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KATA PENGANTAR 

 Pada mata pelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Dasar 

yang dilaksanakan, renang termasuk materi pendidikan jasmani yang 

disenangi siswa sekolah dasar. Hal tersebut dapat dilihat dari 

antusias dan semangat siswa pada saat mata pelajaran olahraga 

renang, karena berdasarkan karakteristik siswa sekolah dasar adalah 

menyenangi dunia permainan. 

Hal ini sebenarnya sudah menjadi awal yang sangat baik 

dalam pembelajaran renang ketika siswa menyenangi dan 

termotivasi dengan baik, maka transfer ilmu menjadi lebih mudah 

dan efektif pada saat memberikan pelajaran renang. 

Penulis berharap buku ini memberikan khasanah ilmu bagi 

akademisi ataupun praktisi olahraga susuai keilmuan, pendidikan 

dalam penerapan ragam model pembelajaranRenang Gaya Bebas 

(Crawl) untuk pemula. Diharapkan pula sebagai bahan ajar yang 

efektif dan mudah dipahami untuk khalayak umum. 

 Keterbatasan yang ada memungkinkan tidak sempurnanya 

buku ini. Penulis berharap buku ini bermanfaat untuk sumbangsih 

keilmuan olahraga. Tidak lupa, penulis berterima kasih kepada 

keluaraga dan semua pihak yang membantu terselesainnya buku ini. 

Penulis, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pembelajaran renang yang ada di Sekolah Dasar (SD) masih 

menggunakan model-model pembelajaran yang monoton, kurang 

inovasi dan kurangnya kreatifitas guru sehingga siswa masih merasa 

terintimidasi dan tidak menemukan kenyamanan dalam proses 

belajar mengajar. Terdapat beberapa permasalahan yang dapat 

dijadikan sebagai dasar perbaikan pembelajaran renang disekolah 

diantaranya : (1) gaya mengajar yang digunakan oleh guru masih 

monoton dan bersifat teacher centered, (2) Pelaksanaan 

pembelajaran yang jauh dari kata nyaman, aman dan 

menyenangkan, (3) Kurangnya pendekatan guru terhadap siswa 

dalam proses belajar mengajar, (4) Kurangnya evaluasi 

pembelajaran terhadap siswa pada akhir kegiatan pembelajaran, (5) 

Ketidak pahaman siswa bahkan guru dalam pencapaian hasil belajar, 

(6) Kurangnya kreativitas, inovasi guru dalam proses belajar 

mengajar, (7) Model pembelajaran yang membosankan sehingga 

suasana menjadi tidak menyenangkan. 

Peserta didik tidak hanya mengandalkan keterampilan 

pendidik, tetapi juga harus mengembangkan keterampilan individu 

dalam pendidikan jasmani. Jadi pendidik harus menyadari 

hakikatnya, sebab pendidik bertugas dalam membantu 

perkembangan anak. 

Guru pendidikan jasmani sekolah dasar dalam memberikan 

materi kepada siswa sesuai dengan kurikulum antara lain 

mempraktikkan senam lantai, permainan bola kecil, permainan bola 
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besar, atletik hingga renang gaya bebas. Dalam mata pelajaran 

pendidikan jasmani tidak semua sarana prasarana terpenuhi salah 

satunya pada materi renang. Sehingga siswa harus menyewa kolam 

renang yang tidak jauh dari wilayah sekolah.  

Pada mata pelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Dasar 

yang dilaksanakan, renang termasuk materi pendidikan jasmani yang 

disenangi siswa sekolah dasar. Hal tersebut dapat dilihat dari 

antusias dan semangat siswa pada saat mata pelajaran olahraga 

renang, karena berdasarkan karakteristik siswa sekolah dasar adalah 

menyenangi dunia permainan. Hal ini sebenarnya sudah menjadi 

awal yang sangat baik dalam pembelajaran renang ketika siswa 

menyenangi dan termotivasi dengan baik, maka transfer ilmu 

menjadi lebih mudah dan efektif pada saat memberikan pelajaran 

renang. Namun disisi lain pembelajaran renang dirasa kurang efektif 

ketika murid merasa kesulitan mempraktekan gaya dan metode 

pembelajaran yang diberikan. Hal ini dikarenakan model 

pembelajaran yang diberikan kepada siswa cenderung monoton dan 

kurang menarik.  

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka dianggap perlu 

adanya perbaikan, kreativitas dan inovasi dalam proses 

pembelajaran renang gaya bebas untuk siswa Sekolah Dasar (SD). 

Pada dasarnya pembelajaran pada siswa sekolah dasar harus 

mengacu pada kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, 

aman, nyaman dan menyenangkan. Dari uraian di atas maka peneliti 

berinisiatif mengembangkan model pembelajaran renang gaya bebas 

(Crawl) untuk Pemula. 
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BAB II 

RENANG GAYA BEBAS 

 

Renang dalam kamus Bahasa Idonesia adalah mengambang 

dan berjalan pada permukaan (dalam) air. Pada saat tubuh 

berenang di dalam air hampir seluruh otot bergerak mengeluarkan 

energi. Tubuh pada saat berenang akan terasa lebih berat secara 

otomatis energi yang dikeluarkan semakin besar. Secara psikologis 

gerakan renang yang santai dapat membuat hati dan pikiran terasa 

rileks.  

Janet Evans (2007) mengatakan “bahwa Swimming is an 

activity many people have done virtually their entire lives. Kids 

look forward to days at the pool, lake, or ocean, splashing around 

and racing friends”.(Janet Evans, 2007,10) 

 Olahraga ini diminati oleh semua tingkat usia baik dari orang 

dewasa, remaja, dan tidak terkecuali dengan anak-anak yang 

menantikan hari dimana mereka dapat bermain dikolam renang 

dengan teman-temannya seperti berkeliling di area kolam renang 

bahkan berkompetisi berenang. 

