
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori 

1. Renang  

a. Pengertian Renang 

Pengertian renang secara umum menurut Badruzaman (2007: 13) “the floatation 

of an object in a liquid due to its buoyancy or lift”, yang lebih kurang maknanya 

adalah “upaya mengapungkan atau mengangkat tubuh ke atas permukaan air”. 

Secara lebih rinci menurut Badruzaman (2007: 13) berpendapat bahwa“Swimming 

is the method by which humans (or other animals) movethemselves through 

water”, yang memiliki arti “suatu cara dilakukan orang atau binatang untuk 

menggerakan tubuhnya di air”. 

 

Menurut Muhajir (2004: 166) “renang adalah olahraga yang menyehatkan, sebab 

hampir semua otot tubuh bergerak sehingga seluruh otot berkembang dengan 

pesat dan kekuatan perenang bertambah meningkat”. Sedangkan menurut 

Annayanti Budiningsih (2010: 2) yang dimaksud dengan “renang adalah salah 

satu olahraga air yang dilakukan dengan menggerakan badan di air, seperti 

menggunakan kaki dan tangan sehingga badan terapung di permukaan air”.  
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Olahraga renang baik untuk kesehatan. Dengan olahraga renang, tubuh menjadi 

sehat. Olahraga ini membuat tubuh bergerak. Tanpa merasakan kepanasan dan 

berkeringat. Kita pun sedikit sekali mengalami cidera akibat melakukan aktivitas 

renang. Untuk menghindari cidera atau kecelakaan akibat melakukan aktivitas 

renang maka sebaiknya mengetahui teknik-teknik renang yang baik. Dalam hal 

ini, mempelajari cara berenang secara bertahap mulai dari latihan dasar sampai 

lanjutan dan mempelajari satu dan gaya renang lainnya. 

 

Berdasarkan pengertian renang di atas, dapat disimpulkan bahwa renang 

merupakan olahraga yang dilakukan di dalam air dengan cara menggerakkan 

anggota tubuh seperti kepala, tangan, tubuh dan kaki. 

 

b. Manfaat Berenang 

Olahraga renang selain menyehatkan juga memiliki manfaat. Menurut Annayanti 

Budiningsih (2010: 5) manfaat olahraga renang ada lima, yaitu: 

1. Sebagai sarana bermain/rekreasi 

Kolam renang dapat dijadikan sebagai sarana bermain dan rekreasi. Anak-

anak dan balita akan menyukai permainan air. Bermain air sangat 

menyenangkan apabila ditambah mainan seperti bola. Berenang merupakan 

hiburan bagi semua kalangan masyarakat. 

2. Menyehatkan badan dan dapat merangsang gerakan motorik 

Berolahraga renang dapat menyehatkan badan. Bagi balita dan anak-anak, 

otot-ototnya akan berkembang, persendian dapat tumbuh optimal, tubuh 

menjadi lentur, dan pertumbuhan badan meningkat. Sehingga, anak-anak dan 
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remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan akan memiliki badan yang 

sehat, kuat dan kekar. 

3. Dapat menghilangkan rasa takut pada air 

Dengan berolahraga renang dapat menghilangkan rasa takut pada air. 

Sehingga baiknya, semenjak bayi sudah dibiasakan bermain air dan kelak jika 

sudah besar tidak takut pada air. 

4. Meningkatkan keberanian, percaya diri dan mengasah kemandirian.  

Olahraga renang dapat mendorong kita tumbuh menjadi sosok yang berani, 

percaya diri tinggi, dan mandiri. Pada saat berenang kita tidak akan merasa 

rakut. Sebaliknya, kita dapat berenang dengan bebas mengelilingi kolam. Hal 

ini karena adanya keinginan yang kuat agar dapat berenang. 

5. Meningkatkan kemampuan sosial 

Olahraga renang yang dilakukan bersama-sama dapat menumbuhkan rasa 

kebersamaan. Juga dapat meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dan 

bersosialisasi dengan orang lain. Dengan demikian, akan tercipta persahabatan 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan berenang. Satu sama lain saling 

mendorong dan meningkatkan semangat untuk tetap hidup. 

 

c. Peraturan Olahraga Renang 

1) Peraturan Kolam Renang 

Menurut Organisasi Renang Internasional (FINA) dalam Annayanti 

Budiningsih (2010: 14), persyaratan kolam renang antara lain sebagai berikut: 

a) panjang kolam 50 meter; b)  lebar kolam 21 meter; c) dinding harus 

vertikal dan sejajar; d) jumlah lintasan 8 lintasan; e) lebar lintasan 2,5 

meter; f) suhu air berkisar antara 23-25ºC; g) kedalaman air minimal 1,80 
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meter;  h) tempat start tidak boleh licin dengan kemiringan 10º;   i) garis-

garis tanda lintasan dapat dibuat didasar kolam untuk petunjuk perenang. 

