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SARI 
 

Hadi Prasetya Utomo, 2011. Pengaruh Latihan Gerak Lengan Dengan Model 
Free Single Arm Dan Konvensional Terhadap Kecepatan Renang Gaya Kupu-
Kupu 50 Meter Pada Atlet Club Spectrum Semarang Tahun 2011. 
 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) apakah ada perbedaan latihan 
gerak lengan dengan model free single arm terhadap kecepatan renang gaya kupu-
kupu 50 meter? 2) apakah ada perbedaan latihan gerak lengan konvensional 
terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter? 3) manakah yang 
memberikan perbedaan latihan yang lebih baik antara latihan gerak lengan dengan 
model free single arm dan konvensional terhadap kecepatan renang gaya kupu-
kupu 50 meter pada atlet Club Spectrum Semarang tahun 2011. Tujuan dari 
penelitian ini adalah 1) mengetahui ada perbedaan latihan gerak lengan dengan 
model free single arm terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter? 2) 
mengetahui ada perbedaan latihan gerak lengan dengan konvensional terhadap 
kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter? 3) mengetahui perbedaan yang 
memberikan latihan lebih baik antara gerak lengan dengan model free single arm 
dan konvensional terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter pada atlet 
Club Spectrum Semarang tahun 2011. 

Populasi penelitian ini adalah atlet Club Spectrum Semarang tahun 2011 
yang berjumlah 61 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 
sample, dengan sifat yang sama dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 12 
orang, yang berusia antara 12-14 tahun.  Variabel dalam penelitian ini yaitu 
latihan gerak lengan dengan model free single arm dan konvensional sebagai 
variabel bebas dan kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter sebagai variabel 
terikat. Metode penelitian ini adalah metode eksperimen. Instrumen penelitian 
yang digunakan adalan tes kecepatan renang 50 meter gaya kupu-kupu. Data hasil 
test dianalisis menggunakan rumus t-test pada taraf kesalahan 5%. 

Dari hasil penelitian rata-rata hasil pre-test kecepatan renang 50 meter 
gaya kupu-kupu dari kelompok eksperimen yaitu 1,15 m/dt setelah diberi 
perlakuan hasil post-test rata-rata 1,22 m/dt, rata-rata hasil pre-test kecepatan 50 
meter gaya kupu-kupu dari kelompok kontrol yaitu 1,15 m/dt setelah diberi 
perlakuan hasil post-test rata-rata 1,16 m/dt, maka dapat disimpulkan bahwa 
latihan gerak lengan dengan model free single arm memberikan perbedaan latihan 
yang lebih baik daripada latihan gerak lengan dengan model konvensional 
terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter. 

Pelatih dalam melatih kecepatan renang 50 meter gaya kupu-kupu pada 
perenang sebaiknya dilakukan latihan gerak lengan dengan model free single arm, 
dalam porsi latihan memberikan variasi latihan dan juga dapat meningkatkan 
kecepatan renang. Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis 
dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dan diharapkan 
untuk dapat membandingkan metode latihan gerak lengan dengan model free 
single arm dengan metode yang lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam sejarah renang dijelaskan bahwa kegiatan renang sudah dikenal 

sejak zaman dahulu. Hal ini terbukti dengan adanya tanda-tanda peninggalan raja-

raja atau kekaisaran, berupa gambar atu relief. Sebagai salah satu bukti bahwa 

dapat dijelaskan bahwa pada zaman dahulu sebuah kerajaan itu dilindungi dengan 

kolam sekelilingnya sehingga musuh tidak dapat masuk secara langsung. Akan 

tetapi, karena musuh lebih pandai, bisa menyusup dengan berenang di dalam air 

dengan mempergunakan kantong-kantong udara yang terbuat dari kulit, (kalau 

sekarang disebut tabung udara).  

Negara-negara yang terbukti bahwa renang sudah dikenal sejak zaman 

dahulu, yaitu di Cina, India, Yunani, Syira, dan nagara lainnya. Ternyata di negara 

tersebut terdapat mata air, yang menyebabkan adanya danau, sungai, dan laut. 

Tempat-tempat tersebut merupakan tempat sumber mata pencaharian bagi 

masyarakat disekitarnya. Pada awalnya mereka menangkap ikan, menyelam 

mencari kerang, yaitu atau terpaksa harus menyeberangi sungai ataupun danau 

untuk bertani, yang akhirnya menyebabkan renang bisa dikuasai (Indik Karnadi, 

2008:1.4). 

Olahraga renang merupakan olahraga air yang banyak digemari terutama 

oleh anak-anak usia sekolah dasar. Olahraga ini sangat bermanfaat untuk 

pertumbuhan dan perkembangan anak, keselarasan antara perkembangan 

1 
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kecerdasan otak dan keterampilan serta yang paling pokok adalah dapat 

membantu anak dalam pertumbuhan jasmani yang seimbang. 

Selain itu olahraga renang ini secara umum disebut juga olahraga air, yang 

mana di dalamnya mencakup permainan, perlombaan, bahkan hal-hal yang 

berhubungan dengan keselamatan terutama bagi orang-orang yang memiliki 

kegiatan hari-harinya berhubungan dengan alam dalam hal ini air, seperti kolam 

renang, wisata bahari, kehidupan di pinggir sungai. Berkaitan dengan itu setiap 

orang dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang olahraga renang. 

Untuk lebih banyak mengenalkan dan memberi kesempatan beraktivitas 

olahraga renang kepada banyak orang, tindakan yang paling banyak dilakukan 

selama ini adalah bahwa olahraga renang dimasukkan dalam kurikulum 

pendidikan di sekolah-sekolah mulai dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan 

pendidikan tinggi. Kegiatannya melalui proses pembelajaran yang merupakan 

interaksi antara guru dengn siswanya dan dosen dengan mahasiswanya pada 

waktu jam pelajaran. Selain diterapkan di sekolah-sekolah olahraga ini juga dapat 

dikembangkan melalui perkumpulan organisasi atau dalam masyarakat secara 

perorangan.  

Pada pembelajaran renang di sekolah-sekolah, supaya penerapannya sesuai 

dengan sasaran yang diharapkan setiap guru yang mengajar olahraga renang perlu 

dibekali dan memilki pengetahuan dan keterampilan penggunaan metodik 

mengajar renang yang efektif dan efisien. 

Mata kuliah renang membahas pengetahuan tentang sejarah dan manfaaat 

olahraga renang, teknik-teknik dasar dan gerak dasar renang, metodik mengajar 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


3 
 

 
 

renang, peraturan perlombaan renang dan ditampilkan pula beberapa tindakan 

keselamatan apabila terjadi kecelakaan di air (tenggelam). Untuk memperoleh 

kompetensi tersebut Anda dituntut untuk mengusai pengetahuan dan keterampilan 

tentang renang terutama pengetahuan dan keterampilan metodik pembelajaran 

renang (Indik Karnadi, 2008:i-ii). 

Dalam olahraga renang dikenal ada 4 gaya yang diperlombakan pada 

tingkat daerah, nasional maupun internasional dalam berbagai jarak tempuh yang 

diaksanakan individu maupun kelompok (estafet), serta dalam berbagai kelompok 

umur yaitu: 1) gaya bebas (the crawl stroke), 2) gaya dada (the breast stroke), 3) 

gaya punggung (the back crawl stroke), 4) gaya kupu-kupu (the butterfly stroke). 

Dari gaya ke empat tersebut yang akan sebagai penelitian adalah renang 

gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu terkenal sebagai gaya yang paling sulit 

dilakukan, karena biasanya mereka yang mempelajari cenderung untuk berenang 

terlalu cepat atau melakukan gerakan keluar permukaan air terlalu tinggi (Thomas, 

David G., 2007:85). 

Salah satu usaha meraih prestasi optimal dalam aspek pengembangan fisik 

(Phisical Build Up) yaitu meningkatkan kondisi fisik atlet. Kondisi fisik adalah 

satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan, baik 

peningkatannya maupun pemeliharaannya. Komponen-komponen tersebut sebagai 

berikut: 1) kekuatan (Strenght), 2) daya tahan (endurance), 3) Daya ledak otot 

(muscular power), 4) kecepatan (speed), 5) kelentukan (flexibility), 6) 

keseimbangan (balance), 7) koordinasi (coordination), 8) kelincahan (agility), 9) 

ketepatan (accuracy), 10) reaksi (reaction) (M. Sajoto,1988:57-59). 
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Di dalam pelaksanaan latihan perlu adanya suatu progam yang dapat 

dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan latihan tersebut agar 

berhasil sesuai dengan yang direncanakan. Untuk meningkatkan kualitas latihan 

dibutuhkan pelatih yang biasanya tergabung dalam suatu wadah perkumpulan 

renang. Salah satu perkumpulan renang di Jawa Tengah adalah Spectrum. 

Perkumpulan renang Spectrum mempunyai progam atau bentuk-bentuk latihan 

yang telah diterapkan, dari hasil pengamatan peniliti menunjukkan bahwa 

intensitas latihan yang dilakukan oleh para atlet di klub renang Spectrum sudah 

cukup tinggi, hal ini terbukti dengan jadwal latihan mereka yang cukup padat 

yaitu 5x latihan dalam waktu satu minggu. Dengan fasilitas yang cukup atlet di 

klub renang Spectrum masih mampu menunjukkan prestasinya ditingkat daerah 

maupun nasional. 

Dalam renang gaya kupu-kupu waktu tempuh sangat penting karena 

merupakan tolak ukur keberhasilan bagi setiap perenang dalam mencapai finish. 

Kecepatan atau speed adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu sesingkat-singkatnya). 

Komponen kecepatan ini erat sekali kaitannya dengan komponen kekuatan, daya 

tahan, kelincahan, dan koordinasi (M. Sajoto, 1988:58). Dalam perlombaan 

renang dituntut mampu menempuh jarak lintasan yang diperlombakan untuk 

mendapatkan hasil yang secepat mungkin. Berenang gaya kupu-kupu dibutuhkan 

kekuatan yang dihasilkan dari gerakan lengan. 

Gerakan lengan pada gaya kupu-kupu yaitu kedua belah lengan secara 

bersamaan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke 
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depan. Untuk melakukan kayuhan gaya kupu-kupu, kayuh dengan kedua lengan 

secara bersamaan. Lenturkan pergelangan kedua tangan agar jari-jari tangan 

mengarah ke bawah dan, dengan menekuk sikut sedikit, hadapkan kedua telapak 

tangan sedikit ke arah luar. Mulai kayuhan dengan mengiris (mendayung) 

menggunakan telapak tangan ke arah luar, berputar, dan ke dalam, tekuk sikut dan 

sedikit putar telapak tangan agar dapat melakukan gerakan mendayung seolah-

olah sedang menggambar suatu lingkaran besar di dasar kolam menggunakan 

ujung jari-jari tangan. 

Ada berbagai metode latihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kekuatan lengan untuk menunjang kecepatan gaya kupu-kupu baik menggunakan 

alat bantu pada lengan di darat menggunakan katrol. Alat katrol yang digunakan 

yaitu sepasang tali lentur dengan cara ditarik secara bersamaan, latihan ini lebih 

ideal dan lebih ekonomis untuk digunakan, selain itu lebih mudah diperoleh atau 

dibuat sendiri. Sedangkan di air menggunakan padell dan pull boys yaitu sebagai 

alat bantu pada saat latihan renang di air. 

Untuk dapat mencapai renang gaya kupu-kupu secara maksimal atau cepat 

maka didukung dengan latihan-latihan teknik gerak lengan yang dilakukan di air 

antara lain, latihan gerak lengan dengan model free single arm yaitu, latihannya 

dengan cara berenang dalam keadaan gaya kupu-kupu, langkah-langkahnya 

mengayuh lengan kanan sebanyak dua kali ganti lengan kiri dua kali bergantian 

kemudian dilanjutkan dengan kayuhan lengan full stroke gaya kupu-kupu. Gerak 

lengan dengan model free single arm ini memerlukan tenaga yang lebih kuat 

karena dari tangan satu-satu dorongannya lebih berat dibandingkan dengan gerak 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


6 
 

 
 

lengan kupu-kupu pada umumnya. Sedangkan latihan gerak lengan dengan model 

konvensional gaya kupu-kupu atau gerakan yang sebenarnya, latihannya dengan 

cara berenang gaya kupu-kupu biasa yaitu satu kayuhan lengan serentak dan 

tungkai dari latihan ini hanya sebagai penggerak keseimbangan, tidak ada lecutan 

untuk penambahan latihan. 

