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SARI 

Sungkowo. 2008. Pengaruh Tipe Pembelajaran Analisis dan Sintesis Terhadap 
Kemampuan Hasil Belajar Renang Gaya Dada: Studi Eksperimen Pada 
Siswa Putera Kelas 4, 5, 6 SD Negeri 1 Banyumanik Semarang.                     
Tesis. Program Studi Pendidikan Olahraga. Program Pasca Sarjana. 
Universitas  Negeri Semarang. 
Pembimbing: I. Dr. Sugiharto, Drs. M.S, II. Drs. Soegiyanto KS, M.S 

Kata kunci: Pembelajaran Analisis, Sintesis, Renang Gaya Dada.   

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Pengaruh tipe 
pembelajaran analisis terhadap kemampuan hasil belajar renang gaya dada.                   
2. Pengaruh tipe pembelajaran sintesis terhadap kemampuan hasil belajar renang 
gaya dada 3. Perbedaan pengaruh tipe pembelajaran analisis dan sintesis terhadap 
kemampuan hasil belajar renang gaya dada 
 Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan rancangan 
random group pretest posttest design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 
putera Kelas 4, 5, 6 SD Negeri 1 Banyumanik Semarang berjumlah 54 siswa. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 32 siswa putera dengan teknik 
penarikan purposif random sampling. Variabel dalam penelitian terdiri dari 2 
macam yaitu: 1) variabel bebas yaitu tipe pembelajaran analisis dan sintesis,            
2) variabel terikat yaitu kemampuan  renang gaya dada. Instrument yang 
digunakan dalam penelitian terdiri dari 2 macam yaitu: 1) Program pembelajaran, 
2) tes kemampuan renang gaya dada. Sebelum uji hipotesis dilakukan terlebih 
dahulu pengujian persyaratan meliputi: Uji normalitas sampel dengan 
menggunakan teknik uji Kolmogorov-Semirnov dan Uji homogenitas varians 
dengan menggunakan teknik uji Laveve’s. Kemudian dilanjutkan dengan Teknik 
analisis data menggunakan uji t dengan taraf signifikansi α 5%.  
   Hasil uji hipotesis diperoleh (1) Pengaruh tipe pembelajaran analisis 
terhadap kemampuan hasil belajar renang gaya dada menunjukkan pre test sebesar 
40,31 dan post test 84,06 mengalami peningkatan sebesar 43,75 sehingga di dapat 
thitung  sebesar 13,488  > ttabel 2,13 berdasarkan hasil tersebut ada pengaruh yang 
signifikan tipe pembelajaran analisis terhadap kemampuan hasil belajar renang 
gaya dada. (2) Pengaruh tipe pembelajaran sintesis terhadap kemampuan hasil 
belajar renang gaya dada menunjukkan pre test sebesar 40,94 dan post test 80,31 
mengalami peningkatan sebesar 39,37 sehingga di dapat thitung sebesar 14.822 > 
ttabel  2,13 berdasarkan hasil tersebut ada pengaruh yang signifikan tipe 
pembelajaran sintesis terhadap kemampuan hasil belajar renang gaya dada. (3) 
Perbedaan pengaruh  tipe pembelajaran analisis dan sintesis terhadap kemampuan 
hasil belajar renang gaya dada di dapat thitung sebesar -1,043 < ttabel 2,04 
berdasarkan hasil tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan pengaruh tipe 
pembelajaran analisis dan sintesis terhadap kemampuan hasil belajar  renang gaya 
dada.  

Berdasarkan hasil kesimpulan disarankan: Kepada guru dan pelatih renang 
khususnya melatih renang pada siswa yang belum bisa berenang, untuk 
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meningkatkan kemampuan renang gaya dada dapat memilih tipe pembelajaran 
sintesis atau analisis, karena berdasarkan hasil penelitian terbukti kedua tipe 
pembelajaran tersebut secara efektif dapat meningkatkan kemampuan renang gaya 
dada dan sama baiknya.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



x 
 

ABSTRACT 
 
 
 

Sungkowo.  2008. The Effect of the Analysis and Synthesis Learning. Type on 
the Learning Achievement of Breast Stroke Swimming, an Experimental 
Study of Male Students of Grade 9, S and 6 of State Primary School 1 of 
Banyumanik of Semarang. Thesis. Physical Education. Postgraduate 
Program of Semarang State University. Supervisors: 1. Dr. Sugiharto, 
M.S., 11. Drs. Soegiyanto KS, M.S. 

Keywords: analysis learning, synthesis, breast stroke swimming. 
This study is meant to examine: 1) the effect of the analysis learning type 

on the learning achievement of breast stroke swimming, 2) the effect of the 
synthesis learning type on the learning achievement of breast stroke swimming, 
and 3) the difference of the effect of the analysis and synthesis learning type on 
the learning achievement of breast stroke swimming. 

An experimental method by using a random group pretest posttest design 
was used in this study. The population consisted of 54 male students of Grade 4, 
5 and 6 of State Primary School 1 of Banyumanik of Semarang. The sample was 
32 students selected by using a purposive random sampling technique. The 
variables consisted of I ) the analysis and synthesis learning type as the 
independent variable, and 2) the ability of breast style swimming as the 
dependent variable. Two instruments were used: 1) learning programs, and 2) 
tests of breast stroke swimming ability. Before testing the hypotheses, the 
sample normality test was conducted by using Kolmogorov-Semirnov test and 
the homogeneity test was conducted by using Laveve's test. The data were then 
analyzed by using the t-test at the significance level of a 5%. 

The results of the hypotheses testing showed that (1) on the effect of the 
analysis learning on the learning achievement of breast stroke swimming it was 
found that the pretest was 40.31 and the posttest was 84.6, so there was an 
increase of 43.75 and the calculated t-value was 13.844 > the t-table of 2.13, 
therefore, there was a significant effect of the analysis learning type on the 
learning achievement of breast stroke swimming. (2) On the effect of the 
synthesis learning on the learning achievement of breast stroke swimming it was 
found that the pretest was 40.94 and the posttest was 80.31, so there was an 
increase of 39.37 and the calculated t-value was 14.822 > the t-table of 2.13, 
therefore, there was a significant effect of the synthesis learning type on the 
learning achievement of breast stroke swimming. (3) On the difference of the 
effect of the analysis and synthesis learning type on the learning achievement of 
breast stroke swimming, it was found that the calculated t-value was -1.043 < 
the t-table of 2.04, therefore, there was no difference of the effect of the analysis 
and synthesis learning type on the learning achievement of breast stroke 
swimming. 
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Based on the results of the study, it is suggested that swimming teachers 
and trainers use both analysis and synthesis learning type to teach their students 
to improve their ability in the breast stroke swimming because based on the 
results 

of the study both of the learning types are equally effective to improve 
the breast stroke swimming. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah  

Keberhasilan pendidikan memang tidak dapat dipisahkan dari peran 

penting seorang guru, namun yang harus diingat bahwa segitiga keberhasilan 

pendidikan yaitu sekolah, rumah, dan masyarakat akan memberikan pengaruh 

besar terhadap suksesnya suatu pendidikan (Sukadi, 2006:ix). Pada suatu sekolah, 

guru memiliki peranan penting dalam memberikan fasilitas agar anak dapat 

belajar dengan baik, selain itu, guru juga bisa menjadi teladan langsung terhadap 

apa yang dipelajari           anak didiknya. 

Menurut Undang – undang RI nomer 20 tahun 2003 (Himpunan 

Perundang-Undangan RI Tentang Guru dan Dosen, 2006:97) tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada bab 1 (1) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk 

melaksanakan profesinya, tenaga pendidik khususnya guru sangat memerlukan 

aneka ragam pengetahuan dan keterampilan keguruan yang memadai dalam arti 

sesuai dengan tuntutan zaman dan kemajuan ilmu dan teknologi.  

Dalam dunia pendidikan, guru memegang peran penting dan strategis. 

Sebagai pengajar, pendidik, dan pelatih para siswa, guru merupakan agen 

perubahan sosial yang merubah pola pikir, sikap dan prilaku umat manusia 

menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bermartabat dan lebih mandiri (Sukadi, 
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2006:2). Untuk menjalankan tugasnya yang berat itu, guru dituntut memiliki 

segenap kompetensi yang satu sama lain terintegrasi dalam kepribadiannya secara 

utuh. 

Seorang guru dalam melaksanakan tugasnya tidak terbatas pada 

penyampaian materi pelajaran saja, tetapi juga mendidik dan melatih peserta 

didik, serta memenuhi kompetensi sebagai orang yang patut digugu dan ditiru 

dalam ucapan dan tingkah lakunya. Fakta menunjukkan bahwa dalam 

melaksanakan tugasnya, para guru sering menghadapi berbagai kendala yang 

menghambat proses belajar mengajar, terhadap kendala yang muncul ini, ada guru 

yang dapat mengatasinya dengan baik, tetapi banyak pula yang tidak mampu 

mengatasinya dengan mulus. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor 

internal maupun faktor eksternal. Bahkan kita acapkali menjumpai proses belajar 

mengajar tidak mencapai sasaran dan tujuan pembelajaran (Sukadi, 2006:10). Apa 

alasan dan penyebab yang menimbulkannya, proses pembelajaran yang tidak 

mencapai sasaran, dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang tidak efektif, salah 

satu penyebab ketidak efektifan proses pembelajaran ini adalah gurunya tidak 

efektif (Sukadi, 2006:10), sebagai contoh pada waktu guru menyampaikan materi 

pelajaran renang di kolam renang, banyak guru penjas saat mengajar tidak 

memperhatikan prosedur pembelajaran renang dan teknik gerakan yang benar 

yang berakibat banyak para siswa dalam melakukan gerakan renang tidak sesuai 

dengan tekniknya. Mengapa bisa terjadi demikian? Kelemahan ini berpangkal 

pada ketidakpahaman guru tentang arti penting prosedur pembelajaran renang, 

disamping ia mungkin kurang mencintai tugas itu dengan sepenuh hati dan yang 
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paling menyedihkan ia hanya mencari uang tambahan dari anak didiknya tanpa 

memperhatikan anak didiknya bisa berenang atau tidak. 

Pada pembelajaran renang di sekolah dasar, materi yang diajarkan terdiri 

dari empat gaya yang meliputi :  a) gaya bebas atau crawl stroke, b) gaya dada 

atau breaststroke, c) gaya kupu atau butterfly stroke dan, d) gaya punggung atau 

back stroke. Pada penelitian ini peneliti tertarik dengan menggunakan gaya dada, 

karena gaya dada mudah diajaran pada semua orang yang belum bisa berenang 

terutama pada anak sekolah dasar, kemudahan gaya tersebut terletak pada 

koordinasi tangan dan kepala saat mengambil nafas.  

Renang gaya dada adalah suatu gaya renang yang sejak dimulainya 

dayungan lengan yang pertama sesudah start dan pembalikan badan harus tetap 

menelungkup dan kedua bahu segaris dengan permukaan air, kedua gerakan 

lengan dan kedua tungkai selamanya harus serempak dalam bidang horisontal 

yang sama tanpa gerakan yang bergantian (FINA, 2005:125).  

Menentukan tujuan pengajaran merupakan hal yang penting karena tujuan 

tersebut mengarahkan ke mana suatu kegiatan akan dilakukan. Dalam hal tersebut 

tanggung jawab utama adalah dari pihak guru untuk mengarahkan dan 

memperlancar proses pembelajaran. Pemilihan tipe pembelajaran sebagai suatu 

upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa dapat belajar secara efektif 

dan efisien sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai.  

Di dalam merumuskan tujuan pengajaran terlebih dulu memahami tentang 

tipe dan sistem instruksional, istilah tipe diartikan sebagai kerangka konseptual 

yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan, 
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dan juga digunakan untuk menunjukkan pengertian pertama sebagai kerangka 

proses pemikiran (Harjanto, 2005:51). Sedangkan sistem instruksional dibentuk 

oleh dua konsep yaitu sistem dan instruksional, sistem diartikan sebagai suatu 

perangkat dari bagian yang diikat atau dipersatukan oleh beberapa bentuk 

hubungan saling mempengaruhi (Wong dan Raulerson dalam Harjanto, 2005:51). 

Sedangkan istilah instruksional digunakan sebagai proses belajar mengajar atau 

proses pengajaran atau lebih tepat lagi proses pembelajaran (Saylor dan Alexander 

dalam Harjanto, 2005:52). 

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan 

kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari 

Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah  yakni 

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor (Nana Sudjana, 1999:22). 

Ranah kognitif adalah berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif adalah berkenaan dengan sikap yang terdiri 

dari lima aspek yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. Ranah psikomotor adalah berkenaan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemempuan bertindak yang terdiri dari enam aspek yakni  

gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, 

gerakan komplek, gerakan ekspresif dan interpelatif (Nana Sudjana, 1999:22).  

Sedangkan menurut Mustaqim (2004:36) tentang teori Bloom dkk merumuskan 

sasaran pendidikan dengan sebutan “taxonomi of education objectif” dimana 

dalam kelompok ini membedakan menjadi tiga ranah sasaran pendidikan yaitu 
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ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Ranah kognitif meliputi enam tipe hasil 

belajar  yaitu: 1) tipe pembelajaran pengetahuan hafalan, 2) tipe pembelajaran 

pengertian atau pemahaman, 3) tipe pembelajaran aplikasi, 4) tipe pembelajaran 

analisis, 5) tipe pembelajaran sintesis, 6) tipe pembelajaran evaluasi. Kemudian 

ranah afektif meliputi menyimak, merespon, menghargai, mengorganisasi nilai, 

karakterisasi. Ranah psikomotor meliputi: mengindra, kesiagaan diri, bertindak 

secara terpimpin, bertindak secara kompleks.  

Dari ketiga ranah tersebut saling keterkaitan dalam proses belajar 

mengajar. Pada penelitian ini peneliti tertarik pada tipe pembelajaran analisis atau 

belajar perbagian dan tipe pembelajaran sintesis atau belajar keseluruhan, kedua 

tipe tersebut dijadikan sebagai tipe pembelajaran. Tipe pembelajaran analisis 

adalah upaya untuk memisahkan suatu integritas menjadi unsur atau bagian 

sehingga jelas hierarkinya/eksplisit unsurnya. Sedangkan tipe pembelajaran 

sintesis adalah menyatukan unsur atau bagian menjadi bentuk menyeluruh 

(Mustaqim, 2004:36). Kedua tipe pembelajaran tersebut dapat diterapkan pada 

pembelajaran renang gaya dada, pada tipe pembelajaran analisis pada teknik 

renang gaya dada meliputi koordinasi gerak kaki, tangan dan pernafasan (Dumadi 

dan Kasiyo, 1992:86). Kemudian dari koordinasi tersebut dipisahkan perbagian 

pada saat pembelajaran renang, jadi dalam pembelajaran teknik renang gaya dada 

dimulai perbagian gerakan dulu dan kalau sudah menguasai teknik perbagian 

gerakan baru menginjak gerakan keseluruhan atau koordinasi teknik renang gaya 

dada. Pada tipe pembelajaran sintesis pada teknik renang gaya dada adalah 

kebalikan pada tipe pembelajaran analisis yaitu dimulai dari keseluruhan atau 
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koordinasi gerakan teknik renang gaya dada, apabila siswa dalam melakukan 

koordinasi tersebut ada kesalahan maka dilakukan perbaikan gerakan perbagian 

kemudian apabila menguasai gerakan perbagian maka dilanjutkan koordinasi 

gerakan teknik renang gaya dada.  

B. Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, 

dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan yang berhubungan secara langsung 

terhadap kemampuan renang gaya dada, sebagai berikut : 

Apakah bertindak secara terpimpin dapat mempengaruhi kamampuan 

renang gaya dada ?   Apakah tipe pembelajaran aplikasi dapat mempengaruhi 

kamampuan renang gaya dada ? Apakah tipe pembelajaran analisis dapat 

mempengaruhi kamampuan renang gaya dada ? Apakah tipe pembelajaran sintesis 

dapat mempengaruhi kemampuan renang gaya dada ? Apakah guru yang efektif 

pada pembelajaran dapat berperan terhadap kemampuan renang gaya dada ?  

C. Pembatasan Masalah 

Melihat banyaknya masalah yang muncul pada indentifikasi masalah di 

atas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Pada penelitian ini dibatasi yaitu :  

1. Tipe pembelajaran dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: a) tipe pembelajaran 

analisis, b) tipe pembelajaran sintesis. 

2. Kemampuan renang gaya dada, yaitu siswa melakukan gerakan teknik renang 

gaya dada. 

D. Rumusan Masalah 
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 Berdasarkan permasalahan yang sudah ditemukan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :   

1. Apakah ada pengaruh tipe pembelajaran analisis terhadap kemampuan hasil 

belajar renang gaya dada pada siswa putera SD Negeri 1 Banyumanik 

Semarang tahun ajaran 2008/2009 ? 

2.  Apakah ada pengaruh tipe pembelajaran sintesis terhadap kemampuan hasil 

belajar renang gaya dada pada siswa putera SD Negeri 1 Banyumanik 

Semarang tahun ajaran 2008/2009 ? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh tipe pembelajaran analisis dan sintesis 

terhadap kemampuan hasil belajar renang gaya dada pada siswa putera SD 

Negeri 1 Banyumanik Semarang tahun ajaran 2008/2009 ? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh tipe pembelajaran analisis terhadap kemampuan hasil belajar renang 

gaya dada pada siswa putera SD Negeri 1 Banyumanik Semarang tahun ajaran 

2008/2009. 

2. Pengaruh tipe pembelajaran sintesis terhadap kemampuan hasil belajar renang 

gaya dada pada siswa putera SD Negeri 1 Banyumanik Semarang tahun ajaran 

2008/2009. 

3. Perbedaan pengaruh tipe pembelajaran analisis dan sintesis terhadap 

kemampuan hasil belajar renang gaya dada pada siswa putera SD Negeri 1 

Banyumanik Semarang tahun ajaran 2008/2009. 
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F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan dan 

informasi tentang penerapan tipe pembelajaran analisis dan sintesis terhadap 

kemampuan renang gaya dada. 

 

2. Manfaat praktis 

Selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan 

kepada guru penjasorkes dan pelatih renang, khususnya melatih renang pada siswa 

yang  belum bisa berenang sampai bisa berenang gaya dada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

BAB II  

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR 

DAN HIPOTESIS 

 

A. LANDASAN TEORI 

Untuk menjalankan proses pendidikan, kegiatan belajar dan pembelajaran 

merupakan suatu usaha yang amat strategis untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Pergaulan yang bersifat mendidik itu terjadi melalui interaksi aktif  

antara siswa sebagai peserta didik dan guru sebagai pendidik. Kegiatan belajar 

dilakukan oleh siswa, dan melalui kegiatan itu akan ada perubahan perilakunya, 

sementara kegiatan pembelajaran dilakukan oleh guru  untuk memfasilitasi proses 

belajar. Kegitan belajar merupakan masalah yang amat komplek dan melibatkan 

keseluruhan aspek psiko-fisik, bukan saja aspek kejiwaaan, tetapi juga aspek 

neoro-fisiologis (Husdarta dan Yudha, 2000:1). Seorang guru harus berupaya 

semaksimal mungkin pada penataan lingkungan belajar dan perencanaan materi 

agar terjadi proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. 

Menurut Bloom dkk dalam Husdarta dan Yudha (2000:8) mengatakan  

bahwa klasifikasi tujuan pendidikan atau disebut taxonomy tujuan pendidikan 

menjelaskan bahwa tingkah laku dalam proses pembelajaran dibagi ke dalam tiga 

ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor. Ketiga ranah 

tersebut harus dapat dirumuskan oleh guru dalam setiap proses pembelajaran. 

Setiap kali menyajikan materi pelajaran, guru diharuskan menetapkan tujuan 

pembelajaran dan  membuat satuan pelajaran. Dalam penelitian ini dilakukan 
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pengkajian mengenai pengertian belajar, pengertian renang gaya dada, pengertian 

tipe hasil belajar analisis, pengertian tipe hasil belajar sintesis, hakekat 

pembelajaran, langkah belajar gerak.  

1. Pengertian Belajar 
 

Menurut Husdarta dan Yudha (2000:2) bahwa belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara individu dengan 

lingkungannya. Tingkah laku tersebut mencakup aspek pengetahuan, keterampilan 

dan sikap. Aspek tersebut yang dimiliki siswa dapat diukur dari performanya, 

misalnya performa ini dapat berupa kemampuan siswa menyebutkan beberapa 

jenis gaya renang atau bisa menunjukkan kemampuan melakukan salah satu 

teknik gerakan gaya renang misalnya gaya dada. Jadi guru dapat mengidentifikasi 

hasil belajar melalui performa siswa. Kemudian dari Guilford dalam Mustaqim 

(2004:33) belajar adalah perubahan tingkah laku yang dihasilkan dari rangsangan. 

Sedangkan menurut Mustaqim (2004:34) belajar adalah perubahan tingkah laku 

yang relatif tetap yang terjadi karena latihan dan pengalaman.   

Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme 

berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman (Gagne, 1984 dalam Ratna W. D, 

1996:10). Sedangkan menurut Tohar (2004:1) belajar adalah kegiatan yang 

dilakukan secara sadar oleh seseorang yang menghasilkan perubahan tingkah laku 

pada dirinya, baik dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan maupun dalam 

bentuk sikap dan nilai yang positif selama berlangsung kegiatan belajar. 

Perubahan yang terjadi pada keterampilan intelektual, informasi verbal 

dan ranah kognitif merupakan bentuk pengetahuan yang menunjuk pada informasi 
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yang tersimpan dalam pikiran. Sedangkan perubahan yang terjadi pada ranah 

afektif atau ranah sikap serta ranah psikomotor merupakan bentuk gerakan yang 

menunjuk pada aksi atau reaksi yang dilakukan seseorang dalam mencapai tujuan 

tertentu (Bloom dkk dalam Husdarta dan Yudha 2000:8). 

Pada belajar motorik perubahan perilaku yang terjadi dapat dilihat dan 

diukur dari sikap dan unjuk kerjanya dalam suatu gerakan atau kegiatan motorik 

tertentu. Karakteristik penampilan merupakan indikator dari pengembangan 

belajar atau penguasaan keterampilan, penguasaan keterampilan yang telah 

dikembangkan, menjadikan seseorang dapat memiliki keterampilan yang lebih 

baik dari sebelumnya dan makin meningkat penguasaan keterampilan. Oleh 

karena itu belajar motorik dapat dihubungkan dengan konsep belajar yang telah 

dikembangkan oleh Fitts dan Posner dalam Sugiyanto dan sudjarwo (1993:40), 

yaitu perubahan sikap dan keterampilan motorik.  

2. Pengertian Renang Gaya Dada 
 

Renang adalah suatu aktifitas tubuh yang dilakukan didalam air, aktifitas 

tersebut dapat dilakukan dengan beberapa gaya. Menurut Maglischo dalam Tri 

Tunggal S (2004:7) olahraga renang memiliki beberapa teknik gaya yaitu gaya 

bebas (crawl stroke), gaya dada (breaststroke), gaya punggung (back crawl atau 

backstroke), gaya kupu (butterfly). Renang merupakan olahraga aquatik dengan 

gerak utama lengan dan tungkai untuk menghasilkan tenaga dorong supaya tubuh 

secara keseluruhan bergerak dan meluncur maju. Gerak maju ditentukan oleh 

anggota tubuh atas berupa gerakan ayunan (stroke) dan gerakan anggota tubuh 
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bawah berupa gerakan menendang (kick) dengan koordinasi yang tepat 

(Maglischo,1993:313). 

Renang gaya dada adalah suatu gaya renang yang sejak dimulainya 

dayungan lengan yang pertama sesudah start dan pembalikan badan harus tetap 

menelungkup dan kedua bahu segaris dengan permukaan air, kedua gerakan 

lengan dan kedua tungkai selamanya harus serempak dalam bidang horisontal 

yang sama tanpa gerakan yang bergantian (FINA,2005:125). Menurut Maglischo 

(1993:316) bahwa renang gaya dada moderen adalah renang gaya dada yang 

mengikuti hukum Bernoulli dan berdasarkan teori baling-baling (propeller) serta 

berkonotasi teori tekanan berputar. Hukum Bernoulli yaitu hukum tekanan benda 

cair atau gas terhadap suatu bidang akan berkurang apabila tekanan tersebut 

dipercepat.  

Adapun teknik renang gaya dada terdiri dari : 1). Posisi tubuh, 2). Tehnik 

gerakan kaki, 3). Tehnik pernafasan, 4). Koordinasi gerakan kaki dengan 

pernafasan, 5). Gerakan rotasi tangan, 6). Koordinasi pernafasan dengan gerakan 

tangan,                 7). Koordinasi gerakan kaki, pernafasan, dan gerakan tangan                             

(Soejoko H, 1992:64-74). Adapun untuk lebih jelas tehnik renang gaya dada dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Posisi Tubuh 

Saat kedua lengan lurus di depan sebagian besar dari kepala di bawah 

permukaan air, posisi bahu dan pinggul sedikit berada di atas permukaan air 

(sikap tubuh hampir streamline). Saat mengambil nafas, dimana kedua lengan 

melakukan rangkaian gerak sapuan keluar hingga kembali ke posisi istirahat untuk 
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lurus di depan mengambil udara dari atas permukaan air cukup dengan 

mengangkat kepala dengan leher (Soejoko H, 1992:64). Lebih jelasnya seperti 

gambar 1 sebagai berikut: 

 

 A       B 
Gambar 1. Posisi tubuh  A : Tidak Streamline  B : Streamline 

(Soejoko H.,1992:4) 
 
b. Teknik Gerakan Kaki 

Gerak kaki pada gaya dada saat ini adalah gerakan kaki yang cenderung 

membentuk gerak kaki dolphin, dimana pada fase istirahat yaitu fase ketika kedua 

tungkai kaki bagian bawah ditarik serentak mendekati pinggul dan kemudian 

setelah fase itu pergelangan kedua kaki diputar mengarah keluar, hingga 

membentuk sudut kurang lebih 500 kemudian dari posisi ini kedua kaki melakukan 

gerakan menginjak dan diakhiri dengan menendang sehingga kedua kaki bertemu 

lurus ke belakang. Gerak tersebut sering disebut dengan istilah baling-baling 

(propeller), dimana pergelangan kaki dan tungkai kaki bagian bawah berfungsi 

sebagai alatnya (Soejoko H, 1992:64). Lebih jelasnya seperti gambar 2.  
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Gambar 2. Teknik Gerakan Kaki 
(Dumadi dan Kasiyo,1992:91) 

c. Teknik Pernafasan 

Untuk irama pengambilan nafas gaya dada adalah lakukan irama 

mengambil nafas dari permukaan air melalui mulut dengan sikap pandangan ke 

depan, dimana dada sedikit diangkat, kemudian masukkan bagian muka ke 

permukaan air dengan menundukkan kepala. Buanglah sisa pembakaran di bawah 

permukaan air melalui hidung atau mulut (Soejoko H, 1992:69).    

d. Koordinasi Gerakan Kaki Dengan Pernafasan 

Kepala sebagai kendali, dimana kepala diangkat, kedua kaki mengikuti 

dengan menarik ke arah pinggul dan kepala kembali masuk permukaan air, kedua 

kaki melalui sikap pergelangan kaki mengarah keluar mengerjakan injakan dan 

sikap tendangan hingga berakhir lurus kebelakang (Soejoko H, 1992:69). Lebih 

jelasnya seperti gambar 3. 

 

 

A = Sikap permulaan 

E = Hitungan “Tiga” bertahan pada posisi 
lurus 

C = Hitungan “DUA” membuka  dan 
diteruskan merapatkan dan 
meluruskan seluruh tungkai hingga 
menjadi sikap posisi  D 

B = Hitungan “SATU” melipat  tungkai 
bawah 

A = Sikap permulaan 
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Gambar 3. Teknik Gerakan Kaki Dengan Pernafasan 

(Soejoko H.,1992:68) 
e. Gerakan Rotasi Tangan 

Pentahapan gerakan tangan gaya dada terbagi dalam 4 tahap gerakan 

adalah sebagai berikut: 

1) Ketika kedua tangan berada lurus di depan, lakukanlah gerakan tangan 

membuka ke samping sehingga melebihi lebarnya bahu. Akhir dari sikap 

membuka ini kemudian mengambil sikap untuk melakukan tarikan atau pull 

dimana siku dalam sikap yang tinggi akan tetapi di bawah permukaan air. 

2) Setelah kedua tangan melakukan tarikan sehingga membentuk sudut pada 

siku, tariklah telapak tangan dengan membentuk lingkaran. Dimana lingkaran 

ini dibentuk dengan patokan berada dibawah dada dan dagu. 

3) Apabila maksimum tarikan ini telah dilakukan dimana kedua tangan saling 

bertemu, lanjutkanlah dengan mengepit kedua siku pada satu bidang datar 

A 

B 

C 

D 

E 

B = Hitungan “SATU” melipat  tungkai 
bawah dan posisi kepala naik 
mengambil nafas 

C = Hitungan “DUA” membuka  dan 
diteruskan merapatkan dan tungkai 
menendang hingga menjadi sikap 
posisi  D, posisi kepala pada bagian 
muka mulai masuk di bawah 
permukaan air sambil 
mengeluarkan nafas. 

E = Hitungan “Tiga” bertahan pada 
posisi lurus 
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secara serentak di depan dada, dimana setelah sikap ini dilanjutkan dengan 

suatu sikap untuk melakukan luncuran tangan ke depan. Saat kedua siku 

dipertemukan secara bersamaan angkatlah kedua bahu dengan bantuan 

dorongan kedua lengan pada saat menutup kemudian dibantu oleh angkatan 

leher dengan demikian bahu bisa berada di atas permukaan air. 