 

 

Peraturan kolam renang di atas merupakan peraturan yang biasa di buat untuk 

acara perlombaan renang dalam merebutkan kejuaraan renang di olimpiade 

yang diselenggarakan. 

 

2) Tata Tertib Kolam Renang 

a) Kewajiban sebelum berenang 

Untuk mencegah terjadinya kejang otot saat berenang, sebelum berenang 

diharuskan melakukan senam atau pemanasan. Menurut Annayanti 

Budiningsih (2010: 15) otot-otot yang harus diregangkan sebelum melakukan 

renang adalah sebagai berikut: 

1) Peregangan otot-otot lengan; 2) Peregangan otot-otot leher;                  

3) Peregangan otot-otot pinggung; 4) Peregangan otot-otot punggung dan 

perut; 5) Peregangan otot-otot kaki; 6) Mandilah pada air pancuran yang 

disediakan sebelum masuk kolam renang; 7) Latihlah irama kaki terlebih 

dahulu, sebelum bentuk-bentuk latihan lainnya; 8) Berjalan-jalanlah di 

dasar kolam dengan kedalaman yang cocok merupakan kesenangan yang 

menarik. 

 

 

b) Kewajiban setelah berenang 

Menurut Annayanti Budiningsih (2010: 15) hal-hal yang perlu diperhatikan 

setelah melakukan renang, antara lain sebagai berikut: 

1) Agar terhindar dari kotoran, basuhlah mata dengan air bersih; 2) Untuk 

menghilangkan/ membuang air yang masuk telinga lakukan loncat-loncat; 

3) Pakaian renang dikeringkan ditempat yang teduh (tidak panas); 4) 

Beristirahat yang cukup agar tubuh dapat segar kembali; 5) Makan 

makanan yang cukup, usahakan jangan makan makanan yang dingin. 
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Berdasarkan tata tertib kolam renang di atas, agar tidak terjadi cedera pada 

saat berenang diharapkan setiap orang  yang akan berenang melakukan 

kewajiban sebelum dan sesudah berenang. 

 

d. Peralatan Olahraga Renang 

Menurut Annayanti Budiningsih (2010: 22) peralatan yang digunakan pada saat 

berenang beraneka macam, antara lain: 

1) Baju renang; 2) Kaca mata renang; 3) Papan pelampung;  4) Pelampung kaki; 

4) Penjepit hidung; 5) Sabuk pelampung;  6)  Snorkel; 7)  Masker;  8)  Sirip 

renang. 

 

e. Gaya Dalam Renang 

Menurut Annayanti Budiningsih (2010: 17) ada beberapa gaya dalam renang, 

antara lain sebagai berikut: 

1) Renang Gaya Bebas 

Renang gaya bebas adalah gerakan yang dilakukan dengan cara 

menelungkupkan badan, dimana tangan dan kaki melakukan tarikan dan 

tendangan air. Gaya bebas adalah gaya yang paling cepat diantaranya gaya 

lainnya. Gaya bebas juga merupakan gaya yang paling populer dalam 

pertandingan renang dan rekresi. Pada gaya bebas tubuh berada pada posisi 

datar di atas air dan bahu agak ke belakang. Sementara kaki berada beberapa 

inci di bawah permukaan air. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah 

mempertahankan wajah dan pandangan mata ke depan. 
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2) Renang Gaya Punggung 

Renang gaya punggung adalah gaya berenang dengan posisi punggung 

menghadap ke air atau posisi tubuh terlentang. Gerakan gaya pungung sama 

dengan gerakan gaya bebas. Pada gaya punggung wajah perenang berada di 

atas permukaan air, mudah untuk bernafas dan lebih mudah membuka mata. 

Namun, pada gaya punggung, akan sulit menetukan arah gerak karena mata 

yang menghadap ke atas. Pada gaya punggung kaki lebih aktif bergerak ke 

atas. Pergelangan kaki harus diusahakan tetap lemas. Gaya punggung 

merupakan gaya kesayangan bagi perenang pertandingan maupun rekreasi. 

Gaya punggung ini dibagi ke dalam empat bagian dasar, yaitu tubuh, gerakan 

kaki, gerakan lengan, bernafas, dan koordinasi gerak. 