Dari uraian diatas, peneliti ingin mengadakan penelitian tentang renang 

gaya kupu-kupu yang berjudul: “Perbadaan Latihan Gerak Lengan Dengan Model 

Free Single Arm Dan Konvensional Terhadap Kecepatan Renang Gaya Kupu-

Kupu 50 Meter Pada Atlet Club Spectrum Semarang Tahun 2011”. 

 

1.2 Permasalahan 

Suatu penelitian tidak mungkin lepas dari yang namanya suatu 

permasalahan, merupakan sesuatu yang akan diteliti, dianalisa dan dipecahkan. 

Dengan adanya tuntutan prestasi yang tinggi, maka perlu dilakukan cara latihan 

yang efektif dan efisien terutama dalam menentukan teknik yang digunakan 

sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal. 

Sesuai dengan latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, maka 

permasalahan yang menarik untuk diteliti, yaitu: 

1.2.1 Apakah ada perbedaan latihan gerak lengan dengan model free single arm 

terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter pada atlet Club 

Spectrum Semarang tahun 2011. 
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1.2.2 Apakah ada perbedaan latihan gerak lengan dengan model konvensional 

terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter pada atlet Club 

Spectrum Semarang tahun 2011. 

1.2.3 Manakah yang memberikan perbedaan lebih baik antara latihan gerak 

lengan dengan model free single arm dan konvensional terhadap 

kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter pada atlet Club Spectrum 

Semarang tahun 2011. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan hasil penelitian yang akan dicapai maka tujuan dari 

pelaksanaan penelitian ini adalah:  

1.3.1 Mengetahui perbedaan latihan gerak lengan dengan model free single arm 

terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter pada atlet Club 

Spectrum Semarang tahun 2011. 

1.3.2 Mengetahui perbedaan latihan gerak lengan dengan model konvensional 

terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter pada atlet Club 

Spectrum Semarang tahun 2011. 

1.3.3 Mengetahui perbedaan latihan yang lebih baik antara gerak lengan dengan 

model free single arm dan konvensional terhadap kecepatan renang gaya 

kupu-kupu 50 meter pada atlet Club Spectrum Semarang tahun 2011. 
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1.4 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam memahami istilah judul dalam 

penelitian ini disajikan penjelasan dan penegasan judul seperti berikut: 

1.4.1 Perbedaan Latihan 

Latihan atau training adalah suatu proses berlatih yang sistematis yang 

dilakukan secara berulang-ulang dan kian hari jumlah beban latihan kian 

bertambah (Tohar,2008:1). Perbedaan latihan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah perbedaan latihan gerak lengan dengan model free single arm dan 

konvensional terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter pada atlet Club 

Spectrum Semarang tahun 2011. 

1.4.2 Gerak Lengan Dengan Model Free Single Arm 

Gerak lengan dengan model free single arm adalah gerak lengan yang 

dilakukan dengan cara gerakan awal lengan kanan mengayuh sebanyak dua kali 

dan lengan kiri dua kali bergantian, kemudian dilanjutkan dengan kayuhan lengan 

full stroke gaya kupu-kupu. 

1.4.3 Gerak Lengan Dengan Model Konvensional 

Konvensional adalah berdasarkan konvensi atau kesepakatan umum 

seperti kebiasaan (Depdiknas, 2008:730). Dalam hal ini gerak lengan model 

konvensional yaitu gerak lengan renang gaya kupu-kupu pada sebenarnya. 

Menurut Thomas, David G., (2007:85). Gerak lengan gaya kupu-kupu dilakukan 

dengan cara tangan kayuh, dorong di bawah air, kayuh ada 3 hitungan. Gerakan 

ini merupakan gerakan renang gaya kupu-kupu pada umumnya. 
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1.4.4 Kecepatan Renang Gaya kupu-kupu 50 meter 

Kecepatan atau speed adalah kemampuan seseorang dalam melakukan 

perubahan posisi dari satu tempat ke tempat lain dengan waktu yang sesingkat-

singkatnya (Sri Haryono, 2008:25). Dalam perlombaan renang atlet dituntut 

mampu menempuh jarak lintasan yang diperlombakan untuk mendapatkan hasil 

yang secepat mungkin. Berenang gaya kupu-kupu dibutuhkan kekuatan yang 

dihasilkan dari gerakan lengan. Pengertian kecepatan dalam penelitian ini 

diartikan sebagai kemampuan untuk bergerak dari satu tempat ketempat yang lain 

dalam waktu yang sesingkat mungkin, dalam hal ini melakukan renang 50 meter 

gaya kupu-kupu. 

Jarak 50 meter yaitu panjang dari jarak lintasan kolam renang, jarak 

terpendek dalam perlombaan renang gaya kupu-kupu adalah 50 meter, maupun 

gaya yang lainnya. Untuk mengetahui kecepatan renang dengan jarak 50 meter 

para atlet memecu lajunya dengan kekuatan yang maksimal dari start ke finish, 

karena dengan jarak 50 meter perenang dari start sampai ke finish lajunya 

semakin cepat dibandingkan jarak yang lebih panjang.  

Dalam menentukan kecepatan maka dapat dicari dengan rumus 

matematika yaitu kecepatan = jarak : waktu.  

Adapun rumusnya sebagai berikut: 

 

 
Keterangan: 

v  = Jarak yang ditempuh. 
s  = Waktu tempuh. 
t = Kecepatan. 
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1.4.5 Atlet Klub Spectrum Semarang 

Dalam penelitian ini atlet Club Spectrum Semarang adalah atlet yang 

tergabung Perkumpulan Renang Spectrum Semarang tahun 2011. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

1.5.1  Bagi mahasiswa dapat memberikan informasi tentang adanya perbedaan 

latihan gerak lengan model free single arm dan konvensional terhadap 

kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter. 

1.5.2 Bagi dosen dapat digunakan sebagai informasi untuk mengoptimalkan 

proses pembelajaran. 

1.5.3 Bagi atlet Club Spectrum Semarang dapat menjadi pengetahuan dan 

wawasan tentang perbedaan latihan gerak lengan dengan model free single 

arm dan konvensional terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 

meter. 

1.5.4 Bagi para pelatih dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan 

progam latihan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Tinjauan Olahraga Renang 

Berenang adalah gerakan sewaktu bergerak di air, dan biasanya tanpa 

perlengkapan bantuan. Kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk rekreasi dan 

olahraga. Berenang dipakai sewaktu bergerak dari satu ke tempat yang lainnya di 

air, mencari ikan, mandi, ataupun melakukan olahraga air 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Berenang). 

Renang adalah olahraga yang melombakan kecepatan atlet renang dalam 

berenang. Gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, 

gaya punggung, dan gaya dada. Perenang yang memenangkan lomba renang 

adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintasan tercepat. Pemenang babak 

penyisihan maju ke babak semifinal, dan pemenang semifinal maju ke babak 

final. 

Federasi Renang Internasional mengakui rekor dunia putra/putri untuk 

nomor-nomor renang: Gaya bebas: 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m; 

Gaya punggung: 50 m, 100 m, 200 m, Gaya dada: 50 m, 100 m, 200 m; Gaya 

kupu-kupu: 50 m, 100 m, 200 m; Gaya ganti perorangan: 100 m (hanya lintasan 

pendek), 200 m, 400 m; Gaya bebas estafet: 4×100 m, 4×200 m Gaya ganti 

estafet: 4×100 m. 

11 
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Pada nomor gaya ganti perorangan, seorang perenang memakai keempat 

gaya secara bergantian untuk satu putaran, dengan urutan: gaya kupu-kupu, gaya 

punggung, gaya dada, dan gaya bebas. Pada nomor renang gaya ganti perorangan 

100 m, perlombaan diadakan di kolam renang lintasan pendek 25 m. Pada nomor 

4x100 m gaya ganti estafet, satu regu diwakili empat orang perenang yang 

masing-masing berenang 100 m. Perenang pertama memulai dengan renang gaya 

punggung, dilanjutkan perenang gaya dada, perenang gaya kupu-kupu, dan 

diakhiri oleh perenang gaya bebas (http://smanor.dindikjatim.net/index.php? 

Option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=42). 

 

2.1.2 Gaya Renang 

Dalam renang ada empat gaya, yaitu: gaya crawl atau gaya bebas (The 

Crawl Stroke), gaya dada (The Breast Stroke), gaya punggung (The Back Crawl), 

dan gaya kupu-kupu (The Dolphin Butterfley Stroke). Gaya dada dan gaya crawl 

adalah gaya dasar, sedangkan gaya punggung dan gaya kupu-kupu adalah gaya 

lanjutan, artinya sebelum mempelajari gaya punggung dan gaya kupu-kupu harus 

sudah menguasai gaya dada maupun gaya crawl terlebih dahulu. Menurut 

http://id.wikipedia.org/wiki/Berenang Dari keempat gaya tersebut akan diuraikan 

sebagai berikut: 

2.1.2.1 Gaya Bebas 

Gaya bebas adalah berenang dari posisi dada menghadap ke permukaan 

air. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan ke depan dengan gerakan 

mengayuh, sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun 
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ke atas dan ke bawah. Sewaktu berenang gaya bebas, wajah menghadap ke 

permukaan air. Pernapasan dilakukan saat lengan digerakkan ke luar dari air, saat 

tubuh menjadi miring dan kepala berpaling ke samping. Sewaktu mengambil 

napas, perenang bisa memilih untuk menoleh ke kiri atau ke kanan.  

2.1.2.2 Gaya Dada 

Gaya dada adalah merupakan gaya berenang paling populer untuk renang 

rekreasi. Posisi tubuh stabil dan kepala dapat berada di luar air dalam waktu yang 

lama. Gaya dada atau gaya katak (gaya kodok) adalah berenang dengan posisi 

dada menghadap ke permukaan air, namun berbeda dari gaya bebas, batang tubuh 

selalu dalam keadaan tetap. Kedua belah kaki menendang ke arah luar sementara 

kedua belah tangan diluruskan di depan. Kedua belah tangan dibuka ke samping 

seperti gerakan membelah air agar badan maju lebih cepat ke depan. Gerakan 

tubuh meniru gerakan katak sedang berenang sehingga disebut gaya katak. 

Pernapasan dilakukan ketika mulut berada di permukaan air, setelah satu kali 

gerakan tangan-kaki atau dua kali gerakan tangan-kaki. 

2.1.2.3 Gaya Punggung 

Gaya punggung adalah sewaktu berenang gaya punggung, orang berenang 

dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Posisi wajah berada di atas 

air sehingga orang mudah mengambil napas. Namun perenang hanya dapat 

melihat atas dan tidak bisa melihat ke depan. Sewaktu berlomba, perenang 

memperkirakan dinding tepi kolam dengan menghitung jumlah gerakan. Dalam 

gaya punggung, gerakan lengan dan kaki serupa dengan gaya bebas, namun 

dengan posisi tubuh telentang di permukaan air. Kedua belah tangan secara 
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bergantian digerakkan menuju pinggang seperti gerakan mengayuh. Mulut dan 

hidung berada di luar air sehingga mudah mengambil napas dengan mulut atau 

hidung. 

2.1.2.4 Gaya Kupu-Kupu 

Gaya kupu-kupu atau gaya dolfin adalah salah satu gaya berenang dengan 

posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bersamaan 

ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. 

Sementara kedua belah kaki secara bersamaan menendang ke bawah dan ke atas 

seperti gerakan sirip ekor ikan atau lumba-lumba. Udara dihembuskan kuat-kuat 

dari mulut dan hidung sebelum kepala muncul dari air, dan udara dihirup lewat 

mulut ketika kepala berada di luar air. 

Dari gaya ke empat tersebut yang akan sebagai penelitian adalah renang 

gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu terkenal sebagai gaya yang paling sulit 

dilakukan, karena biasanya mereka yang mempelajari cenderung untuk berenang 

terlalu cepat atau melakukan gerakan keluar permukaan air terlalu tinggi (Thomas, 

David G., 2007:85). 

 

2.1.3 Teknik Renang Gaya Kupu-Kupu 

Gaya kupu-kupu adalah salah satu gaya berenang dengan posisi dada 

menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bersamaan ditekan ke 

bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara 

kedua belah kaki secara bersamaan menendang ke bawah dan ke atas seperti 

gerakan sirip ekor ikan atau lumba-lumba. Udara dihembuskan kuat-kuat dari 
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mulut dan hidung sebelum kepala muncul dari air, dan udara dihirup lewat mulut 

ketika kepala berada di luar air (http://id.wikipedia.org/wiki/Berenang). 

