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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan Jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem 

pendidikan secara keseluruhan yang bertujuan untuk mengembangkan aspek 

kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, 

keterampilan sosial, penalaran, dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan 

olahraga. 

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. 

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Jasmani, guru diharapkan 

mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik, dan strategi permainan dan 

olahraga, internalisasi nilai-nilai (sportifitas, jujur, kerjasama, dan lain-lain) serta 

pembiasaan pola hidup sehat. Pelaksanaannya bukan melalui pengajaran 

konvensional di dalam kelas yang bersifat kajian teoritis, namun melibatkan unsur 

fisik, mental, intelektual, emosi.dan sosial. Aktivitas yang diberikan dalam 

pengajaran harus mendapatkan sentuhan didaktik-metodik, sehingga aktivitas yang 

dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran. 
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Pendidikan Jasmani memberikan kesempatan pada siswa untuk terlibat 

langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, bermain dan 

olahraga yang dilakukan secara sistematis, terarah dan terencana. Pembekalan 

pengalaman belajar diarahkan untuk membina, sekaligus membentuk gaya hidup 

sehat dan aktif sepanjang hayat. 

Akitivitas aquatik sebagai materi ajar pendidikan jasmani merupakan bagian 

dari standar isi dapat digunakan sebagai materi pokok untuk mencapai kompetesi 

dasar yang relevan. 

Untuk aktivitas aquatik dalam pendidikan belum dapat dilaksanakan 

sebagaimana layaknya di negara-negara maju, yang notabenenya bukan negara 

kepulauan. Sarana simulator di negara kita (kolam renang misalnya) masih sangat 

minim, bahkan dalam satu kota atau kabupaten di daerah paling ada satu atau dua 

kolam renang. Itupun  dalam kondisi kurang layak untuk keselamatan anak-anak 

dalam aktivitas aquatik, tetapi di kota-kota besar sebagian masyarakat dengan adanya 

peluang bisnis ada upaya untuk menyediakan sarana bermain di air (water learning) 

dengan berbagai sarana permainan. 

Sebagai salah satu sarana pendidikan, aktivitas aquatik termasuk didalamnya 

renang menjadi olahraga wajib bagi siswa, akan tetapi banyak siswa yang 

memandang bahwa renang itu adalah olahraga yang menakutkan dan membosankan 

terutama bagi siswa yang tidak biasa beradaptasi dengan air, karena olahraga di air 

berbeda dengan olahraga lainnya dan bergerak di air berbeda dengan bergerak di 

darat. Pada umumnya gerak manusia di darat pada posisi vertikal sedangkan bergerak 
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di air pada posisi horizontal, sehingga siswa takut untuk mencoba mengapung di air 

bahkan untuk memasukan kepala di airpun siswa tidak berani.  

Studi awal yang dilakukan Suradi (2003 dalam Nursalim, 2005: 9) mendapati 

bahwa hampir 27% siswa SMP dan SMA menderita kecemasan dalam taraf yang 

moderat sampai klinis.Selain itu, masa transisi dari anak-anak menuju dewasa pada 

rentang 12-15tahun, dimana pada masa ini mulai terbentuk karakter dan kepribadian 

anak (Makmun,2000).  Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kecemasan pada siswa SMP cukup besar  terutama terhadap air, hal ini ditandai 

dengan banyaknya siswa terutama putri yang tidak mengikuti pembelajaran aquatik 

dengan berbagai alasan yang tidak logis dan dilakukan tidak hanya sekali tetapi 

berkali-kali untuk menghindari pembelajaran aquatik karena takut. 

Kecemasan siswa dalam berenang harus diatasi atau dikurangi bahkan 

dihilangkan agar pembelajaran aquatik dapat berjalan dengan lancar. Karena apabila 

seseorang memiliki tingkat kecemasan yang tinggi akan mempengaruhi terhadap 

kualitas gerak dan penampilan geraknya seperti pada penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh Badruzaman, Ramlan dan Aming (2009) pada mahasiswa FPOK 

UPI Bandung. Dari hasil penelitian tersebut sebagian besar (80%) mahasiswa belum 

bisa berenang, dari hasil tes keberanian terhadap air  terdapat 30% mahasiswa yang 

memiliki kecemasan terhadap air. Bahkan terdapat 10% yang tergolong kecemasan 

terhadap airnya tinggi.Dalam penelitian tersebut juga disebutkan bahwa mahasiswa 
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yang memiliki kecemasan terhadap air tentunya menghambat pelaksanaan program 

belajar sesuai kurikulum sehingga harus segera diatasi. 

