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Puji syukur kepada Allah SWT., hanya karena rahmat dan karunianya 

penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Variasi dan 

Kombinasi Dasar Gerak Renang”. Terdorong oleh kenyataan akan 

kurangnya buku bacaan tentang renang, terutama pedoman praktis 

cara pembelajaran. Maka penulis tergerak untuk menulis buku 

seperti tersebut di atas. 

 

Buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, guru 

PJOK dan masyarakat renang yang menginginkan untuk mengetahui 

apa dan bagaimana pembelajaran renang yang menarik dan 

menyenangkan. Serta Tahap belajar secara sistematis dari yang 

mudah sampai ke yang sulit, dari yang sederhana sampai pada yang 

komplek, dari yang individu sampai berpasangan dan berkelompok. 

 

Sebagaimana diketahui pembelajaran renang merupakan 

pembelajaran yang relatif sulit bagi beberapa mahasiswa, guru PJOK 

dan masyarakat. Harapannya buku ini mampu bermanfaat bagi 

mahasiswa dalam menyelesaikan proses perkuliahan khusus pada 

matakuliah renang dan sebagai bekal untuk praktik lapangan (PPL) 

sekaligus bekal untuk bekerja pada dunia nyata. Bagi guru PJOK pada 

semua tingkatan sekolah diharapkan bisa menjadi salah satu media 

untuk pembelajaran renang. Bagi masyarakat, buku ini diharapkan 

menjadi bacaan untuk meningkatkan wawasan dalam mempelajari 
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aktivitas renang baik untuk olahraga rekreasi, olahraga kesehatan 

ataupun merintis olahraga prestasi. 

 

Atas dasar uraian di atas, buku ini dihadirkan. Besar harapan penulis, 

buku ini mampu berkontribusi dan bermanfaat bagi pembaca. Tak 

lupa saran dan kritik demi kesempurnaan buku, penulis selalu 

harapkan. 

 

Banjarbaru, Maret 2019 

Penulis, 

 

 

 

Dr. Mashud, S.Pd., M.Pd. 
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emua aktivitas dalam air, merupakan aktivitas yang menyenangkan 

dan membahagiakan bagi pelakunya. Semua orang yang pernah 

melihat bentuk aktivitas di air bisa dipastikan ingin mencoba dan 

melakukan. Selain itu, aktivitas air sering menjadi saran rekomendasi 

oleh beberapa dokter pada pasienya untuk terapis pemulihan atas 

kesehatannya, dan banyak lagi manfaat aktivitas air lainnya. Namun 

tidak sedikit gagal dan mengurungkan niatnya dikarenakan beberapa 

ketakutan dan kekhawatiran, diantaranya karena takut tenggelam 

dalam air. Di sinilah arti penting kemampuan untuk mampu bertahan 

dan mengamankan diri dalam air, BUKAN melulu 4 (empat) teknik 

gaya berenang TETAPI kemampuan mengapung, meluncur, bernfas 

saat di air dan mampu tidak panik saat berada dalam air. Jika dasar 

kemampuan tersebut sudah dimiliki maka bukan tidak mungkin 

seiring meningkatnya motivasi dan minat beraktivitas di air, maka 

kemampuan 4 (empat) teknik berenang juga akan  secepatnya bisa 

dikuasai. 

Mengawali belajar berenang, beberapa sumber referensi 

menjelaskan bahwa factor psikologis/kejiwaan sangat berperan dan 

menentukan berhasil tidaknya dalam belajar berenang 

S 
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(https://www.websiteedukasi.com). Faktor psikologis tersebut 

diantaranya adalah; a) kesenangan, b) keberanian, c) percaya diri, dan 

d) keuletan. 

Kesenangan merupakan keputusan hati terhadap sesuatu yang 

akan ditekuni atau digeluti. Tatkala hati merasa senang, dan raga 

mendukung untuk membantu melaksanakan wujud kesenangan, maka 

bersatulah jiwa dan raga untuk saling bahu membahu menjalankan 

proses belajar aktivitas renang. Kesenangan yang sangat kuat akan 

membawa hati dan pikiran untuk selalu berani melewati halangan dan 

rintangan (baik saat menuju proses belajar, saat proses belajar dan 

pasca belajar) itu sendiri. Selain itu kondisi percaya diri dan keuletan 

terhadap apa yang akan dipelajari dengan sendirinya akan terbangun 

dalam diri. Kesiapan kondisi secara psikologis ini bisa digambarkan 

dalam satu kesatuan jiwa, raga, dan pikiran. Kondisi seperti ini yang 

akan mebantu percepatan mewujudkan tujuan belajar aktivitas 

renang.  

Secara garis besar, factor psikologis tersebut di atas, Maksum 

(2008: 70) mengkategorikan pada motivasi indidividu dalam 

mempelajari aktivitas renang, baik secara instrinsik maupun 

ekstrinsik.  Motivasi intrinsik ialah motivasi yang berasal dari diri 

seseorang itu sendiri tanpa dirangsang dari luar. Seorang yang 

memiliki motivasi intrinsik akan relatif tetap melakukan tindakannya 

karena ia menikmati dan mendapatkan kepuasan dari tingkah 

lakunya, sekalipun tidak ada dorongan atau hadiah dari luar. Individu 

yang memiliki motivasi intrinsik biasanya ulet dalam melaksanakan 

tugas. Biasanya atlet yang memiliki motivasi intrinsik tidak 

menggantungkan diri kepada orang lain, kepribadian yang matang, 

percaya diri, dan mempunyai disiplin diri yang matang. Motivasi 

intrinsik dibagi menjadi tiga hal yaitu:  

a. Melakukan untuk mengetahui sesuatu Seseorang yang menekuni 

olahraga renang, orang tersebut terdorong untuk mengetahui 

lebih dalam apa itu olahraga renang, mulai dari segi sejarah, 

teknik, peraturan sampai dengan perlombaan renang.  

https://www.websiteedukasi.com/
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b. Menyempurnakan sesuatu, berusaha memperbaiki dan 

menyempurnakan secara terus menerus keterampilan atau 

teknik olahraga renang yang ia miliki seperti teknik start, 

pembalikan, finish, gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, dan 

gaya kupu-kupu.  

c. Men-stimulasi pengalaman, seiring waktu ia semakin menikmati 

dan mendapatkan kepuasan dari pengalaman olahraga renang 

seperti menambah jarak tempuh latihan atau memperbaiki best 

time. Jadi, motivasi intrinsik lebih berorientasi pada tujuan 

prestasi performance goals dari pada orientasi yang lain. 

Motivasi Ekstrinsik “Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang 

berasal dari luar diri individu”. Tindakan yang dilakukan cenderung 

didasari oleh keinginan untuk memperoleh hadiah dari lingkungan 

seperti uang, piala, atau penghargaan lain. Motivasi ektrinsik dapat 

dibagi menjadi empat hal yaitu:  

a. External regulation, perilaku yang diarahkan oleh faktor dari luar 

diri seperti hadiah dan paksaan.  

b. Introjected regulation, perilaku ini seseorang mulai 

menginternalisasikan alasan-alasan untuk melakukan sesuatu dan 

melakukan rasionalisasi atas apa yang dilakukan, meski tidak 

berasal dari dirinya. Misalnya, seorang atlet akan merasa bersalah 

jika tidak ikut bermain dalam suatu kejuaraan. Ikut suatu 

kejuaraan lebih karena agar tidak salah oleh pelatih atau 

pengurus, karena atlet merasa tidak ada pilihan kecuali harus 

mengikuti kejuaraan tersebut.  

c. Identified regulation, perilaku ini seseorang bisa secara bebas 

melakukan sesuatu meski apa yang dilakukan tersebut acapkali 

juga kurang menyenangkan. Tetapi ia paham bahwa hal tersebut 

memang perlu dilakukan untuk kemanfaatan dirinya.  

d. Integrated regulation, perilaku ini seseorang melakukan sesuatu 

dengan mengintegrasikan kepentingan dirinya. Misalnya seorang 

atlet akan bersedia mengundurkan jadwal bertemu dengan 

kekasihnya guna memperoleh performa terbaik esok hari. 
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Berdasarkan uraian di atas, dalam mengawali belajar berenang, 

tentu sangat dipengaruhi oleh factor diri sendiri, dan didukung oleh 

factor dari luar. Seperti apapun keadaan yang belajar, maka prinsip 

yang paling utama dalam memulai belajar berenang adalah; 

a. Sesegera mungkin dimulai belajar/ berlatih, 

b. Atur jadwal secara rutin dalam belajar atau berlatih, 

c. Kalau berangkat dari belum sama sekali maka, disarankan belajar 

bersama guru/ pelatih, 

d. Belajar tidak hanya praktik tetapi dibarengi dengan membaca 

beberapa literature/ bacaan tentang renang, 

e. Tidak boleh dilupakan menyiapkan sarana pendukung dalam 

belajar baik yang menempel paada tubuh ataupun alat pendukung 

lainnya seperti (pakain renang (baju dan celana renang), 

pelampung, kaca mata, Pull Buoy, Hand Paddle, dan Penutup 

Kepala). 
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elajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk 

memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, 

memperbaiki perilaku, sikap dan mengokohkan kepribadian. Belajar 

merupakan proses hidup yang sadar atau tidak harus dijalani semua 

manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, pengetahuan, 

keterampilan dan sikap (Rahyubi, 2012: 1). sedangkan menurut 

Coker belajar didefinisikan sebagai perubahan yang relatif tetap atau 

permanen pada kemampuan setiap individu untuk melaksanakan 

keterampilan gerak sebagai hasil dari suatu pengalaman atau praktek 

(Cheryl A. Coker, 2004: 3). 

Shumway dan woollacott, (2001: 27) mendeskripsikan bahwa 

belajar gerak sebagai kumpulan dari proses-proses yang disatukan 

dengan praktek dan pengalaman yang mengarah kepada perubahan 

yang relatif tetap di dalam kemampuan untuk menghasilkan 

keterampilan. Definisi tersebut mencerminkan 4 konsep, yaitu: (1) 

belajar merupakan proses untuk mendapatkan kemampuan dalam 

aksi keterampilan. (2) hasil belajar berasal dari praktek dan 

pengalaman. (3) belajar tidak dapat langsung diukur, tetapi dapat 

B 
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diduga dari perilaku. (4) belajar menghasilkan perilaku yang relatif 

permanen. 

Berdasarkan beberapa konsep tersebut, maka dapat diambil 

suatu kesimpulan bahwa belajar merupakan suatu proses secara 

mental internal yang memungkinkan untuk mendapatkan atau 

membuat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baru yang 

disimpan di dalam memori sehingga hasilnya dapat dilihat melalui 

perubahan perilaku baik kognitif, afektif, dan psikomotor, dimana 

perubahan tersebut bersifat relatif tetap. Sedangkan belajar gerak 

merupakan proses mendapatkan dan menyempurnakan kemampuan 

gerak yang berasal dari praktek dan pengalaman, sehingga terjadi 

perubahan yang relatif tetap. 

Konsep pembelajaran gerak merupakan dasar bagi pelaksanaan 

proses pembelajaran dan pelatihan gerak atau keterampilan gerak. 

Menurut Widiastuti (2011: 191) kemampuan motorik adalah sebagai 

suatu kapasitas dari seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan 

kemampuan fisik untuk dapat melaksanakan suatu gerakan, atau 

dapat pula didefinisikan bahwa kemampuan motorik adalah kapasitas 

penampilan seseorang dalam melakukan suatu gerak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1. Faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran Gerak. 

Penguatan/ 

reinforcement 

Memahami apa yang 

harus dipelajari 

Pembelajaran gerak 

dalam penjaskes dan 

olahraga 

Adanya  
umpan balik  

Kesempatan untuk 
merespon 



7 

Proses latihan erat kaitannya dengan belajar gerak. Motor 

learning underlying changes involved in acquiring and refining 

mevements skills (David L. Gallahue, 2012). Gerak merupakan ciri 

kehidupan. Gerakan tubuh dalam hal ini gerak yang dihasilkan oleh 

kontraksi otot, memungkinkan manusia melakukan berbagai hal yang 

menunjang kehidupannya. Gerak disini tentunya berhubungan 

dengan keterampilan, yang dalam arti luas bermaksud 

mengembangkan penguasaan seseorang terhadap keterampilan 

gerak. Menurut Deborah and Charles “Motor learning is the study 

of the study of the acquisition of motor skills as a result of practice 

and experience. Learning is inferred from changes in performance” 

(Deborah A. Wuest and Charles A. Bucher, 2009: 146). 

Menurut Rink, belajar gerak diartikan sebagai suatu perubahan 

keadaan dalam diri seseorang yang berupa peningkatan keterampilan 

secara relatif tetap sebagai hasil latihan atau pengalaman (Judith E. 

Rink, 2010: 22). Sedangkan menurut Richard A. Schmidt “motor 

learning is a set of processes associated with practice or experience 

leading to relatively permanent changes in the capability for skilled 

performance” (Richard A. Schmidt & Timothy D. Lee, 2011: 327). 

Juga, dikemukakan oleh Wuest dan Bucher, bahwa belajar gerak 

adalah perubahan tingkah laku seseorang yang berupa penguasaan 

keterampilan gerak sebagai hasil latihan dan pengalaman. William 

berpendapat bahwa “Motor learning is the study of the processes 

involved in acquiring motor skills and of the variables that promote 

or inhibit such acquisition” (William H. Edwar, 2010: 9). 

Schmidt memberikan gambaran yang lebih jelas tentang belajar 

gerak atau yang biasa disebut motor learning dengan menyatakan 

pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan 

dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan 

perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang 

untuk menampilkan gerakan gerakan yang terampil (Richard A. 

Schmidt, Craig A. Wrisberg, 2000: 65).  

 

mailto:gatoetn@gmail.com
mailto:gatoetn@gmail.com
mailto:gatoetn@gmail.com
mailto:gatoetn@gmail.com
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Berdasarkan pada beberapa pengertian yang telah dikemukakan, 

maka dapat disimpulkan bahwa belajar keterampilan gerak dapat 

dipengaruhi oleh proses pembelajaran dan pengalaman dan 

keterampilan gerak merupakan proses latihan yang bertujuan untuk 

merubah kemampuan agar dapat melakukan gerakan yang diinginkan 

dengan baik. Pembelajaran gerak dalam olahraga renang dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, antara lain: memahami apa yang harus 

dipelajari, kesempatan untuk merespon, adanya umpan balik, dan 

penguatan (reinforcement). 

Kemampuan motorik merupakan salah satu indikator kebugaran 

yang penting pada setiap individu yang erat kaitannya dengan 

pencapaian kualitas fisik dan kualitas keterampilan gerak. Kesimpulan 

dari beberapa pendapat tentang belajar motorik adalah bahwa 

belajar gerak adalah seperangkat proses yang berhubungan dengan 

latihan dan pengalaman yang mengantarkan kearah perubahan 

permanen dalam prilaku terampil. Dalam proses belajar gerak ada 

tiga tahapan yang harus dilalui oleh manusia untuk mencapai tingkat 

keterampilan yang sempurna (otomatis).  

Tiga tahapan belajar gerak ini harus dilakukan secara berurutan, 

karena tahap sebelumnya adalah prasyarat untuk tahap berikutnya. 

Apabila ketiga tahapan belajar gerak ini tidak dilakukan oleh tenaga 

pengajar atau pelatih pada saat membelajarkan renang, maka tenaga 

pengajar atau pelatih tidak boleh mengharap banyak dari apa yang 

selama ini mereka lakukan, khususnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang ideal. 

Model Fitt dan Posner dalam Richard A. Magill menerangkan 

bahwa tahapan pembelajaran gerak dibagi kedalam tiga tahapan yang 

berbeda, yaitu: tahap kognitif (cognitive stage), tahap asosiasi 

(associative stage), dan tahap otonom (autonomous stage) (Richard 

A. Magill, 2011: 275). dan tahapan ini ditentukan oleh kecenderungan 

perilaku atlet yang diperlihatkan di berbagai titik/poin selama proses 

latihan. 
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a. Tahap Kognitif 

Tahap kognitif merupakan awal dari tahapan pembelajaran 

menurut model Fitt dan Potsner. Selama tahap ini, siswa/ atlet 

pertama kali diperkenalkan pada keterampilan motorik baru dan 

tugas utamanya adalah untuk mengembangkan pemahaman 

tentang persyaratan gerakan. Pada tahap ini proses belajar diawali 

dengan aktif berpikir tentang gerakan yang dipelajari. Penampilan 

motorik selama tahap ini ditandai oleh sejumlah besar kesalahan, 

penampilan yang sangat bervariasi yang menunjukkan kurangnya 

konsistensi dari suatu percobaan lainnya, dan meskipun pemain 

mungkin menyadari bahwa mereka melakukan sesuatu yang salah, 

mereka umumnya tidak tahu apa yang harus di lakukan untuk 

memperbaiki penampilannya tersebut.  

Tahap ini memiliki ciri pemain menjadi tahu tentang gerakan 

yang dipelajari, sedangkan penguasaan gerak masih belum baik 

karena masih dalam taraf mencoba-coba gerakan. Tenaga 

pengajar atau pelatih memainkan peran-peran penting dalam 

tahapan ini, yaitu dalam mendeteksi dan mengoreksi kesalahan 

pemain sebab walaupun pemain mengetahui kesalahannya tapi 

dalam tahap ini mereka belum memiliki kemampuan untuk 

menentukan penyebab spesifik dari kesalahan dan tidak mungkin 

dapat membuat penyesuaian yang diperlukan.  

Tahap ini tenaga pengajar atau pelatih setiap akan memulai 

mengajarkan suatu keterampilan gerak, pertama kali yang harus 

dilakukan adalah memberikan informasi untuk menanamkan 

konsep-konsep tentang apa yang akan dipelajari oleh pemain 

dengan baik dan benar, setelah pemain memperoleh informasi 

tentang apa, mengapa, dan bagaimana cara melakukan aktifitas 

gerak yang akan dipelajari, diharapkan di dalam benak atlet telah 

terbentuk motor-plan, yaitu keterampilan intelektual dalam 

merencanakan cara melakukan keterampilan gerak, apabila tahap 

kognitif ini tidak mendapakan perhatian oleh tenaga pengajar atau 

pelatih dalam proses belajar gerak, maka sulit bagi tenaga 
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pengajar atau pelatih untuk  menghasilkan anak yang terampil 

mempraktikkan aktivitas gerak yang menjadi prasyarat tahap 

belajar berikutnya.  