Pada awalnya gaya kupu-kupu merupakan modifikasi dari gaya dada, 

dimana gerakan kakinya sama dengan gaya dada, sedang gerakan lengannya 

dalam mendayung berlawanan arah dengan gaya dada. Recovery lengan dilakukan 

di luar air, sehingga gaya kupu-kupu ini dapat bergerak lebih cepat dibandingkan 

gaya dada. Perkembangan berikutnya gerakan tungkai gaya kupu-kupu 

menggunakan gerakan meniru gerakan ekor ikan dolphin, sehingga gaya ini 

disebut gaya dolphin. 

Menurut Indik Karnadi, (2008:2.61-2.68), ada beberapa teknik melakukan 

renang gaya kupu-kupu terdiri dari 5 bagian, yaitu posisi badan, gerakan kaki, 

gerakan lengan, pernafasan, dan gerakan keseluruhan.  

2.1.3.1 Posisi Badan 

Posisi tubuh dalam keadaan stream line, pada gaya kupu-kupu terjadi 

gerakan dari tubuh yang naik-turun secara vertikal sesuai dengan irama gerakan 

dari kaki dalam pikulan dolphin. Dengan gerakan yang naik turun dari badan 

maka tahanan depan akan bertambah sehingga membentuk posisi badan yang 

datar. 

 

 

 

Gambar 2.1 
 Posisi Tubuh StreamLine 

(Sumber: Maglischo, Ernest W., 1993:167) 
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2.1.3.2 Gerakan Tungkai 

Gerakan tungkai pada gaya kupu-kupu tendangan naik-turun tersebut 

secara bersama-sama (serentak) dan simetris antara kaki kanan dan kaki kiri. 

Tendangan kaki gaya kupu-kupu , gerakannya dimulai dari pangkal paha, dengan 

cara menekuk kaki pada persendian lutut, penekukan kaki dilakukan kacil saja 

sehingga telapak kaki tidak keluar dari permukaan air.  Penekukan kaki atau 

gerakan kaki ke atas dilakukan dengan pelan dan rileks, sedangkan gerakan kaki 

ke bawah atau meluruskan kaki dengan kekuatan yang besar, dimana punggung 

kaki menendang keras ke arah bawah. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 

 Gerakan Tungkai Gaya Kupu-Kupu 
(Sumber: Indik Karnadi, 2008:2.63-2.64) 

 
 
2.1.3.3 Gerakan Lengan 

Pada gaya kupu-kupu kedua lengan harus digerakkan dengan serempak 

dan simetris antara lengan kiri dan kanan. Gerakan gaya lengan pada gaya kupu-

kupu terdiri dari 2 bagian, yaitu: gerakan recovery dan mendayung. 
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1. Recovery 

Gerakan recovery lengan adalah gerakan lengan dari saat akhir dayungan 

sampai dengan saat permukaan dayungan. Gerakan lengan ini  setelah kedua 

tangan ke luar dari air, tangan mulai dilemparkan ke depan pada posisi yang 

rendah, dalam bentuk parabola yang datar. 

2. Gerakan mendayung 

Gerakan mendayung dari lengan terdiri dari gerakan menarik (pull) dan 

gerakan mendorong (push). Setelah tangan masuk ke dalam air maka dimulailah 

dengan tarikan lengan ke arah luar kemudian gerakan berubah arah dengan 

memutar ke arah dalam. Gerakan lengan gaya kupu-kupu tangan masuk ke dalam 

air, mulailah garakan ke arah luar, kemudian ke dalam, dan selanjutnya keluar lagi 

sampai selesai gerakan mendayung. Kedua telapak tangan akan membuat garakan 

seperti bentuk lubang kunci (key-hole). Selama dayungan telapak tangan 

menyesuaikan dengan arah gerakannya. 

Secara keseluruhan jenis kayuhan atau dayungan ini menyerupai gerakan 

menggambar lubang kunci menggunakan tangan. Lingkaran yang di atas diikuti 

dengan dorongan lurus dari dada ke paha akan membentuk suatu lubang kunci, 

seperti melakukan kayuhan tangan gaya bebas dengan menggunakan kedua tangan 

secara bersamaan. 
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Gambar 2.3 
 Gerakan Lengan Gaya Kupu-Kupu 
(Sumber: Indik Karnadi, 2.66-2.68) 

 

3. Pernafasan 

Pernafasan pada gaya kupu-kupu dilakukan dengan mengangkat kepala ke 

depan. Pengangkatan kepala dilakukan pada saat akhir dari tarikan dan permulaan 

dari dorongan lengan. Naiknya kepala dari permukaan air diusahakan sedikit 

mungkin, asal mulut telah keluar dari permukaan air dan dapat melakukan 

pernafasan.  

4. Gerakan Keseluruhan 

Pada gaya kupu-kupu ini harus ada persesuaian gerakan antara gerakan 

lengan dan kaki. Persesuaian tersebut terutama berhubungan gerakan lengan, 

gerakan kaki dan pernafasan dengan sikap badan yang naik turun secara vertikal 

dengan meliuk-liuk seperti halnya ikan dolphin yang sedang berenang. Pada satu 

kali putaran lengan terjadi tendangan kaki dua kali, keras dan lemah. Pada saat 

permulaan tarikan, dilakukan tendangan kaki yang pertama keras dan pada saat 

dorongan lengan dilakukan tendangan kaki yang kedua lemah. 
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2.1.4 Tahanan Dan Dorongan 

Setiap saat seorang perenang bergerak maju di dalam  air selalu tergantung 

pada dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan yang menahan 

perenang untuk bergerak maju yang disebut tahanan. Dalam latihan gerak lengan 

dengan model free single arm dan konvensional pada gaya kupu-kupu, tahanan 

pada gerak lengan dengan model free single arm dengan gerak lengan tahanan 

yang besar dan tahanan pada gerak lengan dengan model konvensional yang kecil, 

maka gerak lengan dengan model konvensional dalam berenang lebih cepat 

dibandingkan gerak lengan dengan model konvensional. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa gerak lengan dengan model free single arm dalam melakukan 

gerakan lengan tahanannya yang besar akan membuat kekuatan lengan dalam 

latihan bertambah (peningkatannya) besar. Sedangkan pada gerak lengan dengan 

model konvensional dalam melakukan gerakan lengan tahanannya yang kecil akan 

membuat lengan dalam latihan bertambah (peningkatannya) kecil. 

Dorongan adalah kekuatan yang mendorong perenang maju ke depan. 

Dorongan ini dihasilkan oleh lengan perenang. Hal ini disebabkan oleh tekanan 

yang diciptakan oleh lengan waktu menekan air ke belakang. Prinsip yang selalu 

dipakai dalam teknik setiap gaya adalah hukum gerakan ketiga dari Newton atau 

juga disebut juga hukum aksi dan reaksi. Pada perenang gaya kupu-kupu, 

dayungan lengan (aksi) akan mengakibatkan badan perenang maju ke depan 

(reaksi). Makin kuat dayungan lengan. Makin cepat bergeraknya maju ke depan. 

Dari dorongan pada gerak lengan dengan model free single arm, pada saat 

dorongan lengan berat karena satu tangan mendayungnya lebih berat. Sedangkan 
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pada gerak lengan dengan model konvensional pada saat dorongan lengan ringan 

karena mendayung lengan dengan dua tangan yang bersamaan (Indik Karnadi, 

2008:1.14-1.19). 

 

2.1.5 Gerak Lengan  

Depdiknas, (2008:813). Lengan adalah anggota badan dari pergrlangan 

tangan sampai bahu, lengan bagian atas antara siku dan pundak sedangkan lengan 

bagian bawah antara pergelangan tangan dan siku. 

Gerak lengan pada gaya kupu-kupu kedua lengan harus digerakkan 

serentak dan simetris antara kiri dan kanan. Gerakan lengan pada gaya kupu-kupu 

terbagi atas 2 bagian, yaitu: 1) Gerakan recovery lengan adalah lengan dari saat 

akhir dayungan sampai dengan saat permukaan dayungan. Setelah kedua tangan 

ke luar dari air, tangan mulai dilemparkan ke depan pada posisi yang rendah, 

dalam bentuk parabola yang datar. Gerakan ini dilakukan dengan relaks, kedua 

tangan masuk ke dalam air pada titik sedikit di luar garis bahu. 2) Gerakan 

mendayung adalah dari lengan yang terdiri dari pull dan gerakan mendorong push. 

Setelah tangan masuk ke dalam air maka dimulailah dengan tarikan lengan ke 

arah luar kemudian gerakan berubah arah dengan memutar ke arah dalam. 

Gerakan selanjutnya gerakan berubah arah, yaitu memutar keluar. Gerakan lengan 

memutar ke luar ini merupakan gerakan mendorong dari lengan. Apabila 

diperhatikan gerakan lengan dari gaya kupu-kupu sebenarnya hampir sama 

dengan gerakan lengan pada gaya bebas, baik pada gerakan mendayung maupun 

pada gerakan recovery. Bedanya pada gaya kupu-kupu dilakukan secara serempak 
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dan simetris antara lengan kiri dan lengan kanan, sedangkan pada gaya bebas 

gerakan lengan dilakukan secara bergantian antara lengan kiri dan lengan kanan 

(Indik Karnadi, 2008:2.65-2.66). 

 

2.1.6 Latihan Gerak Lengan Gaya Kupu-kupu 

Dalam latihan gerak lengan pada gaya kupu-kupu para atlet Club 

Spectrum Semarang diberikan dua macam model latihan yaitu, latihan gerak 

lengan dengan model konvensional dan latihan gerak lengan dengan model free 

single arm. 

2.1.6.1 Latihan Gerak Lengan Model Konvensional  

Gerak lengan dengan model konvensional adalah gerak lengan kupu-kupu 

dilakukan kedua lengan digerakkan secara bersamaan antara kiri dan kanan. 

Menurut Soejoko Hendromartono (1992:72). Latihannya dalam gerakan 

konvensional dengan cara, ketika kedua belah tangan berada lurus ke depan, 

gerakan tangan membuka ke samping sehingga melebihi lebarnya bahu. Akhir 

dari sikap membuka ini kemudian mengambil sikap untuk melakukan pull atau 

tarikan sehingga membentuk sudut pada siku, tariklah telapak tangan ini 

membentuk lingkaran. Dimana lingkaran ini dibentuk dengan patokan berada di 

bawah dada dan dagu. 
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Gambar 2.5  
Gerakan lengan gaya gerak kupu-kupu konvensional 

(Sumber: Sweetenham and Atkinson. 2003:6) 
 
 
2.1.6.2 Latihan Gerak Lengan Model Free Single Arm  

Latihan gerak lengan dengan model free single arm, gerakan lengan bisa  

untuk menambah kekuatan pada lengan gaya kupu-kupu, dengan cara lengan 

mengayuh satu-satu dari kanan sebanyak 2 kali dan kiri 2 kali bergantian, 

kemudian dilanjutkan dengan kayuhan lengan full stroke gaya kupu-kupu. 

Dari latihan bentuk gaya gerak lengan dengan model free single arm gerak 

lengan kupu-kupu lengan pada para atlet menjadi tambah kuat karena mengayuh 

lengan satu-satu lebih berat dari pada mengayuh lengan secara serentak dari gaya 

pada umumnya.  

 

2.1.7 Kerangka Berfikir 

2.1.7.1 Perbedaan latihan gerak lengan dengan model konvensional terhadap 
renang gaya kupu-kupu 50 meter. 

 
Gerak lengan dengan model konvensional yang memiliki gerakan yang 

sama seperti gerakan renang gaya kupu-kupu biasa juga dapat memberikan 

kekuatan lengan dalam melakukan renang gaya kupu-kupu 50 meter. Gerak 
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lengan dengan model konvensional ini merupakan gerakan lengan yang 

mendayung gerak lengan gaya kupu-kupu pada umumnya, yaitu kedua belah 

lengan secara serentak atau bersamaan di dayunkan.  

