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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Analisis Data 

1. Deskripsi Data 

Data yang diperoleh dari hasil tes maupun pengukuran masih belum 

berarti dan merupakan skor-skor mentah. Untuk mendapatkan kesimpulan atau 

makna dari data-data tersebut, maka data tersebut harus diolah dan dianalisis 

secara statistika. Data-data yang terdapat dalam penelitian diolah dan dianalisis 

berdasarkan kepada langkah-langkah penelitian yang diuraikan pada bab III.    

Dari hasil pengolahan  data  (lihat pada lampiran) diperoleh nilai rata-rata 

dan simpangan baku dari setiap kelompok sampel, hasil tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Perhitungan Nilai Rata-Rata, Simpangan Baku, dan Varians  

Tes Awal dan Akhir Servis Pendek 

 

Kriteria 
Tes Awal 

(Pre Test) 

Tes Akhir 

(Post Test) 

Selisih 

(Gain) 

Rata-Rata  25,20 49,60 24,40 

Simpangan 

Baku 
5,53 14,47 10,48 

Varians 30,62 209,38 109,82 
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Hasil penghitungan tes servis pendek sebanyak 10 orang siswa yang 

diberikan perlakuan metode demonstrasi, untuk tes awal memperoleh rata-rata 

25,20 lalu untuk tes akhir memperoleh  rata-rata 49,60 dengan rata-rata selisih 

atau gain terjadi peningkatan sebesar 24,40 dan simpangan baku tes awal 5,53 

untuk tes akhir 14,47 serta simpangan baku selisih atau gain 10,48.    

Kemudian nilai variance untuk tes awal sebesar 30,62 sedangkan untuk 

tes akhir mempunyai nilai sebesar 209,38 dengan variance dari gain atau 

selisih sebesar 109,82. 

 

2. Uji Analisis Data 

a) Uji Normalitas Liliefors 

Selanjutnya penulis melakukan uji normalitas dari kedua data yang 

telah didapat melalui tes awal dan tes akhir. Pengujian normalitas ini 

menggunakan uji normalitas Lilliefors. Pengujian ini akan menentukan 

pendekatan yang akan dipergunakan dalam pengujian signifikansi data. 

Apabila hasil uji analisis liliefors kemudian berdistribusi normal maka untuk 

pengujian hipotesis digunakan pendekatan parametrik.  

Adapun hasil dari uji normalitas liliefors tes awal dapat dilihat pada 

tabel 4.2 dibawah ini : 

Tabel 4.2 

Hasil Pengujian Normalitas Liliefors Tes Awal Servis Pendek 

 

L0 (hitung)  LTabel (α = 0,05) Kesimpulan 

0,216 0,258 Normal 

LTabel > L0 (hitung) atau 0,216 > 0,258 
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Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa nilai LTabel adalah 

0,258 dengan α = 0,05 , sedangkan dari hasil penghitungan diperoleh nilai 

L0 sebesar 0,186, adapun kriteria pengujiannya adalah tolak H0  jika L0 

diperoleh dari data pengamatan lebih besar dari LTabel. dalam hal lainnya H0 

diterima. Dengan demikian data tes awal berdistribusi Normal, karena nilai 

Ltabel lebih besar dari L0 hitung ( Ltabel  >  Lo (hitung) ). 

Sama halnya seperti perlakuan pada data tes awal, maka langkah 

selanjutnya adalah uji normalitas dari data hasil tes akhir dengan 

menggunakan uji liliefors sebagai salah satu syarat uji hipotesis. Adapun 

hasil dari uji normalitas liliefors tes akhir dapat dilihat pada tabel 4.3 

dibawah ini : 

Tabel 4.3 

Hasil Pengujian Normalitas Liliefors Tes Akhir Servis Pendek 

 

L0 (hitung)   LTabel (α = 0,05) Kesimpulan 

0,226 0,258 Normal 

LTabel > L0 (hitung) atau 0,190 > 1,117 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa nilai LTabel adalah 

0,258 dengan α = 0,05 , sedangkan dari hasil penghitungan diperoleh nilai 

L0 tes akhir sebesar 0,226, adapun kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika 

L0 diperoleh dari data pengamatan lebih besar dari LTabel. dalam hal lainnya 

H0 diterima. Dengan demikian data tes akhir berdistribusi Normal, karena 

nilai Ltabel lebih besar dari L0 hitung ( Ltabel  >  Lo (hitung) ). 
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b) Uji Homogenitas 

