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KATA SAMBUTAN

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan

profesional,

maka

Program Peningkatan

Kompetensi

Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
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tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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PENGANTAR
Pengembangan Unit Pembelajaran Renang Gaya Dada pada mata pelajaran
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) merupakan pendukung
dari Program Peningkatan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui
Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Pada unit ini
disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru untuk
memahami materi renang gaya dada. Melalui pembahasan materi yang
terdapat pada unit ini,

guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk

mengajarkan materi yang disesuaikan dengan indikator yang telah disusun,
dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan bernalar peserta didik. Selain
itu, materi ini juga aplikatif untuk guru dalam merencanakan, mengelola
pembelajaran, dan merancang penilaian, sehingga memfasilitasi peserta didik
untuk kehidupan sehari-hari.
Dalam

rangka

memudahkan

guru

mempelajari

materi

dan

cara

mengajarkannya, unit ini disajikan kompetensi dasar yang memuat target
kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan tentang
aktivitas air renang gaya dada dalam kehidupan sehari-hari, contoh soal-soal,
aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik, bahan bacaan yang
dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta didik dan disertakan pembahasan
contoh soal serta prosedur mengembangkan soal HOTS.
Komponen-komponen dalam Unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru
dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik dalam menganalisisa variasi
dan kombinasi gerak spesifik renang gaya dada, sekaligus mendorong peserta
didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
No

Kompetensi Dasar

1.

3.6 Memahami
gerak spesifik
salah satu gaya
renang dengan
koordinasi yang
baik. ***)
4.6
Mempraktikkan
konsep gerak
spesifik salah satu
gaya renang
dengan
koordinasi yang
baik. ***)
3.8 Memahami
gerak spesifik
salah satu gaya
renang dalam
permainan air
dengan atau tanpa
alat ***)
4.8.
Mempraktikkan
gerak spesifik
salah satu gaya
renang dalam
permainan air
dengan alat atau
tanpa alat***)
3.8 Memahami
gerak spesifik
salah satu gaya
renang dalam
bentuk
perlombaan***)

2.

3.

4.

5.
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Target Kompetensi

Kelas

Memahami gerak spesifik
renang gaya dada dengan
koordinasi yang baik.

VII

Mempraktikkan gerak spesifik
renang gaya dada dengan
koordinasi yang baik.

VII

Memahami gerak spesifik
renang gaya dada dalam
permainan air dengan atau
tanpa alat.

VIII

Mempraktikkan gerak spesifik
renang gaya dada dalam
permainan air dengan atau
tanpa alat.

VIII

Memahami gerak spesifik
renang gaya dada dalam
bentuk perlombaan.

IX

Unit Pembelajaran
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6.

4.8.
Mempraktikkan
gerak spesifik
salah satu gaya
renang dalam
bentuk
perlombaan***)

Mempraktikkan gerak spesifik
renang gaya dada dalam
bentuk perlombaan.

IX

Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VII:
3.6

Memahami gerak spesifik salah satu gaya renang dengan koordinasi
yang baik. ***)

4.6

Mempraktikkan konsep gerak spesifik salah satu gaya renang dengan
koordinasi yang baik. ***)

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung:
Pengetahuan

Keterampilan

3.6.1 Mengidentifikasi sikap awal
4.6.1 Mengulangi sikap awal
meluncur.
meluncur.
3.6.2 Mengidentifikasi gerakan
4.6.2 Mengulangi gerakan
meluncur.
meluncur.
3.6.3 Mengidentifikasi gerakan kaki 4.6.3 Mengulangi gerakan kaki
renang gaya dada.
renang gaya dada.
3.6.4 Mengidentifikasi gerakan
4.6.4 Mengulangi gerakan tangan
tangan renang gaya dada.
renang gaya dada.
3.6.5 Mengidentifikasi gerakan
4.6.5 Mengulangi gerakan tangan
tangan renang gaya dada.
renang gaya dada.
3.6.6 Mengidentifikasi cara
4.6.6 Mengulangi cara pernafasan
pernafasan renang gaya dada.
renang gaya dada.
3.6.7 Menerapkan koordinasi
4.6.7 Menyempurnakan koordinasi
renang gaya dada.
renang gaya dada.
Indikator Kunci:
Pengetahuan

Keterampilan
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3.6.8 Menerapkan gerakan
4.6.8 Melakukan gerakan meluncur.
meluncur.
3.6.9 Menerapkan gerakan kaki
4.6.9 Melakukan gerakan kaki
renang gaya dada.
renang gaya dada.
3.6.10 Menerapkan gerakan tangan 4.6.10 Melakukan gerakan tangan
renang gaya dada
renang gaya dada
3.6.11 Menerapkan cara pernafasan 4.6.11 Melakukan cara pernafasan
renang gaya dada.
renang gaya dada.
3.6.12 Menyimpumpulkan gerakan
4.6.12 Menyempurnakan gerakan
koordinasi renang gaya dada.
koordinasi renang gaya dada
Indikator Pengayaan
3.6.13 Menggabungkan sikap awal,
gerakan meluncur, dan
gerakan kaki renang gaya
dada.

4.6.13 Mengitegrasikan sikap awal
meluncur, gerakan meluncur,
dan gerakan kaki renang gaya
dada.

Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
A. Bahaya Tenggelam dalam Kehidupan Sehari-hari
Aktivitas air berupa pengetahuan dan keterampilan renang banyak
memberikan manfaat dan membantu terhadap individu dalam kehidupan.
Sangat penting dalam kelangsungan hidup pada seseorang yang sering
beraktivitas di air terutama jika terjadi kecelakaan di air, maka renang dapat
menghindari dari bahaya kematian, yaitu tenggelam di air. Aktivitas
masyarakat yang sering dihadapi dalam bahaya tenggelam, misalnya:
menggunakan alat transportasi air, perdagangan di sungai, nelayan, bermain
di air dan sebagainya. Selain hal tersebut pada kondisi darurat banjir, bagi
setiap individu sangat dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan keamanan
(renang) untuk bertahan di air.
Renang gaya dada merupakan salah satu yang dapat membantu seseorang
untuk bertahan di air, menguasai cara berenang akan sangat mengurangi
resiko tenggelam. Bagi pemula yang sebelumnya sama sekali tidak bisa
berenang, kemampuan berenang dan mengayuh akan membuat seseorang
bergerak dan mengapung dengan mudah di dalam air, meningkatkan
kepercayaan diri dan keamanan saat berenang.

Gambar 1 Korban tenggelam jika tidak menguasai keterampilan aktivitas air
Sumber: https://id.wikihow.com/Mencegah-Bahaya-Tenggelam
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Terutama bagi seseorang yang belum pernah melakukan aktivitas di air pada
saat memulai belajar dibutuhkan pengawasan, bagi anak-anak aturan ini
berlaku ekstra tegas. Jangan pernah biarkan anak-anak berenang tanpa
pengawasan orang dewasa, baik itu di pantai, di kolam renang, rumah, atau di
rumah teman.

B. Keterampilan Renang untuk Menunjang Profesi Pekerjaan
Berbagai profesi dalam pekerjaan memerlukan keterampilan aktivitas di air
teruatama renang, seperti: tentara, tim SAR, penyelamat pantai, tekniksi las di
air, pramugara dan pramugari, guru pendidikan jasmani, dokter yang bertugas
di wilayah perairan, dan lain sebagainya

Gambar 2 TNI latihan renang tempur
Sumber:
https://www.google.com/search?q=renang+tni&safe=strict&client=safari&channel=ipad_bm&source=
lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjroenriP7gAhXBeX0KHdTPBwQQ_AUIDygC&biw=1440&bih=83
7#imgdii=E5TaKTnebSGcQM:&imgrc=0kvVUmmrfS4SnM:

Gambar 3 Tim SAR sedang bertugas

Sumber : https://beritacenter.com/news-54536-basarnas-indonesia-masuk-7-besar-tim-sar-terbaikdunia.html
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C. Manfaat renang dalam kehidupan
Aktivitas renang selain dikaitkan dalam kontek bahaya di air, memenuhi
tuntutan profesi pekerjaan, sesuai perkembangannya tidak dapat dilepaskan
dari manfaat renang, olahraga, dan pendidikan. Pada sisi ini olahraga renang
selain menyehatkan juga memiliki manfaat. Menurut Budiningsih (2010:5)
manfaat olahraga renang ada lima, yaitu:
1.