Latihan gerak lengan dengan nodel konvensional diharapkan  ada 

perbedaan terhadap kecepatan gaya kupu-kupu 50 meter. Setelah mengetahui cara 

teknik gerakan lengan dengan model konvensional di atas dapat dianalisis 

kelebihan dan kelemahannya yaitu: 1) Kelebihan dari gerak lengan model 

konvensional kupu-kupu adalah gerakan lengannya yang serempak dan simetris 

antara lengan kiri dan kanan jadi seimbang dan laju gerakannya cepat dan cepat 

selesai pula dalam melakukan latihannya. 2) Kelemahannya dari gerak lengan 

dengan model konvensional kedua belah lengan pada saat gerakannya ringan 

hambatannya kecil, maka dalam peningkatan dalam latihan lengan kurang 

maksimal. 

 

2.1.7.2 Perbadaan latihan gerak lengan dengan model free single arm 
terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter. 

 
Kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter adalah seorang atlet yang 

melakukan renang gaya kupu-kupu dengan jarak 50 meter dengan sesingkat-

singkatnya dari start menuju ke finish. Untuk melakukan renang gaya kupu-kupu 

50 meter agar kecepatannya meningkat maka atlet diberikan latihan yang 

mendukung adalah gerak lengan dengan model free single arm, karena bentuk 

latihan gerak lengan satu-satu dimana lengan kanan mendayung dua kali dan kiri 

dua kali bergantian kemudian dilanjutkan dayungan full stroke lengan kupu-kupu. 
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Latihan ini diharapkan ada perbedaan terhadap hasil kecepatan renang 

gaya kupu-kupu 50 meter dalam latihan gerak lengan dengan model free single 

arm. Setelah mengetahui cara teknik gerakan lengan dengan model free single 

arm tersebut dapat dianalisis kelebihan dan kelemahannya yaitu: 1) Kelebihan 

dari gerak lengan model free single arm, lengan pada para perenang menjadi 

tambah kuat karena mengayuh lengan satu-satu lebih berat dari pada mengayuh 

lengan secara serentak dari gaya pada umumnya. 2) Kelemahannya dari gerak 

lengan model free single arm adalah dalam melakukan gerak lengan satu-satu 

para atlet mudah lelah, karena mengayuh lengan satu-satu hambatannya lebih 

besar dari pada mengayuh lengan secara serentak atau bersamaaan. 

 

2.1.7.3 Perbedaan Latihan Gerak Lengan Dengan Model Free Single Arm 
Dan Konvensional Terhadap Kecepatan Renang Gaya Kupu-Kupu 50 
Meter. 

Hasil renang gaya kupu-kupu 50 meter kecepatannya akan berubah setelah 

diberi latihan gerak lengan dengan model free single arm dan konvensional, 

karena kedua latihan tersebut mempunyai gerakan yang berbeda. Dari latihan 

gerak lengan dengan model free single arm gerakan lengan yang dilakukan secara 

bergantian dan kemudian dilanjutkan gerakan lengan full stroke, sedangkan 

latihan gerak lengan dengan model konvensional gerakan lengan yang dilakukan 

secara bersamaan. 

Dari uraian di atas maka latihan gerak lengan dengan model free single 

arm diperkirakan akan mempunyai perbedaan hasil lebih baik terhadap kecepatan 
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renang gaya kupu-kupu 50 meter daripada latihan gerak lengan dengan model 

konvensional. 

 

2.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih 

perlu dibuktikan kenyataanya (Sutrisno Hadi, 2004: 210). Berdasarkan kajian 

teoritis yang berhubungan dengan permasalahan diatas serta pemikiran yang telah 

dikemukakan didalam landasan teori maka perumusan hipotesis yang akan diuji 

kebenarannya dalam penelitian ini adalah 

2.2.1 Ada perbedaan yang signifikan latihan gerak lengan dengan model 

free single arm terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter 

pada atlet Club Spectrum Semarang tahun 2011. 

2.2.2 Ada perbedaan yang signifikan latihan gerak lengan dengan model 

konvensional terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter 

pada atlet Club Spectrum Semarang tahun 2011. 

2.2.3 Gerak lengan dengan model free single arm memberikan perbedaan 

latihan yang lebih baik daripada latihan gerak lengan dengan model 

konvensional terhadap renang gaya kupu-kupu 50 meter pada atlet 

Club Spectrum Semarang tahun 2011. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah kegiatan untuk mengembangkan dan menguji 

suatu kebenaran pengetahuan dengan menggunakan cara-cara ilmiah untuk 

mencapai tujuan melalui proses yang sistematis dan analisis yang logis. 

Penggunaan metode penelitian yang tepat akan memperoleh hasil yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai aturan yang berlaku. Adapun metode 

atau langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Seluruh penduduk yang 

dimaksud untuk diselidiki, populasi dibatasi sebagai sejumlah penduduk atau 

individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama (Sutrisno Hadi, 

2004:182). Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah atlet renang Club 

Spectrum Semarang tahun 2011. Adapun yang dijadikan sebagai populasi dalam 

penelitian ini adalah atlet Club Spectrum Semarang yang berjumlah 61 orang.  

 

3.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sempel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2006:131). Berdasarkan pendapat di atas maka dapat ditarik dengan 

kesimpulan bahwa sampel adalah sebagian individu yang memiliki satu atau lebih 

dari sifat yang sama untuk diselidiki dan mewakili seluruh populasi. 

26 
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Sampel dalam penelitian ini adalah atlet renang Club Spectrum Semarang 

tahun 2011 yang berjumlah 12 atlet. Dalam penelitian ini teknik pengambilan 

sampel adalah purposive sample. Purposive sample adalah pemilihan sekelompok 

subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya, dengan sifat yang sama sebagai dasar pengambilan populasi sebagai 

berikut : 1). Mempunyai jenis kelamin yang sama, yaitu perempuan. 2) Memiliki 

usia yang hampir sama yaitu antara 12-14 tahun.  

Tabel 3.1 
Daftar Nama Atlet 

No No. Test Nama  Usia 
1. T-01 Anissa Nurindra 14 Tahun 
2. T-02 Heidi Nur Pratiwi 14 Tahun 
3. T-03 Muthia Eka Destiana 14 Tahun 
4. T-04 Lisa Wijaya 13 Tahun 
5. T-05 Auli Nur Prasasti 13 Tahun 
6. T-06 Vira Meillyana M. 12 Tahun 
7. T-07 Erika Putri 12 Tahun 
8. T-08 Dhini Ardiani P. 14 Tahun 
9. T-09 Dhina Ardiani P. 14 Tahun 
10. T-10 Vina Wijaya 12 Tahun 
11. T-11 Febriana Wahyu W. 12 Tahun 
12. T-12 Alya Dewi Ishma 12 Tahun 

 
Sesuai dari jumlah sampel di atas penelitian ini meneliti sebagian dari 

jumlah populasi dengan jumlah 12 atlet yang telah mengenal macam-macam gaya 

renang khususnya pada gaya kupu-kupu, kemudian dilakukan yaitu tes awal 

dengan renang 50 meter gaya kupu-kupu. Dari hasil tes awal tersebut dilakukan 

matching dengan cara ordinal pairing. Caranya adalah hasil tes awal tersebut 

dirangkingkan dari yang tertinggi sampai yang terendah kemudian dipasangkan 

dengan menggunakan metode a-b-b-a. Dari hasil pemasangan, untuk menentukan 
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kelompok eksperimen A dan kelompok kontrol B dilakukan undian dimana 

kelompok eksperimen A melakukan latihan gerak lengan model free single arm 

dan kelompok kontrol B melakukan latihan gerak lengan model konvensional. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah atlet renang Club Spectrum 

Semarang 2011. 

 

3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kolam renang Manunggal Jati Semarang 

pada bulan Mei-Juli 2011. Latihan dilakukan tiga kali dalam seminggu selama 

enam minggu. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:118) variabel adalah objek penelitian, 

atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel penelitian yang 

ditetapkan adalah sebagai berikut : 

3.4.1 Variabel bebas: perbedaan latihan gerak lengan dengan model free single     

arm dan konvensional.  

3.4.2 Variabel terikatnya: kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter. 

 

3.5 Metode Dan Rancangan Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:160), metode penelitian adalah cara 

yang digunakanoleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


29 
 

 
 

eksperimen, yaitu suatu metode yang menggunakan gejala yang dinamakan 

latihan atau perilaku setelah latihan atau perlakuan akan terlihat pengaruhnya dari 

latihan tersebut.  

Eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat 

(hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti 

dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang 

mengganggu (Suharsimi Arikunto, 2006:3). Dasar penggunaan metode 

eksperimen adalah kegiatan percobaan yang meliputi tes awal, pemberian latihan 

dan diakhiri dengan tes akhir untuk menguji kebenarannya. Salah satu tugas yang 

penting dalam reseach ilmiah adalah menetapkan ada tidaknya hubungan sebab 

akibat antara fenomena-fenomena dan membuat hukum-hukum tentang hubungan 

sebab akibat itu. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan mached by 

subjects designs yang disingkat dengan pola M-S. Sutrisno Hadi (2004:227) 

mengatakan bahwa : “Penyelidikan eksperimental yang menggunakan mached by 

subjects designs yaitu eksperimen yang menggunakan kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol yang sudah disamakan subjek demi subjek sebelum eksperimen 

di jalankan. Yang disamakan adalah satu variabel atau lebih yang telah diketahui 

mempunyai pengaruh terhadap hasil eksperimen yaitu variabel di luar variabel 

atau faktor yang dieksperimenkan 
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Tabel 3.2 
Rancangan Pola M-S 

Metode latihan Tes awal Perlakuan Tes akhir 

Gerak lengan model 

kombinasi (A) 
01 XA 02 

Gerak renang model 

konvensional (B) 
01 XB 02 

 

Sebelum mulai pengumpulan data, ada beberapa hal yang perlu di 

perhatikan mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh supaya tidak terjadi 

kesalahan dalam penelitian. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah: 1) Cara 

mendapatkan sampel, 2) Tempat penelitian, 3) Waktu latihan, 4) Persiapan alat 

dan perlengkapan, 5) Petugas penelitian, dan 6) Tes awal dan tes akhir. 

 

3.6 Instrument Penelitian 

Instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjannya lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik, cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Suharsimi Arikunto, 2006: 160). Dalam penelitian ini, alat dan fasilitas yang 

digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes renang gaya 

kupu-kupu 50 meter dengan menggunakan stopwatch untuk pre-test dan post-test. 

Adapun teknik pelaksanannya adalah sebagai berikut: 
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1. Tahap Persiapan Penelitian 

a. Guna mendapatkan populasi, peneliti mengajukan ijin pada pelatih 

Club Spectrum Semarang untuk memperoleh data terkait sampel yang 

akan digunakan yaitu atlet Club Spectrum Semarang. 

b. Langkah selanjutnya menghubungi dan menginformasikan pada 

subyek yang akan digunakan sebagai sampel penelitian. 

c. Tempat penelitian dilaksanakan di kolam renang Manunggal Jati 

Semarang. 

2. Tahap Penelitian 

a. Sebelum penelitian ini dilaksanakann subyek dikumpulkan terlebih 

dahulu untuk dilakukan pendataan ulang dan memberikan pengarahan 

tentang tes yang akan dilaksanakan. 

b. Peneliti menyiapkan alat serta sarana dan prasarana yang digunakan 

untuk penelitian yang akan diteliti. 

c. Kemudian subyek melakukan pemanasan dan peregangan ringan 

untuk mengadaptasikan tubuh sebelum melakukan tes. 

d. Pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian eksperimen. 

 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Faktor penting dalam penelitian yang berhubungan dengan data adalah 

metode pengumpulan data. Data yang diperoleh nantinya dianalisis untuk 

disimpulkan. Jenis data yang dibutuhkan tergantung dari tujuan penelitian itu 

sendiri. Jenis data dalam penelitian di bagi dua bagian yaitu data yang dapat 

diukur secara langsung dan data yang tidak dapat diukur secara langsung.  
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Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa hasil pre test dan post test 

kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter. Proses untuk memperoleh data 

penelitian ini dapat dilihat dalam langkah-langkah penelitian sebagai berikut : 

1. Persiapan Penelitian 

Persiapan yang dilakukan dalam penelitian ini berkaitan dengan 

pengurusan perijinan penelitian. 

2. Pelaksanaan Penelitian Tes Awal 

a. Menentukan sampel penelitian. 

Sampel penelitian ini adalah atlet Spectrum Semarang yang 

berjumlah 12  orang. 

b. Melakukan pre test renang gaya kupu-kupu menempuh jarak 50 meter. 

