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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Aktivitas aquatik merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dengan 

menggunakan anggota tubuh untuk bergerak di dalam air, pembelajaran aktivitas 

aquatik adalah suatu proses keterampilan menggerakan anggota badan dengan 

mengapung di air dan seluruh anggota badan tersebut bergerak dengan bebas. 

Pembelajaran aktivitas aquatik merupakan suatu usaha manusia yang dilakukan 

dengan tujuan membantu memfasilitasi belajar keterampilan orang lain, secara 

khusus pembelajaran aquatik merupakan upaya yang dilakukan oleh guru, 

instruktur dengan tujuan untuk membantu siswa agar dia belajar dengan mudah 

untuk melakukan kegiatan renang, menurut Nugraha,dkk (2015): 

Aktivitas aquatik adalah suatu pembelajaran aktivitas fisik olahraga yang 

dilakukan di air, seluruh anggota badan bergerak dengan bebas. Aktivitas 

akuatik merupakan proses bergerak dari satu titik ke titik yang lain, yang 

dilakukan sambil terapung di air (keterampilan lokomotor sekaligus 

keterampilan manipulatif). 

 

Aktivitas aquatik tentunya dilaksanakan di Sekolah sebagai salah satu 

jenis pembelajaran penjas yang tentunya berhubungan dengan pencapaian tujuan 

nasional. Kemampuan siswa yang harus di kembangkan dalam berenang mulai 

dari perkembangan kepribadian siswa, kerja sama, keterampilan gerak siswa, juga 

keaktifan siswa dalam pembelajaran renang di sekolah. 

Dari berbagai aktivitas aquatik telah dijelaskan salah satu kegiatan yang 

paling terlihat di persekolahan adalah kegiatan renang. Renang sangat banyak 

diminati oleh kalangan masyarakat baik digunakan sebagai ajang mencari prestasi, 

meningkatkan bakat dan kemampuan, serta dijadikan salah satu kegiatan rekreasi 

pada setiap minggu, bahkan setiap hari bagi masyarakat.  

Sejalan dengan pernyataan di atas bahwa renang mempunyai banyak 

manfaat bagi manusia, untuk meningkatkan kemampuan gerak, kebugaran 

jasmani siswa, membuat tubuh sehat, melatih keberanian, membuat percaya diri 
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siswa, membantu perkembangan tubuh dan kembang anak. Seperti yang dikatakan 

Supriyanto (2011, hlm 2 vol: 1): 

Menjelaskan tentang manfaat yang ada pada aktivitas olahraga renang 

tersebut antara lain adalah untuk memelihara dan meningkatkan 

kebugaran, menjaga kesehatan tubuh, untuk keselamatan diri, untuk 

membentuk kemampuan fisik seperti daya tahan, kekuatan otot serta 

bermanfaat pula bagi perkembangan dan pertumbuhan fisik anak, untuk 

sarana pendidikan, rekreasi, rehabilitasi, serta prestasi. 

 

Untuk mendapatkan manfaat dari aktivitasnya, tentunya siswa harus mau 

melakukan aktivitas aquatiknya. Namun pada kenyataan di lapangan banyaklah 

kendala-kendala yang di hadapi dalam aktivitas aquatik antara lain: 

1. Jumlah jam waktu belajar dalam Kurikulum 2004 yaitu 2 perminggu 

@40menit dalam setiap pertemuaan dan hanya dilaksanakan dalam waktu 1 

bulan satu kali. 

2. Kedalaman kolam yang menjadi sumber kecemasan siswa. 

3. Pembelajaran yang diberikan oleh guru didominasi dengan mengajarkan 

teknik dasar berenang semata. 

4. Jumlah siswa kelas VII telalu banyak pada proses pembelajaran renang yaitu 

ada 13 kelas yang dijadikan satu (dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok 

putra dan kelompok putri). 

5. Pada PBM pembelajaran renang hanya menunggu giliran waktu menunggu 

giliran terlalu lama. 

6. Tidak ditawarkan alternative pada pembelajaran seperti unsur bermain pada 

PBM. 

Ditelaah dari identifikasi masalah keadaan seperti itu siswa lebih banyak 

diam saat melakukan kegiatan aktivitas aquatik sehingga kurangnya partisipasi 

aktif dari siswa tersebut. Dari banyaknya aktivitas aquatik diberikan untuk 

mencapai kompetensi khususnya renang ada berbagai jenis permainan aquatik 

sekiranya mampu untuk dilaksanakan pada pembelajaran renang melalui aktivitas 

permainan aquatik misalnya permainan jala ikan, mengambil koin, terowongan 

kereta api, dan meniup bola. Permainan air adalah suatu kegiatan yang dilakukan 
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dengan media di dalam air untuk berenang dalam bentuk dan jenis permainan 

yang bisa di gunakan untuk melatih anggota tubuh untuk berenang mulai dari 

gerakan kepala sampai kaki. Siswa dapat melakukan kegiatan aquatik yang dapat 

membuat mereka untuk aktif dalam pembelajaran, kegiatan permainan air 

dijadikan sebagai pengantar masuk ke dalam materi renang dengan 

memperkenalkan beberapa bentuk pengenalan dan permainan air yang bertujuan 

untuk memperoleh keterampilan gerak siswa pada pembelajaran renang, sejalan 

dengan pendapat Nugraha, dkk (2015)  bahwa: 

Bentuk-bentuk pengenalan dan permainan di air ini sebagai dasar dari 

pembelajaran renang, seperti sikap tubuh, gerak tungkai/kaki, gerak 

tangan/lengan, gerak mengambil nafas, dan koordinasi gerak. Jika latihan 

pengenalan air dan permainan di air ini kurang dikuasai dengan baik, maka 

dalam melatih sikap tubuh, gerak tungkai/kaki, gerak tangan.tungkai, 

gerak mengambil nafas, dan koordinasi gerak tidak akan berhasil dengan 

baik. Baru setelah dikuasainya kegiatan belajar ini, mahasiswa dapat 

melanjutkan pada kegiatan belajar berikutnya. 

