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Renang Gaya Dada 

 

Tahukah kamu gaya dada sering disebut 

juga gaya katak. Disebut demikian karena 

gerakannya mirip dengan gerakan katak. 

Gaya dada merupakan salah satu gaya 

renang yang diperlombakan. Gaya dada 

merupakan gaya renang dengan kecepatan 

paling lambat dibandingkan tiga gaya yang 

lainnya.  

Pada renang gaya dada, posisi kaki dan 

tangan berada di dalam air. Gerakan tangan 

dan kaki sama pentingnya dalam 

menggerakkan badan. Pandangan dapat 

melihat bebas ke depan atau ke samping. 

ntuk mengoordinasikan gerakan dengan 

Kata Kunci 

• Meluncur 

• Gerak tungkai 

• Gerak lengan 

•  Ambil napas 

•  Renang gaya dada 

Bab 10 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 
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baik perlu latihan. Tahukah kamu 

bagaimana cara melakukannya? 
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Tujuan: 

Terbiasa dengan aktivitas air, percaya diri, dan keberanian. 

Media:   

Area kolam renang, koin, dan peluit. 

Cara Bermain: 

oin dilemparkan ke dasar kolam. Dengan aba-aba bunyi peluit,  

pemain berlomba untuk mengambil koin. Siapa yang pertama  

atau paling dahulu mengambil koin dialah pemenangnya. Lakukan  
permainan itu berulang ulang. Ambil posisi lemparan berbeda  

disesuaikan dengan kedalaman kolam. 

Aturan Permainan: 

Pemain tidak saling bersinggungan. 1 .  

2 .  Pemain tidak keluar dari area permainan. 

3 .  Tidak bergerak sebelum ada bunyi peluit. 

4 .  Jika tidak mengikuti aturan, peserta dinyatakan gugur. 

Permainan  

Mengambil Koin 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 
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Sikap Tubuh 
Posisi tubuh dalam gaya renang 

telungkup. Badan diluruskan ke depan. 

Posisi kaki lebih rendah dari tangan 

sehingga tubuh sedikit membentuk sudut 

dalam air. Pandangan terpusat pada 

tangan. Badan berada di bawah air kira-kira 

10 hingga 15 cm. 

Catatan 
Berlatihlah dengan disiplin. Pakailah pakaian 

renang yang lengkap. Lakukan pemanasan 

sebelum melakukan latihan untuk mencegah 

cedera. 

Sumber: Dokumentasi Penerbit 

 ntuk melatih sikap tubuh dapat dilatih 

dengan meluncur. Bagaimana cara 

meluncur itu? Pertama, berdirilah 

membelakangi dinding kolam. Tempelkan 

salah satu telapak kaki di dinding kolam. 

Luruskan tangan ke depan, ambillah napas. 

emudian, 

masukkan 

kepala ke dalam 

air. Tolaklah 

kaki ke depan 

hingga berhenti. 

Lakukan 

gerakan 

tersebut secara 

berulang. 

Tahukah 
Kamu? 

Loncat indah dan 

polo air termasuk 

nomor renang. 

Gambar 10.1 

 

Renang dengan posisi 

kaki lebih rendah dari 

tangan 

    A 
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Gambar 10.2 

Gaya meluncur Meluncur dapat dilakukan dari atas 

pada renang pinggir kolam juga. Pertama, berdirilah di tepi 

kolam. Posisi tangan lurus ke depan.  

edua, condongkan badan ke depan. etiga, 

tolakkan kaki ke depan sejauh mungkin ke 

dalam air. sahakan yang pertama masuk ke  

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 

1 2 3 



 Senang Belajar Penjasorkes  untuk elas  

 
110 

berulang. 

Gerakan Lengan 
Tarikan atau gerakan lengan dimulai 

dengan menggapai ke depan. Dengan posisi 

tangan di bawah air. Tekanlah telapak 

tangan menekan atau menekuk  ke luar. 

emudian tekan ke arah bawah. Tekan 

tangan ke arah belakang hingga  di sisi luar 

siku-siku. Tekuklah kedua siku ke dalam 

sampai di depan dagu. Luruskan kembali ke 

depan hingga terjadi gerakan meluncur. 

air adalah tangan diikuti kepala dan anggota  

badan. Pertahankan posisi luncuran sejauh  

mungkin. Lakukanlah gerakan ini secara  

Beberapa gaya  

renang, yaitu  

gaya punggung,  

gaya dada, gaya  

kupu-kupu, gaya  

ganti perorangan, 

dan gaya ganti  

estaet 

Tahukah  
Kamu? 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 
Meluncur di atas kolam 

Gambar 10.3 

Catatan 

Hindari dada yang menyentuh air pertama  

kali. 

    B 



Renang Gaya Dada 

111 

 

 

Gerakan lengan 

Gambar 10.4 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 
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 Sumber:   Dokumentasi Penerbit 

 Gerakan tungkai terbagi atas tiga gerakan.  

Pertama, kaki lurus agak rapat menjulur ke  

belakang.  edua, kaki atau tumit ditarik  

ke arah pantat bersamaan.  etiga, kaki  

menendang ke samping belakang badan.  

emudian rapatkan, kembali ulangi lagi  

gerakan pertama dan seterusnya. 

 Posisi kaki dibuka dengan lutut berada  

di sebelah dalam dari tumit. 

erakan Tungkai 

Gerakan tungkai 

Gambar 10.5 

G C 

Renang gaya  

dada sering  

digunakan untuk  

penyelamatan.  

