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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Olahraga Dayung di Indonesia dari tahun ketahun semakin berkembang dan 

menunjukan tendensi yang terus meningkat. Salah satu indikatornya adalah 

peningkatan prestasi atlet dayung dalam mengikuti kejuaraan-kejuaraan pada 

tingkat nasional maupun internasional. Selain itu pula ditandai dengan adanya 

peningkatan baik kualitas maupun kuantitas dari para peserta yang mengikuti 

kejuaraan yang di selenggarakan oleh Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung 

Seluruh Indonesia (PB.PODSI). 

 Cabang olahraga dayung bukan merupakan cabang olahraga permainan atau 

bahkan olahraga yang cenderung memberikan gerak dengan unsur seni. Olahraga 

dayung merupakan gerak olahraga yang melibatkan perpaduan gerak tubuh 

beserta alat yang digunakan untuk mendayung. Berkaitan dengan hal ini Stephen 

(1990, dalam Nurjaya dkk 2002, hlm. 8) menjelaskan bahwa “Gerakan 

mendayung dilakukan secara berirama, terus menerus dan ada rasio yang baik 

antara fase kerja dan fase istirahat”. 

 Olahraga dayung yang dikenal dan berkembang di Indonesia, sebenarnya 

merupakan gabungan dari tiga cabang olahraga, yaitu canoeing, rowing dan 

traditional boat race. Didalam tataran Regional dan Internasional, ketiga cabang 

olahraga tersebut mempunyai induk organisasi yang tersendiri, yaitu ICF 

(International Canoe Federation) untuk canoeing, FISA (Federation 

International Des societes De Aviron atau The International Rowing Federation) 

untuk rowing, dan IDBF (International Dragon Boat Federation) untuk 

traditional boat race. Di Indonesia ketiga cabang tersebut keberadaanya 

menginduk pada satu organisasi, yaitu PODSI (Persatuan Olahraga Dayung 

Seluruh Indonesia). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 1.1 

Cabang-cabang Olahraga Dayung Dalam Naungan Persatuan Olahraga Dayung 

Seluruh Indonesia (PODSI) 
INDUK 

ORGANISASI 

INTERNASIONAL 

 

CABANG 

OLAHRAGA 

 

JENIS 

 

NOMOR 

PERLOMBAAN 

 

JARAK 

LOMBA 

 

Pa/Pi 

FISA ROWING 

SCULLING 

1X (Single Scull) 

2X (Double Scull) 

4X (Quadruple 

Scull) 

2000 

Meter 

Pa/Pi 

 

Pa/Pi 

 

Pa/Pi 

SWEEP 

ROWING 

2- (Coxless Pairs) 

4- (Coxless 

Fours) 

2+ (Cox Pairs) 

4+ (Cox Fours) 

8+ (eight) 

Pa/Pi 

 

Pa/Pi 

 

Pa/Pi 

Pa/Pi 

Pa/Pi 

ICF CANOEING 

KAYAK 

K-1 (KAYAK -1) 

K-2 (KAYAK -2) 

K-4 (KAYAK -4) 

 

500 

meter 

1000 

meter 

Pa/Pi 

 

Pa/Pi 

 

Pa/Pi 

CANOE 
C-1 (KANO -1) 

C-2 (KANO -2) 
 

Pa 

Pa 

CANOE 

POLO 
 2 x 10’ Pa 

IDBF 

 

TRADITIONAL 

BOAT RACE 

 

10 PEDAYUNG 

 

20 PEDAYUNG 

500 

meter 

1000 

meter 

Pa/Pi 

 

Pa/Pi 

 

  

 Perbedaan yang sangat mendasar dari berbagai nomor terlihat dari 

karakteristik perahunya, cara mendayung serta posisi pedayung di perahu. Pada 

cabang olahraga dayung rowing posisi pedayung duduk pada tempat duduk yang 

dapat bergerak maju-mundur, menghadap ke bagian buritan perahu. Mendayung 

dengan segenap anggota tubuhnya (tungkai, badan, dan lengan). Tangkai dayung 

yang digunakan untuk mengayuh terletak pada sisi perahu kiri dan kanan yang 

disangga oleh satu set alat penyangga dayung (Rigger). Dalam mendayung nomor 

sculling pendayung menggunakan dua tangkai pengayuh kiri dan kanan. 