Selain itu, dampak dari kecemasan dapat mencakup fisik maupun psikis, dari 

segi fisik akan berpengaruh pada penurunan kondisi kesehatan secara umum, meliputi 

gangguan denyut jantung, peredaran darah, gangguan pernafasan, sistem daya tahan 

tubuh, sistem metabolisme dan seterusnya. Sedangkan dari segi psikis dapat 

memunculkan gejala-gejala tingkah laku seperti adanya kecenderungan menarik diri 

dari kehidupan social, berhalusinasi, berfantasi, menutup diri, bermuram durja, 

pesimis, merasa tidak bahagia, cemas, depresi, stress, kesulitan berkosentrasi, agresif 

dan bertemperamen panas.  Individu yang mengalami ancaman kecemasan senantiasa 

hidup dengan rasa takut terkena malapetaka serta kuatir dalam sebagian besar aspek 

kehidupannya. Mungkin juga akan terjadi kepanikan akut berulang kali dengan gejala 

yang lebih parah. Reaksi cemas sebenarnya merupakan hal yang wajar bagi seseorang 

karena kecemasan itu sendiri bisa membangun dan merugikan. Jika kecemasan 

tersebut dapat mendorong seseorang kearah positif maka dapat dikatakan berguna 

sedangkan jika kecemasan tersebut menyebabkan penderitaan maka akan 

menimbulkan kerugian. Untuk menghilangkan kecemasan bagi kebanyakan orang 

yaitu berusaha meninggalkan sumber dari kecemasan tersebut. 

Pembelajaran aquatik seperti berenang tidaklah sulit apabila pikiran kita tidak 

terbebani oleh perasaan takut dan kecemasan akan tenggelam, tetapi bagi siswa yang 

takut perlu adanya pendekatan untuk memberikan motuvasi tersendiri. Untuk 

mengatasi perasaan takut itu diperlukan suatu pendekatan- pendekatan pembelajaran 
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guna menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan tidak 

membosankan. 

Pendekatan ini harus menitikberatkan pada bagaimana agar siswa berani dan 

dapat mengapung dengan baik sebagai dasar dari berenang melalui aktivitas-aktivitas 

yang mengandung unsur bermain. 

Belajar renang membutuhkan waktu yang banyak. Ketidaksabaran siswa dan 

kecemasan akan tenggelam mempengaruhi keterampilan siswa dalam berenang. Hal 

inilah yang menjadi tugas guru untuk dapat menghindari hal ini yaitu dengan cara 

mengubah suasana pembelajaran menjadi aman, tenang dan menyenangkan, sehingga 

siswa dapat mengikuti pembelajaran renang dengan baik tanpa ada rasa cemas atau 

takut untuk melaksanakannya. 

Proses pembelajaran yang baik adalah yang dilakukan secara intensif, 

konsisten dan kontinyu, juga menarik dan menyenangkan sehingga tidak 

menimbulkan rasa jenuh pada siswa. Maka seorang guru harus pandai memilih 

pendekatan yang tepat untuk diberikan kepada siswa sehingga memudahkan siswa 

dalam meningkatkan penguasaan teknik dalam materi yang dipelajari.Upaya ini dapat 

dilakukan dengan pembelajaran renang melalui pendekatan bermain. 

Bermain bagi anak merupakan suatu peristiwa yang dapat memupuk dan 

mengembangkan kesanggupan.Baik itu kesanggupan Jasmani maupun Rohani yang 

menuju kearah nilai dan sikap hidupnya (Syarifuddin, 1986) (dalam Jurnal IPTEK 

OLAHRAGA Usman Wahyudi, 2007).Berdasarkan pendapat tersebut, maka bermain 

merupakan kunci anak dalam meningkatkan keterampilan geraknya.Untuk 
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meningkatkan keterampilan gerak anak tersebut maka permainan-permainan yang 

diberikan harus sesuai dengan karakteristik anak sehingga tidak menimbulkan efek 

negatif pada anak sehingga anak tidak mau ikut bermain. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk menerapkan 

salah satu pendekatan dalam pembelajaran yaitu pendekatan bermain yang 

merupakan pembelajaran yang dikonsep dalam bentuk permainan.Dalam pelaksanaan 

pendekatan bermain menerapkan suatu teknik cabang olahraga ke dalam bentuk 

permainan. Melalui pendekatan bermain  diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

dan minat siswa untuk belajar menjadi lebih tinggi, sehingga akan diperoleh hasil 

belajar yang optimal, juga dengan pendekatan bermain dapat mengatasi kecemasan. 

