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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dilakukan pada awal April 2015 di SDN Sindanglaya 

Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang. Tujuan dilaksanakan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh permainan lompat tali karet dan latihan 

skipping dalam hasil belajar lompat tinggi pada siswa-siswi SDN Sindanglaya 

yang mengikuti ekstrakulikuler lompat tinggi yang dipilih sebagai subjek 

penelitian dan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Sebelum dilaksanakan penelitian, peneliti menyiapkan tiang 

lompat tinggi, tali skipping, dan instrument penelitian yang berupa tes gerak dasar 

lompat tinggi yang berupa pretest dan postest. Pretest untuk mengukur 

kemampuan awal subjek penelitian dan postest digunakan untuk mengukur 

peningkatan hasil belajar siswa terhadap materi pembelajaran gerak dasar lompat 

tinggi. Pertama-tama peneliti melakukan tes awal (pretest) untuk mengetahui 

kemampuan awal lompat tinggi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Setelah diperoleh data hasil tes awal dari kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol, peneliti memberikan tindakan perlakuan kepada kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol.Kemudian peneliti melakuakan tes akhir (pretest). Data-

data yang diperoleh setelah dilaksanakan penelitian adalah hasil tes awal, hasil tes 

akhir dan selisih data tes awal dan tes akhir pada setiap kelompoknya. Pada 

bagian ini juga membahas mengenai ada tidaknya peningkatan kemampuan pada 

setiap kelompok dan pemaparan mengenai temuan-temuan pada penelitian yang 

dilakukan. Berikut ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasannya. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab I, bahwa penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh permainan tali karet dan latihan skipping 

dalam hasil belajar lompat tinggi. Data yang diperoleh dari tiga bagian yaitu, tes 

awal, hasil tes akhir dan selisih dari kedua data yaitu tes awal dan tes akhir pada 

setiap kelompoknya. Perolehan data dimulai dari pretes yang dilakukan sebelum 

penelitian dengan tujuan untuk melihat kemampuan awal siswa yang diteliti di 

setiap kelas, kemudian dilakukan postes yang bertujuan untuk melihat 

kemampuan akhir siswa. Disini juga dibahas adanya peningkatan kemampuan  
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dari setiap kelompok yang diberi tes. Berikut ini penjelasan mengenai hal-hal 

tersebut. 

A. Analisis Data Kuantitatif 

  Disini dipaparkan data yang didapat untuk melihat pangaruh pembelajaran 

antara permainan lompat tali karet dan latihan skippingterhadap hasil belajar 

lompat tinggi. Data tersebut yaitu kemampuan awal siswa pada kedua kelompok 

yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang di dapat pada hasil 

pretes.  Data mengenai kemampuan akhir siswa di dapa tpada hasil postes, data 

peningkatan kemampuan siswa,  dan data mengenai perbedaan kemampuan siswa 

pada kedua kelas setelah pembelajaran. Nilai pretes diperoleh dari tes yang 

diberikan kepada kedua kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. Postes diberikan setelah siswa kelompok kontrol dan eksperimen 

memperoleh perlakuan.  

  Jumlah siswa di kelompok eksperimen sebanyak 16 siswa. Sedangkan 

jumlah siswa di kelompok kontrol sebanyak 16 siswa, jadi jumlah siswa 

keseluruhan yang diikutsertakan untuk dianalisis datanya sebanyak 32 siswa 

1. Analisis Data Pretes 

Pembahasan disini yaitu mengenai data dari kemampuan awal gerak dasar 

siswa tentang lompat tinggi. Data ini diambil sebelum diberikan perlakuan agar 

diketahui kemampuan awal dari masing-masing siswa antara kelompok kontrol 

dan kelompok eksperimen. Data ini diperoleh dari hasil siswa melakukan gerak 

dasar lompat tinggi dari mulai awalan, tolakan, sikap mendarat dan tinggi 

lompatan. Setelah dilaksanakan pretes diperloleh data kemampuan awal siswa 

dalam pembelajaran lompat tinggi dari kedua kelompok. Berikut ini adalah 

data hasil pretes untuk kelompok kontrol dan kelompok eksperimen terdapat 

pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2. 
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Tabel 4.1  

Data Hasil Pretes Kelompok Kontrol 

 

No 
Kode 

Siswa 

Jumlah 

skor 

  

Nilai 

  

 

Tafsiran 

B C K 

1 S1 5 31,25  √  

2 S2 5 31,25  √  

3 S3 5 31,25  √  

4 S4 5 31,25  √  

5 S5 9 56,25  √  

6 S6 14 87,50 √   

7 S7 5 31,25  √  

8 S8 6 37,50  √  

9 S9 5 31,25  √  

10 S10 11 68,75  √  

11 S11 5 31,25  √  

12 S12 5 31,25  √  

13 S13 11 68,75  √  

14 S14 9 56,25  √  

15 S15 5 31,25  √  

16 S16 9 56,25  √  

 Rata-Rata 7,13 44,53 0,7 0,93 0 
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Tabel 4.2 

