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I  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani adalah suatu pelajaran yang identik dengan kegiatan 

jasmani dimana di dalamnya banyak menggunakan fisik atau motorik. Untuk 

memberikan pelajaran yang banyak didominasi oleh fisik seperti olahraga 

renang, seorang guru harus mencari sistem pengajaran atau metode yang 

cocok dan sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak didik 

serta metode tersebut harus bisa menciptakan situasi yang menyenangkan 

serta antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dapat saling membantu. 

Dalam menentukan suatu metode pembelajaran selain harus sesuai dengan  

tingkat pertumbuhan dan perkembangan, juga harus sesuai dengan pandangan 

anak terhadap tugas gerak yang diberikan, yaitu sederhana atau kompleknya 

gerakan tersebut. Cabang renang yang diajarkan kepada siswa-siswi SMA 

yang ada sederhana  tetapi ada juga yang tingkat kesulitannya tinggi sehingga 

memerlukan kemampuan yang tinggi pula. Keterampilan gerak merupakan 

faktor yang sangat penting dalam olahraga. Prestasi olahraga yang tinggi 

tidak terlepas dari faktor keterampilan gerak. Keterampilan gerak yang 

merupakan perwujudan dari kebenaran mekanika tubuh, berpengaruh 

terhadap efisiensi penggunaan tenaga. Oleh karena itu di dalam upaya 
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mencapai prestasi olahraga yang tinggi, pembinaan kualitas keterampilan 

gerak sama pentingnya dibanding pembinaan kualitas daya fisik. 

Keterampilan gerak adalah  kemampuan untuk melakukan gerakan secara 

efektif dan efisien. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas 

koordinasi dan control atas bagian-bagian tubuh yang  terlibat dalam gerakan. 

Keterampilan gerak diperoleh melalui proses belajar, yaitu dengan cara 

memahami gerakan dan melakukan gerakan berulang-ulang yang disertai 

dengan kesadaran fikir akan benar atau tidaknya gerak yang telah dilakukan. 

Untuk mencapai tingkat keterampilan tertentu, lamanya waktu yang diperoleh 

oleh setiap individu berbeda-beda. Ada yang harus memerlukan waktu yang 

singkat, dan ada yang memerlukan waktu yang cukup lama walaupun 

prosedur dan intensitas belajarnya sama. 

Salah satu gerakan olahraga renang yang memerlukan teknik yang tinggi 

adalah gerakan tungkai, di antaranya persiapan, awalan, gerakan tungkai gaya 

dada naik turun dalam bidang satu datar dimana punggung kaki dalam sikap 

menendang, lecutan dilakukan dengan membengkokkan lutut tapi tidak 

berlebihan, pangkal paha, kaki, dan punggung kaki merupakan sumber 

kekuatan untuk melakukan irama kaki naik turun, naik turunnya kaki adalah 

kira-kira 30-50 cm. gerakan-gerakan tersebut harus dikuasai untuk 

mendorong badan ke depan. 

Kompleksnya gerakan-gerakan yang terdapat pada teknik dasar gerakan 

tungkai tersebut mengakibatkan pengajaran renang di SMA Perintis 1  kurang 

mendapatkan hasil yang maksimal sehingga dari 40 siswa yang terdapat di 
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kelas hanya beberapa orang siswa saja yang dapat melakukan teknik gerakan 

tungkai pada renang gaya dada dengan baik. 

Maka untuk memperbaiki proses pembelajaran agar mendapat hasil yang 

diharapkan baik dalam melakukan teknik gerakan tungkai, guru dalam 

mengajar akan mencoba merubah metode pembelajaran dengan modifikasi 

alat bantu. Sesuai yang dikemukakan oleh W.J.S Poerwardarminta (1988), “ 

Modifikasi berarti merubah alat atau sarana dengan benda lain yang memiliki 

fungsi yang sama tetapi tidak berbeda dengan bentuk aslinya”. 

Pada umumnya renang merupakan salah satu cabang yang memerlukan teknik 

dan gerakan yang benar dan irama yang tepat, agar gaya dalam renang 

dilakukan dengan baik. Renang merupakan salah satu kegiatan yang dapat 

membangun keyakinan diri secara menyeluruh dan juga merupakan olahraga 

rileks yang mampu untuk mengolah tubuh. 

Renang merupakan salah satu cabang air yang memiliki empat gaya yaitu 

gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Keempat gaya 

renang tersebut merupakan dasar dari gaya renang yang sering 

dipertandingkan dalam kejuaraan renang. 

Renang gaya dada merupakan gaya dasar dalam renang dan gerakan tungkai 

merupakan dasar dari pembelajaran renang gaya dada. Dengan penguasaan 

teknik gerakan tungkai yang baik dan benar akan memberikan pengaruh dan 

pelaksanaan renang gaya dada. Karena kesulitan yang sering dihadapi dalam 

olahraga ini adalah bagaimana menguasai tubuh dipermukaan air. 
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Orang yang kaku dan tidak lentur dalam melakukan sikap rileks disaat 

melakukan teknik dasar gerakan tungkai, memang menjadi hambatan untuk 

rangkaian gerak ketahap berikutnya yaitu teknik dasar gerakan tangan dan 

pernapasan. Gerakan tungkai  yang baik dan benar akan mempengaruhi  

gerakan dasar tangan dan pernafasan serta kecepatan awalan dan kecepatan 

saat berenang. 

