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SARI
Wulan Mayasari. 2011. “Minat Olahraga Renang Siswa Kelas X SMA N 1
Boja Kabupaten Kendal Tahun 2010/2011”.
Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana minat
siswa kelas X terhadap olahraga renang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
minat olahraga renang siswa kelas X SMA N 1 Boja Kabupaten Kendal Tahun
2010/2011.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA N 1 Boja dengan
jumlah 210 siswa, dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 210
siswa yaitu dengan teknik total sampling. Variabel dalam penelitian ini yaitu
minat siswa kelas X SMA N 1 Boja terhadap olahraga renang. Penelitian ini
menggunakan metode survei dengan pengumpulan datanya menggunakan angket.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif
presentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat siswa kelas X SMA N 1 Boja
terhadap olahraga renang yang memiliki minat sangat tinggi sebanyak 2 siswa
atau 0,95%, sebanyak 98 siswa atau 46,67% memiliki minat yang tinggi, sebanyak
87 siswa atau 41,43% memiliki minat yang rendah, dan sebanyak 23 siswa atau
10,95% memiliki minat yang sangat rendah.
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa minat siswa Kelas X
SMA N 1 Boja terhadap olahraga renang pada dasarnya memiliki minat yang
tinggi yaitu terbukti bahwa sebanyak 98 siswa atau 46,67%. Tingginya minat
olahraga renang siswa kelas X SMA Negeri 1 Boja Kabupaten Kendal
dipengaruhi oleh dua hal; pertama motivasi Intrisik sebesar 58,54%, yang kedua
adalah faktor motivasi ekstrinsik sebesar 52,49%. Dari hasil penelitian ini
disarankan kepada orang tua agar memberikan motivasi kepada anak serta
memfasilitasi mereka untuk rajin mengikuti olahraga renang disekolah agar bisa
mengembangkan bakat mereka, kepada siswa hendaknya dapat menambah
wawasan melalui media cetak atau elektronik tentang olahraga renang, kepada
guru agar mempertahankan cara mengajar yang menyenangkan, karena cara
mengajar ini terbukti disukai oleh para murid, sedangkan kepada pihak sekolah
disarankan agar olahraga renang dijadikan kegiatan ekstrakurikuler sehingga
dapat memacu minat serta mengarahkan bakat siswa terhadap olahraga renang.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Minat merupakan masalah penting di dalam pendidikan, apalagi bila dikaitkan
dengan aktivitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Minat yang ada pada diri
seseorang akan memberikan gambaran dalam aktivitas untuk mencapai tujuan.
Salah satu pengertian minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan
pada suatu hal/aktifitas, tanpa ada yang menyuruh (Slameto, 2010:180). Itu berarti
bahwa timbulnya minat terhadap suatu obyek ditandai dengan adanya rasa senang
atau tertarik, bisa dikatakan orang yang berminat terhadap sesuatu maka orang
tersebut akan merasa senang atau tertarik terhadap obyek yang diminati. Minat
yang kurang mengakibatkan kurangnya intensitas kegiatan. Kurangnya intensitas
kegiatan ini menimbulkan hasil yang kurang pula. Sebaliknya hasil yang kurang
dapat pula mengakibatkan berkurangnya minat terhadap hal itu ( Koestoer dan
Hadi Suprapto, 1986:34).
Siswa SMA sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan dalam
kategori remaja menginjak dewasa, pada masa inilah mereka mudah terpengaruh
dengan hal-hal yang positif maupun negatif. Dorongan-dorongan yang ada pada
diri remaja menggambarkan perlunya perlakuan yang meluas, sehingga ciri-ciri
dan minat remaja tergambar lebih terperinci dan faktual, sesuai dengan usia dan
kedewasaan mereka. Minat yang luas dan kemampuan berpikir kompleks disertai
dengan komitmen terhadap tugas yang tinggi membuatnya terdorong untuk terus
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mencari hal-hal baru dan menggali informasi sedalam-dalamnya untuk
memuaskan rasa ingin tahunya (Depdiknas, 2007:17). Dengan demikian ciri-ciri
dan minat remaja akan menjadi pedoman penyelenggaraan program pendidikan
jasmani dan arahnya dapat dikategorikan kedalam domain hasil belajar, yaitu
psikomotor, afektif, kognitif dan domain yang lainnya.
Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan
aktivitas otot-otot besar hingga proses pendidikan yang berlangsung tidak
terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan. Sebagai bagian yang
integral dari proses pendidikan keseluruhan, pendidikan jasmani merupakan usaha
yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan organik, neuromaskuler,
intelektual dan sosial (Abdulkadir Ateng, 1992:4). Dari pengertian tersebut dapat
dimengerti bahwa pendidikan jasmani merupakan pendidikan yang spesifik, yaitu
dengan melakukan aktifitas jasmani yang dipilih dan direncanakan akan dapat
dicapai suatu tujuan yang komplek yang akan menunjukkan kualitas yang
mempunyai arti penting dalam kehidupan pelajar, kualifikasi ini akan dapat
terwujud bila pelajar memahami kaidah-kaidah dan nilai-nilai tertentu yang
terdapat dalam pendidikan jasmani.
Menurut Abdulkadir Ateng (1992:122) tujuan keseluruhan dari olahraga
sekolah adalah membangkitkan minat dan meletakkan dasar bagi partisipasi anak
dalam olahraga dimasyarakat di luar sekolah, baik langsung maupun untuk masa
yang akan datang dan sebaiknya dibuat tiga program, yaitu program bagi semua
siswa untuk belajar dasar olahraga, sebagai bagian dari program kokurikuler,
program pertandingan antar kelas dan program pertandingan antar sekolah. Baik
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kokurikuler maupun ekstrakurikuler adalah bagian pendidikan jasmani dengan
intense pendidikan sebagai titik beratnya, bukan semata-mata meraih kemenangan
dalam pertandingan kejuaraan antar sekolah.
Kokurikuler adalah kegiatan belajar mengajar yang terdapat dalam
kurikulum sekolah wajib dan wajib dilaksanakan seluruh siswa secara perorangan
maupun berkelompok agar siswa menjadi lebih efektif dibawah bimbingan guru.
Kegiatan kokurikuler dilaksanakan disamping agar siswa lebih mendalami,
menghayati dan menguasai bahan juga adalah menuntaskan program pengajaran
yang telah diprogramkan pada program semester (intrakurikuler) tidak atau belum
dapat dilaksanakan (Ali Husein dan Syarifudin, 1986:6.16). Kegiatan kokurikuler
olahraga merupakan kegiatan olahraga yang dilakukan diluar jam pelajaran tatap
muka dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah untuk memperluas wawasan
atau kemampuan, peningkatan dan penerapan nilai pengetahuan dan kemampuan
olahraga. Pada SMA N 1 BOJA olahraga renang merupakan kegiatan
intrakurikuler yang terdapat dalam kurikulum sekolah. Macam-macam gaya yang
diberikan pada olahraga renang tersebut yaitu, gaya bebas (crawl), gaya dada
(breast stroke), gaya punggung (back stroke) dan gaya kupu-kupu (butterfly
stroke) namun karena tidak adanya sarana kolam renang maka kegiatan renang ini
dilaksanakan diluar sekolah serta diluar jam sekolah. Dengan kata lain kegiatan
renang ini merupakan kegiatan kokurikuler.
Olahraga renang merupakan salah satu olahraga sebagai sarana rekreasi,
dimana anak-anak usia sekolah sering kali mengalami kejenuhan saat belajar
dalam kelas sehingga diperlukan kegiatan rekreasi tersebut. Rekreasi (re-creation)
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berarti kesukaan/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 pada pengertian bebas, bahagia dan ekspresi alami dari setiap
manusia (Muhammad Murni, 2000:2).
Kegiatan renang pada SMA N 1 Boja bukanlah mencapai prestasi setinggitingginya, maka dari itu bagi siswa yang benar-benar berminat dapat berlatih terus
dan memperoleh kesempatan besar untuk mengembangkan prestasi olahraga
sehingga menjadi juara ini itu, dan sebagainya; sedangkan bagi yang kurang
berminat mereka sekedar mengetahui dan dapat menjalankan gerakan-gerakan dan
permainan yang berguna untuk hidup sehat dan rekreatif saja. Dalam hal ini pihak
sekolah perlu membentuk kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat
dan minat siswa dalam olahraga renang. Tujuannya yaitu agar siswa yang
berminat mempunyai sarana untuk mengembangkan bakat serta minatnya
tersebut, tidak hanya melakukan renang karena nilai semata tetapi juga prestasi
olahraga. Namun dalam menumbuhkan minat tersebut selain minat dari dalam diri
(internal) juga minat eksternal. Dalam penelitian ini fokus dalam menentukan
minat siswa yaitu motivasi, karena salah satu unsur yang membangkitkan minat
siswa untuk mengikuti olahraga renang bisa berasal dari dalam atau dikenal
dengan motivasi intrinsik dan dari luar dikenal dengan motivasi ekstrinsik.
Motivasi intrinsik disini dapat berupa cita-cita, perasaan serta perhatian sedangkan
motivasi ekstrinsik yaitu penghargaan, mass media, lingkungan dll.
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Atas dasar uraian dan penjelasan dalam latar belakang diatas, maka penulis
tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Minat Olahraga Renang
Siswa Kelas X SMA N 1 Boja Kabupaten Kendal Tahun 2010/2011”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas
dalam penelitian ini adalah seberapa besar minat olahraga renang siswa kelas X
SMA N 1 Boja Kabupaten Kendal Tahun 2010/2011?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
minat olahraga renang siswa kelas X SMA Negeri 1 BOJA Kabupaten Kendal
Tahun 2010/2011.

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :

1.4.1

Manfaat Teoritik
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

ilmiah tentang pengaruh minat terhadap olahraga renang serta dapat memberikan
gambaran tentang minat olahraga renang pada siswa kelas X SMA Negeri 1
BOJA.
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1.4.2

Manfaat Praktis
1. Manfaat praktis bagi sekolah adalah agar pihak sekolah dapat
mengetahui minat siswa terhadap olahraga renang sehingga apabila
minat siswa terhadap olahraga renang tinggi maka sekolah dapat
merencanakan untuk membuat kegiatan ekstrakurikuler renang.
2. Manfaat bagi siswa adalah bagi siswa yang berminat terhadap olahraga
renang dapat menekuni serta mengembangkan bakat dan minatnya
untuk mencapai prestasi.

1.5 Penegasan Istilah
Penegasan istilah dalam skripsi ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah
penafsiran terhadap judul skripsi dan memberikan gambaran yang lebih jelas
kepada para pembaca. Istilah dalam judul skripsi minat olahraga renang siswa
kelas X SMA Negeri 1 BOJA Kabupaten Kendal Tahun 2010/2011.
Istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam judul skripsi ini adalah sebagai
berikut:
1.5.1

Minat
Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari

perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungankecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu
(Andi Mappiare, 1982:62). Minat merupakan dorongan dari dalam diri manusia
sehingga menimbulkan rasa senang, sedangkan minat yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah minat mengikuti kegiatan olahraga renang.
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1.5.2

Olahraga Renang
Olahraga renang adalah salah satu jenis olahraga yang dilakukan di air

yang melibatkan hampir seluruh otot dan anggota badan, yang dapat dilakukan
oleh siapa saja baik laki-laki ataupun perempuan dan menjadikan tubuh sehat dan
bugar. Olahraga renang terdiri dari macam-macam gaya yaitu; gaya bebas (crawl),
gaya dada (breast stoke), gaya punggung (back stroke), gaya kupu-kupu (butterfly
stroke). Sedangkan ukuran ideal kolam renang adalah 50 meter x 21 meter, ukuran
tersebut merupakan ukuran standart olimpiade.