Susan J. Grosse (2007) mengatakan “water learning uses 

activities in aquatic environment to enrich and reinforce learning 

uses in non aquatic areas of child development.” (Susan J. Grosse, 

2007, 3). Jadi pembelajaran di air dapat meningkatkan 

perkembangan anak dalam menyesuaikan dengan lingkungannya. 

Blythe Lucero (2009)  mengatakan “Swimming is mechanically 

complex.”(Blythe Lucero,2009, 11). Artinya untuk melakukan renang 

yang baik adalah belajar berenang dengan dengan baik. Belajar 
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berenang sangat mudah mengalami gangguan baik dari kurang 

percaya diri, takut atau krang menguasai ketrampilan berenang. 

Selain untuk olahraga berenang juga dapat digunakan untuk 

meraih prestasi dengan mengikuti perlombaan baik tingkat daerah, 

nasional dan internasional. Gaya renang untuk meraih prestasi 

terdiri dari 4 gaya yaitu gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu-kupu 

dan dan gaya dada. Keempat gaya tersebut diperlombakan dalam 

setiap pertandingan tingkat daaerah, nasional dan internasional.  

Penulis mengenal dari keempat gaya yang diajarkan dalam 

pembelajaran renang. Namun pertama kali gaya renang yang 

diajarkan dianjurkan belajar renang gaya bebas, karena gaya bebas 

mempunyai gerakan yang mengarah lurus dan gerakan kaki pada 

gaya bebas seperti gerakan orang berjalan. Sehingga memungkinkan 

setiap orang mudah mempelajarinya. 

Badruzaman (2007) mengatakan; “Renang gaya bebas disebut 

juga gaya crawl yang artinya merangkak.”(Badruzaman, 2007, 70). 

Disebut gaya merangkak karena gerakannya seperti merangkak. 

Gerakan gaya bebas, lengan melakukan kayuhan bersamaan dengan 

gerakan kaki melakukan cambukan secara bergantian secara terus 

menerus. Posisi badan sesekali miring untuk pengambilan nafas. 

Eka Nugraha (2010) mengatakan:  ”Tujuan berenang yang 

efisien adalah menjaga momentum agar tetap konstan.”( Eka 

Nugraha, 2010, 181). Momentum yang lebih besar akan 

mempercepat laju perenang.  Tenaga lebih efisien sehingga energi 

yang dikeluarkan lebih sedikit.  

Indik Karniadi dan Sumarno (2009) mengatakan: “Renang gaya 

bebas merupakan gaya renang yang tercepat dibandingkan dengan 
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keetiga gaya lainnya karena gaya renang ini mempunyai koordinasi 

gerak yang baik dan hambatannya paling minim.”( Indik Karniadi dan 

Sumarno, 2009, 23). Renang gaya bebas lebih minim hambatan karena 

posisi tubuh dan lengan seperti gerakan memecah air. Ciri khas dari 

gaya bebas adalah gerakan lengan berputar mirip dengan gerakan 

baling-baling pesawat udara dan gerakan tungkai kaki turun naik 

seperti menyilang. Perenang yang berenang dengan tahanan kecil 

mampu berenang lebih cepat dengan jarak yang lebih jauh.  

Menurut David Haller (2007) mengatakan: “Hal pertama yang 

perlu diingat ketika mempelajari renang gaya bebas adalah tubuh 

harus berada pada posisi datar di atas air, sedangkan kaki hanya 

beberapa inci di bawah air. Hal yang utama adalah mempertahankan 

wajah diatas air dengan mata menatap ke bawah dan ke depan 

kecuali pada waktu bernafas. Bernaafas ke sisi sementara kepala 

segaris dengan permukaan air”.(David Haller,2007, 22).  

Renang gaya bebas merupakan salah satu gaya yang 

menghasilkan daya dorong tubuh ke depan dengan 

mengkoordinasikan gerakan kaki, kayuhan tangan kanan dan kiri, 

posisi wajah ke bawah kecuali pada saat mengambil nafasdan posisi 

tubuh streamline untuk mengurangi hambatan sehingga akan melaju 

lebih cepat. “Gaya bebas akan dibahas dalam 5 tahapan yaitu (1) 

posisi badan/tubuh (2) gerakan kaki/tungkai (3) gerakan lengan atau 

tangan (4) pernapasan (5) koordinasi gerakan”. 

 

1) Posisi Badan/Tubuh 

“Posisi tubuh pada gaya bebas hidrodinamisatau streamline 

artinya hampir sejajar dengan permukaan air.” Pada saat berenang 
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posisi tubuh harus dijaga agar tubuh tetap lurus dan terjaga agar 

sejajar dengan permukaan air. Posisi hidung menghadap ke dasar 

kolam sebagai patokan ketika tubuh berada di dalam air. Posisi 

tubuh yang baik  ketika didalam air adalah kepala menghadap ke 

dalam air sehingga permukaan air tepat pada batas rambut dan 

dahi. Ketika mengambil napas titik hidung arahkan ke pinggir kolam. 

Tubuh berputar pada garis pusat atau rotasinya. Hindari gerakan 

kaki atau lengan yang menyebabkan tubuh menjadi naik turun atau 

berliuk-liuk.  

 

Gambar 1. : Posisi Tubuh Streamline 
Sumber:  Cecil Colwin, Breaktrhough Swimming, (Unitates States of 

America) h. 11 
 

2) Gerakan Tungkai 

Gerakan kaki pada renang gaya bebas berfungsi sebagai 

stabilitator dan menjaga posisi badan agar tetap horizontal sehingga 

tahanan menjadi mengecil. Gerakan tungkai kaki gaya bebas 

dilakukan turun naik bergantian secara menyilang dan mirip gerakan 

sewaktu berjalan. Gerakan kaki dilakukan harus dimulai dari pangkal 

paha. Paha dan betis merupakan satu garis lurus tanpa tekukan pada 

lutut. Sikap kaki lurus ini sampai pada ujung jari kaki. Gerakan 

dilakukan dengan rileks, gerakan dari pangkal diperluas dengan 

tekukan sedikit pada lutut. Tendangan dilakukan dengan punggung 
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kaki yang kuat dan lurus dengan posisi lutut harus lentur. 