Sedangkan dalam mendayung nomor sweep rowing pedayung masing-masing 

menggunakan satu tangkai pengayuh, kiri atau kanan. 

 Pada cabang olahraga dayung ada yang dinamakan mesin rowing, mesin ini 

dikenal dengan nama ergometer rowing. Pada awalnya ergometer rowing 

dirancang sebagai alat simulasi untuk berlatih atau tes prestasi bagi para pedayung 
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khususnya pada nomor rowing. Namun, seiring dengan berkembangnya olahraga 

dayung, dalam perjalanannya ergometer rowing dijadikan sebagai salah satu 

nomor yang diperlombakan di darat yang jaraknya sama dengan di air yaitu 2000 

meter. Cara penggunaan mesin ini sama halnya dengan melakukan gerakkan di 

perahu. Sebagai gambaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Ergometer Rowing 

 

 Gambar diatas adalah alat yang pada awalnya dirancang sebagai alat 

simulasi untuk berlatih atau tes prestasi bagi para pedayung khususnya pada 

nomor rowing. Namun, dengan seiringnya berkembangnya olahraga dayung, 

ergometer rowing dijadikan sebagai salah satu nomor yang diperlombakan di 

darat yang dengan jarak sama dengan perlombaan di air yaitu 2000 meter. 

 Dalam pencapaian prestasi yang maksimal pada cabang olahraga dayung 

khususnya pada cabang rowing diperlukan faktor latihan yang maksimal 

terencana dan berkesinambungan. Adapun faktor latihan yang perlu dilakukan 

adalah faktor teknik, faktor fisik, dan faktor mental. Selain itu prestasi tinggi itu 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling menunjang, faktor-faktor 

tersebut bersifat eksternal seperti sarana dan peralatan. Kemudian ada faktor 

internal seperti keadaan psikis, struktur anatomis, kemampuan fisik, teknik, 

koordinasi dan taktik. Dari beberapa faktor yang disebutkan diatas, faktor fisik 

merupakan faktor utama yang perlu dikembangkan untuk mencapai prestasi tinggi 

tanpa mengesampingkan faktor lainnya. Berkaitan dengan prestasi, Bauersfeld & 

Schouter (dalam Sidik 2008, hlm. 1) menjelaskan dalam bentuk bagan tujuh 

pendukung prestasi puncak disamping ini : 
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Bagan 1.1 

Bagan Tujuh Pendukung Prestasi Puncak 

 
 

 Dari kutipan diatas dapat diambil bahwa prestasi tinggi tidak cukup dengan 

latihan saja, melainkan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menunjang 

seperti halnya digambarkan dengan diagram diatas. Namun, menurut Dikdik, dkk. 

latihan fisik merupakan bagian terpenting untuk semua cabang olahraga. Tujuanya 

adalah untuk membentuk kondisi tubuh sebagai dasar untuk meningkatkan 

ketahanan, kebugaran dan pencapaian suatu prestasi. 

 Selanjutnya dari beberapa penjelasan diatas. Menurut Jose Nones (1999, 

dalam Nurjaya dkk 2002, Hlm. 8) Rowing performance profile adalah sebagai 

berikut: 

1. Aerobic Capacity (15%) 

2. Muscular Endurance (15%) 

3. Technical Skill (30%) 

4. Psychological Factor  (15%) 

5. Know-How (9%) 

6. Anaerobic Capacity (4%) 

7. Mobility (4%) 

8. Muscular Strength (4%) 

9. Tactic (4%) 
 
 

 Dari sejumlah komponen rowing performance profile peneliti akan 

mengambil tiga aspek yang berkaitan dengan faktor fisik diantaranya; aerobic 

capasity, anaerobic capacity dan muscular stength. 

