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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Di dalam UU SKN No. 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional 

setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan 

olahraga memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga memilih dan 

mengikuti jenis dan cabang olah raga yang sesuai bakat dan minatnya, 

memperoleh pengarahan dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan 

dalam keolahragaan. Menjadi pelaku olahraga mengembangkan industri 

olahraga. Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu 

dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan 

keolahragaan anaknya dan berkewajiban memberikan dorongan kepada 

anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga. 

Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, 

pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan keolahragaan 

berkewajiban memberikan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan 

pemerintah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan 

mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Dan dalam lingkup olahraga meliputi, olahraga rekreasi, olahraga 

prestasi, dan olahraga pendidikan. 
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Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan 

kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan 

kegembiraan. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan 

mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan 

melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan 

dan teknologi keolahragaan. 

 

Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang 

dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan 

untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan 

kebugaran jasmani. Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian 

proses pendidikan yang dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal 

maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler. 

 

Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini pada jalur pendidikan formal 

dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan dan pada jalur pendidikan 

nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang serta dibimbing 

oleh guru/dosen yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan. 

 

Pendidikan yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong 

mengembangkan, dan membina potensi potensi jasmaniah dan rohaniah 

seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk 

permainan, perlombaan, atau pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif 

untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi yang dilaksanakan 

sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk 
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memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran 

jasmani, salah satunya adalah olah raga renang. 

 

Renang merupakan salah satu bagian dari kurikulum mata pelajaran pendidikan 

jasmani yang diajarkan pada siswa di sekolah menengah pertama, bahkan bayi 

umur beberapa bulan sudah dapat mulai diajarkan renang. 

Dalam olah raga renang terdapat beberapa gaya seperti gaya dada, gaya bebas, 

gaya punggung, dan gaya kupu kupu. Dari berbagai gaya renang tersebut salah 

satunya masuk kedalam mata pelajaran penjaskes pada sekolah menengah 

pertama, yaitu renang gaya dada. Renang gaya dada merupakan salah satu gaya 

berenang yang diajarkan di sekolah, baik pada kegiatan intrakulikuler maupun 

ekstakulikuler. 

 

Renang sebagai aktivitas jasmani adalah salah satu cabang olahraga yang 

populer dan berkembang pesat di Indonesia. Banyak orang melakukan olahraga 

renang dengan berbagai macam tujuan, diantaranya untuk rekreasi dan hiburan, 

menjaga kebugaran dan kesehatan sampai untuk tujuan olahraga prestasi. 

Sebagai cabang olahraga prestasi, dengan modal fisik yang prima tentunya 

akan dapat menguasai dalam gerakan. Dalam olahraga renang terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhiseseorang, yaitu meliputi faktor fisik, 

teknik,mental dan psikologis. Dalam gerak dasar renang gaya dada khususnya 

Unsur kondisi fisik yang diperlukan pada renang antara lain tinggi badan, berat 

badan panjang lengan dan panjang tungkai. 

 

Untuk melakukan keterampilan gerak dasar renang gaya dada seseorang 

seharusnya memiliki keterampilan gerak dasar, seperti gerakan kaki, gerak 
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lengan dan pernapasan renang gaya dada. Semua keterampilan gerak dasar 

tersebut akan dapat dikuasai jika ditunjang dengan unsur kondisi fisik yang 

baik serta pembelajaran yang disajikan dapat meningkatkan motivasi siswa 

untuk lebih memahami gerak dasar renang gaya dada. 

 

Berdasarkan kenyataan bahwa aspek-aspek yang menopang pencapaian ke 

berhasilan renang gaya dada perlu ditingkatkan secara optimal. Salah satu 

aspek yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan dalam renang gaya dada 

adalah aspek gerak dasar, seperti gerakan tangan, gerakan kaki, pernafasan dan 

koordinasi. 

