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Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui perbandingan bermain dan pemanasan classic (statis dan dinamis) 

terhadap minat dalam pembelajaran renang gaya dada. Metode dalam penelitian ini berupa kuantitatif. Populasi 

penelitian berjumlah 43 orang, sampel diambil secara random sampling. Teknik pengumpulan data 

menggunakan angket yang telah disesuaikan dengan pemanasan dalam pembelajaran renang dengan 

memperhatikan penilaian yang terdiri dari aspek keinginan, alasan dan perasaan. Parameter yang diukur adalah 

mengamati hasil deskripsi data perbandingan pemanasan bermain dan pemanasan classic (statis dan dinamis) 

dengan didapatkan nilai rata-rata pemanasan bermain lebih tinggi dari pada pemanasan classic. Didapatkan hasil 

pemanasan bermain yaitu, nilai rata-rata 73.09 dan nilai standar deviasi yaitu, 4.77. Kemudian didapatkan hasil 

pemanasan classic (statis dan dinamis) yaitu, nilai rata-rata 56.34 dan nilai standar deviasi 5.42. Jadi, kontribusi 

pembelajaran renang pada siswa yang menggunakan pemanasan bermain lebih besar dari pada siswa yang 

menggunakan pemanasan classic (statis dan dinamis) di SMP Negeri 3 kota Sukabumi. 

 

Kata kunci: Pemanasan Bermain, Pemanasan Classic (Statis dan Dinamis) Pembelajaran renang. 

 

Abstract: This study aims to determine the comparison between playing for warming up and   classic warming 

up (static and dinamic) toward students’ interest in learning cheast style swimming. The method in this research 

is quantitative. The study population was 43 people, the sample was taken by random sampling. Data collection 

techniques use questionnaires that have been adapted for heating in pool learning with respect to assessments 

consisting of aspects of desire, reason and feelings. The parameters measured were observing the results of the 

comparison data of heating play and classic heating (static and dynamic) with the average heating value of play 

higher than the classic heating. The result of heating play that is, the average value of 73.09 and the standard 

deviation value that is, 4.77. Then get the result of classic warming (static and dynamic) that is, average value 

56.34 and standard deviation value 5.42. Thus, the contribution of swimming learning to students who use 

between playing is greater than students classic warming (static and dynamic) in SMP Negeri 3 Sukabumi. 

Keywords: Between Playing, Classic Warming Up (Static And Dinamic) Swimming learning. 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani 

yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan 

individu secara organik, kognitif, dan emosional, dalam kerangka sistem pendidikan nasional. 

Pendidikan jasmani merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Artinya, pendidikan 

jasmani bukan hanya dekorasi atau ornamen yang ditempel pada program sekolah sebagai 

alat untuk anak. Tetapi pendidikan jasmani adalah bagian penting dari pendidikan karena 

melalui pendidikan jasmani yang diarahkan dengan baik, anak akan mengembangkan 

keterampilan yang berguna bagi pengisian waktu senggang, terlibat dalam aktivitas yang 

terjaga untuk mengembangkan hidup sehat, berkembang secara sosial, dan menyumbang 

pada kesehatan fisik dan mentalnya. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan melalui 

aktivitas jasmani, permainan atau olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, berhasil tidaknya pembelajaran ditentukan 

oleh peran guru pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani bukan hanya untuk meningkatkan 

kebugaran jasmani akan tetapi juga memberi gerak bervariasi dan bermakna bagi anak. Oleh 

karena itu guru harus lebih bersungguh-sungguh dalam menanganinya, khususnya guru 

pendidikan jasmani sebagai pendidik yang berarti meneruskan dan mengembangkan 
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keterampilan gerak pada peserta didik, sehingga proses pembelajaran pendidikan jasmani 

dapat berjalan dengan baik. Di dalam pendidikan banyak model-model teknik untuk 

penyampaian suatu materi dan pembelajaran sehingga siswa mudah memahami, khususnya 

guru pendidikan jasmani. Cara penyampaian itu sangat penting karena dapat meningkatkaan 

gerak siswa dan hasil belajar yang memuaskan secara efektif dan efisien. Model 

pembelajaran diarahkan pada peningkatan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar 

sehingga proses belajar mengajar berlangsung secara optimal antara guru dan siswa. Interaksi 

antara guru dan siswa yang optimal berimbas pada penigkatan penguasaan konsep siswa yang 

pada gilirannya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Salah satunya dengan 

menggunakan pemanasan bermain dan pemanasan classic (statis dan dinamis). 

