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SARI 
 

Kurniawan Sri Hartanto. 2005. Minat Olahraga Renang Siswa-Siswi SMP 
PGRI 5 Mijen Semarang 2005/2006. Jurusan PJKR. Fakultas Ilmu Keolahragaan. 
Universitas Negeri Semarang.  

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana minat olahraga renang 
siswa SMP PGRI 5 Mijen Semarang? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui minat 
terhadap olahraga renang pada siswa SMP PGRI 5 Mijen Semarang.Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa-siswi SMP PGRI 5 Mijen Semarang yang mengikuti 
ekstrakurikuler renang sebanyak 150. Sampel diambil secara acak sebanyak 50 
siswa-siswi. Data diambil dengan kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan analisis deskripsi.  

Hasil penelitian menunjukkan minat siswa SMP PGRI 5 Mijen Kota 
Semarang terhadap olahraga renang ternyata dalam kategori cukup dengan 
prosentase sebesar 48,6% dan diuji kebermaknaannya digunakan uji chi kuadrat 
dengan nilai χ2 hitung sebesar 59,89 > χ2 tabel  = 9,49. Dari 50 siswa-siswi yang diteliti 
terdapat 36% siswa yang mempunyai minat cukup, 34% mempunyai minat rendah, 
24% dengan minat tinggi, 4% sangat rendah dan 2% sangat tinggi. Faktor yang 
berpengaruh paling tinggi terhadap minat siswa adalah perhatian pelatih sebesar 
77,5%, diikuti motivasi dan cita-cita sebesar 55,82%, penonton sebesar 53%, 
sedangkan faktor yang kurang mendukung yaitu keluarga sebesar 33%, fasilitas 36%, 
dan mass media sebesar 28,5%. 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa minat siswa-siswi SMP 
PGRI 5 Mijen Kota Semarang  2005/2006 terhadap olahraga renang adalah cukup, 
yaitu ditunjukan dengan prosentase sebesar 36%. 

Disarankan agar keluarga siswa-siswi hendaknya lebih  mendukung dengan 
memberikan dorongan atau motivasi secara moril dan material, sedangkan siswa-
siswi hendaknya dapat menambah wawasan melalui media cetak atau elektronik 
tentang olahraga renang sehingga dapat memacu minat siswa-siswi mengikuti 
ekstrakurikuler renang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengembangan dan pembinaan olahraga merupakan upaya untuk 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang bertujuan pada peningkataan 

kesehataan jasmani, mental dan rohani masyarakat serta mermbentuk watak, 

kepribadian, disiplin dan sportifitas yang tinggi, hal ini dapat                

meningkatkan prestasi yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. Menurut 

Kirwanto (2002:1)  yang mengutip TAP MPR : menciptakan budaya olahraga 

guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga tingkat kesehatan dan 

kebugaran dapat tercapai, hal ini dapat dimulai sejak usia dini melalui pendidikan 

olahraga yang dilaksanakaan di sekolah-sekolah dan diluar sekolah, untuk 

pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi yang dilakukan secara sistimatis dan 

berkesinambungan yang dilakukan melalui lembaga pendidikan sebagai pusat 

pengembangan dan pembinaan dibawah koordinasi dan pengawasan organisasi 

olahraga tersebut. 

  Renang merupakan salah satu cabang olahraga yang diakui dan diminati 

oleh masyarakat Indonesia, hal ini terbukti dengan masuknya cabang olahraga 

renang dalam berbagai kejuaraan, antara lain pada (1) Tingkat Daerah, yang 

sering disebut dengan PORDA (Pekan Olahraga Daerah) (2) Tingkat Nasional 

atau disebut PON (Pekan Olahraga Nasional) (3) dan Tingkat Internasional seperti 

SEA GAMES, dll.   
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Seringnya kejuaraan yang dilakukan di tingkat daerah (PORDA) dan 

tingkat Nasional (PON) tidak menutup kemungkinan akan muncul atlet-atlet yang 

berpotensi, sehingga dapat mewakili Indonesia untuk maju ke tingkat 

Internasional.  

Prestasi akan tercapai jika di dalam diri seseorang ada minat, minat yang 

besar adalah salah satu faktor internal yang dapat meningkatkan prestasi 

khususnya prestasi olahraga renang. 

Olahraga renang merupakan olahraga yang diminati, olahraga ini 

dipandang sebagai olahraga yang sedang mengalami perkembangan di Indonesia 

khususnya di Semarang 

 Di Semarang olahraga renang cukup diminati, kita dapat mengetahui 

dengan banyaknya gelanggang renang yang ada di Semarang yang dibuka untuk 

umum (anak-anak sampai dewasa) yang cukup ramai pengunjungnya.  

Salah satunya adalah Gelanggang Renang “TIRTA INDAH” Ngaliyan 

yang selalu ramai pengunjung setiap hari, apalagi saat hari libur. Banyak alasan 

atau tujuan seseorang berenang di kolam renang “TIRTA INDAH” antara lain (1) 

untuk kesehatan (2) rekreasi (3) prestasi. 

Kesehatan menurut WHO adalah keadaan yang meliputi fisik (Jasmani) 

mental dan sosial, bukan hanya bebas dari suatu penyakit, cacat tubuh dan 

kelemahan saja (Mu’fiah,1992:1). Kesehatan sangat penting, oleh sebab itu kita 

perlu sejak dini, mengarahkan anak untuk berolahraga, kususnya olahraga renang, 
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karena dengan berenang tubuh akan menjadi sehat, karena dengan tubuh yang 

sehat akan mendukung tercapainya prestasi belajar, begitu juga juga prestasi 

dalam olahraga renang. 

Anak-anak usia sekolah, sering kali mengalami kejenuhan saat belajar 

dalam kelas, oleh sebab itu diperlukan kegiatan rekreasi. Rekreasi (re-creation) 

“berarti” kesukan/kesenangan, yang digunakan untuk mengisi waktu luang, baik 

secara individu/kelompok, tanpa paksaan yang melibatkan unsur fisik, psikis, 

emosional dan sosial yang bertujuan memulihkan keadaan yang diakibatkan 

aktivitas yang rutin dilakukan. 

Dalam implementasinya terdiri dari unsur bermain, yang mengacu dalam 

pengertian bebas, bahagia dan ekspresi alami dari setiap manusia (Muhammad 

Murni,2000:2). Rekreasi yang dilakukan melalui olahraga cenderung 

menggunakan aspek FISIK, dan bertjuan memberikan pembinaan pada unsur 

FISIK bagi peserta didik (SISWA). 

Olahraga renang di SMP PGRI 5 Mijen Semarang merupakan kegiatan 

ekstra kurikuler, (1) Tersedianya sarana kolam renang, (2) Jarak antara sarana 

kolam  tersebut cukup dekat, merupakan pendukung meningkatnya minat anak/ 

siswa untuk mengikuti olahraga renang tersebut, sedangkan yang menjadi 

hambatan adalah keadaan ekonomi orang tua yang termasuk golongan menengah 

ke bawah.         
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Pengembangan minat anak terhadap renang merupakan upaya guru dalam 

memahami kejiwaan siswa melalui olahraga air (Suryana Ermat,2004:18) 

Pelaksanaan ekstrakurikuler renang di SMP PGRI 5 Mijen Semarang adalah 

setiap hari minggu ke-3 dan hari minggu ke-4 dengan jumlah kehadiran rata-rata 

60-80 siswa-siswi.  

Dari keterangan di atas penulis akan mengadakan penelitian dengan judul 

“MINAT OLAHRAGA RENANG SISWA-SISWI SMP PGRI 5 MIJEN 

SEMARANG 2005/2006”. Objek dari penelitian ini adalah siswa-siswi SMP 

PGRI 5 Mijen Semarang, kelas 1 sampai kelas 3.  