 

Menurut hasil observasi dan pengamatan di SMP N 3 Natar, didasarkan data-

data yang diperoleh dari hasil pembelajaran siswa kelas VIII dalam melakukan 

gerak dasar renang gaya dada masih banyak yang kurang optimal, terutama 

pada siswa siswi yang berjumlah tiga puluh tiga siswa, yang masih kurang 

pada gerakan tangan berjumlah empat siswa, satu diantaranya kesalahan pada 

saat membuka tangan terlalu lebar dan sampai sejajar dengan paha, kemudian 

dua diantaranya pada saat mengayuh tangan ke bawah, satu diantaranya lagi 

sikut turun terlalu cepat, pada gerakan kaki enam siswa, tiga diantaranya 

telapak kaki tidak membuka ketika mendorong, dua diantaranya kaki tidak 

ditekuk keatas pada saat akan mendorong dan satu lagi pada saat gerakan kaki, 

kaki keluar kepermukaan air, gerakan pernafasan sembilan siswa empat 

diantaranya kepala terlambat ketika lengan membuka, tiga diantaranya kepala 

terlalu tinggi pada saat mengambil napas, dan dua diantaranya ketika 

mengambil napas terlalu rendah, gerakan koordinasi dua belas siswa rata-rata 
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kesalahannya adalah tidak urutan ketika melakukan gerakan koordinasi, dan 

dua siswa yang masih kurang pada gerakan tangan, kaki, pernafasan dan 

koordinasi. 

 

Berdasarkan uraian di atas penulis menganggap bahwa bagian dari gerak dasar 

renang gaya dada yang mempengaruhi kemampuan renang gaya dada adalah 

diantaranya yaitu meliputi tinggi badan, berat badan, panjang lengan dan 

panjang tungkai. Oleh sebab itu peneliti bermaksud mengadakan penelitian 

renang gaya dada tentang “Hubungan tinggi badan, berat badan, panjang 

lengan, dan panjang tungkai terhadap gerak dasar renang gaya dada di SMP N 

3 Natar lampung selatan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

 

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi 

adalah sebagai berikut : 

1. Sebagian siswa  ketika melakukan renang gaya dada masih kesulitan dalam 

memposisikan berat badannya secara horizontal dipermukaan air. 

2. Sebagian siswa kesulitan dalam mengapungkan badan pada saat melakukan 

gerakan meluncur pada renang gaya dada.  

3. Sebagian siswa kesulitan dalam melakukan gerak dasar renang gaya dada di 

karenakan ke dalaman air yang terlalu dalam. 

4. Sebagian siswa kesulitan dalam melakukan gerak dasar renang gaya dada di 

karenakan kedalaman air terlalu dangkal. 
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C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dipenelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar hubungan antara tinggi badan dengan gerak dasar renang 

gaya dada pada siswa kelas VIII   SMP N 3 Natar ? 

2. Seberapa besar hubungan antara  berat badan dengan gerak dasar renang 

gaya dada pada siswa kelas VIII   SMP N 3 Natar ? 

3. Seberapa besar hubungan antara panjang lengan dengan gerak dasar renang 

gaya dada pada siswa kelas VIII   SMP N 3 Natar ? 

4. Seberapa besar hubungan antara panjang tungkai dengan gerak dasar renang 

gaya dada pada siswa kelas VIII   SMP N 3 Natar ? 

5. Seberapa besar hubungan antara tinggi badan, berat badan, panjang lengan 

dan panjang tungkai dengan gerak dasar renang gaya dada pada siswa kelas 

VIII   SMP N 3 Natar ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui informasi tentang besarnya hubungan antar tinggi badan 

dengan gerak dasar renang gaya dada pada siswa kelas VIII di SMP N 3 

Natar. 

2. Untuk mengetahui informasi tentang besarnya hubungan berat badan 

dengan gerak dasar renang gaya dada pada siswa kelas VIII di SMP N 3 

Natar. 
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3. Untuk mengetahui informasi tentang besarnya hubungan panjang lengan 

denga gerak dasar renang gaya dada pada siswa kelas VIII di SMP N 3 

Natar. 

4. Untuk mengetahui informasi tentang besarnya hubungan panjang tungkai 

dengan gerak dasar renang gaya dada pada siswa kelas VIII di SMP N 3 

Natar. 

5. Untuk mengetahui informasi tentang besarnya hubungan berat badan, tinggi 

badan, panjang lengan, dan panjang tungkai dengan gerak dasar renang gaya 

dada pada siswa kelas VIII di SMP N 3 Natar. 

 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

 

Penelitian ini berguna untuk mencari informasi tentang hubungan tinggi badan, 

berat badan, panjang lengan, dan panjang tungkai dengan gerak dasar renang 

gaya dada. 

 Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan 

gambaran dalam upaya penelitian yang lebih luas serta menjadi referensi dalam 

peningkatan pembelajaran renang gaya dada khususnya. 

 

 