 

3) Renang Gaya Dada 

Renang gaya dada disebut juga renang gaya katak, karena gerakannya mirip 

katak saat berenang di air. Renang gaya dada adalah gaya renang dengan 

posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air dikombinasikan dengan 

gerakan kaki dan tangan. Tangan dan kaki berada di dalam air serta kepala 

bergerak naik turun dari dalam air ke permukaan air. Perenang dapat melihat 

ke depan ketika berenang. 

 

4) Renang Gaya Kupu-Kupu 

Renang gaya kupu-kupu merupakan pengembangan dari gaya dada. Gaya 

kupu-kupu adalah gaya berenang yang dilakukan dengan kedua lengan secara 

bersamaan mengayuh bergerak ke depan. Kedua tangan membentang 

kemudian mengepak untuk mengayuh maju ke depan. Gerakan dua tangan 
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tersebut seperti gerakan sayap kupu-kupu. Untuk melakukan gaya ini 

dibutuhkan tenaga yang besar, irama dan koordinasi gerak yang baik. Gaya ini 

paling sulit dipelajari dibandingkan gaya lainnya. 

 

2. Keterampilan Renang Gaya Bebas 

a. Pengertian Keterampilan 

Menurut Endang Rini Sukamti (2007: 67), “keterampilan merupakan penampilan 

motorik pada taraf yang tinggi”. Gerakan pada taraf tinggi akan terasa enak 

dipandang. Keterampilan ditandai dengan gerakan yang terorganisasi, halus, dan 

estentis. Sedangkan menurut Yanuar Kiram (1992: 11), “keterampilan adalah 

tindakan yang memerlukan aktifitas gerak dan harus dipelajari agar mendapatkan 

bentuk yang benar”.  

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan merupakan 

suatu aktifitas gerak yang diperoleh melalui proses belajar yaitu dengan cara 

memahami gerakan dan melakukan gerakan berulang-ulang dengan kesadaran 

pikir akan benar tidaknya gerakan yang telah dilakukan. 

 

b. Pengertian Renang Gaya Bebas 

Gaya ini menyerupai gaya berenang seekor binatang, oleh sebab itu disebut juga 

gaya crawl yang berarti merangkak. Dalam istilah olahraga renang disebut juga 

gaya bebas (Murni, 2000: 8). Sedangkan Menurut Annayanti Budiningsih (2010: 

29) “renang gaya bebas adalah gaya berenang dengan posisi dada menghadap 

kepermukaan air”. Dalam renang gaya bebas kedua belah lengan secara 
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bergantian digerakan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh, sementara kedua 

belah kaki secara bergantian dicambukan naik turun ke atas dan ke bawah. Saat 

berenang gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air. Pernafasan 

dilakukan saat lengan digerakan ke luar dari air, saat tubuh menjadi miring dan 

kepala berpaling ke samping. Sewaktu mengambil nafas, perenang bisa memilih 

untuk menoleh ke kiri atau ke kanan. Dibandingan gaya berenang lainnya, gaya 

bebas merupakan gaya berenang yang bisa membuat tubuh melaju lebih cepat di 

air. 

 

c. Dasar Belajar Renang  

Menurut Victor G Simanjuntak (2009: 153) Ada beberapa hal yang harus 

dilakukan sebelum belajar renang gaya bebas, antara lain adalah: (1) pengenalan 

terhadap air, (2) cara membuang nafas di air, (3) melakukan permainan di air, (4) 

teknik dasar mengapung, (5) teknik dasar meluncur. 

1.  Pengenalan Air 

Pengenalan air sangat perlu bagi mereka yang baru pertama kali belajar 

renang. Tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa takut terhadap air dan 

mengenal sifat-sifat air seperti basah, dingin, dan sebagainya. Sebagian besar 

anak-anak, bahkan orang dewasa yang belum pernah masuk kedalam kolam 

renang biasanya akan menjadi takut atau cemas ketika akan masuk 

kedalamnya. Banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang takut untuk 

masuk kedalam kolam renang, diantaranya adalah perasaan takut terhadap air 

atau phobia, takut dengan kedalaman kolam, pengalaman masa lalu yang 

kurang menyenangkan atau traumatik dan merasa terancam keselamatanya. 

Untuk itu sebaiknya mereka masuk ke kolam yang dangkal terlebih dahulu. 
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Setelah terbiasa dan keberaniannya mulai muncul, bisa mulai di ajak ke kolam 

renang yang sedikit agak lebih dalam. Sebaiknya tetap dalam keadaan bisa 

menginjakan kakinya ke lantai kolam renang tanpa tenggelam. 