Pada renang  

gaya dada  

mudah menjaga  

posisi kepala di  

atas air sehingga  

dapat melihat  

ke mana kita  

berenang. Oleh  

karena itu,  

dalam renang  

gaya dada kita  

bisa bebas  

memandang. 

Tahukah  
Kamu? 
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D Latihan Pernapasan    

 dan Koordinasi Gerak 

Mengambil napas pada gerakan 

gaya dada dapat dilakukan saat 

posisi tangan menarik atau menekan ke 

bawah. Pada waktu menarik tangan, 

perenang dengan cepat mengambil napas 

saat kepala naik ke atas permukaan air. etika 

tangan memutar di bawah dagu, kepala 

dimasukkan ke dalam air. Tangan diluruskan 

ke depan berbarengan dengan tendangan 

kaki. Pada saat itu, hembuskan napas di 

dalam air.  

Ambillah napas dengan mulut dan 

keluarkan melalui hidung. Agar pernapasan 

dapat terkoordinasi dengan baik, rasakanlah 

luncuran badan ke depan. Lakukan lagi 

gerakan tangan mengambil napas dan 

gerakan kaki. 
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  oordinasi Gerakan  

enang Gaya Dada 

Pada koordinasi gerakan gaya dada,  

seluruh latihan gerakan yang telah kamu  
lakukan digabungkan. Mulai gerak meluncur,  

gerakan tungkai, gerakan lengan, dan  

pernapasan kamu lakukan dengan koordinasi  

yang baik dan benar. 

Gerakan kaki dan tangan pada gaya dada  

dilakukan beriringan. 

. Berdiri di tepi kolam dan lakukan meluncur  1 

seperti pada penjelasan meluncur. 

. Lakukan gerakan tangan untuk mengambil  2 

napas. 

3 . Diiringi dengan gerakan kaki. 

K 

R 

E 

Latihan mengambil  
napas renang 
gaya dada 

Gambar 10.6 

nduk Organisasi  

renang di  

ndonesia disebut  
PRSI (Persatuan  

Renang Seluruh  

ndonesia. 

Tahukah  
Kamu? 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 
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oordinasi gerakan  
renang gaya dada 

Gambar 10.7 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 

1 2 

3 4 

5 6 

7 
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Catatan 

Mandilah setelah selesai melakukan latihan. 

Jagalah kebersihan tubuhmu dan kebersihan 

kolam renang. 

Ringkasan Bab 10 

1. Renang gaya dada merupakan gerakan paling lambat dari 

gaya renang yang lainnya. Namun pandangan dapat melihat 

bebas ke depan atau ke samping 

2. Renang gaya dada posisi tangan dan kaki sama pentingnya 

untuk melakukan gerakan. 

3. Gerakan kaki pada renang gaya dada, menendang 

kebelakang, merapatkan, dan menarik tumit ke arah pantat. 

Evaluasi Diri 

Apakah kamu sudah mengerti dan dapat mempraktikkan 

gerakan renang gaya dada? Jika terdapat materi yang tidak kamu 

mengerti dan gerakan yang belum bisa kamu lakukan, tanyakan 

kepada gurumu. emudian, mintalah penjelasannya. 

Praktikkan dan kerjakan tugas berikut. 

Cobalah kamu praktikkan renang gaya dada. Setelah 

mempraktikkannya, coba kamu sebutkan gerakan yang tidak 

dapat kamu kuasai dan tanyakan kepada gurumu untuk 

melatihnya kembali. 

Evaluasi Bab 10 

Kerjakan pada buku tugasmu. 

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat. 

1. Renang gaya dada disebut 

juga . 

a. gaya kupu-kupu 
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b. gaya katak 

c. gaya lumba-lumba 

2. ntuk melatih posisi badan 

dapat dilakukan dengan 

latihan  

. 

a. meluncur 

b. terlentang 

c. lompat 

3. Posisi badan renang gaya 

dada adalah . a.  telentang 

b. telungkup 

c. miring 

4. Posisi tangan dan kaki pada 

renang gaya dada adalah . 

a. mengangkat ke atas air 

b. salah satu kaki di    

bawah air 

c. di bawah air 

5. Posisi kaki terhadap tangan 

pada renang gaya adalah . 

a. lebih rendah dari  tangan 

b. sejajar 

c. lebih tinggi dari tangan 

6. Gerakan tangan pada renang 

gaya dada adalah . 

a. menarik dan menekan 

b. mengayuh 

c. melambai 

7. Posisi telapak kaki saat 

menen-dang ke belakang 

adalah . a.  lurus 

b. menekuk 

c. menusuk 

8. Tangan diputar ke depan me-

lalui bagian . 

a. depan perut 

b. depan kaki 

c. ke arah depan dagu 

9. Renang gaya dada sering di-

sebut gaya katak, karena . 

a. mirip dengan gerakan 

katak 

b. katak yang       

menciptakan 

c. katak di air 

10. Supaya meluncur ke depan, 

kaki harus . 

a. ditendang kuat 

b. ditusukkan 

c. ditekan ke bawah 

B. Lengkapilah titik-titik berikut. 

1. Setelah menendang, gerakan kaki di   dan . 

2. Posisi lutut saat menendang kaki adalah . 

3. Mengambil napas pada renang gaya dada saat .… 
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4. Membuang napas pada renang gaya dada di saat .…5. 

Gerakan lengan pada renang gaya dada diawali dengan 

. 

C. Peragakan gerakan berikut. 

1. Meluncur di atas kolam. 2. 

Gerakan lengan gaya dada. 

3. Gerakan tungkai. 

4. Gerakan mengambil napas. 

5. oordinasi gerakan renang gaya dada. 