Latar belakang masalah di atas adalah :  

1. Prestasi yang akan dicapai 

2. Renang merupakan olahraga untuk kesehatan 

3. Olahraga renang sebagai sarana rekreasi siswa. 

4. Tersedianya sarana pendukung “kolam renang Tirta Indah” Ngalian.  

5. Lokasi sarana pendukung yang cukup dekat dengan sekolah. 

6. Renang merupakan kegiatan ekstra kurikuler di SMP PGRI 5 Mijen 

Semarang.  

1.2 Permasalahan  

Permasalahan yang ingin dicari pemecahan masalah dari penelitian ini 

adalah : 

1. Berapakah prosentase Minat Olahraga Renang Siswa-Siswi SMP PGRI 5 

Mijen Semarang ? 
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2. Berapakah Prosentase Setiap Faktor yang mempengaruhi Minat olahraga 

renang Siswa-Siswi SMP PGRI 5 Mijen Semarang 2005/2006 ? (1) Motivasi 

dan Cita-cita (2) Perhatian terhadap guru (3) Keluarga (4) Fasilitas Olahraga 

(5) Mass Media (6) Penonton. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui minat olahraga 

renang Siswa-Siswi SMP PGRI 5 Mijen Semarang 2005/2006. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Minat menurut Muhaimin yang dikutip dari Sudarmaji (2003:10). Minat 

adalah tindakan untuk mengkonsentrasikan diri terhadap sesuatu objek, dimana 

dalam tindakan tersebut menggunakan perasaan yang positif juga.  

Olahraga renang adalah suatu jenis olahraga yang dilakukan di air yang 

melibatkan hampir seluruh otot dan anggota badan, yang dapat dilakukan oleh 

siapa saja baik putra ataupun putri dan membuat tubuh menjadi sehat dan kuat.  

Siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah siswa putera dan puteri 

kelas 1dan 3 SMP PGRI 5 Mijen Semarang 

Mijen adalah daerah teretorial kecamatan Mijen dan SMP PGRI berada 

dalam kawasan Kecamatan Mijen     
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pentingnya Pendidikan Kesehatan Jasmani  

Kehidupan modern sekarang ini menuntut kita untuk selalu berusaha 

memelihara dan meningkatkan kesehatan, pendidikan kesehatan jasmani adalah 

usaha yang diberikan berupa bimbingan/tuntunan yang dilakukan sekolah kepada 

siswa, kesehatan mencakup aspek fisik, mental dan sosial agar dapat berkembang 

dengan baik (Mu’fiah,1992:1). 

Tujuan pendidikan kesehatan jasmani adalah (1) meningkatkan 

pengetahuan peserta didik tentang kesehatan berolahraga (2) menanamkan dan 

membina kebiasaan hidup sehat yang sesuai dengan syarat kesehatan, adapun 

kegitan tersebut dapat dilakukan didalam sekolah (intrakurikuler) dan diluar 

sekolah  (ekstrakurikuler)  

 Salah satu contoh Pendidikan kesehatan jasmani dapat dilakukan 

dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti rekreasi dalam bentuk olahraga 

(seperti renang) (Djoned Soetanto, 1979).  

 

2.2 Minat  

2.2.1 Pengertian Minat :  

2.2.1.1 Minat adalah kecenderungan subjek yang menetap untuk merasa tertarik 

pada bidang studi atau pokok bahasan tertentu dan senang mempelajari 

materi tersebut (Muhaimin, 1994:8). 
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2.2.1.2 Minat merupakan kecenderungan afektif seseorang untuk membuat 

pilihan aktivitas, kondisi-kondisi individual dapat merubah minat 

seseorang sehingga dapat dikatakan minat itu tidak stabil (Noeng 

Muhajir,1992:64).  

2.2.1.3 Minat adalah perhatian, kesukaan, kecenderungan hati kepada sesuatu   

(W.J.S Poerwodarminto,1973:650).  

2.2.1.4 Minat adalah kecendrungan hati yang tinggi terhadap sesuatu      

keinginan (KBBI,1997:10) 

2.2.2 Unsur Minat  

Menurut Munawar Isnaeni (2003:7) yang mengutip Bigot, seseorang 

dikatakan berminat terhadap sesuatu bila individu itu memiliki beberapa unsur 

antara lain : (1) Perhatian, (2) Kesenangan,( 3) Kemauan.  

2.2.2.1 Perhatian 

Seseorang dikatakan berminat apabila individu tersebut  disertai 

adanya perhatian, yaitu kreatifitas jiwa yang tinggi yang tertuju pada suatu 

objek. Jadi seseorang yang berminat pada suau objek pasti perhatiannya akan 

memusat pada objek tersebut dalam hal ini perhatian ditujukan pada objek 

kegiatan olahraga renang. 

2.2.2.2 Kesenangan  

Perasaan senang terhadap suatu objek baik orang atau benda akan 

menimbulkan minat pada diri seseorang. Orang yang merasa tertarik kemudian 

pada akhirnya timbul keinginaan yang menghendaki agar objek tersebut menjadi 

miliknya. 
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2.2.2.3 Kemauan  

Kemauan yang dimaksud adalah dorongan  yang terarah pada suatu tujuan 

yang dikehendaki oleh akal pikiran. Dorongan ini akan melahirkan suatu perhatian 

terhadap objek sehingga dengan demikian akan muncul minat individu yang 

bersangkutan. 

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan tersebut terlihatlah beberapa 

unsur  yang  terkandung dalam pengertian minat antara lain : (1) Minat merupakan 

suatu sikap. (2) Minat bersifat disadari. (3) Minat sebagai pengerak. (4) Minat 

didasari oleh perasaan senang (5) Adanya objek tertentu, adanya perhatian. 

2.2.3 Macam-macam Minat : 

   Menurut Milton (1961:379) minat dibagi menjadi 2 yaitu : (1) Minat Subjektif : 

Perasaan yang menyatakan bahwa pengalaman pengalaman tertentu bersifat 

menyenangkan. (2) Minat Objektif : Reaksi yang merangsang kegiatan-kegiatan 

dalam lingkungannya. 

Menurut Syamsudin (1961:8) Minat jika dilihat dari segi timbulnya terdiri 

dari 2 macam yaitu : (1) Minat Spontan : Minat yang timbul dengan sendirinya 

secara langsung. (2) Minat yang disengaja : Minat yang dimiliki karena 

dibangkitkan atau ditimbulkan. 

Menurut H.C Wetherington, Minat dibedakan menjadi 2 macam  yaitu : 

1. Minat Primitif atau minat biologis : Minat yang timbul dari kubutuhan –

kebutuhan jaringan. Minat ini berkesan pada masalah makanan dan kebebasan 

aktifitas. 
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2. Minat kultural atau minat sosial : Minat yang berasal dari perbuatan belajar 

yang lebih tinggi tarafnya. Minat ini merupakan hasil pendidikan yang 

penting, orang yang benar-benar terdidik ditandai dengan adanya minat yang 

luas dan dalam terhadap hal yang ternilai. 