1.6 Pemecahan Masalah
Secara umum olagraga renang merupakan olahraga yang bertujuan sebagai
kesehatan, rekreasi, serta prestasi. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting,
namun terkadang diabaikan begitu saja. Oleh sebab itu kita perlu sejak dini,
mengarahkan anak untuk berolahraga, khususnya olahraga renang karena dengan
berenang tubuh akan menjadi sehat sehingga dapat mendukung tercapainya
prestasi belajar dan juga prestasi dalam olahraga renang. Selain itu olahraga
renang merupakan salah satu olahraga sebagai sarana rekreasi, dimana anak-anak
usia sekolah sering kali mengalami kejenuhan saat belajar dalam kelas sehingga
diperlukan kegiatan rekreasi tersebut. Segala permasalahan yang mendasari
kurangnya minat siswa terhadap olahraga renang akan mampu terasi apabila :
1. Mengidentifikasi program kokurikuler renang sebelumnya yang belum
mencapai tujuan, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui masalah apa yang
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menjadikan minat siswa yang tidak sesuai dengan tujuan, yang kemudian
ditindak lanjuti untuk mencari solusinya.
2. Hendaknya pihak sekolah, selain memberikan program kokurikuler renang
juga memberikan program ekstrakurikuler sehingga siswa yang berbakat dapat
menggali potensinya serta mengembangkan bakatnya. Salah satu bidang bakat
istimewa menurut (Feldhusen, 1994) dalam Direktorat PSLB, adalah
psikomotorik/kinestetik, yang terwujud antara lain dalam bidang olahraga.
3. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian semua warga sekolah baik kepala
sekolah, guru, siswa maupun pegawai sekolahan tentang pentingya
berolahraga, khususnya olahraga renang.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Minat
2.1.1 Pengertian Minat :
2.1.1.1 Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu
hal/aktivitas, tanpa ada yang menyuruh (Slameto, 2010:180).
2.1.1.2 Secara sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan
yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu (Muhibbin Syah,
2007:151).
2.1.1.3 Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari
perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungankecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan
tertentu (Andi Mappiare, 1982:62).
2.1.1.4 Minat adalah sikap jiwa orang seorang termasuk ketiga fungsi jiwanya
(kognisi, konasi, emosi), yang tertuju pada sesuatu, dan dalam hubungan
itu unsure perasaan yang terkuat (Abu Ahmadi, 2003:151).
2.1.1.5 Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan
mengenang beberapa aktivitas (Syaiful Bahri, 2008:166)
Dari pengertian tentang minat dapat disimpulkan bahwa minat adalah
keadaan jiwa dimana seseorang merasa tertarik pada obyek tertentu baik berupa
barang, benda atau hal lain, rasa ketertarikan terhadap obyek tersebut merupakan
suatu ketertarikan dari subyek yang disebabkan unsur-unsur tertentu yang terdapat
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pada obyek minat, dengan kata lain minat merupakan perasaan tertarik atau
menginginkan sesuatu secara sadar yang disadari oleh perasaan positif yang
nantinya akan menimbulkan perasaan yang positif juga.

2.1.2 Macam-macam Minat
2.1.2.1 Minat intrisik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas
itu sendiri. Dan minat ini dikatakan minat yang asli dan mendasar pada
diri seseorang. Sebagai contoh orang rajin belajar karena senang bukan
karena pujian atau penghargaan dari orang lain.
2.1.2.2 Minat ekstrinsik adalah minat yang menjadi tujuan akhir dari sesuatu yang
seseorang inginkan, bila tujuan akhir ini tercapai ada kemungkinan minat
tersebut akan hilang. Sebagai contoh adalah seseorang rajin belajar
karena ingin lulus ujian.
(http://www.nadrinews.blogspot.com/2011/04/cantiknya-ilmu_20.html)
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa minat merupakan suatu
sikap, minat bersifat disadari, minat sebagai penggerak, minat didasari perasaan
senang, adanya objek tertentu dan adanya perhatian serta adanya pengaruh dari
luar.

2.1.3 Bentuk Minat
Minat yang dimiliki remaja sangatlah beragam bentuknya. Menurut Andi
Mappier (1982:63) minat yang penting dan menonjol dapat dikelompokkan dalam
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minat pribadi dan sosial, minat terhadap rekreasi, minat terhadap agama, dan
minat/cita-cita pendidikan dan jabatan.
2.1.3.1 Minat Pribadi dan Sosial
Minat pribadi dan sosial merupakan minat yang mendasar pada remaja. Minat
pribadi muncul karena remaja menyadari penerimaan sosial sangat dipengaruhi
oleh keseluruhan yang diperlihatkan oleh remaja itu terhadap sekitarnya. Dengan
kata lain bahwa penyebab timbulnya minat karena ada kesadaran remaja bahwa
lingkungan sosial menilai dirinya dengan melihat apa yang dimilikinya,
sekolahnya,

kenangannya,

benda-benda

yang

dimilikinya,

teman-teman

pergaulanya serta penampilan yang terlihat dari luar pada dirinya yang dapat
dinilai oleh orang lain. Apa-apa yang dimilikinya itu dapat mengangkat atau
memerosotkan pandangan teman-teman sebayanya. Hal-hal yang bersifat pribadi
seperti postur tubuh, tampangnya dan sebagainya dapat diminatinya karena erat
berkaitan dengan keberhasilannya dalam pegaulan.
2.1.3.2 Minat Terhadap Rekreasi
Minat terhadap rekreasi pada remaja umumnya sangatlah tinggi. Rekreasi
dianggap sebagai sarana pelepas lelah, serta sebagai sarana penghilang penat
setelah berjam-jam bekerja dan beraktivitas. Namun beberapa remaja yang
disebabkan oleh keterbatasan waktu, tugas rumah, dan keterbatasan yang lainnya
menjadikan remaja lebih selektif dalam memilih apa yang disenanginya. Jenis
kelamin juga mempengaruhi perbedaan yang mencolok dalam memilih kegiatan
rekreasi, biasanya kegiatan yang membutuhkan energi fisik seperti sepak bola dan
basket lebih disenangi oleh remaja laki-laki. Baik laki-laki maupun perempuan
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lebih menganggap olahraga sebagai rekreasi, sebab olahraga terdapat unsur
rekreasi yang membuat siswa senang melakukannya. Seperti halnya olahraga
renang, yang didalamnya ada unsur bermain di dalam air serta permainanpermainan air lainnya yang membuat laki-laki ataupun perempuan melakukannya
sebagai hobby.
2.1.3.3 Minat Terhadap Agama
Menurut Ramli, dkk (2007:5) agama tentu saja bukan cuma mengajarkan
tatacara beribadah atau memunculkan segenap kebaikan moral. Agama juga
berbicara tentang keharusan untuk memahami segala sesuatu secara rasional.
Mereka membandingkan mana yang ideal dan apa yang nampak nyata, sehingga
apa yang dahulu dipercayainya sebagai hal yang benar akan diragukan pada masa
remaja. Pertanyaan-pertanyaan seperti; dari mana asal usul kehidupan, apa
sesungguhnya kenyataan itu, bagaimana kesudahan hidup itu, apa itu dosa dan
neraka semuanya mereka anggap sesuatu yang tidak rasional. Akibatnya minat
terhadap agama dapat melemah serta praktek keagamaan sering diabaikan.
2.1.3.4 Minat Terhadap Sekolah
Minat terhadap sekolah dapat dipengaruhi oleh minat orang tua atau
kelompoknya. Remaja adalah masa labil, sehingga mereka mudah terpengaruh
oleh orang lain. Pada masa remaja, biasanya mereka masih mengikuti kehendak
orang tuanya. Begitu juga dari pihak sekolah, seorang siswa akan memilki minat
tinggi terhadap sekolah bila memiliki kenyamanan didalam sekolah.
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2.1.3.5 Minat Terhadap Aktifitas Fisik
Minat terhadap aktifitas fisik atau berolahraga sangat kuat, dimana remaja
menganggap aktifitas fisik cenderung pada rekreasi dan bermain. Namun minat
tersebut juga dipengaruhi kesempatan dalam melakukan aktifitas itu sendiri.
Dengan kata lain bahwa apabila sejak dini anak dibatasi serta tidak diberi
kesempatan untuk melakukan aktifitas tersebut, maka minat ini tidak dapat
berkembang. Begitu juga sebaliknya jika diberikan kesempatan dengan cukup,
maka minat melakukan aktifitas jasmani menjadi berkembang.

2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Olahraga Renang
Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri
sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut,
semakin besar minat (Slameto, 2010:180). Minat diartikan sebagai suatu kondisi
yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang
dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri
(Sardiman A.M, 2000: 74). Suatu anggapan yang keliru adalah bila mengatakan
minat dibawa sejak lahir. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh
kemudian. Minat terhadap sesuatu dipelajari dan mempengaruhi belajar
selanjutnya serta mempengaruhi penerimaan minat-minat baru.
Menurut Slameto (1975:181) yang mengutip Tanner & Tanner (1975)
menyatakan disamping memanfaatkan minat yang telah ada, menyarankan agar
para pelatih atau pengajar juga berusaha membentuk minat-minat baru pada diri
anak didiknya, yaitu dengan jalan memberikan informasi pada anak didik
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mengenai hubungan antara suatu bahan pengajaran yang akan diberikan dengan
bahan pengajaran yang lalu, menguraikan kegunaannya bagi anak didik dimasa
yang akan datang. Bila usaha-usaha diatas tidak berhasil, pengajar dapat memakai
insentif dalam usaha mencapai tujuan pengajaran. Insentif merupakan alat yang
dipakai untuk membujuk seseorang agar melakukan sesuatu yang tidak mau
melakukannya atau yang tidak dilakukannya dengan baik. Insentif disini dapat
berupa penghargaan seperti tambahan nilai dll. Diharapkan pemberian insentif
akan membangkitkan motivasi siswa, dan mungkin minat terhadap bahan yang
diajarkan akan muncul.
Minat tidak hanya diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan
bahwa anak didik lebih menyukai sesuatu daripada yang lainnya, tetapi dapat juga
diimplementasikan melalui partisipasi aktif dalam suatu kegiatan (Syaiful Bahri,
2008:166). Anak didik yang berminat terhadap sesuatu cenderung untuk
memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sesuatu yang diminati itu dan
sama sekali tidak menghiraukan sesuatu yang lain. Dalam praktik sehari-hari,
antara minat dan perhatian pada umumnya dianggap sama/tidak ada perbedaan.
Memang keduanya hampir sama, dan dalam praktek selalu menggandeng satu
sama lain.
Salah satu untuk memperkuat minatnya adalah jika olahraga tersebut
menjadi alat baginya untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu masalah tujuan
sangat penting dalam memahami tingkah laku seseorang dalam minat terhadap
suatu olahraga. Dengan mengetahui tujuan, seseorang akan dapat mengarahkan
minatnya dengan sebaik-baiknya. Selain karena tujuan tertentu, minat berolahraga
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dapat muncul karena bertambah luasnya lingkungan seseorang dan semakin
banyaknya dia berhubungan dengan orang-orang diluar lingkungannya untuk
menambah wawasan dan minat tersebut. Selain itu, bangkitnya minat tersebut
dapat dipengaruhi dari mass media, misalnya TV, surat kabar, buku-buku dan
lain-lain. Misalnya perkembangan olahraga renang, dengan melihat seseorang
tertarik dan ingin menjadi atlet seperti yang ada di TV. Hal ini menunjukkan
bahwa minat merupakan kecenderungan jiwa seseorang terhadap sesuatu
(biasanya disertai dengan perasaan senang), karena ia merasa ada kepentingan
dengan sesuatu itu. Seorang siswa yang mempunyai kepentingan dalam bidang
olahraga misalnya bercita-cita menjadi seorang atlet renang atau keinginan
menguasai atau mahir dalam bidang olahraga, maka ia akan sangat senang dan
berminat terhadap olahraga yang dicita-citakan.
Selain hal-hal tersebut keberbakatan juga pengaruh terhadap minat anak.
Anak berbakat adalah seseorang yang mempunyai potensi untuk memperlihatkan
suatu tingkat prestasi yang sangat baik pada satu atau beberapa bidang tertentu
(Depdiknas, 2007:13). Minat yang luas dan kemampuan berpikir kompleks
disertai dengan komitmen terhadap tugas yang tinggi membuatnya terdorong
untuk terus mencari hal-hal baru dan menggali informasi sedalam-dalamnya untuk
memuaskan rasa ingin tahunya Depdiknas (2007:13). Kecepatan belajar yang
tinggi disertai rasa ingin tahu yang besar dan kreativitas yang tinggi membuatnya
membutuhkan stimulasi belajar yang berbeda dengan dibandingkan dengan ratarata anak seusianya. Dengan kata lain bahwa anak berbakat memiliki kemampuan
lebih dibandingkan teman-temannya sehingga memiliki kemampuan untuk
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menangkap materi lebih cepat, hal ini memotivasi anak untuk terus belajar hal-hal
baru dan menumbuhkan minat anak terhadap sesuatu yang mudah dikuasainya/
bakat yang dimilikinya. Dari uraian diatas jelaslah bahwa bakat mempengaruhi
minat siswa. Jika bahan pelajaran sesuai dengan bakatnya, maka hasilnya akan
lebih baik karena dia senang melakukannya. Maka dari itu penting mengetahui
bakat siswa karena dapat menempatkan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya
sehingga mencapai prestasi yang maksimal.
Menurut Abdul Rahman, (2009:261) minat mengarahkan perbuatan pada
suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia
terdapat dorongan-dorongan (motif-motif) yang mendorong manusia untuk
berinteraksi dengan dunia luar. Motif menggunakan dan menyelidiki dunia luar
(manipulate and exploring motives). Dari manipulasi dan eksplorasi yang
dilakukan terhadap dunia luar itu, lama-kelamaan timbulah minat terhadap
sesuatu. Apa yang menarik minat seseorang mendorongnya untuk berbuat lebih
giat dan lebih baik.
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui faktor–faktor yang dapat
mempengaruhi minat diantarannya motivasi, tujuan/cita-cita, kebutuhan atau
keinginan, perasaan, perhatian, penghargaan, lingkungan, pelatih, mass media dan
bakat. Peneliti membatasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi

minat

olahraga renang siswa kelas X SMA N 1 Boja Kabupaten Kendal tahun
2010/2011 diantaranya adalah motivasi, dalam hal ini motivasi dibagi menjadi dua
yaitu; motivsi intrinsik dan motivasi ekstrinsik yang mencangkup cita-cita,
perasaan, perhatian, lingkungan, fasilitas olahraga, mass media serta pengha

