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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga adalah kegiatan menggerakkan seluruh anggota tubuh 

secara teratur, sehingga otot–otot menjadi kuat, persendian tidak kaku, dan 

aliran darah berjalan lebih lancar ke semua jaringan dan organ organ tubuh. 

Olahraga merupakan aktifitas fisik yang dilakukan secara rutin sebagai 

upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran dalam 

tubuh kita masing - masing.  

Kebugaran merupakan salah satu komponen yang sangat penting 

bagi tubuh manusia terutama pada remaja. Masa remaja merupakan masa 

dimana mereka sedang tumbuh dan berkembang, serta aktif dalam 

melakukan aktivitas sehari – hari. Setiap orang pasti memiliki kebugaran 

dalam tubuh yang berbeda beda. Menurut Sudarsono (2008) kebugaran 

dibagi menjadi dua garis besar yaitu komponen yang terkait dengan 

kesehatan dan komponen yang terkait dengan keterampilan. Komponen 

kebugaran yang terkait dengan kesehatan secara umum adalah dibagi 

menjadi 1) kebugaran jantung paru, 2) kebugaran otot (kekuatan dan daya 

tahan otot), 3) fleksibilitas, dan 4) komposisi tubuh. Kebugaran jantung 

paru merupakan hal terpenting dalam tubuh kita karena kebugaran jantung 

paru dapat mempengaruhi tingkat kebugaran seseorang. Kondisi kebugaran 



2 
 

seseorang merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat 

kesehatannya. Salah satunya kondisi kebugaran pada remaja pada fase 

remaja ini kebugaran sangat dibutuhkan karena pada masa inilah 

perkembangan dalam tubuh sedang dimulai dan banyaknya aktivitas yang 

dilakukan oleh para remaja. 

Observasi yang dilakukan Nugroho (2014) didapatkan hasil 

kebugaran jasmani remaja berbeda – beda. Perbedaan itu dipengaruhi 

beberapa faktor antara lain faktor sosial antara mereka yang hidup di kota 

dan di desa jelas memiliki kebiasaan yang berbeda karena faktor teknologi 

yang semakin maju membuat mereka bermalas – malasan untuk gerak 

dengan adanya alat tekhnologi canggih menjadi kebutuhan pokok membuat 

pekerjaan menjadi praktis tanpa melakukan banyak gerak dan menurut dari 

hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa kebugaran remaja saat ini 

sangat kurang. 

Masa remaja adalah salah satu masa transisi dari masa kanak – 

kanak ke masa dewasa (Martono dkk., 2008). Bagi seorang remaja 

kebugaran sangat penting karena pada masa remaja merupakan masa 

dimana mereka sedang tumbuh dan berkembang. Fase remaja ini ditandai 

dengan adanya masa pubertas, masa pubertas yaitu mulai dari umur 12 – 

15 tahun dimana dalam diri remaja terjadi perubahan fisik khusus. 

Terdapat lima perubahan khusus yang terjadi pada pubertas, yaitu 

pertambahan tinggi badan yang cepat (pacu tubuh), perkembangan seks 
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sekunder, perkembangan organ – organ reproduksi, perubahan komposisi 

tubuh serta perubahan system sirkulasi yang berhubungan dengan kekuatan 

dan stamina tubuh (Batubara, 2010). Aktifitas fisik adalah setiap gerakan 

tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran 

energi, seperti melakukan aktifitas fisik seperti renang secara teratur. 

Renang merupakan aktifitas fisik yang baik untuk meningkatkan 

kebugaran serta merupakan olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah 

sehingga Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: “setiap hal 

yang tidak ada dzikir kepada allah adalah lahwu (kesia – siaan) dan 

pemainan belaka, kecuali empat: candaan suami kepada istrinya, seseorang 

lelaki yang melatih kuda, latihan memanah, dan mengajarkan renang: (HR. 

An Nasa’i).    

Syam (2011) mengatakan renang adalah gerakan badan melintas, 

terapung, menyelam di air dengan menggunakan kaki dan tangan. Renang 

adalah olahraga yang paling menyehatkan, sebab hampir semua otot tubuh 

bergerak dan berkembang dengan mengkoordinasikan kekuatan setiap 

perenang. Banyak manfaat yang dapat dirasakan jika renang dilakukan 

secara rutin, manfaat tersebut antara lain membentuk otot yang bagus, 

meningkatkan fungsi jantung dan paru – paru, menambah tinggi badan, 

melatih pernapasan, membakar kalori lebih banyak, dan dapat 

menghilangkan stress (Tresnawati, 2010). Efek yang didapat jika remaja 

teratur melakukan renang adalah (1) pernapasan menjadi lebih kuat, (2) 
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pikiran lebih tenang dan santai sehingga jarang mengalami stress, (3) berat 

badan seimbang karna berenang dapat membakar kalori, (4) otot – otot 

akan terbentuk lebih kuat karena pada saat berenang seluruh anggota badan 

ikut bergerak, (5) pertumbuhan tinggi badan lebih cepat (Chandra, 2013). 

Olahraga renang mempunyai empat gaya resmi untuk diperlombakan, 

keempat gaya tersebut adalah gaya bebas, gaya dada, gaya punggung dan 

gaya kupu – kupu. Pada penelitian ini lebih fokus pada renang gaya bebas. 

Menurut Sartono (2015) tekhnik renang gaya bebas atau bisa 

disebut gaya crawl adalah terdiri dari unsur – unsur seperti posisi badan, 

gerakan kaki, gerakan lengan, pengambilan nafas dan koordinasi. Gaya 

kupu – kupu dan gaya bebas ini termasuk gaya yang sering digunakan 

dalam tekhnik renang, renang merupakan jenis aktivitas olahraga aerobik 

yang juga dapat meningkatkan kebugaran pada tubuh. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian observasi dengan judul “Pengaruh Renang Gaya 

Bebas Terhadap Kebugaran Remaja Usia 12 – 15 Tahun” dengan tujuan 

dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar kita khususnya para remaja. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan  latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Apakah ada pengaruh renang gaya bebas terhadap 

kebugaran remaja usia 12 – 15 tahun ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

(1) Tujuan umum  

Untunk mengetahui pengaruh renang gaya bebas terhadap kebugaran. 

(2) Tujuan khusus  

Untuk mengetahui pengaruh antara renang gaya bebas terhadap 

kebugaran remaja usia 12 – 15 tahun. 

  

D. Manfaat Penelitian  

Secara umum manfaat yang dapat diambil dari hasil pelaksanaan 

penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai informasi ilmiah dalam 

penelitian fisioterapi dan cabang renang. 

Adapun secara khusus hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat 

bagi: 

(1) Teoritis  

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai media 

informasi terutama kepada bidang fisioterapi olahraga dan fisioterapi 

lainnya dalam hal meningkatkan kebugaran daya tahan otot  

(2) Praktis  

a. Bagi Fisioterapi  

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai 

menambahnya wawasan bagi fisioterapi pada bidang olahraga dan 
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fisioterapi lainnya untuk meningkatkan kebugaran daya tahan 

otot. 

b. Bagi masyarakat  

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai 

interferensi untuk meningkatkan kebugaran daya tahan otot dari 

remaja untuk menjalankan kegiatan sehari – harinya 

c. Bagi Peneliti  

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai 

menambahnya wawasan dalam bidang fisioterapi olahraga dan 

dapat menambah ilmu kebugaran daya tahan otot. 