2.2.4 Timbulnya Minat 

Minat timbul bila ada perhatian dengan kata lain minat merupakan  sebab 

dan akibat dari perhatian. Seseorang yang mempunyai perhatian terhadap sesuatu 

yang dipelajari maka ia mempunyai sikap yang positif dan merasa senang 

terhadap hal tersebut, sebaliknya perasaan tidak senang akan menghambat. Minat 

timbul  karena adanya faktor  interen dan ekstern  yang menentukan minat 

seseorang (H.C  Wetherington,1983:136) 

2.2.5 Ciri-ciri Minat Anak 

Dorongan yang ada pada diri anak menggambarkan perlunya perlakuan 

yang luas sehingga ciri-ciri dan minat anak tergambar lebih rinci dan faktual 

sesuai dengan usia dan kedewasaan mereka, dengan demikian ciri dan minat anak 

akan menjadi pedoman penyelengaraan pendidikan jasmani, arahnya dapat di 

kategorikan dalam domain hasil belajar yaitu psikomotorik, afektif, kognitif dan 

domain lainnya. Dalam hal ini di anjurkan untuk tidak menggunakan pendekatan 

yang telah terbiasa digunakan yaitu pilihan kegiatan yang berdasarkan anjuran 

guru anjuran yang demikian akan membatasi siswa atau kegiatan yang sekedar 

memenuhi kegiatan guru bukan kebutuhan siswa. 
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2.2.6  Teori Perkembangan Minat 

2.2.6.1  Minat memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan 

belajar. 

2.2.6.2  Menyukai minat secara objektif akan kurang berarti jika pengukuran itu 

hanya mempertimbangkan hal-hal yang penting dalam jangka waktu 

pendek saja. 

2.2.6.3  Keberhasilan seseorang dalam belajar bukan hanya memiliki 

karakteristik bakat dan kemampuan yang sama, tetapi memiliki minat 

sebagai mana adanya.   

 

2.3 Faktor yang Mempengaruhi Minat  

2.3.1 Faktor dari dalam : adalah erat hubunganya dengan emosi, dipengerui oleh 

kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh individu dalam melakukan 

aktifitas yang dipengarui oleh keadaan psikologis seseorang. 

2.3.2 Faktor dari luar : faktor lingkungan dan latar belakang keluarga, yaitu 

yang mempengarui minat olahraga renang meningkatkan minat itu sendiri, 

sehingga tuntutan kebutuhan sosial dan kebutuhan itu sendiri dapat di 

penuhi. 

Menurut Totok santoso (1998:11) faktor yang mempengaruhi minat siswa 

adalah :      

2.3.1 Motivasi dan Cita-cita 

Semua kegiatan atau tingkah laku manusia pasti mempunyai motif atau 

tujuan. Motif merupakan dorongan, keinginan, hasrat yang menjadi pengerak 

yang berasal dari dalam diri manusia yang memberi tujuan dan arah kepada 

tingkah laku kita, Menurut Winarno Surakhmad (1979:86) sedangkan dalam 

buku Psikologi Belajar disebutkan bahwa motivasi adalah dorongan untuk 

melakukan sesuatu. 
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Adapun tujuan motivasi  dalam hubungannya dengan tindak olahraga pada 

khususnya adalah : 

2.3.1.1  Motivasi merupakan sarana untuk memahami prilaku dan tindak       

seseorang 

2.3.1.2  Dengan mengetahui motivasi, dapat diperkirakan atau dibuat semacam 

ramalan tentang apa yang akan dilakukan dalam keadaan tertentu. 

2.3.1.3   Motivasi bertujuan sebagai pengarah prilaku. 

2.3.1.4   Hubungan  minat dengan motivasi  

               Dalam hal ini ada sebagian besar orang menekuni olahraga renang 

karena memiliki tujuan tertentu, misal berkeinginan memiliki body atau postur 

tubuh yang bagus, prestasi dalam olahraga renang, sehingga mereka senang untuk 

melakukannya. Jadi antara minat dan motivasi ada keterkaitan yang saling 

mendukung antara satu dengan yang lain. Munculnya minat karena adanya 

motivasi, dan munculnya motifasi karena adanya minat pula untuk melakukan 

aktifitas yang disadari.  

2.3.2 Perhatian terhadap Pelatih dan Olahraga Renang  

Sikap perhatian terhadap pelatih dan olahraga renang adalah contoh 

interaksi timbal-balik, disini pelatih (guru) berperan penting. Sebab dari pelatihlah 

dibuat suatu proses penyampaian informasi yang sistematis, selain itu proses 

latihan dapat berjalan dengan baik, terarah dan terpadu. Sikap positif senang 

terhadap pelatih (guru) dan olahraga renang merupakan salah satu tanda adanya 

minat siswa terhadap olahraga renang.  
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2.3.3 Keluarga  

Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan siswa, di dalam 

keluarga siswa memperoleh perhatian, dorongan dan bimbingan baik dari orang 

tua atau saudara-saudaranya. Jika siswa tersebut mendapat dukungan dari 

keluarga maka minatnya dapat berkembang, hal itu akan meningkatkan 

semangatnya dalam belajar.  

2.3.4 Fasilitas Olahraga 

Fasilitas yang utama pada olahraga renang adalah kolam renang. 

Menurut Abror Hisyam (1991:63) disebutkan tentang sarana prasarana kolam 

renang. Berikut ini adalah sarana dan prasarana kolam  renang, yaitu :  

2.3.4.1 Bentuk Kolam Renang  

Menurut bentuknya kolam renang dapat dibedakan dalam dua kelompok 

besar, yaitu bentuk kolam renang beraturan, dan bentuk tidak beraturan.  

1. Bentuk kolam renang beraturan biasanya  memiliki ukuran tertentu dan 

dibangun untuk pelayanan kepentingan umum, seperti latihan, pendidikan dan 

perlombaan. Bentuknya dapat bervariasi, tetapi kebanyakan bentuknya berupa 

‘I” atau empat persegi panjang beraturan, bentuk “L”, bentuk “T”, dan bentuk 

“kipas”.  

2. Bentuk kolam renang tidak beraturan, biasanya dibangun khusus untuk 

kepentingan pribadi, hotel dan lain-lain.  
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2.3.4.2 Ukuran Kolam Renang  

Ukuran panjang kolam renang 50 M, diberikan toleransi sebanyak plus 

0,03 M, yaitu pada 0,3 di atas dan 0,8 di bawah permukaan air. Ini berlaku pada 

semua tempat di ujung kolam.  

Ukuran ini harus ada pernyataan kebenarannya oleh seorang pengawas 

atau petugas yang memenuhi syarat, yang diangkat atau disetujui organisasi 

berwenang di negara yang bersangkutan.  

Lebar sekurang-kurangnya 21 M, kedalamanan 1,8 M, di seluruh bagian 

kolam untuk olimpiade atau kejuaraan dunia.  

2.3.4.3 Dinding  

Dinding harus sejajar dan vertikal. Dinding harus tegak lurus terhadap 

permukaan air, dan harus dibuat dari bahan padat, dengan permukaan yang tidak 

licin sampai 0,8 M di bawah permukaan air, agar perenang dapat menyentuh dan 

bertolak pada waktu berbalik tidak terpeleset.  

2.3.4.4 Lintasan  

Jumlah lintasan ada 8 buah. Lebar   lintasan  masing-masing 2,50 m. Pada 

sisi luar lintasan 1 dan 8 ada ruang selebar masing-masing 0,50 m. harus ada tali 

lintasan yang memisahkan kedua ruang tersebut masing-masing dengan lintasan 1 

dan lintasan 8. setiap tali lintasan terdiri dari pelampung-pelampung yang 

berderetan rapat. 
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2.3.4.5 Tempat Start  

Tinggi tempat start dari permukaan air boleh mulai dari 0,5 m sampai 

dengan 0,75 m, permukaan minimum 0,5 x 0,5 m, harus tertutup dari bahan yang 

tidak licin. Kemiringan maksimal tidak melebihi 100.  

2.3.4.6 Air  

Temperatur air 24 0 Celcius minimum atau sama dengan 77 0 Fahrenhait 

minimum. Ketinggian air selama berlangsungnya pertandingan, air di kolam harus 

dijaga pada ketinggian yang tetap, tanpa gerak-gerakan yang terasa.  

