
 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

Pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur 

hidup dengan kata lain di mulai dari sejak dini hingga akhir hayat. Pendidikan 

adalah semua kegiatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan 

pengetahuannya, pengalamannya, kecakapan keterampilannya kepada generasi 

muda baik sengaja maupun tidak sengaja. Salah satu upaya untuk mewujudkan 

kualitas manusia tersebut adalah melalui pendidikan jasmani. 

Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan seseorang sebagai perseorangan 

maupun sebagai anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan 

sistematik melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh peningkatan 

kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan dan 

pembentukan watak. Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian 

integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk 

mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berfikir 

kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral 

melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan. Di dalam intensifikasi 

penyelengaraan pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang 
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berlangsung seumur hidup, peranan pendidikan jasmani adalah sangat penting 

dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam 

aneka pengalaman belajar melalui  aktivitas jasmani yang dilakukan secara 

sistematis. Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina, 

sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat. 

Mata pelajaran pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong 

perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, 

penalaran, penghayatan nilai (sikap-mental-emosional-spiritual-sosial), dan 

pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan 

serta perkembangan yang seimbang. Untuk itu dalam pendidikan jasmani 

diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan penggunaannya dapat 

disesuaikan dengan karakteristik siswa yang menggunakannya agar guru dapat 

memberikan materi pelajaran dengan baik dan siswa mampu menguasai tugas 

gerak pada berbagai cabang olahraga, meningkatkan kualitas unjuk kerja 

(performance) dan kemampuan belajar dan kesehatannya. 

 

Materi ajar pendidikan jasmani diklasifikasikan menjadi enam aspek yaitu: 1) 

permainan dan olahraga, 2) aktifitas pengembangan, 3) uji diri atau senam, 4) 

aktifitas ritmik, 5) akuatik ( renang ), dan 6) aktifitas luar sekolah. Pendidikan 

jasmani mengemban misi kependidikan, sebab tujuan yang ingin dicapai 

selaras dengan tujuan pendidikan pada umumnya. Maka dalam pelaksanaanya 

selalu memperhatikan praktik-praktik yang bersifat mendidik. Setiap 

penyelenggaraan pendidikan jasmani akan menghasilkan seperangkat hasil 

pendidikan yang harus dicapai peserta didik untuk mencapai tujuan 
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pembelajaran. Dalam konteks ini tujuan pembelajaran merupakan suatu 

komponen pembelajaran yang disusun secara sistematis. Komponen tersebut 

dipelajari oleh peserta didik termasuk aktivitas aquatik yaitu renang dan 

merupakan olahraga yang banyak digemari oleh peserta didik. 

Renang adalah olahraga yang dapat diajarkan pada anak-anak dan dewasa, 

bahkan bayi umur beberapa bulan sudah dapat mulai diajarkan renang. 

Olahraga renang merupakan salah satu cabang yang sedang berkembang di 

Indonesia saat ini, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya perkumpulan renang 

yang berkembang di daerah-daerah khususnya lampung. Selain itu juga dapat 

dilihat dari banyaknya kejuaraan renang , baik itu kejuaraan daerah maupun 

kejuaraan nasional (pekan olahraga wilayah), kejuaraan renang antar pelajar 

nasional, pekan olahraga pelajar nasional, pekan olahraga nasional, dll. Untuk 

itu, perlu memberikan pembelajaran renang kepada anak-anak sejak usia dini. 

Renang merupakan salah satu cabang olahraga air yang memiliki empat gaya 

yaitu renang gaya bebas, gaya dada, gaya dolphin dan gaya punggung. 

Dari keempat gaya tersebut salah satunya adalah renang gaya dada, renang 

gaya dada merupakan renang dengan gaya yang paling mudah dan santai untuk 

berenang jarak jauh.  Gaya dada merupakan gaya renang kuno yang sudah ada 

sejak jaman dahulu.  Gaya ini tidak punah dan pada saat ini merupakan satu 

dari empat gaya renang yang diperlombakan dalam pertandingan-pertandingan 

renang internasional.  Gaya dada memiliki batasan dan peraturan yang lebih 

lengkap serta definisi lebih rinci dari pada gaya-gaya yang lain dalam buku 

peraturan. Meskipun didefinisikan lebih rinci, gaya dada adalah gaya yang 

mudah dan nyaman untuk dilakukan.  Jika dilakukan dengan benar, gaya dada 
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memerlukan pernafasan yang teratur dengan wajah terbenam pada waktu 

meluncur.  Adapun uraian-uraian mengenai teknik dasar renang gaya dada 

sebagai berikut: 1) posisi badan, 2) gerakan lengan, 3) gerakkan kaki, 4) 

gerakan pengambilan nafas, dan 5) koordinasi gerakkan keseluruhan. 