Data Hasil Pretes KelompokEksperimen 

 

No 
Kode 

Siswa 

Jumlah 

skor 

  

Nilai 

  

 

Tafsiran 

B C K 

1 S1 6 37,50  √  

2 S2 7 43,75  √  

3 S3 11 68,75  √  

4 S4 6 37,50  √  

5 S5 11 68,75  √  

6 S6 7 43,75  √  

7 S7 9 56,25  √  

8 S8 12 75,00 √   

9 S9 8 50,00  √  

10 S10 14 87,50 √   

11 S11 11 68,75  √  

12 S12 9 56,25  √  

13 S13 12 75,00 √   

14 S14 6 37,50  √  

15 S15 10 62,50  √  

16 S16 10 62,50  √  

Rata-Rata 9,31 58,20 0,19 0,81 0 

 

Kelompok kontrol yang berjumlah 16 orang memiliki nilai 58,20 atau 

dengan skor rata-rata 9,31 , sedangkan kelompokeksperimen yang berjumlah 16 

orang memilikinilai 55,46 atau dengan skor rata-rata 8,87. Selisih nilai kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen yaitu 2,74 dengan nilai rata-rata kelompok 

kontrol lebih besar dari kelompok eksperimen. 

a. Uji Normalitas 

  Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas secara statistik dengan 

pasangan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya adalah sebagai berikut: 

   =Data nilai pretes berasal dari sampel berdistribusi normal. 

   = Data nilai pretes berasal darisampel tidak berdistribusi normal. 

  Kriteria pengujiannya adalah terima  jika nilai signifikansi lebih dari 

atau sama dengan α = 0,05, dan tolak  jika nilai signifikansi kurang dari α = 
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0,05. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan software SPSS 16 for windows, 

diperoleh hasil pada Tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Uji Kolmogorov-Smirnov Data Pretes 

 

Kelas Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistic Df Sig. 

nilai pretes Eksperimen .142 16 .200
*
 

Kontrol .327 16 .000 

 

Berdasarkan Tabel 4.3, diperoleh nilai P-value (Sig) dari kelompok 

eksperimen adalah 0,200, untuk uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov) sedangkan 

untuk kelas kontrol adalah 0,000. Dengan demikian, untuk uji normalitas 

kelompok kontrol lebih kecil nilainya dari 0,05, sehingga H0 ditolak dapat di 

asumsikan nilai pretest kelompok kontrol berasal dari distribusi yang tidak 

normal. Sedangkan untuk kelompok eksperimen adalah 0,200, untuk uji 

normalitas (Kolmogorov-Smirnov). Dengan demikian, untuk uji normalitas pada 

kelompok eksperimen lebih besar nilainya dari 0,05 sehingga H0 diterima, 

dapat di asumsikan nilai pre test pada kelompok kontrol berasal dari sampel yang 

tidak berdistribusi normal. 

Untuk memperjelas mengenai data pretes pada kedua kelompok dapat 

dilihat dari histogram sebagai berikut: 
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Diagram 4.1 

Histogram Hasil Uji Normalitas Data Pre Test Kelas Kontrol 

 

 Dari gambar diatas dapat dilihat penyebaran nilai dari kelompok kontrol, 

dari 16 siswa terdapat 10 orang siswa yang mendapatkan nilai 30-40, kemudian 

tiga orang siswa mendapat niali 50 - 60, dua orang siswa mendapatkan skor 60 -

70 dan satu orang siswa yang mendapatkan  nilai 80 - 90. Dengan rata-rata nilai 

yaitu 44,53. 
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Diagram 4.2 

Histogrm Hasil Uji Normalitas Data Pre Test Kelompok Eksperimen 

 

 Dari gambar diatas dapat dilihat penyebaran nilai dari kelompok 

eksperimen, dari 16 orang siswa terdapat tiga orang siswa yang mendapatkan 

nilai 30-40, kemudian dua orang siswa yang mendapatkan nilai 40-50, tiga orang 

siswa yang mendapatkan nilai 50-60, lima orang siswa yang mendapatkan nilai 

60-70, dua orang siswa yang mendapatkan nilai 70-80 dan satu orang siswa 

mendapatkan nilai 80-90 dengan rata-rata nilai 58,20. 

Berikut ini merupkan bloxplot yang menunjukan perbandingan normalitas 

keduanya. 
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Diagram 4.3 

Perbandingan Normalitas Data Pretest Hasil Lompat Tinggi Pada Kelompok 

Kontrol dan Kelompok Eksperimen  

 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat satu 

kelompok berdistribusi tidak normal sehingga disimpulkan bahwa penyebaran 

nilai pretes untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi 

normal. 

b. Uji Perbedaan Rata-rata 

Selanjutnya, dilakukan analisis data uji perbedaan rata-rata, uji rata-rata 

yang digunakan yaitu uji Mann Whitney atau yang disebut dengan Uji- U, karena 

data pretes yang diperoleh dari kelompok kontrol berdistribusi tidak normal. 