Tes awal dilakukan pada tanggal 31 Mei 2011 mulai pukul 16.00 

WIB sampai selesai kolam renang Manunggal Jati Semarang. Tujuan 

diadakan tes awal ini adalah untuk mengetahui kemampuan awal renang 

gaya kupu-kupu menempuh jarak 50 meter. Sebelum melakukan tes awal, 

anak diberi penjelasan mengenai jalannya tes awal tersebut. Langkah-

langkah pelaksanaan tes awal adalah sebagai berikut : 

1) Pemanasan dalam tes awal meliputi streaching statis, dinamis, joging 

di area kolam renang dan renang gaya ganti sebanyak satu kali. 

2) Setiap atlet dipanggil satu persatu menurut nomor tes masing-masing. 

3) Atlet yang dipanggil bersiap-siap menuju lintasan masing-masing. 

4) Atlet melakukan renang gaya kupu-kupu menempuh jarak 50 meter. 

5) Nilai yang diambil dicatat dalam satuan detik (seperseratus). 

6) Waktu yang diambil sebanyak dua kali dan diambil waktu yang terbaik 
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c. Program Latihan  

Hasil dari tes awal diurutkan dan dipasangkan diperoleh 6 pasang, 

dari data yang telah di matchkan tersebut sampel dipisahkan menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. kelompok 

eksperimen diberi latihan gerak lengan dengan model free single arm, 

sedangkan kelompok kontrol diberi latihan gerak lengan dengan model 

konvensional. Latihan dilakukan setiap hari selasa pukul 17.00-19.00, rabu 

pukul 16.00-18.30 dan jum’at pukul 17.00-18.30 di Kolam renang 

Manunggal Jati Semarang. Kegiatan latihan meliputi: 

1) Pemanasan atau warming up 

Pemanasan tubuh atau warming up dilakukan sebelum mulai 

latihan untuk menghindari terjadinya cedera. Pemanasan yang 

dilakukan meliputi : streaching statis, dinamis, joging di area kolam 

renang dan renang gaya ganti sebanyak satu kali. 

2) Latihan Inti 

Latihan dilaksanakan sesaui dengan program latihan yaitu dua 

cara latihan sebagai bahan yang akan dibandingkan. Kelompok 

eksperimen diberi latihan gerak lengan dengan model free single arm, 

kelompok kontrol diberi latihan gerak lengan dengan model 

konvensional. Adapun lama latihan yang diperlukan adalah selama 6 

minggu, dalam melaksanakan latihan perminggu sebanyak 3 kali 

dalam pertemuan. Oleh karena itu latihan ini perlu adanya waktu 
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istirahat yaitu pada saat melakukan treatment kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol masing-masing dengan intrvel 2 menit. 

3) Penutup 

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: koreksi dan evaluasi 

keseluruhan jalannya latihan, kesan dan pesan untuk membangkitkan 

motivasi berlatih yang lebih baik. 

3.  Tes Akhir 

Setelah atlet melakukan latihan selama 18 kali tatap muka mulai 

tanggal 31 Mei sampai tanggal 8 Juli dan pada tanggal 26 Juli 2011 diadakan 

tes akhir yang pelaksanaannya adalah kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol melakukan tes renang gaya kupu-kupu menempuh jarak 50 meter, 

start dilakukan dari atas blok start, kemudian hasilnya dicatat sebagai sumber 

data pokok. Tujuan akhir adalah untuk mengetahui hasil yang dicapai atlet 

setelah melakukan latihan selama 18 kali tatap muka. 

Sebelum melakukan tes akhir, atlet diberi penjelasan mengenai 

jalannya tes akhir tersebut. Langkah-langkah pelaksanaan tes akhir adalah 

sebagai berikut : 

1.  Pemanasan dalam tes awal meliputi streaching statis, dinamis, joging di 

area kolam renang dan renang gaya ganti sebanyak satu kali. 

2. Setiap atlet dipanggil satu persatu menurut nomor tes masing-masing. 

3. Atlet yang dipanggil bersiap-siap menuju lintasan masing-masing. 

4. Atlet melakukan renang gaya kupu-kupu menempuh jarak 50 meter. 

5. Nilai yang diambil dicatat dalam satuan detik (seperseratus). 

6. Waktu yang diambil sebanyak dua kali dan diambil waktu yang terbaik. 
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3.8 Teknik Analisis Data 

Dengan analisa statistik maka objektifitas dari hasil penelitian akan lebih 

terjamin. Analisa statistik dapat memberikan efisiensi dan efektifitas kerja karena 

dapat membuat data agar lebih ringkas bentuknya. Untuk dapat menarik 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, data-data yang diperoleh dari tes 

akhir dianalisi menggunakan data analisis dengan t-Test, pada taraf signifikansi 

5%  pada progam SPSS.  

Adapun rumus yang digunakan yaitu : 

 

 

 

Keterangan : 

MD = Mean difference 
Σb2 = Jumlah deviasi dari mean perbedaan  
N = Jumlah subyek (Sutrisno Hadi,2004:487) 
 

 

3.9  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

Dalam suatu penelitian banyak sekali faktor-faktor yang dapat 

menghambat dan mempengaruhi, demikian pula dengan penelitian ini telah di 

usahakan untuk menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan yang 

menghambat serta mempengaruhi selama penelitian ini berlangsung. Faktor-faktor 

tersebut antara lain : 
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3.9.1 Faktor kesungguhan sampel 

Kesungguhan atlet pada saat penelitian sangat mempengaruhi hasil 

penelitian, sehingga hasil tes akan berpengaruh. Untuk mengatasi hal itu peneliti 

selalu memberikan pengarahan kepada atlet akan pentingnya penelitian. 

3.9.2 Kegiatan atlet diluar latihan 

Faktor kegiatan atlet diluar latihan sangat banyak dan sulit diawasi. Untuk 

mengantisipasi hal ini perlu diberikan penjelasan dan pengertian agar tidak 

melakukan kegiatan yang terlalu banyak mengeluarkan tenaga atau kegiatan yang 

sama diluar penelitian yang dapat mempengaruhi terhadap hasil latihan. Hal ini 

juga untuk menghindari porsi latihan yang berbeda dari atlet. 

3.9.3 Faktor kesehatan atlet. 

Kondisi fisik masing-masing atlet tidak sama, sehingga dapat 

mempengaruhi hasil latihan. Maka dari itu perlu diberi penjelasan agar atlet selalu 

menjaga kesehatannya dengan cara makan yang bergizi, teratur dan istirahat yang 

cukup, serta selalu berhati-hati dalam melakukan setiap kegiatan agar tidak 

menimbulkan cidera. 

3.9.4 Faktor kemampuan atlet 

Setiap atlet mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam menangkap 

penjelasan dan demonstrasi latihan sehingga masih ada sampel yang melakukan 

kesalahan Untuk itu selalu diadakan koreksi secara keseluruhan setelah atlet 

menyelesaikan semua latihan yang diberikan. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


37 
 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pre-test kecepatan renang 50 meter gaya kupu-kupu 

pada atlet Club Spectrum Spectrum Semarang tahun 2011 diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 
Distribusi Hasil Pre-test Kecepatan Renang 50 Meter Gaya Kupu-Kupu 

Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 
Kelompok Free Single Arm  Kelompok Konvensional  

No. Nama Hasil No. Nama Hasil 
1 Vina Wijaya 1,25 1 Dhini Ardiani P. 1,22 
2 Auli Nur Prasasti 1,19 2 Heidi Nur Pratiwi 1,20 
3 Anissa Nurindra 1,18 3 Vira Meillyana M. 1,17 
4 Muthia Eka Destiana 1,15 4 Dhina Ardiani P 1,15 
5 Lisa Wijaya 1,12 5 Alya Dewi Ishma 1,08 
6 Erika Putri 1,05 6 Febriana Wahyu W. 1,06 

Jumlah 6,92 Jumlah 6,88 
Rata-rata 1,15 Rata-rata 1,15 
Minimal 1,05 Minimal 1,06 

Maksimal 1,25 Maksimal 1,22 
Standar Deviasi 0,07 Standar Deviasi 0,06 
 

Tabel 4.1 menunjukkan rata-rata hasil pre-test kecepatan renang 50 meter 

gaya kupu-kupu pada kelompok eksperimen  sebelum diberikan latihan gerak 

lengan dengan model free single arm sebesar 1,15 m/dt detik dengan kecepatan 

tertinggi 1,25 m/dt, terendah 1,05 m/dt dan standar deviasi 0,07 m/dt. Sementara 

itu rata-rata hasil pre-test kecepatan renang 50 meter gaya kupu-kupu pada 
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kelompok kontrol sebelum diberikan latihan gerak lengan dengan model 

konvensional sebesar 1,15 m/dt dengan kecepatan tertinggi 1,22 m/dt, terendah 

1,06 m/dt dan standard deviasi 0,06 m/dt. 

Sedangkan hasil post-test kecepatan renang 50 meter gaya kupu-kupu 

pada atlet Club Spectrum Semarang tahun 2011 diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2 
Distribusi Hasil Post-test Kecepatan Renang 50 Meter Gaya Kupu-Kupu 

Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol  
Kelompok Free Single Arm  Kelompok Konvensional  

No. Nama Hasil No. Nama Hasil 
1 Vina Wijaya 1,29 1 Dhini Ardiani P. 1,22 
2 Auli Nur Prasasti 1,25 2 Heidi Nur Pratiwi 1,22 
3 Anissa Nurindra 1,25 3 Vira Meillyana M. 1,18 
4 Muthia Eka Destiana 1,19 4 Dhina Ardiani P 1,17 
5 Lisa Wijaya 1,18 5 Alya Dewi Ishma 1,09 
6 Erika Putri 1,14 6 Febriana Wahyu W. 1,06 

Jumlah 7,30 Jumlah 6,94 
Rata-rata 1,22 Rata-rata 1,16 
Minimal 1,14 Minimal 1,06 

Maksimal 1,29 Maksimal 1,22 
Standar Deviasi 0,06 Standar Deviasi 0,07 
 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata hasil post-test kecepatan renang 

50 meter gaya kupu-kupu pada kelompok eksperimen yang diberikan latihan 

gerak lengan dengan model free single arm sebesar 1,22 m/dt dengan kecepatan 

tertinggi 1,29 m/dt, terendah 1,14 m/dt dan standar deviasi 0,06 m/dt. Sementara 

itu rata-rata hasil post-test kecepatan renang 50 meter gaya kupu-kupu pada 

kelompok kontrol  yang diberikan latihan gerak lengan dengan model 

konvensional sebesar 1,16 m/dt dengan hasil tertinggi 1,22 m/dt, terendah 1,06 

m/dt dan standar deviasi 0,07.  
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Berdasarkan hasil pre-test dan post-test kecepatan renang 50 meter gaya 

kupu-kupu pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tersebut dapat 

dijelaskan bahwa pada kelompok eksperimen yang diberikan latihan gerak lengan 

dengan model free single arm kecepatan renangnya meningkat dari 1,15 m/dt 

menjadi 1,22 m/dt. Sedangkan pada kelompok kontrol yang diberikan latihan 

gerak lengan dengan model konvensional kecepatan renangnya meningkat dari 

1,15 m/dt menjadi 1,16 m/dt. 

 

4.1.2 Uji Hipotesis 

4.1.2.1 Uji perbedaan hasil pre-test dan post-test kelompok eksperimen 

Uji perbedaan data hasil pre-test dan post-test kelompok eksperimen 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah setelah diberi latihan gerak lengan dengan 

model free single arm  pada kelompok eksperimen menunjukan ada perbedaan 

terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter. Hasil dari uji perbedaan 

data pre-test dan post-test kelompok eksperimen dapat diringkas pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.3 
Uji perbedaan hasil pre-test dan  post-test kelompok free single arm  

Kelompok N Rata-rata thitung ttable Keterangan 
Pre-test 6 1,153134003 

9,160996 2,57 
Ada 

Perbedaan Post-test 6 1,215651046 
 

Hasil perhitungan t tes menunjukkan harga t hitung = 9,16 dimana t tebel (5%:5) 

adalah 2,57. Karena t hitung > t tabel maka Ha diterima, hal itu berarti ada perbedaan 

latihan gerak lengan dengan model free single arm terhadap kecepatan renang 

gaya kupu-kupu 50 meter. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan “Ada 
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perbedaan yang signifikan latihan gerak lengan dengan model free single arm 

terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter pada atlet Club Spectrum 

Semarang tahun 2011”, diterima. 