Sebagai sarana bermain/rekreasi kolam renang dapat dijadikan sebagai
sarana bermain dan rekreasi. Anak-anak dan balita akan menyukai
permainan air.

2.

Menyehatkan badan dan dapat merangsang gerakan motorik. Berolahraga
renang dapat menyehatkan badan. Bagi balita dan anak-anak, ototototnya akan berkembang, persendian dapat tumbuh optimal, tubuh
menjadi lentur, dan pertumbuhan badan meningkat.

3.

Dapat menghilangkan rasa takut pada air. Dengan berolahraga renang
dapat menghilangkan rasa takut pada air. Sehingga baiknya, semenjak
bayi sudah dibiasakan bermain air dan kelak jika sudah besar tidak takut
pada air.

4.

Meningkatkan keberanian, percaya diri dan mengasah kemandirian.
Olahraga renang dapat mendorong kita tumbuh menjadi sosok yang
berani, percaya diri tinggi, dan mandiri.

5. Meningkatkan kemampuan sosial. Olahraga renang yang dilakukan
bersama-sama dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Juga dapat
meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan
orang lain.
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BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran Renang Gaya Dada
Ketika kita memperhatikan seseorang melakukan aktivitas air renang gaya
dada pada kegiatan latihan di perkumpulan renang atau dalam perlombaan,
betapa nampak terlihat mudah dan sangat dinikmati gerakannya untuk
menghasilkan gerak dasar lokomotor tersebut. Mengapa demikian?
Bagaimana cara melakukan hal tersebut?
Untuk menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, perlu menguasai
pengetahuan dan keterampilan renang gaya dada. Untuk mencapai
kompetensi tersebut pada unit pembelajaran ini menggunakan model
pembelajaran latihan/penugasan dari Musca Mosston. Anatomi gaya mengajar
latihan meliputi: a. Pra pertemuan (guru), b. pertemuan (peserta didik), dan c.
Pasca pertemuan (peserta didik).
Langkah-langkah pertemuan dalam kegiatan pembelajaran yang harus
dilakukan tergambar dalam tabel berikut:
Tahapan pembelajaran

Kegiatan Guru

Kegiatan Peserta didik

Mengenal/mengetahui
yang diharapkan dari
kegiatan kelas
Menerima pemberian
tugas
Membuat keputusan
sambil menjalankan
tugas

Memberikan lembar
tugas ke peserta didik

Menelaah lembar tugas

Memfasilitasi peserta
didik memahami tugas
Memberi penguatan
atau koreksi terhadap
kompetensi yang
dipelajari

Memahami dan
melaksanakan tugas
Mengeksplorasi
pengetahuan dan
keterampilan untuk
mencapai keberhasilan
belajar

Menerima balikan

Memfasilitasi peserta
didik menetapkan
mendapatkan
Tabel 3 Tahapan dalam kegiatan pembelajaran
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Implikasi gaya latihan:
1.

2.

Dalam episode-episode gaya latihan, peserta didik harus:
a.

mengenal/mengetahui yang diharapkan dari kelas

b.

menerima pemberian tugas

c.

membuat keputusan sambil menjalankan tugas

d.

menerima balikan.

Sekarang disediakan waktu bagi peserta didik untuk mengatur: kapan
memulai, kapan berhenti, waktu sela antara tugas-tugas.

3.

Siklus kegiatannya adalah:
a. penyampaian tugas oleh guru (peragaan, penjelasan)
b. pelaksanaan tugas oleh peserta didik
c. pengamatan dan penilaian oleh guru (balikan)

4.

Peranan baru peserta didik, keputusan-keputusan dan peranan guru
harus dijelaskan di kelas:
a. Karena perubahan dari perintah ke latihan, maka peserta didik perlu
memahami peranan mereka dan diyakinkan oleh guru.
b. Perubahan

menimbulkan

ketegangan

dan

kadang-kadang

ketidakpastian, jadi harus diusahakan agar peserta didik merasa enak
dengan tanggung jawab baru mereka.
c. Gaya latihan mungkin perlu dimulai dengan memakai satu tugas saja
dan menambah waktu bagi peserta didik untuk mengambil keputusan
dalam

beberapa

jam

pelajaran.

Dengan

demikian

mereka

berkesempatan untuk menyesuaikan diri dengan peranan baru
mereka.

Aktivitas 1. Meluncur dan gerakan kaki renang gaya dada
Guru memaparkan tujuan dan skenario pada aktivitas 1 yang meliputi gerakan
meluncur, gerakan kaki renang gaya dada. Skenario yang dilaksanakan
memahami dan terampil latihan: gerakan meluncur, dan gerakan kaki renang
gaya dada, dengan langkah-langkah selama pertemuan sebagai berikut:
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Tahap
pembelajaran
Pra pertemuan

Pertemuan

Aktivitas guru

Aktivitas Peserta didik

Menyusun pokok bahasan
gerakan meluncur, dan
gerakan kaki renang gaya
dada
2 Menyusun perangkat tugastugas yang akan dilakukan
terkait gerakan meluncur,
dan gerakan kaki renang
gaya dada dalam kartu
tugas.
3 Menyusun skenario
pembelajaran.
1. Pendahuluan:
1

a. Guru membuka pelajaran.
b. Guru menunjuk salah satu
peserta didik untuk
memimpin berdoa
c. Guru mengkondisikan kelas
dan peserta didik pada
situasi belajar yang
kondusif.
d. Guru melakukan presensi
peserta didik
e. Guru melakukan apersepsi,
untuk penggalian
pengetahuan awal peserta
didik terhadap materi
gerakan meluncur dan
gerakan kaki renang gaya
dada yang akan diajarkan.
f. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran dan penilaian
yang kan dilakukan

a. Membalas salam
b. Dipimpin salah satu
peserta didik, peserta
didik lainnya berdoa
c. Mempersiapkan
kondisi masingmasing
d. Menjawab pertanyaan
presensi dari guru
e. Mendengarkan
pengarahan dari guru
f. Memfokuskan diri
pada tujuan
pembelajaran dan
peran tugas baru yang
diberikan oleh guru
dalam beraktivitas

2. Kegiatan Inti:
a. Memfasilitasi peserta didik
untuk mengamati visual
dan non visual, serta
memberi kesempatan
bertanya gerakan
meluncur, gerakan kaki
gaya dada.
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a. Peserta didik
mengamati dan
memperhatikan
gerakan meluncur,
gerakan kaki gaya
dada. serta
menanyakan hal yang

Unit Pembelajaran
Renang Gaya Dada

b. Memberikan tugas-tugas
terkait dengan
yang diberikan
gerakan tersebut.
sebagaimana yang
b. Peserta didik
didemontrasikan dan
mendengarkan
dijelaskan pada kartu
penjelasan dari guru
tugas.
akan tugas yang mesti
c. Memberikan waktu latihan
dilakukan pada kartu
terkait gerakan meluncur,
tugas.
gerakan kaki gaya dada.
c. Membuat keputusan
d. Memberikan kesempatan
selama pertemuan
kepada peserta didik untuk
berlangsung
bekerja sendiri
mengenai: sikap
e. Memberikan balikan secara
(postur), tempat
pribadi kepada peserta
pelaksanaan, urutan
didik
pelaksaan tugas
f. Memiliki kesempatan untuk
gerakan, waktu untuk
meningkatkan interaksi
memulai tugas,
individu dengan setiap
kecepatan dan irama
peserta didik
melakukan, waktu
g. Harus memberikan
berhenti, waktu sela
motivasi dan kesempatan
diantara tugas, dan
kepada peserta didik untuk
pertanyaanmenyesuaikan diri dengan
pertanyaan yang
peranan baru mereka.
kurang dipahami yang
h. Melakukan pengamatan
terdapat pada kartu
dan memberikan penilaian
tugas.
sebagai umpan balik dari
d. Menerima balikan
hasil kegiatan.
hasil pengamatan dari
guru
3. Penutup
1
2
3
4
Pasca
pertemuan

1
2
3

Membariskan peserta didik
Melakukan presensi
peserta didik
Menjelaskan tentang
gambaran materi
selanjutnya
Memipin doa dan menutup
pembelajaran

a. Mengikuti instruksi
dari guru
b. Mendengarkan
penjelasan dari guru
c. Melakukan doa
bersama-sama
d. Memberikan salam
penutup.