Penulis memilih SMA Perintis 1 sebagai objek  penelitian didasarkan atas 

data-data yang diperoleh pada saat peneliti melaksanakan pembelajaran 

renang, setelah dilakukan evaluasi hasil pembelajaran pada siswa SMA 

Perintis 1 adalah yang paling rendah dalam penguasaan gerakan tungkai 

renang gaya dada, ditemukan bahwa  80% siswa tidak mampu melakukan 

gerakan tungkai renang gaya dada dengan baik dan benar. Hal ini mungkin 

diakibatkan pemilihan media dan alat bantu yang belum tepat. 

Dari identifikasi masalah, jelas bahwa faktor utama kegagalan siswa dalam 

pelajaran pendidikan jasmani adalah karena siswa belum belajar secara 

maksimal, atau belum tepatnya pemilihan media, alat bantu dan guru dalam 

mengajar belum atau kurang  bervariasi. Maka untuk mengatasi persoalan ini 

saya atau guru mempunyai  solusi atau cara pemecahannya melalui media 

pembelajaran dan modifikasi alat bantu pembelajaran. 

Penggunaan alat bantu yang tepat dalam proses pembelajaran keterampilan 

gerak dasar renang diharapkan dapat membantu dalam penguasaan gerak. 

Renang gaya dada termasuk keterampilans gerak yang kompleks, sehingga 

untuk mengajarkannya diperlukan suatu pendekatan yang tepat, salah satunya 
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dapat dengan memodifikasi  alat bantu pembelajaran agar keterampilan gerak 

yang kompleks dapat diubah menjadi sederhana dan mudah dipelajari. 

Pentingnya memberikan  media dan alat bantu pembelajaran diharapkan dapat 

menambah keberanian siswa untuk mencoba dan melakukan latihan 

keterampilan gerakan tungkai renang gaya dada dan juga dapat menambah 

rasa senang dan gembira, sehingga siswa dapat antusias dalam berlatih dan 

siswa cenderung berlatih secara berulang-ulang dengan demikian proses 

pembelajaran dapat berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan. 

Melihat uraian-uraian diatas bahwa tidak semua orang mengetahui gerak 

dasar renag gaya dada beserta faktor-faktor  kesulitannya. Biasanya dalam 

pelaksanaannya perenang yang merasakan berbagai  kendala antara lain 

perasaan takut tenggelam, kurang koordinasi antara gerakan kaki, tangan dan 

pernafasan, masih lambatnya penguasaan teknik dan masih banyak siswa 

yang  tidak bisa berenang gaya dada dengan baik, hal ini dapat dilihat ketika 

mereka mengikuti kegiatan aquatik. 

Dari permasalahan tersebut di atas penulis ingin melakukan penelitian yaitu 

dengan memberikan media pembelajaran, menggunakan media gambar, 

media video, dan modifikasi alat bantu pelampung kepada siswa mengenai 

gerakan tungkai renang gaya dada pada siswa SMA Perintis 1 Tahun 

pelajaran 2010 - 2011. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Peningkatan gerakan tungkai renang gaya dada melalui media 
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dan alat bantu pembelajaran pada siswa kelas X SMA Perintis 1 Bandar 

Lampung. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada peningkatan gerakan tungkai renang gaya dada dengan 

menggunakan media pembelajaran berupa gambar pada siswa kelas X 

SMA Perintis 1 Bandar Lampung. 

2. Apakah ada peningkatan gerakan tungkai renang gaya dada dengan 

menggunakan media pembelajaran berupa video pada siswa kelas X SMA 

Perintis 1 Bandar Lampung. 

3. Apakah ada peningkatan gerakan tungkai renang gaya dada dengan  

menggunakan alat bantu pembelajaran renang berupa pelampung pada 

siswa kelas X SMA Perintis 1 Bandar  Lampung. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan gerakan tungkai  

renang gaya dada pada siswa kelas X SMA Perintis 1 Bandar Lampung 

dengan pemberian tindakan media pembelajaran berupa gambar. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan gerakan tungkai 

renang gaya dada pada siswa kelas X SMA Perintis 1 Bandar Lampung 

dengan pemberian tindakan media pembelajaran berupa video. 

3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan gerakan tungkai 

renang gaya dada pada siswa kelas X SMA Perintis 1 Bandar Lampung 

dengan pemberian tindakan alat bantu pembelajaran berupa pelampung. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai wawasan dan masukan 

bagi : 

1. Siswa 

Dapat merangsang siswa belajar gerakan tungkai renang gaya dada dengan 

benar 

2. Guru Pendidikan Jasmani 

Sebagai sumbangan pemikiran untuk meningkatkan hasil belajar gerakan 

tungkai pada renang gaya dada melalui pemberian media pembelajaran 

berupa video dan gambar serta modifikasi alat bantu  pembelajaran renang  

berupa pelampung.  

3. Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan FKIP Unila 

Sebagai salah satu kontribusi untuk mengembangkan proses pembelajaran 

gerakan tungkai pada renang gaya dada. 

4. Bagi pembaca merupakan inovasi dalam pembelajaran renang gaya dada. 

 