4.1.2.2 Uji perbedaan hasil pre-test dan post-test kelompok kontrol. 

Uji perbedaan data hasil pre-test dan post-test kelompok kontrol 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah setelah diberi latihan gerak lengan dengan 

model konvensional pada kelompok kontrol menunjukan ada pengaruh hasil 

peningkatan kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter. Hasil dari uji perbedaan 

data pre-test dan post-test kelompok kontrol dapat diringkas pada tabel berikut: 

Tabel 4.4.  
Uji perbedaan hasil pre-test dan post-test kelompok konvensional 

Kelompok N Rata-rata thitung ttabel Keterangan 
Pre-test 6 1,146728098 

2,92 2,57 
Ada 

Perbedaan Post-test 6 1,155288608 
 

Hasil perhitungan t tes menunjukkan harga t hitung = 2,92 dimana t tabel (5%:5) 

adalah 2,57. Karena t hitung> t tabel maka Ha diterima, hal itu berarti ada perbedaan 

latihan gerak lengan dengan model konvensional terhadap kecepatan renang gaya 

kupu-kupu 50 meter. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan “Ada 

perbedaan yang signifikan latihan gerak lengan dengan model konvensional 

terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter pada atlet Club Spectrum 

Semarang tahun 2011”, diterima. 

4.1.2.3 Uji perbedaan hasil peningkatan antara kelompok eksperimen dan 

Kelompok kontrol. 

Uji perbedaan hasil peningkatan antara kelompok eksperimen dan 

Kelompok kontrol menggunakan uji t-tes dalam penelitian ini digunakan untuk 
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menjawab hipotesis yang ketiga yaitu untuk mengetahui perbedaan latihan gerak 

lengan dengan model free single arm dan konvensional terhadap kecepatan renang 

gaya kupu-kupu 50 meter. Uji beda data post-test kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dengan perhitungan program SPSS diperoleh hasil dirangkum 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 
Uji Beda Hasil Post-test Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Kelompok N Rata-rata thitung ttabel Keterangan 

Free single arm 6 0,062517043 
6,04 2,57 Ada 

Perbedaan Konvensional 6 0,008560511 
 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai t hitung = 6,04 dimana t tabel (5%:5) 

adalah 2,57. Karena t hitung > t tabel maka Ha diterima, hal ini berarti ada perbedaan 

yang signifikan antara data post-test kelompok eksperimen dengan kelompok 

kontrol. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa ada perbedaan yang signifikan 

latihan gerak lengan dengan model free single arm dan konvensional terhadap 

kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter pada atlet Club Spectrum Semarang 

tahun 2011. 

Rata-rata hasil post-test kecepatan renang 50 meter gaya kupu-kupu dari 

kelompok eksperimen yang dilatih gerak lengan dengan model free single arm 

mencapai 1,22 m/dt sedangkan kelompok kontrol yang dilatih gerak lengan 

dengan model konvensional mencapai 1,16 m/dt. Dilihat dari perolehan rata-rata 

kecepatan renang 50 meter gaya kupu-kupu dari kedua kelompok tersebut 

menunjukkan bahwa kecepatan renang 50 meter gaya kupu-kupu pada kelompok 

yang dilatih gerak lengan dengan model free single arm  memberikan perbedaan 

latihan yang lebih baik daripada kecepatan renang 50 meter gaya kupu-kupu 
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kelompok yang dilatih gerak lengan dengan model konvensional. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa latihan gerak lengan dengan model free single 

arm memberikan perbedaan latihan yang lebih baik daripada latihan gerak lengan 

dengan model konvensional terhadap kecepatan renang 50 meter gaya kupu-kupu 

pada atlet Club Spectrum Semarang tahun 2011. 

 

4.2 Pembahasan 

Untuk mengetahui ada peningkatan kecepatan dapat diperoleh dengan 

berbagai cara, antara lain dengan meningkatkan kecepataan renang gaya kupu 

kupu. Di dalam kecepatan renang gaya kupu-kupu memiliki beberapa komponen, 

antara lain, gerakan lengan, gerakan tungkai, pernapasan dan gerakan koordinasi. 

Salah satu gerakan renang gaya kupu-kupu untuk diteliti adalah gerak lengan. 

Usaha untuk meningkatkan kecepatan renang gaya kupu-kupu dapat dilakukan 

dengan berbagai cara yang diantaranya adalah dengan cara gerak lengan dengan 

model free single arm dan konvensional. Pada prinsipnya kedua bentuk latihan 

tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu berusaha meningkatkan kecepatan 

dalam renang gaya kupu-kupu. Adapun yang membedakan dari kedua bentuk 

latihan ini adalah gerak lengan yang berbeda. 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian diketahui bahwa kedua metode 

latihan renang gaya kupu-kupu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu latihan 

gerak lengan dengan model free single arm dan konvensional ternyata sama-sama 

dapat meningkatkan kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter pada atlet Club 

Spectrum Semarang tahun 2011. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil post-test pada 
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kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol yang sama-sama mengalami 

peningkatan. 

Berdasarkan hasil uji beda data post-test antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol menunjukkan bahwa ada perbedaan latihan gerak lengan 

dengan model free single arm dan konvensional terhadap kecepatan renang gaya 

kupu-kupu 50 meter pada atlet Club Spectrum Semarang tahun 2011. Rata-rata 

kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter pada kelompok eksperimen mencapai 

1,22 m/dt sedangkan pada kelompok kontrol mencapai 1,16 m/dt. Hal ini 

menunjukkan bahwa latihan gerak lengan dengan model free single arm 

memberikan perbedaan latihan yang lebih baik daripada kelompok kontrol yang 

diberikan latihan gerak lengan dengan model konvensional. 

Adanya perbedaan yang lebih baik dari latihan gerak lengan dengan model 

free single arm dibandingkan latihan gerak lengan dengan model konvensional 

terhadap kecepatan renang 50 meter gaya kupu-kupu pada atlet Club Spectrum 

Semarang tahun 2011, sebab di dalam pelaksanaan latihan gerak lengan dengan 

model free single arm melakukan gerakan lengan secara bergantian gaya kupu-

kupu dengan cara lengan kanan mengayuh sebanyak 2 kali dan lengan kiri 

mengayuh sebanyak 2 kali bergantian, kemudian di lanjutkan dengan gerak 

lengan kayuhan full stroke. Dimana gerak lengan dengan model free single arm 

gerakan lengan yang bergantian dapat menambah lengan menjadi lebih kuat  

karena mengayuh lengan satu-satu lebih berat latihannya dibandingkan latihan 

gerak lengan dengan model konvensional yang melakukan gerak lengan yang 
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sebenarnya yaitu dengan mengayuh gerak lengan yang dilakukan secara 

bersamaan. 

Kondisi tersebut berbeda dengan latihan gerak lengan dengan model 

konvensional, dimana bentuk latihannya yang sama yaitu pada gerak lengan 

dengan model konvensional gerakan lengan yang mengayuh 2 tangan secara 

bersamaan dalam latihannya ringan karena gaya tersebut sering dilakukan dalam 

latihan maupun dalam perlombaan. 

Hasil penelitian, dimana latihan gerak lengan dengan model free single arm 

lebih baik daripada latihan gerak lengan dengan model konvensional yang 

menyatakan bahwa latihan gerak lengan dengan model free single arm dapat 

digunakan untuk melatih kekuatan lengan agar mempercepat perenang menguasai 

gerakan lengan gaya kupu-kupu dengan baik dan benar. Tingkat penguasaan 

gerakan lengan yang lebih kuat dan cepat diperoleh dari latihan gerak lengan 

dengan model free single arm inilah yang membuat latihan ini lebih efektif 

daripada latihan gerak lengan dengan model konvensional dalam  meningkatkan 

kecepatan renang 50 meter gaya kupu-kupu pada atlet Club Spectrum Semarang 

tahun 2011. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa : 

5.1.1 Ada perbedaan yang signifikan latihan gerak lengan dengan model free 

single arm terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter pada atlet 

Club Spectrum Semarang tahun 2011. 

5.1.2 Ada perbedaan yang signifikan latihan gerak lengan dengan model 

konvensional terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter pada 

atlet Club Spectrum Semarang tahun 2011. 

5.1.3 Gerak lengan dengan model free single arm memberikan perbedaan 

latihan yang lebih baik daripada latihan gerak lengan dengan model 

konvensional terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter pada 

atlet Club Spectrum Semarang tahun 2011. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti menyarankan dan memberi 

masukan: 

5.2.1 Pelatih dalam melatih kecepatan renang 50 meter gaya kupu-kupu pada 

perenang sebaiknya dilakukan latihan gerak lengan dengan model free 

single arm, dalam porsi latihan memberikan variasi latihan dan juga dapat 
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meningkatkan kecepatan renang. 

5.2.2 Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis dapat 

menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dan diharapkan 

untuk dapat membandingkan metode latihan gerak lengan dengan model 

free single arm dengan metode yang lain. 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 

DAFTAR NAMA YANG MEMBANTU DALAM PENELITIAN 

NO NAMA JABATAN 

1. Bapak Danang Sulistyanto, S. E Ketua Club Spectrum Semarang 

2. Bapak Suwongso Pelatih 1 

3. Mas Bayu, S. Pd Pelatih 2 

4. Mas Farid, S. Pd Pelatih 3 

5. Eko Wahyu Priyanto Mahasiwa 

6. Fredi Irawan Mahasiwa 

7. Eko Saputro Mahasiwa 

8. Hadi  Mahasiwa 

9. Aris  Mahasiwa 

10. Mutoharoh Mahasiwa 
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Lampiran 10 

 

DAFTAR HADIR SAMPLE PENELITIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 1617 18
1 Anissa Nurindra V V V V V V VVV V V V V V V V V V
2 Heidi Nur Pratiwi V V V V V V VVV V V V V V V V V V
3 Muthia Eka D V V V V V V VVV V V V V V V V V V
4 Lisa Wijaya V V V V - V VVV V V V V V V V V V
5 Auli Nur Prasasti V V V V V V VVV V V V V V V V V V
6 Vira Meillyana M. V V V V V V VVV - V V V V V V V V
7 Erika Putri V V V V V V VVV V V V V V V V V V
8 Dhini Ardiani P. V V V V V V VVV V V V V V V V V V
9 Dhina Ardiani P. V V V V V V VVV V V V V V V V V V
10 Vina Wijaya V V V V V V VVV V V V V V V V V V
11 Febriana Wahyu W V V V V V V VVV V V V V V V V V V
12 Alya Dewi K V V V - V V VVV - V V V V V V V V

No. NAMA
PERTEMUAN
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Lampiran 11 

 

Prosedur Penelitian 

1. Prosedur pre-tes dan post-test 

 

      A1   A2   A3   A4 

      A1   A2   A3   A4 

        A1   A2   A3   A4 

 

Dalam melakukan pre-test maupun post-tes prosedur dalam menentukan 

waktu atlet melakukan tes renang gaya kupu-kupu 50 meter yaitu: 

1. Ketika A1 melakukan tes renang gaya kupu-kupu 50 meter pertama 

membutuhkan waktu 2 menit, dari semua keseluruhan atlet sampai finish 

sekaligus pencatat waktu. 

2. Ketika A2 melakukan tes renang gaya kupu-kupu 50 meter pertama 

membutuhkan waktu 2 menit, dari semua keseluruhan atlet sampai finish 

sekaligus pencatat waktu. 

3. Ketika A3 melakukan tes renang gaya kupu-kupu 50 meter pertama 

membutuhkan waktu 2 menit, dari semua keseluruhan atlet sampai finish 

sekaligus pencatat waktu. 

4. Ketika A4 melakukan tes renang gaya kupu-kupu 50 meter pertama 

membutuhkan waktu 2 menit, dari semua keseluruhan atlet sampai finish 

sekaligus pencatat waktu. 

5. Istirahat 6 menit masing-masing kelompok. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


62 
 

 
 

Istirahat dalam melakukan tes renang gaya kupu-kuupu 50 meter ini 

masing-masing 6 menit. Dan ketika A1 melakukan tes yang pertama 

membutuhkan istirahat 6 menit, A2 melakukan tes yang ke dua waktu dari A1 

berkurang jadi 4 menit, A3 melakukan tes yang ke tiga A1 berkurang jadi 2 menit, 

A4 melakukan tes yang ke empat waktu dari A1 berkurang jadi 0 menit/kemudian 

melakukan tes renang gaya kupu-kupu sekali lagi. 