Pergelangan kaki harus lemas dan bergerak terus sampai lutut 

menjadi lurus. Dalam keadaan kaki lurus, diayunkan kembali ke atas 

sampai tumit mencapai permukaan air.   

Dalam gaya bebas gerakan kaki adaa 3 macam yaitu a) Dua 

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

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

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

lengan. 

Dua cambukan kaki (two beats kik) pada satu kali putaran 

lengan, artinya satu kali kayuhan lengan kiri dan lengan kanan dua 

kali cambukan kaki kiri dan kanan. Empat cambukan kaki (four 

beats kick) pada satu kali putaran lengan, artinya satu kali kayuhan 

lengan kiri dan lengan kanan, empat kali cambukan kaki kiri dn 

kanan. Enam cambukan kaki (six beats kick) pada satu putaran 

lengan, artinya satu kali kayuhan lengan kiri daan lengan kanan 

enam kali cambukan kaki kanan dan kiri. 

 

 

 

 

Gambar 2. : Gerakan Tungkai Renang Gaya Bebas 
Sumber:  Cecil Colwin, Breaktrhough Swimming, (Unitates States of 

America), h. 11 
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3) Gerakan Lengan 

Gerakan lengan pada renang gaya bebas sangat penting 

karena adanya laju tubuh kedepan yang merupakan hasil dari 

kayuhan lengan. Fungsi kayuhan lengan lebih dominan untuk 

membuat laju tubuh lebih cepat. Dibanding gerakan tungkai. Namun 

keduanya memiliki fungsi sangat penting untuk menjaga 

keseimbangan tubuh agar laju tubuh bisa lebih cepat. 

 “Pada rotasi gerakan lengan gaya bebas terdiri dari beberapa 

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

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

pemulihan (recovery).” Pada saat fase menangkap tangan masuk ke 

dalam air dimulai dengan ujung ibu jari lebih dulu masuk sehingga 

posisi telapak tangan miring menghadap keluar. Dengan posisi ini 

telapak tangan akan melakukan gerakan selanjutnya dengan cara 

mengiris air. Fase menangkap dilakukan setelah setelah fase masuk 

tangan ke permukaan air telah berakhir. Jari-jari tangan harus 

lemas dan lurus. Pada fase menarik tangan melakukan sapuan ke 

bawah dan ke dalam mendekati garis tengah tubuh lalu posisi jari 

menyilang melewati garis tengah tubuh (centre line). Fase 

mendorong dilakukan setelah fase menarik. Posisi telapak tangan 

berubah menjadi tegak lurus atau menghadap kebelakang 

sepenuhnya dengan mendorong hingga bagian bawah paha dan 

dipastikan sikut benar-benar lurus.  Kemudian fase recovery adalah 

untuk menempatkan tangan dalam posisi gerakan untuk siap 

meelakukan entry. Perenang banyak memilih sikut tinggi. Karena 

dengan sikut tinggi pelemasan dan pemulihan tenaga lebih cepat 

diperoleh. 

8 
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Gambar 3. : Gerakan Lengan Renang Gaya Bebas 

Sumber:  Cecil Colwin, Breaktrhough Swimming, (Unitates States of 

America), h. 15 

 Konsep sederhana gerakan lengan diatas yang harus dipahami 

oleh siswa dalam pembelajaran kayuhan tangan gaya bebas yaitu 

seperti fungsi dayung pada perahu terdapat fase-fase gerakan 

lengan gaya bebas yaitu: fase entry (masuk) dan menjulur (strech), 

fase menangkap (cacth), fase menarik (pull), fase mendorong 

(push), dan fase pemulihan (recovery). 

 

4) Pernapasan  

Pernapasan pada renang gaya bebas harus menjaga agar 

tubuh tetap streamline. Putaran kepala harus dilakukan dengan 

sumbu putaran. Putaran kepala ke arah lengan yang sedang 

melakukan gerakan tarikan untuk mengambil napas. Pengambilan 

napas pada renang gaya bebas, tergantung dari kenyamanan dari 

perenang, perenang dapat melakukan pengambilan nafas ke sebelah 

kanan atau ke sebelah kiri. Perlu diperhatikan oleh perenang pada 

waktu menarik tangan ke bawah air (tangan kanan atau tangan kiri) 

bersamaan dengan pengambilan napas ke permukaan air. Dan waktu 

lengan tersebut kembali ke depan (recovery) bersamaan muka 
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kembali menghadap bawah untuk mengeluarkan napas melalui 

hidung. Pengambilan nafas yang baik adalah hanya satu arah saja. 

Artinya ke sebelah kanan saja atau kiri saja. 

“Mengeluarkan kepala dari air akan merusak gaya, cepat 

leah, memakan energi dan gerakan semakin lamban.” Pernapasan 

pada gaya bebas sangat mempengaruhi laju renang ketika 

pengambilan napas tidak dilakukan dengan benar semisal 

pengambilan napas dengan sedikit mengangkat kepala maka akan 

mengakibatkan tubuh tidk streamline dan akhirnya memperbesar 

hambatan sehingga mengurangi kecepatan laju renang.   

Pengambilan nafas pada renang gaya bebas harus sesuai 

dengan irama kayuhan lengan dan tendangan kaki. Cara membuang 

nafas ketika kepala masuk ke dalam air kemudian ketika kepala 

keluar dari permukaan air hanya melakukan pengambilan napas. 

Cara tersebut untuk mengefisiensikan pengaturan nafas. 

Pengambilan napas juga hanya dilakukan satu arah. Dengan arah ke 

kanan atau kekiri saja. Sehingga posisi badan tidak oleng. 