2.3.4.7 Garis Tanda Lintasan  

Garis-garis tanda lintasan harus berwarna gelap nyata dan terletak di 

dasar kolam di tengah tiap lintasan. Lebar garis minimum 20 cm. Maksimum 

30 cm setiap garis lintasan. Panjang setiap garis lintasan 46 m. setiap garis 

lintasan berakhir 2 m dari masing-msing ujung kolam dengan satu garis melintang  

yang panjangnya 1 m dengan lebar yang sama dengan lebar garis lintasan.  

2.3.4.8 Pemeliharaan Air  

Untuk menjamin air kolam cukup, dan memenuhi kebutuhan serta 

memenuhi kesehatan, kolam renang harus memiliki peralatan : (1) Sistem 

penyaring dan mengalirkan kembali, (2) Disinfektan, (3) Mengontrol PH, (4) 

Jumlah kebebasan (alkalinity) dan (5) Penerangan.  

Ada 3 tipe penerangan yag digunakan di kolam renang, yaitu : (1) Lampu dalam 

kolam (underwater), (2) Lampu di atas kolam (overhead), dan (3) Lampu 

menyemprot (spot)  
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2.3.5 Mass Media 

Mass media berperan penting dalam memberikan informasi tentang 

kebijaksanaan, rencana dan program kerja pemerintah kepada masyarakat luas. 

bentuk-bentuk media tersebut antara lain : buku-buku tentang olahraga renang, 

majalah, surat kabar, radio dan televisi dan bentuk-bentuk media lain yang 

mempengaruhi minat siswa untuk mempelajari dan menekuni olahraga renang.  

Informasi yang diperoleh oleh siswa melalui mass media akan menambah 

wawasan/pengetahuannya tentang  olahraga renang.  

2.3.6 Penonton  

Reaksi setiap orang dipengaruhi oleh reaksi orang lain juga. Reaksi yang 

timbul diperbesar oleh fasilitas sosial.  Pengaruh ini besar karena anggota-anggota 

(gerombolan orang banyak) itu saling akrab. Eksperimen menunjukkan bahwa 

fasilitas sosial itu dipengaruhi / dipertinggi oleh kedekatan, menurut M. Dimyati 

Mahmud (1989:205)  

Penonton berpengaruh besar dalam sebuah olah raga. Penonton akan 

memberikan motivasi dalam sebuah pertandingan atau perlombaan, termasuk 

dalam olahraga renang. Karena motivasi yang besar akan menimbulkan minat 

yang besar pula.  

Minat terhadap kegiatan olahraga ternyata selalu meningkat baik pada 

anak laki-laki atau perempuan. Kegiatan olahraga renang yang dilakukan dengan 

perasaan senang akan menjadikan kegiatan tersebut seolah-olah adalah kegiatan 

rekreasi yang menyenangkan.  

 

2.4 Gaya dalam Olahraga Renang  

Olahraga renang terdiri dari macam-macam gaya yang meliputi :  
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2.4.1 Gaya Bebas (Crawl) 

Gaya ini menyerupai cara berenang seekor binatang, oleh sebab itu disebut 

juga gaya Crawl yang berarti merangkak. Dalam istilah olahraga renang disebut 

juga gaya bebas.  

Pengertian gaya bebas (Free Style) dalam olahraga renang adalah bebas 

gaya, dengan pengertian sebagai berikut :  

Bila dalam perlombaan renang gaya bebas, artinya si perenang boleh 

melakukan gaya apapun. Sedangkan bila dalam gaya renang gaya ganti, baik gaya 

ganti perorangan maupun gaya ganti estafet, maka si perenang yang melakukan 

gaya bebas adalah gaya-gaya yang selain gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. 

Dan secara umum yang dimaksud dengan gaya bebas adalah gaya Crawl 

(Muhammad Murni, 2000:8).  

Yang terutama harus diingat pada waktu mempelajari gaya bebas adalah 

tubuh kita harus berada pada posisi datar di atas air dengan bahu kita agak ke 

belakang sedangkan kaki hanya beberapa inci di bawah permukaan. Yang penting 

adalah mempertahankan wajah kita di atas air, dengan mata terus tertancap ke 

depan dan ke bawah, kecuali pada waktu sedang bernafas. Kita bernafas ke sisi 

sementara kepala pada posisi sedemikian sehingga kepala kita segaris lurus 

dengan permukaan Menurut David Haller (1982:32).  

 

2.4.2 Gaya Dada (Breast Stroke) 

Gaya ini sering juga disebut dengan istilah gaya katak, karena gaya 

gerakan kaki dan tangan hampir mirip dengan seekor katak berenang.  
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Gaya dada adalah gaya yang pertama-tama dipelajari oleh kebanyakan 

orang pada waktu mereka mulai belajar berenang Menurut David Haller (1982: 

22). Dimulai dari gaya katak, yaitu dada  yang pergerakan kakinya dengan tiga 

fase;  (1) kedua kaki lurus, (2) lutut ditarik ke samping, kedua tumit tetap rapat, 

(3) kedua kaki dibentangkan ke samping selebar mungkin, kemudian merapatkan 

kedua kaki tersebut dengan kuat sampai lurus Menurut Sukintoko(1983:107).  

Adapun menurut Sukintoko (1983:108), uraian mengenai teknik gaya dada 

adalah sebagai berikut :  (1) Posisi badan, (2) Gerakan kaki, (3) Gerakan lengan, 

(4) Gerakan pengambilan nafas, dan (3) Koordinasi gerakan keseluruhan.  

2.4.3 Gaya Kupu-Kupu  

Gaya kupu-kupu adalah suatu variasi dari gaya dada dimana pada gaya ini 

kedua lengan lurus berada di atas permukaan air untuk diteruskan ke depan, 

sedangkan pada gaya dada kedua lengan diluncurkan ke depan di bawah 

permukaan air.  

Gaya kupu-kupu adalah gaya yang diatur oleh beberapa peraturan sebagai 

berkut : kedua lengan harus digerakkan ke depan bersama-sama di atas air dan 

harus ditarik ke belakang pada saat yang sama pula, kecuali itu sikap harus 

sedemikian sehingga seakan-akan menghadap air dengan bahu paralel dengan  

permukaan (David Haller, 1982:39).  

2.4.4 Gaya Punggung (back stroke) 

Gaya ini dilakukan dengan sikap telentang dengan tangan mengayuh air 

dari atas ke bawah atau gaya punggung.  
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Gaya punggung adalah gaya yang dilakukan dengan posisi badan telentang 

di atas permukaan air. Seperti halnya gaya bebas, gaya punggung ini 

mempergunakan gerak lengan dan kaki secara bergantian dan tidak bersama-sama 

seperti halnya gaya kupu-kupu. Sesungguhnya timing (pengaturan waktu) dari 

gaya punggung dan gerakan kakinya sama dengan apa yang kita temukan pada 

gaya bebas Menurut David Haller (1982:49). 

 

2.5 Ekstrakurikuler 

2.5.1 Pengertian  Ekstrakurikuler  

Kegiatan yang dilakukan diluar jam pelajaran yang tercantum dalam 

susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuahan sekolah 

(Depdiknas,2002:69). 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan olahraga yang dilakukan diluar pelajaran 

sekolah yang dilakukan baik di sekolah atau di luar sekolah yang bertujuan untuk 

memperdalam dan memeperluas pengetahuan siswa, mengenal hubungan antara 

pelajar, menyalurkan bakat dan minat serta melengkapi dan upaya pembinaan 

manusia seutuhnya  (Depdikbud,1994:6). 

