak air dapat dirinci sebagai berikut :
1. sikap badan
2. gerakan kaki
3.
4.
5.

gerakan lengan
pernapasan
koordinasi gerakan

1. Sikap badan
Pada semua gaya renang, yaitu gaya bebas, gaya dada, gaya punggung,
dan gaya kupu-kupu; menghasilkan posisi badan dalam renang sedatar
mungkin pada permukaan air, (posisi yang stream line), dengan tujuan agar
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tahanan depan menjadi kecil. Pada injak-injak air, posisi badan tidaklah datar pada
permukaan air, melainkan cenderung tegak lurus pada permukaan air, hal ini
dilakukan karena pada waktu injak-injak air/water trappen tidak bergerak maju
sehingga tahanan depan tidak perlu diperhitungkan. Posisi badan tidak tepat tegak
lurus pada permukaan air, melainkan agak mering ke depan, dimana bagian
kepala lebih ke depan. Pada posisi ini diharapkan agar penampang badan akan
lebih luas dibandingkan dengan sikap yang tegak lurus pada permukaan air.
Dengan demikian maka daya mengapung badan akan menjadi lebih besar, posisi
badan ini harus stabil, tidak terlalu bergerak ke atas, ataupun terlalu banyak
bergerak ke bawah. Hal ini sangat banyak berhubungan dengan gerakan lengan
dan gerakan kaki.
2. Gerakan kaki
Gerakan kaki pada injak-injak air/water trappen lebih mirip dengan
tendangan kaki pada gaya dada atau kaki katak dibandingkan dengan
tendangan kaki pada gaya bebas. Tendangan kaki ini arahnya ke bawah untuk
dapat menghasilkan dorongan ke arah atas, bentuknya ada dua :
1. tendangan secara bersama-sama antara kaki kanan dan kaki kiri
2. tendangan secara bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri.
Yang perlu diperhatikan mengenai tendangan kaki ini yaitu tendangan
janganlah terlalu keras, sebab apabila tendangan kaki terlalu keras akan
mengakibatkan dorongan badan ke atas secara keras pula (ingat hukum
gerakan ke tiga dari Isac Newton). Prinsipnya, tendangan kaki ini tidak terlalu
keras, karena hanya digunakan untuk menahan badan jangan sampai
tenggelam. Dengan tendangan kaki yang tidak terlalu keras, maka posisi badan
akan lebih stabil, tidak terlalu bergerak naik turun seperti halnya tendangan kaki
pada gaya dada, maka telapak kaki pada menginjak-injakair ini haruslah lemas
pada waktu bergerak. Pada saat kaki ditarik ke atas, maka telapak kaki haruslah
lemas atau dalam keadaan dorsa flexi, sedangkan pada waktu tendangan kaki ke
bawah haruslah pada posisi ditekuk atau dalam keadaan plantes flexi.
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3. Gerakan tangan
Gerakan tangan pada injak-injak air/water trappen adalah mirip
dengan tangan pada gaya dada, dibandingkan dengan dayung gerakan tangan pada
gaya bebas. Gerakan tangan ini lebih mengarah ke bawah daripada ke belakang,
dikarenakan tujuannya adalah untuk menghasilkan dorongan ke arah depan. Pada
umumnya gerakan tangan pada injak-injak air ini ada 2 macam :
1) kedua tangan mendayung secara bersama-sama, antara lengan kiri dan
lengan kanan
2) Kedua tangan mendayung secara bergantian antara tangan kanan dan
tangan kiri.
Sama seperti tendangan kaki, gerakan tangan pada injak-injak air ini janganlah
terlalu keras, tetapi secukupnya saja, sehingga gerakan dari badan ke atas maupun
ke bawah tidak terlalu keras, tetapi lebih stabil.
4. Pernapasan
Pernapasan pada injak-injak air/water trappen bukanlah merupakan
masalah, mengingat seluruh termasuk mulut berada di atas permukaan air.