17

2.2.1 Motivasi
Istilah motivasi berasal dari kata bahasa Latin ”movere” yang berarti
menggerakkan (Prasetya Irawan, dkk (1997:41). Istilah motivasi mengacu pada
faktor dan proses yang mendorong seseorang untuk bereaksi atau tidak bereaksi
dalam berbagai situasi. Motif diartikan sebagai suatu kekuatan yang terdapat
dalam diri organisme yang menyebabkan organisme itu bertindak atau berbuat
(Abu Ahmadi, 2003:140).
Motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul oleh adanya rangsangan
dari luar maupun dalam sehingga seseorang berkeinginan untuk mengadakan
perubahan tingkah laku atau aktivitas tertentu lebih baik dari keadaan sebelumnya
(Hamzah B. Uno, 2007:9). Dengan sasaran sebagai berikut :
1. Mendorong manusia untuk melakukan suatu aktivitas yang didasarkan atas
pemenuhan kebutuhan
2. Menentukan arah tujuan yang hendak dicapai
3. Menentukan perbuatan yang harus dilakukan
Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan
seorang individu untuk mencapai tujunnya. Dalam hubungannya antara motivasi
dan intensitas adalah seberapa giat seseorang berusaha, tetapi intensitas tinggi
tidak akan mencapai prestasi yang memuaskan kecuali upaya tersebut dikaitkan
dengan arah yang tepat. Sedangkan ketekunan merupakan ukuran mengenai
berapa lama seseorang dapat mempertahankan usahanya.
Tujuan-tujuan yang mendasari motivasi ditentukan sendiri oleh individu
yang melakukannya, individu dianggap tergerak untuk mencapai tujuan karena
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motivasi intrinsik (keinginan beraktivitas atau meraih pencapaian tertentu sematamata demi kesenangan atau kepuasan dari melakukan aktivitas tertentu), atau
karena motivasi ekstrinsik yakni keinginan untuk mengejar suatu tujuan yang
diakibatkan oleh imbalan-imbalan eksternal.
Menurut Muhibbin Syah, (2007:151) motivasi dapat dibedakan menjadi
dua macam yaitu:
a. Motivasi intrinsik, adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa
sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. Termasuk
dalam motivasi intrisik siswa adalah perasaan menyenangi materi dan
kebutuhan matereri tersebut, misalnya untuk kehidupan masa depan siswa
yang bersangkutan.
b. Motivasi ekstrinsik, adalah hal dan keadaan yang datang dari luar individu
siswa yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Pujian dan
hadiah, peraturan/tata tertib, suri teladan orang tua, guru dan seterusnya
merupakan contoh-contoh konkret motivasi ekstrisik.
Dari penjelasan tersebut bahwa seseorang menekuni olahraga renang
karena termotivasi oleh tujuan tertentu, misalnya motivasi intrinsik yaitu
berkeinginan memiliki tubuh atau postur yang bagus, ingin bermain dan rekreasi
air. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu melakukan renang karena ingin
mendapatkan nilai, ingin mendapatkan juara sehingga mendapatkan hadiah dll.
Menurut Abu Ahmadi (2003:128) fungsi-fungsi daripada motive adalah
motive berfungsi sebagai penyeleksi perbuatan manusia, motive menuju kearah
tujuan, motive sebagai pendorong manusia agar terpenuhi kebutuhannya, segala
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tingkah laku yang bertujuan berpangkal pada motive. Dalam hal ini minat dan
motivasi memiliki saling keterkaitan yang saling mendukung satu dengan lainnya.
Munculnya minat karena adanya motivasi, dan munculnya motivasi karena
adanya minat. Maka dari itu faktor-faktor yang mempengaruhi minat dapat
dikelompokan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrisik.

2.2.1.1 Motivasi Intrinsik
1. Cita-cita
Cita-cita merupakan perwujudan dari minat, dalam hubungan dengan
prospek (jangkauan masa depan) dalam mana seseorang merencanakan dan
menentukan pilihan terhadap pendidikan, jabatan, teman hidup dansebagainya
(Andi Mappiare, 1982:62). Dalam masa remaja, minat dan cita-cita
berkembang, dan hal itu bersifat pemilihan dan berarah tujuan. Pilihan remaja
pada suatu minat tertentu atau cita-cita tertentu dalam suatu jangka waktu,
maka perasaan dan pikiran mereka tertuju atau terarahkan pada obyek yang
dimaksud. Sehingga hal-hal lain yang bukan obyek minat dan cita-cita
mereka itu, diabaikannya.

2. Perasaan terhadap Olahraga Renang dan Pelatih
Perasaan ialah suatu keadaan kerohanian atau peristiwa kejiwaan yng
kita alami dengan senang atau tidak senang dalam hubungan dengan peristiwa
mengenal dan bersifat subyektif (Abu Ahmadi, 2003:101). Perasaan lebih erat
hubungannya dengan pribadi seseorang dan berhubungan pula dengan gejala-
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gejala jiwa yang lainnya. Oleh sebab itu tanggapan perasaan seseorang
terhadap sesuatu tidak sama dengan tanggapan perasaan orang lain, terhadap
hal yang sama. Dalam hal ini perasaan terfokus pada olahraga renang serta
pelatih, seseorang yang mengalami kejadian yang sama dalam waktu yang
sama belum tentu memiliki persaan yang sama.
Menurut Abu Ahmadi (2003:104) yang mengutip Stern sehubung dengan
soal waktu dan perasaan, membedakan perasaan menjadi 3 golongan :
a) Perasaan-perasaan presens, yaitu yang bersangkutan dengan keadaankeadaan sekarang yang dihadapi. Hal ini berhubungan dengan situasi
yang aktual.
b) Perasaan-perasaan yang menjangkau maju, merupakan jangkauan kedepan
dalam kejadian-kejadian

yang akan datang, jadi masih dalam

pengaharapan.
c) Perasaan-perasaan yang berhubungan dengan waktu yang telah lalu, atau
melihat kebelakang yang telah terjadi, misalnya orang merasa sedih,
karena teringat pada zaman keemasanya beberapa tahun yang lampau.
Dari pengertian di atas bahwa perasaan merupakan faktor penting yang
menentukan minat seseorang terhadap sesuatu, karena perasaan seseorang
terhadap suatu objek itu tidak sama, misalnya siswa merasa senang dengan
cara mengajar pelatih renang mereka tetapi siswa yang lainnya tidak, maka
dari itu perasaan muncul dari diri seseorang itu sendiri yang dapat
diekspresikan dengan berbagai macam bentuk.
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3. Perhatian terhadap Olahraga Renang dan Pelatih
Perhatian yaitu keaktifan jiwa yang diarahkan kepada sesuatu obyek, baik
di dalam maupun di luar dirinya (Abu Ahmadi, 2003:145). Faktor penting
yang diperlukan seorang pelatih terhadap anak didiknya adalah gaya
kepemimpinan (Agung Purwandono:3). Seorang pelatih atau guru dianggap
sebagai panutan bagi anak didiknya, pelatih juga harus bisa berperan sebagai
teman/sahabat, orang tua, saudara, motivator dan peran-peran lain yang anak
didiknya. Dengan sikap seorang pelatih/guru yang demikian, maka anak didik
merasa senang terhadap pelatih dan juga olahraga tersebut. Salah satu tanda
adanya minat siswa terhadap olahraga renang yaitu sikap positif senang
terhadap pelatih (guru) dan olahraga renang.

2.2.1.2 Motivasi Ekstrinsik
1. Lingkungan
a) Keluarga
Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan siswa.
Pengaruh pertama kali seorang anak adalah keluarganya, karena keluarga
adalah tempat pertama yang mereka ketahui. Lingkungan keluarga sangat
berpengaruh terhadap minat anak, seorang anak diberi perhatian, dorongan,
bimbingan sehingga minat akan sesuatu hal tersebut akan muncul karena
dorongan keluarga. Siswa juga menjadi lebih bersemangat melakukan sesuatu
apabila ada dorongan dari orang tua. Begitu juga sebaliknya, apabila minat
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yang dimiliki anak tersebut tidak diberi dorongan serta dukungan keluarga
maka tidak akan berkembang.
b) Pergaulan
Lingkungan pergaulan merupakan pengaruh terbesar siswa, dimana
pergaulan ini memiliki peran tinggi dalam menentukan tujuan siswa.
Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul siswa lebih cepat masuk dalam
jiwanya daripada yang kita duga (Slameto, 2010:71). Teman bergaul yang
tidak baik misalnya yang suka bergadang, keluyuran, pecandu rokok, minumminuman dan lain-lain, pastilah akan menyeret siswa keambang bahaya dan
pastilah belajarnya akan berantakan. Begitu juga dengan kegiatan renang
disekolah, apabila teman-teman bergaulnya pergi keluyuran dan tidak
mengikuti renang, maka siswa dapat terpengaruh untuk membolos juga,
sebaliknya apabila teman bergaul siswa rajin mengikuti renang maka siswa
akan terpengaruh untuk rajin berenang. Agar siswa dapat belajar dengan baik,
maka perlulah diusahakan agar siswa memiliki teman bergaul yang baik-baik
dan pembinaan pergaulan yang baik serta pengawasan dari orang tua dan
pendidik harus cukup bijaksana.
2. Fasilitas Olahraga
Cabang olahraga renang merupakan cabang olahraga yang memerlukan
peralatan dan fasilitas yang spesifik. Fasilitas yang utama pada olahraga
renang adalah adanya kolam renang, tanpa adanya kolam renang maka tidak
akan dapat melakukan kegiatan renang. Fasilitas olahraga merupakan salah
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satu faktor yang mempengaruhi minat siswa, dengan adanya fasilitas yang
memadai akan memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan renang.
3. Mass Media
Mass media memiliki peran penting dalam memberikan informasi bagi
masyarakat. Mulai dari politik, olahraga, kesehatan, bahkan gosip dan masih
banyak lagi informasi yang dapat diperoleh dari mass media. Yang termasuk
dalam mass media adalah bioskop, radio, TV, surat kabar, buku-buku, komikkomik dan lain-lain (Slameto, 2007:10). Dalam hal ini mass media
mempengaruhi minat siswa untuk mempelajari dan menekuni olahraga
renang. Informasi-informasi yang diperoleh oleh siswa melalui mass media
akan menambah pengetahuan serta wawasan tentang olahraga renang.
Dengan adanya mass media, siswa dapat tahu manfaat olahraga renang,
bagaimana olahraga renang, prestasi dalam olahraga renang dan masih
banyak lagi yang nantinya menimbulkan ketertarikan siswa terhadap olahraga
renang tersebut. Dengan kata lain bahwa mass media merupakan salah satu
faktor penting yang mempengaruhi minat siswa.
4. Penghargaan
Penghargaan

berpengaruh besar dalam olahraga. Tanpa adanya

penghargaan pertandingan sebesar apapun tidak akan memiliki semangat.
Penghargaan merupakan motivasi tersendiri bagi seseorang untuk melakukan
olahraga. Hubungan keduanya sangat kuat, yaitu seorang atlet menginginkan
penghargaan baik itu hadiah, pujian, maupun dari segi finansial yng
merupakan motivasi atau dorongan tersendiri untuk melakukan olahraga
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tersebut. Begitu juga dengan siswa, siwa akan terdorong untuk melakukan
sesuatu apabila ada penghargaan. Penghargaan disini adalah berupa nilai,
dengan adanya nilai ini maka akan mempengaruhi minat siswa serta
memotivasi siswa untuk melakukan tindakan dengan sungguh-sungguh.