Untuk menguji perbedaan rata-rata dilakukan dengan bantuan sofware SPSS 16.0 

for windows.Adapun bentuk hipotesis dari uji perbedaan rata-rata adalah sebagai 

berikut: 

H0 : Tidak terdapat perbedaan kemampuan awal antara kelas kontrol 

dengan kelas eksperimen 
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H1 : Terdapat perbedaan kemampuan awal antara kelas kontrol dengan 

kelas eksperimen 

Kriteria pengujiannya adalah  ditolak jika nilai P-value (Sig.2-tailed) 

lebih kecil dari 0,05. Perhitungan uji perbedaan rata-rata Mann 

Whitneymenggunakan bantuan software SPSS v.16 for Windows.Data hasil 

perhitungan Uji- U dari Mann Whitneydapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini 

 

Tabel 4.4 

Analisis Uji Mann Whitney Data Pretes 

 

 Nilai Pretes 

Mann-Whitney U 61.000 

Wilcoxon W 197.000 

Z -2.566 

Asymp. Sig. (2-tailed) .010 

 

Dari Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan perbedaan rata-rata 

data pretes kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan menggunakan 

Uji- U dengan taraf signifikansi 0,05didapatkan nilai P-value (Sig.2-tailed)  

sebesar 0,010. Kondisi demikian menunjukkan bahwa ditolakatau terdapat 

perbedaan kemampuan awal antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Hal ini didasarkan pada nilai P-value (Sig.2-tailed) yang didapat yang nilainya 

lebih dari 0,05. Dengan demikian, terdapat perbedaan kemampuan awal siswa 

pada kelompok eksperimen dan siswa pada kelompok kontrol. 

2. Analisis Data Postes 

Data mengenai kemampuan akhir (postes) siswa diperlukan untuk melihat 

sejauh mana kemampuan siswa setelah diberikan program latihan. Analisis data 

postes ini diperoleh dari program latihan yang dilakukan selama 10 kali 

pertemuan. Siswa yang mengukuti kelompok kontrol sebanyak 16 siswa 

sedangkan siswa yang mengikuti kelompok eksperimen sebanyak 16 siswa. 

Setelah dilakukan postes, maka diperoleh hasil kemampuan siswa pada 

pembelajaran gerak dasar lompat tinggi di SDN Sindanglaya Kecamatan 

Tanjungsiang Kabupaten Subang.  
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Berikut ini adalah data hasil post tes dari kedua kelompok pada tabel 4.5 

dan tabel 4.6. 

Tabel 4.5 

Data Hasil Postes Kelompok Kontrol 

 

No 
Kode 

Siswa 

Jumlah 

skor 

  

Nilai 

  

 

Tafsiran 

B C K 

1 S1 6 37,50  √  

2 S2 7 43,75  √  

3 S3 7 43,75  √  

4 S4 7 43,75  √  

5 S5 11 68,75  √  

6 S6 15 93,75 √   

7 S7 8 50,00  √  

8 S8 9 56,25  √  

9 S9 8 50,00  √  

10 S10 14 87,50 √   

11 S11 7 43,75  √  

12 S12 8 50,00  √  

13 S13 14 87,50 √ √  

14 S14 10 62,50  √  

15 S15 8 50,00  √  

16 S16 13 81,25 √   

Rata-Rata 9,5 59,37   0 
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Tabel 4.6 

Data Hasil Postes Kelompok Eksperimen 

 

No 
Kode 

Siswa 

Jumlah 

skor 

  

Nilai 

  

 

Tafsiran 

B C K 

1 S1 10 62,50  √  

2 S2 11 68,75  √  

3 S3 13 81,25 √   

4 S4 9 56,25  √  

5 S5 13 81,25  √  

6 S6 11 68,75  √  

7 S7 13 81,25  √  

8 S8 14 87,50 √   

9 S9 12 75,00 √   

10 S10 15 93,75 √   

11 S11 12 75,00 √   

12 S12 12 75,00  √  

13 S13 13 81,25 √   

14 S14 11 68,75  √  

15 S15 13 81,25 √   

16 S16 12 75,00  √  

 Rata-Rata 12,12 75,81       

 

Berdasarkan Tabel 4.5 untuk kelompok kontrol yang mengikuti postes 

berjumlah 16 orang yang memiliki rata-rata nilai 59,37  dengan skor rata-rata 9,5 

sedangkan kelompok eksperimen yang mengikuti postes sebanyak 16 orang yang 

memiliki nilai rata-rata 75,81 dengan skor rata-rata 12,12. Selisih nilai kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen yaitu 12,5 dengan nilai rata-rata kelompok 

eksperimen lebih besar dibanding kelompok control. 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi data nilai postes 

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang diperoleh berdistribusi 

normal atau tidak. Pengujian normalitas menggunakan SPSS 16.0 for windows. 

