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ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik gejala 

perilaku kecemasan terhadap air, dan pengaruhnya terhadap hasil belajar 
keterampilan renang gaya bebas.  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kausal komparatif melalui pengamatan dan tes.  Hasil yang diperoleh adalah;  
terdapat 30 karakteristik gejala kecemasan perilaku pada air baik sebelum dan 
setelah masuk air yang katagori kecemasan tinggi.  Terdapat 16 karakteristik gejala 
perilaku kecemasan yang katagori kecemasan sedang.  Dan terdapat 7 karakteristik 
gejala perilaku kecemasan yang tergolong rendah.  Terdapat pengaruh yang 
signifikan kecemasan pada air terhadap hasil belajar keterampilan renang.  Dan 
perbedaan yang paling tingi dan siginifikan adalah, antara kecemasan tinggi dengan 
yang rendah sebesar 8.05.  Dan kecemasan tinggi dengan yang sedang, sebesar 5.73 
> dari nilai kritisnya sebesar 3.37 pada α = 0.01 
 
Kata kunci:  Kecemasan, keterampilan renang.   
 
 
LATAR BELAKANG MASALAH 

 
Tujuan dari instusi pendidkan tinggi adalah membekali mahasiswa dengan 

berbagai macam pengetahuan, pengalaman  dan keterampilan. Fakultas Pendidikan 
Olahraga dan Kesehatan sebagai lembaga pendidikan yang mencetak calon-calon 
guru bidang olahraga, dituntut untuk mempersiapkan mahasiswanya menjadi tenaga 
pengajar yang fropesional dalam bidanmg pendidikan jasmani. Demikian pula 
mahasiswa program studi IKOR , walaupun bukan dipersiapkan untuk menjadi 
calon guru penjas, namun bisa saja  bila dia ingi menjadi guru penjas. Sebagai calon 
guru pendidik jasmanidi sekolah dituntut untuk memiliki berbagai macam 
keterampilan cabang-cabang olahraga  yang harus dikuasai termasuk olahraga 
renang. 

Mata kuliah renang dalam kurikulum seluruh prodi di FPOK merupakan 
mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa. Mahasiswa diwajibkan 
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mengontrak mata kuliah renang selama dua semester kecuali prodi IKOR yang 
hanya satu semester dan telah dinyatakan lulus minimal memiliki nilai C. 

Mata kuliah renang yang diselenggarakan di air, akan merupakan 
pengalaman baru khususnya bagi mahasiswa yang tidak pernah beradaptasi dengan 
air. Oleh karena itu, pada saat diadakan pra tes keberanian terhadap air dan 
kemampuan dasar renang sebelum perkuliahan praktek dimulai, sebagian besar ( 80 
%) mahasiswa belum bias berenang. Dan hasil tes keberanian terhadap air, terdapat 
30 % mahasiswa yang memiliki kecemasan terhadap air. Bahkan terdapat 10 % 
yang tergolong kecemasan terhadap airnya tinggi. Yang tergolong kecemasan tinggi 
ini, m,isalnya mereka tidak berani memasukan kepalanya ke air atau amat susah 
melakukannya. Hal ini terjadi karena dalam seleksi penerimaan calon mahasiswa 
baru tidak ada tes khusus kemampuan renang. Kecuali mahasiswa yang mengambil 
jalur PMDK renang. Sedangkan jumlah yang diterimanya hanya sedikit  tidak lebih 
dari sepuluh orang untuk tiga prodi. 