2.3 Olahraga Renang
2.3.1 Gaya dalam Olahraga Renang
Olahraga renang terdiri dari macam-macam gaya yang meliputi; gaya bebas
(crawl), gaya dada (breast stoke), gaya punggung (back stroke) dan gaya kupukupu (butterfly stroke).
2.3.1.1 Gaya Bebas (Crawl)
Gaya bebas merupakan esensi dari renang. Gaya ini akan memungkinkan
bergerak didalam air lebih cepat daripada gaya yang lain, serta memungkinkan
untuk melihat ke depan.
Gaya crawl yang artinya merangkak menyerupai berenang seekor
binatang. Aslinya adalah yang disebut juga renang anjing (dog style), dan gaya
crawl ini disebut juga gaya rimau (harimau). Gaya crawl ini disebut juga dalam
istilah olahraga renang yaitu gaya bebas, namun pengertian gaya bebas dalam
olahraga renang adalah bebas gaya, dengan pengertian sebagai berikut : bila
dalam perlombaan renang gaya bebas, artinya si perenang boleh melakukan gaya
apa saja. Bila dalam perlombaan renang gaya ganti, baik gaya ganti, baik gaya
ganti perorangan maupun gaya ganti estafet, maka si perenang yang melakukan
gaya bebas adalah gaya-gaya yang selain gaya dada, gaya punggung, dan gaya
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kupu-kupu. Dan secara umum yang dimaksud gaya bebas adalah gaya crawl.
(Muhammad Murni, 2000: 8)
Gaya bebas berarti bahwa dalam suatu nomor pertandingan yang
disebutkan demikian, peserta boleh melakukan renang dengan gaya apa saja,
kecuali dalam nomor pertandingan gaya ganti perorangan atau gaya ganti estafet,
maka gaya bebas berarti gaya lain apa saja yang bukan gaya punggung, gaya dada
atau gaya kupu-kupu (Agung Purwandono, 2008 : 20-21).
2.3.1.2 Gaya Dada (Breast Stroke)
Gaya ini sering juga disebut gaya katak, karena gerakan kaki dan tangan
hampir mirip dengan seekor katak berenang. Menurut Muhammad Murni dalam
sebuah buku yang dikarang oleh Nicolas Wynman pada tahun 1938 telah
dianjurkan melakukan gaya renang seperti seekor katak berenang, hanya bedanya
antara orang dengan katak ialah bahwa sikap meluncur orang dilakukan dengan
kedua kaki dan kedua lengan lurus, sedangkan pada katak sikap seperti itu tidak
dijumpai.
Gaya dada merupakan gaya yang mudah dan nyaman untuk dilakukan. Jika
dilakukan dengan benar gaya dada memerlukan pernafasan yang teratur dengan
wajah terbenam saat meluncur. Namun gaya ini dapat mengadaptasi keposisi semi
vertikal dengan sangat mudah, sehingga dengan kepal terangkat memungkinkan
perenang untuk melihat kedepan dan bercakap-cakap dengan perenang lain. Oleh
karena itu, gaya ini sering disebut gaya ”sosial” atau gaya ”percakapan”.
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2.3.1.3 Gaya Punggung (Back Stroke)
Gaya ini direnangkan dalam sikap terlentang atau gaya punggung. Gaya
punggung sering disebut dengan gaya bebas terbalik, yaitu gerakan renang yang
pada dasarnya sama dengan gaya bebas namun posisi tubuhnya terlentang.
Terdapat beberapa gerakan dasar dalam gerakan kaki yaitu gerakan dasar berjalan,
berlari dan mengayun. Sedangkan gerakan dasar pada gerakan lengan dan tangan
gaya punggung adalah, mengayun, menarik, dan mendorong.
2.3.1.4 Gaya Kupu-kupu (Butterfly Stroke)
Gaya kupu-kupu adalah suatu variasi dari gaya dada dimana pada gaya ini
kedua lengan harus berada di atas permukaan air untuk diteruskan ke depan,
sedangkan pada gaya dada kedua lengan diluncurkan kedepan dibawah
permukaan air.
Gerakan dasar kaki gaya kupu-kupu adalah mengayun dan menekan,
sedangkan gerakan lengan dan tangan adalah melempar, mengayun, menarik,
mendorong dan memutar. Perlu diketahui bahwa gaya kupu-kupu yang
direnangkan adalah gaya kupu-kupu yang memakai gerakan kaki gaya dada,
sedangkan gerakan seperti ekor ikan dolphin diperbolehkan. Oleh karena itu orang
sering pula mengenal gaya kupu-kupu dengan sebutan gaya dolphin.

2.3.2

Sarana dan Prasarana Olahraga Renang

Menurut Agung Purwandono (2008:52) yang mengutip colwin bahwa ukuran
ideal kolam renang adalah 50 meter x 21 meter. Ukuran tersebut merupakan
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ukuran standart olimpiade. Sedangkan menurut Abror Hisyam (1991:63)
disebutkan tentang sarana prasarana kolam renang sebagai berikut :
2.3.2.1 Bentuk Kolam Renang
Menurut bentuknya kolam renang dapat dibedakan dalam dua kelompok,
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, tempat rekreasi dan lain-lain. Bentuk ini tidak
teratur, mungkin dapat berbentuk menurut keadaan tanah di tempat itu.
2.3.2.2 Ukuran
1) Panjang bagian dalam kolam renang 50 meter.
Apabila panel sentuhan pengambilan waktu elektronik dipergunakan
pada ujung tempat start, atau ditambahkan pada ujung pembalikan, maka
panjang kolam haruslah sedemikian rupa sehingga terjamin ukuran jarak
50 m yang disyaratkan antara kedua panel.
2) Toleransi Dimensional
Berlawanan dengan ukuran panjang nominal 50 m, diberikan toleransi
sebanyak plus 0,03 m, yaitu pada 0,3 m di atas dan 0,8 m di bawah
permukaan air.
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3) Lebar sekurang-kurangnya 21 m. Sedangkan dalam kolam 1,8 m diseluruh
bagian kolam untuk olympiade atau kejuaraan dunia.
2.3.2.3 Lintasan
Jumlah lintasan ada 8 buah. Lebar lintasan masing-masing 2,50 m. Pada sisi
luar lintasan 1 dan lintasan 8 ada 2 ruang selebar masing-masing 0,50 m. Harus
ada tali lintasan yang memisahkan kedua ruang tersebut masing-masing dengan
lintasan 1 dan 8. Setiap tali lintsan terdiri dari pelampung-pelampung yang
berderetan rapat, ukuran garis tengah pelampung-pelampung tersebut minimum 5
cm sampai dengan maksimum 11m.
2.3.2.4 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-masing ujung kolam dengan satu garis melintang yang
panjangnya 1 m dengan lebar yang sama dengan lebar garis lintasan. Jarak antara
titik tengah satu garis lintasan dengan dengan yang lain hendaknya 2,50 m.
2.3.2.5 Tempat Start
Tinggi tempat start dari pemukaan air boleh mulai dari 0,5 sampai dengan
0,75 m, permukaan minimm 0,5 x 0,5 m, harus tertutup dari bahan yang tidak
licin. Kemiringan maksimal tidak melebihi 10°.
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2.3.2.6 Air
Temperatur air 24° celcius minimum

atau sama dengan 77° fahrenhait

minimum. Ketinggian air selama berlangsungnya pertandingan, air di dalam
kolam harus dijaga pada ketinggian yang tetap, tanpa gerak-gerakkan yang terasa.
2.3.2.7 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 Kebasaan (alkalinity)
2.3.2.8 Penerangan
Ada tiga tipe penerangan yang digunakan di dalam kolam renang, yaitu :
lampu dalam kolam (underwater), Lampu diatas kolam (overhead), dan lampu
menyemprot (spot).
Tujuan utama penerangan dalam kolam adalah untuk menerangi permukan air
pada waktu malam hari, selama ada kegiatan pertunjukan di air, misalnya water
show, balet, dan kegiatan lain.

2.4 Kokurikuler
Untuk dapat terlaksana dan tercapainya fungsi pendidikan olahraga,
disamping merencanakan program kegiatan intrakurikuler juga perlu direncanakan
program kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler

30

direncanakan dan dilaksanakan agar para siswa lebih mendalami, menghayati dan
menguasai bahan pelajaran yang disajikan atau dipelajari pada

kegiatan

intrakurikuler. Dengan demikian kegiatan kokurikuler dapat berbentuk kegiatan
pekerjaan rumah atau kegiatan yang berbentuk pelaksanaan belajar yang
dilakukan

dikarenakan

program-program

yang

terdapat

pada

program

intrakurikuler tidak dapat dilaksanakan disebabkan suatu hal. Kegiatan
kokurikuler dilaksanakan disaping agar siswa lebih mendalami, menghayati dan
menguasai bahan juga adalah menuntaskan program pengajaran yang telah
diprogramkan pada program semester (intrakurikuler) tidak atau belum dapat
dilaksanakan (Ali Husein dan Syarifudin, 1986:6.16).
Menurut Anon dalam skripsi Pamungkas (2007:21) secara umum
pendidikan jasmani terbagi dalam 3 bagian, yakni :
1. Intrakurikuler, kegiatan yang dilakukan pada jam pelajaran sekolah dimana
materi yang disajikan merupakan materi yang wajib diikuti oleh seluruh siswa
dan terdapat dalam kurikulum.
2. Kokurikuler adalah kegiatan belajar mengajar yang terdapat dalam kurikulum
sekolah wajib dan wajib dilaksanakan seluruh siswa secara perorangan
maupun berkelompok agar siswa menjadi lebih efektif dibawah bimbingan
guru.
3. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diikuti oleh siswa yang berminat dan
berbakat dengan materi yang tercantum dalam kurikulum, tetapi termasuk
dalam cabang olahraga yang potensial dan berkembang agar siswa mendapat
pengalaman selain dari intrakurikuler maupun kokurikuler.
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Pada SMA N 1 BOJA kegiatan renang merupakan kegiatan kokurikuler
karena kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan di sekolah sebab sekolah tidak
memiliki fasilitas kolam renang, dengan demikian pihak sekolah mengambil
tindakan dengan mengadakan pembelajaran renang diluar sekolah yaitu di kolam
renang Boja.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam
mengumpulkan data penelitiannya. Dengan variasi metode yang dimaksud adalah
dengan menggunakan angket, wawancara, observasi, tes dan dokumentasi.
(Suharsimi Arikunto 2006 : 160 ).

3.1

Populasi
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:

130). Sedangkan menurut Sugiyono, (2007: 61) populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya.
Menurut Suharsimi Arikunto, (2006:130) apabila seseorang ingin meneliti
semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan
penelitian populasi. Dalam penelitian ini sebagai populasinya adalah siswa kelas
X SMA N 1 BOJA yang berjumlah 210 siswa. Populasi tersebut merupakan
populasi terhingga dan subjeknya tidak terlalu banyak, sehingga peneliti
menggunakan penelitian populasi.
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3.2 Sampel dan Teknik Sampling Penelitian
Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 131) sampel adalah sebagian atau
wakil populasi yang diteliti. Pengambilan sampel ini dimaksud untuk memperoleh
keterangan mengenai objek penelitian, dan mampu memberikan gambaran dari
populasi. Sedangkan menurut Sugiyono (2007: 62) sampel adalah bagian dari
jumlah dan karakteristik yng dimiliki oleh populasi.
Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel
(Sugiyono, 2007:62). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan
teknik total sampling. Yang menjadi sampel yaitu seluruh siswa kelas X SMA
Negeri 1 Boja yang berjumlah 210 siswa.

