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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil pengolahan data di atas, maka penulis mengambil 

kesimpulan dari permasalahan ”Hubungan kemampuan power lengan, power 

tungkai, dan kapasitas aerobik (VO2 Max) dengan prestasi renang gaya bebas 50 

meter” sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara power tungkai dengan 

prestasi renang gaya bebas 50 Meter. 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara power lengan dengan prestasi 

renang gaya bebas 50 Meter. 

3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kapasitas aerobik 

(VO2 Max)  dengan prestasi renang gaya bebas 50 Meter. 

4. Kapasitas aerobik (VO2 Max) memberikan dukungan yang lebih besar 

terhadap  prestasi renang gaya bebas 50 Meter dibandingkan dengan 

variabel power tungkai dan power lengan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan: 

1. Bagi para pelatih, pembina, guru, dan pemerhati olahraga khususnya 

cabang olahraga renang, dalam pembinaan dan pemilihan bakat supaya 

memperhatikan kemampuan dasar yaitu kemampuan fisik sebagai modal 

dasar untuk pembinaan prestasi olahraga, guna menunjang pencapaian 

prestasi atlet atau anak didiknya dimasa yang akan datang. 

2. Selain itu juga khususnya bagi para pelatih hendaknya mampu 

mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan fisik yang dibutuhkan dalam 

renang no 50 meter dan juga diharapkan mengetahui parameter yang 

diharapkan supaya lebih memudahkan dalam proses latihan. 
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3. Perlu adanya penelitian ulang, terutama mengenai kontribusi power 

tungkai terhadap prestasi renang terutama renang gaya bebas no 50 meter. 

Secara teoritis sangat benar sekali bahwa power tungkai sangat berperan 

dalam prestasi renang, karena secara kajian biomekanik bahwa tubuh 

manusia dalam air bisa melaju diakibatkan oleh kayuhan lengan dan 

lecutan tungkai yang bisa memindahkan air ke belakang dan menyebabkan 

badan melaju ke depan, akan tetapi hasil penelitian ini mengatakan tidak 

ada dukungan dari power tungkai oleh karena itu perlu diperhatikan 

beberapa hal berikut untuk penelitian selanjutnya: 

- Diharapkan penelitian dilakukan ulang dengan renang hanya 

menggunakan kayuhan lengan saja. 

- Diharapkan penelitian dilakukan ulang dengan renang hanya 

menggunakan lecutan tungkai saja untuk membuktikan tingkat 

keberartian dari kemampuan power tungkai. 

- Diharapkan penelitian dilakukan dengan jumlah sampel yang lebih 

banyak. 

- Diharapkan penelitian dilakukan dengan pelaksanaan pengambilan 

data yang serius dari setiap sampelnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