 

Gambar 4. : Pernapasan Renang Gaya Bebas  

 Sumber:  Cecil Colwin, Breaktrhough Swimming, (Unitates States of 

America), h. 19 

10 



                              MODEL PEMBELAJARAN RENANG GAYA BEBAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

5) Koordinasi  

Widiastuti (2014) mengatakan: “Koordinasi adalah 

kemampuan gerak tubuh pada saat untuk bekerja”.(Widiastuti, 

2014, 33). Selama melakukan koordinasi gerakan kaki secara terus 

menerus bergerak melakukan cambukan ke atas dan ke bawah 

dengan irama yang tetap dan rilek. Kemudian lengan melakukan 

tarikan dimulai dari entry, cacth, pull, dan push.  Ketika lengan 

yang melakukan tarikan telah selesai berada disamping paha 

kemudian mengambil napas. Posisi kepala tetap dijaga agar tidak 

keluar dari porosnya. Pada saat lengan masuk ke permukaan air, 

kepala segera masuk ke dalam air. Gerakan koordinasi dikatakan 

baik apabila antara gerakan kaki, lengan, dan napas terjadinya 

sinkronisasi dalam irama yang tetap sehingga menghasilkan daya 

laju yang mulus. 

 

Gambar 5. : Gerakan Koodinasi Renang Gaya Bebas 

Sumber:  Cecil Colwin, Breaktrhough Swimming, (Unitates States of 

America), h. 19 
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BAB III 

MODEL PEMBELAJARAN RENANG 

GAYA BEBAS (CRAWL) UNTUK PEMULA 

 

MODEL 1 (Ular Berjalan) 

 

 

 

A. Tujuan 

Memperkenalkan siswa untuk beradaptasi di lingkungan sekitar 

kolam renang, menjaga kekompakan antar peserta didik dan 

melatih tungkai untuk membiasakan posisi jinjit. 

 

B. Sarana dan Prasarana 

1. Kolam renang dengan kedalaman. 

2. Peluit. 

 

C. Langkah-langkah : 

1. Peserta didik berbaris memanjang ke belakang. 
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2. Dengan kedua tangan memegang pundak teman di depannya. 

3. Berjalan dengan kaki jinjit mengelilingi kolam dan berusaha 

tangan tidak terlepas dari pundak. 

 

MODEL 2 (Ular Berjalan Zig Zag) 

 

 

 

A. Tujuan 

Memperkenalkan siswa untuk beradaptasi di lingkungan sekitar 

kolam renang, menjaga kekompakan antar peserta didik dan 

melatih tungkai untuk membiasakan posisi jinjit. 

 

B. Sarana dan Prasarana 

Kolam renang dengan kedalaman ± 90 cm 

 

C. Langkah-langkah : 

1. Peserta didik berbaris memanjang ke belakang. 
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2. Dengan kedua tangan memegang pundak teman di depannya. 

3. Berjalan dengan kaki jinjit mengelilingi kolam seperti ular 

(zig-zag) dan berusaha tangan tidak terlepas dari pundak. 

 

MODEL 3 (Balap Lari) 

 

 

 

A. Tujuan 

Memperkenalkan siswa di untuk beradaptasi di lingkungan sekitar 

kolam renang. 

  

B. Sarana dan Prasarana 

1. Kolam renang dengan kedalaman ± 90 cm 

2. Peluit  

 

C. Langkah-langkah : 

1. Peserta didik berbaris berbanjar. 
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2. Setelah mendengar aba-aba dari Guru, peserta didik secara 

bersama-sama berlari di dalam air dengan kaki jinjit. 

 

MODEL 4 (Tarung Ular) 

  

 

 

A. Tujuan : 

Mengajarkan pemula untuk berani dan terbiasa berada di kolam 

renang dan menjaga kekompakan. 

 

B. Sarana dan prasarana : 

1. Kolam renang dengan kedalaman± 90 cm 

2. Peluit 

 

C. Langkah-langkah : 

1. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok dengan masing-masing 

kelompok  berbaris ke belakang dengan berpegangan pundak 
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dan peserta didik yang berada paling depan dari tiap 

kelompok saling berhadapan.  

2. Siswa yang berada paling depan bertugas sebagai ketua 

kelompok. 

3. Setelah mendengar aba-aba, masing-masing ketua kelompok 

bertugas menangkap siswa dari kelompok lain yang berdiri 

paling belakang dan masing-masing kelompok berusaha agar 

tangan tidak terlepas dari pundak. 

 

 

MODEL 5 (Memindahkan papan estafet)  

 

 

A. Tujuan : 

Mengajarkan pemula untuk berani dan terbiasa berada di kolam 

kolam renang. Sehingga dapat mengurangi rasa cemas dan takut 

akan kedalaman dan luasnya kolam. 
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B. Sarana dan prasarana : 

1. Kolam renang dengan kedalaman ± 90 cm 

2. Peluit 

3. Papan pelampung 

 

C. Langkah-langkah : 

1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok 

terdiri dari 3 siswa. Satu berada pada posisi start dengan 

memegang papan, kedua pada posisi tengah, ketiga pada 

posisi akhir. 

2. Siswa diberi aba-aba menggunakan peluit. Pada saat peluit 

dibunyikan maka siswa yang berada pada posisi start berlari 

membawa papan dan diberikan pada siswa yang berada di 

posisi tengah dan siswa yang dari posisi start berhenti di 

posisi tengah. Siswa yang berada pada posisi tengah 

menerima papan dilanjutkan berlari memberikan kepada 

siswa ketiga. Siswa ketiga menerima papan dari siswa kedua, 

dilanjutkan siswa ketiga berlari memberikan pada siswa 

pertama yang berada di tengah. Dari tengah siswa pertama 

menerima dari siswa ketiga dilanjutkan berlari ke posisi start.  

3. Posisi Start juga sebagai posisi finish 
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MODEL 6 (Meluncur) 

 

 

A. Tujuan : 

Siswa berlatih meluncur dengan tujuan melatih keseimbangan 

tubuh ketika dalam posisi streamline. 

Saran dan prasarana : 

1. Kolam renang 

2. Peluit 

 

B. Langkah-langkah : 

1. Siswa berbaris sejajar di sisi kolam.  

2. Posisi lengan lurus ke depan dengan posisi telapak tangan 

saling menyentuh. Satu kaki ditekuk menempel pada tembok 

untuk dorongan atau tolakan ketika meluncur. Posisi kepala 

menunduk berada diantara kedua lengan. 