Kesimpulan dari berbagai pendapat yang telah dijelaskan 

bahwa pada tahap kognitif ini sangat penting dan dibutuhkan 

perhatian yang lebih agar atlet atau pemain dalam melakukan 

gerakan selanjutnya yang sudah kecabangan tidak mengalami 

kesalahan. 

 

b. Tahap Asosiatif 

Tahap asosiatif atau tahap menengah yang juga disebut tahap 

“penyempurnaan” yaitu siswa/ atlet fokus pada penampilan 

keterampilan agar berhasil dan menjadi lebih konsisten dari 

percobaan satu ke percobaan yang selanjutnya, dan selama tahap 

ini variabilitas penampilan berkurang serta atlet memiliki 

kemampuan untuk mendeteksi dan mengidentifikasikan beberapa 

kesalahan yang dilakukan. Tahap ini ditandai dengan tingkat 

penguasaan gerak dimana pemain sudah mampu melakukan 

gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-

sendat pelaksanaannya. Penampilan menjadi lebih konsisten 

dengan tetap mempraktikkan atau latihan berulang-ulang maka 

pelaksanaan gerakan akan menjadi semakin efektif dan efisien, 

serta kesalahan gerakan semakin berkurang. 

Tahap ini bercirikan pemain menjadi semakin mampu, tidak 

hanya mendeteksi penyebab kesalahan, tetapi juga untuk 

mengembangkan strategi yang tepat untuk menghilangkan 

kesalahan tersebut. Pemberian informasi tentang kesalahan tetap 

penting bagi peningkatan keterampilan dan untuk pengembangan 

lebih lanjut dalam mendeteksi dan mengoreksi kesalahan atlet.  

Atlet mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep-

konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya.Tahap 

ini juga sering disebut sebagai tahap latihan. Pada tahap latihan ini 

atlet diharapkan mampu mempraktikkan apa yang hendak 
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dikuasai dengan cara mengulang-ulang sesuai dengan karakteristik 

gerak yang dipelajari. Apakah gerak yang dipelajari itu gerak yang 

melibatkan otot kasar atau otot halus atau gerak terbuka atau 

gerak tertutup, apabila atlet telah melakukan latihan keterampilan 

dengan benar dan baik, dan dilakukan secara berulang baik di 

sekolah maupun di luar sekolah, maka pada akhir tahap ini 

diharapkan telah memiliki keterampilan yang memadai. 

Tahap asosiatif merupakan tahap penyempurnaan pola 

gerakan dari tahap kognitif yang ditandai dengan gerakan yang 

semakin efektif dan efisien dimana kesalahan gerakan semakin 

berkurang.  

 

c. Tahap Otomatisasi 

Tahap otomatis adalah tahap akhir dari model tahap gerak. 

Pada tahap otomatisasi, penampilan mencapai tingkat tertinggi 

keahlian dan telah menjadi otomatis. Tahap ini ditandai dengan 

penampilan gerak menjadi konsisten, percaya diri, membuat 

sedikit kesalahan dan biasanya dapat mendeteksi dan 

memperbaiki kesalahan yang terjadi. Variabilitas penampilan 

selama tahap ini sangat sedikit, keterampilan menjadi lebih 

konsisten dari satu percobaan ke percobaan berikutnya dan 

kualitas pembelajaran dan latihan serta jumlah latihan adalah 

faktor penting dalam menentukan keberhasilan pada tahap ini.  

Pada tahap ini, peran tenaga pengajar atau pelatih diperlukan 

dalam upaya melayani atlet dalam kapasitas sebagai motivator 

untuk membantu pemain mencapai potensi yang maksimal. Pada 

tahap ini atlet telah dapat melakukan aktivitas secara terampil, 

karena telah memasuki tahap gerakan otomatis, artinya atlet 

dapat merespon secara cepat dan tepat terhadap apa yang 

ditugaskan oleh tenaga pengajar atau pelatih untuk dilakukan. 

Tanda-tanda keterampilan gerak telah memasuki tahapan 

otomatis adalah bila seorang atlet dapat mengerjakan tugas gerak 
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tanpa berpikir lagi terhadap apa yang akan dan sedang dilakukan 

dengan hasil yang baik dan benar. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tahap 

otomatisasi merupakan tahap akhir pembelajaran gerak yang 

ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan dimana pemain 

mampu melakukan gerakan secara otomatis tanpa terpengaruh, 

walaupun saat melakukan gerakan memperhatikan hal-hal lain 

selain gerakan yang dilakukan. 

Keterampilan manusia mengambil bentuk yang bermacam-

macam dari yang menekankan pengendalian dan koordinasi dari 

kelompok otot besar dalam aktivitas yang memerlukan kekuatan 

seperti dalam sepakbola dan senam, hingga yang mengharuskan 

otot-otot halus digunakan secara tepat dan presisi seperti dalam 

bermain piano atau mereparasi jam tangan.  

Keterampilan gerak dapat dipahami batasannya dengan dua 

cara, yang pertama, keterampilan dapat dilihat sebagai tugas-tugas 

gerak, seperti panahan, biliar, atau memahat. Dilihat dari cara ini, 

keterampilan dapat diklasifikasikan dengan berbagai dimensi atau 

menurut karakteristiknya yang menonjol. Kedua, keterampilan 

dapat juga dilihat dalam kaitannya dengan keadaan yang 

membedakan antara yang terampil dan tidak terampil. 

Maksudnya, keterampilan dari kategori kedua ini lebih berkaitan 

dengan tingkat kemahiran dalam penguasaan suatu tugas gerak.  

Keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk 

melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan 

kemampuannya. Sifat dasar dari sebuah keterampilan adalah 

memaksa seorang pelajar untuk lebih membuat pertimbangan 

ketika merencanakan belajar dari pengalaman. Sedangkan 

menurut Widiastuti keterampilan gerak adalah gerak yang 

mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi 

dan control sebagian atau seluruh tubuh yang bisa dilakukan 

melalui proses belajar. 
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Luft AR & Buitrago (2015: 16), menyatakan bahwa 

keterampilan gerak atau motor skill adalah; 

Successful learning of a motor skill requires repetitive 
training. Once the skill is mastered, it can be remembered 
for a long period of time. The durable memory makes 
motor skill learning an interesting paradigm for the study of 
learning and memory mechanisms. To gain better 
understanding, one scientific approach is to dissect the 
process into stages and to study these as well as their 
interactions. This article covers the growing evidence that 
motor skill learning advances through stages, in which 
different storage mechanisms predominate. The acquisition 
phase is characterized by fast (within session) and slow 
learning (between sessions). For a short period following 
the initial training sessions, the skill is labile to interference 
by other skills and by protein synthesis inhibition, indicating 
that consolidation processes occur during rest periods 
between training sessions. During training as well as rest 
periods, activation in different brain regions changes 
dynamically. Evidence for stages in motor skill learning is 
provided by experiments using behavioral, 
electrophysiological, functional imaging, and 
cellular/molecular methods. 

  

Dalam penguasaan keterampilan gerak renang ada tiga 

komponen yang mempengaruhi kinerja perenang. Untuk 

menghasilkan kinerja motorik yang baik maka ketiga komponen itu 

harus diperhitungkan dengan baik. Komponen ini adalah orang yang 

melakukan keterampilan (person), tugas yang dilakukan (task) dan 

lingkungan dimana keterampilan dilakukan (environment) seperti 

pada gambar berikut: 
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Gambar 2.2.  
The Study of Motor Skill Encompasses Three Component Influencing Performances 

 

a. Pelaku (Person)  

Setiap pribadi dapat berinteraksi dengan cara yang berbeda 

tergantung pada pengalaman, berbagai jenis instruksi dan umpan 

balik, dan latihannya. Dengan mempelajari perbedaan individu dan 

latihan tersebut, dapat memperoleh informasi mengenai sifat-sifat 

keterampilan dan proses yang mempengaruhi pembelajaran 

mereka. William berpendapat bahwa; 

“The attributes of individual persons play a significant role in 
shaping the performance of motor skills. Each person brings 
a unique composition of innate abilities, physical 
characteristics, psychological traits, previous skill-learning 
experiences, age, and motivation to the performance of 
motor skills”. 
Bahwa keterampilan yang dipelajari oleh setiap orang akan 

berbeda tergantung dari kondisi pribadi seseorang seperti 

karakteristik fisik, ciri-ciri psikologis, pengalaman sebelumnya 

usia, dan motivasi. 

 

 

 

Skill 

Person 

Task  Environment  
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b. Tugas (Task) 

Tugas keterampilan motorik bervariasi tergantung pada 

tujuan mereka dan tuntutan gerakan pada keterampilan tertentu. 

Menurut William bahwa ”Tasks also vary relative to the 

perceptual demands they place upon individuals”. Banyak 

keterampilan motorik memerlukan tuntutan persepsi tinggi. 

Perenang harus secara akurat menentukan jarak dan kayuhan saat 

akan melakukan pembalikan, termasuk memilih menggunakan 

pembalikan yang efektif dalam aktivitas renangnya untuk 

mendapatkan kecepatan maximal. 

 
c. Lingkungan (Environment) 

Keterampilan dapat dilakukan dalam lingkungan yang 

diprediksi atau tidak terduga, sama atau berbeda dengan kondisi 

latihan, rekreasi atau kompetisi. Keterampilan juga dapat 

dilakukan sendiri atau di hadapan orang lain, yang dapat 

melibatkkan pemain lain serta penonton. Kondisi fisik seseorang 

juga mempengaruhi karakteristik kinerja. Kondisi pencahayaan, 

suhu, angin, dan gravitasi dapat secara substansial mengubah 

kinerja keterampilan. Pada akhirnya, pemahaman penuh 

keterampilan motorik berasal dari apresiasi terhadap interaksi 

dari ketiga komponen yang berkontribusi terhadap kinerja 

mereka. Sehingga seseorang harus mempertimbangkan juga 

lingkungan dimana mereka akan menampilkan kinerja motorik 

mereka. 

  



16 
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alam pembahasan renang, tidak terlepas dari prinsip-prinsip 

yang terkandung dalam gerak itu sendiri. Renang merupakan 

aktivitas yang memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang 

lain atau bisa dikatakan sebagai gerak lokomotor. Tetapi kalau di 

lihat dari bentuk gerakan lengan, tungkai, dan seluruh anggota tubuh 

yang bergerak dengan memanipulasi obyek air, maka gerakan renang 

termasuk gerak manipulatif. Meskipun dalam praktiknya ada kalanya 

terdapat gerak non lokomotor atau gerak berputar tanpa 

berpindah/gerakan tetap ditempat, yaitu pada saat perlombaan 

khususnya saat perenang melakukan pembalikan. Selebihnya adalah 

gerak lokomotor dan manipulatif, loncat digunakan saat perenang 

melakukan start, kedua lengan mendayung dan kadua tungkai 

menendang atau mengibas ini bisa disamakan dengan orang berjalan 

dan berlari, gerakan ini dilakukan dalam rangka untuk berpindah 

tempat menuju garis finis.  

Dari uraian di atas, peneliti menelaah dan mengkaji terkait 

mekanika gerak renang. Pada prinsip ilmu gerak yang sama dengan 

prinsip ilmu ekonomi “bahwa mengeluarkan biaya produksi yang 

seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar 

mungkin’’, prinsip ini juga bisa berlaku dalam mekanika gerak renang, 

D 
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yaitu “mengeluarkan tenaga sekecil mungkin tapi mendapatkan gaya 

luncuran atau gaya renang sebesar mungkin”.  Karena dalam gerakan 

renang melalui momentum di air sebagai akibat dari penyelaman dan 

dorongan. Tujuan berenang yang efesien adalah menjaga momentum 

tetap konstan. Ketika perenang menggunakan kekuatan pada air, 

menyebabkan tubuh melaju dan secara simultan menghasilkan friksi 

resistensi pada air sehingga menyebabkan daya laju melambat. 

Momentum lebih besar, akan lebih cepat laju perenang, dan lebih 

mengefesienkan tenaga perenang sehingga tuntutan pengeluaran 

energy menjadi lebih rendah.  

Scott Riewald & Scott Rodeo (2015:5), menjelaskan bahwa ada 

beberapa prinsip mekanika gerak renang yang harus diperhatikan dan 

dipahami dalam renang;  

1) Daya Apung (Buoyancy)  

Dalam olahraga renang dituntut tubuh untuk selalu dalam kondisi 

terapung. Untuk mempertahankan daya apung dalam air perlu 

memperhatikan prinsip atau hukum “Archimedes” yang 

menyatakan bahwa, bila sebuah benda berada dalam air, benda 

akan mendapatkan tekanan ke atas yang besarnya sama dengan 

berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berbeda dengan 

di daratan, berat benda di udara akan dipengaruhi berat jenis dari 

air, menyebabkan berat benda tersebut menjadi berkurang 

sebesar air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berdasar 

prinsip hukum Archmedes tersebut, maka bila perenang masuk 

ke dalam air, ada tiga kemungkinan yang terjadi; a) 

mengapung/mengambang; b) melayang/seimbang; c) tenggelam. Di 

darat orang memiliki gaya berat yang bekerja tegak lurus ke 

bawah yang berada pada titik berat badan (center gravity). 

Sedangkan bila di air, akanmemiliki gaya apung. Gaya apung adalah 

dorongan yang bekerja tegak lurus ke atas, sebaliknya dari gaya 

berat. Gaya apung bekerja pada titik pusat yang disebut titik 

apung (center of buoyance).  
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2) Dorongan (Propulsion) 

Untuk menghasilkan daya dorong tubuh maju ke depan, dalam 

renang dihasilkan dari dua daya kekuatan (power force; yaitu yang 

dihasilkan dari kekuatan tarikan gerakan lengan, dan dari gerakan 

cambukan atau dorongan tungkai. Kedua daya kekuatan dilakukan 

bergerak secara simultan, seirama, dan sinkron, akan 

menghasilkan daya dorong tubuh bergerak maju optimal. Daya 

dorong yang dihasilkan dari tarikan lengan mengalami beberapa 

fase perkembangan ilmu pengetahuan. Aspek perkembangan 

teknik renang, dilakukan oleh para pakar dengan manggali 

pengtahuan melalui berbagai metode penyelidikan untuk 

menemukan cara-cara renang yang efektif dan efesien yaitu untuk 

menghasilkan daya propulsive yang sebesar-besarnya, dan 

meminimalisir resisten yang akan terjadi. Daya propulsive adalah 

daya produktif yaitu kekuatan yang menghasilkan gerak laju ke 

depan. Sedangkan resisten adalah merupakan suatau tahanan atau 

yang menjadi hambatangerak untuk melajunya tubuh ke depan.  

3) Hambatan (Resistance) 

Dalam berenang disamping berupaya mendorong tubuh untuk 

melaju, juga kita harus mampumenghindari atau meminimalisir 

tahanan atau hambatan air yang dapat menimbulkan daya laju 

tubuh menjadi terhambat. Karena substansi penginkatan 

kemampuan renang adalah meningkatkan renang yang efesien 

dengan cara meningkatkan kemampuan daya dorong ke depan 

dan mengurangi hambatan kontra dari air terhadap tubuh 

seminimal mungkin. Hambatan dapat terjadi akibat dari bentuk 

aliran air dank arena tubuh perenang. Air sifatnya menekan setiap 

benda yang melewatinya demikian juga dengan tubuh manusia 

yang bergerak maju akan menghasilkan aliran air. Air terdiri dari 

molekul-molekul yang cenderung mengalir dalam arus lembut 

yang tak terputus sampai menemukan benda padat yang 

menghalanginya. Aliran air yang lembut disebut “laminar”, 

sesangkan aliran air yang berputar karena terganggu mendapatkan 
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hambtan disebut “turbelen”. Laminar yaitu arus yang tidak 

mengganggu molekul air. Air mengalir dengan kencang dan bersih. 

Aliran jenis ini menimbulkan sedikit hambatan. Sedangkan 

turbulen/berputar adalah aliran air yang bergerak dengan deras 

dan dengan arah yang acak atau berputar ditandai dengan banyak 

busa. Aliran ini menimbulkan hambatan yang sangat besar.  Selain 

dari air itu sendiri sebagai hambtan, bentuk obyek atau bentuk 

tubuh perenang juga bisa menjadi hambtan bagi perenang itu 

sendiri. Objek yang berbentuk ramping memanjang akan 

mengurangi molekul-molekul air di depan maupun dibelakang. 

Sedangkan bentuk objek yang berbetuk persegi akan 

menghasilkan molekul-molekul air yang besar baik di depan 

maupun dibelakangnya. Hal ini seperti telah terciptnya pada 

desain bentuk perahu, mobil. Kapal laut, yang berbentuk 

hydridinamik atau pesawat terbang yang berbetuk aerodinamik di 

depan atau dibelakangnya berbentuk runcing. Tubuh perenang 

sudah terbentuk tidak seperti perahu atau pesawat namun dalam 

melaksanakan aktivitas renang, si perenang dalam mengatur 

tubuhnya ketika di air harus dapat menerapkan prinsip 

hydrodinamik atau aerodinamik, dengan cara mengatur teknik 

gerak yang benar. Posisi tubuh dan teknik-teknik gerak yang 

benar dapat mengurangi terjadinya ruang atau bentuk tubuh yang 

tidak beraturan atau hambatan menjadi kecil. 

Prinsip mekanika gerak renang yang terdiri dari daya apung 

(buoyancy), dorongan (propulsion) dan hambatan (resistance) ini 

dalam penerapan pembelajaran renang sangat terkait dengan prinsip 

Hukum Newton 2 yang dijelaskan oleh Scott Riewald & Scott Rodeo 

(2015:15) mengatakan bahwa; 

“…If the thrust forces are larger than the drag forces (T 
>D), the swimmer will speed up. If the drag is too great, the 
swimmer will either slow down (D > T) or will have to 
work a lot harder (i.e., increase T) to maintain speed. 
Finally, regardless of how fast the swimmer is swimming, at 
a constant speed the thrust exactly offsets the drag (T = D). 
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Note that noncompetitive swimmers who swim primarily 
for fitness do not need to worry about minimizing drag. The 
greater the drag is on the swimmer, the more calories the 
swimmer will burn…”  

Jika kekuatan dorong lebih besar dari kekuatan tarik (T>D), 

perenang akan mendapatkan percepatan. Jika hambatan terlalu besar, 

perenang akan dapat perlambatan (D>T) atau akan harus bekerja 

lebih keras (yaitu, peningkatan T) untuk mempertahankan kecepatan. 