4) Setelah sikap bahu yang tinggi kumudian sikap telapak tangan menghadap 

atas. Untuk selanjutnya dari sikap ini lakukanlah dorongan tangan dengan 

bantuan bahu sehingga lengan lurus. Pada saat meluruskan lengan ke depan 

lakukanlah perputaran telapak tangan, yang tadinya menghadap ke atas, secara 

serentak sambil melakukan luncuran tangan ke depan menjadi telungkup. 

Setelah sikap lengan lurus ke depan, selanjutnya melakukan gerakan 

seperti urutannya yang sudah dipelajari. Lebih jelasnya seperti gambar 4 sebagai 

berikut :  

 

Gambar 4. Gerakan Rotasi Tangan 
(Soejoko H.,1992:71) 

 
f. Koordinasi Pernafasan Dengan Gerakan Tangan 

Dengan menggunakan papan latihan, lakukan koordinasi gerak antara 

tangan dengan nafas seperti halnya latihan tangan atau bisa berpasangan, dimana 

saat rekannya melakukan rangkaian koordinasi tangan dengan nafas maka rekan 

lainya mengepit kedua kaki dan memegang pinggul atau bahu yang bersangkutan. 

Lebih jelasnya seperti gambar 5. 
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Gambar 5. Koordinasi Pernafasan Dengan Gerakan Tangan 
(Soejoko H.,1992:73) 

 
g. Koordinasi Gerakan Kaki, Pernafasan,  dan Gerakan Tangan    

Saat kedua tangan berada lurus di depan, pandangan lurus ke depan, posisi 

kepala agak tinggi dari lengan. Kemudian kaki lurus ke belakang, bukalah kedua 

lengan dengan tekanan pada kedua tangan melebar ke samping melebihi bahu. 

Pada saat itu lakukanlah pembuangan udara di dalam air secara berlahan, 

kemudian tangan terus bergerak melebar melebihi lebarnya bahu. Selanjutnya 

tekuklah tangan untuk melakukan tarikan di dalam air, akhir dari tekukkan 

dilanjutkan dengan bersiap mengambil napas di atas permukaan air. Bersamaan 

dengan pengambilan nafas diikuti mulai menekuk tungkai kaki bagian bawah. 

Setelah kedua siku saling bertemu kemudian kaki telah membentuk sudut pada 

bagian lutut maka sikap tangan siap untuk diluruskan kembali ke depan. Setelah 

tangan siap diluruskan maka kaki siap mendorong, maka serentak lakukanlah 

luncuran tangan ke depan dengan dorongan kaki ke belakang dan masukkan 

kepala ke bawah permukaan air. Setelah luncuran tangan serta dorongan kaki, 

hingga mengambil sikap melebar dengan di akhiri oleh lecutan dari ujung telapak 
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kaki. Tutuplah kedua belah kaki hingga saling berhimpitan dan kedua tangan lurus 

ke depan. Lebih jelasnya seperti gambar 6 sebagai berikut :    

 
 

Gambar 6. Koordinasi Gerakan Kaki, Pernafasan,  dan Gerakan Tangan 
(Dumadi dan Kasiyo,1992:98) 

 
3. Pengertian Tipe Pembelajaran Analisis 
 

Tipe pembelajaran analisis adalah upaya untuk memisahkan satu kesatuan 

menjadi unsur atau bagian sehingga jelas hierarkinya/eksplisit unsurnya 

(Mustaqim, 2004:36). Menurut Harjanto (2005:60) tipe pembelajaran analisis 

adalah kemampuan untuk memisahkan bagian yang terpisah guna menguraikan 

hubungan antar bagian. Menurut Sugiyanto dan Sudjarwo (1993:4) tipe 

pembelajaran  analisis adalah penguraian suatu informasi menjadi elemen atau 

bagian sehingga informasi itu menjadi lebih jelas, lebih rinci dan sekaligus lebih 

bisa dimengerti adanya kesamaan, perbedaan atau hubungan antar bagian. 

Mengenai analisis tersebut dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu :  

A  =  Luncuran dan menghembuskan udara

F - G  =  Gerakan tungkai (dibuka) abduksi 
dan diputar, untuk kemudian  dan 
diluruskan, akhirnya meluncur lagi 
menuju ke gambar  A 

D  =  Lengan siap diluruskan ke depan, 
kepala bagian muka mulai di 
masukan dibawah permukaan air dan 
tungkai mulai dilipat 

B – C  = Gerakan lengan bersamaan 
dengan menghirup udara 

E  =  Tungkai dilipat, lengan diluruskan ke 
depan 
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1) Analisis elemen yaitu identifikasi bagian informasi.  

2) Analisis hubungan yaitu penguraian tentang keterkaitan dan interaksi antara 

bagian dalam informasi. 

3) Analisis prinsip ketersusunan yaitu penguraian tentang urutan, sistematika, 

atau struktur dari informasi secara keseluruhan (Sugiyanto dan Sudjarwo, 

1993:4).  

Sedangkan menurut Haryanto (2003:23) tipe pembelajaran analisis adalah 

memecahkan konsep menjadi bagian dan mencari hubungan antar bagian. 

Umumnya belajar bagian dilakukan oleh seseorang bila dihadapkan pada materi 

belajar yang bersifat luas, misalnya pada teknik renang gaya dada yang terdiri dari 

koordinasi gerak kaki, tangan dan pernafasan. Kemudian dari koordinasi tersebut 

dipisahkan perbagian pada saat pembelajaran renang, jadi dalam pembelajaran 

teknik renang gaya dada dimulai perbagian gerakan dulu dan kalau sudah 

menguasai teknik perbagian gerakan baru menginjak gerakan keseluruhan atau 

koordinasi teknik renang gaya dada. Menurut Dumadi dan Kasiyo (1992:86-98) 

pada proses belajar mengajar teknik renang gaya dada malalui beberapa tahap atau 

bagian gerakan yang terdiri               dari : 1). Belajar meluncur, 2). Belajar 

gerakan kaki, 3). Belajar cara bernafas,               4). Belajar koordinasi gerakan 

kaki dengan pernafasan, 5). Belajar gerakan rotasi tangan, 6). Belajar koordinasi 

pernafasan dengan gerakan tangan, 7). Belajar koordinasi gerakan kaki, 

pernafasan, dan gerakan tangan.  
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4. Pengertian Tipe Pembelajaran Sintesis 

Tipe pembelajaran sintesis adalah menyatukan unsur atau bagian menjadi 

bentuk menyeluruh (Mustaqim,2004:37). Menurut Haryanto (2003:23) tipe 

pembelajaran sintesis adalah menggabungkan bagian menjadi satu kesatuan. Tipe 

pembelajaran sintesis adalah penyatuan, penyusunan atau pengaturan 

elemen/bagian menjadi suatu bentuk menyeluruh yang terpadu. Bagian dari 

informasi yang terpisah  dirangkum dan dikombinasikan dalam suatu susunan 

yang jelas pengertiannya  (Sugiyanto dan Sudjarwo,1993:4). Pada pembelajaran 

sintesis dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu : 

1) Membuat informasi; misalnya mengemukakan suatu gagasan atau ide, 

mengemukakan pengalamannya, mengemukakan perasaannya. 

2) Membuat rencana; misalnya membuat program latihan fisik, membuat rencana 

pelajaran. 

3) Membuat temuan tentang hubungan yang bersifat abstrak; misalnya 

mengklasifikasikan dan menjelaskan suatu fakta atau fenomena tertentu, 

membuat deduksi dari pernyataan serta menghubungkan dengan pernyataan 

lain yang mendasarinya (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993:5).   

 Sedangkan menurut  Harjanto (2005:60) tipe pembelajaran sintesis adalah 

kemampuan untuk mempersatukan bagian yang terpisah guna membagun suatu 

keseluruhan yang utuh. Pada tipe tersebut dapat diterapkan pada pembelajaran 

teknik renang gaya dada, yaitu dimulai dari keseluruhan atau koordinasi gerakan 

teknik renang gaya dada, kemudian apabila siswa dalam melakukan koordinasi 

tersebut ada kesalahan maka dilakukan perbaikan gerakan perbagian kemudian 
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apabila menguasai gerakan perbagian maka dilanjutkan gerakan keseluruhan atau 

koordinasi gerakan teknik renang gaya dada.  

5.  Hakekat Pembelajaran 

Mengajar merupakan suatu kegiatan yang memerlukan pengetahuan dan 

keterampilan profesional, apa yang dikerjakan guru di dalam kelas maupun diluar 

kelas melibatkan berbagai keputusan pembelajaran yang perlu dilakukan secara 

cermat. Pada hakekatnya proses belajar mengajar merupakan proses interaksi 

siswa dengan lingkungan dan guru merupakan salah satu unsur di dalamnya, 

dimana guru dituntut untuk meningkatkan profesionalismenya (Haryanto, 

2003:1). Menurut Gagne dalam Sugiyanto dan Sudjarwo (1993:18) aspek 

kemampuan yang bisa ditingkatkan melalui belajar adalah meliputi : 1) 

Keterampilan intelektual, 2) Kemampuan mengungkapkan informasi dalam 

bentuk verbal, 3) Strategi berfikir, 4) Keterampilan gerak, 5) Emosi dan perasaan.  

Belajar dimaknai sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat 

adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Tingkah laku itu 

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Tingkah laku dapat dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu yang dapat diamati dan yang tidak. Tingkah laku 

yang dapat diamati disebut dengan behavioral performance, sedangkan yang 

dapat diamati disebut behavioral tendency. Pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang dimiliki oleh siswa dapat diukur dari performanya, misalnya kemampuan 

siswa dalam melakukan teknik renang gaya dada, berapa meter siswa dapat 

berenang gaya dada atau berapa kemampuan siswa dapat menguasai teknik renang 

gaya. Pada proses pembelajaran tidak semua perubahan tingkah laku sebagai hasil 
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belajar. Ada juga perubahan itu yang disebabkan oleh bukan hasil belajar 

melainkan faktor kematangan, contohnya kedewasaan pada perkembangan sistem 

saraf sentral, otak, koordinasi motorik dan fisik (Ratna, 1996:157). Kedua faktor 

tersebut satu sama lain saling mengisi guna meraih hasil belajar yang lebih baik. 

Jadi perubahan tingkah laku dalam proses belajar merupakan akibat dari interaksi 

siswa dengan lingkungannya, Interaksi tersebut berlangsung secara disengaja. Hal 

ini terbukti dari adanya tujuan yang ingin dicapai, motivasi untuk belajar dan 

kesiapan siswa untuk belajar baik secara fisik maupun psikis. Berikut ini tahapan 

belajar dari Slameto (2003:17)  sebagai berikut : 

Tabel 1. Tahapan Belajar  

Tahap 
Belajar 

Aktivitas Siswa Aktivitas Guru 

1 Memperhatikan situasi belajar Memanipulasi materi, kegiatan dan 
unsur, aspek yang lain dalam situasi 
untuk menjamin dan menguasai 
perhatian siswa. 

2 Menetapkan tujuan, 
mengarahkan perhatian dan 
kegiatan kepada tercapainya 
tujuan 

Membantu siswa dalam 
menetapkan tujuan dengan jalan 
mendiskusikan tujuan pengajaran, 
tugas yang harus dikerjakan dan 
sebagainya 

3 Mengadakan percobaan (usaha) 
dalam bidang kognitif, afektif, 
psikomotor 

Menyediakan sumber pengajaran, 
misalnya buku pelajaran, 
perlengkapan pembelajaran dan 
memberikan bimbingan kepada 
siswa untuk menggunakan sumber 
tersebut. 

4 Latihan atau praktek untuk 
memperoleh kecakapan dan 
untuk mencapai tujuan 

Mengatur latihan, studi, diskusi, 
laboratorium, dan kegiatan lain. 
Memberi semangat kepada siswa 
agar tekun dalam usaha mencapai 
tujuan. 
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5 Menilai tingkah laku sendiri Menilai kemajuan siswa, 
membetulkan kesalahan, 
memperkuat apa yang telah baik 
(reinforce) misalnya dengan 
memuji, memberikan persetujuan. 
Memberi kesempatan untuk 
mengadakan review dan latihan 
tambahan bila mana perlu 

6 Mencapai tujuan Mengadakan evaluasi sumatif untuk 
memperoleh pengetahuan tentang 
seberapa jauh tujuan telah tercapai. 

7 Memperolah kepuasan Menciptakan kondisi yang 
memungkinkan penggunaan 
pengetahuan, dan kecakapan 
sekarang dalam belajar lebih lanjut. 

  

Hasil belajar perlu diperlihatkan melalui suatu cara, agar guru dan siswa 

itu sendiri mengetahui apakah tujuan belajar telah tercapai. Seorang guru 

sebaiknya tidak menunggu hingga seluruh pelajaran selesai, guru memberikan 

kesempatan sedini mungkin pada siswa untuk memperlihatkan hasil belajar 

mereka, agar dapat diberi umpan balik, sehingga pelajaran selanjutnya berjalan 

dengan lancar. Cara yang digunakan guru adalah memberikan test atau dengan 

mengamati siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung (Ratna, 

1996:146).  

Kemudian menurut Gegne dalam Ratna (1996:147) bahwa hubungan 

antara fase belajar dan kejadian instruksi proses belajar mengajar digambarkan 

pada         gambar 7, lebih jelasnya seperti gambar  sebagai berikut :  
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FASE BELAJAR        KEJADIAN INSTRUKSIONAL 
 
Fase Motivasi                                                                                      1. 
Mengaktifkan                                                         
                                                                                                                motivasi 
                                                                                                            2. Memberi 
tahu  
                                                                                                                tujuan 
belajar   
              Fase Pengenalan 
 
                                                                                                           3. 
Mengarahkan  
                                                                                                                perhatian 
                  Fase Perolehan 
                                                                                                          4. Merangsang  
                                                                                                               ingatan 
                                                                                                          5. Menyediakan 
                                                                                                              bimbingan 
                      Fase Retensi 
 
 
 
                             Fase Pemanggilan  
 
                                                                                                         6. Melancarkan  
                                                                                                              retensi 
                                            Fase Generalisasi 
 
                                                                                                        7. Melancarkan  
                                                                                                            transfer belajar 
                                                     Fase Penampilan 
 
  
                                                                                                       8. 
Memperhatikan 
                                                                                                           umpan balik  
                                                                Fase Umpan Balik             memberikan  
                                                                                                           umpan balik 
 
 

 
Gambar 7. Fase dan kejadian instruksi belajar 

(Ratna, 1996:147) 
 

Harapan 

Perhatian;  
Persepsi dan Selektif 

Koding ;  
Masuk Penyimpanan 

Penyimpanan Memori 

Pemanggilan 

Transfer 

Pemberian 
Respon 

Reinforseme
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Pada tabel 1 dan gambar 7 di atas dapat digunakan sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas, diharapkan  

guru dapat menyesuaikan kondisi kelasnya termasuk bidang studi yang diajarkan 

serta dapat dimodifikasi. 