18
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3. Setelah mendengar aba-aba semua siswa melakukan luncuran 

dengan posisi kepala masuk ke dalam air dengan menunduk. 

 

MODEL 7 (Meluncur Dari Atas Kolam) 

 

 

A. Tujuan : 

 Melatih siswa meluncur dan mengajarkan siswa berani dan 

terbiasa berada di kolam renang. 

 

B. Saran dan prasarana : 

1. Kolam renang 

2. Peluit 

 

C. Langkah-langkah : 

1. Siswa berdiri sejajar di atas kolam (pinggir kolam). 

2.  Posisi lengan lurus ke depan dengan posisi telapak tangan 

saling menyentuh. Posisi kaki sedikit ditekuk sebagai 
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dorongan atau tolakan dan posisi tubuh sedikit menungging. 

Posisi kepala menunduk berada diantara kedua lengan. 

3. Setelah mendengar aba-aba semua siswa melakukan luncuran 

dengan cara menolakkan kaki pada lantai. Diawali tangan 

yang masuk ke dalam air dengan diikuti tubuh. 

 

MODEL 8 (Menggerakkan Kaki dengan Duduk) 

 

 

A. Tujuan 

 Melatih gerakan tungkai pada renang gaya bebas dalam keadaan 

lurus. 

 

B. Sarana dan prasarana : 

1. Kolam Renang 

2. Peluit 
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C. Langkah-langkah: 

1. Siswa duduk sejajar di pinggir kolam dengan posisi tungkai 

lurus (dari pangkal paha hingga ujung jari). 

2. Setelah mendengarkan aba-aba, siswa menggerakkan kaki ke 

arah atas bawah secara bergantian kanan dan kiri dalam 

keadaan lurus. 

3. Posisi tubuh ketika duduk sedikit condong ke belakang untuk 

menjaga tungkai tetap dalam keadaan lurus ketika bergerak 

ke arah atas bawah. 

 

MODEL 9 (Mengangkat Kayu) 

 

 

A. Tujuan 

 Melatih gerakan tungkai pada renang gaya bebas dalam keadaan 

lurus. 

 

B. Sarana dan prasarana : 

1. Kolam Renang 

2. Peluit 

21 



                              MODEL PEMBELAJARAN RENANG GAYA BEBAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

C. Langkah-langkah: 

1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok 

terdiri dari 3 siswa. 

2. Dua siswa saling berpegangan tangan. Satu siswa mengambil 

posisi tengkurap pada tangan yang saling berpegangan dengan 

meluruskan tungkai dan lengan seolah-olah seperti kayu yang 

sedang diangkat. Setelah guru memberi aba-aba siswa yang 

bertindak sebagai kayu menggerakan tungkai keatas bawah 

bergantian kanan dan kiri.  

3. Siswa yang bertugas mengangkat kayu berjalan pelan pada 

saat siswa yang bertindak sebagai kayu menggerakkan 

tungkai. Guru mengawasi supaya tungkai tetap dalam 

keadaan lurus saat digerakkan. 

 

MODEL 10 (Posisi Tubuh Streamline) 

 

A. Tujuan  

Melatih siswa dalam posisi streamline. Posisi tubuh lurus dan 

sejajar dengan permukaan air. 
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B. Sarana dan Prasarana 

1. Kolam renang 

2. Peluit  

 

C. Langkah-langkah 

1. Siswa mengambil posisi dengan menaruh telapak tangan 

sebagai tumouan pada lantai di sisi kolam.  

2. Pandangan ke bawah dengan mengangkat kaki luruskan 

belakang untuk mendapat posisi tubuh yang streamline. 

Lengan diusahakan kuat karena sebagai penopang tubuh.  

3. Siswa diharapkan mampu bertahan hingga 15 detik dengan 

beberapa pengulanganSalah satu peserta didik berperan 

sebagai kepiting 

 

MODEL 11 (Menggerakkan Tungkai Formasi Melingkar) 
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A. Tujuan 

Melatih tungkai dengan cara berkelompok untuk menambah rasa 

kebersamaan dan kekompakan. 

 

B. Sarana dan Prasarana 

1. Kolam renang 

2. Peluit 

 

C. Langkah-langkah 

1. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok.Kelompok pertama bertugas 

membentuk lingkaran dengan saling berpegangan dan 

kelompok kedua memposisikan tubuh tengkurap pada tangan 

yang saling berpegangan. 

2. Setelah mendengar aba-aba tungkai diluruskan ke belakang 

dan digerakkan ke atas bawah secara bergantian kanan dan 

kiri dalam keadaan lurus. 

3. Setelah selesai kelompok 2 bergantian membentuk lingkaran 

dan kelompok pertama mempraktekkan tungkai pada renang 

gaya bebas seperti yang dilakukan kelompok 2. 
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MODEL 12 (Melatih Tungkai dengan Posisi Tengkurap) 

 

 

A. Tujuan 

Melatih gerak tungkai pada renang gaya bebas. 

 

B. Sarana dan Prasarana 

1. Kolam renang 

2. Peluit 

C. Langkah-langkah : 

1. Siswa mengambil posisi tengkurap di pinggir kolam 

2.  Tungkai lurus ke belakang. Setelah mendengar aba-aba 

tungkai digerakkan secara bergantian kanan dan kiri kearah 

atas bawah.  

3. Pada saat tungkai bergerak guru menginstruksikan supaya kaki 

tetap dalam kondisi lurus. 
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MODEL 13 (Melatih Tungkai Menggunakan Papan dengan  

                Berpasangan) 

 

 

A. Tujuan 

Melatih tungkai pada renang gaya bebas dan melatih kekompakan 

siswa. 

 

B. Sarana dan Prasarana 

1. Kolam renang  

2. Peluit  

 

C. Langkah-langkah : 

1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok 

terdiri dari 2 orang (berpasangan) dengan menggunakan satu 

papan.  