Adapun hipotesis yang akan diuji ialah sebagai berikut ini: 

H0 : Sampel berdistribusi normal 

H1 : Sampel tidak berdistribusi normal 
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Kriteria pengujiannya adalah diterima  jika nilai taraf signifikansi lebih 

dari atau sama dengan α = 0,05 dan ditolak jika taraf nilai signifikansi kurang 

dari α = 0,05. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan software SPSS 16 for 

windows, diperoleh hasil pada Tabel 4.7 yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Uji Kolmogorov-Smirnov Data Postes 

Kelas Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistic df Sig. 

Nilai Postes eksperimen .169 16 .200
*
 

Control .248 16 .010 

 

Berdasarkan Tabel 4.7, diperoleh nilai P-value (Sig) dari kelompok 

eksperimen adalah 0,200, untuk uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov) sedangkan 

untuk kelas kontrol adalah 0,010. Dengan demikian, untuk uji normalitas 

kelompok kontrol lebih kecil nilainya dari 0,05, sehingga H0 ditolak dapat di 

asumsikan nilai postes kelompok kontrol berasal dari distribusi yang tidak 

normal. Sedangkan untuk kelompok eksperimen adalah 0,200, untuk uji 

normalitas (Kolmogorov-Smirnov). Dengan demikian, untuk uji normalitas pada 

kelompok eksperimen lebih besar nilainya dari 0,05 sehingga H0 diterima, 

dapat di asumsikan nilai postes pada kelompok kontrol berasal dari sampel yang 

tidak berdistribusi normal. 

Untuk memperjelas mengenai data postes pada kedua kelompok dapat 

dilihat dari histogram sebagai berikut: 
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Diagram 4.4 

Hasil Uji Normalitas Data Postes Kelas Kontrol 

 

 Dari gambar diatas dapat dilihat penyebaran nilai dari kelompok kontrol, 

dari 16 siswa terdapat satu orang siswa yang mendapatkan nilai 30-40, kemudian  

empat  orang siswa mendapat nilai 40-50, lima orang siswa mrndapatkan nilai 50-

60, dua orang siswa mendapatkan nilai 60-70, tiga orang siswa mendapatkan nilai 

80-90 dan satu orang siswa mendapatkan nilai 90-100. Dengan demikian rata-rata 

nilai postes control siswa yaitu 59,37.  
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Diagram 4.5 

Histogrm Hasil Uji Normalitas Data Post Test Kelompok Eksperimen 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat penyebaran nilai dari kelompok 

eksperimen, dari 16 siswa terdapat satu orang siswa mendapat nilai 50-60, empat 

orang siswa mendapatkan nilai 60-70, empat orang siswa mendapatkan nilai 70-

80, enam siswa mendapatkan nilai 80-90 dan satu orang siswa mendapatkan nilai 

90-100. Dengan demikian rata-rata nilai postes eksperimen siswa yaitu 75,81.  

Berikut ini merupkan bloxplot yang menunjukan perbandingan normalitas 

keduanya 
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Diagram 4.6 

Perbandingan Normalitas Data Post test HasilLompat Tinggi Pada 

Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen  

 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat satu 

kelompok berdistribusi tidak normal sehingga disimpulkan bahwa penyebaran 

nilai postes untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi 

normal. 

b. Uji Homogenitas 

Setelah diketahui bahwa data postes pada kedua kelompok berdistribusi 

normal sehingga selanjutnya dilakukan uji homogenitas.Uji homogenitas 

dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah dari data masing-masing kelompok 

berasal dari populasi yang sama atau berbeda. Karena kedua sampelnya berdistribusi 

normal maka dilakukan uji homogenitasnya dengan Levene’s test, dengan taraf 

signifikasi 0,05. Pengolahan data untuk uji homogenitas dengan menggunakan 

program komputer Software SPSS 16.0 for windows. Hipotesis yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

H0 : Tidak ada perbedaan variansi postes antara kedua kelompok (homogen) 

H1 : Ada perbedaanvariansi postes antara kedua kelompok (tidak homogen) 
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Data hasil perhitungan uji homogenitas dengan menggunakan uji Levene’s 

Test dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Uji Homogenitas Levene’s Test Data Postes 

 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 

Postes Equal variances assumed 9.564 .004 

 

Berdasarkan tabel 4.8, diketahuibahwa hasil uji homogenitas data postes 

untuk kedua kelompok memiliki P-value (Sig.) sebesar 0,004. Dengan 

demikian  dinyatakan ditolak, untuk hasil uji homogenitas Levene’sTestkurang 

dari 0,05, sehinggaterdapat perbedaan variansi antara kedua kelompok dan 

data postes dari kedua kelompok berasal dari populasi yang tidak homogen. 

c. Uji Perbedaan Rata-rata 

Selanjutnya, dilakukan analisis data uji perbedaan rata-rata, uji rata-rata 

yang digunakan yaitu uji Mann Whitney atau yang disebut dengan Uji- U, karena 

data pretes yang diperoleh dari kelompok kontrol berdistribusi tidak normal. 

