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BAB V 

SIMPULAN, DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh tingkat validitas butir tes tahun 

ajaran 2013/2014 dengan tahun ajaran 2015/2016 bahwa untuk item tes wall pass 

pada tahun 2013/2014 termasuk kedalam kategori cukup, dan tahun ajaran 

2015/2016 termasuk kedalam kategori cukup. Item tes sit-up pada tahun 

2013/2014 termasuk kedalam kategori cukup, dan tahun ajaran 2015/2016 

termasuk kedalam kategori tinggi. Item tes push-up pada tahun 2013/2014 

termasuk kedalam kategori sedang, dan tahun ajaran 2015/2016 termasuk kedalam 

kategori cukup. Item tes illinois agility pada tahun 2013/2014 termasuk kedalam 

kategori sedang, dan tahun ajaran 2015/2016 termasuk kedalam kategori tinggi. 

Item tes stork balance test pada tahun 2013/2014 termasuk kedalam kategori 

rendah. Item tes standing broad jump pada tahun ajaran 2013/2014 termasuk 

kedalam kategori cukup. Item tes vertical jump pada tahun 2015/2016 termasuk 

kedalam kategori tinggi. Item tes sprint 60 meter pada tahun ajaran 2013/2014 

termasuk kedalam kategori cukup. Item tes lari 2.400 meter pada tahun 2013/2014 

termasuk kedalam kategori sedang, dan lari 1.600 meter pada tahun 2015/2016 

termasuk kedalam kategori cukup. 

Dan untuk nilai validitas seluruh tes tahun ajaran 2013/2014 dengan tahun 

ajaran 2015/2016 termasuk kedalam kategori sempurna. Sementara itu, tingkat 

reliabilitas tes untuk tahun ajaran 2013/2014 termasuk kedalam kategori rendah 

dan tingkat reliabilitas tes untuk tahun ajaran 2015/2016 termasuk kedalam 

kategori kuat. 

Dengan demikian, dinyatakan bahwa instrumen tes tahun ajaran 2015/2016 

cocok dan dapat dipercaya untuk pelaksanaan tes keterampilan jalur SBMPTN 

selanjutnya. 

B. Rekomendasi 

1. Untuk mengukur daya tahan kardiovascular calon mahasiswa baru pada 

pelaksanaan tes keterampilan jalur SBMPTN FPOK UPI Bandung ditahun 
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yang akan datang sebaiknya menggunakan tes lari 1600m. Dikarenakan 

adanya pengaruh dari aspek psikologis testee mengenai motivasi dalam 

mencapai jarak tempuhnya. 

2. Untuk mengukur daya ledak otot tungkai calon mahasiswa baru pada 

pelaksanaan tes keterampilan jalur SBMPTN FPOK UPI Bandung ditahun 

yang akan datang sebaiknya menggunakan vertical jump. Dikarenakan 

prosedur pelaksanaannya lebih sederhana. 

3. Dalam pelaksaan tes keterampilan selanjutnya, diharapkan untuk 

memperhatikan validitas dan reliabilitas instrumen tes yang digunakan 

sebagai alat ukurnya. 

4. Dalam pelaksanaan tes, hendaknya memakai metode test- retest. 

 