2. Satu orang bertugas memegang dan menarik papan sebagai 

penyeimbang dan satu orang mempraktekkan tungkai renang 

gaya bebas dengan berpegangan pada papan pelampung. 
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3. Setelah mendengar aba-aba, siswa yang bertugas memegang 

papan pelampung dengan pelan menarik papan tersebut. 

Sedangkan siswa satu lagi dengan memegang papan pelampung 

menggerakkan tungkai renang gaya bebas. 

 

MODEL 14 (Terowongan Tangan) 

 

 

A. Tujuan 

Melatih tungkai dengan cara berkelompok untuk menambah rasa 

kebersamaan dan kekompakan. 

 

B. Sarana dan Prasarana 

1. Kolam renang dengan kedalaman  

2. Peluit 
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C. Langkah-langkah : 

1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing 

kelompok terdiri dari 3 orang.  

2. Dua orang saling berpegangan tangan dengan membentuk 

terowongan. Satu orang bertugas meluncur melewati 

terowongan dengan mempraktekkan tungkai pada renang gaya 

bebas. 

 

MODEL 15 (Terowongan Kaki) 

 

 

A. Tujuan 

Melatih tungkai dengan cara berkelompok untuk menambah rasa 

keberanian, kebersamaan dan kekompakan. 

 

B. Sarana dan Prasarana 

1. Kolam renang dengan kedalaman  

2. Peluit. 
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C. Langkah-langkah : 

1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok 

terdiri dari 3 siswa dan berbaris.  

2. Dua siswa paling depan membuka kaki hingga lebar yang 

diibaratkan seperti terowongan. 

3. Setelah mendengar aba-aba siswa yang paling belakang 

berusaha berenang dengan cara menggerakan tungkai renang 

gaya bebas melewati terowongan hingga ke depan dan 

kemudian berdiri membuka kedua kaki. Selanjutnya 

dilanjutkan oleh siswa yang berada pada baris kedua dan 

pertama. 

 

MODEL 16 (Melatih Tungkai Menggunakan Papan) 

 

 

A. Tujuan 

Melatih tungkai pada renang gaya bebas. 

 

B. Sarana dan Prasarana 

1. Kolam renang 

2. Peluit  
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3. Papan pelampung 

C. Langkah-langkah 

1. Masing-masing siswa mengambil papan pelampung. 

2. Siswa berdiri dipinggir kolam dengan memegang papan 

pelampung dengan menunggu aba-aba dari guru. 

3. Setelah mendengar aba-aba, siswa mempraktekkan tungkai 

renang gaya bebas dengan menggunakan alat bantu papan 

pelampung 

 

MODEL 17 (Kereta Dayung Kanan) 

 

 

A. Tujuan : 

Melatih lengan kanan pada renang gaya bebas, mengajarkan 

kekompakan dan kebersamaan. 

 

B. Sarana dan prasarana : 

1. Kolam renang 
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2. Peluit 

 

C. Langkah-langkah : 

1. Siswa berbaris ke belakang dengan lengan kiri berpegangan 

pada pundak temannya. 

2. Kemudian lengan kanan digerakkan seperti mendayung sambil 

berjalan bersama-sama. 

3. Untuk lengan kiri diusahakan agar tidak terlepas. 

 

MODEL 18 (Kereta Dayung Kiri) 

 

 

A. Tujuan : 

Melatih lengan kiri pada renang gaya bebas, mengajarkan 

kekompakan dan kebersamaan. 

 

B. Sarana dan prasarana : 

1. Kolam renang 

2. Peluit. 
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C. Langkah-langkah : 

1. Siswa berbaris ke belakang dengan lengan kanan berpegangan 

pada pundak temannya. 

2. Kemudian lengan kiri digerakkan seperti mendayung sambil 

berjalan bersama-sama. 

3. Untuk lengan kanan diusahakan agar tidak terlepas. 

 

MODEL 19 (Menguras Kolam) 

 

 

A. Tujuan  

Melatih lengan kiri pada renang gaya bebas, mengajarkan 

kekompakan dan kebersamaan. 

 

B. Saran dan Prasarana 

1. Kolam Renang. 

2. Peluit. 
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C. Langkah-langkah 

1. Siswa diinstruksikan membentuk lingkaran. 

2. Guru menginstruksikan agar kedua lengan lurus ke depan 

3. Siswa mempraktekkan gerakan  lengan gaya bebas bergantian 

kanan dan kiri secara bersama-sama. 

 

MODEL 20 (Dayung Papan Lengan Kanan) 

 

 

A. Tujuan : 

Melatih lengan kanan pada renang gaya bebas. 

 

B. Sarana dan Prasarana : 

1. Kolam Renang. 

2. Papan pelampung. 

3. Peluit. 
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C. Langkah-langkah : 

Masing-masing siswa memegang papan dan diikuti dengan lengan 

kanan mempraktekkan gerakan gaya bebas dengan cara mendayung 

sambil berjalan. 

1. Masing-masing siswa mengambil papan pelampung. 

2. Siswa bersiap dipinggir kolam menunggu aba-aba dengan 

tangan kiri mememegang papan pelampung. 

3. Setelah mendengar aba-aba siswa berjalan dengan lengan 

kanan mempraktekkan gerakan gaya bebas. 

 

MODEL 21 (Dayung Papan Lengan Kiri) 

 

 

A. Tujuan 

Melatih lengan kiri pada renang gaya bebas. 

 

B. Sarana dan Prasarana 

1. Kolam renang 

2. Papan pelampung 
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3. Peluit  

 

C. Langkah-langkah 

1. Masing-masing siswa mengambil papan pelampung. 

2. Siswa bersiap dipinggir kolam menunggu aba-aba dengan 

tangan kanan mememegang papan pelampung. 

3. Setelah mendengar aba-aba siswa berjalan dengan lengan kiri 

mempraktekkan gerakan gaya bebas. 

 

MODEL 22 (Dayung Papan Lengan Kanan Kiri) 

 

 

A. Tujuan 

 Melatih lengan kiri pada renang gaya bebas. 