 

Dari kutipan tersebut pentingnya permainan air untuk meningkatkan 

partisipasi aktif diantaranya: 

1. Permainan air dapat membuat anak melakukan gerakan berenang tanpa di 

sadari secara langsung. 

2. Permainan air merupakan suatu dasar dari pembelajaran renang seperti sikap 

tubuh, gerak tungkai, gerak lengan, mengambil nafas. 

3. Permainan air dapat meningkatkan kemampuan menahan nafas di dalam air 

lebih lama. 

4. Permainan air dapat meningkatkan koordinasi gerak secara keseluruhan. 

5. Permainan air membuat siswa banyak bergerak baik dengan bermain 

berkelompok maupun individu. 

6. Permainan air dapat meningkatkan kerjasama, saling membantu dari setiap 

siswa terhadap kelompoknya, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan 

guru. 

Setelah menyebutkan kendala yang dihadapi saat pembelajaran renang 

serta solusi yaitu pemberian “permainan air” ketika melihat pembelajaran yang 
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berlangsung pada sekolah tersebut kurangnya waktu maka diberikan bentuk 

permainan air sebagai upaya meningkatkan partisipasi aktif belajar siswa karena 

dilihat dari banyaknya siswa yang bergerak, berkerjasama, menunjukan 

kemampuan berenang secara tidak disadari, beraktivitas dengan gembira dan tidak 

membuat siswa jenuh maka permainan air dapat meningkatkan partisipasi aktif 

siswa. 

Pelaksanaan kegiatan agar aquatik dapat ditunjang dengan adanya 

permainan air yang dirancang oleh guru untuk meningkatkan partisipasi aktif  dan 

kemampuan siswa. Permainan air diberikan sebagai salah satu penunjang kegiatan 

renang agar siswa tidak pasif berenang serta siswa tidak merasa bosan akan 

melakukan aktivitas berenang sehingga akan terjadinya partisipasi aktif dari 

siswa. Partisipasi aktif siswa akan banyak ketika permainan yang diberikan 

menarik untuk mereka dan tidak membuat mereka jenuh. Akan tetapi permainan 

yang diberikan haruslah mendukung kepada kemampuan gerak yang akan dicapai 

oleh siswa. Partisipasi aktif siswa begitu berpengaruh pada proses perkembangan 

sosial, emosional, serta berpikir siswa di dalam lingkungan sekolah. Keterlibatan 

siswa dalam belajar, membuat siswa secara aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran dan mengambil keputusan. Partisipasi aktif merupakan keterlibatan 

seseorang dalam mengikuti kegiatan yang akan dilakukan dari keinginan diri 

sendiri sehingga seseorang yang terlibat dapat merasakan atau mendapatkan hasil 

kegiatan secara nyata. Dalam hal ini dengan partisipasi aktif siswa terhadap mata 

pelajaran pendidikan jasmani maka tujuan dari pendidikan itu sendiri tercapai. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Masalah penelitian merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan 

jawabannya melalui pengumupuan data, dan analisis data tersebut. Sehingga pada 

akhirnya akan menjadi sebuah kesimpulan atau hasil sebuah penelitian. 

Berdasarkan latar belakang masalah, masalah penelitian yang penulis rumuskan 

adalah : 
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Sampai sejauhmana aktivitas permainan air pada pembelajaran renang dapat 

meningkatkan partisipasi aktif siswa di SMP Negeri 2 Cimahi? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian. Maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui sejauhmana aktivitas pada permainan air  dapat 

meningkatkan partisipasi aktif siswa.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak, terutama bagi mereka yang menggeluti pada bidang pendidikan pada 

umumnya dan khususnya pendidikan jasmani. 

1. Bagi peneliti 

Bagi para peneliti hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan, 

bahan kajian, serta sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan partisipasi 

aktif siswa dalam pembelajaran renang. 

2. Bagi Guru 

Sebagai sumber informasi keilmuan dalam menjalankan profesinya, serta 

penelitian ini diharapkan agar guru dapat meningkatkan kreatifitasnya dalam 

meningkatkan pembelajaran renang di sekolah. 

3. Bagi Siswa 

 Siswa di harapkan dapat memperoleh pengalaman dan ilmu dari 

pembelajaran penjas termasuk dari proses pembelajaran melalui keterampilan 

gerak. Dan semoga dari penelitian ini dapat memotivasi siswa untuk dapat 

mengembangkan pengetahuan yang mereka miliki dan melakukan pembelajaran 

renang dengan riang dan gembira 

4. Bagi Sekolah 

 Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat 

bagi sekolah  SMP Negeri 2 Cimahi agar dapat melaksanakan pelaksanaan proses 
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pembelajaran yang meningkatkan partipasi aktif siswa khususnya dalam aktivitas 

aquatik.  

 

 

 

E. Struktur Organisasi Penelitian 

Struktur organisasi skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan  

a) Latar belakang masalah 

b) Rumusan masalah 

c) Tujuan penelitian 

d) Manfaat penelitian 

e) Struktur organisasi skripsi 

Bab II. Kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis tindakan 

Bab III. Metodologi penelitian  

a) Metode penelitian 

b) Subjek penelitian 

c) Waktu dan tempat penelitian 

d) Prosedur penelitian 

e) Desain penelitian 

f) Instrumen penelitian dan pengumpulan data 

g) Teknik pengolahan dan analisis data 

Bab IV. Pemaparan data dan hasil penelitian 

Bab V.  Kesimpulan dan saran 

 