3.3 Variabel Penelitian
Istilah variabel merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam
setiap jenis penelitian, F.N.Kerlinger menyebut variabel sebagai sebuah konsep
seperti halnya laki-laki dalam konsep jenis kelamin, insaf dalam konsep
kesadaran. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian
suatu objek penelitian, sedangkan variabel penelitian adalah gejala yang bervariasi
yang menjadi objek peneliti (Suharsimi Arikunto, 2006:116).
Sutrisno Hadi mendefinisikan variabel sebagai gejala yang bervariasi
misalnya jenis kelamin, karena jenis kelamin memiliki variasi : laki-laki,
perempuan, berat badan karena ada berat 40 kg dan sebagainya, gejala adalah
objek penelitian, sehingga variable adalah objek penelitian yang bervariasi
(Suharsimi arikunto 2006 : 116 ).
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Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui tentang minat terhadap
olahraga renang siswa kelas X SMA N 1 BOJA. Sehingga variabel yang diungkap
dalam penelitian ini adalah minat siswa kelas X SMA Negeri 1 Boja terhadap
olahrga renang.

3.4 Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer
untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data disebutkan bahwa suatu usaha
sadar untuk mengumpulkan data, yang dilakukan secara sistematis dengan
prosedur yang terstandar (Suharsimi arikunto 2006 : 222). Tujuan dari
pengumpulan data adalah untuk memperoleh data yang relevan, akurat dan
reliabel yang berkaitan dengan penelitian. Jadi pengumpulan data pada suatu
penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan keterangan dan informasi
yang benar dan dapat dipercaya untuk dijadikan data.
3.4.1

Metode Angket / Kuisioner
Angket atau kuesioner adalah suatu daftar yang berisi rangkaian

pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Kuesioner atau
angket mempunyai banyak kebaikan sebagai instrumen pengumpul data.
Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh
informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang
ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 2006:151). Berpedoman pada tujuan yaitu untuk
mengetahui Minat Siswa Kelas X SMA N 1 Boja terhadap olagraga renang tahun
2011, maka metode yang digunakan adalah metode kuesioner. Apabila peneliti
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menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka
sumber data disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab
pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan (Suharsimi
Arikunto, 2006:129). Dalam penelitian ini responden yang dimaksud adalah
seluruh siswa kelas X SMA N 1 Boja.
Angket yang digunakan adalah angket langsung tipe pilihan, artinya
angket disampaikan langsung kepada orang yang dimintai informasi tentang
dirinya sendiri dengan cara memilih salah satu jawaban yang sudah tersedia.
Beberapa asumsi dasar dalam kaitannya dengan teknik angket adalah
sebagai beikut : subjek adalah orang yang tahu tentang dirinya, subjek mempunyai
kejujuran dalam menjawab, subjek mampu membaca dan menafsirkan pertanyaan
yang sama seperti yang dimaksud peneliti, subjek adalah siswa kelas X SMA
Negeri 1 Boja yang berjumlah 210 siswa.
Dipilihnya angket tipe pilihan, karena angket tipe ini dapat menggali
maksud peneliti sehingga responden segera terdorong untuk mengisi angket
tersebut, lebih mudah dalam memberikan jawaban dan waktu yang diperlukan
untuk menjawab singkat jika dibanding dengan angket tipe lain.
3.4.2

Menyusun Instrumen Penelitian
Instrumen adalah alat pada waktu peneliti menggunakan suatu metode

(Suharsimi Arikunto, 2006:149). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kuesioner atau angket. Agar pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen
penelitian lebih sistematis dan dapat mengenai sasaran yang akan dituju, maka
sebagai langkah awal terlebih dahulu disusun kisi-kisi instrumen penelitian.
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Dari kisi-kisi instrumen penelitian tersebut dijabarkan ke dalam
pertanyaan-pertanyaan yang siap digunakan sebagai alat pengumpul data atau
instrumen penelitian.
Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat, maka diperlukan alat
pengukur data yang dapat dipertanggung jawabkan, yaitu alat ukur atau
instrument penelitian yang valid dan reliabel, karena instrument yang baik harus
memenuhi data persyaratan. Instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang
digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih
mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis
sehingga lebih mudah diolah (Suharsimi Arikunto, 2006:160).
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa instrument adalah alat
yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan
permasalahan peneliti. Instrument penelitian yang digunakan oleh penulis adalah
angket, angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
bentuk daftar petanyaan alternative “Ya” dan “Tidak”.
Menurut Suharsimi Arikunto, (2006:225) Sebelum kuesioner disusun,
maka harus dilalui prosedur:
1. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioer
2. Mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner
3. Menjabarkan variabel menjadi sub-variabel yang lebih spesifik dan tunggal
4. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus untuk menentukan
teknik analisisnya
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Sebelum digunakan diujicobakan pada beberapa responden di luar sampel
selanjutnya dianalisis validitas dan reliabilitasnya.

3.5 Validitas dan Reliabilitas
3.5.1 Uji Validitas
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau
kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2006:168). Suatu instrumen
dikatakan valid apabila dapat mengungkap data variabel yang diteliti secara tepat.
Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukan sejauh mana data yang
terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud.
Rumus yang digunakan adalah rumus prodact moment, yaitu:

N.∑ XY − (∑ X )(∑Y )
rxy =

{N.∑ X 2 − (∑ X 2 )}{N.∑Y 2 − (∑Y 2 )}

Keterangan :
rxy = koefisien korelasi

N = jumlah subjek
X = jumlah skor item/butir
Y = jumlah skor total
( Suharsimi, 2006:170)
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Kriteria butir angket valid jika jika rxy > rtabel. Hasil Validitas yang
diperoleh pada R = 5% dengan N= 23 diperoleh rtabel = 0,413 karena rxy > r
tabel, maka angket No.1 tersebut Valid.

3.5.2 Uji Reliabilitas
Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup
dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument
tersebut sudah baik (Suharsimi Arikunto, 2006:178). Instrument yang sudah dapat
dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.
Secara garis besar ada dua jenis reliabilitas yaitu reliabilitas eksternal dan
reliabilitas internal. Reliabilitas eksternal diperoleh dengan cara mengolah data
hasil pengetesan yang berbeda, baik dari instrument yang berbeda maupun yang
sama. Sedangkan reliabilitas internal diperoleh dengan cara menganalisis data dari
satu pengetesan. Ada dua cara untuk menguji reliabilitas eksternal suatu
instrument, yaitu teknik paralel dengan satu stel instrument diajukan pada
kelompok responden, hasilnya dikorelasikan dan yang kedua adalah teknik ulang,
dengan satu perangkat instrument diujikan pada sekelompok responden dua kali
uji coba pada waktu yang berbeda kemudian hasil keduanya dikorelasikan.
Untuk mengetahui reliabilitas internal ada bermacam-macam cara, namun
dalam penelitian ini menggunakan rumus alpha. Hal ini seperti dikemukakan oleh
Suharsimi Arikunto (2006:187) yaitu apabila peneliti memiliki instrument dengan
jumlah pertanyaan ganjil, maka peneliti tersebut tidak mungkin menggunakan
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teknik belah dua untuk pengujian reliabilitasnya. Apabila menggunakan metode
penskoran “1” dan “0” maka dapat digunakan rumus alpha.
Untuk menguji keandalan instrumen dalam penelitian ini digunakan rumus
alpha sebagai berikut:

r11 = {

n
∑ Vb
} {1 −
}
Vt
n −1

Keterangan:

r11

= reliabilitas instrumen

∑Vb = jumlah varian butir
n

= jumlah butir angket

Vt

= varian skor total

(Suharsimi, 2006: 196).
Apabila r11 > r

tabel,

maka angket tersebut reliabel Hasil reliabilitas yang

diperoleh yaitu padaR = 5% dengan N = 23 diperoleh r tabel = 0.413. karena r11 > r
tabel, maka

dapat disimpukan bahwa angket tersebut reliabel.

3.6 Metode Analisis Data
Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis
data, sehingga data-data tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan. Teknik analisis
data dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik deskriptif prosentase.
Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau
memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel/populasi
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sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang
belaku untuk umum ( Sugiyono, 2007:29).
Menurut Suharsimi Arikunto, (2006:235) secara garis besar, pekerjaan
analisis data meliputi 3 langkah yaitu:
1. Persiapan
2. Tabulasi
3. Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian
Cara perhitungan data menggunakan deskriptif prosentase, dengan rumus
sebagai berikut:
P=

n
x100%
N

Keterangan :
P

= persentase

n

= jumlah responden pada kategori tertentu

N

= jumlah responden penelitian

(Muhammad Ali, 1987:184)
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat olahraga renang siswa kelas
X SMA N 1 Boja Kabupaten Kendal, yang dilakukan kepada 210 siswa kelas X
SMA N 1 Boja Kabupaten Kendal. Angket minat siswa terhadap olahraga Renang
secara keseluruhan tercakup dalam 33

item pernyataan. Berdasarkan hasil

penelitian yang disebarkan kepada 210 siswa, minat siswa pada olahraga Renang
diperoleh hasil sebagai berikut.

4.1.1 Minat Siswa Terhadap Olahraga Renang
Berdasarkan analisis data yang terkumpul maka akan diperoleh hasil
untuk minat dalam mengikuti olahraga renang siswa kelas X SMA N 1 Boja
Kabupaten Kendal berdasarkan skor yang diperoleh dapat dirangkum dalam
tabel 4.1 berikut ini.
Tabel 4.1.
Minat Siswa Terhadap Olahraga Renang
No

Kriteria

Fekuensi

1
2
3
4

Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah
Jumlah
Sumber : Data penelitian 2011

41

2
98
87
23
210

Persentase
0.95
46.67
41.43
10.95
100%
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Berdasarkan tabel 4.1. diatas terlihat bahwa siswa kelas X SMA N 1 Boja
Kabupaten Kendal diperoleh sebanyak 98 siswa (46,67%) memiliki minat
yang tinggi terhadap olahraga renang, sebanyak 87 siswa atau 41,43%
termasuk dalam kategori rendah, sebanyak 23 siswa atau 10,95% termasuk
dalam kategori sangat rendah dan sebanyak 2 siswa atau 0,95% termasuk
dalam kategori sangat tinggi. Dengan demikian secara umum dapat dijelaskan
bahwa minat olahraga renang siswa kelas X SMA N 1 Boja Kabupaten
Kendal pada dasarnya memiliki minat yang tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat
diilustrasikan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 4.1. Minat Siswa
Sedangkan secara terperinci hasil analisis persentase setiap indicator
minat siswa yang terdiri dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam olahraga
renang dapat diperoleh hasil sebagai berikut.
Tabel 4.2.
Rangkuman Analisis Deskriptif Prosentase Faktor Motivasi
No

Indikator

Kriteria

Motivasi Intrinsik

Skor
Skor
%
diperoleh Seharusnya
1967
3360
58,54

1
2

Motivasi Ekstrinsik

1874

Rendah

Sumber : Data penelitian 2011

3570

52,49

Tinggi
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan
hasil dari motivasi diperoleh hasil bahwa faktor instrinsik yang berasal dari
dalam siswa termasuk dalam kategori tinggi sedangkan pada faktor ekstrinsik
yang berasal dari luar siswa sendiri termasuk dalam kategori rendah.

4.1.2 Cita-cita
Minat siswa dalam mengikuti olahraga renang terdiri dari beberapa faktor
antara lain cita-cita. Kriteria yang digunakan untuk mengetahui faktor cita-cita
siswa terhadap olahraga renang siswa kelas X SMA N 1 Boja Kabupaten
berdasarkan skor yang diperoleh dapat dirangkum dalam tabel 4.3 berikut ini.
Tabel 4.3.
Faktor Cita-cita
No
1
2
3
4

Kriteria

Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah
Jumlah
Sumber : Data penelitian 2011

Fekuensi

Persentase

7
0
15
188
210

3.33
0.00
7.15
89.52
100%

Berdasarkan tabel 4.3. diatas terlihat bahwa minat olahraga renang siswa
kelas X SMA N 1 Boja Kabupaten Kendal berdasarkan factor cita-cita yang
termasuk kategori sangat tinggi sebanyak 7 siswa atau 3,33%, siswa yang
termasuk dalam kategori rendah sebanyak 15 siswa atau 7,15%, siswa yang
termasuk dalam kategori sangat rendah sebanyak 188 siswa atau 89,52% dan
tidak ada yang termasuk dalam kategori tinggi. Dengan demikian secara
umum pada dasarnya bahwa cita-cita terhadap olahraga renang pada siswa
kelas X SMA N 1 Boja di Kabupaten Kendal berdasarkan faktor cita-cita pada
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dasarnya sangat rendah. Untuk lebih jelasnya dapat diilustrasikan dalam
diagram sebagai berikut.