 

B. Sarana dan prasarana : 

1. Kolam Renang 

2. Papan luncur 

3. Peluit 
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C. Langkah-langkah: 

1. Masing-masing siswa mengambil papan pelampung 

2. Siswa bersiap dipinggir kolam menunggu aba-aba dengan 

tangan mememegang papan pelampung. 

3. Setelah mendengar aba-aba siswa berjalan dengan lengan 

kanan dan kiri mempraktekkan gerakan gaya bebas. 

 

MODEL 23 (Melingkar Dayung Lengan Kanan) 

 

 

A. Tujuan : 

Melatih lengan kanan pada renang gaya bebas dan mengajarkan 

kekompakan. 

 

B. Sarana dan Prasarana 

1. Kolam Renang. 

2. Peluit. 
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C. Langkah-langkah : 

1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing 

kelompok membentuk lingkaran dengan lengan kiri memegang 

pundak temannya.  

2. Setelah membentuk lingkaran dan mendapat aba-aba dari 

guru, siswa mendayungkan lengan kanan dengan berjalan 

melingkar. 

3. Siswa berusaha agar lengan kiri yang memegang pundak tidak 

terlepas agar tetap terlihat kompak. 

 

MODEL 24 (Melingkar Dayung Kiri) 

 

A. Tujuan : 

Melatih lengan kiri pada renang gaya bebas dan mengajarkan 

kekompakan. 

  

B. Sarana dan Prasarana 

1. Kolam Renang. 

2. Peluit. 
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C. Langkah-langkah : 

1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing 

kelompok membentuk lingkaran dengan lengan kanan 

memegang pundak temannya  

2. Kemudian siswa yang lain berbaris berbanjar memegang 

pundak teman yang ada di depannya. 

3. Siswa berusaha agar lengan kiri yang memegang pundak tidak 

terlepas agar tetap terlihat kompak. 

 

MODEL 25 (Mendorong Gerobak) 

 

 

A. Tujuan 

Melatih lengan pada renang gaya bebas dan mengajarkan 

kekompakan. 

 

B. Sarana dan prasarana 

1. Kolam renang. 

2. Papan pelampung. 
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3. Peluit. 

 

C. Langkah-langkah 

1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing 

kelompok terdiri dari 3 orang dan mempunyai fungsi masing-

masing.  

2. Satu orang bertugas memegang dan menarik papan, satu 

orang lagi satu orang mendorong dan satu orang lagi 

mengambil posisi tengkurap dengan menjepitkan kaki pada 

siswa yang bertugas mendorong dan tangan memegang papan 

dengan posisi lengan lurus. 

3.  Siswa yang mengambil posisi tengkurap mempraktekkan 

gerakan lengan gaya bebas. 

4. Setelah mendengar aba-aba mulai berjalan dengan pelan. 

Satu siswa mendorong siswa yang mempraktekkan lengan 

gaya bebas dan satu siswa lagi menarik papan pelampung. 

 

MODEL 26 (Melatih Lengan dengan Memegan Tembok) 
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A. Tujuan 

Melatih lengan pada renang gaya bebas. 

 

B. Sarana dan Prasarana 

1. Kolam renang 

2. Peluit  

 

C. Langkah-langkah 

1. Siswa berbaris di sisi kolam dengan memegang tembok.  

2. Pastikan pada saat memegang tembok posisi lengan lurus ke 

depan.  

3. Setelah mendapat aba-aba secara bergantian kanan dan kiri 

mempraktekkan lengan gaya bebas. 

 

MODEL 27(Melatih Lengan Kanan dengan Berjalan di Air) 

 

A. Tujuan : 

Melatih lengan kanan pada renang gaya bebas. 
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B. Sarana dan prasarana : 

1. Kolam renang. 

2. Peluit. 

 

C. Langkah-langkah : 

1. Masing-masing siswa berdiri di sisi kolam dengan posisi lengan 

lurus ke depan dan menunggu aba-aba. 

2. Setelah mendengar aba-aba siswa satu per satu 

mempraktekkan lengan kanan pada gaya bebas (pull, push, 

recovery, entry) dengan berjalan dengan posisi lengan kiri 

tetap pada keadaan lurus ke depan. 

 

MODEL 28 (Melatih Lengan Kiri dengan Berjalan di Air) 

 

A. Tujuan 

Melatih lengan kiri pada renang gaya bebas. 
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B. Sarana dan prasarana 

1. Kolam renang 

2. Peluit 

 

C. Langkah-langkah 

1. Masing-masing siswa berdiri di sisi kolam dengan posisi lengan 

lurus ke depan dan menunggu aba-aba. 

2. Setelah mendengar aba-aba siswa satu per satu 

mempraktekkan lengan kanan pada gaya bebas (pull, push, 

recovery, entry) dengan berjalan dengan posisi lengan kiri 

tetap pada keadaan lurus ke depan. 

 

MODEL 29 (Meniup Bola) 

 

 

 

A. Tujuan 

Melatih pernapasan. 
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B. Sarana dan Prasarana 

1. Kolam renang 

2. Peluit 

3. Bola plastik 

 

C. Langkah-langkah 

1. Masing-masing siswa mengambil bola plastik yang telah 

disediakan. 

2. Siswa masuk dan berdiri di dalam air.  Bola yang sudah 

diambil oleh tiap siswa diletakkan pada permukaan air.  

3. Setelah siswa berusaha meniup bola dengan cara memasukkan 

mulut ke dalam air supaya bola dapat bergerak maju.Taruh 

papan pelampung diatas permukaan air. 

 

MODEL 30 (Mengambil Koin Berkelompok) 

 

 

A. Tujuan 

Melatih pernafasan. 
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B. Saran dan Prasarana 

1. Kolam renang 

2. Peluit 

3. Koin  

 

C. Langkah-langkah 

1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok 

terdiri dari 4 siswa dan tiap kelompok mendapat jatah 1 koin.  

2. Satu orang pada tiap kelompok sebagai ketua bertugas 

menjatuhkan koin ke dalam air.  