Teknik 

Sistem; Situasi Kondisi Kompetisi 

Prestasi Puncak Konstribusi tubuh 

Sarana dan Prasarana Latihan 

Taktik/Strategi 

Psikis 

Fisik 
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 Pada cabang olahraga rowing nomor mesin rowing 2000 meter, komponen 

kondisi fisik muscular strength seorang pendayung harus bisa meluncurkan 

perahu sejauh dan secepat mungkin, dalam hal ini melibatkan tenaga yang di 

punyai dengan perantara pengayuh yang menahan tahanan dan kaki berhubungan 

erat dengan perahu diarahkan untuk membuat perahu laju sejauh mungkin. Untuk 

mendapatkan laju perahu yang maksimal dibutuhkan kekuatan yang maksimal, 

dan muscular strength lah yang bisa berperan. Untuk mendapatkan muscular 

strength yang maksimum di butuhkan daya tahan atau endurance yang baik yang 

hanya bisa di peroleh melalui latihan yang rutin. Oleh karena itu muscular 

strength harus didukung oleh muscular endurance, menurut Sajoto (1990, hlm. 

16). 

 Selain itu menurut Nurjaya (2002, hlm. 8), yang menjelaskan bahwa: 

“Karakteristik pedayung rowing adalah kemampuan aerobic dan anaerobic yang 

tinggi, koordinasi yang baik, konsentrasi yang lama, tinggi, besar, tungkai, lengan, 

dan badan yang panjang, serta tahan terhadap kelelahan dan stres”. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa untuk melakukan dayung pada nomor rowing ini 

diperlukan beberapa karakter seperti halnya kemampuan fisik yang meliputi 

kemampuan aerobic dan anaerobic yang tinggi, koordinasi yang baik, serta 

konsentrasi yang lama, dan keadaan biometrik fisik yang meliputi tinggi dan berat 

badan, serta panjang lengan. Dalam cabang olahraga dayung menurut Jonath dan 

krempel dalam Harsono (2001, hlm. 6) menjelaskan bahwa komponen kondisi 

fisik yang dominan dan yang harus dilatih dengan baik dalam cabang olahraga 

dayung yaitu: daya tahan aerobic capacity dan anaerobic capacity lalu didukung 

dengan muscular strength dan sebagian kecil lainnya yaitu kecepatan, koordinasi 

dan kelentukan.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba untuk meneliti beberapa 

aspek kondisi fisik pada atlet pelatnas dayung rowing terhadap prestasi 

mendayung mesin rowing  2000 meter. Dari beberapa komponen kondisi fisik 

peneliti akan membandingkan mana yang lebih berpengaruh signifikan terhadap 

prestasi mendayung mesin rowing 2000 meter di sea games xxviii singapura 2015 

dan hanya pada tiga komponen yaitu aerobic capacity, anaerobic capacity dan 

muscular strength. Hal inilah yang melatar belakangi diadakannya penelitian 
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tentang kontribusi aerobic capacity, anaerobic capacity dan muscular strength 

terhadap prestasi mendayung mesin rowing  2000 meter. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

 Bertitik tolak pada latar belakang masalah tersebut, maka penulis 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Berapa besar kontribusi aerobic capacity memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap prestasi mendayung mesin rowing 2000 meter? 

2. Berapa besar kontribusi anaerobic capacity memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap prestasi mendayung mesin rowing 2000 meter? 

3. Berapa besar kontribusi muscular strength memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap prestasi mendayung mesin rowing 2000 meter? 