Pernapasan yaitu pengambilan O2 dan pengambilan CO2 dilakukan dengan
biasa saja, tidak seperti pada pernapasan renang, dimana dilakukan secara meledak
pada waktu mengambil udara maupun mengeluarkan udara. Haruslah diusahakan
bahwa permukaan air berada disekitar dagu perenang. Dalam bernapas janganlah
berusaha menaikan mulut jauh dari ats permukaan air, sehingga leher atau dadanya
kelihatan atau berada di atas permukaan air. Bila hal ini terjadi maka pada
kesempatan berikutnya badan turun sampai mulut berada di bawah permukaan air,
hal ini akan menyulitkan pernapasan. Pada injak-injak air apabila pada suatu
ketika mulut perenang berada di bawah permukaan dikarenakan oleh gerakan
tangan maupun gerakan kaki kurang stabil, maka perenang harus bersikap tenang,
dan mulut ditutup rapat, tidak bernapas, berada di bawah permukaan air. Pada
kesempaan berikutnya mulut akan keluar dari permukaan air, pada kesempatan
itulah mulut dibuka untuk bernapas. Ingat bahwa pernapasan pada injak-injak
air, dilakukan dengan mulut bukan dengan hidung. Sehubungan dengan
pernapasan pada menginjak- injak air ini, haruslah diusahakan gerakan-gerakan
lengan dan kaki yang stabil sehingga mengakibatkan sikap badan yang stabil pula
(tidak naik terlalu jauh), dan akan mengakibatkan pula mulut selalu di atas
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permukaan air, sehingga pernapasan tidak mengalami gangguan.
5. Koordinasi gerakan
Koordinasi gerakan ini haruslah diusahakan agar gerakan dari tangan dan
gerakan kaki menghasilkan sikap badan yang stabil. Sikap badan yang stabil ini
adalah sikap dimana badan bergerak ke atas dan ke bawah sedikit sekali. Pada
umumnya dalam injak-injak air/water trappen, gerakan yang dipakai adalah
gerakan yang bersama-sama, yaitu untuk gerakan kedua kaki bergerak bersamasama antara kaki kanan dan kaki kiri, gerakan tangan bergerak bersama-sama
antara tangan kanan dan lengan kiri. Pada saat kedua kaki menendang ke arah
bawah, maka kedua tangan bergerak ke arah atas sebaiknya saat kedua kaki
bergerak ke atas, maka kedua tangan mendayung air ke arah bawah. Dengan
koordinasi gerakan lengan dan kaki seperti tersebut di atas, diharapkan sikap
badan akan menjadi stabil.
Dapat disimpulkan Injak-injak air/water trappen adalah merupakan
renang berdiri atau bentuk berenang tidak maju-mundur, ke kiri dan kanan atau ke
depan dan kebelakang. Kegunaan menginjak-injak air terutama yaitu pada saat
kita akan bertabrakan dengan perenang lain dalam kolam renang, oleh karena itu
kita perlu berhenti dengan cara menginjak-injak air. Menginjak-injak air banyak
juga digunakan dalam polo air, kejar-kejaran di kolam renang dan lempar bola
serta dapat juga digunakan dalam renang menolong korban tenggelam di air.
Gerakan kaki pada injak-injak air pada prinsipnya sama seperti gaya renang yang
lain, seperti pada gaya dada atau gaya bebas. Gerakan kaki selain untuk keperluan
bergerak maju untuk menolong berat badan atau gaya apungnya di air kurang,
sehingga badan bagian atas atau kepala tetap berada di atas permukaan air.
Sedangkan gerakan lengan selain fungsinya sama dengan gerakan kaki juga untu
menjaga keseimbangan. Dalam mempelajari gerakan menginjak-injak air, dapat
dibagi menjadi beberapa unsur gerakan, yaitu : 1) sikap badan, 2) gerakan kaki, 3)
gerakan lengan, 4) pernapasan dan 5) koordinasi gerakan.
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