Akhirnya, untuk mendapatkan kecepatan dalam berenang maka 

perenang harus membesar kekuatan dorongan dan memperkecil 

hambatan/drag (T = D). Memaksimalkan gaya dorongan berasal dari 

membangun kekuatan dan meningkatkan teknik, dan meminimalkan 

tarik dioptimalkan terutama melalui menyesuaikan posisi tubuh di 

dalam air.  

Dasar mekanika gerak inilah yang akan sangat membantu dalam 

proses pembelajaran renang. Belajar akan maksimal tatkala diketahui 

unsur-unsur utama dari apa yang dipelajari. Demikian juga berenang, 

ketika seorang guru atau pelatih tidak/kurang memahami unsur 

utama dalam berenang maka apa yang dibelajarkan kepada siswa atau 

anak didiknya hasilnya akan kurang maksimal atau bahkan 

keberhasilan dalam pembelajaran akan kecil sekali. 
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A. Pembelajaran Pengenalanan Air 

1. Membasuh Seluruh Tubuh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa aktivitas tahap pengenalan 

air. 

2) Mengkondisikan seluruh organ terhadap suhu air, mulai 

dari muka, lengan, dada, ketiak terutama anggota tubuh 

yang potensi suhu hangat.   

b. Peralatan: Peralatan renang (pakaian renang, tutup kepala dan 

kaca mata renang) 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa duduk ditepi kolam, dengan memasukkan kedua 

tungkai ke dalam kolam. 

2) Kedua tangan membasuh muka, dada, lengan, paha, ketiak 

dan tubuh bagian belakang (punggung). 

3) Aktivitas ini dilakukan sampai kondisi tubuh terkondisikan 

dengan suhu dari air. 

  



23 

2. Saling Membasahi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa tahap pengenalan air dengan 

sedikit bermain. 

2) Membelajarkan pada mahasiswa dalam memberikan tahapan 

aktivitas pengenalan air dengan bermain agar peserta didik 

lebih termotivasi dan tidak jenuh dalam belajar. 

b. Peralatan: peralatan renang (pakaian renang, tutup kepala, kaca 

mata renang) 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa duduk ditepi kolam renang 

2) Posisi satu tangan secara bergantian mengambil air untuk di 

lempar kepada teman disampingnya (saling menyiram) aktivitas 

ini dilakukan secara bergantian. Bisa dilakukan dengan 

menyiram teman yang paling dekat (nomer satu di sampingnya, 

terus nomer dua, nomer tiga sampai nomer lima orang 

disampingnya) sehingga nampak aktivitas bermainnya. 

3) Aktivitas ini dilakukan berulang-ulang sampai persaan senang 

dan gembira didapatkan oleh peserta didik. 
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3. Seluruh Tubuh Masuk Dalam Kolam 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa tahap pengenalan air 

memasukkan seluruh bagian tubuh dalam air. 

2) Menyiapkan secara fisik dan psikis mahasiswa untuk 

teradaptasi secara keseluruhan pada aktivitas renang yang 

akan dilakukan. 

b. Peralatan: Perlatan renang (pakaian renang, kacamata renang, 

tutup kepala) 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa masuk (turun dalam kolam) berdiri tegak. 

2) Mahasiswa setelah dalam kondisi seimbang, mulai memasukkan 

seluruh bagian tubuh dalam air (diam sesaat dalam air) dan 

dilanjutkan berdiri tegak kembali. 

3) Aktivitas gerakan gerakan ini dilakukan berulang-ulang sampai 

seluruh tubuh betul-betul terkondisikan dengan suhu air dan 

secara mental psikis mahasiswa tidak ada perasaan takut. 
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4. Jalan Memutari Kolam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa tahap pengenalan air dan 

adaptasi lingkungan kolam renang (keadaan lantai dasar 

kolam, suhu air, dan kedalaman kolam renang).  

2) Membelajarkan dan membiasakan kondisi yang riang gembira 

sebelum pembelajaran renang dimulai untuk mendapatkan 

suasana kelas yang kondusif dan konstruktif dalam 

pembelajaran. 

b. Peralatan: Peralatann renang (pakainan renang, tutup kepala dan 

kacamata renang). 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa membentuk beberapa kelompok beranggotakan 

menimal sepuluh orang dan membentuk formasi kereta 

api/saling berpegangan pundak dan tidak boleh putus. 

2) Kelompok yang terbentuk berjalan mengintari kolam renang. 

3) Aktivitas gerakan ini dilakukan beberapa kali sampai 

mahasiswa merasakan dan mengetahu keadaan dan kondisi 

kolam renang. Sehungga mahasiswa mengetahui posisi kolam 

mana yang aman dan berbahaya.  
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B. Mengapung 

1. Mengapung Berpasangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Tujuan: 

1) Membelajarkan pada mahasiswa dalam melatih keberanian 

dan ketenangan berada di dalam air. 

2) Membelajarkan pada mahasiswa mengatur keamanan di dalam 

air untuk meminimalisir kepanikan. 

b. Peralatan: Peralatan berenang (pakain renang, tutup kepala, dan 

kaca mata renang) 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa berposisi berdiri berpasangan, saling berpegangan 

tangan. 

2) Setelah berdiri dengan posisi seimbang, pelan-pelan 

memasukkan seluruh anggota tubuh masuk/tenggelam dalam 

air dalam waktu beberapa lama dan kemudian berdiri lagi. 

3) Aktivitas gerakan ini dilakukan beberapa kali, sampai 

mendapatkan ketenangan dan keberanian. 
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2. Mengapung Memeluk Kedua Paha  

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan keseimbangan di permukaan air 

2) Menumbuhkan perasaan tenang/tidak panik di permukaan air 

3) Menanamkan sikap keberanian berada dalam air 

b. Peralatan 

1) Tutup Kepala 

2) Kaca Mata Renang 

3) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Diawali dari posisi berdiri tegak 

2) Dilanjutkan mengambil posisi duduk pada dasar lantai kolam 

3) Merapatkan kedua paha, ditekuk sampai menyentuh dada dan 

dekap menggunakan kedua tangan 

4) Membentuk sikap bulat, dipertahankan selama beberapa saat 

sampai melayang-layang dalam air.  
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3. Mengapung Duduk Berkelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan keseimbangan di permukaan air 

2) Menumbuhkan perasaan tenang/tidak panik di permukaan air 

3) Menanamkan sikap keberanian berada dalam air 

b. Peralatan 

1) Tutup Kepala 

2) Kaca Mata Renang 

3) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Membentuk kelompok beranggotakan minimal 3 (tiga orang)  

2) Berdiri tegak, diteruskan menenggelamkan seluruh tubuh 

dengan menekuk kedua lutut sampai duduk di dasar lantai 

kolam 

3) Dalam posisi tangan saling berpegangan dan kedua lutut 

menekuk mendekat perut, posisi ini dipertahankan sampai 

beberapa lama sampai seluruh tubuh melayang-layang dalam 

air.  
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4. Mengapung Melayang Berpasangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan keseimbangan di permukaan air 

2) Menumbuhkan perasaan tenang/tidak panik di permukaan air 

3) Menanamkan sikap keberanian berada dalam air  

b. Peralatan 

1) Penutup Kepala 

2) Kaca Mata Renang 

3) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Berdiri secara berpasangan dan berhadapan 

2) Kedua tangan saling berpegangan 

3) Dengan kedua tangan saling berpegangan, mengambil posisi 

melayang menghadap pada dasar kolam dengan kedua tungkai 

dan lengan lurus 

4) Posisi ini dipertahankan dalam beberapa lama sampai seluruh 

tubuh melayang-layang di air. 

 

 

 

 

 

 

 



30 

5. Mengapung Tengkurap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Tujuan 

1) Membelajarkan keseimbangan di permukaan air 

2) Menumbuhkan perasaan tenang/tidak panik di permukaan air 

3) Menanamkan sikap keberanian berada dalam air 

b. Peralatan 

1) Penutup Kepala 

2) Kaca Mata Renang 

3) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Berdiri tegak, mengambil posisi melayang dengan muka 

menghadap ke dasar kolam disertai posisi kedua lengan dan 

kedua tungkai lurus santai/tidak tegang 

2) Posisi ini dipertahankan dalam beberapa saat sampai seluruh 

tubuh melayang-layang dalam air. 
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6. Mengapung Telentang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan keseimbangan di permukaan air 

2) Menumbuhkan perasaan tenang/tidak panik di permukaan air 

3) Menanamkan sikap keberanian berada dalam air 

b. Peralatan 

1) Penutup Kepala 

2) Kaca Mata Renang 

3) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Diawali dengan beridiri tegak 

2) Dilanjutkan menelentangkan kedua lengan ke belakang diikuti 

kedua tungkai lurus  

3) Posisi lengan, tubuh, dan tungkai sudah lurus seperti sedang 

tidur terlentang  

4) Posisi ini dipertahankan dalam beberapa lama, sampai seluruh 

bagian tubuh melayang-layang dalam air. 
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7. Mengapung Formasi Bintang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan keseimbangan di permukaan air 

2) Menumbuhkan perasaan tenang/tidak panik di permukaan air 

3) Menanamkan sikap keberanian berada dalam air 

b. Peralatan 

1) Penutup Kepala 

2) Kaca Mata Renang 

3) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Diawali dari posisi berdiri secara berkelompok minimal 3 

(tiga) orang, dengan kedua tangan saling berpegangan  

2) Dilanjutkan sikap melayang menghadap pada lantai dasar 

kolam, dengan posisi kedua tangan saling berpegangan dan 

kedua tungkai rapat lurus ke belakang 

3) Posisi ini dipertahankan sampai seluruh tubuh melayang-

layang dalam air. 
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C. Dasar Bernafas 

1.  Masukkan Muka Ke Air  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) menghirup udara 

di  atas permukaan air 

2) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) mengeluarkan 

nafas dalam air 

3) Membelajarkan posisi bernafas dalam berbagai posisi untuk 

semua gaya renang. 

b. Peralatan 

1) Tutup Kepala 

2) Kaca Mata Renang 

3) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu sampai terjaga 

keseimbangan tubuh 



34 

2) Saat kepala tegak, mulut dan hidung menghiup udara 

sebanyak-banyaknya, 

3) Dilanjutkan memasukkan muka dalam air, dan mulut 

mengeluarkan nafas pelan-pelan sampai keluar gelembung air 

disekitar mulut, 

4) Menegakkan kembali kepala (dengan posisi lurus, posisi 

menoleh ke kanan dan ke kiri), dan menghirup udara melalui 

mulut dan hidung lagi sebanyak-banyaknya.  

5) Langkah ini dilakukan berulang-ulang sampai gerakannya aman 

(tidak mengganggu pernafasan) dan berafas dengan lancar. 

  

2. Masuk Air Berkelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) menghirup udara 

di  atas permukaan air 

2) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) mengeluarkan 

nafas dalam air 

3) Membelajarkan posisi bernafas secara bersama-sama, dalam 

rangka menumbuhkan semangat belajar dan menjaga keriangan 

dan menghargai teman dalam belajar bernafas. 

b. Peralatan 

1) Tutup Kepala 

2) Kaca Mata Renang 

3) Peluit. 
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c. Pelaksanaan 

1) Berkelompok 4-5 orang, berdiri tegak, kedua kaki dibuka 

selebar bahu dan kedua tangan saling berepegangan sampai 

terjaga keseimbangan tubuh dalam kelompok. 

2) Saat kepala tegak, mulut dan hidung menghirup udara 

sebanyak-banyaknya, 

3) Dilanjutkan menekuk kedua lutut sampai seluruh bagian 

kepala masuk dalam air, dilanjutkan mengeluarkan nafas 

melalui mulut sampai keluar gelembung, 

4) Setelah itu melururskan kedua lutut, sampai seluruh bagian 

kapala berada di atas permukaan air, dan menghirupkan udara 

melalui mulut dan hidung,  

5) Langkah ini dilakukan berulang-ulang sampai gerakannya aman 

(tidak mengganggu pernafasan) dan berafas dengan lancar. 

 

3. Keluar Masuk Air Dengan Meloncat 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) menghirup udara 

di  atas permukaan air 

2) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) mengeluarkan 

nafas dalam air 

3) Menanamkan keberanian, ketenangan, dan ketangkasan 

terutama menahan air agar tidak masuk dalam hidung. 

b. Peralatan 

1) Tutup Kepala 
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2) Kaca Mata Renang 

3) Peluit. 

c. Pelaksanaan 

1) Berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu, 

2) Kedua lutut ditekuk dan mengambil posisi loncat ke atas,  

3) Saat meoncat ke atas, mulut dan hidung menghirup udara 

sebanyak-banyaknya, 

4) Saat seluruh bagian tubuh berada dalam air (beberapa saat), 

mulut mengeluarkan nafas pelan-pelan, 

5) Langkah ini dilakukan berulang-ulang sampai gerakannya aman 

(tidak mengganggu pernafasan) dan berafas dengan lancar. 

 
4. Mengapung dan Bernafas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) menghirup udara 

di atas permukaan air. 

2) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) mengeluarkan 

nafas dalam air. 

3) Membelajarkan posisi bernafas dengan mengkoordinasikan 

mengapung dan bernafas, mengambil nafas dari depan dan 

samping. 
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b. Peralatan 

1) Tutup Kepala 

2) Kaca Mata Renang 

3) Peluit. 

c. Pelaksanaan 

1) Tubuh mengambil posisi mengapung dengan posisi 

mengahadap ke dasar kolam. 

2) Kedua lengan dan tungkai rileks posisi lurus ke depan. 

3) Dilanjutkan kepala mendogak ke depan untuk menghirup 

udara melalui mulut dan hidung, dan kedua lengan digerakkan 

ke bawah untuk menahan kepala agar mampu naik di atas 

pemukaan air. 

4) Setelah itu kepala dan kedua lengan diluruskan kembali, saat 

inilah mulut dan hidung mnghembuskan nafas dalam air, 

5) Langkah ini dilakukan berulang-ulang sampai gerakannya aman 

(tidak mengganggu pernafasan) dan berafas dengan lancar. 
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D. Meluncur dan Dorongan 

1.  Meluncur Berpasangan dengan Bantuan Pelampung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) untuk 

mendapatkan luncuran ke depan. 

2) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) untuk 

mendapatkan posisi tubuh yang lurus dengan permukaan 

air (stream line) dalam mengawali berenang. 

3) Menanamkan perasaan tenang dan tidak panik dalam air 

4) Memperoleh posisi keseimbangan tubuh. 

b. Peralatan 

1) Penutup kepala 

2) Kacamata renang 

3) Pelampung 

4) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Secara berpasangan, salah satu teman memegang 

pelampung. 

2) Teman yang lain menarik pelan ke depan disertai langkah 

ke belakang sampai bergerak. 
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3) Setelah ada tarikan dari teman, memposisikan tubuh 

lurus dengan permukaan air (stream line) sampai daya 

tarikan habis. 

4) Langkah ini dilakukan secara berulang-ulang dan 

bergantian sampai mahasiswa (perenang) merasa tenang 

dan tidak takut meluncur dalam air. 

 

2.  Meluncur Dengan Bantuan Pelampung 

 

 

 

 

 

 

a) Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) untuk 

mendapatkan luncuran ke depan. 

2) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) untuk 

mendapatkan posisi tubuh yang lurus dengan permukaan air 

(stream line) dalam mengawali berenang. 

3) Menanamkan perasaan tenang dan tidak panik dalam air 

4) Memperoleh posisi keseimbangan tubuh. 

b) Peralatan 

1) Penutup kepala 

2) Kacamata renang 

3) Pelampung 

4) Peluit 

c) Pelaksanaan 

1) Berdiri tegak di tepi kolam sambil memegang pelampung. 

2) Posisi tubuh membelakangi tepi kolam, salah satu kaki 

ditekuk ditempel pada tembok tepi kolam untuk mengawali 

dorongan ke depan dan dibantu kaki yang lain. 
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3) Tubuh dalam kondisi seimbang dan tenang, tubuh mulai 

meluncur ke depan dengan kedua tangan lurus ke depan 

sambil tetap berpegangan pada pelampung, kepala menghadap 

ke dasar kolam, dan kedua tungakai lurus pasif dan rileks ke 

belakang. 

4) Langkah ini dilakukan secara berulang-ulang sampai 

mahasiswa (perenang) merasa tenang dan tidak takut 

meluncur dalam air. 

 
3.  Meluncur Tanpa Pelampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) untuk 

mendapatkan luncuran ke depan. 

2) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) untuk 

mendapatkan posisi tubuh yang lurus dengan permukaan air 

(stream line) dalam mengawali berenang. 

3) Menanamkan perasaan tenang dan tidak panik dalam air 

(dengan meluncur posisi lurus menghadap ke dasar kolam, 

meluncur poisisi miring ke kanan dan ke kiri). 

4) Memperoleh posisi keseimbangan tubuh. 
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b) Peralatan 

1) Penutup kepala 

2) Kacamata renang 

3) Peluit 

c) Pelaksanaan 

1) Berdiri tegak di tepi kolam. 

2) Posisi tubuh membelakangi tepi kolam, salah satu kaki ditekuk 

ditempel pada tembok tepi kolam untuk mengawali dorongan 

ke depan dan dibantu kaki yang lain. 

3) Tubuh dalam kondisi seimbang dan tenang, tubuh mulai 

meluncur ke depan dengan kedua tangan lurus ke depan, 

kepala menghadap ke dasar kolam, dan kedua tungakai lurus 

pasif dan rileks ke belakang. 

4) Langkah ini dilakukan secara berulang-ulang sampai mahasiswa 

(perenang) merasa tenang dan tidak takut meluncur dalam air. 
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4. Meluncur Ke Belakang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) untuk 

mendapatkan luncuran ke belakang untuk adaptasi luncuran 

renang gaya punggung. 

2) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) untuk 

mendapatkan posisi tubuh yang lurus dengan permukaan air 

(stream line) dalam mengawali berenang. 

3) Menanamkan perasaan tenang dan tidak panik dalam air 

4) Memperoleh posisi keseimbangan tubuh. 

b) Peralatan 

1) Penutup kepala 

2) Kacamata renang 

3) Peluit 

4) Pelampung 
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c) Pelaksanaan 

1) Berdiri tegak di tepi kolam. 

2) Posisi tubuh menghadap tepi kolam, salah satu kaki ditekuk 

ditempel pada tembok tepi kolam untuk mengawali dorongan 

ke depan dan dibantu kaki yang lain. 

3) Tubuh dalam kondisi seimbang dan tenang, tubuh mulai 

meluncur ke belakang dengan kedua tangan (memegang 

pelampung nempel dada dan tanpa pelampung), kepala 

menghadap ke atas, dan kedua tungakai lurus pasif dan rileks 

ke belakang. 

4) Langkah ini dilakukan secara berulang-ulang sampai mahasiswa 

(perenang) merasa tenang dan tidak takut meluncur dalam air 

serta hidung tidak kemasukan air. 

 

5. Injak-Injak Air (Water Treading/Trappen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) mempertahankan 

diri dalam air. 

2) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) menciptakan 

dorongan (berpindah tempat) dengan selamat di air dan 

kemampuan bertahan atau daya tahan dalam air. 
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3) Menanamkan perasaan tenang dan tidak panik dalam air 

4) Memperoleh posisi keseimbangan tubuh. 

b. Peralatan 

1) Penutup kepala 

2) Kacamata renang 

3) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa berada pada kolam yang dalam. 

2) Kerakan kaki vertikal dipermukaan air sehingga badan 

terangkat dan terapung di atas permukaan air. Sesuai dengan 

irama geraknya, injak-injak air dapat dilakukan dengan 4 pola 

yaitu, gaya dada, bergantian atau kayuhan sepeda, gaya bebas 

dan/atau gaya punggung, gaya dolphin. 

3) Langkah ini dilakukan secara berulang-ulang sampai mahasiswa 

(perenang) merasa tenang dan tidak takut dalam air serta 

aman/tidak tenggelam. 

 
6. Dorongan Bebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) mempertahankan 

diri dalam air. 

2) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) menciptakan 

dorongan (berpindah tempat) dengan selamat di air. 
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3) Menanamkan perasaan tenang dan tidak panik dalam air 

4) Memperoleh posisi keseimbangan tubuh. 

b. Peralatan 

1) Penutup kepala 

2) Kacamata renang 

3) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa (perenang) berada pada kolam yang dalam. 

2) Secara bebas bergerak (tungkai dan lengan) bisa tungkai gaya 

dada, gaya bebas, gaya dolphin untuk berpindah tempat dari 

satu titik ke titik yang lain. 

3) Langkah ini dilakukan secara berulang-ulang sampai mahasiswa 

(perenang) merasa tenang dan tidak takut dalam air serta 

aman/tidak tenggelam. 
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enang gaya bebas disebut juga gaya crawl yang artinya 

merangkak. Disebut gaya merangkak karena gerakannya seperti 

merangkak. Gerakan gaya bebas, Tubuh kita harus berada pada 

posisi datar di atas air dengan bahu kita agak ke belakang sedangkan 

tungkai hanya beberapa inci di bawah permukaan, yang terpenting 

adalah mempertahankan wajah kita di atas air, dengan mata terus 

tertancap ke depan bawah  kecuali pada waktu bernafas (Heler, 

2007:37). 

Renang gaya bebas merupakan gaya renang yang tercepat 

dibandingkan dengan ketiga gaya lainnya karena gaya renang ini 

mempunyai koordinasi gerak yang baik dan hambatannya paling 

minim. Renang gaya bebas lebih minim hambatan karena posisi tubuh 

dan lengan seperti gerakan memecah air. Ciri khas dari gaya bebas 

adalah gerakan lengan berputar mirip dengan gerakan baling-baling 

pesawat udara dan gerakan tungkai tungkai turun naik seperti 

menyilang. Perenang yang berenang dengan tahanan kecil mampu 

berenang lebih cepat dengan jarak yang lebih jauh.  

Renang gaya bebas merupakan salah satu gaya yang 

menghasilkan daya dorong tubuh ke depan dengan 

mengkoordinasikan gerakan tungkai, kayuhan lengan kanan dan kiri, 

R 
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posisi wajah ke bawah kecuali pada saat mengambil nafas dan posisi 

tubuh streamline untuk mengurangi hambatan sehingga akan melaju 

lebih cepat. 

Gaya bebas akan dibahas dalam 5 tahapan yaitu (1) posisi 

badan/tubuh (2) gerakan tungkai (3) gerakan lengan (4) pernapasan 

(5) koordinasi gerakan. 

1) Posisi Badan/Tubuh 

Posisi tubuh yang baik di gaya bebas membuat segala sesuatu 

yang lain lebih mudah. Posisi tubuh pada gaya bebas hidrodinami 

satau streamline artinya hampir sejajar dengan permukaan air. 

Pada saat berenang posisi tubuh harus dijaga agar tubuh tetap 

lurus dan terjaga agar sejajar dengan permukaan air (Lucero, 

2013:34). Posisi hidung menghadap ke dasar kolam sebagai 

patokan ketika tubuh berada di dalam air. Posisi tubuh yang baik  

ketika didalam air adalah kepala menghadap ke dalam air 

sehingga permukaan air tepat pada batas rambut dan dahi. 

Ketika mengambil napas titik hidung arahkan ke pinggir kolam. 

Tubuh berputar pada garis pusat atau rotasinya. Hindari gerakan 

tungkai atau lengan yang menyebabkan tubuh menjadi naik turun 

atau berliuk-liuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.  

Posisi Tubuh Streamline 
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2) Gerakan Tungkai 

Gerakan tungkai pada renang gaya bebas berfungsi sebagai 

stabilitator dan menjaga posisi badan agar tetap horizontal 

sehingga tahanan menjadi mengecil. Gerakan tungkai gaya bebas 

dilakukan turun naik bergantian secara menyilang dan mirip 

gerakan sewaktu berjalan. Gerakan tungkai dilakukan harus 

dimulai dari pangkal paha. Paha dan betis merupakan satu garis 

lurus tanpa tekukan pada lutut. Sikap tungkai lurus ini sampai 

pada ujung jari tungkai. Gerakan dilakukan dengan rileks, gerakan 

dari pangkal diperluas dengan tekukan sedikit pada lutut. 

Tendangan dilakukan dengan punggung tungkai yang kuat dan 

lurus dengan posisi lutut harus lentur. Pergelangan tungkai harus 

lemas dan bergerak terus sampai lutut menjadi lurus. Dalam 

keadaan tungkai lurus, diayunkan kembali ke atas sampai tumit 

mencapai permukaan air. Lebih jelas gerakan tungkan renang 

gaya bebas diuraiakan dalam gambar di bawah ini. 

 

 
Gambar 4.1. 

Gerakan Tungkai Renang Gaya Bebas 

 

Dalam gaya bebas gerakan tungkai ada 3 macam yaitu a) Dua 

cambukan tungkai (two beats kik) pada satu kali putaran lengan, 

b) Empat cambukan tungkai (four beats kick) pada satu kali 

putaran lengan, c) Enam cambukan tungkai (six beats kick) pada 

satu putaran lengan. Dua cambukan tungkai (two beats kick) 

pada satu kali putaran lengan, artinya satu kali kayuhan lengan 

kiri dan lengan kanan dua kali cambukan tungkai kiri dan kanan. 

Empat cambukan tungkai (four beats kick) pada satu kali putaran 

lengan, artinya satu kali kayuhan lengan kiri dan lengan kanan, 
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empat kali cambukan tungkai kiri dn kanan. Enam cambukan 

tungkai (six beats kick) pada satu putaran lengan, artinya satu 

kali kayuhan lengan kiri daan lengan kanan enam kali cambukan 

tungkai kanan dan kiri. 

3) Gerakan Lengan 

Gerakan lengan pada renang gaya bebas sangat penting 

karena adanya laju tubuh ke depan yang merupakan hasil dari 

kayuhan lengan. Fungsi kayuhan lengan lebih dominan untuk 

membuat laju tubuh lebih cepat. Dibanding gerakan tungkai. 

Namun keduanya memiliki fungsi sangat penting untuk menjaga 

keseimbangan tubuh agar laju tubuh bisa lebih cepat. 

Pada rotasi gerakan lengan gaya bebas terdiri dari beberapa 

fase: fase entry (masuk) dan menjulur (strech), fase menangkap 

(cacth), fase menarik (pull), fase mendorong (push), dan fase 

pemulihan (recovery) (Lucero, 2013:77).  Pada saat fase 

menangkap tangan masuk ke dalam air dimulai dengan ujung ibu 

jari lebih dulu masuk sehingga posisi telapak tangan miring 

menghadap keluar. Dengan posisi ini telapak tangan akan 

melakukan gerakan selanjutnya dengan cara mengiris air. Fase 

menangkap dilakukan setelah setelah fase masuk tangan ke 

permukaan air telah berakhir. Jari-jari tangan harus lemas dan 

lurus. Pada fase menarik tangan melakukan sapuan ke bawah dan 

ke dalam mendekati garis tengah tubuh lalu posisi jari menyilang 

melewati garis tengah tubuh (centre line). Fase mendorong 

dilakukan setelah fase menarik. Posisi telapak tangan berubah 

menjadi tegak lurus atau menghadap kebelakang sepenuhnya 

dengan mendorong hingga bagian bawah paha dan dipastikan 

sikut benar-benar lurus.  Kemudian fase recovery adalah untuk 

menempatkan tangan dalam posisi gerakan untuk siap 

meelakukan entry. Perenang banyak memilih sikut tinggi. Karena 

dengan sikut tinggi pelemasan dan pemulihan tenaga lebih cepat 

diperoleh. 
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Gambar 4.2.  
Gerakan Lengan Renang Gaya Bebas 

  

Konsep sederhana gerakan lengan diatas yang harus 

dipahami oleh siswa dalam pembelajaran kayuhan tangan gaya 

bebas yaitu seperti fungsi dayung pada perahu terdapat fase-fase 

gerakan lengan gaya bebas yaitu: fase entry (masuk) dan 

menjulur (strech), fase menangkap (cacth), fase menarik (pull), 

fase mendorong (push), dan fase pemulihan (recovery). 

4) Pernapasan  

Pernapasan pada renang gaya bebas harus menjaga agar 

tubuh tetap streamline. Putaran kepala harus dilakukan dengan 

sumbu putaran. Putaran kepala ke arah lengan yang sedang 

melakukan gerakan tarikan untuk mengambil napas. Pengambilan 

napas pada renang gaya bebas, tergantung dari kenyamanan dari 

perenang, perenang dapat melakukan pengambilan nafas ke 

sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Perlu diperhatikan oleh 

perenang pada waktu menarik tangan ke bawah air (tangan 

kanan atau tangan kiri) bersamaan dengan pengambilan napas ke 

permukaan air. Dan waktu lengan tersebut kembali ke depan 

(recovery) bersamaan muka kembali menghadap bawah untuk 

mengeluarkan napas melalui hidung. Pengambilan nafas yang baik 

adalah hanya satu arah saja. Artinya ke sebelah kanan saja atau 
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kiri saja. “Mengeluarkan kepala dari air akan merusak gaya, cepat 

leah, memakan energi dan gerakan semakin lamban.” (Haller, 

2007: 25). Pernapasan pada gaya bebas sangat mempengaruhi 

laju renang ketika pengambilan napas tidak dilakukan dengan 

benar semisal pengambilan napas dengan sedikit mengangkat 

kepala maka akan mengakibatkan tubuh tidk streamline dan 

akhirnya memperbesar hambatan sehingga mengurangi 

kecepatan laju renang.   

Pengambilan nafas pada renang gaya bebas harus sesuai 

dengan irama kayuhan lengan dan tendangan tungkai. Cara 

membuang nafas ketika kepala masuk ke dalam air kemudian 

ketika kepala keluar dari permukaan air hanya melakukan 

pengambilan napas. Cara tersebut untuk mengefisiensikan 

pengaturan nafas. Pengambilan napas juga hanya dilakukan satu 

arah. Dengan arah ke kanan atau kekiri saja. Sehingga posisi 

badan tidak oleng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. 
Pernapasan Renang Gaya Bebas  

 
 
 



53 

5) Koordinasi  

“Koordinasi adalah kemampuan gerak tubuh pada saat untuk 

bekerja”. (Widiastuti, 2014: 33). Selama melakukan koordinasi 

gerakan tungkai secara terus menerus bergerak melakukan 

cambukan ke atas dan ke bawah dengan irama yang tetap dan 

rilek. Kemudian lengan melakukan tarikan dimulai dari entry, 

cacth, pull, dan push.  Ketika lengan yang melakukan tarikan 

telah selesai berada disamping paha kemudian mengambil napas. 

Posisi kepala tetap dijaga agar tidak keluar dari porosnya. Pada 

saat lengan masuk ke permukaan air, kepala segera masuk ke 

dalam air. Gerakan koordinasi dikatakan baik apabila antara 

gerakan tungkai, lengan, dan napas terjadinya sinkronisasi dalam 

irama yang tetap sehingga menghasilkan daya laju yang mulus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.4. 

Gerakan Koodinasi Renang Gaya Bebas 

 
Secara rinci Maglischo (2009) dalam Jesus Martinez at all 

(2017) menjelaskan koordinasi gerakan legan dan tungkai 

terdapat empat kunci koordinasi gerakan yang digambarkan 

dalam gambar di bawah 2.14. Tahapan koordinasinya adalah c1, 

diwakili oleh masuknya tangan yang sesuai dengan titik terendah 

tendangan kaki, c2, diwakili oleh tangkapan lengan sesuai dengan 
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titik terendah tendangan kaki pada siklus kaki kedua, c3, diwakili 

oleh titik terendah pada lengan tarik yang sesuai dengan titik 

terendah tendangan kontralateral pada siklus kaki kedua. C4, 

sebagai kembalinya tangan sesuai dengan titik terendah dari 

ipsilateral yang menendang siklus kaki ketiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.5. 

Gerakan Koodinasi Renang Gaya Bebas 
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A. Pembelajaran Gerakan Tungkai Renang Gaya Bebas  

1. Gerakan Tungkai Pada Papan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan  

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) tentang posisi 

tubuh renang gaya bebas di darat sebelum masuk dalam air.  

2) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) gerakan tungkai 

renang gaya gaya bebas di darat/di atas meja/kursi sebelum 

masuk air, agar lebih terlihat kekurangan dan kelebihan dari 

gerakannya. 

b. Peralatan 

1) Meja/kursi/papan 

2) Karet pengikat paha dan mata kaki 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa mengambil posisi tengkurap dengan posisi kedua 

lengan dan tungkai lurus rileks tidak tegang di atas papan. 

2) Pandangan ke bawah kedua lengan lurus ke depan. 
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3) Tungkai digerakkan ke atas dan ke bawah (gerakan renang 

gaya bebas) bergantian dengan pangkal gerakannya berada 

pada otot paha. 

4) Langkah ini dilakukan berulang-ulang sampai tercipta gerakan 

yang yang harmonis dan otomatisasi  

 

2. Gerakan Tungkai di Darat 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Tujuan  

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) tentang posisi 

tubuh renang gaya bebas di darat sebelum masuk pada air. 

2) Memfokuskan pada gerakan tungkai di darat, agar lebih 

kelihatan gerak yang salah agar lebih mudah dalam 

memperbaikinya. 

b. Peralatan 

1) Peralatan renang (Baju/celana renang) 

2) Karet pengikat pangkal paha dan mata kaki. 

3) Pelaksanaan 

1) Mahasiswa mengambil posisi tengkurap dengan posisi kedua 

lengan dan tungkai lurus rileks tidak tegang. 

2) Pandangan ke bawah. 

3) Tungkai digerakkan ke atas dan ke bawah (gerakan renang 

gaya bebas) bergantian dengan pangkal gerakannya berada 

pada otot paha. 

4) Langkah ini dilakukan berulang-ulang sampai tercipta gerakan 

yang yang harmonis dan otomatisasi  
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3. Gerakan Tungkai Berpasangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) gerakan tungkai 

dan posisi tubuh. 

2) Saling mengoreksi dan saling memberi masukan atas gerakan 

tungkai yang dilakukan antar sesama mahasiswa 

(pasangannya).  

b. Peralatan 

1) Penutup kepala 

2) Kacamata renang 

3) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa berpasangan dan bergantian. Ada yang duduk 

ditepi kolam dan yang lain dalam air. 

2) Mahasiswa yang berada dalam air, memegang kaki teman yang 

duduk, memposisikan tangan, tubuh dan tungkai lurus 

(stream line). 

3) Setelah seimbang dan lurus, memulai mempraktikkan gerakan 

tungkai renang gaya bebas. 

4) Teman yang duduk di atas, melihat dan mengoreksi gerakan 

yang diperagakan. 
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5) Tahapan ini, diulang secara bergantian sampai mahasiswa 

mampu mempraktikkan gerakan tungkai renang gaya bebas 

dengan baik dan benar. 

 
4. Gerakan Tungkai Dengan Pelampung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) gerakan tungkai 

dan posisi tubuh. 

2) Membelajarkan gerakan tungkai dengan alat bantu pelampung 

dengan berbagai posisi agar mampu memberikan rasa tenang 

dan aman bagi mahasiswa yang belum bisa berenang.  

b. Peralatan 

1) Penutup kepala 

2) Kacamata renang 

3) Pelampung  

c.  Pelaksanaan 

1) Mahasiswa berdiri membelakangi dinding kolam dengan 

memegang pelampung. 



59 

2) Salah satu kaki ditekuk untuk mengawali tumpuan melakukan 

dorongan ke depan. 

3) Setelah dorongan dilakukan, mahasiswa memposisikan seluruh 

tubuh lurus dengan pemukaan air, dengan kedua tangan tetap 

memegang pelampung. 

4) Dilanjutkan menggerakkan kedua tungkai, gerakan renang gaya 

bebas. 