 
2. Cara Membuang Nafas di Air 

Bagi mereka yang awam, untuk mengambil udara di atas permukaan air dan 

kemudian masuk permukaan air kemudian membuang sisa-sisa pembakaran 

melalui mulut dan hidung memang tidak mudah. Terutama kebiasaan kita 

sehari-hari sangat mempengaruhi hal itu. Namun bisa kita berikan 

latihanlatihan yang teratur, dalam waktu yang relatif tidak lama hal semacam 

itu mudah untuk dikuasai dengan baik. Beberapa bentuk pernafasan dapat di 

berikan sebagai berikut: 

 

Sebelum masuk air, cobalah di darat dengan melatih irama mengambil nafas 

melalui mulut dan mengeluarkan sisa pembakaran melalui hidung, hingga 

irama ini bisa di kerjakan secara otomatis. Kemudian setelah bisa dikerjakan 

hal di atas, cobalah cara di kerjakan di tempat atau di kolam dangkal atau 

kolam renang yang memungkinkan seseorang dapat berdiri. Ambilah udara 

melalui mulut kemudian tutup mulut dan masukan bagian muka ke permukaan 

air, setelah beberapa saat secara perlahan buanglah sisa pembakaran itu melalui 

hidung. Kerjakanlah secara berulang-ulang dan kalau memungkinkan mencapai 

50-100 kali ulangan, dimana dengan jumlah itu di harapkan gerakannya bisa di 

kerjakan secara otomatis dan terbiasa. Bagi mereka yang sulit untuk 

mengambil udara melalui mulut dan membuang melalui hidung, untuk 

sementara dapat di kerjakan dengan bantuan hidung. Namun cara ini bila sudah 
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menguasai irama pernafasan yang sebenarnya, hendaknya ditinggalkan, oleh 

karena cara itu sering  berakibat mengisap air melalui hidung.. 

 

Latihan pernafasan ini dapat ditingkatkan dengan memperlama waktu ketika 

bagian muka berada di bawah permukaan air, setelah jarak waktu di tempuh 

lanjutkan dengan membuang sisa pembakaran secara perlahan sebelum naik 

keatas permukaan air. Misalnya ketika di bawah permukaan air diharuskan 

berhitung hingga 10, kemudian membuang sisa pembakaran dan selanjutkan 

naik keatas permukaan air untuk mengambil udara kembali. Cara yang sama 

dapat dikerjakan menggunakan papan latihan, dimana dengan sikap 

membungkuk dan kedua kaki tetap pada sikap berjalan di dasar kolam, 

kemudian kedua tangan memegang papan latihan di kedua ujungya. Lakukan 

cara-cara diatas sambil berjalan atau diam ditempat. 

 

3. Melakukan Permainan di Air 

Menurut Suryatna dan Suherman (2001: 23) mengatakan bahwa lima macam 

permainan di air antara lain: 

a) Permainan saling membasahi muka; b) Permainan mengambil benda di dasar 

kolam; c) Permainan melompati katak menerobos lubang; d) Permainan 

bertukar tempat dengan angka; e) Permainan kucing mengejar ikan. 

 

4. Teknik Dasar Mengapung 

Penguasan teknik yang tinggi akan selalu diikuti oleh kecepatan renang yang 

tinggi pula seperti yang dijelaskan oleh Harsono (1998: 100) sebagai berikut, 

kesempurnaan teknik-teknik dasar dari setiap gerakan adalah penting, oleh 

karena itu akan menentukan gerak keseluruhan. Oleh karena itu gerak-gerak 
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dasar dari setiap bentuk teknik yang diperlukan dalam setiap cabang olahraga 

dilatih dan dikuasai secara sempurna. Mengapung adalah teknik yang paling 

dasar dalam berenang untuk semua gaya, oleh sebab itu sebelum mempelajari 

teknik renang gaya bebas perlu dikuasai bagaimana cara mengapung di air. 

Posisi mengapung tidak dapat dilakukan dalam satu sikap saja, tetapi banyak 

posisi yang bisa dilakukan supaya tubuh dapat terapung diatas permukaan air. 

Lakukan dengan rileks dan melayang tanpa mengeluarkan tenaga.  