6. Langkah Belajar Gerak 

 Belajar gerak merupakan suatu proses perubahan yang terjadi pada 

seseorang, dan tujuannya adalah untuk menguasai berbagai keterampilan gerak 

dan mengembangkannya agar dapat mencapai sasaran tertentu. Menurut Sympson 

dalam Haryanto (2003:27) dan Fitts dan Posner dalam Sugiyanto dan sudjarwo 

(1993:41) belajar gerak dapat terjadi melalui tiga tahap, yaitu :  

1) Tahap Kognitif (meniru dan menggunakan konsep untuk melakukan gerak) 

Tahap kognitif merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. 

Disebut tahap kognitif karena perkembangan yang menonjol terjadi pada awal diri 

belajar adalah siswa menjadi tahu tentang gerakan yang dipelajari, sedangkan 

penguasaan geraknya sendiri belum baik karena masih dalam taraf mencoba 

gerakan. 

Pada tahap kognitif, proses belajar diawali dengan aktif berfikir tentang 

gerakan yang dipelajari. siswa berusaha mengetahui dan memahami gerakan dari 

informasi yang diberikan kepadanya. Informasi bisa bersifat verbal dan bersifat 

visual. Informasi verbal adalah informasi yang berbentuk penjelasan dengan 

menggunakan kata. Disini indera pendengar aktif berfungsi. Informasi visual 

adalah informasi yang dapat dilihat. Informasi tersebut dapat berbentuk gerakan 

atau gambar gerakan. Di sini indera pelihat aktif berfungsi, informasi yang 
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ditangkap oleh indera kemudian diproses dalam mekanisme persepsual. 

Mekanisme persepsual berfungsi untuk menangkap makna informasi. Dari fungsi 

ini siswa bisa memperoleh gambaran tentang gerakan yang dipelajari. 

Tahap kognitif ini merupakan proses pemahaman tentang sesuatu yang 

akan dilakukan. Pada tahap tersebut guru memberikan atau menjelaskan konsep 

verbal dan visual dari belajar gerak yang akan diajarkan, serta tahap gerakan yang 

akan dilakukan oleh siswa. Pada tahap ini dapat di contohkan pada pembelajaran 

renang gaya dada, dimana siswa memahami penjelasan dari guru tentang teknik 

gerakan renang gaya dada.   

2) Tahap Asosiatif (ketepatan dan perangkaian gerak) 
 
 Tahap asosiatif disebut juga tahap menengah, tahap ini ditandai dengan 

tingkat penguasaan gerakan dimana siswa mudah mampu melakukan gerakan 

dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat pelaksanaannya, pelaksanaan 

gerakan menjadi efisien, lancar, sesuai dengan keinginannya, dan kesalahan 

gerakan menjadi berkurang. 

 Untuk meningkatkan penguasaan dan kebenaran gerakan, siswa perlu tahu 

kesalahan yang masih diperbuatnya. Bisa tahu kesalahan yang diperbuatnya 

melalui guru yang mengamatinya, merasakan gerakan yang dilakukan atau 

melihat gambaran rekaman pelaksanaan gerakan. Dari ketahuannya tentang 

kesalahan gerakan yang dilakukan siswa perlu mengarahkan perhatiannya untuk 

membetulkan kesalahannya  selama proses pembelajaran. Kemampuan untuk 

mengenali kesalahan gerakan sangat diperlukan untuk peningkatkan penguasaan 

gerak.  
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 Pada tahap asosiatif adalah suatu tahap dimana siswa memulai 

mempraktekkan konsep tentang gerakan yang telah diterima dan dipahami ke 

dalam kegiatan nyata, misalnya pada pembelajaran renang gaya dada siswa mulai 

mempraktekkan  teknik gerakan renang gaya dada yang diajarkan guru.  

3) Tahap otomatis 

 Tahap otonom ( otomatis ) bisa dikatakan sebagai tahap akhir dalam 

belajar gerak. Tahap ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan dimana 

siswa mampu melakukan gerakan keterampilan secara otomatis. Untuk mencapai 

tahap otomatis diperlukan praktek pengulangan secara teratur. Setelah dicapai 

tahap otomatis, kelancaran dan kebenaran gerakan masih dapat ditingkatkan 

namun peningkatannya tidak lagi secepat pada tahap belajar sebelumnya. Pada 

tahap ini di mana gerakan sudah menjadi otomatis, untuk mengubah bentuk 

gerakan cukup sulit dan untuk mengubahnya perlu ketekunan. 

Tahap otomatis dari belajar gerak adalah ditandai dengan makin ringannya 

dalam menyelesaikan suatu tugas atau gerakan dan semakin menurun stress serta 

kecemasan yang dialami oleh siswa. Pada tahap ini siswa telah mampu 

melaksanakan seluruh bagian gerakan yang diajarkan menjadi rangkaian gerakan 

yang utuh, contonya siswa sudah dapat melakukan koordinasi teknik renang gaya 

dada.  
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Secara skematis landasan teori digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 8. 
Skema landasan teori 

 
B. Kerangka Berfikir 

Atas dasar sejumlah teori yang telah dikaji dalam bab ini, maka dapat 

disusun kerangka berfikir sebagai berikut : 

1. Pengaruh tipe pembelajaran analisis terhadap kemampuan hasil belajar renang 

gaya dada. 

Kemampuan hasil belajar renang gaya dada diartikan sebagai peningkatan 

sejauh mana siswa dapat menguasai teknik koordinasi renang gaya dada. 

Koordinasi tersebut dapat dikuasai oleh siswa pada saat pembelajaran analisis. 

Tipe pembelajaran analisis adalah suatu tipe yang dapat diterapkan pada 

pembelajaran renang gaya dada dari anak yang belum bisa berenang, yang dimulai 

dari gerakan per bagian dulu kemudian dilanjutkan gerakan keseluruhan teknik 

renang gaya dada.  

Dengan menggunakan tipe pembelajaran analisis diharapkan siswa dapat 

dengan mudah mempelajari gerakan per bagian teknik renang gaya dada, setelah 

siswa mempelajari gerakan per bagian maka di lanjutkan gerakan keseluruhan 

Tipe Pembelajaran 
Sintesis 

Teknik Renang  
Gaya Dada  

KEMAMPUAN 
RENANG  

GAYA  DADA  

Tipe Pembelajaran 
Analisis 
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atau koordinasi renang gaya dada. Menurut  Benyamin S. Bloom dkk dalam Nana 

Sudjana (1999:23) dan Mustaqim (2004:36) pada ranah kognitif terdapat enam 

katagori keterampilan intelektual dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, 

tingkatan itu tersusun secara hirarkhis yaitu: 1) tipe pembelajaran pengetahuan 

hafalan, 2) tipe pembelajaran pemahaman, 3) tipe pembelajaran penerapan, 4) tipe 

pembelajaran analisis, 5)  tipe pembelajaran sintesis, 6) tipe pembelajaran  

evaluasi. Dari tingkatan tersebut menjelaskan bahwa tipe pembelajaran analisis 

lebih mudah pemahaman dan cara mempraktekan gerakan teknik renang gaya 

dada pada saat pembelajaran. 

 

2. Pengaruh tipe pembelajaran sintesis terhadap kemampuan hasil belajar renang 

gaya dada. 

Untuk meningkatkan kemampuan teknik renang gaya dada dapat juga 

menggunakan tipe pembelajaran sintesis, kemampuan hasil belajar renang gaya 

dada diartikan sebagai peningkatan sejauh mana siswa dapat menguasai teknik 

koordinasi renang gaya dada. Pembelajaran tersebut adalah suatu pembelajaran 

renang gaya dada yang dimulai dari gerakan keseluruhan dulu bila siswa ada 

kesalahan gerakan maka dilakukan perbaikan gerakan per bagian teknik renang 

gaya dada.  

Menurut  Benyamin S. Bloom dkk dalam Nana Sudjana (1999:23) dan 

Mustaqim (2004:36) pada ranah kognitif terdapat enam katagori keterampilan 

intelektual dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, tingkatan itu tersusun secara 

hirarkhis yaitu: 1) tipe pembelajaran pengetahuan hafalan, 2) tipe pembelajaran 
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pemahaman, 3) tipe pembelajaran penerapan, 4) tipe pembelajaran analisis, 5)  

tipe pembelajaran sintesis, 6) tipe pembelajaran  evaluasi. Dari tingkatan tersebut 

menjelaskan bahwa tipe pembelajaran sintesis lebih sulit pemahaman dan cara 

mempraktekan gerakan teknik renang gaya dada pada saat pembelajaran, karena 

di mulai dari gerakan keseluruhan. Pada pembelajaran tersebut siswa dituntut 

untuk berfikir lebih aktif, bagaimana siswa dapat mempraktekan gerakan 

keseluruhan teknik renang gaya dada.   

C. Rumusan Hipotesis   

Berpijak dari landasan teori dan kerangka berfikir yang telah diuraikan di 

atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

1. Terdapat Pengaruh tipe pembelajaran analisis terhadap kemampuan hasil 

belajar renang gaya dada pada siswa putera SD Negeri 1 Banyumanik 

Semarang tahun ajaran 2008/2009. 

2. Terdapat Pengaruh tipe pembelajaran sintesis terhadap kemampuan hasil 

belajar renang gaya dada pada siswa putera SD Negeri 1 Banyumanik 

Semarang tahun ajaran 2008/2009. 

3.  Ada perbedaan pengaruh tipe pembelajaran analisis dan sintesis terhadap 

kemampuan hasil belajar renang gaya dada pada siswa putera SD Negeri 1 

Banyumanik Semarang tahun ajaran 2008/2009. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putera SD Negeri 1 

Banyumanik kelas 4, 5 dan 6 yang berjumlah 54 siswa. Adapun ciri yang sama 

dari populasi tersebut adalah:  

1. Siswa SD Negeri 1 Banyumanik 

2. Mereka semua berjenis kelamin putera 

3. Pada usia 10 – 12 tahun atau kelas 4, 5, dan 6 siswa mempunyai kesamaan 

yaitu dapat melakukan koordinasi gerak yang multi komplek (Balitbang 

Depdiknas, 2002:98-99), dalam penelitian ini siswa dapat melakukan 

koordinasi teknik renang gaya dada.  

B. Sampel dan Teknik Penarikan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

random sampling, menurut Sudjana (2005:168) pengambilan sampel yang 

dilakukan secara purposif dikenal juga sampling pertimbangan, yaitu apabila 

pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan perorangan atau 

peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa putera, peneliti 

menggunakan sampel siswa putera karena  90 % dari jumlah siswa puteri sudah 

banyak yang bisa berenang gaya dada. Untuk teknik pengambilan sampel 

menggunakan tes awal kemampuan renang gaya dada dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Siswa belum bisa berenang gaya dada 
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2. Siswa sudah bisa meluncur dengan baik 

Dari hasil tes tersebut 54 siswa yang masuk dalam kriteria adalah 

berjumlah 32 siswa. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 

32 siswa, kemudian sampel tersebut dibagi menjadi  2 kelompok eksperimen 

dengan 2 jenis perlakuan yaitu : 

1. 16 siswa di beri perlakuan pembelajaran analisis.  

2. 16 siswa di beri perlakuan pembelajaran sintesis.  

C. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu :  

1. Variabel bebas yang terdiri dari :  

a. Variabel bebas 1 = Tipe pembelajaran analisis 

b.Variabel bebas 2 = Tipe pembelajaran sintesis.  

2. Variabel terikat yaitu kemampuan renang gaya dada. 

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kolam renang Kodam Diponegeoro 

Banyumanik Semarang dan waktu pelaksanaan dimulai tanggal 14 Juli 2008 

sampai dengan 5 September 2008 tiap hari Rabu sore jam 15.30 WIB sampai 

dengan          jam 17.00 WIB. 

E. Metode Penelitian dan Rancangan Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kuantitatif karena data yang 

dikumpulkan berbentuk bilangan atau angka, dan metode penelitian ini adalah 
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metode eksperimental karena akan diperoleh data yang bersifat pengaruh yaitu 

tipe  pembelajaran analisis dan sintesis terhadap kemampuan renang gaya dada. 

2. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan random group 

pretest posttest design (Sumadi S, 1998:45). Lebih jelasnya lihat tabel 2 sebagai 

berikut:  

Tabel 2. Rancangan random group pretest posttest design 

 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
 
P : Populasi 
T1 :Tes awal renang gaya dada sebelum siswa di beri perlakuan tipe                          

:pembelajaran analisis dan sintesis   
S : Sampel 
TPA : Siswa diberi perlakuan tipe pembelajaran analisis 
TPS : Siswa diberi perlakuan tipe pembelajaran sintesis 
T2A :Tes akhir renang gaya dada sesudah siswa di beri perlakuan tipe                    

:pembelajaran analisis 
T2B :Tes akhir renang gaya dada sesudah siswa di beri perlakuan tipe                    

:pembelajaran sintesis 
 
F. Validitas Rancangan 

Untuk menjaga kemurnian pengaruh tipe pembelajaran yang diberikan dan 

dapat digeneralisasikan kepada populasi perlu ada control validitas rancangan 

internal dan eksternal. 

1. Langkah pengontrolan validitas internal 

  T P A  T2 A  

T1   S  P   

  T P S  T2 B  
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a. Pengaruh sejarah dikontrol dengan melarang subjek eksperimen 

melakukan aktifitas renang  di luar jadwal latihan renang yang sudah 

ditentukan. 

b. Kehilangan subyek dalam penelitian, dikontrol dengan cara memberikan 

presensi kepada setiap sampel selama perlakuan berlangsung, agar dapat 

menjaga ketidakhadiran subyek sejak awal hingga akhir penelitian  

2. Langkah pengontrolan validitas eksternal 

a. Validitas Populasi  

Dikontrol dengan mengambil siswa putera SD Negeri 1 Banyumanik kelas 

4, 5 dan 6 dengan jumlah 54 siswa. 

b. Validitas Ekologi 

1. Menggunakan 1 orang guru penjasorkes yang dibantu 4 orang mahasiswa 

yang sudah terampil melatih renang gaya dada yang  diasumsikan mampu 

memberikan program pembelajaran pada waktu yang sama, karena 

pelaksanaan penelitian pada jam yang sama. 

2. Tugas yang diberikan pada tester sama untuk kedua kelompok                            

tipe pembelajaran. 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis adalah:  

1. Program pembelajaran 

Program pembelajaran terdiri dari a) pembelajaran renang gaya dada pada 

tipe pembelajaran sintesis, b) pembelajaran renang gaya dada pada tipe 
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pembelajaran sintesis. Untuk Program pembelajaran secara lengkap dapat dilihat 

pada                  lampiran 4 dan hal 50.  

2. Tes kemampuan renang gaya dada  

Untuk mendapatkan hasil kemampuan renang gaya dada, menggunakan tes 

renang gaya dada dengan borang penilaian. Keterangan borang penilaian pada 

lampiran  7 dan hal 67.  

 

H. Analisis Instrument Penelitian 

Instrument yang akan digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian 

ini berupa tes kemampuan renang gaya dada. Sebelum digunakan perlu dilakukan 

uji coba yang selanjutnya dianalisis validitas dan reliabilitas. 