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan ditemukan pada saat siswa 

melakukan teknik renang gaya dada masih banyak yang belum sempurna, saat 

mempraktikkan ada 8 orang yang belum dapat melakukan teknik dasar gerakan 

kaki dengan benar, 6 orang belum dapat melakukan gerakan lengan, dan 16 

orang belum dapat melakukan teknik dasar pernapasan.  

Bertitik tolak dari uraian di atas maka penulis bermaksud mengadakan 

penelitian tentang ”Pengaruh Metode Bagian dan Metode Keseluruhan 

Terhadap Keterampilan Renang Gaya Dada Pada Siswa Kelas VII 7 SMP N 1 

Rumbia”. 

 

B.  Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat di identifikasi masalah sebagai 

berikut : 

1. Masih kurangnya kemampuan penguasaan teknik gerak  dasar ayunan 

tangan renang gaya dada pada siswa kelas VII 7 SMP Negeri 1 Rumbia 

2. Masih kurangnya kemampuan penguasaan teknik gerak  dasar dorongan 

kaki renang gaya dada pada siswa kelas VII 7 SMP Negeri 1 Rumbia 

3. Masih kurangnya kemampuan penguasaan teknik pernafasan renang gaya 

dada pada siswa kelas VII 7 SMP Negeri 1 Rumbia 
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C.  Pembatas Masalah 

 

Oleh karena luasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka permasalahan  

hanya dibatasi pada “ Pengaruh Metode Bagian dan Metode Keseluruhan 

Terhadap Keterampilan Renang Gaya Dada Siswa Kelas VII 7 SMP Negeri 1 

Rumbia “. 

 

D.  Rumusan Masalah 

 

Masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut : 

1.   Adakah pengaruh metode bagian terhadap keterampilan renang gaya dada 

pada siswa kelas VII 7 SMP Negeri 1 Rumbia Lampung Tengah tahun 

pelajaran 2012/2013 ? 

2.   Adakah pengaruh metode keseluruhan terhadap keterampilan renang gaya 

dada pada siswa kelas VII 7 SMP Negeri 1 Rumbia Lampung Tengah 

tahun pelajaran 2012/2013 ? 

3.   Manakah yang lebih baik pengaruhnya metode bagian dan metode 

keseluruhan terhadap keterampilan renang gaya dada pada siswa kelas VII 

7 SMP Negeri 1 Rumbia Lampung Tengah tahun pelajaran 2012/2013 ? 
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E.  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui pengaruh metode bagian terhadap keterampilan renang 

gaya dada pada siswa kelas VII 7 SMP Negeri 1 Rumbia Lampung Tengah 

tahun pelajaran 2012/2013. 

2. Untuk mengetahui pengaruh metode keseluruhan terhadap keterampilan 

renang gaya dada pada siswa kelas VII 7 SMP Negeri 1 Rumbia Lampung 

Tengah tahun pelajaran 2012/2013. 

3. Untuk mengetahui mana yang lebih baik antara metode bagian dan metode 

keseluruhan terhadap keterampilan renang gaya dada pada siswa kelas VII 

7 SMP Negeri 1 Rumbia Lampung Tengah tahun pelajaran 2012/2013. 

 

F.  Manfaat Penelitian 

 

1.  Bagi siswa 

Sebagai pembelajaran untuk meningkatkan penguasaan keterampilan 

gerak dasar renang gaya dada. 

2.  Bagi guru 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan metode yang 

sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga 

anak dapat mengoptimalkan segenap kemampuannya dan tercapailah 

keberhasilan pembelajaran. 
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3.  Bagi peneliti 

Peneliti dapat mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk 

memberikan pengaruh terhadap keterampilan gerak dasar renang gaya 

dada. Dan juga memberikan pengalaman berharga untuk pembelajaran 

pendidikan jasmani di masa yang akan datang. 