Maka, waktu dalam pre-test maupun post-test ini adalah putaran pertama 

ada 4 kelompok dengan waktu 2 menit x 4 = 8 menit kemudian kelompok ke dua 

dengan waktu 2 menit x 4 = 8 menit, jadi kelompok pertama + ke dua = 16 menit 

dan diberi waktu istirahat 6 menit setelah melakukan tes kelompok 4, sehingga 16 

menit + 6 menit = 22 menit. Setelah selesai semua atlet diberi istirahat 10 menit, 

jadi jumlah total waktu semuanya 32 menit dibulatkan jadi 35 menit. 

 

2. Prosedur latihan gerak lengan dengan model free single arm dan 

konvensional. 

Pertemuan 2-9 =100 m x 3. Setiap putaran pertama dari 100 m x 1 dengan 

jarak 100 m membutuhkan waktu 4 menit dan dengan interval 2 menit. 

Gambar kelompok latihan gerak lengan free single arm dan konvensional: 

A1      B1     A1    B1    A2     B2     A2    B2   A3     B3     A3       

       100 m x 1         100 m x 2         100 m x 3  

Dari 100 m x 1 = Atlet melakukan latihan dengan jarak 100 m membutuhkan 

waktu 4 menit, setiap A1  melaju pertama diberi jarak 10 detik 

kemudian disusul B1 , dan seterusnya, setelah selesai diberi 
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interval 2 menit. Maka dapat dihitung dari waktu 4 menit + 30 

detik + 2 menit = 6,5 menit. 

Dari 100 m x 2 = Atlet melakukan latihan dengan jarak 100 m membutuhkan 

waktu 4 menit, setiap A2  melaju pertama diberi jarak 10 detik 

kemudian disusul B2 , dan seterusnya, setelah selesai diberi 

interval 2 menit. Maka dapat dihitung dari waktu 4 menit + 30 

detik + 2 menit = 6,5 menit. 

Dari 100 m x 3 = Atlet melakukan latihan dengan jarak 100 m membutuhkan 

waktu 4 menit, setiap A3  melaju pertama diberi jarak 10 detik 

kemudian disusul B3 , dan seterusnya, setelah selesai diberi 

interval 2 menit. Maka dapat dihitung dari waktu 4 menit + 30 

detik + 2 menit = 6,5 menit. 

Jadi 6,5 menit x 3 = 19,5 menit diberi istirahat 5 menit, maka 24,5 

dibulatkan 25 menit 100 m x 3 dalam melakukan latihan free single arm dan 

konvensional. 

Pertemuan 10-17 =100 m x 4. Setiap putaran pertama dari 100 m x 1, 

dengan jarak 100 m membutuhkan waktu 4 menit dan dengan interval 2 menit. 

Gambar kelompok latihan gerak lengan free single arm dan konvensional: 

    A1   B1   A1   B1    A2    B2    A2     B2   A3    B3     A3   B3   A4     B4     A4 B4 

 

        100 m x 1    100 m x 2    100 m x 3            100 m x 4 

Dari 100 m x 1 = Atlet melakukan latihan dengan jarak 100 m membutuhkan 

waktu 4 menit, setiap A1  melaju pertama diberi jarak 10 detik 

kemudian disusul B1 , dan seterusnya, setelah selesai diberi 
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interval 2 menit. Maka dapat dihitung dari waktu 4 menit + 30 

detik + 2 menit = 6,5 menit. 

Dari 100 m x 2 = Atlet melakukan latihan dengan jarak 100 m membutuhkan 

waktu 4 menit, setiap A2  melaju pertama diberi jarak 10 detik 

kemudian disusul B2 , dan seterusnya, setelah selesai diberi 

interval 2 menit. Maka dapat dihitung dari waktu 4 menit + 30 

detik + 2 menit = 6,5 menit. 

Dari 100 m x 3 = Atlet melakukan latihan dengan jarak 100 m membutuhkan 

waktu 4 menit, setiap A3  melaju pertama diberi jarak 10 detik 

kemudian disusul B3 , dan seterusnya, setelah selesai diberi 

interval 2 menit. Maka dapat dihitung dari waktu 4 menit + 30 

detik + 2 menit = 6,5 menit. 

Dari 100 m x 4 = Atlet melakukan latihan dengan jarak 100 m membutuhkan 

waktu 4 menit, setiap A4  melaju pertama diberi jarak 10 detik 

kemudian disusul B4 , dan seterusnya, setelah selesai diberi 

interval 2 menit. Maka dapat dihitung dari waktu 4 menit + 30 

detik + 2 menit = 6,5 menit. 

Jadi 6,5 menit x 4 = 26 menit diberi istirahat 5 menit, maka 31 dibulatkan 

35 menit 100 m x 4 dalam melakukan latihan free single arm dan konvensional. 
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Lampiran 12 

 
PROGAM LATIHAN GERAK LENGAN DENGAN MODEL FREE 
SINGLE ARM DAN KONVENSIONAL ATLET CLUB SPECTRUM 

SEMARANG TAHUN 2011 
 

No. Pertem
uan 

Hari, tanggal, 
dan waktu Kegiatan Alokasi 

Waktu 

1. (1) 

Test 
awal 
(pre-
test) 

Selasa, 

31 Mei 2011 

 

Pukul 16.00 
WIB-selesai 

1. Pendahuluan 

• Jogging diarea GOR 
• Renang gaya ganti 1 kali 

 
2. Inti 

• Dilakukan tes awal, 
masing-masing anak 
melakukan renang 50 
meter gaya kupu-kupu 
sebanyak 2x dan diambil 
waktu terbaiknya, 
istirahat 6 menit. 
 

3. Penutup 
• Evaluasi 
• Penjelasan dan, 
•  Motivasi 

 

10 menit 

 

 

 

35 menit 

 

 

10 menit 

2. (2-9) Pukul 16.00 
WIB-selesai. 
Rabu,  
1 Juni 2011 
Jum’at 
3Juni 2011 
Selasa, 
7 Juni 2011 
Rabu,  
8Juni 2011 
Jum’at,  
10 Juni 2011 
Selasa, 
14 Juni 2011 

1. Pendahuluan 
• Jogging diarea GOR 
• Renang gaya ganti 1 kali 

 
2. Inti 

Kelompok A 
• Latihan gerak lengan 

dengan model free single 
arm 100x3 interval 2 
menit. 
 

Kelompok B 
• Latihan gerak lengan 

dengan model 
konvensional 100x3 
interval 2 menit. 

10 menit 

 

 

25 menit 

 

 

 

 

10 menit 
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Rabu,  
15 Juni 2011 
Jum’at,  
17 Juni 2011 
 

 
 
3. Penutup 

• Evaluasi 
• Penjelasan dan, 
•  Motivasi 

3. (10-17) 

 

Pukul 16.00  
WIB-selesai. 
Selasa, 
21 Juni 2011 
Rabu,  
22 Juni 2011 
Jum’at,  
24 Juni 2011 
Selasa, 
28 Juni 2011 
Rabu,  
29 Jun 2011 
Jum’at,  
1 Juli 2011 
Selasa, 
5 Juli 2011 
Rabu,  
6 Juli 2011 

 

1. Pendahuluan 
• Jogging diarea GOR 
• Renang gaya ganti 1 kali 

 
2. Inti 

Kelompok A 
• Latihan gerak lengan 

dengan model free single 
arm 100x4 interval 2 
menit. 
 

Kelompok B 
• Latihan gerak lengan 

dengan model 
konvensional 100x4 
interval 2 menit. 
 

3. Penutup 
• Evaluasi 
• Penjelasan dan, 
•  Motivasi 

10 menit 

 

 

35 menit 

 

 

 

 

 

10 menit 

4. (18) 

Test 
akhir 
(post-
test) 

Jum’at,  
26 Juli 2011 
 
Pukul 16.00 
WIB-selesai 
 

1. Pendahuluan 
• Jogging diarea GOR. 
• Renang gaya ganti 1 kali. 

 
2. Inti 

• Dilakukan tes akhir, 
masing-masing anak 
melakukan renang 50 
meter gaya kupu-kupu 
sebanyak 2x dan diambil 
waktu terbaiknya, 
istirahat 6 menit. 
 

3. Penutup 
• Evaluasi 
• Penjelasan dan, 
•  Motivasi 

10 menit 

 

 

 

 

35 menit 

 

 

10 menit 
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Lampiran13 

 

DAFTAR NAMA PESERTA 
SAMPEL PENELITIAN RENANG GAYA KUPU-KUPU 50 METER 

 
No No. Test Nama  Usia 
1. T-01 Anissa Nurindra 14 Tahun 
2. T-02 Heidi Nur Pratiwi 14 Tahun 
3. T-03 Muthia Eka Destiana 14 Tahun 
4. T-04 Lisa Wijaya 13 Tahun 
5. T-05 Auli Nur Prasasti 13 Tahun 
6. T-06 Vira Meillyana M. 12 Tahun 
7. T-07 Erika Putri 12 Tahun 
8. T-08 Dhini Ardiani P. 14 Tahun 
9. T-09 Dhina Ardiani P. 14 Tahun 

10. T-10 Vina Wijaya 12 Tahun 
11. T-11 Febriana Wahyu W. 12 Tahun 
12. T-12 Alia Dewi Kismawardani 12 Tahun 
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Lampiran 14 

 

1 T-01 Anissa Nurindra 42.48 1.18
2 T-02 Heidi Nur Pratiwi 42.13 1.19
3 T-03 Muthia Eka Destiana 43.66 1.15
4 T-04 Lisa Wijaya 46.38 1.08
5 T-05 Auli Nur Prasasti 41.63 1.20
6 T-06 Vira Meillyana M. 42.66 1.17
7 T-07 Erika Putri 47.75 1.05
8 T-08 Dhini Ardiani P. 41.15 1.22
9 T-09 Dhina Ardiani P 44.8 1.12
10 T-10 Vina Wijaya 40.11 1.25
11 T-11 Febriana Wahyu W. 47.09 1.06
12 T-12 Erika Putri 43.96 1.14

KECEPATAN 
(m/dt)

DATA HASIL PRE TEST KECEPATAN RENANG GAYA KUPU-KUPU  
50 METER 

NO TESTNO. NAMA WAKTU                   
(dt)

 

 

 

Dalam menentukan kecepatan maka dapat dicari dengan rumus matematika yaitu 
kecepatan = jarak : waktu.  

Adapun rumusnya sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 
v  = Jarak yang ditempuh. 
s  = Waktu tempuh. 
t = Kecepatan. 
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Lampiran 15 

 

1 T-10 1.25 A
2 T-08 1.22 B
3 T-05 1.20 B
4 T-02 1.19 A
5 T-01 1.18 A
6 T-06 1.17 B
7 T-12 1.15 B
8 T-03 1.15 A
9 T-09 1.12 A
10 T-04 1.08 B
11 T-11 1.06 B
12 T-07 1.05 A

- 1.08

1.05 - 1.06

1.12

- 1.17

1.15 - 1.15

1.18

A - B

A - B

A - B

A - B

1.19 - 1.2A - B

A - B

PASANGAN 
NILAI

1.25 - 1.22

T-09 - T-04

T-07 - T-11

T-01 - T-06

T-03 - T-12

T-10 - T-08

T-02 - T-05

DATA PRE TEST YANG TELAH DIPASANGKAN

NO. NO. 
TEST

RUMUS 
PASANGAN

PASANGAN 
NO. TEST

HASIL DIPASANGKAN
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Lampiran 16 

 

1 T-10 Vina Wijaya 1.25 1 T-08 Dhini Ardiani P. 1.22
2 T-02 Heidi Nur Pratiwi 1.19 2 T-05 Auli Nur Prasasti 1.20
3 T-01 Anissa Nurindra 1.18 3 T-06 Vira Meillyana M. 1.17
4 T-03 Muthia Eka Destiana 1.15 4 T-12 Alya Dewi Ishma 1.15
5 T-09 Dhina Ardiani P 1.12 5 T-04 Lisa Wijaya 1.08
6 T-07 Erika Putri 1.05 6 T-11 Febriana Wahyu W. 1.06

6.92 6.88
1.15 1.15
1.05 1.06
1.25 1.22
0.07 0.06Standar Deviasi Standar Deviasi

Rata-rata Rata-rata
Minimal Minimal

NO

Maksimal Maksimal

KODE 
TES.