5) Tahapan ini, diulang secara bergantian sampai mahasiswa 

mampu mempraktikkan gerakan tungkai renang gaya bebas 

dengan baik dan benar. 

 

5.  Gerakan Tungkai Lengan Pasif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) tentang posisi 

tubuh. 

2) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang)  tentang gerakan 

tungkai renang gaya bebas. 

b. Peralatan 

1) Penutup kepala 

2) Kacamata renang 

3) Peuit 

 



60 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa berdiri membelakangi dinding kolam.   

2) Salah satu kaki ditekuk untuk mengawali tumpuan melakukan 

dorongan ke depan. 

3) Setelah dorongan dilakukan, mahasiswa memposisikan seluruh 

tubuh lurus dengan pemukaan air. 

4) Dilanjutkan menggerakkan kedua tungkai, gerakan renang gaya 

bebas. 

5) Tahapan ini, diulang secara terus-menerus sampai mahasiswa 

mampu mempraktikkan gerakan tungkai renang gaya bebas 

dengan baik dan benar. 
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B. Pembelajaran Gerakan Lengan Renang Gaya Bebas 

1. Gerakan Lengan Di darat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) gerakan lengan 

gaya bebas di darat sebelum masuk ke air. 

2) Melihat posisi gerakan lengan perbagian gerak terutama unsur 

tarikan, dorongan dan istirahat. 

b. Peralatan 

1) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa berdiri dan mengambil posisi membungkuk 90° 

dengan kedua lengan lurus sejajar ke depan. 

2) Lengan kanan menarik dilanjutkan mendorong ke belakang 

diikuti pundak dan mulut miring kesamping kanan sambil 

menghirup udara dari mulut dan hidung. 
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3) Setelah lengan melakukan dorongan secara maksimal ke 

belakang, lengan ke depan untuk lurus sejajar dengan lengan 

kiri. 

4) Saat kedua lengan lurus sejajar di depan, maka bergantian 

lengan kiri melakukan gerakan yang dilakukan lengan kanan. 

Demikian bergantian. 

5) Gerakan ini dilakukan secara terus menerus sampai terjadi 

otomatisasi gerakan lengan. 

 
2. Gerakan Lengan Dengan Posisi Tengkurap Di Tepi Kolam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) gerakan lengan 

gaya bebas di darat sebelum masuk ke air. 

2) Melihat posisi gerakan lengan perbagian gerak terutama unsur 

tarikan, dorongan dan istirahat. 

Gerakan Lengan Kanan dan Lengan Kiri Pasif 

Gerakan Lengan Kiri dan Lengan Kanan Pasif 
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3) Memberikan pengalaman gerak langsung terhadap air 

terutama untuk merasakan tarikan pada air. 

b. Peralatan 

1) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa tengkurap ditepi kolam, lengan kanan berposisi 

tepat di atas air. 

2) Kedua lengan dan tungkai lurus, kemudian lengan kanan 

melakukan tarikan melalui air dan dorongan dan kembali 

istirahat ke depan untuk sejajar dengan lengan kiri. 

3) Diulang kembali gerakan lengan kanan. 

4) Gerakan ini dilakukan secara terus menerus dan bergantian 

antara lengan kanan dan lengan kiri sampai terjadi otomatisasi 

gerakan lengan kanan. 

 
3. Gerakan Lengan Berpasangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) gerakan lengan 

gaya bebas di air. 

2) Melihat posisi gerakan lengan perbagian gerak terutama unsur 

tarikan, dorongan dan istirahat. 
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3) Memberikan pengalaman gerak langsung terhadap air 

terutama untuk merasakan tarikan dan dorongan pada air. 

4) Teman sebagai pasangan memberikan koreksi dan masukan 

perbaikan gerak dari atas. 

b. Peralatan 

1) Tutup kepala 

2) Kacamata renang 

3) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa berpasangan, yang satu berada dalam kolam, yang 

lain duduk di tepi kolam.  

2) Mahasiswa yang duduk ditepi kolam bertugas memegangi 

kaki. 

3) Mahasiswa yang berada dalam air, melakukan gerakan lengan 

gaya bebas. Gerakan diawali dengan kaki dipegangangi oleh 

teman, posisi lurus sejajar dengan permukaan air. Setelah 

dirasa posisi sudah benar dan seimbang, maka dilanjutkan 

dengan melakukan tarikan, dorongan, dan lengan bergerak 

kembali ke depan (fase istirahat).  

4) Setelah kedua lengan sejajar di depan, maka gantian lengan 

kiri melakukan tahapan gerakan yang serupa. 

5) Gerakan ini dilakukan secara terus menerus sampai terjadi 

otomatisasi gerakan lengan kiri. 
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4. Gerakan Satu Lengan Bantuan Pelampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) gerakan lengan 

gaya bebas di air. 

2) Melihat posisi gerakan lengan perbagian gerak terutama unsur 

tarikan, dorongan dan istirahat. 

3) Memberikan pengalaman gerak langsung terhadap air 

terutama untuk merasakan tarikan dan dorongan pada air. 

4) Membelajarkan gerakan lengan gaya bebas khusus lengan 

(kanan dan kiri) dengan bantuan pelampung.  

b. Peralatan 

1) Tutup kepal 

2) Kacamata renang 

3) Peluit 

4) Pelampung 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa berdiri sambil memegang pelampung, dilanjutkan 

meluncur ke depan.  

Gerakan Lengan Kiri Gerakan Lengan Kanan 
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2) Sampai posisi badan sudah sejajar dengan permukaan air. 

3) Mahasiswa mulai melakukan gerakan lengan gaya bebas. 

Gerakan diawali dengan tarikan, dorongan, dan lengan 

bergerak kembali ke depan (fase istirahat).  

4) Setelah lengan kanan memegang pelampung, diulang lagi 

gerakan serupa. 

5) Gerakan ini dilakukan secara terus menerus sampai terjadi 

otomatisasi gerakan lengan (kanan dan kiri). 

 

5. Gerakan Satu Lengan Tanpa Pelampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) gerakan lengan 

gaya bebas di air. 

2) Melihat posisi gerakan lengan perbagian gerak terutama unsur 

tarikan, dorongan dan istirahat. 

3) Memberikan pengalaman gerak langsung terhadap air 

terutama untuk merasakan tarikan dan dorongan pada air. 

4) Membelajarkan gerakan lengan gaya bebas secara terpisah 

(gerakan lengan kanan saja dan dilanjutkan dengan gerakan 

Gerakan Lengan Lengan 

Kanan, Kiri Pasif 

Gerakan Lengan Lengan Kiri, 

Kanan Pasif 
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lengan kiri saja) sampai terilhat gerakan tarikan, gerakan 

dorongan dan gerakan pemulihan. 

b. Peralatan 

1) Tutup kepala 

2) Kacamata renang 

3) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa meluncur ke depan.  

2) Sampai posisi badan sudah sejajar dengan permukaan air. 

3) Mahasiswa mulai melakukan gerakan lengan kanan gaya bebas. 

Gerakan diawali dengan tarikan, dorongan, dan lengan 

bergerak kembali ke depan (fase istirahat).  

4) Setelah lengan kanan sejajar dengan lengan kiri, diulang lagi 

gerakan serupa. 

5) Gerakan ini dilakukan secara terus menerus sampai terjadi 

otomatisasi gerakan lengan kanan. 
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6. Koordinasi Gerakan Lengan Kanan dan Kiri Dengan Bantuan 

Pelampung Di Paha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) gerak koordinasi 

lengan (kanan dan kiri) gaya bebas di air. 

2) Melihat posisi gerakan lengan perbagian gerak terutama unsur 

tarikan, dorongan dan istirahat. 

3) Memberikan pengalaman gerak langsung terhadap air 

terutama untuk merasakan tarikan dan dorongan pada air. 

b. Peralatan 

1) Tutup kepala 

2) Kacamata renang 

3) Peluit 

4) Pelampung 
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c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa berdiri tegak dan menempatkan pelampung di 

antara kedua paha dan dilanjutkan meluncur ke depan.  

2) Sampai posisi badan sudah sejajar dengan permukaan air. 

3) Mahasiswa mulai melakukan gerakan lengan gaya bebas. 

Gerakan diawali dengan tarikan, dorongan, dan lengan 

bergerak kembali ke depan (fase istirahat).  

4) Setelah lengan kanan sejajar dengan lengan kiri, diulang lagi 

gerakan serupa oleh lengan kiri. Kedua tungkai pasif. 

5) Gerakan ini dilakukan secara terus menerus sampai terjadi 

otomatisasi gerakan lengan. 

 

7. Koordinasi Gerakan Lengan Kanan dan Kiri Tungkai Pasif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) koordinasi 

gerakan lengan gaya bebas di air (lengan kanan dan kiri). 

b. Peralatan 

1) Tutup kepala 

2) Kacamata renang 

3) Peluit 
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c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa berdiri tegak dan meluncur ke depan.  

2) Sampai posisi badan sudah sejajar dengan permukaan air. 

3) Mahasiswa mulai melakukan gerakan lengan gaya bebas. 

Gerakan diawali dengan tarikan, dorongan, dan lengan 

bergerak kembali ke depan (fase istirahat).  

4) Setelah lengan kanan sejajar dengan lengan kiri, diulang lagi 

gerakan serupa oleh lengan kiri. Kedua tungkai pasif. 

5) Gerakan ini dilakukan secara terus menerus sampai terjadi 

otomatisasi gerakan lengan. 
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C. Pembelajaran Gerak Nafas Renang Gaya Bebas   

1.  Dasar Bernafas Gaya Bebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan mahasiswa (perenang) tahap bernafas renang 

gaya bebas dalam posisi diam. 

2) Membelajarkan mahasiswa (perenang) tahap bernafas renang 

gaya bebas dimulai menghirup udara melalui mulut dan hidung 

dan menghembuskan dalam air. 

b. Peralatan 

1) Kacamata renang 

2) Tutup kepala 
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c. Pelaksanaan  

1) Mahasiswa   berdiri membelakangi dinding kolam, kepala tegak 

sambil menghirup udara melalui mulut dan hidung. 

2) Mahasiswa memasukkan kepala dalam air disertai 

menghembuskan nafas sampai air bergelembung. 

3) Mahasiswa menaikkan kepala kembali dengan posisi menoleh 

ke kanan dan ke kiri secara bergantian disertai menghirup 

udara. 

4) Tahapan gerakan diulang-ulang, sampai mahasiswa bisa 

mempraktikkan tahapan gerak bernafas dengan aman dan air 

tidak masuk hidung. 

 

2. Bernafas Memegang Dinding Tepi Kolam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan mahasiswa (perenang) tahap bernafas renang 

gaya bebas dalam posisi diam, menyerupai posisi renang gaya 

bebas. Terutama pengambilan nafas dari sebelah kanan atau 

dari sebelah kiri. 

Menoleh Kekiri Menoleh Kekanan 
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2) Membelajarkan mahasiswa (perenang) tahap bernafas renang 

gaya bebas dimulai menghirup udara melalui mulut dan hidung 

dan menghembuskan dalam air. 

b. Peralatan 

1) Kacamata renang 

2) Tutup kepala 

c. Pelaksanaan  

1) Mahasiswa   berdiri menghadap dinding kolam dan tangan 

kanan memegang tepi kolam, lengan kiri lurus pasif nempel 

paha sebelah kiri.  

2) Mahasiswa menghirup udara melalui mulut dan hidung. 

3) Mahasiswa memasukkan kepala dalam air disertai 

menghembuskan nafas sampai air bergelembung. 

4) Mahasiswa memutar posisi bahu, leher dan mulut ke samping 

kiri disertai menghirup udara. 

5) Tahapan gerakan yang sama pada tengan kiri yang bernafas 

sebelah kanan. Gerakan ini diulang-ulang, sampai mahasiswa 

bisa mempraktikkan tahapan gerak bernafas dengan aman dan 

air tidak masuk hidung. 
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3. Bernafas Berpasangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan mahasiswa (perenang) tahap bernafas renang 

gaya bebas dengan posisi sebenarnya (baik posisi lengan, leher, 

bahu, mulut, hidung, dan posisi tubuh). 

b. Peralatan 

1) Kacamata renang 

2) Tutup kepala 

3) Peluit 

c. Pelaksanaan  

1) Mahasiswa berpasangan, ada sebagai pemegang kaki dan ada 

yang sebagai pelaksana. 

2) Posisi badan lurus dengan permukaan air, lengan kanan lurus 

ke depan, lengan kiri lurus nempel pada paha kiri. 

3) Posisi muka, kepala, dan badan menghadap ke air, saat ini 

mulut menghembuskan nafas pelan-pelan dalam air. 
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4) Setelah itu tubuh (bahu, leher, mulut dan hidup miring ke 

samping kiri (±90˚). Pada posisi ini mulut dan hidung 

menghirup nafas. 

5) Posisi muka, kepala, dan badan menghadap ke air lagi, dan 

mulut dan hidung menghembuskan nafas pelan-pelan dalam air. 

Demikian seterusnya diulang-ulang sampai terjadi koordinasi 

gerak nafas yang baik dan aman. 

 

4. Gerak Nafas Bantuan Pelampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan mahasiswa (perenang) tahap bernafas renang 

gaya bebas dengan bantuan pelampung.  

2) Belajar berenang dari tahap posisi arah kiri dan kanan secara 

terpisah. 

b. Peralatan 

1) Kacamata renang 

2) Tutup kepala 

3) Peluit 

4) Pelampung 

c. Pelaksanaan  

1) Mahasiswa   meluncur sambil memegang pelampung.   

2) Apabila tangan kanan memegang pelampung, lengan kiri lurus 

nempel pada paha sebelah kiri, dan sebaliknya. 
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3) Posisi tubuh (muka, dan seluruh badan) menghadap air, mulut 

dan hidung menghembuskan nafas pelan-pelan sampai 

bergelembung. 

4) Dilanjutkan dengan posisi tubuh (bahu, leher, mulut dan 

hidung miring  ±90˚), mengambil nafas.  

5) Posisi muka, kepala, dan badan menghadap ke air lagi, dan 

mulut dan hidung menghembuskan nafas pelan-pelan dalam air. 

Demikian seterusnya diulang-ulang sampai terjadi koordinasi 

gerak nafas yang baik dan aman. 

 

5. Koordinasi Nafas Dengan Gerak Lengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan mahasiswa (perenang) tahap bernafas renang 

gaya bebas dengan menggerakkan lengan dan melangkah ke 

depan, menyerupai posisi renang gaya bebas. 

2) Membelajarkan mahasiswa (perenang) tahap bernafas renang 

gaya bebas dimulai menghirup udara melalui mulut dan hidung 

dan menghembuskan dalam air. 
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b. Peralatan 

1) Kacamata renang 

2) Tutup kepala 

3) Peluit 

c. Pelaksanaan  

1) Mahasiswa   berdiri dan meluruskan kedua lengan ke depan 

sampai condong ke depan diikuti kepala masuk dalam 

permukaan air.   

2) Dilanjutkan kaki melangkah. 

3) Saat kaki melangkah ke depan lengan kanan menarik, 

mendorong diikuti bahu miring, disisnilah dengan dibarengi 

lengan kembali ke depan disertai menghirup udara melalui 

mulut dan hidung.  

4) Setelah lengan kanan sejajar dengan lengan kiri, dilanjutkan 

lengan kiri melakukan gerakan yang sama seperti lengan kanan.  

5) Tahapan gerakan diulang-ulang, sampai mahasiswa bisa 

mempraktikkan tahapan gerak bernafas dengan aman dan air 

tidak masuk hidung. 

 

D. Pembelajaran Gerak Koordinasi Renang Gaya Bebas 

1. Kombinasi Gerak Tungkai 5 Kali Gerak Lengan 1 Kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan kepada mahasiswa (perenang) untuk mampu 

mengkombinasi gerakan tungkai dan gerakan lengan. 

Lengan Satu Kali Gerak Tungkai Lima Kali 
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b. Peralatan 

1) Kacamata renang 

2) Penutup Kepala 

3) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa meluncur ke depan. 

2) Setelah didapatkan keseimbangan gerak dan tubuh sudah 

sejajar dengan air, dilanjutkan menggerakkan tungkai sebanyak 

5 (lima) kali dan lengan 1 (satu) kali. 

3) Dilakukan secara berulang-ulang sampai mahasiswa 

mendapatkan otomatisasi gerak renang gaya bebas. 

 

2. Kombinasi Gerak Lengan 5 Kali dan Tungkai 1 Kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan kepada mahasiswa (perenang) untuk mampu 

mengkombinasi gerakan tungkai dan gerakan lengan. 

b. Peralatan 

1) Kacamata renang 

2) Penutup Kepala 

3) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa meluncur ke depan. 

Gerak Lengan Lima 

Kali 

Gerak Tungkai Satu Kali 
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2) Setelah didapatkan keseimbangan gerak dan tubuh sudah 

sejajar dengan air, dilanjutkan menggerakkan lengan sebanyak 

5 (lima) kali dan tungkai 1 (satu) kali. 

3) Dilakukan secara berulang-ulang sampai mahasiswa 

mendapatkan otomatisasi gerak renang gaya bebas. 

 

3. Kombinasi Gerak Tungkai 3 Kali Dengan Lengan 1 Kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan kepada mahasiswa (perenang) untuk mampu 

mengkombinasi gerakan tungkai dan gerakan lengan. 

b. Peralatan 

1) Kacamata renang 

2) Penutup Kepala 

3) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa meluncur ke depan. 

2) Setelah didapatkan keseimbangan gerak dan tubuh sudah 

sejajar dengan air, dilanjutkan menggerakkan tungkai sebanyak 

3 (tiga) kali dan lengan 1 (satu) kali. 

3) Dilakukan secara berulang-ulang sampai mahasiswa 

mendapatkan otomatisasi gerak renang gaya bebas. 

  

Lengan Satu Kali Gerak Tungkai Tiga Kali 
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4. Kombinasi Gerak Lengan 3 Kali Dengan Gerakan Tungkai 1 Kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan kepada mahasiswa (perenang) untuk mampu 

mengkombinasi gerakan tungkai dan gerakan lengan. 

b. Peralatan 

1) Kacamata renang 

2) Penutup Kepala 

3) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa meluncur ke depan. 