Dari latar belakang tersebut di atas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti 

bagaimana pengaruh pendekatan bermain dalam mengatasi kecemasan siswa dalam 

pembelajaran aquatik pada siswa SMP karena pada saat SMP siswa mulai dikenalkan 

pada pembelajaran aquatik yang sebenarnya dan pada saat inilah kecemasan terhadap 

air harus segera diatasi, sehingga penulis mengambil judul “Pengaruh Pendekatan 

Bermain terhadap Kecemasan Siswa dalam pembelajaran Aquatik pada Siswa kelas 

VII SMPN 3 Darangdan kabupaten Purwakarta”. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh pendekatan 

bermain terhadap kecemasan siswa dalam pembelajaran aquatik. 
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C.  Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai sebagai awal 

untuk menentukan kegiatan selanjutnya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:Untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh pendekatan bermain terhadap kecemasan siswa dalam pembelajaran 

aquatik. 

D.  Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para guru 

olahraga dalam memberikan pelajaran aquatik kepada siswa dengan memahami aspek 

psikologis siswa terutama kecemasan terhadap air sehingga keterampilan siswa dalam 

aktivitasaquatik dapat meningkat. 

E.  Pembatasan Penelitian 

 Agar penelitian ini terarah dan tidak terlalu luas dalam pelaksanaannya dan 

pencapaian tujuannya, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi sebagai 

berikut: 

1. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah tingkat kecemasan siswa pada 

pembelajaran aquatik. 

2. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN 3 Darangdan, dan 

sampelnya adalah siswa kelas VII SMPN 3 Darangdan yang tidak bisa 

berenang. 
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3. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendekatan bermain. Adapun 

variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. 

4. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kecemasan siswa dalam 

pembelajaran aquatik. Adapun variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

5. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen. 

6. Instrument untuk mengukur tingkat kecemasan siswa pada aktivitas aquatik 

dengan menggunakan angket. Adapun angket yang digunakan untuk mengukur 

kecemasan mengacu dari Max Hamilton (1959) yaitu dengan menggunakan 

skala HARS ( Hamilton Anxiety Rating Scale). Kecemasan yang akan diukur 

adalah: 

1) Perasaan Cemas: firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, mudah 

tersinggung. 

2) Ketegangan: merasa tegang, gelisah, gemetar, mudah terganggu dan lesu. 

3) Ketakutan : bila tinggal sendiri dan takut pada binatang besar. 

4) Gangguan tidur: sukar memulai tidur, terbangun pada malam hari, tidur 

tidak pulas dan mimpi buruk.  

5) Gangguan kecerdasan : mudah lupa dan sulit konsentrasi. 

6) Perasaan depresi : sedih, perasaan tidak menyenangkan sepanjang hari. 

7) Gejala somatik: kaku, gertakan gigi, suara tidak stabil.  
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8) Gejala sensorik: penglihatan kabur, muka merah dan pucat serta merasa 

lemah.  

9) Gejala kardiovaskuler : nyeri di dada dan detak jantung hilang sekejap.  

10) Gejala pernapasan : sering menarik napas panjang dan merasa napas 

pendek.  

11) Gejala gastrointestinal: sulit menelan, nyeri lambung sebelum dan sesudah 

makan, perasaan panas di perut.  

12) Gejala urogenital : sering kencing, tidak dapat menahan kencing. 

13) Gejala vegetatif : mulut kering, pusing atau sakit kepala.  

14) Perilaku sewaktu wawancara : gelisah, jari-jari gemetar, mengkerutkan 

dahi atau kening, muka tegang, dan napas pendek dan cepat.  