Pengamatan hasil kerja
peserta didik
Penilaian hasil kerja
peserta didik
Membuat laporan
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Tabel 4 Aktivitas 1 anatomi gaya mengajar latihan meluncur dan gerakan kaki gaya dada

Aktivitas 2. Pernafasan dan Gerakan tangan gaya dada
Guru memaparkan tujuan dan skenario pada aktivitas 2 yang meliputi gerakan
tangan, dan pernafasan renang gaya dada. Skenario yang dilaksanakan
memahami dan terampil latihan: gerakan tangan, dan pernafasan renang gaya
dada, dengan langkah-langkah selama pertemuan sebagai berikut:
Tahap
pembelajaran
Pra pertemuan

Pertemuan
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Aktivitas guru

Aktivitas Peserta didik

1

Menyusun pokok
bahasan gerakan
tangan, dan
pernafasan renang
gaya dada
2 Menyusun
perangkat tugastugas yang akan
dilakukan terkait
pernafasan dan
gerakan tangan gaya
dada dalam kartu
tugas.
3 Menyusun skenario
pembelajaran.
1. Pendahuluan:

-

a. Guru membuka
pelajaran.
b. Guru menunjuk
salah satu peserta
didik untuk
memimpin berdoa
c. Guru
mengkondisikan
kelas dan peserta
didik pada situasi
belajar yang
kondusif.
d. Guru melakukan
presensi peserta
didik

a. Membalas salam
b. Dipimpin salah satu
peserta didik, peserta
didik lainnya berdoa
c. Mempersiapkan
kondisi masingmasing
d. Menjawab
pertanyaan presensi
dari guru
e. Mendengarkan
pengarahan dari
guru
f. Memfokuskan diri
pada tujuan

Unit Pembelajaran
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e. Guru melakukan
apersepsi, untuk
penggalian
pengetahuan awal
peserta didik
terhadap gerakan
tangan, dan
pernafasan yang
akan diajarkan.
f. Guru
menyampaikan
tujuan pembelajaran
dan penilaian yang
kan dilakukan
2. Kegiatan Inti:

pembelajaran dan
peran tugas baru
yang diberikan oleh
guru dalam
beraktivitas

a. Peserta didik
a. Memfasilitasi
mengamati dan
peserta didik
memperhatikan
mengamati secara
contoh gerakan
visual dan non
tangan dan
visual, serta
pernafasan, serta
memberi
menanyakan hal yang
kesempatan
terkait dengan
bertanya materi
gerakan tersebut.
gerakan tangan dan
pernafasan gaya
b. Peserta didik
dada.
mendengarkan
b. Memberikan tugaspenjelasan dari guru
tugas yang diberikan
akan tugas yang
sebagaimana yang
mesti dilakukan pada
didemontrasikan
kartu tugas.
dan dijelaskan pada
c. Membuat keputusan
kartu tugas.
selama pertemuan
c. Memberikan waktu
berlangsung
latihan terkait
mengenai: sikap
pernafasan dan
(postur), tempat
gerakan tangan.
pelaksanaan, urutan
d. Memberikan
pelaksaan tugas
kesempatan kepada
gerakan, waktu untuk
peserta didik untuk
memulai tugas,
bekerja sendiri
kecepatan dan irama
e. Memberikan balikan
melakukan, waktu
secara pribadi
berhenti, waktu sela
kepada peserta didik
diantara tugas, dan
f. Memiliki
pertanyaankesempatan untuk
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meningkatkan
interaksi individu
dengan setiap
peserta didik
g. Harus memberikan
motivasi dan
kesempatan kepada
peserta didik untuk
menyesuaikan diri
dengan peranan
baru mereka.
h. Melakukan
pengamatan dan
memberikan
penilaian sebagai
umpan balik dari
hasil kegiatan.

pertanyaan yang
kurang dipahami
yang terdapat pada
kartu tugas.
d. Menerima balikan
hasil pengamatan
dari guru

3. Penutup

Pasca pertemuan

a. Membariskan
peserta didik
b. Melakukan presensi
peserta didik
c. Menjelaskan tentang
gambaran materi
selanjutnya
d. Memipin doa dan
menutup
pembelajaran
1 Pengamatan hasil
kerja peserta didik
2 Penilaian hasil kerja
peserta didik
3 Membuat laporan

a. Mengikuti instruksi
dari guru
b. Mendengarkan
penjelasan dari guru
c. Melakukan doa
bersama-sama
d. Memberikan salam
penutup.

Tabel 5 Aktivitas 2 anatomi gaya mengajar latihan Pernafasan dan Gerakan tangan gaya dada

Aktivitas 3. Koordinasi meluncur, gerakan kaki, gerakan tangan
dan pernafasan renang gaya dada
Guru memaparkan tujuan dan skenario pada aktivitas 3 yang meliputi
koordinasi meluncur, gerakan kaki, gerakan tangan, dan pernafasan renang
gaya dada. Skenario yang dilaksanakan memahami dan terampil latihan:
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koordinasi meluncur, gerakan kaki, gerakan tangan, dan pernafasan renang
gaya dada, dengan langkah-langkah selama pertemuan sebagai berikut:
Tahap
pembelajaran
Pra pertemuan

Pertemuan

Aktivitas guru

Aktivitas Peserta didik

1

Menyusun pokok
bahasan gerakan
tangan, dan
pernafasan renang
gaya dada
2 Menyusun
perangkat tugastugas yang akan
dilakukan terkait
gerakan tangan, dan
pernafasan renang
gaya dada dalam
kartu tugas.
3 Menyusun skenario
pembelajaran.
1. Pendahuluan:

-

a. Guru membuka
pelajaran.
b. Guru menunjuk
salah satu peserta
didik untuk
memimpin berdoa
c. Guru
mengkondisikan
kelas dan peserta
didik pada situasi
belajar yang
kondusif.
d. Guru melakukan
presensi peserta
didik
e. Guru melakukan
apersepsi, untuk
penggalian
pengetahuan awal
peserta didik
terhadap gerakan
tangan, dan

a. Membalas salam
b. Dipimpin salah satu
peserta didik, peserta
didik lainnya berdoa
c. Mempersiapkan
kondisi masingmasing
d. Menjawab
pertanyaan presensi
dari guru
e. Mendengarkan
pengarahan dari
guru
f. Memfokuskan diri
pada tujuan
pembelajaran dan
peran tugas baru
yang diberikan oleh
guru dalam
beraktivitas
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pernafasan yang
akan diajarkan.
f. Guru
menyampaikan
tujuan pembelajaran
dan penilaian yang
kan dilakukan
2. Kegiatan Inti:
a. Memfasilitasi
peserta didik
mengamati visual
dan non visual, serta
memberi
kesempatan
bertanya gerakan
tangan, dan
pernafasan.
b. Memberikan tugastugas yang diberikan
sebagaimana yang
didemontrasikan
dan dijelaskan pada
kartu tugas.
c. Memberikan waktu
latihan terkait
gerakan tangan, dan
pernafasan.
d. Memberikan
kesempatan kepada
peserta didik untuk
bekerja sendiri
e. Memberikan balikan
secara pribadi
kepada peserta didik
f. Memiliki
kesempatan untuk
meningkatkan
interaksi individu
dengan setiap
peserta didik
g. Harus memberikan
motivasi dan
kesempatan kepada
peserta didik untuk
menyesuaikan diri
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a. Peserta didik
mengamati dan
memperhatikan
gerakan tangan, dan
pernafasan. serta
menanyakan hal yang
terkait dengan
gerakan tersebut.
b. Peserta didik
mendengarkan
penjelasan dari guru
akan tugas yang
mesti dilakukan pada
kartu tugas.
c. Membuat keputusan
selama pertemuan
berlangsung
mengenai: sikap
(postur), tempat
pelaksanaan, urutan
pelaksaan tugas
gerakan, waktu untuk
memulai tugas,
kecepatan dan irama
melakukan, waktu
berhenti, waktu sela
diantara tugas, dan
pertanyaanpertanyaan yang
kurang dipahami
yang terdapat pada
kartu tugas.
d. Menerima balikan
hasil pengamatan
dari guru

Unit Pembelajaran
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dengan peranan
baru mereka.
h. Melakukan
pengamatan dan
memberikan
penilaian sebagai
umpan balik dari
hasil kegiatan.
3. Penutup

Pasca pertemuan

a. Membariskan
peserta didik
b. Melakukan presensi
peserta didik
c. Menjelaskan tentang
gambaran materi
selanjutnya
d. Memipin doa dan
menutup
pembelajaran
1 Pengamatan
hasil
kerja peserta didik
2 Penilaian hasil kerja
peserta didik
3 Membuat laporan

a. Mengikuti instruksi
dari guru
b. Mendengarkan
penjelasan dari guru
c. Melakukan doa
bersama-sama
d. Memberikan salam
penutup.