2.5.2 Tujuan  

Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk meningkatkan dan memantapkan 

pengetahuan siswa, mengembagkan bakat, minat, kemampuan dan ketrampilan 

dalam upaya pembinaan pribadi. Ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler 

mencakup semua kehidupan yang dapat menunjang dan mendukung kegiatan 

ekstrakurikuler dengan ciri-ciri memperluas wawasan, mengandung penerapan 

dari berbagai mata pelajaran yang pernah dipelajari. 
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2.5.3 Pelaksanaan    

Ekstrakurikuler renang di SMP PGRI 5 MIJEN SEMARANG 

dilaksanakan setiap bulan hari minggu ke-tiga dan minggu ke-empat yang 

kehadirannya rata-rata 60-80 siswa. Ekstra olahraga renang dilakukan karena 

jarak antara sekolah dan kolam renang cukup terjangkau.     
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

3.1  Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

1998:108).  Populasi dalam penelitian adalah siswa-siswi SMP PGRI 5 Mijen 

Kota Semarang yang mengikuti kegiatan ekstra renang sebanyak 150 siswa-siswi. 

3.2 Sampel  

Mengenai jumlah kecilnya sampel dari jumlah populasi  sebenarnya tidak 

ada suatu ketetapan yang mutlak berapa persen suatu sampel harus diambil dari 

populasi homogen (Sutrisno Hadi,1983:73). Maka sampel diperoleh  sebanyak  50 

siswa-siswi dari keseluruhan siswa-siswi yang ada dengan teknik random 

sampling.  

3.3 Variabel  

Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengentahui tentang minat olah raga 

renang siswa SMP PGRI 5 Mijen Kota Semarang. Sehingga variabel yang 

diungkap dalam penelitian ini adalah minat siswa-siswi dalam ekstrakurikuler 

olahraga renang.  

3.4 Instrumen Penelitian  

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan alat tentang minat 

siswa dalam berolahraga renang yang diukur menggunakan indikator faktor yang 
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mempengaruhi minat yaitu: (1) motivasi dan cita-cita; (2) perhatian pelatih dan 

olahraga renang; (3) dukungan keluarga; (4) fasilitas;(5) mass media dan             

(6) penonton. Sebelum digunakan diujicobakan pada beberapa responden di luar 

sampel yaitu sebanyak 15 siswa. Selanjutnya dianalisis validitas dan 

reliabilitasnya. 

3.4.1 Uji Validitas  

Menurut Arikunto, (2002:252) Validitas butir soal diperoleh dengan 

menggunakan rumus korelasi point biseral sebagai berikut : 

q
p
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r
t
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pbis

−
=  

Keterangan : 

rpbis : Koefisien korelasi point biseral 
Mp : Rata- rata skor total yang menjawab benar pada butir soal 
Mt : Rata- rata skor total 
St : Standar deviasi skor total 
p : Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 
q : Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal  

Kriteria : 

Jika rpbis > rtabel, maka soal valid 

Hasil ujicoba angket dapat dilihat pada lampiran dan ternyata dari 30 item 

yang digunakan, semuanya mempunyai nilai rpbis lebih besar daripada rtabel  pada 

taraf signifikansi 5% dan n = 15 yaitu 0,514, yang berarti item-item angket yang 

digunakan valid.  
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3.4.2 Reliabilitas Tes 

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik, reliabilitas dapat diperoleh dengan menggunakan 

rumus K-R 21 sebagai berikut : 
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Keterangan : 

r11 : Reliabilitas Instrumen 
k : Banyaknya butir soal 
M : Rata- rata skor total 
Vt : Varians total 
Y : Skor total 
n : Jumlah siswa 

Kriteria : 

Jika r11 > rtabel, maka instrumen tersebut dikatakan reliabel. (Arikunto, 2002:164). 

Hasil analisis ujicoba angket diperoleh nilai r11 = 0,952 > rtabel (0,514) yang berarti 

instrumen tersebut reliabel. 
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3.5 Pelaksanaan Penelitian  

Dengan angket yang sudah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas 

digunakan untuk mengambil data dari responden. Pelaksanaan penelitian 

dilakukan secara berurutan dengan menyebarkan angket kepada siswa-siswi SMP 

PGRI 5 Mijen Kota Semarang.  

Pengiriman angket dilakukan oleh peneliti sendiri dengan cara 

mengunjungi Sekolahan SMP PGRI 5 Mijen dengan seijin Kepala Sekolah Yang 

bersangkutan. 

Angket langsung dibagikan kepada siswa-siswi yang telah terdaftar 

mengikuti ekstrakurikuler yang ada di PGRI 5, karena kesibukan siswa mengikuti 

pelajaran di sekolah maka peneliti mengambil langkah sengan cara  

Pada saat jam istirahat peneliti memberitahukan pada siswa yang 

bersangkutan untuk masuk ke salah satu kelas , setelah siswa masuk maka peneliti 

menerangkan tentang petunjuk pengisian angket, setelah selesai mengisi angket 

siswa mengumpulkan angket ke pada peneliti.    

3.6 Analisis Data  

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif 

persentase: 

100% x 
N
n% =  
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Keterangan: 

%   = persentase 

n  = jumlah responden pada kategori tertentu 

N = jumlah responden penelitian 

Adapun kriteria yang digunakan adalah: 

 
Analisis Deskriptif   

Kriteria Minat  
 

No Interval Kriteria 
1 0-20 Sangat rendah 
2 21-40 Rendah 
3 41-60 Cukup 
4 61-80 Tinggi 
5 81-100 Sangat tinggi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Dalam Bab ini diungkap tentang hasil penelitian tentang survei minat 

olahraga renang siswa SMP PGRI 5 Mijen Semarang. Minat tersebut diukur 

melalui aspek-aspek atau faktor-faktor yang mempengaruhi minat olahraga renang 

meliputi motivasi dan cita-cita, perhatian terhadap pelatih dan orlahraga renang, 

dukungan keluarga, fasilitas, mass media dan penonton. Dalam analisis ini 

diuraikan secara deskriptif persentase, dianalisis secara statistik menggunakan uji 

chi kuadrat. 

4.1.1 Motivasi dan Cita-cita 

Motivasi dan cita-cita merupakan faktor yang berpengaruh pada tingginya 

minat siswa terhadap olahraga renang.  Berdasarkan data yang diperoleh ternyata 

rata-rata motivasi dan cita-cita siswa-siswi terhadap olahraga renang termasuk 

cukup, dengan persentase skor 55,8% pada interval 41-60. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat dari ditribusi frekuensi tentang minat dan cita-cita siswa-siswi 

terhadap olahraga renang seperti tercantum pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 
Deskriptif Motivasi dan Cita-cita 

No Interval Kriteria f % 
1 0-20 Sangat rendah 0 0 
2 21-40 Rendah 10 20 
3 41-60 Cukup 18 36 
4 61-80 Tinggi 15 30 
5 81-100 Sangat tinggi 7 14 

 Total  50 100 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 50 siswa, terdapat 20% siswa yang 

mempunyai motivasi rendah terhadap olahraga renang, yang mempunyai motivasi 

cukup sebanyak 36%, yang mempunyai motivasi tinggi sebanyak 30% dan 

selebihnya 14% mempunyai motivasi sangat tinggi. 
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Gambar 1. Motivasi dan Cita-cita, Minat  Olahraga Renang    
 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari prosentase jawaban siswa berkaitan 

dengan motivasi dan cita-citanya seperti tercantum pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 
Deskriptif Motivasi dan Cita-cita Dilihat dari Setiap Indikatornya 