Di Sekolah SMP Negeri 3 Kota Sukabumi tidak lupa dari pembelajaran pendidikan 

jasmani, contohnya pembelajaran renang yang di jadwalkan dalam satu bulan pasti ada 

pembelajaran renang, yang harus diikuti karena termasuk juga pelajaran yang wajib diikuti, 

untuk mendapatkan nilai pembelajaran renang. Olahraga renang sangat dinanti-nantikan oleh 

siswa-siswi di SMP Negeri 3 Kota Sukabumi, terlihat jelas jika waktu jadwal pembelajaran 

renang siswa-siswinya begitu antusias untuk mengikuti pembelajaran renang. Tapi sangat di 

sayangkan jika sebelum memulai pembelajaran regang, hal yang paling tidak harus 

dilewatkan adalah pemanasan terlebih dahulu sebelum renang karena untuk menghindari dari 

resiko kram, dan otot-otot tegang lainnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yaitu di hari sabtu tanggal 20 januari 2018, 

tempatnya dikolam renang cigunung, pada kegiatan pembelajaran renang. Adapun siswa yang 

langsung berenang tanpa harus melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan 

renang di kolam adapun model pembelajaran yang akan digunakan oleh penulis adalah 

dengan memberikan pemanasan bermain dan pemanasan classic (statis dan dinamis), 

manakah yang lebih efektif saat berlangsung pemanasan renang karena dalam proses 

pembelajaran renang akan sangat membantu sisiwa-siswi untuk lebih tertarik dan bisa 

melakukan pemanasan terlebih dahulu. Hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan ini 

peneliti bertujuan untuk mengetahui perbandingan pemanasan bermain dan pemanasan 

classic (statis dan dinamis) terhadap minat dalam pembelajaran renang gaya dada pada kelas 

VIII di SMP Negeri 3 Kota Sukabumi tahun 2018. 

 

KAJIAN TEORI 

Nani Kurniawan (2014: 1) “Renang termasuk salah satu jenis olahraga yang banyak di 

sukai masyarakat contohnya di Indonesia. Selain tergolong murah, renang juga tidak 

memperlukan alat atau perlengkapan khusus”. David Haller (2015: 7) “Berenang bukan saja 

merupakan olahraga tetapi juga merupakan sarana untuk mengisi waktu senggang”. Selain 

mendapatkan kesenangan sendiri, juga dapat berlatih menjadi atlet renang hingga dapat 

mengikuti ajang pertandingan tingkat nasional maupun internasional.    

Chandra (2010: 137) “Renang gaya dada atau gaya katak adalah berenang dengan 

posisi dada menghadap ke permukaan air, namun berbeda dari gaya bebas, batang tubuh 

selalu dalam keadaan tetap”. Menurut Justinus Lhaksana (2012: 20) “Pemanasan sendiri 

merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan psikologis 

dalam tubuh kita dan menyiapkan organisme di dalam tubuh dalam menghadapi aktivitas 

tubuh yang lebih berat, prosedur pemanasan di lakukan dengan yang ringan hingga yang 

berat yang mencangkup otot-otot yang akan di gunakan dalam aktivitas fisik”. Sedangkan 

menurut Yudanto yang di kutip dari dalam Eko Wijaya (2015:11), „Pemanasan ialah tahap 

kegiatan yang dilakukan anak-anak dalam suatu pembelajaran olahraga. Pemanasan memiliki 

peran yang sangat penting bagi anak-anak sebelum masuk kegiatan inti ketika mengikuti 

pembelajaraan olahraga‟. Joe Luxbacher (2004: 1) “Menyatakan bahwa pemanasan berguna 
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untuk menghangatkan suhu otot, melancarkan peredaran darah dan memperbanyak aliran 

oksigen ke dalam tubuh”. 

Pemanasan bermain adalah meningkatkan minat siswa terhadap proses pembelajaran  

yang akan dilakukan, sehingga siswa antusias mengikuti proses pembelajaran sesudah 

melakukan pemanasan, siswa lebih siap untuk menerima materi yang akan diberikan, gerakan 

dalam pemanasan bermain sama dengan otot-otot yang akan digunakan saat materi yang akan 

di berikan. Gusril (2004: 45) “Modifikasi olahraga dalam pendidikan jasmani sangat 

diperlukan bagi anak-anak, pada dasarnya dalam setiap pembelajaran contohnya cabang 

olahraga renang yang di modifikasi dengan menggunakan pemanasan bermain karena 

memberikan peran penting untuk membawa anak dan memberi kesan kepada anak yang akan 

dilakukan pada inti pembelajaran”. 