Tabel 6 Aktivitas 3 anatomi gaya mengajar latihan Koordinasi meluncur, gerakan kaki,
gerakan tangan dan pernafasan renang gaya dada
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Judul LK 01. Latihan meluncur dan gerakan kaki gaya dada
Mata Pelajaran

: PJOK

Tujuan

:

a. Melalui pemaparan, diskusi, dan pengamatan peserta didik mampu
menerapkan gerakan meluncur.
b. Melalui pemaparan, diskusi, dan pengamatan peserta didik mampu
menerapkan gerakan kaki renang gaya dada.
c. Melalui latihan peserta didik mampu melakukan gerakan meluncur.
d. Melalui latihan peserta didika mampu melakukan gerakan gerakan
kaki renang gaya dada.
Petunjuk

: Setelah menguasai pemahaman dan konsep yang

dibimbing guru, bacalah uraian tugas dan lakukan latihan sesuai yang
tercantum dalam kertas tugas.
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KERTAS TUGAS
Nama

:

Kelas

:

Tanggal

:

Perintah untuk murid: Setelah menguasai pemahaman konsep dari guru
melalui pemaparan, diskusi, mengamati visual dan non visual, serta membaca
informasi, Saudara harus berlatih untuk menguasai keterampilan
sebagaimana tujuan yang dipaparkan oleh guru.

URAIAN TUGAS
1. Meluncur
a. Lakukan sikap
awal dan gerakan
meluncur
menggunakan alat
atau tanpa alat
(papan luncur)
b. Lakukan gerakan
meluncur
menerobos
lingkaran simpai

JUMLAH

KOMENTAR

TUGAS

TUJUAN

UMPAN BALIK

5 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air dan
istirahat.
5 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air dan
istirahat.

2. Gerakan kaki gaya
dada
a. Lakukan latihan
5 x latihan.
gerakan kaki gaya
dada pada posisi
duduk dipinggir
kolam
b. Lakukan latihan
5 x latihan.
gerakan kaki gaya
dada pada posisi
telungkup, perut
dan dada bertumpu
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di lantai pinggir
kolam
c. Lakukan latihan
gerakan kaki gaya
dada dengan atau
tanpa alat (papan
luncur, bola
basket/

10 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air dan
istirahat.

3. Gerakan koordinasi
sikap awal meluncur,
meluncur, dan gerakan
kaki.
a. Lakukan
koordinasi sikap
awal meluncur,
meluncur, dan
gerakan kaki
dengan pasangan
menahan telapak
tangan
dipermukaan air.
b. Lakukan
koordinasi sikap
awal meluncur,
meluncur, dan
gerakan kaki
dengan alat (papan
luncur, bola besar)
c. Lakukan
koordinasi sikap
awal meluncur,
meluncur, dan
gerakan kaki.

10 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air dan
istirahat.

10 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air dan
istirahat.
10 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air dan
istirahat.

Tabel 7 Lembar Kerja 01. Latihan meluncur dan gerakan kaki gaya dada
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Judul LK 02. Latihan gerakan tangan dan pernafasan gaya dada
Mata Pelajaran

: PJOK

Tujuan

:

a. Melalui pemaparan, diskusi, dan pengamatan peserta didik mampu
menerapkan gerakan tangan renang gaya dada.
b. Melalui pemaparan, diskusi, dan pengamatan peserta didik mampu
menerapkan cara pernafasan renang gaya dada.
c. Melalui latihan peserta didik mampu melakukan gerakan tangan
renang gaya dada.
d. Melalui latihan peserta didik mampu melakukan cara pernafasan
renang gaya dada.
Petunjuk

: Setelah menguasai pemahaman dan konsep yang

dibimbing guru, bacalah uraian tugas dan lakukan latihan sesuai yang
tercantum dalam kertas tugas.

31

KERTAS TUGAS
Nama

:

Kelas

:

Tanggal

:

Perintah untuk murid: Setelah menguasai pemahaman konsep gerakan tangan
dan pernafasan melalui pemaparan, diskusi, mengamati visual dan non visual,
serta membaca informasi, Saudara harus berlatih untuk menguasai
keterampilan sebagaimana tujuan yang dipaparkan oleh guru.
URAIAN TUGAS

JUMLAH

KOMENTAR

TUGAS

TUJUAN

1. Gerakan tangan
a. Lakukan gerakan
tangan gaya dada
dengan bantuan
pasangan menahan
bagian bawah paha
agar tubuh tetap
streamline di air
ditempat.
b. Lakukan gerakan
tangan gaya dada
dengan bantuan
pasangan menahan
bagian bawah paha
agar tubuh tetap
streamline dengan
bergerak ke depan
perenang.
c. Lakukan gerakan
tangan gaya dada
menggunakan alat
atau tanpa alat
(pullbouy)
d. Lakukan gerakan
tangan

5 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air.

2. Pernafasan gaya dada
a. Lakukan latihan
pernafasan biasa di
tempat

5 x latihan.
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5 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air.

10 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air dan
istirahat.

5 x latihan.

UMPAN BALIK

Unit Pembelajaran
Renang Gaya Dada

b. Lakukan latihan
pernafasan dengan
kedua tangan
memegang telapak
tangan
pasangannya di
tempat
c. Lakukan latihan
pernafasan gaya
dada dengan atau
tanpa alat (papan
luncur, bola
basket/

10 x latihan.

3. Gerakan koordinasi
gerakan tangan dan
pernafasan
a. Lakukan
koordinasi gerakan
tangan dan
pernafasan dengan
pasangan menahan
telapak tangan
dipermukaan air di
tempat.
b. Lakukan
koordinasi gerakan
tangan dan
pernafasan dengan
pasangan menahan
bagian bawah paha
sambil bergerak
maju arah
perenang
c. Lakukan
koordinasi gerakan
tangan dan
pernafasan dengan
alat (pullbouy)

10 x latihan.

10 x latihan.

10 x latihan.

Tabel 8 Lembar Kerja 02. Latihan gerakan tangan dan pernafasan gaya dada
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Lembar Kerja Peserta Didik 3
Judul LK 03. Latihan koordinasi meluncur, gerakan kaki, gerakan
tangan dan pernafasan renang gaya dada
Mata Pelajaran

: PJOK

Tujuan

:

a. Melalui pemaparan, diskusi, dan pengamatan peserta didik mampu
menyimpulkan gerakan koordinasi renang gaya dada.
b. Melalui latihan peserta mampu menyempurnakan gerakan koordinasi
renang gaya dada.
Petunjuk
dibimbing

: Setelah menguasai pemahaman dan konsep yang
guru, bacalah uraian tugas dan lakukan latihan sesuai yang

tercantum dalam kertas tugas.
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KERTAS TUGAS
Nama

:

Kelas

:

Tanggal

:
Mata Pelajaran PJOK

Perintah untuk murid: Setelah menguasai pemahaman konsep koordinasi
meluncur, gerakan kaki, gerakan tangan dan pernafasan melalui pemaparan,
diskusi, mengamati visual dan non visual, serta membaca informasi, Saudara
harus berlatih untuk menguasai keterampilan sebagaimana tujuan yang
dipaparkan oleh guru.
URAIAN TUGAS
1. Gerakan koordinasi
meluncur, gerakan
kaki, gerakan tangan
dan pernafasan
a. Lakukan
koordinasi
meluncur, gerakan
kaki, gerakan
tangan dan
pernafasan dengan
alat (pelampung
pinggang
modifikasi
rangkain steroform
atau botol
minuman) jarak
6,25 m.
b. Lakukan
koordinasi
meluncur, gerakan
kaki, gerakan
tangan dan
pernafasan dengan
alat (pelampung
pinggang
modifikasi
rangkain steroform
atau botol

JUMLAH

KOMENTAR

TUGAS

TUJUAN

UMPAN BALIK

5 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air dan
istirahat.