Untuk menguji perbedaan rata-rata dilakukan dengan bantuan sofware SPSS 16.0 

for windows.Adapun bentuk hipotesis dari uji perbedaan rata-rata adalah sebagai 

berikut: 

H0 : Tidak terdapat perbedaan kemampuan awal antara kelas kontrol 

dengan kelas eksperimen 

H1 : Terdapat perbedaan kemampuan awal antara kelas kontrol dengan 

kelas eksperimen 

Kriteria pengujiannya adalah  ditolak jika nilai P-value (Sig.2-tailed) lebih 

kecil dari 0,05. Perhitungan uji perbedaan rata-rata Mann 

Whitneymenggunakan bantuan software SPSS v.16 for Windows.Data hasil 

perhitungan Uji- U dari Mann Whitneydapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini,  

 

Tabel 4.9 

Analisis Uji Mann Whitney Data Postes 
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Dari Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan perbedaan rata-rata 

data pretes kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan Uji- U 

dengan taraf signifikansi 0,05didapatkan nilai P-value (Sig.2-tailed) = 0,012. 

Kondisi demikian menunjukkan bahwa ditolakatau tidak terdapat perbedaan 

kemampuan akhir antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini didasarkan 

pada nilai P-value (Sig.2-tailed) yang didapat yang nilainya lebih kecil dari

0,05. Dengan demikian, terdapat perbedaan kemampuan akhir siswa pada kelas 

eksperimen dan siswa pada kelas kontrol. 

d. Analisis  

Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh permainan 

tali karet dan latihan skippingterhadap gerak dasar lompat tinggi. Untuk 

mengetahui kualitas pengaruh atau peningkatan kemampuan gerak dasar siswa di 

gunakan indeks gain. Peningkatan kemampuan gerak dasar yang terjadi karena 

adanya perlakuan pada kelompok eksperimen, kemudian dibandingkan dengan 

kemampuan kelompok kontrol. 

Secara umum, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol, 

keduanya sama-sama memiliki peningkatan kemampuan gerak dasarnya. Hal ini 

terlihat dari peningkatan rata-rata skor pretes ke postes, seperti yang tampak pada 

Gambar 4.1 berikut ini. 

 

 Nilai Postes 

Mann-Whitney U 

Wilcoxon W 

Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

61.500 

197.500 

-2.525 

.012 

.011
a
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 Gambar 4.1  

Rata-rata Nilai Pretes dan Postes  

Dari hasil perhitungan gain pada masing-masing siswa dari kedua 

kelompok sebagai subjek penelitian, secara keseluruhan peningkatan siswa 

tergolong pada kriteria yang sedang adalah 0,3  ≤  g  <  0,7 dan rendah g  <  0,3 . 

Pada kelompok kontrol terdapat lima orang siswa yang tergolong sedang, 11 

orang siswa tergolong rendah. Sedangkan untuk kelompok eksperimen terdapat 

satu orang siswa yang tergolong rendah,  dan 15 orang siswa tergolong sedang, 

berikut ini disajikan presentase dari data gain ternormalisasi kelompok kontrol 

dan eksperimen dalam bentuk diagram sebagai berikut: 

 

Diagram 4.7 

Diagram Hasil Perhitungan Gain 

Untuk lebih jelasnya rata-rata nilai N-gain untuk kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen sama-sama masuk ke katagori sedang.  

B. Uji Hipotesis Penelitian 

1. Uji Hipotesis Rumusan Masalah 1 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat adanya pengaruh 

kemampuan pembelajaran gerak dasar lompat tinggi secara signifikan melalui 

pembelajaran menggunakan permainan lompat tali karet. Siswa yang mengikuti 
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pretes sebanyak 16 siswa dan siswa yang mengikuti postes sebanyak 16 siswa, 

jadi jumlah keseluruhan siswa yang mengikuti pembelajaran gerak dasar lompat 

tinggi sebanyak 32 siswa. Berikut ini adalah data hasil pretes dan postes 

kelompok kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 

Nilai Pretes  danPostes Kelompok Kontrol 

 

No 

Kode 

Siswa 

Skor 

Pretes 

Skor 

Postes 

1 S1 5 6 

2 S2 5 7 

3 S3 5 7 

4 S4 5 7 

5 S5 9 11 

6 S6 14 15 

7 S7 5 8 

8 S8 6 9 

9 S9 5 8 

10 S10 11 14 

11 S11 5 7 

12 S12 5 8 

13 S13 11 14 

14 S14 9 10 

15 S15 5 8 

16 S16 9 13 

Jumlah 114 152 

Rata-rata 7,13 9,5 

 

Sebelum diberikan perlakuan kelompok kontrol mempunyai skor 114 atau 

rata-rata skor yaitu 7,13 setelah diberikan perlakuan dengan permainan lompat 

tali karet kelompok kontrol meningkat menjadi 152 atau rata-rata skor yaitu 9,5 

dengan peningkatan sebesar 2,37. 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh permainan tali karet terhadap 

hasil belajar lompat tinggi pada kelas kontrol dapat dilakukan dengan uji 

hipotesis. Adapun rumusan hipotesisnya yaitu sebagai berikut. 

