
 

 

 

 

 

 

 I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Renang merupakan suatu kegiatan yang telah dilakukan sejak jaman dahulu, pada waktu 

itu renang adalah sebagai alat untuk beladiri dalam menghadapi tantangan alam seperti 

banjir (Kasiyo, 1980:11). Lebih lanjut dijelaskan bahwa renang dilakukan sejak adanya 

manusia di dunia ini, pada jaman itu terutama sebagai alat beladiri di dalam menghadapi 

alam pada masa itu. Dan sejarah menunjukkan bahwa kota-kota atau desa-desa pada jaman 

dahulu terletak di sekitar sungai-sungai besar. Sebagai bukti bahwa renang sudah 

dilakukan manusia sejak dahulu kala, dapat dilihat dari peninggalan- peninggalan dari 

Mesir kuno berupa hieroglyph 3000 tahun sebelum masehi, dan juga dari hasil-hasil 

penggalian di dekat Pompi di italia terdapat lukisan- lukisan dinding yang nyata-nyata 

menunjukan bahwa renang sudah dilakukan sejak itu (Roeswan dan Soekarno, 1979:2).  

 

Olahraga renang mulai diperkenalkan di Olympiade tahun 1896 (Haller, 1982:10). Pada 

tahun 1908, saat berlangsungnya Olympiade di London terbentuklah badan perserikatan 

renang internasional yang bernama Federation International de Notation Amateur 

disingkat dengan FINA (Roeswan dan Soekarno, 1979:6). Sedangkan di Indonesia, 

perkumpulan olahraga renang mulai terbentuk pada tanggal 21 Maret 1951 dengan nama 

Persatuan Berenang Seluruh Indonesia (PBSI), kemudian tahun 1959 berubah menjadi 

Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) (Kasiyo, 1980:11). 
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Seiring dengan perkembangan jaman, olahraga renang berkembang berdasarkan 

tujuannya, yaitu sebagai olahraga prestasi, kesehatan dan rekreasi (Kasiyo, 1980:11). 

Untuk mengembangkan prestasi renang maka muncul klub-klub renang, salah satunya 

adalah klub renang METAL SC Metro yang berdiri sejak tahun 2011.Klub METAL SC 

adalah singkatan dari METAL adalah METRO AQUATIC LAMPUNG dan SC adalah 

SWIMMING CLUB Sejak tahun 2011 sampai sekarang klub renang METAL SC Metro 

telah banyak menghasilkan atlet-atlet berprestasi baik di tingkat regional maupun nasional. 

Sampai sekarang, jumlah atlet yang tergabung di klub renang METAL SC Metro 

berjumlah 23 atlet di bawah pimpinan Bapak Hilmansyah dan sebagai pelatih kepala 

adalah Hudji Hanantyo, SE, MM. Di klub tersebut para atlet dibina dan dilatih dengan 

program-program latihan di air dan di darat. Untuk latihan di air dilakukan setiap hari pada 

waktu sore hari. Pada hari Minggu digunakan para atlet untuk istirahat. Sedangkan latihan 

fisik di darat dilakukan satu minggu sekali yaitu pada hari Rabu sore. Klub METAL SC 

Metro biasa melatih atlet-atletnya di kolam renang tejosari Metro.  

 

Renang merupakan cabang olahraga yang berbeda jika dibandingkan dengan cabang 

olahraga pada umumnya. Olahraga renang dilakukan di air, sehingga selain faktor 

gravitasi bumi juga dipengaruhi oleh daya tekan air ke atas. Dalam keadaan normal (di 

darat) tubuh manusia dapat bergerak bebas di  bawah pengaruh gravitasi, sedangkan di air 

kita harus belajar menyesuaikan gerakan dengan air. Hal tersebut menimbulkan gerakan-

gerakan yang kelihatan aneh, kemudian tercipta gerakan yang dianggap paling 

menguntungkan. Gerakan tersebut kemudian menjadi gaya-gaya dalam renang (Roeswan 

dan Soekarno, 1979:37). Adapun gaya-gaya pada olahraga renang adalah gaya crawl, gaya 

dada (breast stroke), gaya kupu-kupu (butterfly stroke), dan gaya punggung (back stroke)  

(Kasiyo, 1980:11). 
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Disini penulis berkeinginan membandingkan antara grab start dan swing start, metode 

mana yang lebih baik dipakai dalam hasil luncur pada olahraga renang di Klub Renang 

Metal SC Metro 

 

B. Identifikasi  Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Dalam pembelajaran renang belum mengetahui grab start terhadap hasil luncuran 

renang. 

2. Dalam pembelajaran renang belum mengetahui swing start terhadap hasil luncuran 

renang. 

3.  Mengetahui mana yang baik antar grab start dan swing start terhadap hasil                   

luncuran renang.  
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C.  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut : 

1. Adakah pengaruh yang signifikan grat start terhadap hasil luncuran renang pada Atlet 

Klub Renang Metal SC Metro  dapat meningkat? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan swing start terhadap hasil luncuran renang pada Atlet 

Klub Renang Metal SC Metro dapat meningkat? 

3. Apakah perbedaaan yang signifikan antara grat start dan swing start terhadap hasil 

luncuran renang pada Atlet Klub Renang Metal SC Metro dapat meningkat? 

 

D.  Batas Masalah 

 

Agar peneliti ini tidak meluas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini 

hanya pada manusia yaitu: 

1. Perbandingan Grab Start dan Swing start Terhadap Hasil Luncuran Renang  

Pada Atlet Klub Renang Metal SC Metro. 

2. Pengaruh Grab Start dan Swing start Terhadap Hasil Luncuran Renang  

Pada Atlet Klub Renang Metal SC Metro. 

 

E.  Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan rumus masalah di atas dapat dirumuskan masalah penelitian diharapkan 

hasil penelitian memberikan pengaruh yang signifikan dan dapat melihat perbedaan 

antara grab start dan swing start terhadap luncuran renang pada atlet klub renang metal 

sc metro tahun 2013 
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F.  Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini dapat berfungsi bagi : 

1.  Mahasiswa 

Memberikan informasi atau pengalaman untuk pembelajaran Pendidikan Jasmani di 

masa mendatang. 

2.  Pelatih 

Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pelatih dalam memilih metode 

mengajar yang efektif dalam hasil luncuran renang di Klub.  

3. Dosen  

Sebagai masukan bahwa untuk meningkatkan keterampilan dasar renang  pada 

mahasiswa 

4. Atlet 

Dalam upaya meningkatkan prestasi renang. 

 

G. Ruang Lingkup Penilitian 

 

Obyek penelitian : Perbandingan Grab Start dan Swing Start Terhadap Hasil  

Luncuran Renang pada Klub Renang Metal Sc Metro Tahun 2013. 