5 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air dan
istirahat..
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minuman) jarak
6,25 m.
c. Lakukan
koordinasi
meluncur, gerakan
kaki, gerakan
tangan dan
pernafasan jarak
12,5 m.
d. Lakukan
koordinasi
meluncur, gerakan
kaki, gerakan
tangan dan
pernafasan jarak
lebar kolam (25
m).

10 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air dan
istirahat.
5 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air dan
istirahat.

Tabel 9 Lembar Kerja 03. Latihan koordinasi meluncur, gerakan kaki, gerakan tangan dan
pernafasan renang gaya dada
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C. Bahan Bacaan

Model Gaya Mengajar Latihan
Implementasi Kurikulum 2013 menurut Permendikbud No. 22 Tahun 2016
tentang Standar Proses menggunakan 3 (tiga) model pembelajaran yang
diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, sosial serta mengembangkan
rasa keingintahuan. Ketiga model tersebut adalah (1) model Pembelajaran
Melalui Penyingkapan/Penemuan (Discovery/Inquiry Learning), (2) model
Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-based Learning/PBL), (3) model
Pembelajaran Berbasis Projek (Project- based Learning/PJBL). Selain 3 model
yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, guru juga
diperbolehkan mengembangkan pembelajaran di kelas dengan menggunakan
model pembelajaran yang lain, seperti Cooperative Learning yang mempunyai
berbagai metode seperti: Jigsaw, Numbered Head Together (NHT), Make a
Match, Think-Pair-Share (TPS), Example not Example, Picture and Picture, dan
lainnya.
Pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)
sering dikenal dengan berbagai model gaya mengajar yang dikembangkan
oleh Mosca Mosston, seperti: Gaya Komando, Gaya Latihan, Gaya Resiprokal,
Gaya Periksa Diri, Gaya Cakupan/Inklusi, Gaya Penemuan Terpimpin, Gaya
Penemuan Terbuka, Gaya Program Individual, Gaya Yang diprakarsai peserta
didik, dan Gaya Mengajar Sendiri. Pada pengembangan unit ini akan
dikembangkan dengan Gaya Latihan.

Perkembangan dan Konsep Renang Gaya Dada
Renang gaya dada merupakan renang yang pertama diperkenalkan dalam
sejarah perlombaan renang yang mengalami banyak perkembangan. Renang
gaya dada mulai popular pada tahun 1875 oleh perenang Inggris Metthew
Webb. Metthew adalah orang pertama yang merenangi teluk Channel (kanal)
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dengan menggunakan gaya dada. Gerakan renang gaya menyerupai katak yang
sedang berenang, sehingga gaya ini sering disebut dengan gaya katak.
Sejak tahun 1930 berenang di bawah air yang memisahkan renang gaya kupukupu dan gaya dada yang merupakan awal munculnya renang gaya kupukupu. Perenang Teofilo Lidefonso pada Olimpiade tahun 1928 menggunakan
bentuk variasi berenang secara utuh di bawah air. Ia memodifikasi teknik
mengambil napas setelah melakukan satu gerakan di bawah air. Begitu pula
perenang Rusia yang bernama Lounitchev meniru juara Olimpiade 1956,
Masaru Furukawa dari Jepang.
Gerak gaya di bawah permukaan air ternyata menambah cepatnya gerak maju,
dan hal ini kemudian dilarang oleh FINA (Induk Organisasi Renang Dunia)
sejak

tahun

1957.

Peraturan

ini

kemudian

merangsang

untuk

mengembangkan gaya dada dengan posisi di atas permukaan air. Perenang
Amerika, Chest Jastremski tampil berperan pada awal tahun 1960 dengan
“Power Breast Stroke” (bertenaga gaya dada), sehingga untuk beberapa saat
Amerika Serikat memegang supremasi pada gaya ini.
Renang gaya dada pada dasarnya dapat ditinjau dari : Posisi tubuh, gerakan
kaki, gerakan lengan, gerakan pernapasan, dan koordinasi gerakan. Renang
gaya dada yang gerakan kakinya dicirikan dengan tiga fase, yaitu a). kedua kaki
lurus, b). lutut ditarik kesamping, kedua tumit tetap rapat, dan c). kedua kaki
dibentangkan kesamping selebar mungkin, kemudian merapatkan kedua kaki
tersebut dengan kuat sampai lurus.
Jika merubah gerakan kaki tiga fase tersebut menjadi dua fase, maka terdiri
dari: a). kedua kaki lurus, b). Tumit terbuka dengan telapak kaki menghadap
keatas ditarik kedepan sampai dekat dengan pantat, kedua lutut menuju
kebawah, kemudian kedua telapak ditendang kebelakang dengan sedikit
melingkar dengan kuat.
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Mengapung dan Meluncur di air
a. Mengapung
Aktivitas air merupakan sebuah aktivitas dengan menggunakan media air.
Secara umum media tersebut dapat berupa kolam air, kolam renang, ataupun
tempat sejenis yang mempunyai karakteristik sama yaitu dapat digunakan
sebagai tempat untuk melakukan berbagai bentuk aktivitas fisik, seperti
pantai, sungai, danau atau simulator lainnya seperti ember atau bahan yang
terbuat dari balon plastik. Bentuk kegiatan dalam aktivitas air dapat berupa
renang, polo air, selancar, menyelam, dayung, kano, dan beragam bentuk
lainnya.
Aktivitas air, anak-anak akan lebih mudah menguasai keterampilan renang
apabila pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya mereka sudah siap,
memiliki motivasi, umpan balik yang positif dari instruktur/guru. Jika anakanak sudah mampu dalam program aktivitas air, dalam diri mereka akan
tumbuh sikap preventive terhadap risiko tenggelam dan bahaya di air. Hal-hal
yang penting dalam membelajarkan aktivitas air, maka guru harus memiliki
pengetahuan

dan

keterampilan

setidaknya:

pengenalan

air

(water

orientation), masuk kolam (water entry), kontrol nafas (breath control), posisi
badan (body position), dorongan lengan (arm propulsion), istirahat lengan
(arm recovery), gerakan tungkai (leg action), dan renang lengkap (combined
movement).
Apabila sudah merasa nyaman dan senang dengan permainan naik turun ke
dalam air, dapat diteruskan dengan belajar mengapung. Mengapung adalah
aktivitas berusaha menjaga tubuhnya agar tidak tenggelam di dalam kolam.
Biasanya belajar mengapung diawali dengan sanggup melayang di permukaan
air, karena sanggup mengapung merupakan salah satu pelajaran berenang
paling berharga. Dan ini merupakan salah satu langkah awal yang harus
dikuasai sebaik mungkin.
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Latihan mengapung dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:
1) Peserta didik memegang lututnya masing-masing dan kepala dimasukkan
kedalam air, usahakan tidak menyentuh dasar kolam.
2) Peserta didik melentangkan tubuhnya dan kepala menghadap keatas.
3) Peserta didik melentangkan tubuhnya, dengan

kepala menghadap

kebawah atau melihat dasar kolam.

Gambar 4 Latihan mengapung
Sumber: David G. Thomas, MS, 1996

b. Meluncur
Meluncur dilakukan dengan berdiri bersandar dinding kolam kemudian kaki
menolak pada dinding agar badan memperoleh gaya dorong ke depan
sehingga dapat meluncur di air. Saat meluncur lengan lurus ke depan dan
tungkai juga lurus ke belakang. Latihan meluncur juga bisa dibantu oleh
teman, dengan cara peserta didik disuruh telungkup kemudian temannya
medorong kakinya agar bisa meluncur. Dilakukan secara berulang ulang
apakah gerakan meluncur sudah benar-benar lancar. Perhatikan gambar
berikut:
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Gambar 5 Latihan mengapung di air
Sumber: David G. Thomas, MS, 1996

Aspek-aspek teknis yang perlu diperhatikan dalam renang gaya
dada
Untuk mempelajari dan menerapkan lebih lanjut berhubungan dengan dengan
renang gaya dada, berikut diuraiakan masing-masing aspek teknis dan
pengembangan lebih lanjut.
a. Posisi Badan
Dalam gaya dada posisi badan telungkup dan mendatar pada permukaan air.
Tubuh dan seluruh anggota tubuh harus rileks; agar tidak mengeluarkan
tenaga yang cuma-cuma. Sewaktu meluncur tubuh mendatar pada permukaan
air. Pada waktu ambil nafas tubuh sedikit menurun dan letak kepala di atas
permukaan air, dan lebih tinggi dibanding dengan kaki.