2) Setelah didapatkan keseimbangan gerak dan tubuh sudah 

sejajar dengan air, dilanjutkan menggerakkan lengan sebanyak 

3 (tiga) kali dan tungkai 1 (satu) kali. 

3) Dilakukan secara berulang-ulang sampai mahasiswa 

mendapatkan otomatisasi gerak renang gaya bebas. 

  

Gerak Lengan Tiga 

Kali 

Gerak Tungkai Satu Kali 
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5. Kombinasi Gerak Tungkai 2 Kali Dengan Gerakan Lengan 1 Kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan kepada mahasiswa (perenang) untuk mampu 

mengkoordinasikan gerakan tungkai dan gerakan lengan. 

b. Peralatan 

1) Kacamata renang 

2) Penutup Kepala 

3) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa meluncur ke depan. 

2) Setelah didapatkan keseimbangan gerak dan tubuh sudah 

sejajar dengan air, dilanjutkan menggerakkan tungkai sebanyak 

2 (dua) kali dan lengan 1 (satu) kali. 

3) Dilakukan secara berulang-ulang sampai mahasiswa 

mendapatkan otomatisasi gerak renang gaya bebas. 

  

Lengan Satu Kali Gerak Tungkai Dua Kali 
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6. Kombinasi Gerak Lengan 1 Kali Dengan Gerakan Tungkai 2 Kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Tujuan 

1) Membelajarkan kepada mahasiswa (perenang) untuk mampu 

mengkombinasi gerakan tungkai dan gerakan lengan. 

b. Peralatan 

1) Kacamata renang 

2) Penutup Kepala 

3) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa meluncur ke depan. 

2) Setelah didapatkan keseimbangan gerak dan tubuh sudah 

sejajar dengan air, dilanjutkan menggerakkan lengan sebanyak 

2 (dua) kali dan tungkai 1 (satu) kali. 

3) Dilakukan secara berulang-ulang sampai mahasiswa 

mendapatkan otomatisasi gerak renang gaya bebas. 

  

Gerak Lengan Dua 

Kali 

Gerak Tungkai Satu Kali 
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7. Kombinasi Gerak Tungkai 1 Kali Dengan Gerakan Lengan 1 Kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan kepada mahasiswa (perenang) untuk mampu 

mengkombinasi gerakan tungkai dan gerakan lengan. 

b. Peralatan 

1) Kacamata renang 

2) Penutup Kepala 

3) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa meluncur ke depan. 

2) Setelah didapatkan keseimbangan gerak dan tubuh sudah 

sejajar dengan air, dilanjutkan menggerakkan lengan sebanyak 

1 (satu) kali dan tungkai 1 (satu) kali. 

3) Dilakukan secara berulang-ulang sampai mahasiswa 

mendapatkan otomatisasi gerak renang gaya bebas. 

  

Lengan Satu Kali Gerak Tungkai Satu Kali 
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8. Koordinasi Gerak Tungkai dan Lengan Renang Gaya Bebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan kepada mahasiswa (perenang) untuk fokus 

pada gerakan tarikan, dorongan dan gerakan istirahat pada 

lengan dan kayuhan tungkai. 

2) Membelajarkan kepada mahasiswa (perenang) untuk mampu 

mengkombinasi gerakan tungkai dan gerakan lengan. 

3) Mendapatkan dan kehalusan dan kualitas tahapan gerak renang 

gaya bebas. 

b. Peralatan 

1) Kacamata renang 

2) Penutup Kepala 

3) Peluit 
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c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa meluncur ke depan. 

2) Setelah didapatkan keseimbangan gerak dan tubuh sudah 

sejajar dengan air, dilanjutkan menggerakkan lengan dan 

tungkai sesuai kehendak mahasiswa (perenang).  

3) Dilakukan secara berulang-ulang sampai mahasiswa 

mendapatkan otomatisasi gerak renang gaya bebas. 
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erakan-gerakan yang dilakukan dalam gaya punggung, hampir 

sama dengan renang gaya bebas; perbedaannya pada posisi 

tubuh dan arah gerakan lengan. Dalam renang gaya punggung, posisi 

tubuh telentang; dataran punggung mengapung lebih luas, karena itu 

kemampuan mengapung tubuh lebih lebih besar dibanding dengan 

gaya krol. 

Dalam gaya punggung, pengambilan nafas bukan masalah, karena 

muka menghadap ke atas, sehingga pengambilan nafas lebih leluasa. 

Akan tetapi pandangan ke arah tujuan terhalang dan bagi perenang 

pemula hal ini akan menimbulkan rasa takut. Beberapa teknik dalam 

gaya punggung yang harus mendapat perhatian: a) posisi tubuh; b) 

gerakan tungkai; c) gerakan lengan; d) pengambilan nafas; e) 

koordinasi gerakan. 

1) Posisi Tubuh 

Pada gaya punggung posisi tubuh telentang mendatar, 

dibawah permukaan air, kecuali kepala atau muka yang tetap 

berada di atas permukaan air. Pada umumnya kepala berada di 

atas pernmukaan air sebatas telinga, sehingga muka selalu 

berada di atas permukaan air.  

G 
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Letak punggung hampir rata, sedangkan letak kedua tungkai, 

panggul sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kepala dan 

bahu, pandangan ke atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.1. 

 Posisi Tubuh Renang Gaya Punggung 

 

2) Gerakan Tungkai 

Gerakan tungkai pada gaya punggung mirip dengan gaya krol. 

Gerakannya adalah tungkai bergerak ke atas ke bawah silih 

berganti dan gerakannya mulai dari panggul atau pangkal paha 

diikuti dengan gerakan fleksi dan relaksasi pada lutut dan 

pergelangan tungkai. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2. 

Gerakan Tungkai Renang Gaya Punggung 

 



89 

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan tentang 

gerakan tungkai: a) sewaktu pukulan ke bawah tungkai lurus, 

sedang tungkai berada ± 20 cm di bawah permukaan air 

kemudian lutut dibengkokkan sampai tungkai berada pada 

kedalaman ± 45 cm. Luruskan ibu jari tungkai dan putar ke 

dalam dengan pergelangan rileks; b) gerakan ke atas, angkat 

tungkai, dan luruskan lutut dengan cepat, tendang air ke atas 

dengan punggung telapak tungkai dan gerakan cambuk 

pergelangan tungkai; c) pada waktu gerakan ke atas, lutut tetap 

di bawah permukaan air, sedang ujung- ujung jari tungkai tetap 

di bawah permukaan air; d) berikut tungkai diluruskan lagi, 

tungkai masuk ke dalam dan siklus tersebut di atas terulang 

terus menerus, jarak gerakan tungkai ke atas dan ke bawah 

dalam gaya punggung lebih lebar dari pada gaya bebas; e) pada 

waktu pukulan tungkai ke atas sampai gerakan cambuk 

pergelangan tungkai, adalah merupaka tenaga terbesar dalam 

menggerakkan tubuh melaju ke belakang. 

 

3) Gerakan Lengan 

Gerakan lengan pada gaya punggung tahapannya sama 

seperti gaya bebas, yaitu yang meliputi gerakan menarik, gerakan 

mendorong, dan gerakan kembali. Penjelasannya ialah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.3. 

 Gerakan Lengan Renang Gaya Punggung 

 



90 

a) Gerakan menarik: gerakan ini dimulai dengan posisi lengan 

lurus di belakang kepala, jari-jari kelingking di bawah. 

Permulaan akan mengadakan gerakan menarik telapak 

tangan berada d bawah permukaan air ± 25 cm. Gerakan 

dimulai dengan siku agak dibengkokkan kemudian menarik 

dengan kuat sampai lengan mendekati badan. Gerakan 

menarik berakhir saat lengan atas menyentuh badan, dan 

kemudian dilanjutkan dengan gerakan mendorong. 

b) Gerakan mendorong gerakan ini dimulai setelah lengan 

atas menyentuh atau mendekat pada badan selanjutnya 

dengan cepat lengan bawah mendorong sampai telapak 

tangan mendekati paha. Umumnya gerakan menarik lebih 

besar kekuatannya dibanding gerakan mendorong. Karen 

gerakan mendorong dilakukan mendekati berakhirnya 

gerakan tangan. Pada akhir gerakan mendorong akan 

dimulai dengan gerakan kembali (recovery). 

c) Gerakan kembali; setelah tangan menyentuh badan, 

terjadilah gerakan kembali. Dimulai dengan menaikkan 

bahu dan lengan mengikutinya. Yang keluar dulu dari dalam 

air ibu jari tangan, telapak tangan menghadap ke dalam. 

Setelah lengan pada posisi tegak lurus dengan permukaan 

air, telapak tangan diputar menghadap ke luar, selanjutnya 

tangan dimasukkan ke dalam air dengan jari kelingking yang 

masuk lebih dahulu. Dan saat itu berakhirlah gerakan 

kembali dan kemudian dilanjutkan dengan gerakan menarik; 

sehingga siklus gerakan menarik, mendorong, dan kembal 

berlangsung terus menerus. 

 
4) Pengambilan Nafas 

Pengambilan nafas dalam gaya punggung sebenarnya tidak 

mengalami kesulitan, karena mulut dan hidung selalu berada di 

atas permukaan air. Gangguan yang terjadi seringkali percikan 

air, terutama bila masuk ke dalam hidung. Percikan air tersebut 
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terjadi terutama disebabkan oleh gerakan lengan. Untuk 

menghindari gangguan tersebut, usahakan tidak mengambil nafas 

waktu gerakan tangan akan mendekati hidung. Untuk gaya 

punggung pengambilan nafas sebaiknya dilakukan melalui mulut 

dan hidung, pada saat kedua lengan berada di dalam air, yaitu 

pada saat kedua lengan dalam posisi mendatar, saat lengan yang 

satu masuk dan lengan lainnya akan keluar. 

 
5)  Koordinasi Gerakan 

Untuk mendapatkan tenaga maksimal, perlu keseimbangan 

seluruh tubuh. Hal ini dapat dihasilkan atas keserasian dan 

ketepatan gerak antara lengan dan tungkai. Bagi perenang yang 

baik umumnya menggunakan 6 (enam) pukulan, yaitu tiga kali 

untuk setiap gerakan lengan atau enam kali untuk gerakan 

lengan yang utuh (satu pukulan kanan dan satu pukulan kin). 

Gaya punggung di atas ada yang menamakan gaya punggung krol, 

karena mirip sekali dengan gaya krol. Tentang pengambilan nafas 

tidak ada masalah, selama posisi badan tetap mendatar dan 

adanya keserasian dan ketepatan gerak antara gerakan lengan 

dan tungkai. 

 

Penjelasan tentang keserasian dan ketepatan gerakan tangan 

dan tungkai secara utuh adalah seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4. 
Gerakan Koordinasi Tangan Renang Gaya Punggung 
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Tangan kanan mulai masuk, jari-jari kelingking masuk air lebih 

dahulu, tangan kiri di samping badan. Tangan kanan mulai melakukan 

gerakan menarik, tangan kiri mulai keluar dari permukaan air. 

Tangan kanan akan mengakhiri gerakan menarik, tangan kiri diputar, 

telapak tangan menghadap ke luar. Tangan kanan mengahiri gerakan 

mendorong, tangan kiri sudah masuk air, jari-jari kelingking 

memasuki air lebih dahulu. Tangan kiri mulai gerakan menarik, 

tangan kanan siap untuk keluar dari permukaan air untuk memulai 

gerakan kembali atau recovery.  

 

A. Pembelajaran Gerakan Tungkai Renang Gaya Punggung   

1.  Gerakan Tungkai Di Darat 

 

 

 

 

 

 

 
a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) tentang gerakan  

tungkai renang gaya punggung 

2) Melihat kebenaran gerak, posisi tungkai dan kayuhan di darat 

sebelum masuk pada air (tempat sesungguhnya). 

b. Peralatan 

1) Pelampung (sebagai alas tempat duduk) 

2) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa duduk beralaskan pelampung (untuk pembatas 

antara pantat dan tungkai dengan lantai) dengan posisi kedua 

tangan sebagai penyangga badan dan kedua tungkai lurus ke 

depan. 
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2) Setelah posisi badan dalam keadaan seimbang, maka 

diteruskan dengan menggerakan tungkai renang gaya 

punggung. 

3) Gerakan ini dilakukan berulang-ulang selama beberapa kali 

sampai tercipta gerak yang otomatisasi. 

 

2. Gerakan Tungkai Duduk di Tepi Kolam  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) tentang gerakan  

tungkai renang gaya punggung 

2) Melihat kebenaran gerak, posisi tungkai dan kayuhan tungkai 

sebelum berenang sesungguhnya. 

3) Memberikan pengalaman pada mahasiswa, untuk mampu 

merasakan gerakan tungkai langsung terkena air. 

b. Peralatan 

1) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa duduk ditepi kolam dengan posisi kedua tangan 

sebagai penyangga badan dan kedua tungkai lurus ke depan 

masuk pada air. 

2) Setelah posisi badan dalam keadaan seimbang, maka 

diteruskan dengan menggerakan tungkai renang gaya 

punggung. 

3) Gerakan ini dilakukan berulang-ulang selama beberapa kali 

sampai tercipta gerak yang otomatisasi. 
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3. Gerakan Tungkai Secara Berpasangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) tentang gerakan  

tungkai renang gaya punggung 

2) Melihat kebenaran gerak, posisi tungkai dan kayuhan di darat 

sebelum masuk pada air (tempat sesungguhnya). 

3) Memberikan pengalaman pada mahasiswa, untuk mampu 

merasakan gerakan tungkai langsung terkena air. 

b. Peralatan 

1) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa berpasangan, salah satu duduk ditepi kolam dengan 

dengan posisi kedua kaki dibuka lurus ke depan sebagai 

tempat bersandar teman yang lain.   

2) Teman yang lain, mengambil posisi telentang dan kedua 

tungkai lurus ke depan kedua tangan berpegangan kaki 

temanya.  

3) Setelah posisi badan dalam keadaan seimbang, maka 

diteruskan dengan menggerakan tungkai renang gaya 

punggung. 
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4) Gerakan ini dilakukan berulang-ulang selama beberapa kali 

sampai tercipta gerak yang otomatisasi. 

 
4. Gerakan Tungkai Dengan Meluncur Bantuan Pelampung Di Perut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) tentang gerakan  

tungkai renang gaya punggung 

2) Melihat kebenaran gerak, posisi tungkai dan kayuhan di air. 

3) Memberikan pengalaman pada mahasiswa, untuk mampu 

merasakan gerakan tungkai langsung terkena air. 

b. Peralatan 

1) Peluit 

2) Tutup kepala 

3) Kacamata renang 

4) Pelampung  

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa meluncur dengan berpegangan pelampung.    

2) Setelah posisi badan dalam keadaan seimbang, maka 

diteruskan dengan menggerakan tungkai renang gaya 

punggung. 

3) Gerakan ini dilakukan berulang-ulang selama beberapa kali 

sampai tercipta gerak yang otomatisasi. 
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5. Gerakan Tungkai Dengan Meluncur Bantuan Pelampung di Atas 

Kepala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) tentang gerakan  

tungkai renang gaya punggung 

2) Melihat kebenaran gerak, posisi tungkai dan kayuhan di air. 

3) Memberikan pengalaman pada mahasiswa, untuk mampu 

merasakan gerakan tungkai langsung terkena air. 

b. Peralatan 

1) Peluit 

2) Tutup kepala 

3) Kacamata renang 

4) Pelampung  

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa meluncur dengan berpegangan pelampung yang 

diletakkan di belakang kepala.    

2) Setelah posisi badan dalam keadaan seimbang, maka 

diteruskan dengan menggerakan tungkai renang gaya 

punggung. 
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3) Gerakan ini dilakukan berulang-ulang selama beberapa kali 

sampai tercipta gerak yang otomatisasi. 

 

B. Pembelajaran Gerakan Lengan Renang Gaya Punggung 

1. Gerakan Lengan di Darat Degan Posisi Duduk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) dan melihat 

kebenaran gerak khusus pada lengan, di darat sebelum masuk 

pada air dari posisi duduk. 

b. Peralatan 

1) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa duduk dengan posisi kedua kaki lurus, dan kedua 

lengan lurus ke atas. 

2) Setelah posisi tubuh dalam keadaan seimbang, mahasiswa 

menggerakan lengan renang gaya punggung dimulai dari 

menarik dilanjutkan dengan mendorong membentuk huruf 

“S”. 

3) Tahap gerakan ini, diulang-ulang sampai terjadi otomatisasi 

gerakan lengan renang gaya punggung.  
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2. Gerakan Lengan di Darat Degan Posisi Tidur Telentang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) dan melihat 

kebenaran gerak khusus pada lengan, di darat sebelum masuk 

pada air dari posisi tidur telentang. 

b. Peralatan 

1) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa tidur telentang dengan posisi kedua kaki lurus, dan 

kedua lengan lurus ke atas. 

2) Setelah posisi tubuh dalam keadaan seimbang, mahasiswa 

menggerakan lengan renang gaya punggung dimulai dari 

menarik dilanjutkan dengan mendorong membentuk huruf 

“S”. 

3) Tahap gerakan ini, diulang-ulang sampai terjadi otomatisasi 

gerakan lengan renang gaya punggung.  
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3. Gerakan Lengan di Darat Degan Posisi Berdiri Tegak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) dan melihat 

kebenaran gerak khusus pada lengan, di darat sebelum masuk 

pada air dari posisi berdiri. 

b. Peralatan 

1) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa berdiri tegak 

2) Setelah posisi tubuh dalam keadaan seimbang, mahasiswa 

menggerakan lengan renang gaya punggung dimulai dari 

menarik dilanjutkan dengan mendorong membentuk huruf 

“S”. 

3) Gerakan lengan dilakukan bergantian lengan kanan dan lengan 

kiri. 
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4) Tahap gerakan ini, diulang-ulang sampai terjadi otomatisasi 

gerakan lengan renang gaya punggung.  

 

4.  Gerakan Dua Lengan Bersamaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) dan melihat irama 

gerak khusus pada lengan. 

b. Peralatan 

1) Tutup kepala 

2) Kacamata renang 

3) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa meluncur renang gaya punggung. 

2) Setelah posisi tubuh dalam keadaan seimbang, mahasiswa 

menggerakan kedua lengan secara bersamaan dimulai dari 

menarik dilanjutkan dengan mendorong membentuk huruf 

“S”. 

