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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data Hasil   

Penelitian Berdasarkan uraian yang telah dikumpulkan sebelumnya maka di 

dalam bab ini akan disajikan analisa pembahasan yang diperoleh dalam penelitian 

ini. Hasil penelitian ini akan digambarkan sesuai dengan tujuan dan hipotesis yang 

akan diajukan sebelumnya.  

Hasil keterampilan tendangan mawashi geri Atlet pemula Shorinji Kempo 

Kota Jambi, dapat dilihat dan terangkum pada tabel sebagai berikut: 

Table.4.5 Hasil Keterampilan Trendangan Mawashi Geri 

Keterangan Rata-Rata Sd Variasi Jumlah 

Nilai 

Maximum 

Jumlah 

Nilai 

Minimum 

Pretest 

 

18,8125 3,41 11,62917 23 13 

Postest 

 

23,0625 3,96 15,6625 33 16 

 

4.1.1  Tes Awal  

Tes awal pada penelitian ini melakukan tes keterampilan tendangan 

mawashi geri sehingga dalam tes awal ini tidak ada perlakuan Atlet pemula 

Shorinji kempo  Kota Jambi. Dalam tes awal ini didapatkan hasil jumlah 

keseluruhan tes keterampilan tendangan mawashi geri yang berjumlah 3,41 

poin (terdapat pada lampiran), dengan demikian dapat dirata-ratakan hasil tes 

keterampilan tendangan mawashi geri atlet pemula shorinji kempo Kota 
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Jambi adalah 18,8125 poin maka hasil tes awal keterampilan 

tendangan mawashi geri dapat dikatagorikan sedang.  

Table. 4.6 Analisis Frekuensi Dan Tes Awal 

No Jumlah Nilai 
Klasifikasi Keterampilan 

Tendangan Mawashi Geri 
Frekuensi Persentase 

1 0-7 Sangat kurang 3 18,75% 

2 8 - 14 Kurang  7 43,75% 

3 15 - 21 Cukup  6 37,5% 

4 22 – 28 Baik  0 0% 

5 29 - 35 Sangat Baik  0 0% 

Jumlah 16 100% 

 

Berikut merupakan hasil tes awal yang diperoleh bahwa hasil tes awal 

keterampilan tendang mawashi geri atlet pemula dojo kebun kelapa kota 

jambi yang memiliki kategori sangat baik sebanyak 0 orang dengan 

persentase 0%, kategori baik sebanyak 0 orang dengan presentase 0%,  

kategori cukup sebanyak 6 orang dengan persentase 37.5%, katagori  kurang 

7 orang dengan persentase 43.75% sangat kurang 3 orang dengan 

persentase18.75% Berdasarkan tabel di atas, maka di buat histogram sebagai 

berikut.  
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Gambar 4.7 histogram pre-test 

4.2.1 Tes Akhir  

  Tes akhir penelitian ini yaitu tes yang dilakukan setelah atlet pemula 

shorinji kempo Kota Jambi tersebut diberi perlakuan atau di beri latihan 

Latihan kelenturan pinggul, Mengangkat Lutut Dan Paha Sejajar, Latihan 

tendangan mawashi geri sehingga pada tes akhir ini merupakan tes setelah 

melakukan latihan tersebut. Pada tes akhir ini didapatkan jumlah keseluruhan 

tes keterampilan tendangan mwashu geri yaitu 369 poin (terdapat pada 

lampiran). Dengan demikian rata-rata hasil tes keterampilan tendangan 

mawashi geri ini adalah sebesar 23.0625  poin, maka hasil tes akhir 

keterampilan tendangan mawashi geri dikatagorikan sangat memuaskan. 
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Table 4.7 Analisis Frekuensi Hasil Tes Akhir 

No Jumlah Nilai 
Klasifikasi Keterampilan 

Tendangan Mawashi Geri 
Frekuensi Petsentase 

1 0-7 Sangat kurang 0 0% 

2 8 - 14 Kurang  3 18,7% 

3 15 - 21 Cukup  10 62,5% 

4 22 – 28 Baik  2 12,5% 

5 29 - 35 Sangat Baik  1 6,25% 

Jumlah 16 100% 

 

 Berikut merupakan hasil tes awal yang diperoleh bahwa hasil tes awal 

keterampilan tendang mawashi geri atlet pemula dojo kebun kelapa kota jambi yang 

memiliki kategori sangat baik sebanyak 0 orang dengan persentase 0%, kategori baik 

sebanyak 0 orang dengan presentase 0%,  kategori cukup sebanyak 6 orang dengan 

persentase 37.5%, katagori  kurang 7 orang dengan persentase 43.75% sangat kurang 

3 orang dengan persentase18.75% Berdasarkan tabel di atas, maka di buat histogram 

sebagaiberikut.  
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Gambar 4.8 histogram 

4.2 Pengujian Persyaratan Analisis 

   Hipotesis penelitian ini adalah “terdapat pengaruh signifikat variasi latihan 

tendangan terhadap keterampilan tedangan mawashi geri atlet pemula shorinji 

kempo kota Jambi. Untuk  menguji hipotesis ini diterima atau tidak maka penulis 

membandingankan hasil rata-rata data tes awal dan tes akhir dengan mengunakan 

uji-t sebelum uji-t dilakukan uji normalistas dan homogenitas varians data.  