Grafik 4.2. Faktor Cita-cita

4.1.3 Perasaan
4.1.3.1 Perasaan Terhadap Olahraga Renang
Tabel 4.4.
Faktor Perasaan Terhadap Olahraga Renang
No
1
2
3
4

Kriteria

Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah
Jumlah
Sumber : Data penelitian 2011

Fekuensi

Persentase

45
71
67
27
210

21.43
33.81
31.90
12.86
100%

Berdasarkan tabel 4.4. diatas terlihat bahwa minat olahraga renang siswa
kelas X SMA N 1 Boja Kabupaten Kendal berdasarkan faktor perasaan
terhadap Olahraga renang, terlihat sebanyak 71 siswa atau 33,81% termasuk
dalam kategori tinggi, sebanyak 67 siswa atau 31,90% termasuk dalam
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kategori rendah, sebanyak 45 siswa atau 21,43% termasuk dalam kategori
sangat tinggi dan 27 siswa atau 12,86% termasuk dalam kategori sangat
rendah. Dengan demikian secara umum dapat dijelaskan bahwa perasaan
terhadap olahraga renang pada siswa kelas X SMA N 1 Boja di Kabupaten
Kendal pada dasarnya tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat diilustrasikan dalam
grafik sebagai berikut:

Grafik 4.3. Faktor Perasaan Terhadap Olahraga Renang

4.1.3.2 Perasaan Terhadap Pelatih/Guru
Tabel 4.5.
Faktor Perasaan Terhadap Pelatih/Guru
No

Kriteria
1
2
3
4

Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah
Jumlah
Sumber : Data penelitian 2011

Fekuensi
135
34
0
41
210

Persentase
64.29
16.19
0.00
19.52
100%

Berdasarkan tabel 4.5. diatas terlihat bahwa minat olahraga renang siswa
kelas X SMA N 1 Boja Kabupaten Kendal berdasarkan faktor perasaan
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terhadap pelatih/guru termasuk kategori sangat tinggi sebanyak 135 siswa atau
64,29%, sebanyak 41 siswa atau 19,52% termasuk dalam kategori sangat
rendah, sebanyak 34 siswa atau 16,19% termasuk dalam kategori tinggi dan
tidak ada dalam kategori rendah. Dengan demikian secara umum dapat
dijelaskan bahwa perasaan siswa terhadap pelatih/guru pada siswa kelas X
SMA N 1 Boja di Kabupaten Kendal pada dasarnya sangat tinggi. Untuk lebih
jelasnya dapat diilustrasikan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 4.4. Faktor Perasaan Terhadap Pelatih/Guru
4.1.4 Perhatian
4.1.4.1 Perhatian Terhadap Olahraga Renang
Tabel 4.6.
Faktor Perhatian Terhadap Olahraga Renang
No

Kriteria
1
2
3
4

Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah
Jumlah
Sumber : Data penelitian 2011

Fekuensi
9
52
67
82
210

Persentase
4.29
24.76
31.90
39.05
100%
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Berdasarkan tabel 4.6. diatas terlihat bahwa minat olahraga renang
siswa kelas X SMA N 1 Boja Kabupaten Kendal berdasarkan faktor
perhatian terhadap Olahraga renang

sebanyak 82 siswa atau 39,05%

termasuk dalam kategori sangat rendah, sebanyak 67 siswa atau 31,90%
termasuk dalam kategori rendah, sebanyak 52 siswa atau 24,76% termasuk
dalam kategori tinggi dan 9 siswa atau 4,29% kategori sangat tinggi. Dengan
demikian secara umum dapat dijelaskan bahwa perhatian terhadap olahraga
renang pada siswa kelas X SMA N 1 Boja di Kabupaten Kendal pada
dasarnya sangat rendah. Untuk lebih jelasnya dapat diilustrasikan dalam
grafik sebagai berikut:

Grafik 4.5. Faktor Perhatian Terhadap Olahraga Renang
4.1.4.2 Perhatian Terhadap Pelatih/Guru
Tabel 4.7.
Faktor Perhatian Terhadap Pelatih/Guru
No
1
2
3
4

Kriteria

Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah
Jumlah
Sumber : Data penelitian 2011

Fekuensi

Persentase

140
40
0
30
210

66.67
19.05
0.00
14.28
100%
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Berdasarkan tabel 4.7. di atas terlihat bahwa minat olahraga renang
siswa kelas X SMA N 1 Boja Kabupaten Kendal berdasarkan faktor
perhatian terhadap pelatih/ sebanyak 140 siswa atau 66,67% termasuk dalam
kategori sangat tinggi, sebanyak 40 siswa atau 19,05% termasuk dalam
kategori tinggi, sebanyak 30 siswa atau 14,28% termasuk dalam kategori
sangat rendah dan tidak ada dalam kategori rendah. Dengan demikian secara
umum dapat dijelaskan bahwa perhatian terhadap pelatih/guru pada siswa
kelas X SMA N 1 Boja di Kabupaten Kendal pada dasarnya sangat tinggi.
Untuk lebih jelasnya dapat diilustrasikan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 4.6. Faktor Perhatian Terhadap Pelatih/Guru

4.1.5 Lingkungan
4.1.5.1 Keluarga
Kriteria yang digunakan untuk mengetahui faktor lingkungan keluarga
siswa dalam mengikuti olahraga renang Siswa Kelas X SMA N 1 Boja
Kabupaten Kendal berdasarkan skor yang diperoleh dapat dirangkum dalam
tabel 4.8 berikut ini.
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Tabel 4.8.
Faktor Lingkungan (Keluarga)
No

Kriteria

1
2
3
4

Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah
Jumlah
Sumber : Data penelitian 2011

Fekuensi

Persentase

45
108
0
57
210

21.43
51.43
0.00
27.14
100%

Berdasarkan tabel 4.8. di atas terlihat bahwa siswa kelas X SMA N 1
Boja Kabupaten Kendal berdasarkan faktor lingkungan keluarga terlihat
sebanyak 108 siswa atau 51,43% termasuk dalam kategori tinggi, sebanyak 57
siswa atau 27,14% termasuk dalam kategori sangat rendah, sebanyak 57 siswa
atau 21,43% termasuk dalam kategori sangat tinggi dan tidak ada yang
termasuk dalam kategori rendah. Dengan demikian secara umum dapat
dijelaskan bahwa factor lingkungan keluarga siswa terhadap olahraga Renang
siswa kelas X SMA N 1 Boja pada dasarnya tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat
diilustrasikan dalam grafik sebagai berikut.

Grafik 4.7. Faktor Lingkungan Keluarga
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4.1.5.2 Lingkungan Pergaulan
Tabel 4.9.
Faktor Lingkungan (Pergaulan)
No
1
2
3
4

Kriteria

Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah
Jumlah
Sumber : Data penelitian 2011

Fekuensi
115
69
0
26
210

Berdasarkan tabel 4.9. di atas terlihat bahwa

Persentase
54.76
32.86
0.00
12.38
100%

minat siswa terhadap

olahraga renang pada siswa kelas X SMA N 1 Boja berdasarkan faktor
lingkungan pergaulan terlihat sebanyak 115 siswa atau 54,76% termasuk
dalam kategori sangat tinggi, sebanyak 69 siswa atau 32,86% termasuk dalam
kategori tinggi, sebanyak 26 siswa atau 12,38% termasuk dalam kategori
sangat rendah dan tidak ada yang termasuk dalam kategori rendah. Dengan
demikian secara umum dapat dijelaskan bahwa minat siswa terhadap olahraga
renang siswa kelas X SMA N 1 Boja pada dasarnya sangat tinggi. Untuk lebih
jelasnya dapat diilustrasikan dalam grafik sebagai berikut.

Grafik 4.8. Faktor Lingkungan (Keluarga)
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4.1.6 Fasilitas
Tabel 4.10.
Faktor Fasilitas
No

Kriteria

Fekuensi

1
Sangat Tinggi
2
Tinggi
3
Rendah
4
Sangat Rendah
Jumlah
Sumber : Data penelitian 2011

15
64
89
42
210

Persentase
7.14
30.48
42.38
20.00
100%

Berdasarkan tabel 4.10. di atas terlihat bahwa minat siswa terhadap
olahraga renang pada siswa kelas X SMA N 1 Boja berdasarkan faktor
fasilitas terlihat sebanyak 89 siswa atau 42,38% termasuk dalam kategori
rendah, sebanyak 64 siswa atau 30,48% termasuk dalam kategori tinggi,
sebanyak 42 siswa atau 20% termasuk dalam kategori sangat rendah dan 15
siswa atau 7,14% kategori sangat tinggi. Dengan demikian secara umum
dapat dijelaskan bahwa minat siswa terhadap olahraga renang siswa kelas X
SMA N 1 Boja berdasarkan faktor fasilitas pada dasarnya rendah. Untuk
lebih jelasnya dapat diilustrasikan dalam grafik sebagai berikut.

Grafik 4.9. Faktor fasilitas
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4.1.7

Mass Media
Tabel 4.11.
Faktor Mass Media
No

Kriteria

1
2
3
4

Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah
Jumlah
Sumber : Data penelitian 2011

Fekuensi
6
12
0
192
210

Persentase
2.86
5.71
0.00
91.43
100%

Berdasarkan tabel 4.11. di atas terlihat bahwa minat siswa terhadap
olahraga renang pada siswa kelas X SMA N 1 Boja berdasarkan faktor mass
media erlihat sebanyak 192 siswa atau 91,43% termasuk dalam kategori
sangat rendah, sebanyak

12 siswa atau 5,71% termasuk dalam kategori

tinggi, sebanyak 6 siswa atau 2,86% termasuk dalam kategori sangat tinggi
dan tidak ada kategori rendah. Dengan demikian secara umum dapat
dijelaskan bahwa minat siswa terhadap olahraga renang siswa kelas X SMA
N 1 Boja berdasarkan mass media pada dasarnya sangat rendah. Untuk lebih
jelasnya dapat diilustrasikan dalam grafik sebagai berikut.

Grafik 4.10. Faktor Mass Media
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4.1.8

Penghargaan
Tabel 4.12.
Faktor Penghargaan
No
1
2
3
4

Kriteria

Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah
Jumlah
Sumber : Data penelitian 2011

Fekuensi
8
74
61
67
210

Persentase
3.81
35.24
29.05
31.90
100%

Berdasarkan tabel 4.12. diatas terlihat bahwa minat siswa terhadap olahraga
renang pada siswa kelas X SMA N 1 Boja berdasarkan faktor penghargaan
terlihat sebanyak 74 siswa atau 35,24% termasuk dalam kategori tinggi,
sebanyak 67 siswa atau 31,90% termasuk dalam kategori rendah, sebanyak
61 siswa atau 29,05% termasuk dalam kategori rendah dan 8 siswa atau
3,81% kategori sangat tinggi. Dengan demikian secara umum dapat
dijelaskan bahwa minat siswa terhadap olahraga renang siswa kelas X SMA
N 1 Boja berdasarkan faktor penghargaan pada dasarnya tinggi untuk
jelasnya dapat diilustrasikan dalam grafik sebagai berikut.