1. Uji  Validitas 

Untuk menguji validitas borang penilaian renang gaya dada pada 

responden uji coba, penilainya adalah berjumlah tiga orang dosen yang 

mempunyai kesamaan mengajar mata kuliah renang di FIK UNNES. Ketiga 

penilai tersebut                        adalah: Drs. Musyafari Waluyo, M.Kes. 2) Dra. 

Kaswarganti Rahayu, M.Kes.            3) Drs. Tri Tunggal, M.Kes. Ketiga penilai 

ini berkompeten di bidang renang sehingga layak untuk menilai. Keterangan 

validitas borang penilaian pada               lampiran 8 dan hal 71.  

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto (1997:170) reliabilitas menunjukkan pada suatu 

pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.Untuk 
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mengetahui reliabilitas atau keajegan ketiga penilai dalam memberikan penilaian 

renang gaya dada digunakan reliabilitas rate. Hal ini dilakukan karena penilaian 

ini bersifat subjektif, sehingga ketiga penilai harus memiliki kesamaan dalam 

memberikan penilaian. Berdasarkan hasil analisis reliabilitas, diperoleh nilai 

estimasi reliabilitas ketiga penilai sebesar 0,871, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ketiga penilai telah memiliki keajegan yang tinggi atau reliabel dalam 

memberikan penilaian terhadap renang gaya dada. Lebih jelasnya uji coba 

reliabilitas dapat dilihat pada                lampiran 9 dan hal 72                                                      

I. Teknik Pengumpulan Data 

Supaya data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan, maka pengambilan data penelitian melalui tes akhir 

kemampuan renang gaya dada. Sebelum program pembelajaran dilakukan terlebih 

dulu dilakukan tes awal kemampuan renang gaya dada. Pada penelitian ini 

treatment pembelajaran renang gaya dada dilaksanakan 8 kali pertemuan 

seminggu 1 kali selama 8 minggu (Standar kompetensi PENJAS SD, 2003:16) 

yaitu pada tanggal 16 Juli 2008 sampai dengan 3 September 2008. Untuk 

pengambilan data tes akhir kemampuan renang gaya dada pada tanggal 5 

September 2008.  

J. Teknik Analisis Data 

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan teknik statistik uji t dengan 

taraf signifikan 5 persen. Sebelum uji hipotesis dilakukan terlebih dahulu 

pengujian analisis data. Uji persyaratan dan kelayakan tersebut meliputi : 
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1. Uji normalitas sampel dengan menggunkan teknik uji Kolmogorov-

Semirnov pada taraf signifikan 5 persen. 

2. Uji homogenitas varians dengan menggunakan teknik uji Laveve’s 

dengan taraf signifikan 5 persen. 

Untuk pengujian hipotesis penelitian ini disusun hipotesis nihil dan 

alternatifnya antara lain : 

1) Ho :   Tidak Terdapat pengaruh tipe pembelajaran analisis 

terhadap kemampuan hasil belajar renang gaya dada. 

Hi  :   Terdapat pengaruh tipe pembelajaran analisis terhadap 

kemampuan hasil belajar renang gaya dada. 

2) Ho :   Tidak Terdapat pengaruh tipe pembelajaran sintesis 

terhadap kemampuan hasil belajar renang gaya dada. 

Hi  :   Terdapat pengaruh tipe pembelajaran sintesis terhadap 

kemampuan hasil belajar renang gaya dada. 

3) Ho :   Tidak ada perbedaan pengaruh tipe pembelajaran analisis 

dan sintesis terhadap kemampuan hasil belajar renang gaya 

dada. 

Hi  :   Terdapat perbedaan pengaruh tipe pembelajaran analisis 

dan sintesis terhadap kemampuan hasil belajar renang gaya 

dada. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Deskripsi Data 

Data hasil penelitian diperoleh dari tes  kemampuan renang gaya dada. 

Pengumpulan data dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan, sehingga diperoleh 

data berupa hasil tes awal dan test akhir. Untuk kepentingan analisis, digunakan 

selisih antara test awal dan tes akhir yang disebut dengan gain score. Maksud dan 

tujuan digunakan gain score ini untuk mengetahui  peningkatan kemampuan 

renang gaya dada subjek penelitian sebelum dan sesudah pembelajaran dilakukan. 

Hasil gain score dari masing kelompok sampel dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3 
Rangkuman Data Gain Score Kemampuan Renang Gaya Dada  

dari Kelompok Sampel Penelitian 
 
 

 Tipe 
Pembelajaran

N Mean S D 

Pre test Sintesis 16 40,9375 10,52279 
Analisis 16 40,3125 10,07782 

Post test Sintesis 16 80,3125 9,03120 
Analisis 16 84,0625 12,14067 

Peningkatan 
kemampuan renang 

Sintesis 16 39,3750 10,62623 
Analisis 16 43,7500 12,97433  

 
 

Terlihat dari tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa kelompok sampel yang 

mengikuti tipe pembelajaran sintesis pada pre test menunjukkan mean                    

sebesar 40,9375 dan post test menunjukkan 80,3125 tipe pembelajaran tersebut 

mengalami peningkatan sebesar 39,3750. Kemudian untuk kelompok sampel yang 

mengikuti tipe pembelajara analisis pada pre test menunjukkan mean                    
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sebesar 40,3125 dan post test menunjukkan 84,0625 tipe pembelajaran tersebut 

mengalami peningkatan sebesar 43,7500. Lebih jelasnya lihat gambar 9 sebagai 

berikut: 

40.9375 40.3125

80.3125 84.0625

0
10
20

30
40
50
60
70

80
90

100

Tipe pembelajaran sintesis Tipe pembelajaran analisis

Pre test
Post test

 

Gambar 9 
Peningkatan Kemampuan Renang Gaya Dada 

 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pengaruh antara penggunaan 

tipe pembelajaran analisis dan sintesis terhadap peninggkatan kemampuan renang 

gaya dada dapat dilihat dari analisis varians dengan didahului uji normalitas dan 

uji homogenitas sebagai prasyaratnya. 

1. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas data dapat dilihat dari uji Liliefors atau Kolmogorov 

Smirnov. Dengan bantuan program SPSS release 12, apabila diperoleh nilai               

p value > 0,05 atau Lhitung < Ltabel dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi 

normal. Lebih jelasnya hasil uji normalitas dapat dilihat pada   tabel 4. 
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Tabel 4 
Hasil Uji Normalitas Data 

Tipe Pembelajaran Lhitung Ltabel p value Kriteria 

Tipe pembelajaran sintesis 0,186 0.213 0,141 Normal 

Tipe pembelajaran analisis 0,149 0.213 0,200 Normal 

Terlihat dari tabel 4, nilai Lhitung dari masing-masing kelompok sampel 

kurang dari Ltabel (0,213) pada taraf signifikansi 5% dengan n = 16 atau nilai                            

signifikansi (pvalue) > 0,05  yang berarti bahwa data yang diperoleh berdistribusi 

normal. perhitungan lengkap dapat dilihat pada lampiran 14 hal 77. 

2. Uji Homogenitas  

Pengujian homogenitas data menggunakan uji Levene. Apabila diperoleh 

nilai p value > 0,05 dapat disimpulkan bahwa data antara kelompok sampel yang 

memiliki varians yang homogen. Lebih jelasnya hasil uji homogenitas dapat 

dilihat                    pada tabel 5. 

Tabel 5 
Hasil Uji Homogenitas Data 

Tipe Pembelajaran Standar 
deviasi Fhitung pvalue Kriteria 

Tipe pembelajaran sintesis 10,63 
0,665 0,421 Homogen 

Tipe pembelajaran analisis 12,97 

Terlihat dari tabel 5, diperoleh p value = 0,421 > 0,05, yang berarti bahwa 

data peningkatan skor kemampuan renang gaya dada antara seluruh kelompok 

perlakuan mempunyai  varians yang homogen. Dari hasil uji homogenitas variansi 

sampel ternyata homogen, maka persyaratan uji t dapat terpenuhi. Perhitungan 

lengkap dapat dilihat pada lampiran 14 hal 77. 
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C. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan uji t pada taraf 

signifikansi 5%, apabila diperoleh thitung > ttabel dapat disimpulkan ada perbedaan 

yang signifikan antara kelompok sampel. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel 6. 

Tabel 6 
Uji Hipotesis Menggunakan Uji t 

Tipe 
Pembelajaran 

Mean thitung ttabel p value Kriteria 

Sintesis 39,37 -1,043 2,04 0,305 Tidak  
signifikan Analisis 43,75 

Terlihat dari tabel 6, nilai thitung sebesar -1,043 < ttabel 2,04 dengan p value 

= 0,305 > 0,05 yang berarti bahwa peningkatan hasil belajar renang gaya dada 

antara yang menggunakan pembelajaran sintesis dan analisis tidak berbeda nyata. 

Kedua tipe pembelajaran tersebut mempunyai kesamaan pada peningkatan hasil 

belajar renang gaya dada. Hal ini terbukti dari hasil uji t paired untuk menguji 

peningkatan hasil belajar yang terjadi seperti terlihat pada tabel 7. 

Tabel 7 
Uji t paired 

Tipe 
Pembelajaran 

Hasil 
Belajar 

Mean thitung ttabel p value Kriteria 

Sintesis Pre test 40,94 14.822 2,13 0,000 Meningkat 
Post test 80,31 

Analisis Pre test 40,31 13,488 2,13 0,000 Meningkat 
Post test 84,06 
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Terlihat pada tabel 7, nilai signifikansi dari kedua tipe pembelajaran 

sebesar p value 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa secara signifikan kedua tipe 

pembelajaran berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar renang gaya dada. 

1. Terdapat Pengaruh tipe pembelajaran analisis terhadap kemampuan hasil 

belajar renang gaya dada pada siswa putera SD Negeri 1 Banyumanik 

Semarang tahun ajaran 2008/2009. 

Pada tabel  7 menunjukkan thitung 13,488  > ttabel 2,13 yang berarti pre test 

tipe pembelajaran analisis sebesar 40,31 dan post test 84,06 dari pembelajaran 

tersebut mengalami peningkatan sebesar 43,75. Angka tersebut menunjukkan 

bahwa hipotesis nihil (Ho) ditolak karena thitung > ttabel. Hal ini berarti hipotesis 

kerja/alternatif dalam penelitian diterima, jadi pada tipe pembelajaran analisis 

mengalami peningkatan yang signifikan. 

2. Terdapat Pengaruh tipe pembelajaran sintesis terhadap kemampuan hasil 

belajar renang gaya dada pada siswa putera SD Negeri 1 Banyumanik 

Semarang tahun ajaran 2008/2009. 

Pada tabel  7 menunjukkan thitung 14.822 > ttabel  2,13 yang berarti pre test 

tipe pembelajaran analisis sebesar 40,94 dan post test 80,31 dari pembelajaran 

tersebut mengalami peningkatan sebesar 39,37. Angka tersebut menunjukkan 

bahwa hipotesis nihil (Ho) ditolak karena thitung > ttabel. Hal ini berarti hipotesis 

kerja/alternatif dalam penelitian diterima, jadi pada tipe pembelajaran sintesis 

mengalami peningkatan yang signifikan. 
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3.  Ada perbedaan pengaruh tipe pembelajaran analisis dan sintesis terhadap 

kemampuan hasil belajar renang gaya dada pada siswa putera SD Negeri 1 

Banyumanik Semarang tahun ajaran 2008/2009. 

Terlihat dari tabel 6, nilai thitung sebesar -1,043 < ttabel 2,04 dengan p value 

= 0,305 > 0,05. Angka tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nihil (Ho) diterima 

karena thitung < ttabel.  Hal ini berarti hipotesis kerja/alternatif dalam penelitian 

ditolak, sehingga tidak ada perbedaan pengaruh tipe pembelajaran analisis dan 

sintesis terhadap kemampuan hasil belajar renang gaya dada 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan analisis yaitu: 

1. Terdapat Pengaruh tipe pembelajaran analisis dan sintesis terhadap 

kemampuan hasil belajar renang gaya dada pada siswa putera SD Negeri 1 

Banyumanik Semarang tahun ajaran 2008/2009. 

Pada tipe pembelajaran analisis mengalami peningkatan sebesar 43,75             

dan tipe pembelajaran sintesis sebesar 39,37. Peningkatan tersebut menunjukkan 

bahwa siswa pada saat di beri perlakuan tipe pembelajaran analisis dan siswa yang 

diberi perlakuan pembelajaran sintesis sangat antusias dan berusaha untuk bisa 

melakukan teknik renang gaya dada selama mengikuti proses pembelajaran.  

2. Tidak ada perbedaan pengaruh tipe pembelajaran analisis dan sintesis terhadap 

kemampuan hasil belajar renang gaya dada pada siswa putera SD Negeri 1 

Banyumanik Semarang tahun ajaran 2008/2009. 
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Dari analisis data penelitian menunjukkan bahwa thitung sebesar -1,043 

lebih kecil dari ttabel  sebesar 2,04, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan             

tipe pembelajaran analisis dan tipe pembelajaran sintesis terhadap kemampuan 

hasil belajar renang gaya dada. Pada proses pembelajaran renang gaya dada siswa                

mudah menyesuaikan dengan tipe pembelajaran yang diberikan guru sehingga 

berdampak pada kenaikan kemampuan renang gaya dada yang sama.   

Dengan demikian kedua tipe pembelajaran tersebut mempunyai kesamaan 

dan dapat berpengaruh serta sama baiknya untuk meningkatkan kemampuan 

teknik renang renang gaya dada.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan hal sebagai 

berikut:  

1. Terdapat pengaruh yang signifikan tipe pembelajaran analisis terhadap 

kemampuan hasil belajar renang gaya dada. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan tipe pembelajaran sintesis terhadap 

kemampuan hasil belajar renang gaya dada. 