3) Kedua tungkai pasif tidak bergerak. 

4) Tahap gerakan ini, diulang-ulang sampai terjadi otomatisasi 

gerakan lengan renang gaya punggung.  
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5. Gerakan Lengan (Kanan atau Kiri) Saja Dengan Bantuan 

Pelampung Di Paha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) dan melihat 

kebenaran gerak khusus pada lengan. 

2) Optimalisasi kemampuan gerak lengan, kanan dan kiri secara 

terpisah. 

b. Peralatan 

1) Tutup kepala 

2) Kacamata renang 

3) Peluit 

4) Pelampung 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa meluncur renang gaya punggung. 

2) Setelah posisi tubuh dalam keadaan seimbang, mahasiswa 

menggerakan lengan kanan, sedangkan lengan kiri lurus ke 

depan. Dan sebaliknya ketika lengan kanan lurus ke depan 

lengan kiri digerakkan renang gaya punggung dimulai dari 

menarik dilanjutkan dengan mendorong membentuk huruf 

“S”. 

3) Gerakan lengan bergantian kanan dan kiri. 

Lengan Kiri Lengan Kanan 
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4) Kedua tungkai pasif tidak bergerak dengan mengapit 

pelampung diantara kedua paha. 

5) Tahap gerakan ini, diulang-ulang sampai terjadi otomatisasi 

gerakan lengan renang gaya punggung.  

 
6. Gerakan Lengan dan Tungkai Pasif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa (perenang) dan melihat 

kebenaran gerak khusus pada lengan. 

2) Mengkoordinasikan gerakan lengan antara lengan kanan dan 

kiri, mengarah pada gerakan renang gaya ounggung 

seutuhnya. 

b. Peralatan 

1) Tutup kepala 

2) Kacamata renang 

3) Peluit 

4) Pelampung 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa meluncur renang gaya punggung. 

2) Setelah posisi tubuh dalam keadaan seimbang, mahasiswa 

menggerakan lengan renang gaya punggung dimulai dari 
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menarik dilanjutkan dengan mendorong membentuk huruf 

“S”. 

3) Gerakan lengan bergantian kanan dan kiri. 

4) Kedua tungkai pasif tidak bergerak dengan menjepit 

pelamoung diantara kedua paha. 

5) Tahap gerakan ini, diulang-ulang sampai terjadi otomatisasi 

gerakan lengan renang gaya punggung.  

 

C. Pembelaran Gerakan Bernafas Renang Gaya Punggung 

1. Gerakan Bernafas Posisi Tidur Telentang 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a. Tujuan 

1). Membelajarkan pada mahasiswa tentang irama bernafas mulai 

dari menghirup udara dari mulut dan hidung dan 

menghembuskan melalui mulut di darat dengan posisi tidur 

telentang sebelum masuk pada air. 

b. Peralatan 

1) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa tidur telentang, poisi badan lurus dengan kedua 

lengan disamping badan (semua tubuh dalam keadaan rileks 

santai). 

2) Setelah itu dilanjutkan dengan menghirup udara dari mulut dan 

hidung sdan disimpan sesaat dan dihembuskan pelan-pelan 

melalui mulut. 
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3) Tahapan gerakan gerakan ini dilakukan berulang-ulang, sampai 

mahasiswa mampu menghirup dan menghembus nafas dengan 

lancar.  

 

2. Gerak Nafas Dua Lengan di Darat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa gerak koordinasi antara nafas 

dan gerak lengan. 

2) Membelajarkan pada mahasiswa tentang tahapan koordinasi 

gerak, saat fase lengan kembali dari dorongan di situ mulut 

dan hidung mulai menghirup udara dan menghembuskan 

kembali saat lengan melakukan tarikan dan dorongan.  

b. Peralatan  

1) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa tidur telentang, dengan posisi awal lengan dan 

tungkai lurus. 

2) Pada saat kedua lengan lurus ke atas hidung dan mulut 

menghirup udara. 
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3) Selanjutnya kedua lengan melakukan tarikan dan dorongan, di 

saat inilah mulut mengehembuskan nafas. 

4) Gerakan ini dilakukan berulang-ulang sampai terjadi 

otomatisasi gerak koordinasi nafas dan lengan secara bersama-

sama. 

 

3. Gerakan Bernafas Dengan Bantuan Pelampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1). Membelajarkan pada mahasiswa tentang irama bernafas mulai 

dari menghirup udara dari mulut dan hidung dan 

menghembuskan melalui mulut masuk pada air. 

b. Peralatan 

1) Peluit 

2) Pelampung 

3) Kacamata renang 

4) Tutup kepala 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa berdiri  dalam air. 
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2) Mahasiswa sambil memegang pelampung di dada meliukan 

badan ke belakang sampai kepala (muka dan hidung) masuk air 

dan kembali pada posisi semula. 

2) Pada posisi mulut berada di atas permukaan air, mahasiswa 

menghirup udara melalui mulut dan hidung dan dihembuskan 

saat mulut berada dalam air. 

3) Tahapan gerakan ini dilakukan berulang-ulang, sampai 

mahasiswa mampu menghirup dan menghembus nafas dengan 

lancar.  

 

4. Gerakan Bernafas Meliuk Dalam Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa tentang irama bernafas mulai 

dari menghirup udara dari mulut dan hidung dan 

menghembuskan melalui mulut masuk pada air. 

b. Peralatan 

1) Peluit 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa berdiri  dalam air. 

2) Mahasiswa meliukan badan ke belakang sampai kepala (muka 

dan hidung) masuk air dan kembali pada posisi semula. 

2) Pada posisi tegak, kepala di atas air, mahasiswa menghirup 

udara melalui mulut dan hidung dan dihembuskan saat mulut 

berada dalam air. 
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3) Tahapan gerakan gerakan ini dilakukan berulang-ulang, sampai 

mahasiswa mampu menghirup dan menghembus nafas dengan 

lancar.  

 

5.  Gerak Nafas Dan Lengan di Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa gerak koordinasi antara 

nafas dan gerak lengan. 

2) Membelajarkan pada mahasiswa tentang tahapan koordinasi 

gerak, saat fase lengan kembali dari dorongan di situ mulut 

dan hidung mulai menghirup udara dan menghembuskan 

kembali saat lengan melakukan tarikan dan dorongan.  

b. Peralatan  

1) Peluit 

2) Tutup kepala 

3) Kacamata renang 
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c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa berdiri dalam kolam renang, mengambil posisi 

condong ke belakang. 

2) Setelah kondisi tubuh dalam keadaan seimbang, dilanjutkan 

menggerakkan lengan kiri ke atas belakang mulut dan hidung 

sambil menghirup udara. 

3) Kemudian melanjutkan gerakan tarikan dan dorongan oleh 

lengan kiri, disertai mulut dan hidung menghembuskan nafas. 

4) Gerakan ini dilakukan terus-menerus dan bergantian antara 

kanan dan kiri. 

5) Gerakan ini dilakukan berulang-ulang sampai terjadi 

otomatisasi gerak koordinasi nafas dan lengan secara bersama-

sama. 

 

D.  Pembelajaran Gerak Koordinasi Renang Gaya Punggung 

1. Koordinasi Gerakan Tungkai 5 (Lima) Kali Dan Lengan 1 (Satu) 

Kali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa tentang koordinasi gerak 

lengan, tungkai, nafas, pemulihan dan luncuran. 

2) Koordinasi gerak konsentrasi pada gerak tungkai. 

Lengan 

Satu Kali 

Gerakan Tungkai Lima Kali 
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b. Peralatan 

1) Kacamata renang 

2) Penutup kepala 

3) Peluit  

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa meluncur renang gaya punggung sampai 

mendapatkan keseimbangan posisi tubuh. 

2) Miringkan tubuh ke kanan, juurkan lengan kanan, ayunkan 

tungkai kiri ke atas. 

3) Kayuh menggunakan lengan kanan, ayunkan tungkai kanan ke 

atas, pulihkan lengan kiri. 

4) Teruskan kayuhan lengan kanan, ayunkan tungkai kiri, 

lanjutkan pemulihan lengan kiri. 

5) Miringkan tubuh ke kiri, selesaikan kayuhan lengan kanan, 

julurkan lengan kiriayunkan tungkai kiri ke atas.  

6) Mulai pemulihan lengan kanan, kayuh dengan lengan kiridan 

kayuhkan tungkai kanan ke atas 

7) Miringkan tubuh ke kanan, masukkan tangan kanan ke air dan 

lengan julurkan, selesaikan kayuhan lengan kiri dan ayunkan 

tungkai kiri ke atas. 

8) Lanjutkan dengan teratur, paha terangkat kepala tidak 

bergerak. 

9) Gerakan tungkai 5 (lima) kali dan gerakan lengan 1 (satu) kali. 
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2. Koordinasi Gerakan Lengan 5 (Lima) Kali Dan Tungkai 1 (Satu) 

Kali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa tentang koordinasi gerak 

lengan, tungkai, nafas, pemulihan dan luncuran. 

2) Koordinasi gerak konsentrasi pada gerak lengan.   

b. Peralatan 

1) Kacamata renang 

2) Penutup kepala 

3) Peluit  

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa meluncur renang gaya punggung sampai 

mendapatkan keseimbangan posisi tubuh. 

2) Miringkan tubuh ke kanan, juurkan lengan kanan, ayunkan 

tungkai kiri ke atas. 

3) Kayuh menggunakan lengan kanan, ayunkan tungkai kanan ke 

atas, pulihkan lengan kiri. 

4) Teruskan kayuhan lengan kanan, ayunkan tungkai kiri, 

lanjutkan pemulihan lengan kiri. 

5) Miringkan tubuh ke kiri, selesaikan kayuhan lengan kanan, 

julurkan lengan kiriayunkan tungkai kiri ke atas.  

Gerakan Tungkai Satu Kali Lengan Lima 

Kali 
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6) Mulai pemulihan lengan kanan, kayuh dengan lengan kiridan 

kayuhkan tungkai kanan ke atas 

7) Miringkan tubuh ke kanan, masukkan tangan kanan ke air dan 

lengan julurkan, selesaikan kayuhan lengan kiri dan ayunkan 

tungkai kiri ke atas. 

8) Lanjutkan dengan teratur, paha terangkat kepala tidak 

bergerak. 

9) Gerakan lengan 5 (lima) kali dan gerakan tungkai 1 (satu) kali. 

 

3. Koordinasi Gerakan Tungkai 3 (Tiga) Kali dan Lengan 1 (Satu) 

Kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa tentang koordinasi gerak 

lengan, tungkai, nafas, pemulihan dan luncuran. 

2) Koordinasi gerak konsentrasi pada gerak tungkai.   

 

 

 

Lengan Satu 

Kali 
Gerakan Tungkai Tiga Kali 
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b. Peralatan 

1) Kacamata renang 

2) Penutup kepala 

3) Peluit  

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa meluncur renang gaya punggung sampai 

mendapatkan keseimbangan posisi tubuh. 

2) Miringkan tubuh ke kanan, juurkan lengan kanan, ayunkan 

tungkai kiri ke atas. 

3) Kayuh menggunakan lengan kanan, ayunkan tungkai kanan ke 

atas, pulihkan lengan kiri. 

4) Teruskan kayuhan lengan kanan, ayunkan tungkai kiri, 

lanjutkan pemulihan lengan kiri. 

5) Miringkan tubuh ke kiri, selesaikan kayuhan lengan kanan, 

julurkan lengan kiriayunkan tungkai kiri ke atas.  

6) Mulai pemulihan lengan kanan, kayuh dengan lengan kiridan 

kayuhkan tungkai kanan ke atas 

7) Miringkan tubuh ke kanan, masukkan tangan kanan ke air dan 

lengan julurkan, selesaikan kayuhan lengan kiri dan ayunkan 

tungkai kiri ke atas. 

8) Lanjutkan dengan teratur, paha terangkat kepala tidak 

bergerak. 

9) Gerakan tungkai 3 (tiga) kali dan gerakan lengan 1 (satu) kali. 
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4. Koordinasi Gerakan Lengan 3 (Tiga) Kali dan Tungkai 1 (Satu) 

Kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa tentang koordinasi gerak 

lengan, tungkai, nafas, pemulihan dan luncuran. 

2) Koordinasi gerak konsentrasi pada gerak lengan.   

b. Peralatan 

1) Kacamata renang 

2) Penutup kepala 

3) Peluit  

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa meluncur renang gaya punggung sampai 

mendapatkan keseimbangan posisi tubuh. 

2) Miringkan tubuh ke kanan, juurkan lengan kanan, ayunkan 

tungkai kiri ke atas. 

3) Kayuh menggunakan lengan kanan, ayunkan tungkai kanan ke 

atas, pulihkan lengan kiri. 

Gerakan Tungkai Satu Kali Lengan Tiga 

Kali 
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4) Teruskan kayuhan lengan kanan, ayunkan tungkai kiri, 

lanjutkan pemulihan lengan kiri. 

5) Miringkan tubuh ke kiri, selesaikan kayuhan lengan kanan, 

julurkan lengan kiriayunkan tungkai kiri ke atas.  

6) Mulai pemulihan lengan kanan, kayuh dengan lengan kiridan 

kayuhkan tungkai kanan ke atas 

7) Miringkan tubuh ke kanan, masukkan tangan kanan ke air dan 

lengan julurkan, selesaikan kayuhan lengan kiri dan ayunkan 

tungkai kiri ke atas. 

8) Lanjutkan dengan teratur, paha terangkat kepala tidak 

bergerak. 

9) Gerakan lengan 3 (tiga) kali dan gerakan lengan 1 (satu) kali. 

 

5. Koordinasi Gerakan Tungkai 2 (Dua) Kali dan Lengan 1 (Satu) 

Kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa tentang koordinasi gerak 

lengan, tungkai, nafas, pemulihan dan luncuran. 

Lengan 

Satu Kali 

Gerakan Tungkai Dua Kali 
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2) Koordinasi gerak konsentrasi pada gerak tungkai.   

b. Peralatan 

1) Kacamata renang 

2) Penutup kepala 

3) Peluit  

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa meluncur renang gaya punggung sampai 

mendapatkan keseimbangan posisi tubuh. 

2) Miringkan tubuh ke kanan, juurkan lengan kanan, ayunkan 

tungkai kiri ke atas. 

3) Kayuh menggunakan lengan kanan, ayunkan tungkai kanan ke 

atas, pulihkan lengan kiri. 

4) Teruskan kayuhan lengan kanan, ayunkan tungkai kiri, 

lanjutkan pemulihan lengan kiri. 

5) Miringkan tubuh ke kiri, selesaikan kayuhan lengan kanan, 

julurkan lengan kiriayunkan tungkai kiri ke atas.  

6) Mulai pemulihan lengan kanan, kayuh dengan lengan kiridan 

kayuhkan tungkai kanan ke atas 

7) Miringkan tubuh ke kanan, masukkan tangan kanan ke air dan 

lengan julurkan, selesaikan kayuhan lengan kiri dan ayunkan 

tungkai kiri ke atas. 

8) Lanjutkan dengan teratur, paha terangkat kepala tidak 

bergerak. 

9) Gerakan tungkai 2 (dua) kali dan gerakan lengan 1 (satu) kali. 
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6. Koordinasi Gerakan Lengan 2 (Dua) Kali dan Tungkai 1 (Satu) 

Kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa tentang koordinasi gerak 

lengan, tungkai, nafas, pemulihan dan luncuran. 

2) Koordinasi gerak konsentrasi pada gerak lengan.   

b. Peralatan 

1) Kacamata renang 

2) Penutup kepala 

3) Peluit  

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa meluncur renang gaya punggung sampai 

mendapatkan keseimbangan posisi tubuh. 

2) Miringkan tubuh ke kanan, juurkan lengan kanan, ayunkan 

tungkai kiri ke atas. 

3) Kayuh menggunakan lengan kanan, ayunkan tungkai kanan ke 

atas, pulihkan lengan kiri. 

4) Teruskan kayuhan lengan kanan, ayunkan tungkai kiri, 

lanjutkan pemulihan lengan kiri. 

Gerakan Tungkai Satu Kali Lengan Dua Kali 
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5) Miringkan tubuh ke kiri, selesaikan kayuhan lengan kanan, 

julurkan lengan kiriayunkan tungkai kiri ke atas.  

6) Mulai pemulihan lengan kanan, kayuh dengan lengan kiridan 

kayuhkan tungkai kanan ke atas 

7) Miringkan tubuh ke kanan, masukkan tangan kanan ke air dan 

lengan julurkan, selesaikan kayuhan lengan kiri dan ayunkan 

tungkai kiri ke atas. 

8) Lanjutkan dengan teratur, paha terangkat kepala tidak 

bergerak. 

9) Gerakan lengan 2 (dua) kali dan gerakan lengan 1 (satu) kali. 

 

7. Koordinasi Gerakan Renang Gaya Punggung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan 

1) Membelajarkan pada mahasiswa tentang koordinasi gerak 

lengan, tungkai, nafas, pemulihan dan luncuran. 

b. Peralatan 

1) Kacamata renang 
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2) Penutup kepala 

3) Peluit  

 

c. Pelaksanaan 

1) Mahasiswa meluncur renang gaya punggung sampai 

mendapatkan keseimbangan posisi tubuh. 

2) Miringkan tubuh ke kanan, juurkan lengan kanan, ayunkan 

tungkai kiri ke atas. 

3) Kayuh menggunakan lengan kanan, ayunkan tungkai kanan ke 

atas, pulihkan lengan kiri. 

4) Teruskan kayuhan lengan kanan, ayunkan tungkai kiri, 

lanjutkan pemulihan lengan kiri. 

5) Miringkan tubuh ke kiri, selesaikan kayuhan lengan kanan, 

julurkan lengan kiriayunkan tungkai kiri ke atas.  

6) Mulai pemulihan lengan kanan, kayuh dengan lengan kiridan 

kayuhkan tungkai kanan ke atas 

7) Miringkan tubuh ke kanan, masukkan tangan kanan ke air dan 

lengan julurkan, selesaikan kayuhan lengan kiri dan ayunkan 

tungkai kiri ke atas. 