Kriteria pengujian homogenitas adalah terima hipotesis H0 jika, F (1-

a)(n-1)<F<𝐹½a(𝑛1 – 1, 𝑛2 – 1) dan tolak H0 jika, F>𝐹½a(𝑉1, 𝑉2). Atas dasar 

hasil pengujian F dengan membagi dua variance maka, didapat hasil Fhitung 

tes servis bawah = 6,84 

Setelah diperoleh nilai Ftabel sebesar 3,18 kemudian dilanjutkan 

dengan membandingkan nilai Fhitung dan Ftabel dengan Kriteria : 

 Jika Fhitung ≥ Ftabel berarti data tidak homogen 

 Jika Fhitung ≤ Ftabel berarti data homogen 

Ternyata Fhitung < Ftabel atau 6,84 < 3,18 dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dari hasil pengujian kesamaan mempunyai variance 

yang homogen. Untuk data hasil penghitungan dapat dilihat pada tabel 4.4 

dibawah ini : 

Tabel 4.4 

Hasil Pengujian Homogenitas 

𝑭𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝑭𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Kesimpulan 

6,84 3,18 Homogen 

Fhitung < Ftabel atau 6,84 < 3,18 

 

 

B. Pengujian Hipotesis Penelitian 

Selanjutnya adalah melakukan pengujian dan menganalisa signifikansi 

data. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat Apakah metode 

pembelajaran demonstration memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
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peningkatan hasil belajar keterampilan servis pendek kelompok sampel. Hasil 

pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.5 

Hasil Pengujian Uji Signifikansi  

(Metode Demonstration Terhadap Keterampilan Servis Pendek) 

 

Variabel t-Hitung t-Tabel Kesimpulan 

Metode Demonstration (X)  

terhadap  

Keterampilan Servis Pendek (Y) 
7,357 ± 1,833 Signifikan 

 

 

Kriteria penerimaan dan penolakan  : 

 Tolak H0  terima H1  jika Thitung > Ttabel ,  

 Tetapi terima H0 tolak H1  jika Thitung < Ttabel , dengan dk (n -1) 

Dari hasil uji sample T-test, maka dapat didapat nilai Ttabel dengan α = 

0,05 sebesar ± 1,833 kemudian nilai ini dibandingkan dengan harga Thitung 7,357, 

oleh karena Thitung (7,357) > Ttabel  (± 1,833), maka H0 ditolak.  

Dengan demikian hipotesis penelitian (H1) yakni : Metode pembelajaran 

demonstration memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan hasil 

belajar keterampilan servis pendek dalam permainan bulutangkis, dapat diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

        -9   -8   -7   -6   -5   -4   -3   -2   -1    0   1    2    3    4    5    6    7    8    9 

         -1,833      1,833     

         7,357 

Grafik 4.1  

Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis (H) 

Daerah 

Penolakan 

Hipotesis 

Daerah 

Penerimaan 

Hipotesis 



42 
 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

pembelajaran demonstration memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatan hasil belajar keterampilan servis pendek dalam 

permainan bulutangkis. 

 Metode demonstrsi, berpengruh signifikan terhadap keterampilan servis 

pendek, karena metode demonstrasi, adalah metode yang di laksanakan dengan 

memperagakan teknik, sehingga siswa dapat mencontoh gerakan yang di ajarkan 

tahap demi tahap. sejalan dengan pendapat Rahyubi (2012: 239) bahwa “metode 

pembelajaran demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan 

untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana 

berjalannya atau bekerjanya suatu proses atau langkah-langkah kerja dari suatu 

alat atau instrumen tertentu kepada siswa”. Artinya penggunaan metode 

demonstrasi pada proses pembelajaran akan lebih mendekatkan siswa kepada 

materi apa yang kita ajarkan, karena guru memperagakan materi pembelajaran 

yang diajarkan kepada siswa. Selain itu siswa dapat berimajinasi, dan dapat 

terlatih daya nalar serta kemampuan untuk menyimpulkan suatu materi yang 

diajarkan. 

Hal tersebut diatas dapat dibuktikan dengan hasil penelitian yang penulis 

lakukan menunjukan bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata dari tes awal 

sebesar 25,20 menjadi 49,60 pada tes akhir. Kemudian setelah dilakukan 

pengujian signifikansi didapat nilai Ttabel dengan α = 0,05 sebesar ± 1,833 

kemudian nilai ini dibandingkan dengan harga Thitung 7,357, oleh karena Thitung 

(7,357) > Ttabel  (± 1,833), maka H0 ditolak dan H1 diterima. 
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