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BAB IV 

 

PENGOLAHAN DATA DAN PEMBAHASAN 

 

 

Setelah diperoleh data hasil tes keterampilan service bawah, baik pada tes 

awal maupun tes akhir kedua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B 

terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisis mempergunakan rumus-rumus 

statistik yang telah penulis jelaskan pada bab III. Hasil pengolahan data adalah 

sebagai berikut : 

 

A. Hasil Pengumpulan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil tes dan pengukuran masih merupakan 

skor-skor mentah. Agar dapat mengambil kesimpulan maka data harus diolah 

dan dianalisis secara statistika. Arikunto (2013 : 384) menjelaskan sebagai 

berikut : “Menarik kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas 

semua data yang dipeoleh dalam kegiatan penelitian”. 

Pengolahan data dalam suatu penelitian adalah penting dan mutlak 

dilakukan agar data yang diperoleh dapat diproses secara teratur dan 

sistematis, sehingga dapat diambil kesimpulan. Hal ini sesuai pendapat yang 

dikemukakan oleh Arikunto (2013 :54) adalah : “Mengolah data adalah 

mengubah data mentah menjadi data yang lebih bermakna”. 

Data yang diperoleh dari hasil tes maupun dari pengukuran masih 

belum berarti dan merupakan skor-skor mentah. Untuk mendapatkan 
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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 

berdasar kepada langkah-langkah penelitian yang telah diuraikan pada bab 

III. 

Adapun hasil dari pengolahan dan analisis data tersebut penulis 

uraikan pada tabel-tabel dibawah ini : 

1. Penghitungan Nilai Rata-rata dan Simpangan Baku 

Berikut ini adalah hasil penghitungan nilai rata-rata dan simpangan 

baku dari kedua variabel dan dari hasil latihan, hasilnya dapat dilihat pada 

tabel 4.1 di bawah ini. 

Tabel 4.1 

Hasil Penghitungan Nilai rata-rata 

Dan Simpangan Baku 

 

Kelompok 

Rata-rata  Simpangan 

Baku 
Peningkatan  

Tes 

Awal 

Tes 

Akhir 

Tes 

Awal 

Tes 

Akhir 
X Sd 

Latihan service bawah 

meggunakan metode 

mandiri berstruktur 

11,8 13 1,74 1,46 1,2 0,68 

Latihan service bawah 

meggunakan metode 

discovery terbimbing 

9,2 9,8 2,14 1,86 0,6 0,63 
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Dari data tersebut pada Tabel 4.1 dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Kelompok A rata-rata tes awal sebesar 11,8 dengan simpangan baku 

sebesar 1,74 tes akhir sebesar 13 dengan simpangan baku sebesar 1,46  

dan peningkatan hasil latihan 1,2 dengan simpangan baku sebesar 0,68 

2. Kelompok B rata-rata tes awal sebesar 9,2 dengan simpangan baku 

sebesar 2,14, tes akhir sebesar 9,8 dengan simpangan baku sebesar 

1,86  dan peningkatan hasil latihan sebesar 0,6 dengan simpangan 

baku sebesar 0,63. 

2. Penghitungan Uji Normalitas  

Hasil penghitungan dan analisis data uji normalitas dari masing-masing 

kelompok sebelum dan sesudah eksperimen dapat dilihat pada tabel 4.2, dan 

hasil penghitungan uji homogenitas dari kedua kelompok dapat dilihat pada 

tabel 4.2 berikut ini. 

 

Tabel 4.2 

Hasil Penghitungan Uji Normalitas 

Dengan Uji Liliefors 

 

 

Kelompok Periode Tes 
Lo 

Hitung 

L daftar 

 0.05 : 15 
Kesimpulan 

Latihan service bawah 

meggunakan metode 

mandiri berstruktur 

Tes Awal 0,1439 0,220 Normal  

Tes Akhir 0,1517 0,220 Normal  

Latihan service bawah 

meggunakan metode 

discovery terbimbing 

Tes Awal 0,1257 0,220 Normal  

Tes Akhir 0,1507 0,220 Normal  

 

Kriteria pengujian, untuk menerima atau menolak hipotesis nol, kita 

bandingkan Lo hitung dengan L yang diambil dari Daftar. Untuk taraf nyata  = 

0.05. Kriterianya adalah : tolak hipotesis nol bahwa populasi berdistribusi normal 
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jika Lo yang diperoleh dari data pengamatan melebihi L dari daftar. Dalam hal 

lain hipotesis nol diterima.  

