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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Hasil Penelitian 

 Berdasarkan dari uraian yang telah dikumpulkan sebelumnya makan di 

dalam bab ini akan disajikan analisa pembahasan yang diperoleh dalam penelitian. 

Hasil penelitian ini akan digambarkan sesuai dengan tujuan dan hipotesis yang 

akan diajukan sebelumnya.  

 Hasil pengukuran lari sprint 100 meter pada UKM Atletik FIK UNJA. 

Dapat dilihat dan terangkum pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.1 Deskripsi Hasil Lari Sprint 100 Meter 

Keterangan Rata-rata SD Varian 
Skor 

Maximum 

Skor 

Minimum 

N 

(Sampel) 

Pretest 12,92 0,8084 0,8991 14,74 12,23 
8 

Postest 12,90 0,8081 0,8989 14,72 12,21 

 

 Tes awal pada penelitian ini melakukan tes lari sprint 100 meter dengan 

sampel melakukan tes lari sprint 100 meter, sehingga dalam tes awal ini tidak ada 

perlakukan pada UKM Ateltik FIK UNJA tersebut. Dalam tes awal ini di dapat 

jumlah nilai keseluruhan hasil lari sprint 100 meter pada UKM Atletik FIK UNJA 

adalah 103,3 dengan demikian dapat dirata-ratakan hasil lari sprint 100 meter 

pada UKM Atletik FIK UNJA adalah 12,92 maka hasil tes awal lari sprint 100 

meter dapat  dikategorikan baik.  

 Tes akhir penelitian ini yaitu tes yang dilakukan setelah anggota UKM 

Ateltik FIK UNJA tersebut diberi perlakukan atau di beri latihan, sehingga tes 
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akhir ini merupakan tes setelah melakukan latihan variasi speed ladder drill dan 

naik turun tangga. Pada tes akhir ini di dapat seluruh hasil catatan waktu sebesar 

103,21. Dengan demikian rata-rata hasil lari sprint 100 meter pada anggota UKM 

Atletik FIK UNJA adalah sebesar 12,90 maka hasil tes ini dapat dikategorikan 

baik.  

 Jika dilihat dari hasil lari sprint 100 meter pada anggota UKM Atletik FIK 

UNJA tes awal berjumlah 103,33 jika di bandingkan dengan hasil tes akhir lari 

sprint 100 meter pada anggota UKM Atletik FIK UNJA sebesar 103,21 terlihat 

tampak perbedaan diantara kedua hasil tes tersebut. Hal ini dapat dilakukan 

dengan membandingkan tes akhir dan tes awal terhadap Thitung  dalam taraf 

kepercayaan 0,05. Apabila Thitung lebih besar dari Ttabel ini berarti adanya 

perbedaan dan sebaliknya apabila Thitung  lebih kecil dari Ttabel ini berarti tidak 

adanya bperbedaan yang berarti. 

 

4.2. Distribusi Frekuensi 

 Hasil penelitian akan digambarkan sesuai dengan tujuan dan hipotesis yang 

diajukan sebelumnya. Gambarran dari data hasil penelitian dapat dilihat pada 

distribusi frekuensi dan hitogram pada tes awal dan tes akhir sebagai berikut :  

Tabel 4.2 Frekuensi Data Tes Awal Lari Sprint 100 Meter  

NO. 
Kelas Interval Lari Sprint 

100 meter (Detik) 

Frekuensi 
Klasifikasi 

Fa Fr 

1 < 09.00 0 0 Sangat Baik 

2 10.00 – 11.00 0 0 Baik 

3 12.00 – 13.00 7 87,5 Cukup 

4 14.00 – 15.00 1 12,5 Kurang 

5 > 15.00 0 0 Kurang Sekali 

Jumlah 8 100  



41 

 

 Berdasarkan frekuensi tes awal lari sprint 100 meter di atas untuk kategori 

cukup sebanyak 7 orang dengan persentase 87,5%, kemudian pada kategori 

kurang sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 12,5%, kemudian dapat 

dilihat kembali pada histogram sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Histogram Pretest Lari Sprint 100 Meter 