4. Apakah terdapat kontribusi positif antara aerobic capacity, anaerobic capacity 

dan muscular strength secara bersama-sama terhadap prestasi mendayung 

mesin rowing 2000 meter? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan masalah yang penulis rumuskan, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi aerobic capacity memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap prestasi mendayung mesin rowing 2000 

meter 

2. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi anaerobic capacity terhadap 

prestasi mendayung mesin rowing 2000 meter 

3. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi muscular strength memberikan 

pengaruh terhadap prestasi mendayung mesin rowing 2000 meter 

4. Untuk mengetahui kontribusi positif antara aerobic capacity, anaerobic 

capacity dan muscular strength secara bersama-sama terhadap prestasi 

mendayung mesin rowing 2000 meter 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis: 
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a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi keilmuan serta masukan bagi 

segenap insan olahraga dalam setiap perkembangan cabang olahraga guna 

meraih suatu prestasi yang tinggi pada olahraga cabang dayung. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi para pakar dalam 

bidang olahraga dayung dalam penerapan tehnik yang lebih cocok. 

2. Secara praktis: 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berarti bagi: 

a. Para atlet, pelatih, Pembina olahraga dayung khususnya nomor rowing dalam 

proses pelatihan untuk meningkatkan prestasi atlet rowing 2000 meter. 

b. Untuk memperkenalkan macam-macam bentuk latihan dalam meningkatkan 

prestasi atlet rowing 2000 meter. 

 

E. Batasan Masalah Penelitian 

 Dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini untuk atlet rowing pelatnas sea games Singapura 2015. 

2. Penelitian ini terbatas pada dampak penerapan program latihan persiapan sea 

games Singapura 2015. 

3. Sampel penelitian ini adalah atlet rowing yang mengikuti Pelatnas Sea Games 

XXVIII Singapura. 

 

F. Definisi Operasional 

 Untuk menghindari salah tafsir dalam penelitian ini, maka penulis 

membatasi istilah-istilah sebagai berikut: 

1. Kontribusi/Contribution adalah sumbangan atau dukungan, jadi kontribusi 

yang di maksud dalam hal ini adalah sumbangan atau dukungan aerobic 

capacity, anaerobic capacity, dan muscular strength terhadap prestasi atlet 

pelatnas dayung rowing. 

2. Aerobic Capacity atau juga yang disebut kapasitas aerobik menurut Santosa 

yang dikutip oleh Widiansyah (2013. hlm, 7) adalah faktor pembatasan 

kemampuan maksimal sekunder oleh karena kapasitas aerobik hanya 

menentukan apakah kelelahan mutlak cepat atau lambat datangnya. 
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3. Anaerobic Capacity. Dikutip dari www.topendsports.com menjelaskan bahwa 

“the anaerobic capacity is the total amount of energy from the anaerobic 

(without oxygen) energi system, that is the combined amount of outup for the 

atp, poshpocreatine and lactic acid system. . .” 

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa anaerobic capacity adalah 

jumlah total energi yang dihasilkan dari sistem enrgi yang tidak membutuhkan 

oksigen, bahwa energi tersebut dihasilkan dari gabungan ATP, poshpo-creatine 

dan sistem asam laktat. 

4. Muscular Srength menurut Harsono (1998), Thomas (1992) dalam Subarjah, 

latihan kondisi fisik hlm. 3) adalah kemampuan otot untuk membangkitkan 

tegangan terhadap sesuatu tahanan, Harsono 1988. Selanjutnya menurut 

Thomas 1992 yang dimaksud dengan kekuatan adalah kemampuan untuk 

mengeluarkan tenaga secara maksimal dalam suatu usaha. Hal ini dapat diukur 

dengan satu repetisi usaha maksimum atau “1RM”. Kekuatan otot adalah 

komponen yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik secara 

keseluruhan. 

5. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan atau 

kesanggupan tertinggi atas hasil kerja seseorang atau tim. Jadi, dalam 

penelitian ini, Prestasi ialah suatu kemampuan seorang atlet dalam mendayung 

rowing jarak 2000 meter. 

6. Rowing Ergometer adalah alat yang dirancang sebagai alat simulasi untuk 

berlatih atau tes bagi para pendayung. Alat ini di lengkapi dengan monitor 

khusus. 

http://www.topendsports.com/