 

Berikut teknik mengapung dalam renang: 

1) Berdiri di depan dinding kolam sejauh satu meter, air kolam dengan 

ketinggian air setinggi perut; 2) Tarik nafas dalam-dalam, kemudian masukan 

kepala kedalam air dengan sedikit merebahkan ke depan dalam posisi 

telungkup, mata tetap terbuka, dan buanglah nafas perlahan-lahan; 3) Tubuh 

tetap rileks, pertahankan sikap tersebut di dalam air hingga nafas tidak kuat 

lagi; 4) Lakukan latihan ini berulang-ulang. 

 

5. Teknik Dasar Meluncur 

Setiap gaya renang didasarkan pada prinsip meluncur di atas permukaan air. 

Dan selain keyakinan yang kuat, untuk dapat belajar berenang seseorang harus 

mampu meluncur (David Haller 2010: 13). Meluncur merupakan dasar dari 

gerakan renang dan terapung di air, meluncur menjadi modal awal dalam 

belajar renang. Belajar renang dimulai dengan belajar meluncur. Tanpa dapat 

meluncur dengan baik, kita tidak dapat belajar dengan baik. 
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Untuk belajar meluncur dapat meminta bantuan teman dengan berbagai cara 

yang menyenangkan dalam bentuk permainan air. (David Haller 2010:13). 

Meluncur adalah hal yang wajib dikuasai oleh setiap orang untuk dapat belajar 

berenang karena berenang adalah usaha bergerak ke segala arah di dalam air, 

dan meluncur adalah salah satu cara bergerak di air (Muhammad Murni 2000: 

35).  

 

d. Teknik Renang Gaya Bebas 

Menurut Annayanti Budiningsih (2010: 48), bidang-bidang pemusatan dalam 

renang gaya bebas terbagi menjadi empat tingkat yaitu 1) Sikap tubuh; 2) Gerakan 

kaki; 3) Gerakan lengan; 4) Bernafas dan koordinasi gerak. 

1. Sikap Tubuh 

Dalam gaya bebas, kedudukan tubuh perenang dalam keadaan tengkurap, 

sikap melintang, lengan lurus tepat di atas kepala “mengambang seperti 

batang kayu”. Garis permukaan air pada kepala berada tepat di atas alis mata. 

Seluruh tubuh sedatar mungkin dalam air. Bagi setiap orang hal ini akan 

berbeda, tergantung pada kemampuan mengapung. 

 

 

2) Gerakan Kaki 

Tendangan kaki itu biasanya disebut tendangan mengipas-ngipas, ketika kaki 

secara bergantian digerakan ke atas dan ke bawah. Gerakannya dimulai dari 
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pangkal paha dan meneruskannya hingga kejari kaki. Lutut dan pergelangan 

kaki jangan membengkok terlalu besar, ia lebih merupakan bengkokan santai. 

Jari-jari kaki harus secara wajar mengarah ke dalam saling berhadapan. 

Tendangan mengibas-ngibas membantu perenang maju ke depan. Namun 

gerakan itu terutama membantu keseimbangan dan memantapkan tubuh yang 

cenderung berputar serta gerakan ayunan tangan. Sama dengan ayunan tangan 

yang besar ketika jalan. 

 

 
 

3) Gerakan Lengan “Menangkap, Meraih, Menarik, Mendorong” 

Untuk memulai gerakan lengan, tubuh anda harus dalam keadaan tengkurap 

“batang kayu mengambang” dengan kedua lengan menjulur di atas kepala. 

Fase/tahap gerak, menarik, dimulai dengan salah satu lengan melakukan 

gerakan “menangkap” dan selanjutnya ditarik ke bawah. Lengan yang lainnya 

tetap lurus di atas kepala. 
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Ada empat tingkat gerak menarik lengan: 

1) Menangkap; 2) Meraih; 3) Menarik; 4) Mendorong. 

Gerakan menangkap dilakukan dengan telapak tangan menghadap ke arah 

kaki, kemudian dilanjutkan dengan gerakan menarik ke arah belakang 

sepanjang bidang khayal melalui garis pertengahan tubuh, sambil menjaga 

siku tetap di atas permukaan air. Apabila meneruskan gerakan lengan dalam 

gaya bebas, gaya menarik pada sikap siku bengkok sampai melewati bahu 

dilanjutkan dengan gerakan mendorong air ke arah belakang hingga lengan itu 

berada dalam posisi tubuh lurus, dengan ibu jari dalam keadaan menyentuh 

paha. 

