
ABSTRAK 

Pramadani Isram.  NIM. 071266110049. “Upaya Meningkatkan Hasil 

Belajar Renang Gaya Dada Melalui Variasi belajar  Pada Siswa Kelas X 

SMA Negeri I Talawi Kecamatan Talawi Kabupaten BatuBara Tahun 

Ajaran 2011-2012”. 

(Pembimbing Skripsi : Samsuddin Siregar, S.Pd. M.Or) 

Skripsi Medan : Fakultas Ilmu Keolahragaan UNIMED 2012 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan proses pembelajaran 

renang gaya dada melalui variasi belajar bagi siswa kelas X SMA Negeri I Talawi 

Tahun Ajaran 2011/2012. Subjek disini adalah siswa kelas X-A yang berjumlah 

38 orang. lokasi penelitiannya dilaksanakan di kolam Renang Kasima Merbou 

Dalam Dusun 2 Desa Sei Muka Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, 

Penelitian ini berlangsung pada semester ganjil yaitu bulan Juni  pada tanggal 21 

Juni dan 28 Juni Tahun Ajaran 2011/2012.  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini maka dilakukan Tes Hasil Belajar pada tes 

awal, lalu dilakukan pembelajaran renang gaya dada dengan menggunakan variasi 

belajar yang dilakukan pada Tes Hasil Belajar I dan Tes Hasil Belajar II yang 

berbentuk tes renang gaya dada. 

Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data : Dari tes hasil belajar 

sebelum menggunakan Variasi belajar (pre test) di peroleh 6 siswa (15,78%) yang 

telah mencapai ketuntasan belajar, sedangkan 38 siswa (84,21%) belum mencapai 

tingkat ketuntasan belajar. Dengan nilai rata-rata 47,03%. Kemudian dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan variasi belajar siklus I. Dari test hasil belajar 

Siklus I renang gaya dada dengan variasi belajar pada siklus 1 diperoleh 13 siswa 

(34,21%) yang telah mencapai tingkat ketuntasan belajar, sedangkan 25 siswa 

(65,85%) belum mencapai tingkat ketuntasan belajar. Dengan nilai rata-rata 60,85. 

Kemudian dilakukan kembali pembelajaran renang gaya dada menggunakan 

variasi belajar yang lebih variatif. Dari tes hasil belajar yang dilakukan pada 

siklus II diperoleh 35 siswa dengan (92,1%) yang mencapai tingkat ketuntasan 

belajar, sedangkan 3 siswa (7,89%)  belum mencapai tingkat ketuntas dalam 

belajar, dengan nilai rata-rata 77,60. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa terjadi 



peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siklus I dan siklus II yaitu 16,75. Sehingga 

terjadi peningkatan antara siklus I dan siklus II. Berdasarkan hasil analisis data 

dapat dikatakan bahwa melalui Variasi Belajar dapat meningkatkan hasil belajar 

renang gaya dada pada siswa kelas X SMA Negeri I Talawi Tahun Ajaran 

2011/2012.      

 