Gambar 6 Gerakan meluncur
Sumber: David G. Thomas, MS, 1996
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b. Gerakan kaki
Tempat yang paling efektif untuk melatih pergerakan kaki yaitu dalam air,
lebih baik jangan menggunakan papan peluncur lebih dahulu. Berpeganganlah
pada ril di sisi kolam dan julurkan kedua kaki sedemikian sehingga kedua kaki
itu rapat di atas tumit, tetapi terbuka di bagian bawah. Biarkan bagian tubuh
untuk agak tenggelam sehingga tumit tetap di bawah permukaan air pada saat
menekuk lutut dan pergelangan kaki dan mengangkat kaki ke atas dan ke
depan sejauh mungkin ke arah pantat. Dengan kedua pergelangan kaki dan
lutut tertekuk dan terbuka lebar tapi tidak melebihi lebar bahu, hadapkan jarijari kaki ke arah luar sejauh mungkin (lihat gambar).

Gambar 7 Kayuhan kaki gaya dada
Sumber: David G. Thomas, MS, 1996

Dari posisi terkokang ini, gerakan telapak kaki keluar ke samping tubuh dan
biarkan kedua lutut terpisah saat menendang keluar, berputar, ke belakang,
dan kembali saling merapat dalam keadaan lurus terjulur.
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Gambar 8 Gerakan kaki

Untuk mengeksplorasi gerakan kaki pada renang gaya dada tersebut, dapat
dikembangkan sebagai berikut:
1)

Berpasangan dengan teman, pasangan yang membantu membelakangi
arah perenang kedua telapak tangan saling bertemu sehingga seakan ada
aksi menarik dan perenang melakukan gerakan kaki gaya dada.

2)

Menggunakan papan luncur pada jarak tertentu dilakukan berulangulang, perenang melakukan gerakan kaki gaya dada.

3)

Menggunakan bola besar pada jarak tertentu dilakukan berulang-ulang,
perenang melakukan gerakan kaki gaya dada.

c.

Gerakan lengan

Mulai dari posisi mengapung tertelungkup, tangan terjulur ke depan.
Lenturkan pergelangan tangan, jari-jari tangan menunjuk miring ke bawah,
dan angkat siku ke posisi di-atas-tabung-imajinasi seperti dalam gaya bebas
(lihat gambar 1.a dan b). Hadapkan telapak tangan sedikit keluar. Angkat dagu
saat menggerakkan masing-masing tangan dalam gerakan mengayuh setengah
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lingkaran-ke luar, ke belakang, dan ke dalam-dengan sikut ditekuk 90 derajat
dan ujung jari menunjuk ke bawah dagu (lihat gambar 1 c).
Ambil nafas pada saat menyelesaikan kayuhan dengan sikut ke luar dan
telapak tangan menghadap ke atas pada posisi di bawah dagu (lihat gambar 1
d). Untuk pemulihan, masukkan kembali wajah ke air, gerakkan sikut ke
samping tubuh, dan hadapkan telapak tangan ke bawah dan sentakkan
telapak tangan ke depan tepat di bawah permukaan air, dengan ujung jari
lurus ke depan, sehingga tangan kembali dalam posisi terjulur ke depan (lihat
gambar 1 e dan f).

Gambar 9 Kayuhan tangan gaya dada
Sumber: David G. Thomas, MS, 1996

Kayuhan yang dilakukan harus terasa seperti sedang memegang air di depan
kepala dengan kuat lalu menarik tubuh ke depan. Sikut harus tetap berada
sejauh mungkin di depan sampai menarik mereka ke sisi tubuh.
Daya dorong harus dihasilkan oleh tarikan telapak tangan ke arah luar dan
belakang, dan kemudian ke dalam dan kembali ke dagu. Selesaikan satu
kayuhan penuh di depan bahu, dan telapak tangan tidak boleh mengayuh
melewati garis bahu. Masing-masing telapak tangan bergerak dalam setengah
lingkaran dari posisi terjulur ke depan ke arah dagu.
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d. Koordinasi lengan, kaki, dan Pernafasan
Pada tahap ini, latihan ditujukan untuk menyatukan antara gerakan lengan
dan gerakan kaki, serta pernafasan. Mula-mula harus kembali pada latihan
meluncur yang sudah dikuasai pada awal proses latihan ini. Koordinasi
gerakan tangan dan kaki untuk perlombaan sedikit berbeda dari koordinasi
untuk santai. Ayunan kaki dimulai lebih lambat, dan sentakan tangan ke depan
dimulai lebih cepat, hasilnya waktu meluncur yang lebih pendek. Dari posisi
mengapung terlungkup, mulai lakukan kayuhan tangan gaya dada dan angkat
kepala.
Jika kayuhan sudah dipersiapkan dengan baik, gerakkan kedua tumit ke atas
di belakang dalam gerakan pemulihan ayunan kaki gaya dada. Hirup napas
secepatnya; saat telapak tangan berputar dalam gerakan memeras
menggunakan sikut, telapak kaki harus berputar keluar bersiap-siap untuk
melakukan dorongan kaki. Masukkan wajah ke dalam air dan dorong telapak
tangan ke depan, sehingga tangan hampir terjulur penuh saat ayunan kaki
sedang menghasilkan kekuatan maksimum.
Luruskan tubuh dan bersiap untuk memulai kayuhan berikutnya dengan
meluncur sesingkat mungkin. Hembuskan napas saat meluruskan lengan ke
depan. Perhatikan gambar!
Tahap persiapan

Gambar 10 Gerakan meluncur
Sumber: David G. Thomas, MS, 1996
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Tahap Pelaksanaan
1. Mulai
mengayuh,
kemudian
naikkan kepala,
tumit ke
atas __

Tahap Penyelesaian

2. Telapak kaki
tertekuk,
menghadap
keluar __
3. Tangan mulai
ke
depan,
telapak
kaki
bergerak
keluar __
Gambar 11 Rangkaian renang gaya dada
Sumber: David G. Thomas, MS, 1996
4. Kepala kembali
terbenam,
tangan terjulur
saat
kaki
mendorong __
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pengembangan soal yang memenuhi
indikator pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar
pengetahuan pada materi pencak silat. Pengembangan soal diawali dengan
pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat melihat kesesuaian antara
kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal.
KISI-KISI SOAL
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

NO
1

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: ……………………..
: 120 menit
: ………………………
: 2017/2018

Kompetensi Lingkup
Level
Bentuk
Materi Indikator Soal No
yang Diuji
Materi
Kognitif
Soal
Memahami
Aktivitas Renang Mengidentifikasi 1
L2
PG
gerak
air
gaya
gerakan spesifik
spesifik
dada
posisi tubuh
salah satu
gaya renang
dengan
koordinasi
yang baik.

2

Menganalisis
gerakan kaki
renang gaya dada
Menganalisis
gerakan tangan
renang gaya dada

3

2

L3

3

L3

PG
PG

Tabel 10 Kisi-kisi soal

Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi
yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk
mengukur indikator pencapaianan kompetensi (IPK)

kunci pada ranah

kognitif yang tergolong HOTS.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

LINGKUP
MATERI
3.6
Memahami
gerak
spesifik
salah satu gaya
renang
dengan
koordinasi yang
baik. ***)
MATERI
Renang
gaya
Dada

INDIKATOR SOAL
Ditampilkan
pernyataanpernyataan gerak
spesifik posisi
badan renang
gaya dada dan
pengecohnya,
peserta didik
dapat
mengidentifikasi
bagian-bagian
pembelajaran
gerak spesifik
posisi badan
renang gaya
dada.

:
: VII
: PJOK
Buku
Sumber :
Nomor
Soal
1.