 

Gerakan itu terus menerus dengan melalui masa pemulihan, atau istirahat, 

dimana tahap ini akan terjadi, segera setelah lengan berada pada posisi tubuh 

lurus di sisi badan. Pada saat itu gerakan lengan dimulai kemudian dengan 

mengangkat siku keluar dari permukaan air. Pada saat yang sama, lengan 

lainnya masih terjulur di atas kepala, mulai dengan tahap gerak “menangkap”. 

 

Lengan yang baru keluar dari permukan air, penting untuk tetap 

mempertahankan posisi ketinggian siku, dengan sikap tangan rileks di atas 

permukaan air. Tubuh sebelah atas berputar sesuai dengan lengan, sehingga 

memungkinkan untuk mengalami masa pemulihan dengan mudah dan rileks. 

Lengan yang akan masuk air dimulai dengan lengan bagian bawah dan 

langsung membelah air. Pertama, bagian ujung-ujung jari tangan yang terletak 

selebar bahu, lalu ditarik lurus, dan siap memulai tarikan lengan. 
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4) Bernafas dan Koordinasi Gerak 

Bernafas dilakukan dengan memutarkan badan bukan mengangkat kepala ke 

samping cukup untuk membebaskan mulut di atas permukaan air. Hal ini harus 

dilakukan tepat pada saat lengan pada posisi siap mengambil nafas. Setelah 

mengambil nafas cepat-cepat, kepala berputar kembali hingga posisi alis mata, 

pada saat yang sama dengan berakhirnya sikap pemulihan. Sebelum setiap kali 

menarik nafas anda harus mengeluarkan nafas melalui mulut dan hidung anda, 

sebelum memutar kepala. Setiap perenang akan memilih cara tersendiri ke sisi 

mana ia akan melakukan gerakan mengambil nafas. 

 

Gerakan kaki biasanya menghasilkan tendangan dengan enam hitungan yang 

berarti dan tiga gerakan ke bawah untuk satu tarikan lengan. Pergantian dalam 

pola menendang dan bernafas diantara para perenang tindakan luar biasa. Perlu 
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dicatat bahwa seseorang harus membiasakan diri bagaimana terbaik bagi 

dirinya sendiri. 

 

 

3. Modifikasi Alat Bantu 

a. Pengertian Modifikasi  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2005: 203) yang dimaksud 

dengan “modifikasi adalah 1. Pengubahan: ia setuju untuk melakukan  beberapa 

perubahan pada karangannya; 2. Perubahan: rencana itu telah mengalami dari 

keputusan sebelumnya”.  

 

Sedangkan menurut Supandi (1992: 107) yang dimaksud dengan “modifikasi 

adalah pengurangan atau penggantian unsur-unsur tertentu”. Modifikasi 

merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para guru agar 

pembelajaran mencerminkan DAP (Developmentally Apropriate Practice). Oleh 

karena itu, DAP termasuk di dalamnya “body scaling”atau ukuran tubuh siswa, 

harus selalu dijadikan prinsip utama dalam memodifikasi pembelajaran penjas. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa modifikasi 

adalah pengubahan pada suatu unsur-unsur tertentu dengan tujuan adanya 

perbaikan dari unsur-unsur yang mengalami perubahan agar dapat dimanfaatkan. 
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b. Modifikasi Lingkungan Pembelajaran 

Modifikasi pembelajaran dapat dikaitkan dengan kondisi lingkungan 

pembelajarannya. Menurut Adang Suherman dan Yoyo Bahagia (2000: 7-8) 

modifikasi lingkungan pembelajaran ini dapat diklarifikasikan ke dalam beberapa 

klasifikasi seperti yang diuraikan di bawah ini: 

1) Peralatan 

Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat komfleksitas dan kesulitan 

tugas ajar dengan cara memodifikasi peralatan yang digunakan untuk 

melakukan skill itu. Misalnya, berat-ringannya, besar-kecilnya, tinggi-

rendahnya, panjang-pendeknya peralatan yang digunakan. 

2) Penataan ruang gerak dalam berlatih 

Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat komfleksitas dan kesulitan 

tugas ajar dengan cara menata ruang gerak siswa dalam berlatih. Misal, 

dribbling, pas bawah, atau lempar-tangkap di tempat, bermain di ruang kecil 

atau besar. 

3) Jumlah siswa yang terlibat 

Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat komfleksitas dan kesulitan 

tugas ajar dengan cara mengurangi atau menambah jumlah siswa yang terlibat 

dalam melakukan tugas ajar. Misal: belajar pas bawah sendiri, berpasangan, 

bertiga, berempat, dan seterusnya. 