   
No Indikator motivasi dan cita-cita F % 
1 Suka dengan olahraga renang 42 84 
2 Masih mengikuti olahraga renang di sekolah 50 100 
3 Mengikuti kegiatan renang karena ingin bisa renang 47 94 
4 Mengikuti kegiatan renang karena motivasi lain 30 60 
5 Ikut ajakan teman 10 20 
6 Mengikuti kegiatan renang karena ingin jadi atlet renang 24 48 
7 Rutin melakukan kegiatan renang 27 54 
8 Ikut klub renang di luar sekolah 5 10 
9 Melakukan renang tambahan d luar kegiatan sekolah 16 32 
10 Melakukan kegiatan renang secara mandiri 24 48 
11 Melakukan kegiatan renang bersama teman-teman 32 64 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa 84% siswa menyukai olahraga renang 

dan semuanya masih mengikuti olahraga renang di sekolah. Dilihat dari 

alasannya, 94% siswa-siswi mengikuti kegiatan renang karena ingin bisa renang, 

di samping itu 60% siswa-siswi mengikuti kegiatan renang, selain ingin bisa 

renang ada motivasi lain. Kegiatan tersebut cenderunng atas kemauan sendiri, 

terbukti hanya 20% saja yang ikuti ajakan teman. Dilihat dari cita-citanya, 

ternyata hanya 48% yang mengikuti renang karena cita-citanya ingin menjadi atlet 

renang. Meskipun masih mengikuti kegiatan renang di sekolah, namun hanya 54% 

saja yang rutin melakukan kegiatan tersebut, jarang sekali siswa-siswi yang 

mengikuti klub renang di luar sekolah. Dari data hanya 10% siswa-siswi yang 

mengikuti klub renang di luar sekolah, 32% melakukan renang tambahan di luar 

kegiatan sekolah. Mereka cenderung melakukan kegiatan renang bersama teman-

temannya,  dari data hanya 48% yang melakukan kegiatan renang secara mandiri. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif di atas menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa-siswa masih mengikuti kegiatan olahraga renang di sekolah, namun 

kurang didukung dengan adanya kegiatan renang di luar jam sekolah, hal ini 

disebabkan karena sebagian besar siswa-siswi melakukan kegiatan tersebut bukan 

karena cita-citanya, melainkan hanya sekedar untuk bisa renang. 

4.1.2 Perhatian Pelatih  

Tingginya minat siswa terhadap olahraga renang, selain karena motivasi 

dan cita-cita, dipengaruhi juga oleh tingginya perhatian pelatih. Berdasarkan data 

yang diperoleh ternyata rata-rata perhatian pelatih termasuk dalam kategori tinggi, 

dengan prosentase skor 77,5% pada interval 61-80. Untuk lebih jelasnya dapat 
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dilihat dari ditribusi frekuensi tentang perhatian siswa-siswi terhadap pelatih dan 

olahraga renang seperti tercantum pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 
Deskriptif Perhatian Pelatih  

No Interval Kriteria F % 
1 0-20 Sangat rendah 1 2 
2 21-40 Rendah 7 14 
3 41-60 Cukup 4 8 
4 61-80 Tinggi 12 24 
5 81-100 Sangat tinggi 26 52 
 Total  50 100 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 50 siswa-siswi, terdapat 52% siswa 

yang merasa bahwa perhatian pelatih sangat tinggi, selebihnya 24% tinggi, 8% dalam 

kategori cukup, 14% menyatakan rendah dan 2% menyatakan sangat rendah. 
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Gambar 2. Perhatian Pelatih, Minat Olahraga Renang  

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa-siswi 

mendapat pelatihan renang dari pelatih. Dalam proses latihannya pelatih memiliki 

program latihan, memberikan motivasi dan melaksanakan proses pelatihan dengan 

baik, seperti tercantum pada tabel 4.4 



 29

Tabel 4.4 
Deskriptif Perhatian Pelatih ditinjau dari Setiap Indiaktornya 

No Indikator perhatian pelatih F % 
1 Dilatih oleh guru/pelatih 42 84 
2 Pelatih memiliki program latihan 44 88 
3 Pelatih memberikan perhatian/ motivasi 34 68 
4 Pelatih melaksanakan proses latihan dengan baik 35 70 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa 84% siswa-siswi merasa dilatih 

oleh guru atau pelatih dengan baik, 88% siswa menyatakan bahwa pelatih 

memiliki program latihan yang harus dijalankan, 68% merasa bahwa pelatih selalu 

memberikan perhatian dan motivasi dan sebanyak 70% siswa menyatakan bahwa 

pelatih dapat melaksanakan proses latihan dengan baik. 

4.1.3 Dukungan Keluarga 

Minat yang tinggi terhadap olahraga renang dipengaruhi juga oleh 

dorongan dari keluarga. Keluarga berperan penting dalam mendukung minat 

siswa-siswi dalam menekuni olahraga renang, sebab keluarga dapat memotivasi  

dan memerikan fasilitas yang dibutuhkan siswa. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dukungan keluarga terhadap anaknya dalam menekuni olahraga renang 

dalam kategori rendah dengan tingkat dukungan hanya sebesar 33%. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5 

Tabel 4.4 
Deskriptif Dukungan Keluarga 

No Interval Kriteria f % 
1 0-20 Sangat rendah 16 32 
2 21-40 Rendah 12 24 
3 41-60 Cukup 15 30 
4 61-80 Tinggi 4 8 
5 81-100 Sangat tinggi 3 6 
 Total  50 100 
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Berdasarkan data yang diperoleh hanya 6% siswa yang mendapat 

dukungan sangat tinggi dari keluarganya, 8% mendapat dukungan tinggi, 

selebihnya 30% mendapat dukungan cukup, 24% dukungannya rendah dan 32% 

dalam kategori sangat rendah. 
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Gambar 3. Dukungan Keluarga, Minat Olahraga Renang  
 
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa orang tua, saudara kurang mendukung 

minat renang siswa-siswi, begitu juga dengan fasilitas yang digunakan seperti 

celana renang, kacamata renang dan lainnya yang dibutuhkan siswa-siswi kurang 

mendapat perhatian dari orang tua, bahkan jarang orang tua yang menunggui atau 

melihat perkembangan latihan anaknya, seperti tercantum pada tabel 4.6 

Tabel 4.6 
Deskriptif Dukungan Keluarga ditinjau dari Setiap Indikatornya 

No Indikator Dukungan Keluarga f % 
1 Orang tua mendukung 28 56 
2 Saudara mendukung 22 44 
3 Memberi fasilitas olahraga 8 16 
4 Menunggui 8 16 
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Berdasarkan tabel 4.6 diatas terlihat bahwa hanya 56% orang tua yang 

selalu mendukung minat siswa-siswi mengikuti latihan renang, 44% saudara yang 

memberikan dukungan, bahkan hanya 16% orang tua yang memberikan fasilitas 

renang dan menunggui anaknya saat latihan renang. 

4.1.4 Fasilitas  

Fasilitas yang baik merupakan faktor terpenting terhadap peningkatan 

minat siswa-siswi dalam mengikuti olahraga renang. Adanya kolam renang baru 

dapat mendukung minat siswa dalam menekuni olahraga renang demikian juga 

dengan adanya kolam yang bersih, nyaman dan fasilitas yang lengkap dapat 

meningkatkan minat siswa-siswi dalam menekuni olahraga renang. 