8) Lanjutkan dengan teratur, paha terangkat kepala tidak 

bergerak. 
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A. RENANG GAYA BEBAS 

 
1. Definisi Konseptual 

Gerakan renang gaya bebas adalah tubuh harus berada pada 

posisi datar di atas air dengan bahu kita agak ke belakang sedangkan 

tungkai hanya beberapa inci di bawah permukaan, yang terpenting 

adalah mempertahankan wajah kita di atas air, dengan mata terus 

tertancap ke depan bawah  kecuali pada waktu bernafas.  

 
2. Definisi Operasional 

Keterampilan renang gaya bebas dilaksanakan dalam lima tahap 

penilaian, yaitu; 1) posisi tubuh; 2) gerakan tungkai; 3) gerakan lengan 

dan pemulihan; 4) napas; 5) gerakan koordinasi. Testee melakukan 

rangkaian gerak renang gaya bebas yang bertujuan untuk mengukur 

keterampilan proses testee (kemampuan mulai dari start, posisi 

tubu, gerakan tungkai, gerakan lengan dan pembalikan, nafas, gerakan 

koordinasi dan pembalikan). 
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3. Kisi-Kisi Instrumen 

Instrumen hasil keterampilan proses renang gaya bebas 

dirancang oleh peneliti, berdasarkan teori para pakar/ahli renang. 

Khusus pada instrumen renang gaya bebas ini dibagi atas; 1) konsep; 

2) indicator renang gaya bebas; dan 3) deskriptor (jabaran dari 

indicator). Konsepnya adalah renang gaya bebas yang dibagi atas 7 

(tujuh) indicator, yaitu; 1) start; 2) posisi tubuh; 3) gerakan tungkai; 

4) gerakan lengan dan pemulihan; 5) gerakan nafas; 6) gerakan 

koordinasi; dan 7) gerakan pembalikan. Dari 7 (tujuh) indicator yang 

masing-masing dibagi lagi menjadi 5 deskriptor. Jadi jumlah seluruh 

descriptor untuk instrument renang gaya bebas berjumlah 35 item.   

Dari 35 item descriptor inilah nilai testee didapatkan.  

 

Konsep Indikator Deskriptor 

Renang 
Gaya Bebas 

Start 
 
 
 

 

a. Kedua tangan memegang start 
blok, lutut ditekuk, kepala 
menunduk, seluruh badan rileks 

b. Cepat bereaksi dari aba-aba 
start, bertolak dengan 
menggangkat tangan dan kepala 
dengan cepat. 

c. Bergerak dan bertolak dengan 
kedua tungkai, kedua tangan 
saling bertumpang tindih, lengan 
dan kepala sedikit terangkat, 
tetapi dengan posisi terkunci. 

d. Posisi puncak start, dagu 
menempel pada leher, kedua 
lengan mulai turun ke mendekat 
air. 

e. Kepala turun diantara kedua 
lengan, ujung jari tangan masuk 
air, posisi badan tidak terlalu 
dalam dan cepat lurus sejajar 
dengan permukaan air. 
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Konsep Indikator Deskriptor 

Posisi 
Tubuh 

a. Posisi tubuh streamline (sejajar 
dengan permukaan air) 

b. Kepala/wajah menghadap ke 
dalam air 

c. Terdapat gaya luncuran ke depan 

d. Pinggul dan kedua tungkai 
mendekat pada permukaan air 
(tidak nggandol) 

e. Seluruh tubuh rileks tidak kaku 

Gerakan 
Tungkai 

a. Sumber gerak pada pangkal paha 

b. Tungkai kaki menendang dan 
melecut membentuk sudut 
seimbang dengan perputaran 
poros tubuh 

c. Irama gerak tungkai stabil 

d. Jarak kaki kanan dan kiri saat 
melakukan gerakan antara 30-40 
cm 

e. Daya lentuk pergelangan kaki 

Gerakan 
Lengan 

a. Masuknya tangan ke dalam 
permukaan air 

b. Fase menangkap (catch phase) 
c. Fase menekan dan menarik 

mendekat ke dada (preassure 
phase) 

d. Fase menekan dan mendorong  

e. Fase gerakan pemulihan 
(recovery phase) 

Gerakan 
Nafas 

a. Posisi leher lentur/tidak kaku 

b. Posisi kepala tidak terangkat ke 
depan tapi miring ke samping. 

c. Irama pengampilan napas teratur 
dilakukan hanya ke kanan atau ke 
kiri 

d. Perputaran tubuh dilakukan garis 
sepanjang tubuh.  
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Konsep Indikator Deskriptor 

e. Setelah mengambil nafas, tubuh 
tetap sejajar dengan permukaan 
air dan seimbang. 

Gerakan 
Koordinasi 

a. Tubuh meluncur ke depan kedua 
lengan lurus ke depan, tangan 
kanan menarik mendekat dada 
dan mendorong sampai lurus 
paha. Kedua kaki terus mengyun 
konstan. 

b. Tubuh miring ke kanan (kepala, 
bahu, pinggul, dan tungkai) mulut 
dan hidung menghirup udara. 
Kedua kaki terus mengyun 
konstan. 

c. Lengan kanan kembali pemulihan 
(mulut dan hidung 
menghembuskan nafas), tangan 
kiri manarik mendekat dada dan 
mendorong sampai lurus paha. 
Kedua kaki terus mengyun 
konstan. 

d. Tubuh miring ke kiri (kepala, 
bahu, pinggul, dan tungkai) mulut 
dan hidung menghirup udara. 
Kedua kaki terus mengyun 
konstan. 

e. Lengan kiri kembali pemulihan, 
mulut dan hidung 
menghembuskan nafas. Tangan 
kanan menarik kembali dan 
seterusnya. 

Gerakan 
Pembalikan 
Jungkir 
balik (Salto) 

a. Angkat kepala sedikit dan 
kecepatan renang bertambah 

b. Dagu menempel pada leher, 
kedua tungkai menendang tubuh 
salto (memutar 360˚) kedua kaki 
menempel di dinding dan kedua 
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Konsep Indikator Deskriptor 

tangan ke belakang. 

c. Telapak kaki di dinding dan 
segaris dengan tubuh dan siap 
bertolak. 

d. Telapak kaki menolak dinding, 
tubuh telentang dan bergerak ke 
samping. 

e. Posisi tubuh torpedo dan 
menjauhi dinding 

 Gerakan 
Pembalikan 
Memutar 
(Pivot) 

a. Meluncur deras ke tepi kolam 

b. Memegang didnding tepi kolam 
dengan satu telapak tangan.   

c. Benamkan tubuh dan kedua 
tungkai menempel pada dinding 
kolam, lutut tertekuk, badan 
berputar (pivot) ke samping.  

d. Kepala menjauh dari dinding 
dengan merapatkan satu lengan 
(yang tidak memegang dinding 
tepi kolam) ke telinga sambil 
menjulurkan ke belakang 

e. Kedua tungkai menolak, dan 
menjauh dari dinding.  
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Petunjuk atau Cara penilaian: 

 

1. Apabila tes yang dilakukan menampilan 5  indikator gerakan 

maka mendapatkan nilai 5.  

2. Apabila tes yang dilakukan menampilan 4  indikator gerakan 

maka mendapatkan nilai 4.  

3. Apabila tes yang dilakukan menampilan 3  indikator gerakan 

maka mendapatkan nilai 3.  

4. Apabila tes yang dilakukan menampilan 2  indikator gerakan 

maka mendapatkan nilai 2.  

5. Apabila tes yang dilakukan menampilan 1indikator gerakan maka 

mendapatkan nilai 1. 
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B. RENANG GAYA PUNGGUNG 

 

1. Definisi Konseptual 

Gerakan renang gaya punggung adalah dimulai posisi tubuh 

telentang, dataran punggung mengapung lebih luas, karena itu 

kemampuan mengapung tubuh lebih lebih besar dibanding dengan 

gaya krol. Beberapa teknik dalam gaya punggung yang harus 

mendapat perhatian: a) posisi tubuh; b) gerakan tungkai; c) gerakan 

lengan; d) pengambilan nafas; e) koordinasi gerakan. 

 
2. Definisi Operasional 

Keterampilan renang gaya punggung dilaksanakan dalam lima 

tahap penilaian, yaitu; 1) posisi tubuh; 2) gerakan tungkai; 3) gerakan 

lengan dan pemulihan; 4) napas; 5) gerakan koordinasi. Testee 

melakukan rangkaian gerak renang gaya punggung yang bertujuan 

untuk mengukur keterampilan proses testee (kemampuan mulai dari 

start, posisi tubu, gerakan tungkai, gerakan lengan dan pembalikan, 

nafas, gerakan koordinasi dan pembalikan). 

 
3. Kisi-Kisi Instrumen 

Instrumen hasil keterampilan proses renang gaya punggung 

dirancang oleh peneliti, berdasarkan teori para pakar/ahli renang. 

Khusus pada instrumen renang gaya punggung ini dibagi atas; 1) 

konsep; 2) indicator renang gaya punggung; dan 3) deskriptor 

(jabaran dari indicator). Konsepnya adalah renang gaya punggung 

yang dibagi atas 7 (tujuh) indicator, yaitu; 1) start; 2) posisi tubuh; 3) 

gerakan tungkai; 4) gerakan lengan dan pemulihan; 5) gerakan nafas; 

6) gerakan koordinasi; dan 7) gerakan pembalikan. Dari 7 (tujuh) 

indicator yang masing-masing dibagi lagi menjadi 5 deskriptor. Jadi 

jumlah seluruh descriptor untuk instrument renang gaya punggung 

berjumlah 35 item.   Dari 35 item descriptor inilah nilai testee 

didapatkan. 
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Konsep Indikator Deskriptor 

Renang Gaya 
Punggung 

Start a. Kedua Tangan memegang 
pengkait start, lutut, paha, 
siku, dagu merapat ke dada. 

b. Reaksi aba-aba start dan 
tangan mendorong 
menjauhi papan, lemparkan 
kepala ke belakang 

c. Lemparkan kedua lengan 
arah menyamping untuk 
mengangkat pinggul di atas 
air. 

d. Kedua tungkai mendorong 
dan tubuh melengkung. 

e. Kedua lengan masuk dalam 
air, kedua tungkai lurus dan 
menjauh dari papan start. 

Posisi Tubuh a. Posisi Kepala dan tubuh 
telentang mendatar 
dipermukaan air (streamine 
) 

b. Panggul sedikit lebih rendah 
dibandingkan dengan kepala 
dan bahu 

c. Leher tidak membetuk 
sudut yang terlalu besar. 

d. Seluruh tubuh lentur atau 
tidak kaku 

f. Tubuh seimbang dan 
tenang. 

Gerakan 
Tungkai 

a. Ayunan tungkai vertical 
bergantian. 

b. Sumber gerak pada pangkal 
paha, seimbang dengan 
poros tubuh. 
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Konsep Indikator Deskriptor 

c. Telapak kaki bukan 
menginjak (ngayuh sepeda) 
tapi menendang vertikal 

d. Irama gerak tendangan kaki 
stabil.  

e. Tendangan kaki membentuk 
gunungan air bukan 
semburan air. 

Gerakan 
Lengan 

a. Masuknya tangan ke dalam 
permukaan air. Fase  
menangkap (catch phase). 

b. Lengan menarik sampai siku 
tertekuk 90˚ 

c. Kayuh/menekan ((preassure 
phase) lengan yang 
tertekuk. pergelangan 
tangan sampai lurus 
menghadap ke bawah. 

d. Pemulihan (recovery phase) 
lengan kembali ke depan 
dengan telapak tangan 
menghadap ke atas. 

e. Jangkauan panjang ke depan, 
putar tubuh, persiapan 
gerak menagkap (catch 
phase) lagi. 

Gerakan 
Nafas 

a. Posisi leher lentur. 

b. Menghirup udara 
bersamaan dengan saat 
lengan gerak menangkap 
(catch phase). 

c. Menghembuskan nafas saat 
lengan melakukan kayuhan. 

d. Irama nafas teratur. 
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Konsep Indikator Deskriptor 

e. Pengambilan nafas tidak 
mengganggu koordinasi 
gerak. 

Gerakan 
Koordinas 

a. Tubuh miring ke kanan, 
lengan kanan menjulur, dan 
tungkai kiri mengayun ke 
atas, mulut dan hidung 
menghirup udara. 

b. Lengan kanan mengayuh, 
ayunan kaki kanan ke atas 
(mulut dan hidung 
menghembuskan nafas), 
lengan kiri pemulihan. 

c. Tubuh miring ke kiri, lengan 
kiri menjulur dan tungkai 
kanan mengayun ke atas, 
mulut dan hidung 
menghirup udara. 

d. lengan kiri mengayuh, 
ayunan kaki kiri ke atas 
(mulut dan hidung 
menghembuskan nafas) 
lengan kanan pemulihan.  

e. Koordinasi antara lengan, 
tungkai, nafas, dan 
pemulihan menghasilkan laju 
kecepatan. 

Gerakan 
Pembalikan 
(Salto) 

a. Angkat kepala sedikit dan 
kecepatan renang 
bertambah 

b. Dagu menempel pada leher, 
kedua tungkai menendang 
tubuh salto (memutar 360˚) 
kedua kaki menempel di 
dinding dan kedua tangan 
ke belakang. 
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Konsep Indikator Deskriptor 

c. Telapak kaki di dinding dan 
segaris dengan tubuh dan 
siap bertolak. 

d. Telapak kaki menolak 
dinding, tubuh telentang 
dan bergerak ke samping. 

e. Posisi tubuh torpedo dan 
menjauhi dinding 

 Gerakan 
Pembalikan 
Memutar 
(Pivot) 

a. Memutar dari posisi 
telentang secepatnya 
telungkup dan meluncur 
deras ke tepi kolam 

b. Memegang didnding tepi 
kolam dengan satu telapak 
tangan.   

c. Benamkan tubuh dan kedua 
tungkai menempel pada 
dinding kolam, lutut 
tertekuk, badan berputar 
(pivot) ke samping.  

d. Kepala menjauh dari dinding 
dengan merapatkan satu 
lengan (yang tidak 
memegang dinding tepi 
kolam) ke telinga sambil 
menjulurkan ke belakang 

e. Kedua tungkai menolak, dan 
menjauh dari dinding.  
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Petunjuk atau Cara penilaian: 

 

1. Apabila tes yang dilakukan menampilan 5  indikator gerakan 

maka mendapatkan nilai 5.  

2. Apabila tes yang dilakukan menampilan 4  indikator gerakan 

maka mendapatkan nilai 4.  

3. Apabila tes yang dilakukan menampilan 3  indikator gerakan 

maka mendapatkan nilai 3.  

4. Apabila tes yang dilakukan menampilan 2  indikator gerakan 

maka mendapatkan nilai 2.  

5. Apabila tes yang dilakukan menampilan 1indikator gerakan maka 

mendapatkan nilai 1. 
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Lokomotor, 142 

P 

Pembalikan, 122, 123, 129, 130, 143 

Pembelajaran, 6, 8, 22, 55, 61, 71, 77, 92, 97, 108, 135, 143 

Pivot, 123, 130, 143 

Propulsion, 19, 142 

Pull, 4, 141 

Push, 141 

R 

Recovery, 142 

S 

Salto, 122, 129, 142 

Start Renang, 142 

Streamline, 48, 142 

Strech, 142 

T 

The Drive From The Block, 142 

The Flight, 143 

The Glide, 142 

The Pull Out, 143 

Tungkai, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 69, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 

92, 93, 94, 95, 96, 102, 108, 110, 111, 113, 114, 116, 121, 127 
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Buoyancy Kemampuan perenang untuk 

membentuk daya apung dalam air 

Beats Kick Gerakan cambukan kaki 

Breast Stroke Gaya dada 

Back Stroke Gaya punggung 

Butterfly Stroke Gaya kupu-kupu 

Crawl Stroke Gaya bebas 

Dasar Gerak Renang  Gerakan yang mendasari beberapa 

keterampilan teknik gaya renang, 

yang meliputi; mengapung, gerakan 

dorongan/ meluncur; dan gerakan 

bernafas  

Fase Entry Fase masuk, yaitu faase dimana posisi 

lengan dan telapak tangan sudah 

masuk dalam air dan siap melakukan 

tarikan dan dorongan 

Fase Cacth  Fase menangkap, lanjutan dari fase 

entry 

Fase Pull Fase menarik, lanjutan dari fase cacth 

Fase Push Fase mendorong, lanjutan dari fase 

pull 
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Fase Recovery Fase pemulihan, fase lanjutan dari 

fase push. Diposisi ini lengan atau 

tungkai bergerak sambil istirahat 

guna mengawali gerakan berikutnya 

(Fase entry-cacth-pull-push-

recovery). 

Hidrodinamis  Posisi tubuh saat berenang 

menyerupai bentuk kapal laut, guna 

meminimalkan hambatan atau sudut 

tubuh dengan air. 

IPTEK  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Lokomotor Gerak berpindah tempat dari satu 

titik ke titik yang lain 

Model Bentuk dari contoh/ tiruan/ 

perwakilan dari sesuatu yang 

sebenanrnya . Model menunjukkan 

komponen-komponen pembentuk 

dan fungsi masing-masing komponen 

dan strukturnya 

Propulsion Gerakan dorongan atau luncuran 

sebagai akibat dari manipulasi gerak 

tubuh (lengan & tungkai) 

Salto  Gerakan berguling ke depan 

Streamline Posisi tubuh sejajar dengan 

permukaan air 

Strech  Posisi gerakan tubuh menjulur lurus 

ke depan untuk mengambil posisi 

memperluas jangkauan kedua lengan 

Start Renang Sikap awal atau permulaan dalam 

berenang 

The Drive From The 

Block 

Fase tolakan dari balok start 

The Glide Fase meluncur dalam air setelah 
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posisi tubuh masuk dalam air 

The Flight Fase tubuh di udara 

The Pull Out Fase dorongan keluar dari dalam air 

sebagai gerak lanjut dari fase the 

glide dan dilanjutkan gerakan gaya 

renang setelah start 

Pivot Gerakan memutar 

Pembalikan  Gerakan berbalik setelah melakukan 

tugas gerak renang guna melanjutkan 

gerakan renang yang belum selesai 

sampai finish 

Pembelajaran Usaha untuk mengaktifkan dan 

memudahkan siswa dalam belajar 

dengan menggunakan berbagai 

sumber belajar 
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