4) Organisasi atau formasi berlatih 

Formasi belajar juga dapat dimodifikasi agar lebih berorientasi pada curahan 

waktu aktif belajar. Usahakan agar informasi formasi tidak banyak menyita 

waktu namun masih tetap memperhatikan produktifitas belajar dan tingkat 

perkembangan belajar siswanya. Formasi formal, kalau belum dikenal siswa, 

biasanya cukup banyak menyita waktu sehingga waktu aktif  belajarnya 

berkurang. Formasi berlatih ini sangat banyak ragamnya tergantung kreatifitas 

guru. 

 

 

c. Modifikasi Fasilitas Sarana dan Prasarana Penjaskes  

Pendidikan jasmani merupakan pendidikan yang dilakukan melalui aktifitas fisik 

maupun motorik, sebagai media untuk untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, guru pendidikan jasmani harus dapat merancang dan 

melaksanakan pembelajaran pendidikan jasmani sesuai dengan tahap-tahap 

perkembangan dan karakteristik siswa. Memodifikasi sarana dan prasarana 
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merupakan salah satu upaya yang dapat lakukan guru pendidikan jasmani, agar 

siswa dapat mengikut pelajaran dengan senang. (H.J.S Husdarta, 2011: 178) 

 

Lutan dalam H.J.S Husdarta (2011: 179) menyatakan bahwa modifikasi dalam 

mata pelajaran pendidikan jasmani diperlukan dengan tujuan: 

1) Siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran; 

2) Meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berpartisipasi; 

3) Kemampuan siswa yang dapat meningkat; dan 

4) Siswa dapat melakukan pola gerak yang benar. 

 

Pendekatan modifikasi ini dimaksudkan agar materi yang ada di kurikulum dapat 

disajikan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kognitif, akfektif, dan 

psikomotor anak, sehingga pembelajaran pendidikan jasmani dapat dilakukan 

secara intensif. 

 

Banyak sarana prasarana pembelajaran yang dapat dimodifikasi contohnya: 

 Modifikasi matras untuk pelajaran senam dapat dibuat dengan karung goni 

yang berisikan jerami, serabut kelapa, atau rumput kering. Ukurannya dapat 

disesuaikan dengan setandar minimal, misalnya 1,5 x 2 m dengan tinggi 10-15 

cm. 

 Modifikasi permainan yang menggunakan bola seperti sepak bola, bola 

tangan, dan permainan kecil. Untuk keperluan tersebut, bola dapat dibuat dari 

bola plastik yang berisikan koran, busa, dan dari kain bekas. 

 Modifikasi gerak melempar, banyak alat yang dapat digunakan seperti bola 

kasti, bola tenis, bola besar, batu, potongan kayu yang dibentuk seperti 

cakram, bambu, dll. (H.J.S Husdarta, 2011: 181-183) 
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Pada penelitian ini, penulis menggunakan alat bantu botol mineral dan dayung 

tangan. Alat bantu botol mineral yang telah dimodifikasi tersebut berasal dari 

barang bekas dan berukuran sedang 1,5 liter yang fungsinya sama seperti papan 

pelampung yang biasa digunakan dalam pembelajaran renang. Pelampung 

merupakan benda ringan yang digunakan sebagai pegangan ketika orang sedang 

berenang. Adanya pelampung dapat membantu menjaga keseimbangan badan 

perenang ketika berenang. Perenang dapat dengan leluasa menggerakan kaki dan 

tangannya dan berenang mengelilingi kolam renang. Sedangkan alat bantu 

dayung tangan, berasal dari piber atau plastik yang fungsinya untuk menambah 

daya dorong dan tarik tangan saat melakukan teknik renang gaya bebas. 

 

1. Alat Bantu Botol Mineral 

Bahan : 

- Botol mineral berukuran 1,5 Liter 

- Lem paralon 

 

Gambar 2.1 Modifikasi Alat Bantu Botol Mineral 
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2. Alat Bantu Dayung Tangan 

Bahan 

- Piber/Plastik 

 

Gambar 2.2 Modifikasi Alat Bantu Dayung Tangan 

 

B. Kerangka Pikir 

Keterampilan renang gaya bebas merupakan keterampilan yang harus dimiliki 

oleh setiap individu. Hal ini dikarenakan, keterampilan renang gaya bebas 

sewaktu-waktu dapat dibutuhkan oleh individu tersebut maupun orang lain yang 

meminta pertolongan pada waktu yang tidak diharapkan.  