F.  Definisi Operasional 

1. Kecemasan 

 Lazarus (1969) dalam http://psikologizone_definisikecemasan/htm, 

menyatakan bahwa kecemasan merupakan suatu respon dari pengalaman yang dirasa 

tidak menyenangkan dan di ikuti perasaan gelisah, khawatir, dan takut. Kecemasan 

merupakan aspek subjektif dari emosi seseorang karena melibatkan faktor perasaan 

yang tidak menyenangkan yang sifatnya subjektif dan timbul karena menghadapi 

tegangan, ancaman kegagalan, perasaan tidak aman dan konflik dan biasanya 

individu tidak menyadari dengan jelas apa yang menyebabkan ia mengalami 

kecemasan. The New Encyclopedia Brirannica (1990) 

 

http://psikologizone_definisikecemasan/htm
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http://psikologizone_definisikecemasan/htm kecemasan atau anxiety adalah suatu 

perasaan takut, kekuatiran atau kecemasan yang seringkali terjadi tanpa ada penyebab 

yang jelas. Kecemasan dibedakan dari rasa takut yang sebenarnya, rasa takut itu 

timbul karena penyebab yang jelas dan adanya fakta-fakta atau keadaan yang benar-

benar membahayakan, sedangkan kecemasan timbul karena respon terhadap situasi 

yang kelihatannya tidak menakutkan, atau bisa juga dikatakan sebagai hasil dari 

rekaan, rekaan pikiran sendiri (praduga sbuyektif), dan juga suatu prasangka pribadi 

yang menyebabkan seseorang mengalami kecemasan. 

2. Pendekatan Bermain 

Menurut Kimpraswil (dalam As’adi Muhammad, 2009: 26) definisi 

permainan adalah usaha olah diri (olah pikiran dan olah fisik) yang sangat bermanfaat 

bagi peningkatan dan pengembangan motivasi, kinerja, dan prestasi dalam 

melaksanakan tugas dan kepentingan organisasi dengan lebih baik.Lain halnya 

dengan Joan Freeman dan Utami munandar (dalam Andang Ismail, 2009: 27) 

mendefinisikan permainan sebagai suatu aktifitas yang membantu anak mencapai 

perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. 

Menurut beberapa pendapat para ahli tersebut peneliti menyimpulkan definisi 

permainan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh beberapa anak untuk mencari 

kesenangan yang dapat membentuk proses kepribadian anak dan membantu anak 

mencapai perkembangan fisik, intelektual, sosial, moral dan emosional. 
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3.  Aktivitas Aquatik 

Aktivitas aquatik ialah segala macam bentuk aktivitas air yang dapat 

dilakukan di sungai, danau, laut, pantai, maupun kolam renang. Adapun bentuk 

kegiatannya dapat berupa renang, polo air, selancar, menyelam, dayung, kano,  dan 

beragam bentuk lainnya. Bentuk-bentuk pengenalan aktivitas akuatik dapat dibagi 

dalam beberapa pokok kegiatan, disesuaikan dengan tujuannya. Pengenalan aktivitas 

akuatik sangat dibutuhkan oleh para siswa yang belum pernah sama sekali belajar 

renang, karena kemungkinan-kemungkinan para siswa ada yang masih takut masuk 

ke dalam kolam. Untuk itu guru hendaknya memahami benar bentuk-bentuk 

pengenalan akuatik, karenan hal ini sangat penting untuk dapat membawa anak, 

terutama anak yang kurang berani masuk ke dalam kolam. 

G.  Anggapan Dasar 

Telah dijelaskan sebelumnya oleh beberapa ahli mengenai pengaruh 

kecemasan terhadap penampilan keterampilan seseorang.Berdasarkan pendapat 

beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan bermain berpengaruh 

terhadap tingkat kecemasan siswa.Axline (1947)mengatakan bahwa bermain 

merupakan media alami bagi ekspresi diri anak.Permainan yang dilakukan bersama 

anak ini dapat menjadi sebuah terapi yang disebut terapi bermain (Schaefer, 2003). 

Dengan terapi bermain anak memiliki kesempatan untuk memainkan perasaan 

dan permasalahannya, anak menjadi merasa yang paling penting, mengatur situasi 

dan dirinya, tidak ada kritikan dan aturan, dan dapat diterima secara penuh (Axline, 
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1947). Situasi seperti ini sangat kondusif untuk anak yang sedang mengalami 

kecemasan, sehingga rasa amannya terpenuhi. 

 Atas dasar pendapat dari para ahli yang telah dikemukakan maka yang 

menjadi anggapan dasar penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan bermain 

memiliki pengaruh terhadap mengatasi kecemasan siswa dalam pembelajaran aquatik. 

 

 