H0    : Tidak terdapat pengaruh permainan lompat tali karet terhadap hasil belajar 

lompat tinggi 

H1:Terdapat pengaruh permainan lompat tali karet terhadap hasil belajar lompat 

tinggi 
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Kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima jika nilai signifikansi lebih atau 

sama dengan 0,05 dan H0 ditolak jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Pada uji 

hipotesis ini, akan dibandingkan hasil pretes dan postes kelompok kontrol untuk 

mengetahui adanya peningkatan atau tidak. 

Setelah diketahui bahwa pada Tabel 4.3 data pretes dan postes memiliki 

distribusi yang tidak normal, maka langsung dilakukan uji beda rata-rata. Uji beda 

rata-rata dilakukan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara antara data pretes 

dan postes pada kelas kontrol. Uji yang digunakan yaitu uji non-parametrik 

Wilcoxon untuk sampel terikat. Adapun hasil uji hipotesis 1 dengan menggunakan 

software SPSS 16.0 for Windows, dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut. 

Tabel 4.11 

Analisis Uji Hipotesis 1 

Test Statistics
b
 

 Postes_Kontrol - 

Pretes_Kontrol 

Z -3.564
a
 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.000 

 

Dari Tabel 4.10dapat dilihat bahwa hasil perhitungan perbedaan rata-rata 

data pretes dan postes kelas kontrol dengan menggunakan uji  Wilcoxondengan 

taraf signifikan α = 0,005 didapatkan nilai P-value (Sig.2-tailed) =0,000 kurang 

dari 0,05. Karena uji hipotesis yang diuji hanya satu arah, maka untuk 

mendapatkan P-value (Sig.1-tailed), nilai P-value (Sig.2-tailed)=0,000 dibagi 

dua, sehingga hasilnya 0,000. Karena P-value (Sig.1-tailed) yang didapat adalah 

0,000 kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran lompat tali karet dapat mempengaruhi 

kemampuan dasar lompat tinggi secara signifikan. 

2. Uji Hipotesis No. 2 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat adanya pengaruh 

kemampuan pembelajaran gerak dasar lompat tinggi secara signifikan melalui 

pembelajaran menggunakan latihan skipping.Siswa yang mengikuti pretes 

sebanyak 16 siswa dan siswa yang mengikuti postes sebanyak 16 siswa, jadi 
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jumlah keseluruhan siswa yang mengikuti pembelajaran gerak dasar lompat tinggi 

sebanyak 32 siswa. Berikut ini adalah data hasil pretes dan postes kelompok 

kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.12 

Nilai Pretes  danPostes Kelompok Eksperimen 

 

No 

Kode 

Siswa 

Skor 

Pretes 

Skor 

Postes 

1 S1 6 10 

2 S2 7 11 

3 S3 11 13 

4 S4 6 9 

5 S5 11 13 

6 S6 7 11 

7 S7 9 13 

8 S8 12 14 

9 S9 8 12 

10 S10 14 15 

11 S11 11 12 

12 S12 9 12 

13 S13 12 13 

14 S14 6 11 

15 S15 10 13 

16 S16 10 12 

Jumlah 149 194 

Rata-rata 9.31 12.12 
 

Setelah diketahui bahwa pada Tabel 4.2 dan 4.6 data pretes dan postes 

memiliki distribusi yang normal, maka selanjutnya dilakukan uji homogenitas dan 

uji beda rata-rata. 

a. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui perbedaan varians antar pretes dan 

postes.Adapun hipotesis yang akan diuji adalah ialah sebagai berikut ini. 

H0 : tidak terdapat perbedaan variansi 

H1 : terdapat perbedaan variansi 

Kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima jika nilai signifikansi lebih atau 

sama dengan 0,05 dan H0 ditolak jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dalam 

penelitian ini, uji statistik untuk mengukur homogenitas dilakukan dengan 
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UjiLevene’sTest for Equality for Variances karena pada uji normalitas diperoleh 

data yang berdistribusi normal. Penghitungan uji homogenitas ini dilakukan 

dengan menggunakan bantuan software SPSS 16.0 for Windows. Berikut hasil 

perhitungan homogenitas data dengan UjiLevene’s dapat dilihat pada Tabel 4.12 

di bawah ini. 

Tabel 4.13 

Uji Homogenitas Data Pretes dan Postes Kelas Eksperimen 
 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui hasil uji homogenitas data pretes 

dan postes di kelas eksperimen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,026. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa P-value (sig.) lebih kecil dari α = 0,05, sehingga H0 

ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan variansi antara kedua 

data pretes dan postes. Jadi data pretes dan postes untuk kelompok eksperimen 

tidak homogen. 

b. Uji Beda Rata-rata 

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, selanjutnya 

dilakukan analisis uji beda rata-rata untuk mengetahui perbedaan rata-rata data 

pretes dan postes di kelas eksperimen. Uji beda rata-rata yang digunakan adalah 

uji perbedaan rata-rata dari Paired Samples Test karena data pretes dan postes 

pada kelompok eksperimen berdistribusi normal tetapi berada pada kelompok 

variansi yang tidak homogen. Adapun uji hipotesisnya adalah sebagai berikut. 