Berdasarkan data yang peroleh ternyata kondisi fasilitas renang yang 

digunakan kurang baik, terbukti dari dukungan fasilitas hanya sebesar 36% dalam 

kategori rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.7 
Deskriptif Fasilitas 

No Interval Kriteria f % 
1 0-20 Tidak baik 19 38 
2 21-40 Kurang baik 18 36 
3 41-60 Cukup 12 24 
4 61-80 Baik 1 2 
5 81-100 Sangat baik 0 0 
 Total  50 100 

 

Tabel di atas terlihat bahwa hanya 2% siswa yang merasa bahwa fasilitas 

yang digunakan dalam kategori baik, selebihnya 24% menyatakan cukup baik, 

36% menyatakan kurang baik dan 38% menyatakan tidak baik. 
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Gambar 4. Fasilitas, Minat Olahraga Renang  
 
 

Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa fasilitas yang ada 

kurang terpenuhi.  

Tabel 4.8 
Deskriptif Fasilitas ditinjau dari Setiap Indiaktornya 

No Indikator fasilitas F % 
1 Keberadaan kolam renang cukup baik 33 66 
2 Menggunakan pelampung 7 14 
3 Pengelola menyediakan pelampung 26 52 
4 Membawa pelampung sendiri 6 12 
5 Tersedia alat pelampung berupa ban bekas 18 36 

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 66% siswa yang merasa bahwa 

keberadaan kolam renang yang digunakan cukup baik, namun fasilitas yang ada 

kurang memenuhi, terbukti hanya 14% siswa yang dapat menggunakan 

pelampung, 52% siswa menyatakan bahwa pelampung tidak disediakan pengelola. 

Hanya 12% saja yang membawa pelampung sendiri dan 36% hanya disedikaan 

pelampung berupa ban bekas. 
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4.1.5 Mass Media 

Mass media juga memberikan kotribusi terhadap minat siswa dalam 

mengikuti kegiatan olahraga renang.  Seringnya melihat event-event perlombaan 

olahraga renang yang ditayangkan TV, mengikuti perkembangan olahraga renang 

melalui media massa, membaca dan mempelajarai buku tentang olahraga renang 

dan menonton serta mengikuti olahraga renang yang diadakan di daerah 

berpengaruh pada minat siswa-siswi terhadap olahraga tersebut. Dari data yang 

diperoleh ternyata rata-rata siswa-siswi  kurang tertarik dengan media masa yang 

berhubungan dengan olahraga renang dengan rata-rata 28,5% dalam kategori 

rendah. Lebih jelasnya dapat dilihat dari distribusi frekuensi tentang mass media 

pada tabel 4.9 

Tabel 4.9 
Deskriptif Mass Media 

No Interval Kriteria f % 
1 0-20 Sangat rendah 18 36 
2 21-40 Rendah 14 28 
3 41-60 Cukup 12 24 
4 61-80 Tinggi 5 10 
5 81-100 Sangat tinggi 1 2 
 Total  50 100 

Tabel di atas ternyata hanya 2% saja yang mempunyai frekuensi sangat 

tinggi dalam mengikuti perkembangan olahraga renang melalui media massa, 

selebihnya 10% dalam kategori tinggi, 24% cukup, 28% dalam kategori rendah 

dan 36% sangat rendah.  
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Gmbar 5. Mass Media, Minat Olahraga renang    
  

 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa-siswi kurang mengikuti 

perkembangan olahraga renang melalui TV, tidak membaca buku-buku tentang 

olahraga renang, tidak menonton perlombaan renang di daerah dan tidak 

mengikuti perkembangan renang di Indonesia. 

Tabel 4.10 
Deskriptif Mass Media ditinjau dari Setiap Indiaktornya 

No Indikator Mass Media f % 
1 Melihat Kejuaraan renang di TV 26 52 
2 Mengikuti perkembangan renang di Indonesia 15 30 
3 Membaca buku-buku tentang renang  13 26 
4 Mengikuti dan menonton perlombaan renang di daerah 3 6 

Tabel di atas menunjukkan bahwa hanya 52% siswa-siswi yang selalu 

melihat kejuaraan renang di TV, 30% mengiktui perkembangan renang di 

Indonesia, 26% membaca buku-buku tentang renang dan hanya 6% saja yang 

mengikuti dan menonton perlombaan renang di daerah. 
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4.1.6 Penonton 

Faktor ada tidaknya penonton berpengaruh pada minat siswa-siswi 

mengikuti kegiatan olahraga renang, sebab dengan adanya penonton dapat 

mempengaruhi penampilan siswa-siswi dan cenderung merasa senang jika dalam 

latihan renanag banyak penonton yang mendukung. Berkaitan dengan faktor 

penonton, ternyata rata-rata faktor penonton dalam kategori cukup.  

Tabel 4.11 
Deskriptif Penonton 

 
No Interval Kriteria F % 
1 0-20 Sangat rendah 15 30 
2 21-40 Rendah 0 0 
3 41-60 Cukup 17 34 
4 61-80 Tinggi 0 0 
5 81-100 Sangat tinggi 18 36 
 Total  50 100 

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 36% siswa yang merasa bahwa sangat 

terdukung dengan adanya penonton, 34% dalam kategori cukup dan 305 dalam 

kategori sangat rendah. 
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Gambar 6.  Penonton , Minat Olahraga Renang  
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Tabel 4.12 
Deskriptif Penonton ditinjau dari Setiap Indiaktornya 

No Indikator Penonton F % 

1 Merasa senang jika ditonton orang lain 27 54 

2 Merasa senang jika ditonton keluarga 26 52 

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 54% siswa-siswi yang merasa 

senang jika ditonton orang lain dan 52% merasa senang jika ditonton keluarga. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa minat siswa-siswi dalam 

mengikuti olahraga renang dalam kategori cukup dengan prosentase sebesar 

48,6%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari distribusi frekuensi pada tabel  

Tabel 4.13 
Deskriptif tentang Minat Siswa terhadap Olahraga Renang 

 
No Interval Kriteria f % 
1 0-20 Sangat rendah 2 4 
2 21-40 Rendah 17 34 
3 41-60 Cukup 18 36 
4 61-80 Tinggi 12 24 
5 81-100 Sangat tinggi 1 2 
 Total  50 100 

Tabel di atas menunjukkan bahwa 24% siswa mempunyai minat yang 

tinggi, 2% sangat tinggi, 36% mempunyai minat cukup, 34% dengan minat yang 

rendah dan 4% sangat rendah. 
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Gambar 7.Histogram Minat Siswa Terhadap Olahraga renang  
(Sumber : Hasil Penelitian, 2005/2006) 

 

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dirangkum prosentase dari setiap 

indikator pada grafik berikut. 
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Gambar 8. Faktor faktor yang berpengaruh terhadap Minat Olahraga 
Renang   
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Pada gambar 8 terlihat bahwa faktor tertinggi karena perhatian pelatih 

yaitu sebesar 77,5%, diikuti motivasi dan cita-cita sebesar 55,82%, faktor 

penonton sebesar 53% dan faktor-faktor yang rendah yaitu keluarga sebesar 33%, 

fasilitas 36% dan mass media sebesar 28,50%. Dari hasil analisis ini menunjukkan 

bahwa siswa kurang mendapatkan dukungan dari keluarga dan fasilitas yang ada 

serta kurangnya mengikuti perkembangan olahraga renang melalui media masa, 

meskipun motivasi dan perhatian pelatih cukup baik. Kondisi inilah yang 

berpengaruh terhadap minat siswa SMP PGRI 5 Mijen Semarang dalam 

mengikuti kegiatan renang termasuk dalam kategori cukup. 

Lebih jelasnya dari hasil analisis di atas dapat dibuat prosentase secara 

relatif dari masing-masing komponen yang berpengaruh terhadap minat siswa-

siswi mengikuti ekstrakurikuler renang seperti tercantum pada tabel berikut. 

