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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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. 

Meskipun pendidikan jasmani menawarkan kepada anak untuk 

bergembira, tidaklah tepat untuk mengatakan pendidikan jasmani 

diselenggarakan semata-mata agar anak bergembira dan bersenang-senang. 

Bila demikian seolah-olah pendidikan jasmani hanyalah sebagai mata 

pelajaran, Pendidikan jasmani merupakan wahana pendidikan, yang 

memberikan kesempatan bagi anak untuk mempelajari hal-hal yang penting. 

Belajar adalah berusaha atau berlatih untuk mendapatkan kepandaian agar 

memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Arti belajar dasar 

berenang tak lain adalah berlatih teknik dasar berenang agar terampil dalam 

melakukan renang. Adapun mekanika dalam berenang yang dapat dipelajari 

diantaranya adalah tahanan, dorongan, posisi badan dalam renang, dan sikap 

tangan dan jari-jari, kaki. Olahraga renang telah dikenal pada zaman dahulu 

di Yunani dan Romawi. Pada masa peralihan dari abad pertengahan ke abad 

modern di Eropa dengan istilah “Renaisance”, para ahli seperti: Vittarino de 
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Feltre, Mercurialis, John Locke dan lain-lain mengajurkan agar berenang 

dijadikan salah satu alat dalam penyelenggaraan 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 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). 

Proses belajar tidak hanya didapatkan dalam pendidikan keluarga saja,  

melainkan proses belajar bisa didapatkan melalui pendidikan formal. 

Pendidikan formal di dalamnya terdapat proses kegiatan belajar mengajar 

yang direncanakan dengan bimbingan guru dan pendidik lainnya. Tujuannya 

yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berwawasan luas, 

berpengetahuan, berkualitas dan mengembangkan potensi yang ada pada 

dirinya. Guru atau pendidik juga harus meningkatkan kompetensinya untuk 

memberikan nilai positif dalam memberikan pembelajaran, baik dari 

mempersiapkan bahan ajar, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, dan 

metode pembelajaran yang efektif dalam memberikan pembelajaran kepada 
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siswa di sekolah. Oleh karena itu agar setiap pesan yang hendak disampaikan 

terpahami oleh anak, juga agar kebutuhan dan minat anak terpenuhi maka 

guru penjas perlu memperhatikan, memperhitungkan pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik dengan kata lain, perlu kajian untuk melakukan 

berbagai pendekatan dan strategi dalam menyelenggarakan pendidikan dan 

pembelajaran pendidikan jasmani. 

Disekolah SMPN 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 SMPN 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 renang, 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, 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 penelitian ini maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “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. 
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B. Rumusan Masalah 

Dengan mengacu kepada latar belakang penelitian maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu:  

1. Apakah pemanasan bermain efektif terhadap minat dalam pembelajaran 

renang gaya dada pada kelas VIII di SMPN 3 Kota Sukabumi tahun 

2018? 

2. Apakah pemanasan classic (Statis dan Dinamis) efektif terhadap minat 

dalam pembelajaran renang gaya dada pada kelas VIII di SMPN 3 Kota 

Sukabumi tahun 2018? 

3. Manakah yang lebih efekfif pemanasan bermain dan pemanasan classic 

(Statis dan Dinamis) terhadap minat dalam pembelajaran renang gaya 

dada pada kelas VIII di SMPN 3 Kota Sukabumi tahun 2018? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Mengetahui  dan menganalisis pemanasan barmain terhadap minat dalam 

pembelajaran renang gaya dada pada kelas VIII di SMPN 3 Kota 

Sukabumi tahun 2018. 

2. Mengetahui dan menganalisis pemanasan classic (Statis dan Dinamis) 

terhadap minat dalam pembelajaran renang gaya dada pada kelas VIII di 

SMPN 3 Kota Sukabumi tahun 2018. 

3. Mengetahui  dan menganalisis hasil pemanasan bermain dan pemanasan 

classic (Statis dan Dinamis) terhadap minat dalam pembelajaran renang 

gaya dada pada kelas VIII di SMPN 3 Kota Sukabumi tahun 2018. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat tersebut  adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti dapat mengetahui sejauh 

mana perkembangan pembelajaran renang dapat diserap oleh siswa dan 
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juga dapat menambah wawasan siswa tentang pembelajaran renang serta 

bagi satuan pendidikan. 

2. Bagi Siswa 

Agar siswa dapat lebih tertarik atau lebih bersemangat saat mengikuti 

pembelajaran renang sebelum renang, pemanasan. 

3. Bagi Guru 

Dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan mengendalikan 

suasana di lapangan yang kondusif dalam proses pembelajaran renang 

dengan pemanasan bermain dan classic (statis dan dinamis). 


