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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Data yang diperoleh dari hasil tes awal dan tes akhir masih belum berarti 

dan merupakan skor-skor mentah.Untuk mendapatkan kesimpulan, data tersebut 

diolah dan dianalisis secara statistik.Pengolahan dan analisis data yang dilakukan 

sesuai dengan langkah-langkah yang telah diuraikan pada Bab III. Hasil dari 

pengolahan data ini dapat dilihat pada bab ini, sedangkan cara penghitungan dapat 

dilihat pada lampiran. 

 

A. Hasil Pengolahan Dan Analisis Data 

Pengolahan yang pertama dilakukan adalah mencari rata-rata dan 

simpangan baku berikut ini adalah hasil penghitungan nilai rata-rata dan 

simpangan baku, dan hasilnya dapat dilihat pada table 4.1 di bawah ini : 

 

Table 4.1 

Hasil Penghitungan Nilai Rata-Rata Dan Simpangan Baku 

Carpenter Motor Ability Tes 

 

 

KELOMPOK RATA-RATA SIMPANGAN BAKU 

A 

 

Tes Awal 100.9 5.20 

Tes Akhir 110.8 5.92 
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Dari data pada table 4.1 dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Tes awal rata-rata sebesar 100.9 dengan simpangan baku 5.20. Tes akhir rata-rata 

sebesar 110.8 dengan simpangan baku 5.29. Setelah diketahui nilai rata-rata dan 

simpangan baku dari kelompok tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan 

uji normalitas. 

Hasil penghitungan dan analisis data ujinormalitas dari masing-masing 

kelompok sebelum dan sesudah eksperimen dapat dilihat pada table 4.2 dan hasil 

penghitungan uji homogenitas  dapat dilihat pada table 4.2 berikut ini. 

 

Table 4.2 

Hasil Penghitungan Uji Normalitas Dengan Uji Liliefors 

 

 

Kelompok 

Lo 

Hitung 

L 

daftar𝜶 𝟎. 𝟎𝟓: 𝟏𝟔 

Kesimpulan 

A 

Tes Awal 0.0971 0,213 Normal 

Tes Akhir 0.0703 0,213 Normal 

 

Kriteria pengujian, untuk menerima atau menolak hipotesis nol, kita 

bandingkan Lo hitung dengan L table yang diambil dari daftar. Untuk taraf 

nyata 𝛼 0.05 .kriterianya adalah : tolak hipotesis nol bahwa populasi berdistribusi  

normal jika Lo yang diperoleh dari data pengamatan melebihi L daftar.  Dalam hal 

lain hipotesis nol diterima. Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan 

menggunakan pendekatan uji liliefors diperoleh sebagai berikut : 
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1. Tes awal didapat Lo = 0.0971 dan tes akhir di dapat Lo = 0.0703 

dibandingkan dengan nilai L 𝛼 0.05 (16) = 0.213 ternyata Lo hitung lebih 

kecil dari pada L daftar pada tingkat kepercayaan (0.05 :16). Maka dengan 

demikian sesuai dengan kriteria yang diajukan, data berdistribusi normal. 

 

Setelah melakukan uji normalitas selanjutnya di uji homogenitas. Untuk 

menguji homogenitas data tes awal dan tes akhir, maka pengujiannya dilakukan 

dengan menggunakan uji F. Hasil pengujian dapat dilihat pada table 4.3 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.3 

Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Kelompok A  

 

 

Kelompok Variansi (Sd) F hitung 

F tabel 0,05 

(15;15) 

Hasil 

Kelompok A 

1772.8 

1.09 2,40 Homogen 

1614.8 

 

Kriteria pengujian Uji Homogenitas adalah : terima Ho jika F (1-α) (n1-1)< 

F < F ½ (n1-1 ; n2-1) untuk taraf nyata α 0,05 dimana F (m,n) didapat dari daftar 

distribusi F dengan peluang α, dk pembilang = n1-1 dan dk penyebut n2-1. 

Dari hasil penghitungan pada peningkatan hasil latihan, ternyata F hitung 

diperoleh = 1.09 lebih kecil dari pada F tabel 0,05 (15:15) = 2,40 maka hipotesis 
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tersebut diterima, dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa data 

kelompok tersebut mempunyai variansi yang homogen. 

 

B. Pengujian Hipotesis Dan Pembahasan 

Setelah pengolahan dan penganalisaan data dari sampel tersebut yang 

ternyata berdistribusi normal dan homogen maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisa data sampel hasil latihan dengan menguji signifikansi persamaan dua 

rata-rata dengan Uji t. Dari penghitungan dan analisis data dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

 

Tabel 4.4 

Hasil Penghitungan Uji Signifikansi 

Uji Hipotesis 

 

Kelompok T Hitung 

T table 

( 0,095 : 16 ) 

Hasil 

Kelompok A 7.10 1,697 Signifikan 

 

Kriteria pengujian Uji Signifikasi adalah : terima Ho jika t (1-α) (n1-1) < t 

<½ (n1-1 ; n2-1) untuk taraf nyata α 0,05 dimana t (m,n) didapat dari daftar 

distribusi t dengan dk n1 + n2 – 2 dengan peluang = 1 - ½ α untuk harga t lainnya 

Ho di tolak. 

Berdasarkan hasil tabel 4.4 , dapat dikemukakan : 

Dari hasil penghitungan dan analisis data hasil carpenter motor ability tes 

terhadap peningkatan motor ability diperoleh t hitung =  7.10  sedangkan t tabel 
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0,095 (16) = 1,679 , harga t hitung lebih besar dari pada t tabel , maka dengan 

demikian dapat disimpulkan memberikan pengaruh yang positif signifikan 

terhadap peningkatan motor ability dalam olahraga tradisional melalui latihan 

lompat tali pada siswa putri SDN Cijengkol Serangpanjang Subang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