Tabel 4.15 
Persentase Relatif Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Minat Mengikuti 

Ekstra Renang 
 

No Indikator % skor % relatif 
1 Motivasi cita-cita 55,82 19,7% 
2 Perhatian pelatih 77,50 27,3% 
3 Keluarga 33,00 11,6% 
4 Fasilitas 36,00 12,7% 
5 Mass media 28,50 10,0% 
6 Penonton 53,00 18,7% 
 Total 283,82 100,0% 

 

Seperti tercantum pada tabel 4.15 ternyata perhatian pelatih menduduki 

urutan pertama jika dibandingkan dengan faktor lain yaitu mencapai 27,3%, 



 39

diikuti motivasi dan cita-cita sebesar 19,7%, penonton 18,7%, fasilitas 12,7%, 

keluarga 11,6% dan mass media hanya 10% nya. 

Persentase Relatif Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap 
Minat Mengikuti Ekstrakurikuler Renang

Perhatian pelatih
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Gambar 9. Prosentase Relatif Faktor yang Mempengaruhi Minat Mengikuti 
Ekstra Renang 

 
4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa minat mengikuti 

olahraga renang pada siswa-siswi  SMP PGRI 5 Mijen termasuk dalam kategori 

cukup. Hal ini berarti sebagian besar siswa-siswa mempunyai minat yang cukup 

dalam mengikuti olahraga renang. Minat yang cukup ini ditunjukkan dari motivasi 

dan citacita, perhatian pelatih, keluarga, fasilitas, mass media dan penonton yang 

kurang mendukung. 

Berdasarkan data yang diperoleh ternyata faktor-faktor yang paling tinggi 

berpengaruh terhadap minat mengikuti olahraga renang karena adanya motivasi 

dan cita-cita yang cukup tinggi. 

Presentase Relatif Faktor-faktor yang  Mempengaruhi
Minat Mengikuti Ekstrakurikuler Renang 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Totok Santoso di kutip dalam 

Muhaimin (1994:10) yang mengemukakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

minat seorang anak adalah motivasi dan cita-cita. Motif erat hubunganya dengan 

tujuan yang akan dicapai. 

 Di dalam menetukan tujuan itu dapat di sadari atau tidak, akan tetapi 

untuk mencapai tujuan itu perlu berbuat, sedangkan yang menjadi penyebab 

berbuat adalah motif itu sendiri sebagai daya penggerak atau pendorong. Dengan 

adanya cita-cita dan dukungan motivasi yang kuat dalam diri seseorang maka 

akan dapat membesarkan minat orang itu terhadap suatu obyek. Dengan adanya 

motivasi dan cita-cita maka siswa akan tergerak untuk mengikuti olahraga renang. 

Hal ini terbukti dari sebagian besar siswa-siswa suka terhadap olahraga renang, 

sehingga cenderung melakukan kegiatan olahraga renang di sekolah.  

Minat bermain ini tidak hanya karena faktor dari dalam diri, namun lebih 

dari itu karena faktor ekstrinsik. Faktor ektrinsik merupakan dorongan yang 

berasal dari luar individu yang menyebabkan individu berprestasi. Motivasi 

ekstrinsik adalah motivasi yang menyebabkan individu bertingkah laku karena 

adanya rangsangan dari luar individu. Faktor ekstrinsik yang berpengaruh 

terhadap minat yang cukup mengikuti olahraga renang karena adanya perhatian 

yang baik dari pelatih. Perhatian pelatih dengan didukung adanya program latihan 

yang baik, adanya motivasi yang baik dari pelatih, menyebabkan siswa cenderung 

mengikuti kegiatan olahraga renang. 

Berdasarkan data yang diperoleh ternyata perhatian orang tua terhadap 

anak yang ditunjukkan dari penyediaan fasilitas yang dibutuhkan seperti baju 

renang, kacamata renang dan kesempatan kepada anak untuk mengikuti latihan 
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renang termasuk dalam kategori rendah. Di satu siswa-siswi keluarga dalam hal 

ini sangat berperan dalam memberikan dorongan kepada peminat yang telah 

melakukan aktivitas olahraga, apabila keluarga mendukung anak mereka maka 

akan berpeganruh terhadap minat anak, sebaliknya jika keluarga tidak mendukug 

dengan kegiatan yang di minati oleh anaknya maka minat anak tersebut semakin 

turun, bahkan dapat hilang. Rendahnya dukungan dari keluarga inilah yang 

menyebabkan minat siswa-siswi terhadap olahraga renang dalam kategori cukup. 

Fasilitas dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap minat 

mengikuti olahraga renang. Fasilitas yang tersedia di kolam renang seperti ada 

tidaknya pelampung dapat berpengaruh terhadap tingginya minat mengikuti 

olahraga renang. Suatu aktivitas olahraga akan berjalan secara lancar dengan 

tersedianya fasilitas yang mendukung dan lengkap. Dengan tersedianya 

fasilitas yang mendukung dan lengkap akan menjadikan ketertarikan seseorang 

pada aktivitas olahraga tersebut. Dengan demikian akan menjadikan minat 

seseorang terhadap suatu obyek menjadi lebih besar. Berdasarkan data yang 

diperoleh ternyata sebagian besar siswa-siswa merasa bahwa fasilitas yang 

tersedia kurang lengkap, sehingga menimbulkan minat yang tidak tinggi 

terhadap olahraga renang tersebut. 

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pengaruh alat komunikasi. 

Alat-alat komunikasi itu antara lain adalah : televisi, surat kabar, mjalah dan lain-

lain. Dari media masa inilah manusia akan timbul minat untuk melakukan 
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aktivitas olahraga karena media masa sering sekali memunculkan tentang aktivitas 

olahraga dalam berbagai cabang olahraga dalam negeri ataupun luar negeri. 

Berdasarkan data yang diperoleh ternyata sebagian besar siswa-siswi kurang 

mengikuti perkembangan renang secara nasional dan internasional melalui 

televisi. Kodisi inilah yang berpengaruh terhadap minat terhadap olahraga renang 

yang cukup. 

Faktor penonton merupakan hal yang penting juga terhadap minat siswa. 

Dengan adanya penonton maka siswa-siswi akan bersemangat berlatih, apalagi 

jika ditunggui oleh keluarga, maka siswa-siswi cenderung menampilkan yang 

terbaik. Realita menunjukkan bahwa hanya sebagian yang merasa bahwa dengan 

kehadiran penonton membuat dirinya senang.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa 

simpulan antara lain: 

1. Minat siswa SMP PGRI 5 Mijen Kota Semarang terhadap olahraga renang 

ternyata dalam kategori cukup dengan prosentase sebesar 48,6%. 

2. Faktor yang berpengaruh paling tinggi terhadap minat siswa adalah perhatian 

pelatih sebesar 77,5%, diikuti motivasi dan cita-cita sebesar 55,82%, 

penonton sebesar 53%, sedangkan faktor yang kurang mendukung yaitu 

keluarga sebesar 33%, fasilitas 36%, dan mass media sebesar 28,5%. 

5.2 Saran 

Disarankan kepada berbagai pihak untuk meningkatkan minat siswa 

terhadap olahraga renang antara lain: 

1. Kepada keluarga siswa hendaknya lebih mendukung siswa-siswi dalam 

melakukan latihan renang melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dengan 

memberikan motivasi dan fasilitas yang diperlukan. 

2. Kepada pihak siswa-siswi hendaknya dapat menambah wawasan tentang 

renang melalui kegiatan membaca maupun melalui forum perlombaan renang 

sehingga dapat memacu minat siswa-siswi mengikuti latihan renang. 
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3. Pihak sekolah dapat memberikan motivasi berupa beasiswa atau hadiah 

bagi siswa-siswi yang mampu berprestasi pada olahraga renang, dengan 

demikian dapat memacu siswa-siswi yang masih mempunyai minat yang 

rendah terhadap olahraga renang. 
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