3.  Tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara tipe pembelajaran 

analisis dan sintesis terhadap kemampuan hasil belajar renang gaya dada. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada guru dan pelatih renang khususnya pelatih renang dari belum bisa 

berenang menjadi bisa berenang diharapkan untuk meningkatkan kemampuan 

renang gaya dada dapat memilih menggunakan tipe pembelajaran analisis, 

sintesis, atau keduanya. Karena kedua tipe tersebut sama baiknya dalam 

peningkatan kemampuan renang gaya dada.  
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Lampiran 2  
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 

Program Pembelajaran Analisis 

Pertemuan     : 1 
Kompetensi    : Renang 
Alokasi Waktu  : 2 Jam @ 45 menit  
 

 

 

No SUB 
KOMPETENSI 

INDIKATOR SKENARIO 
PEMBELAJARAN 

WAKTU 
(menit) 

1 Renang  
gaya dada 

• Memahami 
konsep tentang 
teknik  dasar 
renang gaya 
dada 

• Melakukan 
gerakan per 
bagian teknik 
dasar renang 
gaya dada 

a. Guru menyuruh siswa 
melakukan pemanasan 
penguluran otot 
(streacthing). 

b. Guru menerangkan 
tentang teknik renang 
gaya dada yang dimulai 
gerakan tungkai, 
meluncur dan pernafasan. 

c. Guru memberi tugas pada 
siswa untuk melakukan 
teknik gerakan tersebut. 

d. Metode pembelajaran 
terdiri dari: a) drill 
tungkai gaya dada dengan 
jarak 22 meter 10 kali, 
(istirahat 3 menit tiap 22 
meter 2 kali). Pada saat 
istirahat melakukan 
latihan pernafasan dengan 
kepala masuk  dilanjutkan 
membuang nafas di dalam 
air sebanyak10 kali.  
b) meluncur dilanjutkan 
menendang tungkai gaya 
dada dilakukan sebanyak 
15 kali. 

e. Guru mengamati dan 
melakukan perbaikan 
gerakan pada siswa yang 
melakukan kesalahan. 

f. Guru mengevaluasi dan  
menutup proses 
pembelajaran 

 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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Pertemuan     : 2 
Kompetensi    : Renang 
Alokasi Waktu  : 2 Jam @ 45 menit  
 

 

No SUB 
KOMPETENSI 

INDIKATOR SKENARIO PEMBELAJARAN WAKTU 
(menit) 

1 Renang  
gaya dada 

• Memahami 
konsep 
tentang 
teknik  dasar 
renang gaya 
dada 

• Melakukan 
gerakan per 
bagian teknik 
dasar renang 
gaya dada 

a. Guru menyuruh siswa 
melakukan pemanasan 
penguluran otot 
(streacthing). 

b. Guru menerangkan tentang 
teknik renang gaya dada 
yang dimulai gerakan 
tungkai, meluncur dan 
pernafasan. 

c. Guru memberi tugas pada 
siswa untuk melakukan 
teknik gerakan tersebut. 

d. Metode pembelajaran terdiri 
dari: a) drill tungkai gaya 
dada dengan jarak 22 meter 
10 kali, (istirahat 3 menit 
tiap 22 meter 2 kali). Pada 
saat istirahat melakukan 
latihan pernafasan dengan 
kepala masuk  dilanjutkan 
membuang nafas di dalam 
air sebanyak 10 kali.  
b) meluncur dilanjutkan 
menendang tungkai gaya 
dada dilakukan sebanyak 10 
kali.c) latihan gerakan 
tangan dan pernafasan 
dilakukan dengan jarak 22 
meter sebanyak 6 kali 
(setiap 22 meter dilakukan 2 
kali istirahat 3 menit). 

e. Guru mengamati dan 
melakukan perbaikan 
gerakan pada siswa yang 
melakukan kesalahan. 

f. Guru mengevaluasi dan  
menutup proses 
pembelajaran 

 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 
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Pertemuan     : 3 
Kompetensi    : Renang 
Alokasi Waktu  : 2 Jam @ 45 menit  

 

 

No SUB 
KOMPETENSI 

INDIKATOR SKENARIO PEMBELAJARAN WAKTU 
(menit) 

1 Renang  
gaya dada 

• Siswa 
memahami 
konsep 
tentang 
teknik  dasar 
renang gaya 
dada 

• Siswa 
melakukan 
gerakan per 
bagian dan 
keseluruhan 
atau 
koordinasi 
teknik renang 
gaya dada  

a. Guru menyuruh siswa 
melakukan pemanasan 
penguluran otot (streacthing). 

b. Guru menerangkan tentang 
teknik renang gaya dada yang 
dimulai gerakan tungkai, 
meluncur dan pernafasan. 

c. Guru memberi tugas pada 
siswa untuk melakukan teknik 
gerakan tersebut. 

d. Metode pembelajaran terdiri 
dari: a) drill tungkai gaya 
dada dengan jarak 22 meter 6 
kali, (istirahat 3 menit tiap 22 
meter 2 kali). Pada saat 
istirahat melakukan latihan 
pernafasan dengan kepala 
masuk  dilanjutkan 
membuang nafas di dalam air 
sebanyak 10 kali.  
b)latihan gerakan tangan dan 
pernafasan dilakukan dengan 
jarak 22 meter sebanyak 6 kali 
(setiap 22 meter dilakukan 2 
kali istirahat 3 menit).d) 
melakukan gerakan meluncur  
yang di ikuti gerakan 
menendang tungkai  gaya 
dada, mengambil nafas, dan 
dilanjutkan menendang 
(koordinasi ranang gaya dada) 
dilakukan sebanyak 13 kali. 

e. Guru mengamati dan 
melakukan perbaikan gerakan 
pada siswa yang melakukan 
kesalahan. 

f. Guru mengevaluasi dan  
menutup proses pembelajaran 

 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10 
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Pertemuan     : 4 
Kompetensi    : Renang 
Alokasi Waktu  : 2 Jam @ 45 menit  

 
 
 

No SUB 
KOMPETENSI 

INDIKATOR SKENARIO PEMBELAJARAN WAKTU 
(menit) 

1 Renang  
gaya dada 

• Siswa 
memahami 
konsep 
tentang 
teknik  dasar 
renang gaya 
dada 

• Siswa 
melakukan 
gerakan per 
bagian dan 
keseluruhan 
atau 
koordinasi 
teknik  
renang gaya 
dada  

a. Guru menyuruh siswa 
melakukan pemanasan 
penguluran otot (streacthing). 

b. Guru menerangkan tentang 
teknik renang gaya dada yang 
dimulai gerakan tungkai, 
meluncur dan pernafasan. 

c. Guru memberi tugas pada 
siswa untuk melakukan teknik 
gerakan tersebut. 

d. Metode pembelajaran terdiri 
dari: a) drill tungkai gaya 
dada dengan jarak 22 meter 6 
kali, (istirahat 3 menit tiap 22 
meter 2 kali). Pada saat 
istirahat melakukan latihan 
pernafasan dengan kepala 
masuk  dilanjutkan 
membuang nafas di dalam air 
sebanyak 10 kali.  
b)latihan gerakan tangan dan 
pernafasan dilakukan dengan 
jarak 22 meter sebanyak 6 kali 
(setiap 22 meter dilakukan 2 
kali istirahat 3 menit).d) 
melakukan gerakan meluncur  
yang di ikuti gerakan 
menendang tungkai  gaya 
dada, mengambil nafas, dan 
dilanjutkan menendang 
(koordinasi ranang gaya dada) 
dilakukan sebanyak 15 kali. 

e. Guru mengamati dan 
melakukan perbaikan gerakan 
pada siswa yang melakukan 
kesalahan. 

f. Guru mengevaluasi dan  
menutup proses pembelajaran 

 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10 
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Pertemuan     : 5 
Kompetensi    : Renang 
Alokasi Waktu  : 2 Jam @ 45 menit  

 

 

No SUB 
KOMPETENSI 

INDIKATOR SKENARIO PEMBELAJARAN WAKTU 
(menit) 

1 Renang  
gaya dada 

• Siswa 
memahami 
konsep 
tentang 
teknik  dasar 
renang gaya 
dada 

• Siswa 
melakukan 
gerakan per 
bagian dan 
keseluruhan 
atau 
koordinasi 
teknik renang 
gaya dada  

a. Guru menyuruh siswa 
melakukan pemanasan 
penguluran otot (streacthing). 

b. Guru menerangkan tentang 
teknik renang gaya dada yang 
dimulai gerakan tungkai, 
meluncur dan pernafasan. 

c. Guru memberi tugas pada 
siswa untuk melakukan teknik 
gerakan tersebut. 

d. Metode pembelajaran terdiri 
dari: a) drill tungkai gaya 
dada dengan jarak 22 meter 6 
kali, (istirahat 3 menit tiap 22 
meter 2 kali). Pada saat 
istirahat melakukan latihan 
pernafasan dengan kepala 
masuk  dilanjutkan 
membuang nafas di dalam air 
sebanyak 10 kali.  
b)latihan gerakan tangan dan 
pernafasan dilakukan dengan 
jarak 22 meter sebanyak 6 kali 
(setiap 22 meter dilakukan 2 
kali istirahat 3 menit).d) 
melakukan gerakan meluncur  
yang di ikuti gerakan 
menendang tungkai  gaya 
dada, mengambil nafas, dan 
dilanjutkan menendang 
(koordinasi ranang gaya dada) 
dilakukan sebanyak 17 kali. 

e. Guru mengamati dan 
melakukan perbaikan gerakan 
pada siswa yang melakukan 
kesalahan. 

f. Guru mengevaluasi dan  
menutup proses pembelajaran 

 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10 



56 
 

 

Pertemuan     : 6 
Kompetensi    : Renang 
Alokasi Waktu  : 2 Jam @ 45 menit  

 

 

No SUB 
KOMPETENSI 

INDIKATOR SKENARIO PEMBELAJARAN WAKTU 
(menit) 

1 Renang  
gaya dada 

• Siswa 
memahami 
konsep 
tentang 
teknik  dasar 
renang gaya 
dada 

• Siswa 
melakukan 
gerakan per 
bagian dan 
keseluruhan 
atau 
koordinasi 
teknik renang 
gaya dada  

a. Guru menyuruh siswa 
melakukan pemanasan 
penguluran otot (streacthing). 

b. Guru menerangkan tentang 
teknik renang gaya dada yang 
dimulai gerakan tungkai, 
meluncur dan pernafasan. 

c. Guru memberi tugas pada 
siswa untuk melakukan teknik 
gerakan tersebut. 

d. Metode pembelajaran terdiri 
dari: a) drill tungkai gaya 
dada dengan jarak 22 meter 5 
kali, (istirahat 3 menit tiap 22 
meter 2 kali). Pada saat 
istirahat melakukan latihan 
pernafasan dengan kepala 
masuk  dilanjutkan 
membuang nafas di dalam air 
sebanyak 10 kali.  
b)latihan gerakan tangan dan 
pernafasan dilakukan dengan 
jarak 22 meter sebanyak 5 kali 
(setiap 22 meter dilakukan 2 
kali istirahat 3 menit).d) 
melakukan gerakan meluncur  
yang di ikuti gerakan 
menendang tungkai  gaya 
dada, mengambil nafas, dan 
dilanjutkan menendang 
(koordinasi ranang gaya dada) 
dilakukan sebanyak 18 kali. 

e. Guru mengamati dan 
melakukan perbaikan gerakan 
pada siswa yang melakukan 
kesalahan. 

f. Guru mengevaluasi dan  
menutup proses pembelajaran 

 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 
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Pertemuan     : 7 
Kompetensi    : Renang 
Alokasi Waktu  : 2 Jam @ 45 menit  

 

 

No SUB 
KOMPETENSI 

INDIKATOR SKENARIO PEMBELAJARAN WAKTU 
(menit) 

1 Renang  
gaya dada 

• Siswa 
memahami 
konsep 
tentang 
teknik  dasar 
renang gaya 
dada 

• Siswa 
melakukan 
gerakan per 
bagian dan 
keseluruhan 
atau 
koordinasi 
teknik renang 
gaya dada  

a. Guru menyuruh siswa 
melakukan pemanasan 
penguluran otot (streacthing). 

b. Guru menerangkan tentang 
teknik renang gaya dada yang 
dimulai gerakan tungkai, 
meluncur dan pernafasan. 

c. Guru memberi tugas pada 
siswa untuk melakukan teknik 
gerakan tersebut. 

d. Metode pembelajaran terdiri 
dari: a) drill tungkai gaya 
dada dengan jarak 22 meter 4 
kali, (istirahat 3 menit tiap 22 
meter 2 kali). Pada saat 
istirahat melakukan latihan 
pernafasan dengan kepala 
masuk  dilanjutkan 
membuang nafas di dalam air 
sebanyak 10 kali.  
b)latihan gerakan tangan dan 
pernafasan dilakukan dengan 
jarak 22 meter sebanyak 4 kali 
(setiap 22 meter dilakukan 2 
kali istirahat 3 menit).d) 
melakukan gerakan meluncur  
yang di ikuti gerakan 
menendang tungkai  gaya 
dada, mengambil nafas, dan 
dilanjutkan menendang 
(koordinasi ranang gaya dada) 
dilakukan sebanyak 20 kali. 

e. Guru mengamati dan 
melakukan perbaikan gerakan 
pada siswa yang melakukan 
kesalahan. 

f. Guru mengevaluasi dan  
menutup proses pembelajaran 

 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 
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Pertemuan     : 8 
Kompetensi    : Renang 
Alokasi Waktu  : 2 Jam @ 45 menit  

 

 

No SUB 
KOMPETENSI 

INDIKATOR SKENARIO PEMBELAJARAN WAKTU 
(menit) 

1 Renang  
gaya dada 

• Siswa 
memahami 
konsep 
tentang 
teknik  dasar 
renang gaya 
dada 

• Siswa 
melakukan 
gerakan per 
bagian dan 
keseluruhan 
atau 
koordinasi 
teknik renang 
gaya dada  

a. Guru menyuruh siswa 
melakukan pemanasan 
penguluran otot (streacthing). 

b. Guru menerangkan tentang 
teknik renang gaya dada yang 
dimulai gerakan tungkai, 
meluncur dan pernafasan. 

c. Guru memberi tugas pada 
siswa untuk melakukan teknik 
gerakan tersebut. 

d. Metode pembelajaran terdiri 
dari: a) drill tungkai gaya 
dada dengan jarak 22 meter 4 
kali, (istirahat 3 menit tiap 22 
meter 2 kali). Pada saat 
istirahat melakukan latihan 
pernafasan dengan kepala 
masuk  dilanjutkan 
membuang nafas di dalam air 
sebanyak 10 kali.  
b)latihan gerakan tangan dan 
pernafasan dilakukan dengan 
jarak 22 meter sebanyak 4 kali 
(setiap 22 meter dilakukan 2 
kali istirahat 3 menit).d) 
melakukan gerakan meluncur  
yang di ikuti gerakan 
menendang tungkai  gaya 
dada, mengambil nafas, dan 
dilanjutkan menendang 
(koordinasi ranang gaya dada) 
dilakukan sebanyak 22 kali. 

e. Guru mengamati dan 
melakukan perbaikan gerakan 
pada siswa yang melakukan 
kesalahan. 

f. Guru mengevaluasi dan  
menutup proses pembelajaran 

 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10 
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Lampiran 5 

Program Pembelajaran Sintesis 

Pertemuan     : 1 
Kompetensi    : Renang 
Alokasi Waktu  : 2 Jam @ 45 menit  
 

 

 

 

 

 

No SUB 
KOMPETENSI 

INDIKATOR SKENARIO 
PEMBELAJARAN 

WAKTU 
(menit) 

1 Renang  
gaya dada 

• Siswa 
memahami 
konsep tentang 
teknik  dasar 
renang gaya 
dada 

• Siswa 
melakukan 
gerakan 
keseluruhan 
atau koordinasi 
teknik renang 
gaya dada, bila 
siswa ada 
kesalahan 
gerakan maka 
dilakukan 
perbaikan 
gerakan per 
bagian. 