Tabel 4.3 Frekuensi Data Tes Akhir Lari Sprint 100 Meter 

NO. 
Kelas Interval Lari Sprint 

100 meter (Detik) 

Frekuensi 
Klasifikasi 

Fa Fr 

1 < 09.00 0 0 Sangat Baik 

2 10.00 – 11.00 0 0 Baik 

3 12.00 – 13.00 7 87,5 Cukup 

4 14.00 – 15.00 1 12,5 Kurang 

5 > 15.00 0 0 Kurang Sekali 

Jumlah 8 100  

 

 Berdasarkan frekuensi tes akhir lari sprint 100 meter di atas untuk kategori 

cukup sebanyak 7 orang dengan persentase sebesar 87,5%, selanjutnya pada 

kategori kurang sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 12,5%. Kemudian 

dapat juga dilihat pada histogram sebagai berikut :  
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Gambar 7. Histogram Tes Akhir Lari Sprint 100 Meter 

 

4.3. Uji Syarat Analisis 

 Pada rancangan penelitian telah dikemukakan bahwa untuk melihat 

pengaruh latihan variasi speed ladder drill dan naik turun tangga maka digunakan 

analisis perbedaan. Adapun persyaratan analisis perbedaan sebagai berikut :  

4.3.1. Uji Normalitas  

 Analisis Uji normalitas distribusi korvariabel dengan menggunakan latihan 

variasi speed ladder drill dan naik turun tangga data pretest dan posttest dianalisis 

dengan statistik uji normalitas liliefors dengan taraf signifikan yang digunakan 

sebagai dasar untuk menolak atau menerima keputusan normal atau tidaknya 

suatu distribusi data adalah α = 0,05, membandingkan Lhitung  dengan Ltabel dengan 

menggunakan kriteria ; jika Lhitung lebih besar dari Ltabel (Lo > Lt) berarti populasi 
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berdistribusi tidak normal sebaliknya jika Lhitung lebih kecil dari Ltabel (Lo < Lt) 

berarti populasi berdistribus normal.  

 Berikut ini adalah tebal hasil penelitian variasi latihan speed ladder drill 

dan naik turun tangga terhadap hasil lari sprint 100 meter pada UKM Atletik FIK 

UNJA sebagai berikut :  

Tabel 4.3.1 Uji Normalitas  

No. Bentuk Tes N Lhitung Ltabel Keterangan 

1 Tes Awal (Pretest) 8 0,0977 0,285 
Normal 

2 Tes Akhir (Posttest) 8 0,0960 0,285 

 

 Hasil data tes awal Lhitung 0,0977 < Ltabel 0,285 maka data tes awal lari 

sprint 100 meter dapat dikatakan normal dan hasil data tes akhir Lhitung 0,0960 < 

Ltabel 0,285 maka data tes akhir lari sprint 100 meter dapat dikatakan normal 

karena setiap latihan yang di lakukan oleh atlet tiap minggu selalu mengalami 

peningkatan.  

4.3.2. Uji Homogenitas 

 Untuk menentukan apakah varian sampel sama atau tidak, maka diajukan 

uji homogenitas pada tabel di bawah berikut ini :  

Tabel 4.3.2 Uji Homogenitas  

No. Bentuk Tes N S Fhitung FTabel Keterangan 

1 Tes Awal (Pretest) 8 0,8991 
1,00 3,79 Homogen 

2 Tes Akhir (Posttest) 8 0,8989 
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 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil varian data tes awal dan tes 

akhir jika dibandingkan Fhitung (1,00) < Ftabel (3,79) maka data dapat dikatakan 

bersifat homogen.  

 

4.4. Uji Hipotesis 

 Untuk menguji hipotesis dilakukan perbandingan antara Thitung dengan nilai 

persentil dari distribusi untuk taraf nyata α = 0,05 dan derajat kebebasan dk = N-1 

di peroleh Thitung = 2,04940 dan Ttabel = 1,89458 (Thitung > Ttabel) dalam penelitian 

ini dapat dipahami bahwa “ada pengaruh variasi latihan speed ladder drill dan 

naik turun tangga terhadap lari sprint 100 meter pada UKM Atletik FIK UNJA”. 