Berdasarkan pemaparan kajian teori dan kerangka berpikir sebelumnya, hipotesis dalam 

penelitian ini, Ada perbandingan yang signifikan antara Pemanasan bermain dan pemanasaan 

Classic (Statis dan Dinamis) terhadap minat dalam pembelajaran renang gaya dada pada 

kelas VIII di SMP Negeri 3 Kota Sukabumi tahun 2018. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode dalam penelitian ini berupa kuantitatif. Peneliti ingin mengetahui perbandingan 

pemanasan bermain dan pemanasan classic (statis dan dinamis) terhadap minat dalam 

pembelajaran renang gaya dada pada kelas VIII di SMP Negeri 3 Kota Sukabumi sebanyak 

43 siswa. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan random sampling, yaitu siswa 

kelas VIII di SMP Negeri 3 Kota Sukabumi dengan jumlah sebanyak 43 orang.  

Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang telah disesuaikan dengan 

pemanasan dalam pembelajaran renang dengan memperhatikan penilaian yang terdiri dari 

aspek keinginan, alasan dan perasaan. Parameter yang diukur adalah mengamati hasil 

deskripsi data perbandingan pemanasan bermain dan pemanasan classic (statis dan dinamis) 

dengan didapatkan nilai rata-rata pemanasan bermain lebih tinggi dari pada pemanasan 

classic. Didapatkan hasil pemanasan bermain yaitu, nilai rata-rata 73.09 dan nilai standar 

deviasi yaitu, 4.77. Kemudian didapatkan hasil pemanasan classic (statis dan dinamis) yaitu, 

nilai rata-rata 56.34 dan nilai standar deviasi 5.42. 

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil hitung dalam penelitian diperoleh analisis statistik, terlihat bahwa 

model pemanasan bermain lebih efektif dibandingkan dengan pemanasan classic (statis dan 

dinamis) terhadap minat siswa kelas VIII E di SMPN 3 Kota Sukabumi. Hal ini dibuktikan 

hitungan akhir yaitu, pemanasan bermain (73.09) >  pemanasan classic (56.34) . Artinya 

Model pemanasan bermain lebih efektif digunakan sebelum pembelajaran renang dimulai 

karena dilihat dari siswa-siswinya lebih antusisa untuk mengikuti pemanasan bermain ini. Hal 

ini dikarenakan dengan pemanasan bermian ini siswa yang tidak bisa berenang tidak 

canggung untuk tidak ikut renang, dan dalam model pemanasan ini siswa di bagi menjadi 

kelompok-kelompok kecil serta terdapat siswa yang mahir berenang dan siswa yang tidak 

berani berenang dijadikan satu tujuannya agar siswa dapat mandiri dan tanggung jawab 

dalam diberikan tugas oleh guru. Berdasarkan dari hasil penelitian peneliti, ternyata 

pemanasan bermain lebih signifikan atau tepat digunakan dalam pembelajaran renang di SMP 

Negeri 3 Kota Sukabumi. Karena sesuai dengan karakteristik siswa yang dalam pembelajaran 

siswa susah untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kolam 

renang, maka dari itu model pemanasan ini sangat tepat untuk diterapkan. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data serta pembahasannya ternyata hipotesis 

penelitian yang diajukan diterima. Maka dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

Bahwa hasil dari pembelajaran renang yang diberikan pembelajaran menggunakan 

model pemanasan bermain sebelum pembelajaran renang dim ulai yang lebih baik 

dibandingkan dengan model pemanasan classic (statis dan dinamis) terhadap pembelajaran 

renang di SMP Negeri 3 Kota Sukabumi.  

Berdasarkan hasil deskripsi data rata rata dan standar deviasi didapatkan hasil 

perbandingan pemanasan bermain dan pemanasan classic (statis dan dinamis) dengan nilai 

rata-rata pemanasan bermain lebih tinggi dari pada pemanasan classic (statis dan dinamis). 

Dengan hasil pemanasan bermain yaitu, nilai rata-rata 73.09 dan nilai standar deviasi yaitu, 

4.77. Kemudian didapatkan hasil pemanasan classic (statis dan dinamis) yaitu, nilai rata-rata 

56.34 dan nilai standar deviasi 5.42. artinya ada perbandingan antara pemanasan bermain dan 

pemanasan classic (statis dan dinamis) yaitu sekitar 16,75%. Sehingga siswa lebih tertarik 

dengan pemanasan bermain dalam pembelajaran renang gaya dada. 
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