Grafik 4.11. Faktor Penghargaan
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4.2 Pembahasan
Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari
perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungankecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa minat olahraga renang siswa
kelas X SMA N 1 Boja Kabupaten Kendal sebanyak 2 siswa atau 0,95% dalam
kategori sangat tinggi, sebanyak 98 siswa atau 46,67% dalam kategori tinggi,
sebanyak 87 siswa atau 41,43% dalam kategori rendah dan 23 siswa atau 10,95%
yang dalam kategori sangat rendah. Hal ini memberikan gambaran bahwa
olahraga renang merupakan olahraga yang digemari oleh anak-anak khususnya
para siswa kelas X SMA N 1 Boja. Banyaknya siswa yang berminat terhadap
olahraga renang tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

4.3.1

Motivasi

Motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul oleh adanya rangsangan
dari luar maupun dalam sehingga seseorang berkeinginan untuk mengadakan
perubahan tingkah laku atau aktivitas tertentu lebih baik dari keadaan sebelumnya.
Motivasi siswa terhadap olahraga renang pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu
motivasi dari dalam diri siswa (intrinsik) dan motivasi dari luar siswa (ekstrinsik).
Berdasarkan dari hasil rangkuman analisis deskriptif prosentase menunjukkan
faktor motivasi intrinsik siswa terhadap olahraga renang termasuk dalam kategori
tinggi yaitu sebanyak 58,54%. Sedangkan faktor motivasi ekstrinsik dalam
kategori rendah, yaitu sebanyak 52,49%.

55

Tingginya faktor motivasi intrinsik yang didapat tidak lepas dari faktor citacita, perasaan, dan perhatian. Sedangkan rendahnya motivasi ekstrinsik tidak lepas
dari faktor lingkungan, pergaulan, fasilitas, mass media serta penghargaan.

4.3.2 Cita-cita
Cita-cita merupakan perwujudan dari minat, dalam hubungan dengan
prospek (jangkauan masa depan) dalam

mana seseorang merencanakan dan

menentukan pilihan terhadap pendidikan, jabatan, teman hidup dan sebagainya.
Dalam masa remaja, minat dan cita-cita berkembang, dan hal itu bersifat
pemilihan dan berarah tujuan. Berdasarkan hasil bahwa faktor cita-cita siswa
terhadapat olahraga renang pada dasarnya sangat rendah, yaitu sebanyak 89,52%
termasuk dalam kategori sangat rendah serta kategori rendah sebanyak 7,15%.
Kategori sangat tinggi sebesar 3,33% sedangkan tidak ada pada kategori tinggi.
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa rata-rata siswa kelas X SMA N 1
Boja tidak mempunyai cita-cita atau impian menjadi atlet renang, dikarenakan
memang belum ada wadah yang dapat digunakan untuk menampung bakat serta
minat siswa terhadap olahraga renang seperti kegiatan ekstrakurikuler.

4.3.3

Perasaan

Perasaan adalah suatu keadaan kerohanian atau peristiwa kejiwaan yang kita
alami dengan senang atau tidak senang dalam hubungan dengan peristiwa
mengenal dan bersifat subyektif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil
bahwa faktor perasaan siswa terhadap olahraga renang pada dasarnya tinggi . Hal
ini terlihat dari hasil analisis deskriptif prosentase menunjukkan faktor perasaan
siswa terhadap olahraga renang termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebanyak
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33,81%, sebanyak 31,90% kategori rendah, kategori sangat tinggi 21,43% dan
sebanyak 12,86% masuk dalam kategori sangat rendah. Tingginya faktor perasaan
siswa terhadap olahraga renang dikarenakan siswa kelas X SMA N 1 Boja senang
dengan olahraga renang. Dari pengamatan yang dilakukan peneliti, peneliti
menemukan bahwa siswa merasa senang ketika berhasil menguasai gaya baru,
seperti gaya katak atau kupu-kupu dan mereka juga kerap kecewa bila praktek
olahraga renang mereka gagal atau batal.
Sedangkan faktor perasaan siswa terhadap pelatih atau guru pada dasarnya
sangat tinggi. Hal ini terlihat dari hasil bahwa sebanyak 64,29% masuk dalam
kategori sangat tinggi, sebanyak 19,52% masuk dalam kategori sangat rendah,
sebanyak 16,19% masuk dalam kategori tinggi dan tidak ada pada kategori
rendah.Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menemukan fenomena bahwa guru
olahraga mengajar dengan cara yang menyenangkan, hal inilah yang mendorong
minat siswa kelas X SMA N 1 Boja terhadap olahraga renang.

4.3.4 Perhatian
Perhatian adalah pemusatan energi psikis yang tertuju kepada suatu objek
pelajaran atau dapat dikatakan sebagai banyak sedikitnya kesadaran yang
menyertai aktivitas latihan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa
faktor perhatian siswa terhadapap olahraga renang termasuk dalam kategori sangat
rendah.

Hal ini terlihat dari hasil deskriptif prosentase menunjukkan faktor

perhatian siswa terhadap olahraga renang pada dasarnya sangat rendah yaitu
sebanyak 39,05% responden. Sedangkan faktor perhatian siswa terhadap guru
pada dasarnya sangat tinggi yaitu sebanyak 66,67% responden.
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Rendahnyan faktor perhatian terhadap olahraga renang, disebabkan kurang
aktifnya siswa mempelajari tentang teori, serta mengikuti perkembangan olahraga
renang baik melalui media cetak maupun media elektronik.
Sedangkan tingginya faktor perasaan siswa terhadap pelatih/guru dari hasil
pengamatan yang dilakukan peneliti lakukan peneliti menemukan fenomena
bahwa, tingginya perhatian siswa kelas X SMA N 1 Boja terhadap pelatih atau
guru dan juga pelatih mengajarkan metode yang menyenangkan, sehingga siswa
memperhatikan dan juga mengikuti perintah, petunjuk serta intruksi dari
guru/pelatih. Terbukti sebanyak 140 siswa atau 66,67 siswa memiliki minat sangat
tinggi.

4.3.5 Lingkungan
Lingkungan dalam hal ini mencakup peranan keluarga, dan teman pergaulan.
Dari penelitian diperoleh

hasil bahwa faktor lingkungan (keluarga)

pada

dasarnya tinggi yaitu sebanyak 108 siswa atau 51,43% masuk dalam kategori
tinggi. Sedangkan faktor lingkungan teman bergaul pada dasarnya sangat tinggi
yaitu sebanyak 115 siswa atau 54,76% masuk kategori sangat tinggi.
Tingginya faktor lingkungan keluarga dikarenakan lingkungan keluarga
memilki pengaruh bagi tinggi rendahnya minat siswa kelas X SMA N 1 Boja
untuk mengikuti kegiatan olahraga renang. Dari hasil penelitian keluarga
khususnya orang tua memberikan dukungan serta ijin untuk mengikuti kegiatan
renang, serta memberikan tambahan uang saku bagi para siswa. Para orang tua
menganggap bahwa berenang merupakan salah satu kemampuan yang bermanfaat
sehingga orang tua berharap agar anak mereka mempunyai kemampuan berenang.
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Sedangkan tingginya faktor lingkungan teman bergaul dikarenakan pada usia
remaja para siswa kelas X SMA N 1 Boja, masih ciderung untuk ingin berkumpul
bersama teman-teman dan juga masih mudah terbawa arus oleh teman-temannya,
ketika teman sebayanya pergi berenang mereka juga akan ikut berenang. Sehingga
banyak siswa yang berminat untuk berenang karena faktor teman-temannya.

4.3.6 Fasilitas
Cabang olahraga renang merupakan cabang olahraga yang memerlukan
peralatan dan fasilitas yang spesifik. Fasilitas yang utama pada olahraga renang
adalah adanya kolam renang, tanpa adanya kolam renang maka tidak akan dapat
melakukan kegiatan renang. Fasilitas olahraga merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi minat siswa, dengan adanya fasilitas yang memadai akan
memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan renang.
Dari penelitian diperoleh hasil kategori rendah sebesar 42,38%, kategori tinggi
sebesar 30,48%, kategori sangat rendah sebesar 20% dan sangat tinggi sebesar
7,14%. Hal ini dikarenakan kolam renang yang dijadikan tempat mereka berenang
tidak memiliki fasilitas yang lengkap, seperti alat bantu renang atau pelampung
yang sedikit jumlahnya serta daya tampung kolam yang terbatas, membuat siswa
kelas X SMA N 1 Boja acapkali harus bergantian tempat bila melakukan olahraga
renang.

4.3.7 Mass Media
Mass media memiliki peran penting dalam memberikan informasi bagi
masyarakat. Yang termasuk dalam mass media adalah bioskop, radio, TV, surat
kabar, buku-buku, komik-komik dan lain-lain . Dalam hal ini mass media
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mempengaruhi minat siswa untuk mempelajari dan menekuni olahraga renang.
Informasi-informasi yang diperoleh oleh siswa melalui mass media akan
menambah pengetahuan serta wawasan tentang olahraga renang.
Dari hasil yang diperoleh kategori sangat rendah sebesar 91,43%, kategori
tinggi 5,71%, kategori sangat tinggi 2,86% dan tidak ada pada kategori rendah.
Hal ini dikarenakan minat siswa untuk mengikuti berita perkembangan olahraga
renang tidak besar, untuk mengetahui perkembangan terkini tentang olahraga
renag baik melalui media cetak maupun elektronik tidak mereka lakukan.

4.3.8 Penghargaan
Penghargaan merupakan motivasi tersendiri bagi seseorang untuk melakukan
olahraga. Hubungan keduanya sangat kuat, yaitu seorang atlet menginginkan
penghargaan baik itu hadiah, pujian, maupun dari segi finansial yng merupakan
motivasi atau dorongan tersendiri untuk melakukan olahraga tersebut.
Dari hasil penelitian bahwa 35,24% masuk dalam kategori tinggi, 31,90%
masuk dalam kategori sangat rendah, sedangkan dalam kategori rendah sebesar
29,05 dan 3,81% masuk dalam kategori sangat tinggi.
Tingginya minat dikarenakan siswa ingin mendapatkan penghargaan berupa
nilai, dengan adanya nilai ini maka akan mempengaruhi minat siswa serta
memotivasi siswa untuk melakukan tindakan dengan sungguh-sungguh. Dan
rendahnya minat siswa dikarenakan siswa rata-rata tidak mempunyai cita-cita
untuk menjadi atlet sehingga faktor penghargaan seperti segi finansial, piagam
dan penghargaan tidak begitu memotivasi siswa untuk melakukan renang.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Pada dasarnya minat olahraga renang siswa kelas X SMA Negeri 1 Boja
Kabupaten Kendal tahun 2010/2011, termasuk dalam kategori tinggi. Dari
hasil penelitian diperoleh sebanyak 98 siswa (46,67%) memiliki minat yang
tinggi terhadap olahraga renang, sebanyak 87 siswa atau 41,43% termasuk
dalam kategori rendah, sebanyak

23 siswa atau 10,95% termasuk dalam

kategori sangat rendah dan sebanyak 2 siswa atau 0,95% termasuk dalam
kategori sangat tinggi.
2. Tingginya minat olahraga renang siswa kelas X SMA Negeri 1 Boja
Kabupaten Kendal dipengaruhi oleh dua hal; pertama motivasi Intrisik sebesar
58,54%, yang kedua adalah faktor motivasi ekstrinsik sebesar 52,49%

5.2 Saran
Dari penelitian minat olahraga renang siswa kelas X SMA Negeri 1 Boja
Kabupaten Kendal tahun 2010/2011, maka peneliti menyarankan:

60

61

1. Kepada orang tua agar memberikan motivasi kepada anak serta memfasilitasi
mereka untuk rajin mengikuti olahraga renang disekolah agar bisa
mengembangkan bakat mereka.
2. Kepada Sekolah agar olahraga renang dijadikan kegiatan ekstrakurikuler. Hal
ini penting agar siswa termotivasi untuk berlatih renang.
3. Kepada Guru agar mempertahankan cara mengajar yang menyenangkan,
karena cara mengajar ini terbukti disukai oleh para murid.
4. Kepada siswa agar menambah wawasan melalui mass media sehingga
memperluas pengetahuan terhadap olahraga renang. Hal ini penting agar siswa
termotivasi untuk megikuti kegiatan renang.
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c) Mass Media

12. Mengikuti perkembangan
olahraga renang
13. Setuju apabila olahraga
1) Keluarga

renang dijadikan kegiatan
ekstrakurikuler

d) Penghargaan
14. Memperhatikan pelatih saat
2) Teman
bergaul

memberikan pejelasan
15. Melaksanakan perintah
pelatih dengan sungguhsungguh
16. Melaksanakan perintah
pelatih dengan perasaan
senang
17. Orang tua memberikan
fasilitas olahraga renang
18. Dukungan orang tua
19. Tambahan uang saku dari
orang tua