Tabel 4.4. Uji Hipotesis 

No. Bentuk Tes N S Thitung Ttabel Keterangan 

1 Tes Awal (Pretest) 8 0,8991 

7,93777 1,89458 

Diterima pada 

tingkat 

kepercayaan 

95% 
2 Tes Akhir (Posttest) 8 0,8989 

 

 Hasil data hasil hipotesis Thitung 7,93777 > Ttabel 1,89458 maka hasil uji 

hipotesis dapat diterima pada tingkat kepercayaan 95%. 

 

4.5. Pembahasan 

 Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang menggunakan uji t-

tes dalam penelitian ini, diharapkan menimbulakan kesimpulan yang dapat dan 

sesuai dengan data yang diperoleh. Dengan demikian dalam kesimpulan yang 
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diambil nantinya akan memperlihatkan gambaran langsung dari data yang 

diharapkan selama eksperimen ini dilakukan. Untuk itu perlu kiranya pengkajian 

tentang metodologi dan kajian teori dari penelitian. Pengetahuan yang diperoleh 

melalui pendekatan ilmiah dan dibuat berdasarkan teori-teori secara sistematis dan 

dilakukan dengan langkah-langkah atau prosedur yang benar, maka pengetahuan 

yang di dapatkan tentu benar pula, dengan demikian hasil penelitian dapat 

diterima kebenarannya.  

 Menurut Arikunto (2006:3) penelitian eksperimen merupakan penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari sesuatu yang dikenakan 

pada sampel yang akan di selidiki dengan maksud untuk melihat akibat perlakuan. 

Akibat yang ada dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel  tes lari sprint 100 

meter terlihat adanya perbedaan peningkatan setelah melakukan variasi latihan 

speed ladder drill dan naik turun tangga yang memberikan peningkatan hasil lari 

sprint 100 meter.  

 Dalam pelaksanaannya penelitian ini, peneliti mengkaji tentang peningkatan 

pada sampel yang mulanya anggota UKM Atletik FIK UNJA tersebut pada hasil 

lari sprint 100 meter pada catatan waktu mereka masih kurang. Dengan adanya 

perlakuan maka hasil lari sprint 100 meterpada sampel menjadi meningkat. 

Variasi latihan speed ladder drill dan naik turun tangga dapat meningkatkan hasil 

lari sprint 100 meter, hal ini membutuhkan sebuah proses yang tidak mudah 

karena sampel tersebut harus selalu bugar dan siap saat diberiprogram latihan, dari 

mulai pengambilan tes awal (pretest) yaitu lari sprint 100 meter sampel sebelum 

diberikan program latihan, dari tes awal hasil lari sprint 100 meter waktu yang 
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tercepat dalam melakukan tes lari sprint 100 meter sebesar 12,23 detik, dan yang 

paling lambat sebesar 12,92 detik, selanjutnya pada tahap perlakuan (treatment) 

pada sampel menggunakan variasi latihan speed ladder drill dan naik turun 

tangga. Dari proses perlakuan ini tampak kecepatan sampel tersebut dari minggu 

ke minggu mengalami peningkatan yang mana pada tahap awal latihan sebagian 

dari sampel tersebut masih ada yang belum memahami cara melakukan variasi 

latihan speed ladder drill dan naik turun tangga, dengan adanya latihan tersebut, 

kecepatan lari sprint 100 meter dapat meningkat secara perlahan. Hasil lari sprint 

100 meter tersebut tentunya dengan latihan yang terprogram atau tersusun secara 

sistematis. Setelah tahap perlakuan (treatment) ini selanjutnya pada tahap terakhir 