Kunci
Jawaban
C

Kurikulum
: K 13
Bentuk Soal
: Pilihan ganda
Nama Penyusun
:
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi

Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan pernyataaan berikut:
1) Posisi badan beserta seluruh anggota badan rileks.
2) Badan diupayakan segaris dengan permukaan air
(horizontal).
3) Kedua tungkai secara bergantian diayun naik-turun
berporos pada pangkal paha, dengan diikuti letutan
lutut dan kaki
4) Gerakan dimulai dengan persiapan kaki.
5) Tumit ditarik mendekati pinggul sekaligus membuka
lutut ke luar.
6) Kedua tangan bebas tidak harus lurus ke depan
7) Dorong kedua kaki ke belakang secara serempak
hingga lurus dan rapat.
8) Lakukan Pembelajaran dengan jarak tertentu yang
ditetapkan ( 5; 7,5; 10 meter, dan seterusnya.
Dari pernyataan-pernyataan tersebut diatas, yang
merupakan
bagian-bagian
aktivitas-aktivitas
pembelajaran gerakan posisi tubuh renang gaya dada
adalah ....
A. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6
B. 1, 3, 5, 6, 7 dan 8
C. 1, 2, 4, 5, 7 dan 8
D. 2, 3, 4, 6, 7 dan 8

Tabel 11 Kartu soal 1
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
LINGKUP
MATERI
3.6
Memahami
gerak spesifik
salah
satu
gaya renang
dengan
koordinasi
yang
baik.
***)
MATERI
Renang gaya
Dada

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
gambar
kayuhan kaki
gaya dada
peserta didik
dapat
menganalisis
kesalahan
gerakan kaki
renang gaya
dada.

:
: VII

Kurikulum
Bentuk Soal

: K 13
: Pilihan ganda

: PJOK

Nama Penyusun

:

Buku
Sumber :
Nomor
Soal
2.

Kunci
Jawaban
B

Pengetahuan/
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan gambar berikut:


Penalaran

Sesuai pada gambar tersebut, pernyataan yang tidak
sesuai pada gerakan kaki gaya dada adalah
A. tendangan dorongan kaki dengan telapak kaki hingga
kedua kaki merapat lurus dengan lecutan
B. tendangan dorongan kaki dengan punggung kaki
hingga kedua kaki merapat lurus dengan lecutan
C. tendangan dorongan kaki dengan telapak kaki dari
saat terkokang posisi kaki ditekuk maksimal hingga
kedua kaki merapat lurus dengan lecutan.
D. kedua pergelangan kaki dan lutut tertekuk dan
terbuka lebar tapi tidak melebihi lebar bahu,
hadapkan jari-jari kaki ke arah luar sejauh mungkin.
Dilanjutkan tendangan dorongan kaki dengan telapak
kaki hingga kedua kaki merapat lurus dengan lecutan.

Tabel 12 Kartu soal 2
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

:
: VII
: PJOK
Buku
Sumber :

LINGKUP
MATERI
3.6
Memahami
gerak
spesifik
salah satu gaya
renang
dengan
koordinasi yang
baik. ***)
MATERI
Renang
gaya
Dada

Nomor
Soal
3.

Kunci
Jawaban
C

Kurikulum
: K 13
Bentuk Soal
: Pilihan ganda
Nama Penyusun
:
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi

Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan pernyataaan berikut:
1) Fase awalan.
2) Fase istirahat .
3) Fase membuka keluar.
4) Fase mendorong ke dalam.
5) Fase menarik.
Dari pernyataan-pernyataan tersebut diatas, yang
merupakan urutan aktivitas gerakan tangan renang gaya
dada versi Eropa Timur adalah ....
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 3, dan 5
C. 2, 3, dan 4
D. 2, 3, dan 5

INDIKATOR SOAL
Disajikan
pernyataanpernyataan
aktivitas
pembelajaran
gerakan tangan
renang gaya
dada, peserta
didik dapat
mengurutkan
rangkaian
aktivitas gerakan
tangan renang
gaya dada.
Tabel 13 Kartu soal 3
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KESIMPULAN
Program Peningkatan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi pada Unit Pembelajaran
Renang Gaya Dada mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan
Kesehatan (PJOK) untuk memenuhi capaian kompetensi dasar pada kelas VII
yaitu 3.6 Memahami gerak spesifik salah satu gaya renang dengan koordinasi
yang baik. ***), dan 4.6 Mempraktikkan gerak spesifik salah satu gaya renang
dengan koordinasi yang baik. ***).
Renang gaya dada merupakan salah satu materi dalam menunjang kehidupan,
baik untuk peningkatan kebugaran, rekreasi, olahraga, atau pada kondisi
darurat sangat dibutuhkan dalam keselamatan bertahan hidup jika terjadi
kecelakaan di air terutama masyarakat yang sering beraktivitas berhubungan
dengan pemanfaatan lingkungan hidup di air. Untuk memenuhi keterampilan
hidup pada profesi pekerjaan tertentu, renang merupakan salah satu tuntutan
yang harus dikuasai. Contoh: tentara, tim penyelamat (rescue), guru PJOK,
nelayan, masyarakat yang sering beraktivitas di air, dan sebagainya.
Pada pelaksanaan pembelajaran melalui unit

pembelajaran ini, guru

diarahkan untuk menganalisis kompetensi dasar (KD) dalam membuat
perencaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.
Berbagai model yang dicontohkan pada unit pembelajaran mampu menambah
wawasan dan khasanah untuk memperbanyak model-model pembelajaran
yang sudah dikembangkan dalam Kurikulum 2013.
Pembahasan soal-soal dan pengembangan soal HOTS menjadikan bagi setiap
guru untuk mampu mengembangkan soal dari Indikator Pencapaian
Kompetensi yang telah ditetapkan, untuk mengukur tingkat keberhasilan
peserta didik dalam menempuh pendidikan.
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UMPAN BALIK
Setelah tuntas mempelajari Unit dari Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalu Program Pelaksanaan Pembelajaran berbasis zonasi ini,
diharapkan :
a. Pembelajaran di kelas lebih tersetruktur, untuk menjadikan peserta didik
aktif dan menyenangkan dalam pembelajaran.
b. Kompetensi yang dicapai sesuai dengan kompetensi dasar yang dipilih.
c. Unit yang dipelajari mampu merangsang bagi guru untuk mengembangkan
Unit lainnya.
d. Membantu

peserta

didik

kesempatan

seluas-luasnya

dalam

mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki.
e. Pemakaian model pembelajaran yang dipilih dapat membantu peserta
didik lebih mandiri dalam aktivitas pembelajaran.
Penguasaan atas materi yang telah disajikan merupakan hal yang diharapkan,
agar memberikan tambahan dan pengalaman belajar yang beragam untuk
guru dan peserta didik. Untuk itu kemauan guru agar membawa pengetahuan
dan keterampilan ini dalam kehidupan nyata pada perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi pembelajaran, bahkan menjadikannya sebagai budaya dalam
kehidupan sehari-hari, tentu merupakan sesuatu yang diharapkan.
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PENUTUP
Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan,
berdampak terhadap peningkatan kompetensi peserta didik. Peningkatan
kompetensi bagi peserta didik melalui Program Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (Program PKP). Program ini bertujuan untuk meningkatkan
kompetensi peserta didik melalui pembinaan guru dalam merencanakan,
melaksanakan sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi
pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS).
Program ini merupakan salah satu pendukung program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Jika program PKB fokus pada peningkatan
kompetensi guru baik pedagogi maupun profesional, maka program PKP lebih
berfokus pada upaya memintarkan siswa melalui pembelajaran berpikir
tingkat tinggi.
Paket unit pembelajaran Renang gaya dada berisi materi pembelajaran sesuai
target Kompetensi Dasar, khususnya pada kelas VII jenjang SMP ini, contohcontoh aktivitas pembelajaran dan penilaian yang bisa menginspirasi guru
dalam pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan
berpikir tingkat tinggi. Tentu dari apa yang telah tertuang dalam paket unit ini,
ada beberapa hal yang belum sempurna, untuk itu kritik dan masukan
senantiasa diperlukan.
Semoga paket unit pembelajaran ini dapat dikembangkan pada paket unit
pembelajaran lainnya, yang menjadikan khasanah untuk pengembangan guruguru Pendidikan, jasmani, olahraga dan kesehatan.
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Unit Pembelajaran
Renang Gaya Dada

LAMPIRAN
Lembar Kerja Peserta Didik 1
Judul LK 01. Latihan meluncur dan gerakan kaki gaya dada
Mata Pelajaran

: PJOK

Tujuan

:

a. Melalui pemaparan, diskusi, dan pengamatan peserta didik mampu
menerapkan gerakan meluncur.
b. Melalui pemaparan, diskusi, dan pengamatan peserta didik mampu
menerapkan gerakan kaki renang gaya dada.
c. Melalui latihan peserta didik mampu melakukan gerakan meluncur.
d. Melalui latihan peserta didika mampu melakukan gerakan gerakan
kaki renang gaya dada.
Petunjuk

: Setelah menguasai pemahaman dan konsep yang

dibimbing guru, bacalah uraian tugas dan lakukan latihan sesuai yang
tercantum dalam kertas tugas.