20. Berlatih renang bersama
teman
21. Rajin berenang karena ikutikutan teman
22. Berenang karena ingin
berkumpul bersama temanteman
23. Fasilitas kolam renang
24. Kondisi kolam renang
25. Menggunakan alat bantu
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renang
26. Pengelola kolam renang
menyediakan alat bantu
berenang
27. Melihat tayangan televisi
yang menayangkan
olahraga renang
28. Membaca dan mempelajari
buku-buku,majalah,surat
kabar tentang
perkembangan renang
29. Menonton perlombaanperlombaan renang yang
ada didaerah
30. Ingin mendapatkan
kemenangan dalam
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31. Ingin mendapatkan hadiah
baik piagam maupun segi
finansial
32. Ingin mendapatkan nilai
bagus
33. Ingin mendapatkan pujian
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Lampiran 11

ANGKET PENELITIAN
Minat Olahraga Renang Siswa Kelas X Sma N 1 Boja
Kabupaten Kendal Tahun 2010/2011
Petunjuk pengisian angket:
1. Sudilah kiranya saudara mengisi angket ini sesuai dengan keadaan yang
sesungguhnya.
2. Jawaban yang anda berikan hanya akan digunakan sebagai data penelitian
3. Dalam angket tersedia jawaban alternatif dengan ketentuan sebagai berikut:
- Berilah tanda (x) pada huruf a jika jawaban anda adalah “Ya”
- Berilah tanda (x) pada huruf b jika jawaban anda adalah “Tidak”
4. Tulislah nama, no absen, kelas dan untuk kesediaan saudara mengisi angket
ini, kami ucapkan terima kasih.
Identitas Responden
Nama

:

No absen

:

Kelas

:

Soal penelitian
1. Apakah olahraga renang sesuai dengan cita-cita anda ?
b. Tidak
a. Ya
2. Apakah anda ikut kegiatan renang karena ingin jadi atlet renang ?
a. Ya

b. Tidak

3. Apakah anda merasa senang saat berenang ?
a. Ya
b. Tidak
4. Apakah anda merasa senang saat menguasai teknik dan teori renang ?
a. Ya

b. Tidak

5. Apakah anda merasa sedih apabila kegiatan renang tidak dapat
dilaksanakan ?
a. Ya

b. Tidak

6. Apakah anda merasa senang apabila menjadi atlet renang ?
a. Ya

b. Tidak

7. Apakah guru/pelatih anda menyenangkan saat mengajar renang?
a. Ya

b. Tidak
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8. Apakah anda merasa puas dengan cara mengajar guru/pelatih renang anda?
a. Ya

b. Tidak

9. Apakah anda merasa senang terhadap program latihan yang diberikan
guru/peltih renang anda ?
a. Ya

b. Tidak

10. Apakah anda berkeinginan untuk mendalami renang ?
a. Ya

b. Tidak

11. Apakah anda serius dalam melakukan latihan renang?
a. Ya

b. Tidak

12. Apakah anda mengikuti berita perkembangan tentang olahraga renang?
a. Ya

b. Tidak

13. Apakah anda setuju bila olahraga renang dijadikan salah satu kegiatan
ekstrakurikuler disekolah ?
a. Ya

b. Tidak

14. Apakah anda memperhatikan saat pelatih memberikan penjelasan ?
a. Ya

b. Tidak

15. Apakah anda selalu menjalankan instruksi dari pelatih dengan sungguhsungguh ?
a. Ya
b. Tidak
16. Apakah anda selalu mengikuti perintah guru dengan perasaan senang ?
a. Ya

b. Tidak

17. Apakah orang tua memberikan fasilitas olahraga renang yang anda
butuhkan ?
a. Ya

b. Tidak

18. Apakah orang tua mendukung anda untuk mengikuti kegiatan renang ?
a. Ya

b. Tidak

19. Apakah orang tua memberikan tambahan uang saku saat anda berenang?
a. Ya

b. Tidak

20. Apakah anda senang berenang bersama teman-teman ?
a. Ya
b. Tidak
21. Apakah anda rajin berenang apabila teman-teman anda juga berenang ?
a. Ya

b. Tidak
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22. Apakah anda berenang karena ingin berkumpul bersama teman – teman ?
a. Ya

b. Tidak

23. Apakah didaerah anda ada fasilitas kolam renang?
a. Ya

b. Tidak

24. Menurut anda apakah kondisi kolam renang tempat anda berlatih sudah
baik ?
a. Ya

b. Tidak

25. Apakah saat berlatih renang anda pernah menggunakan alat pelampung
(alat bantu renang) ?
a. Ya

b. Tidak

26. Jika anda menggunakan alat bantu, apakah alat tersebut disediakan oleh
pengelola kolam?
a. Ya

b. Tidak

27. Sekarang ini banyak pertandingan renang ditayangkan di televisi, baik
pertandingan dalam negeri maupun luar negeri, apakah anda menonton ?
a. Ya

b. Tidak

28. Apakah anda membaca buku- buku, majalah atau surat kabar tentang
berita perkembangan olahraga renang nasional maupun internasional ?
a. Ya

b. Tidak

29. Apakah anda pernah menonton/mengikuti perlombaan renang dikota anda?
b. Tidak
a. Ya
30. Apakah anda ingin mendapatkan kemenangan dalam setiap mengikuti
pertandingan ?
a. Ya

b. Tidak

31. Apakah setiap mendapat kemenangan anda menginginkan piagam maupun
segi finansial?
a. Ya

b. Tidak

32. Apakah anda mengikuti kegiatan renang karena mendapat nilai baik ?
a. Ya

b. Tidak

33. Apakah anda berenang karena ingin mendapatkan pujian?
a. Ya

b. Tidak
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DAFTAR NAMA SAMPEL PENELITIAN
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

NAMA
Agustina Wulandari
Anselmus Lambang K
Avidta Syafitri
Bait Lina Putri Mahardika
Daniel Zicho
Dhominikus Dhiko Haryo P
Diah Putri Aprilia NIngrum
Eka Putri Utami
Endah Restu Winarni
Fajar Tintus HAmijaya
Febriani Mustikasari
Gregurius Bagus I
Festi Alvi Rahmawati
Gregorius Mahendra BAgus P
Kartika DEwi Purnami
Marfuah
Mila Indah P
Monica Galih M
Muhibah Dwi Wulansari
Nadia Rulie Puspitasari
Nidia Yuniar
Niken Pusparani
Nunung Khotimatul Laylia
Piji Fihastuti
Ponco Hedy Kusuma
Rieza Dwi Agustin
Ristya
Riska Ardhana
Selva Meidantika
Taufan D
Tri Karunia W
Vania Owena C
Wisnu Bayu W
Wisnu Bayu W
Yayang Ebit W
Yusinta Ardiana
Aditya Golda M
Afisia Riska Putri
Alif W
Amelina
Anisa Trias A

KELAS
X1

X2
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Apridita Rachma Ariyani
Arsi Tri Anjani
Astrid YR
Dani Widyawati
Dian Indriani
Erni Ismawati
Valentine Ragil Y
Listiono
Moch. Roza AF
Mochammad Adip M
Nahdira A.H
Nur Anjani Agil A.S
Prima Dewi N
Puspita Ayu LAras S
Ratih Desiana
REtno Purnama Ningtiyas
SEtyo Dian L
Siti Zulikna Diah Ayu Kusumaningrum
Setiyana Ma’rufah
Widya Nurul Huda
Alfiana Festianto Iman
Amelia Ifana Dewi
Atick Islamiah
Atika R
Bayu Satriya Adi Nugroho
Klara Sinta Pawestri
Denida Hesti S
Dian Pratiwi
Diah Putri Aprilianingsih
Enggar Aji Nugroho
Erna Suci F
Fesa Maulana
Isna Azmi Kurniawan
Harda Sari Selita
Hardiyanti M
Indra Purwantika
Jeni Kafi Pfa
Linda Uji
Majid Dian Nura
Reza Ade
Riski N.H
Tanti Nugraheni
Tri Wahyu Ningsih
Vifan Wijaya
Vivi Elsa Angreani
Yuana Astaringga

X3
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88 Yulia Tiara Ajeng Resdiana
89 Abna Dian F
90 Aditya Rian Andreya
91 Alvianisa Syafiarani
92 Ana Difiyanti
93 Asgita Resty W
94 Dewi Kurnia Sari
95 Enggar Jati Pamungkas
96 Kunthi Fatimah
97 M. Ali Azar
98 Mochammad Choiril Anwar
99 Mindya W
100 M. Naharus Surur
101 Nindy Aprilyani
102 Nindia Kharisma Mahardika
103 Nanik Fakhotul R
104 Nur Rofida Taufikhoh
105 Nurul Fitriani
106 Nurul Khotimah
107 Pinda Ayu W
108 Retno Palupi H
109 Riska Agustina
110 Ponco
111 Rizki Febri D
112 Sarsa Rizki P
113 Shinta Widiyanti
114 Siti Rodhiatun
115 Surya Wardani
116 Tri Bowo Nugroho H
117 Umi Fitriyah
118 Yuniar Prisma
119 Yuyun Evi Mastuti
120 Ahmad Sidiq I.F
121 Aisyiyatul Hidayah
122 Adi Cahyo G
123 Alit Ningtyastuti
124 Alma Mona Mufida
125 Annisa Rahmalia
126 Auliya Nur Arisa Ulfah
127 Diah Ayu Safitri
128 Diah Suji Utami
129 Erna Widyarani
130 Hana Yunita Listanti
131 Hani Bijayani
132 Helenika C. Putri
133 Hesti Heidiyanti

X4

X5
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134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Imron Nur Rois
Ira Handayani
Isnanda H.M
Mardiana H
M. Luqihanul Hakim
Muhammad An’im fatahna
Muhammad Fahrudin
Nainul Muna
Ribut Wahyudi
Ririn Dwi Ariyani
Risa Auli Hapsari
Sevia Wati Novia Ningrum
Sigit Aditya Putra
Sivia Mawar Ningrum
Tiarska Dara Novelia
Tri Wahyuni
Abdul Ghofar T
Adriyan S
Anindya Indah R
Apriliana Sari
Arosda Febri Kurniawan
Afif Ponco P
Charis Rahmalia Chusna
Devi Febriana
Dwi Utami Putri
Fa’izzatun Nisa
Faris Salma H
Ika Indriyani
Imam Baihaki
Linda Widi Arinawati
Muhammad Mifatul Kirom Rijal Pamungkas
Nurul Widarwati
Pipit Lindiyana
Ragil Trisnawati
Rini Sarwiyah
Risma Sinta Primandany
Rizza Auro
Siti Rokhayah
Vega Agayantri S
Vina Cahyaningtyas
Wahyu Nur F
W.O Pitaloka
Wulan Prihatiningtyas
Wike Mustikasari
Adam F
Amelia Rahmanasari

X6

X7
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180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

Anies Roosi. D
Aulia Nurfaizah
Cindy Aditya Anggraini
Devi Widiya Aqmarina
Dina Nurhayati
Dwi Fathun A.H
Eldha K
Fannisa MAhastuti
Fartur Noar
Firda Usti Prisma Wardani
Isnaeni Igalisanti
Fiskhan Arya.P
Karunia Ningsih Tri. Putri Anti
Lailatul HIdayah
Lintang Rantri Dewanggi
Lupna Ilma Desita
M. Saiful Farisin
Maheir Luhur W
Namik Sri Hayati
Puji Arohmah
Rifka Rosya Fitriana
Rima Nurjanah
Theafen Diyan Suka
Umi Isnawati
Wiwit Nurliyas
Yosnaufal Acmad
Ahmad Murtadho
Dika Nandi S
Fauzi Racman
Sandi Kurniawan
Riini Isnawati
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DOKUMENTASI

Gambar 1. Profil SMA N 1 Boja

Gambar 2. Visi dan Misi SMA N 1 Boja

Gambar 3. Proses Ijin Pengisian Angket di Kelas
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Gambar 4. Proses Pembagian dan Penjelasan Cara mengisi Angket

Gambar 5.Guru Kelas Membantu Mengawasi Proses Pengisian Angket

Gambar 6. Guru Penjas Membantu Menjelaskan Proses Pengisian Angket
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Gambar 6. Proses Pengisian Angket Setelah Pelajaran Penjas

Gambar 7. Kolam Renang Boja

Gambar 8. Kondisi Kolam Renang
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Gambar 9. Kolam Renang Anak

Gambar 10. Sarana Penunjang Renang