a. Guru menyuruh siswa 
melakukan pemanasan 
penguluran otot 
(streacthing). 

b. Guru menerangkan 
tentang keseluruhan atau 
koordinasi teknik renang 
gaya dada. 

c. Guru memberikan tugas 
pada siswa untuk 
melakukan teknik 
koordinasi gerakan 
tersebut. 

d. Guru mengamati dan 
melakukan perbaikan 
gerakan pada siswa yang 
melakukan kesalahan, 
misalnya pada gerakan 
kaki, tangan, kepala dan 
posisi badan. 
Sesudah dilakukan 
perbaikan maka 
dilanjutkan koordinasi 
renang gaya dada. 

e. Guru mengevaluasi dan  
menutup proses 
pembelajaran 

 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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Pertemuan     : 2 
Kompetensi    : Renang 
Alokasi Waktu  : 2 Jam @ 45 menit  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No SUB 
KOMPETENSI 

INDIKATOR SKENARIO 
PEMBELAJARAN 

WAKTU 
(menit) 

1 Renang  
gaya dada 

• Siswa 
memahami 
konsep tentang 
teknik  dasar 
renang gaya 
dada 

• Siswa 
melakukan 
gerakan 
keseluruhan 
atau koordinasi 
teknik renang 
gaya dada, bila 
siswa ada 
kesalahan 
gerakan maka 
dilakukan 
perbaikan 
gerakan per 
bagian. 

a. Guru menyuruh siswa 
melakukan pemanasan 
penguluran otot 
(streacthing). 

b. Guru menerangkan 
tentang keseluruhan atau 
koordinasi teknik renang 
gaya dada. 

c. Guru memberikan tugas 
pada siswa untuk 
melakukan teknik 
koordinasi gerakan 
tersebut. 

d. Guru mengamati dan 
melakukan perbaikan 
gerakan pada siswa yang 
melakukan kesalahan, 
misalnya pada gerakan 
kaki, tangan, kepala dan 
posisi badan. 
Sesudah dilakukan 
perbaikan maka 
dilanjutkan koordinasi 
renang gaya dada. 

e. Guru mengevaluasi dan  
menutup proses 
pembelajaran 

 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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Pertemuan     : 3 
Kompetensi    : Renang 
Alokasi Waktu  : 2 Jam @ 45 menit  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No SUB 
KOMPETENSI 

INDIKATOR SKENARIO 
PEMBELAJARAN 

WAKTU 
(menit) 

1 Renang  
gaya dada 

• Siswa 
memahami 
konsep tentang 
teknik  dasar 
renang gaya 
dada 

• Siswa 
melakukan 
gerakan 
keseluruhan 
atau koordinasi 
teknik renang 
gaya dada, bila 
siswa ada 
kesalahan 
gerakan maka 
dilakukan 
perbaikan 
gerakan per 
bagian. 

a. Guru menyuruh siswa 
melakukan pemanasan 
penguluran otot 
(streacthing). 

b. Guru menerangkan 
tentang keseluruhan atau 
koordinasi teknik renang 
gaya dada. 

c. Guru memberikan tugas 
pada siswa untuk 
melakukan teknik 
koordinasi gerakan 
tersebut. 

d. Guru mengamati dan 
melakukan perbaikan 
gerakan pada siswa yang 
melakukan kesalahan, 
misalnya pada gerakan 
kaki, tangan, kepala dan 
posisi badan. 
Sesudah dilakukan 
perbaikan maka 
dilanjutkan koordinasi 
renang gaya dada. 

e. Guru mengevaluasi dan  
menutup proses 
pembelajaran 

 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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Pertemuan     : 4 
Kompetensi    : Renang 
Alokasi Waktu  : 2 Jam @ 45 menit  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No SUB 
KOMPETENSI 

INDIKATOR SKENARIO 
PEMBELAJARAN 

WAKTU 
(menit) 

1 Renang  
gaya dada 

• Siswa 
memahami 
konsep tentang 
teknik  dasar 
renang gaya 
dada 

• Siswa 
melakukan 
gerakan 
keseluruhan 
atau koordinasi 
teknik renang 
gaya dada, bila 
siswa ada 
kesalahan 
gerakan maka 
dilakukan 
perbaikan 
gerakan per 
bagian. 

a. Guru menyuruh siswa 
melakukan pemanasan 
penguluran otot 
(streacthing). 

b. Guru menerangkan 
tentang keseluruhan atau 
koordinasi teknik renang 
gaya dada. 

c. Guru memberikan tugas 
pada siswa untuk 
melakukan teknik 
koordinasi gerakan 
tersebut. 

d. Guru mengamati dan 
melakukan perbaikan 
gerakan pada siswa yang 
melakukan kesalahan, 
misalnya pada gerakan 
kaki, tangan, kepala dan 
posisi badan. 
Sesudah dilakukan 
perbaikan maka 
dilanjutkan koordinasi 
renang gaya dada. 

e. Guru mengevaluasi dan  
menutup proses 
pembelajaran 

 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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Pertemuan     : 5 
Kompetensi    : Renang 
Alokasi Waktu  : 2 Jam @ 45 menit  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No SUB 
KOMPETENSI 

INDIKATOR SKENARIO 
PEMBELAJARAN 

WAKTU 
(menit) 

1 Renang  
gaya dada 

• Siswa 
memahami 
konsep tentang 
teknik  dasar 
renang gaya 
dada 

• Siswa 
melakukan 
gerakan 
keseluruhan 
atau koordinasi 
teknik renang 
gaya dada, bila 
siswa ada 
kesalahan 
gerakan maka 
dilakukan 
perbaikan 
gerakan per 
bagian. 

a. Guru menyuruh siswa 
melakukan pemanasan 
penguluran otot 
(streacthing). 

b. Guru menerangkan 
tentang keseluruhan atau 
koordinasi teknik renang 
gaya dada. 

c. Guru memberikan tugas 
pada siswa untuk 
melakukan teknik 
koordinasi gerakan 
tersebut. 

d. Guru mengamati dan 
melakukan perbaikan 
gerakan pada siswa yang 
melakukan kesalahan, 
misalnya pada gerakan 
kaki, tangan, kepala dan 
posisi badan. 
Sesudah dilakukan 
perbaikan maka 
dilanjutkan koordinasi 
renang gaya dada. 

e. Guru mengevaluasi dan  
menutup proses 
pembelajaran 

 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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Pertemuan     : 6 
Kompetensi    : Renang 
Alokasi Waktu  : 2 Jam @ 45 menit  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No SUB 
KOMPETENSI 

INDIKATOR SKENARIO 
PEMBELAJARAN 

WAKTU 
(menit) 

1 Renang  
gaya dada 

• Siswa 
memahami 
konsep tentang 
teknik  dasar 
renang gaya 
dada 

• Siswa 
melakukan 
gerakan 
keseluruhan 
atau koordinasi 
teknik renang 
gaya dada, bila 
siswa ada 
kesalahan 
gerakan maka 
dilakukan 
perbaikan 
gerakan per 
bagian. 

a. Guru menyuruh siswa 
melakukan pemanasan 
penguluran otot 
(streacthing). 

b. Guru menerangkan 
tentang keseluruhan atau 
koordinasi teknik renang 
gaya dada. 

c. Guru memberikan tugas 
pada siswa untuk 
melakukan teknik 
koordinasi gerakan 
tersebut. 

d. Guru mengamati dan 
melakukan perbaikan 
gerakan pada siswa yang 
melakukan kesalahan, 
misalnya pada gerakan 
kaki, tangan, kepala dan 
posisi badan. 
Sesudah dilakukan 
perbaikan maka 
dilanjutkan koordinasi 
renang gaya dada. 

e. Guru mengevaluasi dan  
menutup proses 
pembelajaran 

 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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Pertemuan     : 7 
Kompetensi    : Renang 
Alokasi Waktu  : 2 Jam @ 45 menit  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No SUB 
KOMPETENSI 

INDIKATOR SKENARIO 
PEMBELAJARAN 

WAKTU 
(menit) 

1 Renang  
gaya dada 

• Siswa 
memahami 
konsep tentang 
teknik  dasar 
renang gaya 
dada 

• Siswa 
melakukan 
gerakan 
keseluruhan 
atau koordinasi 
teknik renang 
gaya dada, bila 
siswa ada 
kesalahan 
gerakan maka 
dilakukan 
perbaikan 
gerakan per 
bagian. 

a. Guru menyuruh siswa 
melakukan pemanasan 
penguluran otot 
(streacthing). 

b. Guru menerangkan 
tentang keseluruhan atau 
koordinasi teknik renang 
gaya dada. 

c. Guru memberikan tugas 
pada siswa untuk 
melakukan teknik 
koordinasi gerakan 
tersebut. 

d. Guru mengamati dan 
melakukan perbaikan 
gerakan pada siswa yang 
melakukan kesalahan, 
misalnya pada gerakan 
kaki, tangan, kepala dan 
posisi badan. 
Sesudah dilakukan 
perbaikan maka 
dilanjutkan koordinasi 
renang gaya dada. 

e. Guru mengevaluasi dan  
menutup proses 
pembelajaran 

 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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Pertemuan     : 8 
Kompetensi    : Renang 
Alokasi Waktu  : 2 Jam @ 45 menit  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No SUB 
KOMPETENSI 

INDIKATOR SKENARIO 
PEMBELAJARAN 

WAKTU 
(menit) 

1 Renang  
Gaya dada 

• Siswa 
memahami 
konsep tentang 
teknik  dasar 
renang gaya 
dada 

• Siswa 
melakukan 
gerakan 
keseluruhan 
atau koordinasi 
teknik renang 
gaya dada, bila 
siswa ada 
kesalahan 
gerakan maka 
dilakukan 
perbaikan 
gerakan per 
bagian. 

a. Guru menyuruh siswa 
melakukan pemanasan 
penguluran otot 
(streacthing). 

b. Guru menerangkan 
tentang keseluruhan atau 
koordinasi teknik renang 
gaya dada. 

c. Guru memberikan tugas 
pada siswa untuk 
melakukan teknik 
koordinasi gerakan 
tersebut. 

d. Guru mengamati dan 
melakukan perbaikan 
gerakan pada siswa yang 
melakukan kesalahan, 
misalnya pada gerakan 
kaki, tangan, kepala dan 
posisi badan. 
Sesudah dilakukan 
perbaikan maka 
dilanjutkan koordinasi 
renang gaya dada. 

e. Guru mengevaluasi dan  
menutup proses 
pembelajaran 

 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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Lampiran 6 
 

Kisi – kisi Borang Penilaian Renang Gaya Dada 
 
 

Variabel  
Terikat 

Teknik  Renang 
Gaya  Dada 

Indikator Skor 
Nilai 

Kategori  
 Skor Nilai 

Kemampuan  
renang gaya 
dada 

1. Gerakan 
kepala dan 
bernafas 

 

Siswa dapat 
melakukan teknik 
gerakan kepala dan 
cara  bernafas 

1 – 4 1: kurang 
2: cukup 
3: baik 
4: sangat baik

 2. Gerakan 
tangan 

  

Siswa dapat 
melakukan teknik 
gerakan tangan 

1 – 4 1: kurang 
2: cukup 
3: baik 
4: sangat baik

 3. Gerakan 
kaki 

 

Siswa dapat 
melakukan teknik 
gerakan kaki 

1 – 4 1: kurang 
2: cukup 
3: baik 
4: sangat baik

 4. Posisi Badan 
 

Siswa dapat 
melakukan teknik 
posisi badan 

1 – 4 1: kurang 
2: cukup 
3: baik 
4: sangat baik

 5. Keseluruhan/ 
koordinasi 
teknik 
renang gaya 
dada 

Siswa dapat 
melakukan teknik 
koordinasi renang 
gaya dada 

1 – 4 1: kurang 
2: cukup 
3: baik 
4: sangat baik
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Lampiran 7 
Borang Penilaian Renang Gaya Dada 

 
1. Nama siswa :  

Kelas  :  

NO TEKNIK  SKOR  NILAI  
  4 3 2 1 
1 Gerakan kepala dan bernafas     
2 Gerakan tangan     
3 Gerakan kaki     
4 Posisi badan     
5 Keseluruhan / koordinasi 

teknik gaya dada 
    

  Jumlah Skor Nilai     
  Total Skor Nilai     
  Nilai Mean     
  Nilai Kompetensi     

 
Keterangan : 

 Nilai Mean =  TSN 

   20 

 Nilai Kompetensi =  TSN X 100 = 

20 

 Skor 4  : kategori sangat baik (SB) 
  Skor 3  : kategori  baik (B) 
 Skor 2  : kategori cukup (C) 
 Skor 1  : kategori kurang (K) 
 

Gerakan Kepala dan Bernafas 
No Skor Kriteria Kategori 
1 4 Siswa dapat melakukan gerakan kepala naik sambil 

mengambil nafas dan kemudian dapat membuang nafas di 
dalam air 

SB 

2 3 Siswa dapat melakukan gerakan kepala naik sambil 
mengambil nafas dan kemudian siswa tidak dapat 
membuang nafas di dalam air 

B 

3 2 Siswa dapat melakukan gerakan kepala naik tapi tidak bisa  
mengambil nafas dan juga tidak bisa membuang nafas di 
dalam air 

C 

4 1 Siswa tidak bisa melakukan gerakan kepala naik sambil 
mengambil nafas, kepalanya selalu di dalam air. 

K 
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Gerakan Tangan 
No Skor Kriteria Kategori 
1 4 Siswa dapat melakukan gerakan kedua tangan berada lurus 

di depan, gerakan tangan membuka ke samping sehingga 
melebihi lebarnya bahu. Akhir dari sikap membuka ini 
kemudian mengambil sikap untuk melakukan tarikan atau 
pull dimana siku dalam sikap yang tinggi akan tetapi di 
bawah permukaan air. 
Setelah kedua tangan melakukan tarikan maksimum, 
dimana kedua tangan saling merapat atau merapat, 
lanjutkanlah dengan mengepit kedua siku pada satu bidang 
datar secara serentak di depan dada, dimana setelah sikap 
ini dilanjutkan dengan suatu sikap untuk melakukan 
luncuran tangan ke depan.  
Pada saat melakukan tarikan sikap jari tangan selalu rapat. 
 

SB 

2 3 Siswa dapat melakukan gerakan kedua tangan berada lurus 
di depan, gerakan tangan membuka ke samping sehingga 
melebihi lebarnya bahu. Akhir dari sikap membuka ini 
kemudian mengambil sikap untuk melakukan tarikan atau 
pull dimana siku dalam sikap yang tinggi akan tetapi di 
bawah permukaan air. 
Setelah kedua tangan melakukan tarikan maksimum, 
dimana kedua tangan saling bertemu, lanjutkanlah dengan 
mengepit kedua siku pada satu bidang datar secara serentak 
di depan dada, dimana setelah sikap ini dilanjutkan dengan 
suatu sikap untuk melakukan luncuran tangan ke depan.  
Pada saat melakukan tarikan sikap jari tangan kurang rapat. 
 