 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan menggunakan pendekatan 

uji liliefors diperoleh sebagai berikut : 

1. Kelompok A didapat Lo hitung tes awal sebesar 0.1439, Lo hitung tes 

akhir sebesar 0.1517 dan dibandingkan dengan nilai L  0.05  ( 15 ) = 

0.220 ternyata Lo hitung lebih kecil dari pada L daftar pada tingkat 

kepercayaan (0.05 : 15). Maka dengan demikian sesuai dengan kriteria 

yang diajukan, data kelompok A berdistribusi normal. 

2. Kelompok B didapat Lo hitung tes awal sebesar 0.1257, Lo hitung tes 

akhir sebesar 0.1507 dan dibandingkan dengan nilai L  0.05  ( 15 ) = 

0.220 ternyata Lo hitung lebih kecil dari pada L daftar pada tingkat 

kepercayaan (0.05 : 15). Maka dengan demikian sesuai dengan kriteria 

yang diajukan, data kelompok B berdistribusi normal. 

 

3. Uji Homogenitas 

Untuk menguji homogenitas masing-masing kelompok belajar dari data 

tes awal dan tes akhir masing-masing kelompok, maka pengujiannya dilakukan 

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

Tabel 4.3 

Hasil Penghitungan Uji Homogenitas 

Kelompok A Dan Kelompok B 

 

No 
Kelompok Periode Tes 

Varians 
F hitung 

F tabel 

 0.05 (14:14) 
Hasil 

 

1 
metode mandiri 

berstruktur 
Tes Awal 

3,02 

1,52 2,48 Homogen  
metode discovery 

terbimbing 

4,60 

 

2 
metode mandiri 

berstruktur 
Tes Akhir 

2,13 
 

1,62 

 

2,48 

 
Homogen 

metode discovery 

terbimbing 

3,46 

 

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

1) < F < F ½ ( n1- 1 ; n2 - 1 ) untuk tarf nyata α 0.05 dimana F (m,n ) didapat dari 

daftar distribusi F dengan peluang α, dk pembilang = n1 - 1 dan dk penyebutnya = 

n2 - 1. 

Dari hasil penghitungan F hitung tes awal kelompok A dan B sebesar 1,52 

dan F hitung kelompok A dan B sebesar 1,62. Ternyata F hitung lebih kecil dari 

pada F tabel 0.05   ( 14 : 14 ) = 2,48 maka hipotesis tersebut diterima, dengan 

demikian dapat penulis simpulkan bahwa data kelompok tersebut mempunyai 

varians yang homogen. 

 

B. Hasil Pengujian Hipotesis 

 

Setelah pengolahan dan penganalisaan data dari sampel tersebut yang 

ternyata berdistribusi normal dan berdistribusi homogen, maka langkah berikutnya 
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adalah menganalisa data sampel hasil latihan dengan menguji signifikansi 

persamaan dua rata-rata dengan Uji t. 

Hasil penghitungan dan analisis data dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.4 

Uji Signifikansi Peningkatan Hasil Latihan 

Kelompok A Dan Kelompok B 

 

Kelompok t hitung t tabel (0.05: 14) 

 

Hasil 

 

Latihan service bawah 

meggunakan metode 

mandiri berstruktur 

6,85 1,76 

 

Signifikan 

 

Latihan service bawah 

meggunakan metode 

discovery terbimbing 

3,68 1,76 

 

Signifikan 

 

 

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

t < t ½ ( n1- 1 ; n2 - 1 ) untuk tarf nyata α 0.05 dimana t (m,n ) didapat dari daftar 

distribusi t dengan dk n1  - 1 dengan peluang = 1 - ½  α untuk harga t lainnya Ho 

ditolak. Setelah dihitung ternyata pada kelompok A diperoleh t hitung sebesar 

6,85 kemudian pada kelompok B diperoleh t hitung sebesar 3,68.  

Berdasarkan hasil tabel 4.4 diatas, dapat dikemukakan : 

1. Metode mandiri berstruktur memberikan hasil yang signifikan terhadap 

keterampilan service bawah dalam permainan bola voli. 