 

Renang gaya bebas merupakan gaya berenang dengan posisi dada menghadap 

kepermukaan air. Dalam renang gaya bebas kedua belah lengan secara bergantian 

digerakan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh, sementara kedua belah kaki 

secara bergantian dicambukan naik turun ke atas dan ke bawah. Saat berenang 

gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air. Pernafasan dilakukan saat 

lengan digerakan ke luar dari air, saat tubuh menjadi miring dan kepala berpaling 

ke samping. Sewaktu mengambil nafas, perenang bisa memilih untuk menoleh ke 
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kiri atau ke kanan. Dibandingan gaya berenang lainnya, gaya bebas merupakan 

gaya berenang yang bisa membuat tubuh melaju lebih cepat di air. 

 

Salah satu hal yang perlu diterapkan dalam menunjang kemampuan keterampilan 

renang gaya bebas adalah perlu adanya alat bantu yang digunakan dalam 

menunjang kegiatan pembelajaran renang itu sendiri. Dalam hal ini, penulis 

menggunakan alat bantu yang telah modifikasi sedemikian rupa yang berasal dari 

barang bekas yaitu botol mineral berukuran sedang 1,5 liter yang fungsinya sama 

seperti pelampung yang biasa digunakan dalam pembelajaran renang dan alat 

bantu dayung tangan yang berasal dari bahan piber atau plastik yang fungsinya 

untuk menambah daya dorong dan tarik tangan saat melakukan teknik renang 

gaya bebas. 

 

Memodifikasi sarana dan prasarana merupakan salah satu upaya yang dapat 

dilakukan guru pendidikan jasmani, agar siswa dapat mengikut pelajaran dengan 

senang. Lutan dalam H.J.S Husdarta (2011: 179) menyatakan bahwa modifikasi 

dalam mata pelajaran penjas diperlukan dengan tujuan: 1) Siswa memperoleh 

kepuasan dalam mengikuti pelajaran, 2) Meningkatkan kemungkinan keberhasilan 

dalam berpartisipasi, 3) Kemampuan siswa yang dapat meningkat dan 4) Siswa 

dapat melakukan pola gerak yang benar. 

 

Dengan penggunaan modifikasi alat bantu tersebut diharapkan keterampilan 

renang gaya bebas siswa dapat meningkat, dimana untuk meningkatkan 

keterampilan tersebut tidak terlepas dari peran seorang guru penjas dalam 

mengajarkannya kepada siswa.  
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Berikut ini merupakan gambar arah kerangka pikir pengaruh modifikasi alat bantu 

botol mineral dan dayung tangan terhadap keterampilan renang gaya bebas. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Arah kerangka pikir pengaruh modifikasi alat bantu botol mineral  

  dan dayung tangan terhadap keterampilan renang gaya bebas  

 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 71), hipotesis diartikan sebagai suatu 

jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul. Oleh karena itu suatu hipotesis perlu diuji, 

guna mengetahui apakah hipotesis tersebut terdukung oleh data yang menunjukan 

kebenarannya atau tidak. Jadi intinya hipotesis harus dibuktikan kebenarannya 

dengan cara penelitian. 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H1   : Ada pengaruh modifikasi alat bantu botol mineral terhadap keterampilan  

        renang gaya bebas pada siswa kelas X.1 SMA Al-Kautsar Bandar  

        Lampung Tahun Ajaran 2014/2015. 

H0  : Tidak ada pengaruh modifikasi alat bantu botol mineral terhadap  

         keterampilan renang gaya bebas pada siswa kelas X.1 SMA Al-Kautsar  

         Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015. 

H2  : Ada pengaruh modifikasi alat bantu dayung tangan terhadap  

        keterampilan renang gaya bebas pada siswa kelas X.1 SMA Al-Kautsar  

Modifikasi Alat Bantu 

Botol Mineral (  ) 

Modifikasi Alat Bantu 

Dayung Tangan (  ) 

Keterampilan Renang 

Gaya Bebas (Y) 
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        Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015. 

H0  : Tidak ada pengaruh modifikasi alat bantu dayung tangan terhadap  

         keterampilan renang gaya bebas pada siswa kelas X.1 SMA Al-Kautsar  

         Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015. 

H3  : Ada perbedaan pengaruh antara modifikasi alat bantu botol mineral dan  

        dayung tangan terhadap keterampilan renang gaya bebas pada siswa  

        kelas X.1 SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015. 

H0  : Tidak ada perbedaan pengaruh antara modifikasi alat bantu botol mineral  

        dan dayung tangan terhadap keterampilan renang gaya bebas pada siswa  

        kelas X.1 SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015. 

 