 H0   : Tidak terdapat pengaruh latihan skipping terhadap hasil belajar 

lompat tinggi 

H1:Terdapat pengaruh latihan skipping terhadap hasil belajar lompat tinggi 

Kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima jika nilai signifikansi lebih atau 

sama dengan 0,05 dan H0 ditolak jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

F Sig. 

Nilai Eksperimen Equal variances 

assumed 
5.471 .026 

Equal variances 

not assumed 
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Perhitungan uji perbedaan rata-rata dari Paired Samples Testini dilakukan dengan 

menggunakan bantuan software SPSS 16.0 for Windows. Hasil perhitungan dapat 

dilihat pada Tabel 4.13 di bawah ini. 

Tabel 4.14 

Uji Beda Rata-rata Data Pretes dan Postes Kelas Eksperimen 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pretes_Eksperimen 

- 

Postes_Eksperimen 

-1.76875E1 7.89699 1.97425 -21.89551 -13.47949 -8.959 15 .000 

 

Dari Tabel 4.13dapat dilihat bahwa hasil perhitungan perbedaan rata-rata 

data pretes dan postes kelas kontrol dengan menggunakan uji  Paired Samples 

Testdengan taraf signifikan α = 0,005 didapatkan nilai P-value (Sig.2-tailed) 

=0,000 kurang dari 0,05. Karena uji hipotesis yang diuji hanya satu arah, maka 

untuk mendapatkan P-value (Sig.1-tailed), nilai P-value (Sig.2-tailed)=0,000 

dibagi dua, sehingga hasilnya 0,000. Karena P-value (Sig.1-tailed) yang didapat 

adalah 0,000 kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa latihan skippingberpengaruh terhadap hasil 

belajar lompat tinggi secara signifikan. 

3. Uji Hipotesis No. 3 

Berdasarkan uji hipotesis 1 dan 2, dapat diketahui bahwa pembelajaran 

yang menggunakan permainan lompat tali karet dan latihan skipping sama-sama 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemampuan gerak dasar lompat 

tinggi siswa, selanjutnya dilakukan analisis perbedaan kemampuan siswa antara 

kelompok eksperimen dengan kontrol. Hal ini untuk mengetahui apakah 

pembelajaran lompat tinggidengan menggunakan  permainan lompat tali karet 

lebih baik secara signifikan daripada pembelajaran lompat tinggi menggunakan 

latihan skipping dengan tujuan penelitian yang tercantum pada bagian 

pendahuluan. Adapun rumusan hipotesisnya yaitu sebagai berikut. 
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H0: Pembelajaran lompat tinggi menggunakan latihan skippingtidak lebih 

baik secara segnifikan daripada siswa yang menggunakan permainan 

lompat tali karet. 

H1:Pembelajaran lompat tinggi menggunakanlatihan skippinglebih baik 

secara segnifikan daripada siswa yang menggunakan permainan lompat 

tali karet.  

Kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima, jika P-value (Sig. 1-tailed) ≥ 0,05 

dan H0 ditolak jika P-value (Sig. 1-tailed) 0,05. Pada uji hipotesis ini, akan 

dibandingkan hasil postes kelompok eksperimen dan kontrol untuk mengetahui 

adanya perbedaan peningkatan atau tidak. 

Analisi uji hipotesis 3 ini dilakukan terhadap nilai gain normal yang didapat dari 

kelas eksperimen dan kontrol. Berikut adalah data nilai gain normal dari kedua 

kelompok 

Tabel 4.15 

Data Gain Normal 

Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

 

Eksperimen Kontrol 

0,4 0,090 

0,444 0,181 

0,4 0,181 

0,3 0,181 

0,4 0,285 

0,444 0,5 

0,571 0,272 

0,5 0,3 

0,5 0,272 

0,5 0,6 

0,2 0,181 

0,428 0,272 

0,25 0,6 

0,5 0,142 

0,5 0,272 

0,333 0,571 

 

Setelah didapat data gain normal dari masing-masing kelompok, 

selanjutnya dilakukan analisis uji hipotesis 3, dengan melakukan uji perbedaan 

rata-rata dari Independent Samples Test. Pehitungan ini dilakukan dengan 
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menggunakan bantuan software SPSS 16.0 for Windows. Hasil perhitungan dapat 

dilihat pada Tabel 4.16di bawah ini. 