KERTAS TUGAS
Nama

:

Kelas

:

Tanggal

:

Perintah untuk murid: Setelah menguasai pemahaman konsep dari guru
melalui pemaparan, diskusi, mengamati visual dan non visual, serta membaca
informasi, Saudara harus berlatih untuk menguasai keterampilan
sebagaimana tujuan yang dipaparkan oleh guru.
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URAIAN TUGAS
1. Meluncur
c. Lakukan sikap
awal dan gerakan
meluncur
menggunakan alat
atau tanpa alat
(papan luncur)
d. Lakukan gerakan
meluncur
menerobos
lingkaran simpai

2. Gerakan kaki gaya
dada
d. Lakukan latihan
gerakan kaki gaya
dada pada posisi
duduk dipinggir
kolam
e. Lakukan latihan
gerakan kaki gaya
dada pada posisi
telungkup, perut
dan dada bertumpu
di lantai pinggir
kolam
f. Lakukan latihan
gerakan kaki gaya
dada dengan atau
tanpa alat (papan
luncur, bola
basket/

JUMLAH

KOMENTAR

TUGAS

TUJUAN

5 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air dan
istirahat.
5 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air dan
istirahat.

5 x latihan.

5 x latihan.

10 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air dan
istirahat.

3. Gerakan koordinasi
sikap awal meluncur,
meluncur, dan gerakan
kaki.
d. Lakukan
koordinasi sikap

56

10 x latihan,
setiap ulangan

UMPAN BALIK

Unit Pembelajaran
Renang Gaya Dada

awal meluncur,
meluncur, dan
gerakan kaki
dengan pasangan
menahan telapak
tangan
dipermukaan air.
e. Lakukan
koordinasi sikap
awal meluncur,
meluncur, dan
gerakan kaki
dengan alat (papan
luncur, bola besar)
f. Lakukan
koordinasi sikap
awal meluncur,
meluncur, dan
gerakan kaki.

diikuti
pernafasan di
air dan
istirahat.

10 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air dan
istirahat.
10 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air dan
istirahat.
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Judul LK 02. Latihan gerakan tangan dan pernafasan gaya dada
Mata Pelajaran

: PJOK

Tujuan

:

e. Melalui pemaparan, diskusi, dan pengamatan peserta didik mampu
menerapkan gerakan tangan renang gaya dada.
f. Melalui pemaparan, diskusi, dan pengamatan peserta didik mampu
menerapkan cara pernafasan renang gaya dada.
g. Melalui latihan peserta didik mampu melakukan gerakan tangan
renang gaya dada.
h. Melalui latihan peserta didik mampu melakukan cara pernafasan
renang gaya dada.
Petunjuk

: Setelah menguasai pemahaman dan konsep yang

dibimbing guru, bacalah uraian tugas dan lakukan latihan sesuai yang
tercantum dalam kertas tugas.

KERTAS TUGAS
Nama

:

Kelas

:

Tanggal

:

Perintah untuk murid: Setelah menguasai pemahaman konsep gerakan tangan
dan pernafasan melalui pemaparan, diskusi, mengamati visual dan non visual,
serta membaca informasi, Saudara harus berlatih untuk menguasai
keterampilan sebagaimana tujuan yang dipaparkan oleh guru.
URAIAN TUGAS
1. Gerakan tangan
e. Lakukan gerakan
tangan gaya dada
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JUMLAH

KOMENTAR

TUGAS

TUJUAN

5 x latihan,
setiap ulangan
diikuti

UMPAN BALIK

Unit Pembelajaran
Renang Gaya Dada

dengan bantuan
pasangan menahan
bagian bawah paha
agar tubuh tetap
streamline di air
ditempat.
f. Lakukan gerakan
tangan gaya dada
dengan bantuan
pasangan menahan
bagian bawah paha
agar tubuh tetap
streamline dengan
bergerak ke depan
perenang.
g. Lakukan gerakan
tangan gaya dada
menggunakan alat
atau tanpa alat
(pullbouy)
h. Lakukan gerakan
tangan
2. Pernafasan gaya dada
d. Lakukan latihan
pernafasan biasa di
tempat
e. Lakukan latihan
pernafasan dengan
kedua tangan
memegang telapak
tangan
pasangannya di
tempat
f. Lakukan latihan
pernafasan gaya
dada dengan atau
tanpa alat (papan
luncur, bola
basket/

pernafasan di
air.

5 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air.

10 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air dan
istirahat.
5 x latihan.

5 x latihan.

10 x latihan.

3. Gerakan koordinasi
gerakan tangan dan
pernafasan
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d. Lakukan
koordinasi gerakan
tangan dan
pernafasan dengan
pasangan menahan
telapak tangan
dipermukaan air di
tempat.
e. Lakukan
koordinasi gerakan
tangan dan
pernafasan dengan
pasangan menahan
bagian bawah paha
sambil bergerak
maju arah
perenang
f. Lakukan
koordinasi gerakan
tangan dan
pernafasan dengan
alat (pullbouy)
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10 x latihan.

10 x latihan.

10 x latihan.

Unit Pembelajaran
Renang Gaya Dada

Lembar Kerja Peserta Didik 3
Judul LK 03. Latihan koordinasi meluncur, gerakan kaki, gerakan
tangan dan pernafasan renang gaya dada
Mata Pelajaran

: PJOK

Tujuan

:

c. Melalui pemaparan, diskusi, dan pengamatan peserta didik mampu
menyimpulkan gerakan koordinasi renang gaya dada.
d. Melalui latihan peserta mampu menyempurnakan gerakan koordinasi
renang gaya dada.
Petunjuk
dibimbing

: Setelah menguasai pemahaman dan konsep yang
guru, bacalah uraian tugas dan lakukan latihan sesuai yang

tercantum dalam kertas tugas.

KERTAS TUGAS
Nama

:

Kelas

:

Tanggal

:
Mata Pelajaran PJOK

Perintah untuk murid: Setelah menguasai pemahaman konsep koordinasi
meluncur, gerakan kaki, gerakan tangan dan pernafasan melalui pemaparan,
diskusi, mengamati visual dan non visual, serta membaca informasi, Saudara
harus berlatih untuk menguasai keterampilan sebagaimana tujuan yang
dipaparkan oleh guru.
URAIAN TUGAS

JUMLAH

KOMENTAR

TUGAS

TUJUAN

UMPAN BALIK

1. Gerakan koordinasi
meluncur, gerakan
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kaki, gerakan tangan
dan pernafasan
e. Lakukan
koordinasi
meluncur, gerakan
kaki, gerakan
tangan dan
pernafasan dengan
alat (pelampung
pinggang
modifikasi
rangkain steroform
atau botol
minuman) jarak
6,25 m.
f. Lakukan
koordinasi
meluncur, gerakan
kaki, gerakan
tangan dan
pernafasan dengan
alat (pelampung
pinggang
modifikasi
rangkain steroform
atau botol
minuman) jarak
6,25 m.
g. Lakukan
koordinasi
meluncur, gerakan
kaki, gerakan
tangan dan
pernafasan jarak
12,5 m.
h. Lakukan
koordinasi
meluncur, gerakan
kaki, gerakan
tangan dan
pernafasan jarak
lebar kolam (25
m).
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5 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air dan
istirahat.

5 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air dan
istirahat..

10 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air dan
istirahat.
5 x latihan,
setiap ulangan
diikuti
pernafasan di
air dan
istirahat.