2. Metode discovery terbimbing memberikan hasil yang signifikan terhadap 

keterampilan service bawah dalam permainan bola voli. 
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Selanjutnya penghitungan uji t perbedaan hasil latihan sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Uji Signifikansi Perbedaan Hasil Latihan  

Kelompok A Dan Kelompok B 

 

Kelompok t hitung t tabel (0.05 : 28) 

 

Hasil 

 

Latihan service bawah 

meggunakan metode 

mandiri berstruktur 
2,56 2,05 

 

Signifikan 

 
Latihan service bawah 

meggunakan metode 

discovery terbimbing 

 

Selanjutnya pada peningkatan hasil latihan ke dua kelompok diperoleh t 

hitung sebesar 2,56.  kemudian nilai t hitung dibandingkan dengan t tabel (0.05  : 

28) diperoleh 2.05, dengan demikian nilai t hitung berada diluar daerah 

penerimaan - t tabel dan t tabel, yang artinya : Metode mandiri berstruktur lebih 

signifikan pengaruhnya dari pada metode discovery terbimbing terhadap 

keterampilan service bawah dalam permainan bola voli. 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data dapat penulis kemukakan sebagai 

penemuan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Latihan metode mandiri berstruktur memberikan hasil yang signifikan 

terhadap keterampilan service bawah dalam permainan bola voli. 
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2. Latihan metode discovery terbimbing memberikan hasil yang 

signifikan terhadap keterampilan service bawah dalam permainan bola 

voli. 

3. Berdasarkan hasil penelitian ternyata kedua latihan tersebut 

memberikan hasil yang signifikan terhadap hasil keterampilan service 

bawah. Akan tetapi latihan metode mandiri berstruktur lebih baik dari 

pada latihan metode discovery terbimbing terhadap hasil keterampilan 

service bawah dalam permainan bola voli. 

 

Setalah melakukan penelitian tentang penerapan pembelajaran renang 

menggunaan metode mandiri berstruktur dan metode discovery terbimbing 

terhadap keterampilan service bawah dalam permainan bola voli, maka penulis 

akan menyimpulkan hasil dari pada penelitiannya. Penelitian ini memakan waktu 

selama kurang lebih dua bulan, dari mulai permintaan izin kepada sekolah yang 

akan diambil sampelnya dan sekaligus dijadikan tempat untuk penelitiannya 

sendiri, penelitian ini dilaksankan di lapangan voli SMP Negeri Subang yang 

biasa digunakan para siswa berolahraga , dan sampel dari siswa kelas VIII SMP 

Negeri 5 Subang , melihat populasi yang terlalu banyak yaitu 120 siswa, maka 

penulis memutuskan untuk mengambil sebagian populasi untuk dijadikan sampel 

dengan tehnik Random Sampling atau secara acak yang dibagi menjadi 2 

kelompok, yaitu kelompok A dan B, kelompok A adalah sampel yang akan 

menggunakan metode mandiri berstruktur, dan kelompok B adalah sampel yang 

akan menggunakan metode discovery terbimbing, setelah menentukan sampel lalu 
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dilakukan tes awal service bawah, lalu diberikan metode pembelajaran 

masing_masing kelompok selama tiga pertemuan dalam seminggu dan setelah 

diberikan penerapan pembelajaran service bawah menggunakan metode tersebut 

mulai bisa terliat hasilnya dan berujung pada tes akhir, yaitu, tes keterampilan 

service bawah.  

Kesimpulan yang didapat dan dirangkum oleh peneliti menunjuan bahwa 

adanya perbedaan yang segnifikan antara latihan menggunakan metode mandiri 

berstruktur dengan yang menggunakan metode discovery terbimbing, latihan 

service menggunakan metode mandiri berstruktur menghasilkan dampak yang 

Positif  terhadap keterampilan service bawah dalam permainan bola voli, 

sedangkan latihan dengan menggunakan metode discovery terbimbing tidak 

terlalu segnifikan atau biasa saja.  

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan statistik terhadap uji hipotesis 

pengaruh mengikuti kegiatan pembelajaran service bawah dengan menggunakan 

metode mandiri berstruktur dan metode disvocery terbimbing terhadap 

keterampilan service bawah dalam permainan bola voli pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 5 Subang, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut. 

Hasil pengujian hipotesis dan analisis data secara statistik, pada kelompok A yaitu 

kelompok yang melakukan latihan dengan meggunakan metode Mandiri 

berstruktur yaitu T hitung > T 0.05 (14) = 6,85 > 1,76. dan pada kelompok B yaitu 

kelompok yang melakukan latihan dengan menggunakan metode discovery 

terbimbing yaitu T hitung > T 0.05 (14) = 3,68 > 1,76  Dengan demikian kegiatan 

latihan pada kelompok A jauh lebih segnifikan dari kelompok B. dan hasil 
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pengujian hipotesis ke tiga menyatakan pada kelompok A  dan B mendapkan hasil 

yaitu T hitung > T 0.05 ( 28) = 2,56 > 2,05. dengan demikian hasil penghitungan 

hipotesis ke tiga di nyatakan signifikan yang berpengaruh pada hasil keterampilan 

service bawah dalam permainan bola voli di SMP Negeri 5 Subang. 