NO KODE 
TES.

NAMA

Jumlah Jumlah

DAFTAR KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL BERDASARKAN TES AWAL                                                                           
KECEPATAN RENANG GAYA KUPU-KUPU 50 METER

KELOMPOK EKSPERIMEN KELOMPOK KONTROL

NAMA HASILHASIL
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Lampiran 17 

 

1 T-10 Vina Wijaya 38.65 1.29
2 T-02 Heidi Nur Pratiwi 40.02 1.25
3 T-01 Anissa Nurindra 40.07 1.25
4 T-03 Muthia Eka Destiana 42.12 1.19
5 T-09 Dhina Ardiani P 42.35 1.18
6 T-07 Erika Putri 44.04 1.14

DATA HASIL POST TEST KECEPATAN RENANG GAYA KUPU-KUPU  50 
METER KELOMPOK EKSPERIMENT 

NO 
TESTNO. NAMA

WAKTU                   
(dt)

KECEPATAN 
(m/dt)

 

Dalam menentukan kecepatan maka dapat dicari dengan rumus matematika yaitu 
kecepatan = jarak : waktu.  

Adapun rumusnya sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 
v  = Jarak yang ditempuh. 
s  = Waktu tempuh. 
t = Kecepatan. 
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Lampiran 18 

 

1 T-08 Dhini Ardiani P. 40.95 1.22
2 T-05 Auli Nur Prasasti 41.11 1.22
3 T-06 Vira Meillyana M. 42.33 1.18
4 T-12 Alya Dewi Ishma 42.91 1.17
5 T-04 Lisa Wijaya 45.84 1.09
6 T-11 Febriana Wahyu W. 47.29 1.06

DATA HASIL POST TEST KECEPATAN RENANG GAYA KUPU-KUPU 50 
METER KELOMPOK KONTROL

NO.
NO 

TEST NAMA
KECEPATAN 

(m/dt)
WAKTU                   

(dt)

 

Dalam menentukan kecepatan maka dapat dicari dengan rumus matematika yaitu 
kecepatan = jarak : waktu.  

Adapun rumusnya sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 
v  = Jarak yang ditempuh. 
s  = Waktu tempuh. 
t = Kecepatan. 
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Lampiran 19 

 

1 T-10 Vina Wijaya 1.29 1 T-08 Dhini Ardiani P. 1.22
2 T-02 Heidi Nur Pratiwi 1.25 2 T-05 Auli Nur Prasasti 1.22
3 T-01 Anissa Nurindra 1.25 3 T-06 Vira Meillyana M. 1.18
4 T-03 Muthia Eka Destiana 1.19 4 T-12 Alya Dewi Ishma 1.17
5 T-09 Dhina Ardiani P 1.18 5 T-04 Lisa Wijaya 1.09
6 T-07 Erika Putri 1.14 6 T-11 Febriana Wahyu W. 1.06

7.30 6.94
1.22 1.16
1.14 1.06
1.29 1.22
0.06 0.07

Maksimal Maksimal
Standar Deviasi Standar Deviasi

HASIL

Jumlah Jumlah
Rata-rata Rata-rata
Minimal Minimal

DAFTAR KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL BERDASARKAN TES AKHIR                                                                           
KECEPATAN RENANG GAYA KUPU-KUPU 50 METER

KELOMPOK EKSPERIMEN KELOMPOK KONTROL

NO KODE 
TES.

NAMA HASIL NO KODE 
TES.

NAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


74 
 

 
 

Lampiran 20 

 

Hipotesis
Ho : µ1 = µ2

Ha : µ1 ≠ µ2

µ1 = rata-rata hasil pre-test  kelompok eksperimen
µ2 = rata-rata hasil  pre-test kelompok kontrol

Uji Hipotesis:
untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus:

Ho diterima apabila -t

No No. Sampel Pre-test K. eksperimen Pre-test K. kontrol D d
1 T-10 dan T-08 1.25 1.22 -0.031505 -0.025099 0.00063
2 T-02 dan T-05 1.19 1.20 0.014254 0.02066 0.000427
3 T-01 dan T-06 1.18 1.17 -0.004966 0.00144 2.07E-06
4 T-03 dan T-12 1.15 1.15 0.007126 0.013532 0.000183
5 T-09 dan T-04 1.12 1.08 -0.038021 -0.038021 0.001446
6 T-07 dan T-11 1.05 1.06 0.014676 0.021082 0.000444

6.91880402 6.880368585 -0.038435 -0.006406 0.003132
1.153134003 1.146728098 -0.006406 -0.001068 0.000522

= 0.006405906

t = 0.006405906 = 0.63

0.003132014
6(6-1)

Untuk α = 5%, dengan db= 6-1= 5 diperoleh t tabel = 2.57

Kesimpulan:
Karena t hitung < t tabel maka Ho diterima, hal itu berarti tidak ada perbedaan antara hasil pre-test 
kelompok eksperimen dengan hasil pre-test  kelompok kontrol

JUMLAH
RATA-RATA

UJI PERBEDAAN HASIL PRE-TEST KELOMPOK EKSPERIMEN DAN 
KELOMPOK KONTROL

)1)(1()1)(1( −−−− <<− nn ttt αα
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Lampiran 21 

Hipotesis
Ho : µ1 = µ2

Ha : µ1 ≠ µ2

µ1 = rata-rata hasil post-test  kelompok eksperimen
µ2 = rata-rata hasil post-test kelompok kontrol 

Uji Hipotesis:
untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus:

Ho diterima apabila -t

No No. Sampel Post-test K. Eksperimen Post-test K. kontrol D d
1 T-10 dan T-08 1.29 1.22 -0.07266 -0.012297 0.0001512
2 T-02 dan T-05 1.25 1.22 -0.033126 0.027236 0.0007418
3 T-01 dan T-06 1.25 1.18 -0.066621 -0.006259 3.917E-05
4 T-03 dan T-12 1.19 1.17 -0.021855 0.038507 0.0014828
5 T-09 dan T-04 1.18 1.09 -0.089887 -0.029525 0.0008717
6 T-07 dan T-11 1.14 1.06 -0.078026 -0.078026 0.006088

7.293906276 6.931731649 -0.362175 -0.060362 0.0093747
1.215651046 1.155288608 -0.060362 -0.01006 0.0015625

= 0.060362438

t hitung = 0.060362438 = 5.9143748

0.009374721
6(6-1)

Untuk α = 5%, dengan db= 6-1= 5 diperoleh t tabel = 2.57

Kesimpulan:
Karena t hitung > t tabel maka Ha diterima, Hal itu berarti ada perbedaan hasil post-test 
antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol

JUMLAH
RATA-RATA

UJI PERBEDAAN HASIL POST-TEST KELOMPOK EKSPERIMEN DAN 
KELOMPOK KONTROL

)1)(1()1)(1( −−−− <<− nn ttt αα
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Lampiran 22 

Ho : µ1 = µ2

Ha : µ1 ≠ µ2

µ1 = rata-rata hasil pre-test  kelompok eksperimen
µ2 = rata-rata hasil post-test  kelompok eksperimen

Uji Hipotesis:
untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus:

Ho diterima apabila -t

No No. Sampel Pre-test K. eksperimen Post-test K. eksperimen D d
1 T-10 1.25 1.29 0.047089 -0.015428 0.000238
2 T-02 1.19 1.25 0.062573 5.55E-05 3.08E-09
3 T-01 1.18 1.25 0.070792 0.008275 6.85E-05
4 T-03 1.15 1.19 0.041872 -0.020646 0.000426
5 T-09 1.12 1.18 0.064566 0.002049 4.2E-06
6 T-07 1.05 1.14 0.088211 0.025694 0.00066

6.91880402 7.293906276 0.375102 0 0.001397
1.153134003 1.215651046 0.062517 0 0.000233

=0.062517043

t = 0.062517043 = 9.160996

0.001397117
6(6-1)

Untuk α = 5%, dengan db= 6-1= 5 diperoleh t tabel = 2.570582

Kesimpulan:
Karena t hitung > t tabel maka Ha diterima, hal itu berarti ada perbedaan hasil pre-test  dan post-test
pada kelompok eksperimen

JUMLAH
RATA-RATA

UJI PERBEDAAN HASIL PRE-TEST DAN POST-TEST KELOMPOK EKSPERIMEN

)1)(1()1)(1( −−−− <<− nn ttt αα
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Lampiran 23 

Ho : µ1 = µ2

Ha : µ1 ≠ µ2

µ1 = rata-rata hasil pre-test kelompok kontrol
µ2 = rata-rata hasil post-test kelompok kontrol

Uji Hipotesis:
untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus:

Ho diterima apabila -t

No No. Sampel Pre-test K. kontrol Post-test K. kontrol D d
1 T-08 1.22 1.22 0.005934 -0.002626 6.9E-06
2 T-05 1.20 1.22 0.015192 0.006632 4.4E-05
3 T-06 1.17 1.18 0.009137 0.000577 3.33E-07
4 T-12 1.15 1.17 0.01289 0.00433 1.87E-05
5 T-04 1.08 1.09 0.0127 0.004139 1.71E-05
6 T-11 1.06 1.06 -0.004491 -0.013051 0.00017

6.880368585 6.931731649 0.051363 0 0.000257
1.146728098 1.155288608 0.008561 0 4.29E-05

=0.008560511

t = 0.008560511 = 2.92

0.000257417
6(6-1)

Untuk α = 5%, dengan db= 6-1= 5 diperoleh t tabel = 2.57

Kesimpulan:
Karena t hitung > t tabel maka Ho diterima, Hal itu berarti ada perbedaan hasil pre-test  dan post-test
pada kelompok kontrol

JUMLAH
RATA-RATA

UJI PERBEDAAN HASIL PRE-TEST DAN POST-TEST KELOMPOK KONTROL

)1)(1()1)(1( −−−− <<− nn ttt αα
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Lampiran 24 

Ho : µ1 = µ2

Ha : µ1 > µ2

µ1 = Hasil peningkatan pre-test, post-test  kelompok eksperimen 
µ2 = Hasil peningkatan pre-test, post-test  kelompok kontrol

Uji Hipotesis:
untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus:

Ho diterima apabila -t

No Kode Sampel B. K. eksperimen B. K. kontrol D d
1 T-10 dan T-08 0.047089134 0.005934392 -0.041155 0.012802 0.00016389
2 T-02 dan T-05 0.062572559 0.015192158 -0.04738 0.006576 4.3245E-05
3 T-01 dan T-06 0.070791839 0.009137236 -0.061655 -0.007698 5.926E-05
4 T-03 dan T-12 0.041871511 0.012890302 -0.028981 0.024975 0.00062377
5 T-09 dan T-04 0.064566116 0.012699552 -0.051867 0.00209 4.368E-06
6 T-07 dan T-11 0.088211098 -0.004490575 -0.092702 -0.038745 0.00150119

0.375102256 0.051363064 -0.323739 0 0.00239571
0.062517043 0.008560511 -0.053957 0 0.00039929

B adalah selisih nilai post-test  dan pre-test

=0.053956532

t = 0.053956532 = 6.04

0.002395712
6(6-1)

Untuk α = 5%, dengan db= 6-1= 5 diperoleh t tabel = 2.57

Kesimpulan:
Karena t hitung > t tabel maka Ha diterima, hal itu berarti hasil peningkatan rata-rata kelompok eksperimen
lebih tinggi (lebih baik) dari pada hasil peningkatan rata-rata kelompok kontrol

UJI PERBEDAAN HASIL PENINGKATAN ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN 
DAN KELOMPOK KONTROL

JUMLAH
RATA-RATA

)1)(1()1)(1( −−−− <<− nn ttt αα
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Lampiran 25 

 

(Atlet akan melakukan start renang kecepatan gaya kupu-kupu 50 meter) 

 

 

(Atlet malakukan tretmen kelompok eksperimen gerak lengan dengan model 
kombinasi) 

(Atlet malakukan tretmen kelompok kontrol gerak lengan dengan model 
konvensional) 
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(Atlet bersiap-siap akan melakukan start renang kecepatan gaya kupu-kupu 50 
meter pada post-test) 

 

 

(Pengambilan kecepatan renang saat finish renang gaya kupu-kupu 50 meter) 
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(Hasil pencatatan waktu yang ditempuh atlet kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 
meter) 

 

 

(Pengarahan setelah selesai melakukan penelitian) 
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(Foto bersama atlet club Spectrum Semarang) 
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