Tabel 4.16 

Analisis Hasil Uji Hipotesis Rumusan Masalah 3 

 

  t-test for Equality of Means 

  

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Gain Equal variances 

assumed 
2.248 30 .032 .11020 .04903 .01007 .21032 

Equal variances not 

assumed 
2.248 24.807 .034 .11020 .04903 .00918 .21121 

 

 
Berdasarkan Tabel 4.15, perbedaan rata-rata postes kelas eksperimen dan kontrol 

berbeda. Hal ini terlihat dari P-value (Sig.2-tailed) yang diasumsikan varians 

homogen yaitu 0,032. Namun karena yang diujinya satu arah, maka 0,032 dibagi dua 

sehingga menjadi P-value (Sig.1-tailed) = 0,016. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

P-value (Sig.1-tailed) lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu, H0 

ditolak yang berarti terdapat perbedaan rata-rata peningkatan kelas eksperimen dan 

kontrol. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengaruh belajar lompat tinggi menggunakan 

latihan skippingpeningkatan kemampuan gerak dasarnya lebih baik daripada siswa 

yang memperoleh pembelajaran lompat tinggi dengan menggunakan permainan 

lompat tali karet.  

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

  Penelitian ini dimaksud untuk melihat keefektifan atau ada tidaknya pengaruh 

permainan lompat tali karet dan latihan skippingterhadap hasil belajar lompat tinggi.  

  Peneliti melakukan tes awal ( pretes ) dan tes akhir (postes) kepada kelompok 

kontrol dan eksperimen, kelompok control diberi perlakuan pembelajaran lompat 

tinggi melalui permainan lompat tali karet dan kelompok eksperimen diberi 

perlakuan dengan latihan skipping. Kondisi ini ini ditunjukan untuk mencari 

perbandingandi antara dua variable tersebut sebagai alternatif strategi pembelajaran 

dalam meningkatkan hasil belajar lompat tinggi terhadap siswa. 
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  Ketika pretes dilakukan untuk kelas kontrol, siswa memperoleh nilai rata-

rata sebesar 44,53, kemudian peneliti melakukan proses yang sama terhadap kelas 

eksperimen yaitu melakiukan pretes, siswa memperoleh nilai rata-rata 58,20. Hal 

tersebut dapat dikatakan bahwa hasil belajar lompat tinggi siswa masih rendah 

karena belum mencapai kriteria batas minimal ketuntasan belajar secara 

menyeluruh, yaitu sebesar 71. 

  Setelah mendapatkan perlakuan melalui permainan lompat tali karet dan 

latihan latihan skippingdilaksanakan, siswa memperoleh kenaikan nilai rata-rata, 

yaitu buat kelompok kontrol menjadi 59,37. Dengan demikian, rata-rata hasil 

belajar lompat tinggi melalui permainan lompat tali karet terkatagorikan cukup 

karena sudah melampaui batas minimal ketuntasan belajar. Selanjutnya untuk 

kelompok eksperimen siswa juga memperoleh kenaikan nilai rata-rata yaitu 

menjadi 75,81. Dengan demikian, rata-rata hasil belajar lompat tinggi melalui 

latihan skippingterkatagorikan cukup karena sudah melampaui batas ketuntasan 

belajar. Berikut grafik peningkatan nilai rata-rata hasil belajar lompat tinggi 

melalui permainan lompat tali karet dan latihan skipping. 

 

 

 Gambar 4.2 

Peningkatan Nilai Rata-Rata Hasil Belajar Lompat Tinggi Melalui 

Permainan Lompat Tali Karet Dan Latihan Skipping 

 

Melihat pada diagram di atas, peneliti menyimpulkan bahwa permainan 

lompat tali karet dan latiham skipping memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap hasil belajar lompat tinggi siswa. Hal itu dapat dilihat dari nilai rata-rata 

pretes ke postes yang diperoleh. Rata-rata nilai pretes kedua variabel tersebut 
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adalah 44,53 dan 58,20 dan mengalami peningkatan pada postes, yaitu 59,37 dan 

75,81. Kelas kontrol (Permainan lompat tali karet) mengalami peningkatan 

sebesar 14,84 poin, sedangkan kelompok eksperimen (Latihan skipping) 

mengalami peningkatan sebesar 17,61 poin. Dengan demikian, kedua latihan 

tersebut mengalami peningkatan secara signifikan dan memiliki pengaruh dalam 

meningkatkan hasil belajar gerak dasar lompat tinggi. Selanjutnya peneliti 

membandingkan kelas mana yang lebih berbengaruh, yaitu kelas eksperimen 

yang diberi perlakuan dengan latihan skippingpengaruhnya lebih besar yaitu 

peningkatannya sebesar 17,61 di bandingkan dengan kelompok kontrol yang 

diberi perlakuan permainan lompat tali karet peningkatannya cuma 14,84.  

Jadi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan permainan lompat 

tali karet dan latihan skippingterbukti efektif dan memiliki pengaruh dalam 

meningkatkan hasil belajar lompat tinggi siswa SD Negeri Sindanglaya 

Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. Oleh karena itu, penggunaan 

permainan lompat tali karet dan latihan skippingdapat membantu siswa untuk 

meningkatkan hasil belajar, bahkan kemampuan/keterampilan siswa dalam 

lompat tinggi.  

 

 