Berdasarkan realita tersebut, dalam proses pembelajaran perkuliahan 
renang terdapat banyak kendala yang dihadapi. Bagi mahasiswa yang memiliki 
kecemasan dan keterampilan  dasar renangnya rendah, sulit untuk mengikuti 
pelaksanaan program belajar yang sesuai dengan kurikulum. Untuk mengatasi 
masalah ini  adalah menyusun strategi pembelajaran  yang tepat sesaui dengan 
kondisi kemampuan mahasiswa. Penggunaan srtategi  dari klasikal ke kelompok 
atau individual, terbentur dengan ketersediaan  tenaga pengajar yang kurang 
memadai jumlahnya. Demikian pula pendekatan penggunaan metode dengan alat 
bantu, alat bantu yang dibutuhkannya tidak ada. Akhirnya proses pembelajaran  
berlangsung seadanya dengan mengabaikan perbedaan kemapuan. Proses belajar 
demikian dirasakannya kuang adil terhadap  mahasiswa yang memiliki kekurangan 
kemampuan dan kecemasan. Jika setelah diyakinkan hasil penelitian ini terdapat 
perbedaan yang signifikan dari hasil prestasi kemampuan belajar renangnya, 
sebagai akibat dari khususnya  tingkat kecemasan yang dimiliki mahasiswa, maka 
kebijakan-kebijakan dan keputusan baru yang dapat meningkatkan proses 
pembelajaran yang optimal perlu dilakukan. Termasuk khususnya program IKOR, 
kebijakan hanya satu semester perlu dievaluasi. 

Untuk dapat menguasai keterampilan renang, modal pertama yang harus 
dibutuhkan bagi seseorang adalah, keberanian terhadap air. Bagi individu yang 
kurang memiliki keberanian terhadap air, akan mendapat kesulitan untuk 
mendapatkan keterampilan renang demikian pula bagi mahasiswa FPOK. Terbukti 
untuk belajar mengapung tubuhnya ke atas permukaan air saja mendapat kesulitan, 
karena dihantui rasa ketakutan yang tinggi terhadap air. Demikian pula pada saat 
belajar meluncur, dia hanya mampu meluncur sejauh dua meter. Apalagi ketika 
ditambah belajar gerakan-gerakan teknik kaki, lengan atau koordinasi. 

 Mahasiswa yang memiliki kecemasan pada airnya tergolong tinggi, 
banyak mendapat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajarannya. Karena otot-
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ototnya tegang, sehingga tubunya menjadi lebih berat  dan turun ke bawah 
permukaan air. Mereka yang memiliki kecemasan tinggi, sampai berakhir 
pekuliahan akhirnya gagal mendapatkan nilai standar C. kegagalan ini tidak mampu 
berenang mencapai jarak 25 meter sebagai batas minimal. Untuk program IKOR 
yang gagal ini lebih banyak lagi. 

Setiap mahasiswa FPOK dari seluruh prodi apalagi yang berminat  sebagai 
caoln guru pendidik jasmani termasuk mahasiswa IKOR, kemampuan keterampilan 
renang yang memadai amat penting untuk dikuasai, karena berdasarkan undang-
undang guru dan dosen, guru dituntut menjadi tenaga professional  dalam mengajar. 
Konsekuensinya guru pendidik jasmani tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan 
yang luas, tetapi juga segala keterampilan yang berkaitan denga bidang studinya  
harus dimilikinya. Guru pedidikan jasmani harus siap berperan sebagai pelindung 
keselamatan anak didiknya ketika mengajar renang, sering menjadi bahan 
cemoohan muridnya demikian juag dilingkungan masyarakat biasanya akan 
dijadikan model. Masyarakat memandang bahwa sarjana olahraga pasti bisa 
berenang. Demikian pula mahasiswa Prodi IKOR untuk dapat menganalisis 
mekanika dan teknik-teknik gerak dalam renang sulit jika mereka tidak  merasakn 
atau memiliki pengalaman berenang yang cukup dan benar. Apalagi untuk 
meningkatkan prestasi renang tingkat tinggi. 

Pengkajian terhadap masalah perbedaan tingkat kecemasan dan hasil yang 
dicapai dari proses pembelajaran perkulihan renang, amat diperlukan terutama 
untuk mengatur strategi pembelajaran,  menetukan metode yang sesuai, dan 
pendekatan penggunaan alat bantu yang tepat. 