(postest) prosedur pelaksanaan tes akhir ini dilakukan satu hari setelah selesai 

tahap perlakuan (treatment) maka dilakukanlah tes akhir untuk mengukur hasil 

dari perlakuan disini akan terlihat hasil lari sprint 100 meter pada UKM Atletik 

FIK UNJA apakah terjadi peningkatan atau sebaliknya tidak sama sekali terjadi 

peningkatan. Hasil lari sprint 100 meter sesudah diberi perlakuan yaitu dengan 

waktu yang tercepat adalah 12,21 detik dan yang terlambat yaitu 14,72 detik dan 

rata-rata dari hasil tes akhir yaitu mengalami peningkatan sebesar 12,90 detik. 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang menggunakan rumus uji-T 

dalam penelitian ini, diharapkan dapat melahirkan kesimpulan yang tepat sesuai 

dengan data yang diperoleh. Adapun yang dapat diperoleh mengacu dan tidak lari 

dari data yang diperoleh. Dengan demikian akan memperlihatkan gambaran 

langsung dari data yang di dapatkan selama penelitian eksperimen dilakukan. 
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 Berdasarkan hasil analisis dari tes awal sampai tes akhir diperoleh nilai 

Thitung sebesar 7,93777 bila dibandingkan dengan nilai TTabel 1,89458 ini 

menunjukkan terdapatnya peningkatan yang bearti. Hal ini disebabkan oleh 

pelaksanaan perlakukan dalam suatu latihan sebanyak 18 kali pertemuan dengan 

frekuensi latihan 3 kali dalam satu minggu hal ini menunjukkan bahwa sudah jelas 

hasil yang diperoleh pada tes awal dan tes akhir berbeda, karena sampel telah 

diberi perlakuan latihan maka semakin baik hasil yang diperoleh.  

 Dari analisis data yang dilakukan, ternyata hipotesis alternatif (Ha) yang 

dikemukakan dalam penelitian dapat di terima kebenarannya, dengan kata lain 

terjadi peningkatan antara tes awal dan tes akhir dan dapat di pahami bahwa 

terdapat pengaruh variasi latihan speed ladder drill dan naik turun tangga 

terhadap hasil sprint 100 meter pada UKM Ateltik FIK UNJA. Latihan ialah 

upaya sadar yang dilakukan secara berkelanjutan sistematis untuk meningkatkan 

kemampuan fungsional raga yang sesuai dengan tuntutan penampilan cabang 

olahraga itu sendiri, untuk dapat menampilkan mutu tinggi cabang olahraga iut 

baik pada aspek kemampuan dasar (latihan fisik) maupun pada aspek kemampuan 

keterampilannya (latihan teknik) adapun latihan yang dilakukan ini untuk 

meningkatkan kecepatan lari sprint 100 meter saat akan melakukan pertandingan 

dan juga dapat melatih teknik lari sprint 100 meter (Wijoyo, 1992:78) sedangkan 

menurut Harsono (2000:54) menegaskan “Training adalah proses yang sistematis 

dari latihan yang dilakukan secara berulang-ulang, dengan kian hari kian 

bertambah jumlah beban latihannya.” Variasi latihan speed ladder drill dan naik 

turun tangga dilakukan kian hari kian meningkat intensitas latihan demi 
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memberikan pengaruh pada kecepatan lari sprint 100 meter pada UKM Atletik 

FIK UNJA.  

 Keterkaitan variasi latihan speed ladder drill dan naik turun tangga sangat 

berpengaruh terhadap kecepatan lari sprint 100 meter karena variasi latihan speed 

ladder drill dan naik turun tangga sangat mempengaruhi pada daya ledak otot 

tungkai sebab latihan yang diberikan memiliki elemen-elemen penting pada 

tungkai. Apabila daya ledak otot tungkau kurang baik maka kecepatan seorang 

pelari juga kurang baik dan apabila daya ledak baik maka kecepatan seorang 

pelari akan baik juga, bahkan dapat melebihi terget yang telah diberikan oleh 

pelatih atau pembina. Setiap latihan yang dilakukan oleh seseorang haruslah 

bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil dan prestasi yang memuaskan.  