B 

3 2 Siswa melakukan gerakan kedua tangan berada lurus di 
depan tapi siku masih sering ditekuk, lakukanlah gerakan 
tangan membuka ke samping sehingga melebihi lebarnya 
bahu. Akhir dari sikap membuka ini kemudian mengambil 
sikap untuk melakukan tarikan atau pull dimana siku dalam 
sikap yang tinggi akan tetapi di bawah permukaan air. 
Setelah kedua tangan melakukan tarikan maksimum, 
dimana kedua tangan saling bertemu, lanjutkanlah dengan 
mengepit kedua siku pada satu bidang datar secara serentak 
di depan dada, dimana setelah sikap ini dilanjutkan dengan 
suatu sikap untuk melakukan luncuran tangan ke depan.  
Pada saat melakukan tarikan sikap jari tangan kurang rapat 

C 

4 1 Siswa melakukan gerakan kedua tangan berada lurus di 
depan tapi siku masih sering ditekuk, gerakan tangan 
membuka ke samping tidak melebihi lebarnya bahu. Akhir 
dari sikap membuka ini kemudian mengambil sikap untuk 
melakukan tarikan atau pull dimana siku dalam sikap yang 

K 
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tinggi akan tetapi di bawah permukaan air. 
Setelah kedua tangan melakukan tarikan maksimum, 
dimana kedua tangan saling bertemu tapi tidak bisa rapat, 
lanjutkanlah dengan mengepit kedua siku pada satu bidang 
datar secara serentak di depan dada, dimana setelah sikap 
ini dilanjutkan dengan suatu sikap untuk melakukan 
luncuran tangan ke depan.  
Pada saat melakukan tarikan sikap jari tangan selalu tidak 
rapat 

 
Gerakan Kaki 

No Skor Kriteria Kategori 
1 4 Kedua tungkai kaki bagian bawah ditarik serentak 

mendekati pinggul dan kemudian pergelangan kedua kaki 
diputar mengarah keluar, hingga membentuk sudut kurang 
lebih 500 kemudian dari posisi ini kedua pergelangan kaki 
melakukan gerakan menendang sehingga kedua kaki 
bertemu lurus kebelakang. 

SB 

2 3 Kedua tungkai kaki bagian bawah ditarik serentak kurang 
mendekati pinggul dan kemudian pergelangan kedua kaki 
diputar mengarah keluar, hingga membentuk sudut kurang 
lebih 500 kemudian dari posisi ini kedua kaki melakukan 
gerakan menendang sehingga kedua kaki bertemu lurus 
kebelakang. 

B 

3 2 Kedua tungkai kaki bagian bawah ditarik serentak kurang 
mendekati pinggul dan kemudian pergelangan kedua kaki 
diputar mengarah keluar, hingga membentuk sudut kurang 
lebih 500 kemudian dari posisi ini kedua kaki melakukan 
gerakan menendang kurang lebar. 

C 

4 1 Kedua tungkai kaki bagian bawah ditarik serentak kurang 
mendekati pinggul dan kemudian pergelangan kedua kaki 
diputar mengarah keluar, hingga membentuk sudut kurang 
lebih 500 kemudian dari posisi ini kedua kaki melakukan 
gerakan tidak diputar mengarah keluar dan saat menendang 
kurang lebar. 

K 

 
Posisi Badan 

No Skor Kriteria Kategori 
1 4 Kedua lengan lurus di depan, sebagian besar dari kepala di 

bawah permukaan air, posisi bahu dan pinggul sedikit 
berada di atas permukaan air (sikap tubuh streamline). 

SB 

2 3 Kedua lengan lurus di depan, sebagian besar dari kepala di 
bawah permukaan air, posisi bahu dan pinggul agak masuk 
di dalam permukaan air (sikap tubuh mendekati streamline). 

B 

3 2 Kedua lengan lurus di depan, sebagian besar dari kepala di 
bawah permukaan air, posisi bahu dan pinggul masuk di 

C 
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dalam permukaan air, terutama posisi pinggul terlalu ke 
bawah dari permukaan air.   

4 1 Kedua lengan lurus di depan, semua bagian dari kepala 
masuk di bawah permukaan air, posisi bahu dan pinggul 
terlalu ke bawah dari permukaan air sehingga posisi badan 
hampir berdiri.   

K 

 
Koordinasi Teknik Renang Gaya Dada 

No Skor Kriteria Kategori
1 4 Siswa melakukan luncuran dan menghembuskan udara, 

dilanjutkan gerakan lengan bersamaan dengan menghirup 
udara kemudian lengan siap diluruskan ke depan, kepala 
mulai ditenggelamkan dan tungkai mulai dilipat. 
Gerakan tungkai (dibuka) dan diputar, dilanjutkan 
menendang dan kemudian diluruskan, akhirnya meluncur. 
Dari posisi tersebut kembali ke posisi awal.  
 

SB 

2 3 Siswa melakukan luncuran dan menghembuskan udara, 
dilanjutkan gerakan lengan bersamaan dengan menghirup 
udara kemudian lengan siap diluruskan ke depan, kepala 
mulai ditenggelamkan dan tungkai mulai dilipat. 
Gerakan tungkai (dibuka) dan diputar, dilanjutkan 
menendang dan kemudian diluruskan, akhirnya meluncur. 
Dari posisi tersebut kembali ke posisi awal. Siswa saat 
melakukan koordinasi kelihatan agak cepat atau terburu  

B 

3 2 Siswa saat melakukan koordinasi antara gerakan tangan dan 
gerakan kaki selalu bersamaan. 

C 

4 1 Siswa saat melakukan koordinasi antara gerakan tangan dan 
gerakan kaki selalu bersamaan dan gerakannya kelihatan 
cepat atau terburu. atau koordinasi antara gerakan tangan 
dengan kepala tidak bersamaan.  

K 
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Lampiran 8 
Validitas Borang Penilaian Renang Gaya Dada 

 
 

Validitas borang penilaian renang gaya dada pada responden uji coba, 

penilainya adalah berjumlah tiga orang dosen yang berkompeten di bidang renang 

sehingga layak untuk menilai. Ketiga penilai tersebut adalah :        

     

Penilai  I                Penilai  II 

 

Drs. Musyafari Waluyo, M.Kes.            Dra. Kaswarganti Rahayu, 

M.Kes. 

 

Penilai  III 

 

Drs. Tri Tunggal, M.Kes. 
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Lampiran 9 
 

PERHITUNGAN RELIABILITAS 
                       

Responden Penilai T T2 
I II III 

1 80 75 80 235 55225 
2 70 70 70 210 44100 
3 85 80 80 245 60025 
4 75 75 75 225 50625 
5 80 80 80 240 57600 
6 75 75 75 225 50625 
7 75 75 80 230 52900 
8 70 70 70 210 44100 
9 85 80 85 250 62500 
R 695 680 695 2070 477700
R2 483025 462400 483025 1428450   
n = 9 k = 3     

                       
ΣR = 2070  ΣR2 = 1428450         
ΣT = 2070  ΣT2 = 477700         
Σi = 2070  Σi2 = 159300         

                       

Se
2 = Σi2 - (ΣR2)/n - (ΣT2)/k + (Σi)2/ nk        

(n-1)(k-1)        
                       

Se
2 = 159300  158717  159233 + 158700     

16     
   = 3,125                 
                   

Ss
2 = (ΣT2)/k - (Σi)2/ nk        

(n-1)        
   = 159233  158700             
   8             
   = 66,67                 
                   

rxx' = Ss2 - Se2 = 63,542 = 0,953       
Ss2 66,667       

                       

rata-rata estimasi reliabilitas penilai:     
    

                       
 

rxx' 
 

= 
Ss2 - Se2              

Ss2 + (k-1)Se2              
   = 63,542              
   72,917              
   = 0,871                 
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Lampiran 10 
 

 Data Siswa Sudah Bisa Berenang Gaya Dada 
 
 

No Nama Siswa Kelas 
1 Wahyu Teguh P 6 
2 Adita Fauzan 5 
3 Dizkila M.F 4 
4 Fatah Sakti 6 
5 Ilham Ghani 5 
6 Ivan Sasiva R 5 
7 Nanda Maulana 6 
8 Akbar Gunawan 4 
9 Cananda Raifan 5 
10 M. Fernanda Aji 5 
11 M. Erza Azarianto 5 
12 Relix Chesar Putra 4 
13 Febryan Arina H 5 
14 Bryan Paksi Wijaya 6 
15 Rendhyta Ardhya P 5 
16 Judit Satria Nugroho 5 
17 Dikmas Dikttha M 4 
18 Falah Sakta 6 
19 Hidayat Aldia Putra 4 
20 Anantya Setya 5 
21 Ahmad Syafi S 4 
22 Satriya Jaya Wicaksono 4 
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Lampiran 11 

Data Siswa Belum Bisa Berenang Gaya Dada 
Dan Pembagian Kelompok 

 
No Nama Siswa Kelas Kelompok 

1 Alma Edo Dwi W 4 I 
2 Ivianechi Ade C 4 II 
3 Annan Fajar R 4 II 
4 Aji Pangestu G 6 I 
5 Bagus Rinto W 4 I 
6 Herlambang Rizki H 6 II 
7 Ilyasa Ramadhan 5 I 
8 Arul Panji S 4 II 
9 Hadyan Wisnu H 6 II 
10 M. Rizky Nur M 5 I 
11 Rafi Fadil P 4 I 
12 Ilham Brahma Kusuma 5 II 
13 Lingga Kurniawan 4 II 
14 Wahyu Andung R  6 I 
15 Aditya Restu M 4 II 
16 Justicia Satria N 4 I 
17 Hanif Bayu A 4 I 
18 Hanif Ivanda 6 II 
19 Jelang Surya D 5 I 
20 Risky Guntur 5 II 
21 Seger Alimurni  5 II 
22 Chandra Lukyta 6 I 
23 Ilham Dwi Putra 6 I 
24 Fajar S Utama 4 II 
25 Yoga Bramanditya 5 I 
26 M. Arief  Normansyah 5 II 
27 Viki Ramadan 5 II 
28 Doni Indra Pratama 4 I 
29 Bona Ventura Bryan 4 I 
30 Antoni Fernando 6 II 
31 Aji Firmansyah 5 II 
32 Tito Ardianza 5 I 
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Lampiran 12 
 

Data Pre Tes dan Post Tes Renang Gaya Dada 
 
 

No Nama Siswa Kelas Hasil Pre Tes 
Renang  

Gaya Dada 

Hasil Post Tes 
Renang  

Gaya Dada 
1 Alma Edo Dwi W 4 50 80 
2 Ivianechi Ade C 4 40 65 
3 Annan Fajar R 4 50 80 
4 Aji Pangestu G 6 50 100 
5 Bagus Rinto W 4 50 90 
6 Herlambang Rizki H 6 25 85 
7 Ilyasa Ramadhan 5 30 80 
8 Arul Panji S 4 30 70 
9 Hadyan Wisnu H 6 50 95 
10 M. Rizky Nur M 5 35 95 
11 Rafi Fadil P 4 25 55 
12 Ilham Brahma Kusuma 5 25 65 
13 Lingga Kurniawan 4 45 80 
14 Wahyu Andung R  6 55 90 
15 Aditya Restu M 4 55 80 
16 Justicia Satria N 4 30 90 
17 Hanif Bayu A 4 40 80 
18 Hanif Ivanda 6 45 80 
19 Jelang Surya D 5 55 80 
20 Risky Guntur 5 25 70 
21 Seger Alimurni  5 45 75 
22 Chandra Lukyta 6 50 80 
23 Ilham Dwi Putra 6 45 95 
24 Fajar S Utama 4 25 75 
25 Yoga Bramanditya 5 40 80 
26 M. Arief  Normansyah 5 45 70 
27 Viki Ramadan 5 30 95 
28 Doni Indra Pratama 4 50 95 
29 Bona Ventura Bryan 4 30 90 
30 Antoni Fernando 6 40 95 
31 Aji Firmansyah 5 45 90 
32 Tito Ardianza 5 45 80 
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Lampiran 13 
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Lampiran 14 
 

Data Hasil Penelitian 
 

  
Uji Normalitas Data 

 
T-Test untuk Tipe Pembelajaran Analisis 
 

Paired Samples Statistics

40.3125 16 10.07782 2.51946
84.0625 16 12.14067 3.03517

Pre test
Post test

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Paired Samples Correlations

16 .329 .213Pre test & Post testPair 1
N Correlation Sig.

 
 

Paired Samples Test

43.75000 12.97433 3.24358 50.66353 36.83647 -13.488 15 .000Pre test - Post tePair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 
 
T-Test Tipe Pembelajaran Sintesis 
 

Paired Samples Statistics

40.9375 16 10.52279 2.63070
80.3125 16 9.03120 2.25780

Pre test
Post test

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 

Tests of Normality

.186 16 .141 .923 16 .190

.149 16 .200* .929 16 .239

Tipe Pembelajaran
Tipe pembelajaran sintesis
Tipe pem belajaran analisis

Peningkatan
kemampuan renang

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona.
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Paired Samples Correlations

16 .418 .108Pre test & Post testPair 1
N Correlation Sig.

 
 

Paired Samples Test

39.37500 10.62623 2.65656 45.03732 33.71268 -14.822 15 .000Pre test - Post tPair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 
T-Test 

 
 
 

Independent Samples Test

.081 .778 .172 30 .865 .62500 3.64256 .81410 .06410

.172 29.944 .865 .62500 3.64256 .81468 .06468

2.538 .122 -.991 30 .329 3.75000 3.78284 .47559 .97559

-.991 27.709 .330 3.75000 3.78284 .50247 .00247

.665 .421 -1.043 30 .305 4.37500 4.19263 .93749 .18749

-1.043 28.879 .305 4.37500 4.19263 .95145 .20145

Equal varia
assumed
Equal varia
not assume
Equal varia
assumed
Equal varia
not assume
Equal varia
assumed
Equal varia
not assume

Pre test

Post test

Peningkatan
kemampuan re

F Sig.

Levene's Test for
uality of Varianc

t df ig. (2-tailed
Mean

Difference
Std. Error
DifferenceLower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
 

Group Statistics

16 40.9375 10.52279 2.63070
16 40.3125 10.07782 2.51946
16 80.3125 9.03120 2.25780
16 84.0625 12.14067 3.03517
16 39.3750 10.62623 2.65656
16 43.7500 12.97433 3.24358

Tipe Pembelajaran
Tipe pembelajaran sintesis
Tipe pembelajaran analisis
Tipe pembelajaran sintesis
Tipe pembelajaran analisis
Tipe pembelajaran sintesis
Tipe pembelajaran analisis

Pre test 

Post test 

Peningkatan 
kemampuan renang 

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Lampiran 13 
Dokumentasi 

 

 
 

Pre tes renang gaya dada 
 

 
 

Tipe pembelajaran sintesis 
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Tipe pembelajaran analisis 
 

Pengarahan persiapan post tes 
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Pengambilan hasil kemampuan renang gaya dada 

 

 
 

Pengambilan hasil kemampuan renang gaya dada 
 