3. Setelah menunggu beberapa saat agar koin tenggelam hingga 

ke dasar kolam, kemudian guru memberikan aba-aba kepada 

siswa untuk berlomba mencari koin yang telah dijatuhkan 

oleh ketua kelompok. 

4.  Pada saat menyelam untuk mengambil koin siswa 

diinstruksikan untuk mengeluarkan nafas pelan-pelan melalui 

mulut. 
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MODEL 31 (Lomba Mencari Koin) 

 

 

A. Tujuan : 

Melatih pernapasan. 

  

B. Saran dan prasarana : 

1. Kolam renang 

2. Peluit 

3. Koin  

 

C. Langkah-langkah : 

1. Siswa berdiri dan bersiap di pinggir kolam.  

2. Guru melemparkan koin ke dalam kolam.  

3. Setelah menunggu beberapan saat agar koin tenggelam ke 

dasar kolam, kemudian guru memberikan aba-aba kepada 

siswa untuk berlomba mencari koin. 
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4.  Pada saat menyelam untuk mengambil koin siswa 

diinstruksikan untuk mengeluarkan nafas pelan-pelan melalui 

mulut. 

 

MODEL 32 (Melatih Nafas)  

 

 

A. Tujuan : 

Melatih pernapasan. 

 

B. Sarana dan Prasarana 

Kolam renang. 

 

C. Langkah-langkah : 

1. Masing-masing siswa berdiri di sisi kolam dengan memegang 

tembok.  

2. Setelah guru memberikan aba-aba, secara bersama-sama 

siswa masuk ke dalam air dengan kepala menunduk hingga 

seluruh bagian kepala masuk ke dalam air. 
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3. Sambil memasukkan kepala siswa diinstruksikan meniupkan 

nafas melalui mulut. 

 

MODEL 33 (Melatih Nafas dengan Menengok ke kanan) 

 

 

A. Tujuan 

Melatih pernapasan. 

 

B. Sarana dan Prasarana 

1. Kolam renang 

2. Papan pelampung 

3. Peluit  

 

C. Langkah-langkah : 

1. Masing-masing siswa mengambil papan pelampung yang telah 

disediakan. 

2. Siswa berdiri di pinggir kolam dengan posisi sejajar dengan 

kedua lengan lurus memegang papan pelampung. 
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3. Setelah mendengar aba-aba siswa satu per satu 

mempraktekkan pengambilan nafas pada renang gaya bebas.  

4. Siswa memasukkan kepala hingga menunduk di dalam air 

dengan mengeluarkan nafas pelan-pelan di dalam air melalui 

mulut. Pada saat mengambil nafas, kepala menengok ke 

kanan. Bukan ke depan. 

5. Siswa melakukannya dengan berjalan di dalam air. 

 

 

MODEL 34 (Melatih Nafas dengan Menengok ke kiri) 

 

 

A. Tujuan 

Melatih pernafasan. 

 

B. Sarana dan prasarana 

1. Kolam renang 

2. Papan pelampung 

3. Peluit  
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C. Langkah-langkah 

1. Masing-masing siswa mengambil papan pelampung yang telah 

disediakan. 

2. Siswa berdiri di pinggir kolam dengan posisi sejajar dengan 

kedua lengan lurus memegang papan pelampung. 

3. Setelah mendengar aba-aba siswa satu per satu 

mempraktekkan pengambilan nafas pada renang gaya bebas.  

4. Siswa memasukkan kepala hingga menunduk di dalam air 

dengan mengeluarkan nafas pelan-pelan di dalam air melalui 

mulut. Pada saat mengambil nafas, kepala menengok ke kiri. 

Bukan ke depan. 

5. Siswa melakukannya dengan berjalan di dalam air. 

 

MODEL 35 (Melatih Tungkai dan Lengan menggunakan Papan) 

 

 

A. Tujuan : 

Melatih keterampilan tungkai dan lengan.  
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B. Sarana dan Prasarana 

1. Kolam renang 

2. Papan pelampung 

3. Peluit  

 

C. Langkah-langkah : 

1. Satu per satu siswa mengambil papan pelampung yang telah 

disediakan. 

2. Siswa berdiri sejajar di pinggir kolam dengan memegang 

papan pelampung. 

3. Guru memastikan posisi lengan siswa lurus pada saat 

memegang papan pelampung.  

4. Setelah mendengar aba-aba siswa mempraktekkan gerakan 

tungkai dan lengan pada renang gaya bebas. 

 

MODEL 36 (Melatih Koordinasi dengan Memegang Tembok) 
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A. Tujuan 

Melatih gerakan koordinasi. 

 

B. Sarana dan Prasarana 

1. Kolam renang 

2. Peluit  

 

C. Langkah-langkah 

1. Siswa berdiri dipinggir kolam dengan memegang tembok. 

2. Pada saat memegang tembok, guru memberikan instruksi 

lengan dalam keadaan lurus. 

3. Setelah mendengar aba-aba seluruh siswa mempraktekkan 

gerakan koordinasi pada renang gaya bebas. 

4. Guru menginstruksikan tungkai tetap bergerak dalam keadaan 

lurus dan kuat. Bertujuan supaya posisi tubuh tidak turun 

ketika berada di dalam air. 

 

MODEL 37 (Melatih Koordinasi Menggunakan Papan) 
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A. Tujuan 

Melatih gerakan koordinasi. 

 

B. Sarana dan Prasarana 

1. Kolam renang 

2. Papan pelampung 

3. Peluit  

 

C. Langkah-langkah 

1. Siswa satu per satu mengambil papan pelampung yang telah 

disediakan.  

2. Siswa berdiri sejajar dan bersiap di pinggir kolam.  

 

MODEL 38 (Melatih Koordinasi) 

 

 

A. Tujuan 

Melatih gerakan koordinasi. 
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B. Sarana dan Prasarana 

1. Kolam renang 

2. Peluit  

 

C. Langkah-langkah 

1. Siswa satu per satu bersiap dipinggir kolam. 

2. Setelah mendengar aba-aba siswa mempraktekkan 

koordinasi renang gaya bebas. 
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