Permasalahn dalam proses pembeljaran perkuliahan renang adalah kurang 
memadainya jumlah tenaga dosen yang mengajar pada setiap kelas, karena sering 
tidak efektifnya jumlah yang ada. Sehingga sulit untuk memberikan pelayanan yang 
optimal terhadap mahasiswa terutama yang memiliki tingkat kecemsan tinggi. 

Demikian juga alat-alat bantu yang benar-benar diperlukan untuk 
menanggulangi mahasiswa yang memiliki kecemasan tinggi belum tersedia. 
Dengan permasalahan tersebut,  proses pembelajaran bagi mahasiswa yang 
memiliki kecemasan tinggi, waktu aktif berlatihnya menjadi tidak efektif. Mereka 
tidak mengikuti program pembelajaran yang diberikan, sehingga waktu belajar 
banyak terbuang karena banyak diam. 

Masalah hubungan antara tingkat kecemasan dengan penampilan dalam 
olahraga telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Misalnya dikemukakan oleh 
Pate dkk. Sebagai berikut; “ Kecemasan paling sering dipandang sebagai variabel 
kepribadian yang memiliki pengaruh sangat besar dalam belajar dan dalam 
penampilan keterampilan olahraga. (Pate At all.,1993:75). Demikian juga dalam 
teori kecemasan Multidimensional (multidimensional anxiety teory): dikemukakan 
bahwa; ’’Makin tinggi tingkat kecemasan seseorang, akan makin buruk 
penampilannya:. (Monty, 2000:100). Sebagaimana dikemukakan oleh Cox, 
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(1990:136), “however in recent years, several studies have reported a linier but 
negative relationship between athletic performance and state  anxiety:. Selain untuk 
mengefektifkan hasil belajar, pengkajian terhadap masalah ini untuk 
mengidentifikasi gejala-gejala psikologis dari tingkat kecemasan terhadap air. Dan 
dalam ramngka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalm masalah 
kecemasan terhadap air dan penampilan olahraga renang. Untuk meyakinkan 
kebenaran tersebut, dalam konteks perkuliahan renang dan subyek mahasiswa 
FPOK, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalh ini. 
 
 
RUMUSAN MASALAH 
 
Dengan demikian maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaiamana karakteristik perilaku kecemasan terhadap air mahasiswa FPOK-

UPI sesaat sebelum masuk ke dalam air, dan setelah masuk ke dalam air. 
2. Karakteristik perilaku apa saja yang muncul pada katagori kecemasan timggi, 

sedang, dan rendah.  
3. Apakah terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan tingkat kecemasan 

terhadap   air terhadap prestasi hasil belajar renang mahasiswa FPOK _ UPI 
Bandung? 

 
 
TUJUAN PENELITIAN 
 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah; 
1.  Mengidentifikasi karakteristik perilaku kecemasan terhadap air pada saat 

sebelum masuk ke dalam air, dan setelah masuk ke dalam air. 
2. Mengidentifikasi karakteristik perilaku kecemasan terhadap air yang tergolong 

kecemasan tinggi, sedang, dan rendah. 
3.  Memperoleh gambaran faktual yang teruji masalah perbedaan pengaruh tingkat      

kecemasan pada air terhadap prestasi hasil belajar renang mahasiswa FPOK. 
 
 
MANFAAT PENELITIAN 
 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan yang berarti melalui 
informasi penting yang dihasilkannya, berupa kajian aspek psikologi olahraga 
khususnya dalam konteks kecemasan terhadap air dan pengaruhnya pada 
penampilan kemampuan renang hasil proses pembelajaran perkuliahan prakitek 
renang. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam 
menyusun didaktik khusus dalam proses pembelajaran renang yang lebih efektif.  
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Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar argumentasi untuk mengusulkan 
memperoleh penyediaan alat-alat bantu perkuliahan untuk renang ke Fakultas atau 
Prodi. Dari aspek pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan 
dapat memperkaya dan dapat meyakinkan tentang hubungan anxiety dan 
penampilan dalam olahraga khususnya olahraga renang. 
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