4.3  Uji Normalitas 

  Uji normalitas yang digunakan adalah uji lillieforts dengan kriteria data 

berdistribusi normal  apabila 𝐿0(𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ) < (𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙).  Berdasarkan 

hasilanalisis diperoleh nilai 𝐿0untuk data tes awal dan  tes  akhir 

atletkeseluruhan secara berturut 0.1131 : 0.1664 < 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  =  0.213. maka 

berdasarkananalisis data ini dapat disimpulkan bahwa tes  awal dan tes akhir atlet 

pemulashorinji kempo Kota Jambi keseluruhan dengan jumlah sampel 16 orangatlet 
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pemula shorinji kempo kota jambi berdistribusi normal hasilnya secarakeseluruhan 

 seperti terlihat pada table berikut ini : 

 

Tabel 4.8. Uji Normalitas Hasil Tes Keterampilan Tendangan Mawashi Geri 

No Kelas  

 

N 𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Keterangan 

1 Data tes awal  

 

16 0,1131 0,213 Normal 

2 Data tes akhir  

 

16 0,1664 0,213 Normal 

  

4.4 Uji Homogenitas  

  Uji homogenita varians menggunakan rumus uji F dengan kriteria data yang 

dinyatakan homongen apa bila 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔< 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada taraf signifikat α=0,05. 

Berdasarkan analisi uji F diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 pada tes  awal dan tes akhir = 0,86 

< 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 2,40 dengan dk pembilang (df) N-1= 15 dk penyebut (N-1) = 15 dengan 

demikian dapat dinyatakan data tes awal dan tes akhir keterampilan tendangan 

mawashi geri atlet  pemula shorinji kempo kota jambi homogen.  

Table 4.9. Uji Homogenitas  

 

No  

 

   

        Kelas  

 

N  

 

         𝑆2 

 

 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

 

    Ket  

1    Data tes awal  

 

16 11,6291  

1,43 

 

2,40 

 

Homogen 

2 Data tes akhir  

 

16 15,6625 

 

   Hasil dari uji homogenitas  dikatakan homogen apabila 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  1,43 <𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

2,40 maka dikatakan besifat homogen 
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4.5. Uji Hipotesis Hasil Keterampilan Tendangan Mawashi Geri  

  Setelah di lakukan uji normalitas dan uji homogenitas dilakukan uji hipotesisi 

untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variasi latihan tendangan terhadap 

keterampilan tendangan pada atlet pemula shorinji kempo kata jambi.  

 

Table 4.10. Uji Hipotesis 

No  Hasil N 𝑆2 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
α 0,05 

Keterangan  

1 

 

Tes awal  16 11,6291 

9,65 1,75305 

Diterima pada 

Tingkat 

kepercayaan  

95% 
2 

 

Tes akhir  16  15,6625 

 

  Hasil data hipotesis 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 9,65 > 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,75305 maka hasil uji hipotesis 

dapat diterima pada tingkat kepercayaan 95%.  

4.4  Pembahasan  

  Dalam pelaksaan penelitian ini, tes dilakukan sebanyak 2 kali  yaitu tes awal 

dan tes akhir. Tes awal yang dilakukan bertujuan utk melihat keterampilan dalam 

menendang mawashi geri atlet pemula shorinji kempo kota jamb, sebelum di beri 

perlakuan dan tes akhir yang dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana 

pengaruh variasi latihan tendangan    terhadap keterampilan tendangan mawashi geri 

atlrt pemula kota jambi.  

  Untuk menganalisis hasil eksprimen dapat dilakukan dengan menganalisis 

dat tes awal dan tes akhir keterampilan sampel dengan lembar observasi kemampuan 

tendangan analisi uji-t semua criteria uji-t aoa bila tehitung lebih besar dari pada t 

table berarti tidak ada perbedaan yang berarti. Hal ini sesuai dengan pendapat oleh 

subjono. (2012:277) dalam penelitian komparasional yang dilakukan perbandingan 
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antara dua variable yaitu apakah signifikat dua variable yang sedang di 

perbandingakan atau di cari perbedaannnya itu memaang berbeda, ataukah 

perbedaan itu terjadi secara kebetulan saja, untuk menncari perbedaan yang 

signifikat tersebut mengunakan tes uji t sebagai teknik dasar analisis data.  

  Hasil nilai pada tes awal adalah sebesar  301 dengan rata-rata 18,8125  

sedang kan tes akhir adalah sebesar 369 dengan rata-rata 23,0625 skor. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa atlet pemula yang melakukan latihan 

mengunakan variasi latihan tendangan mawashi geri dapat meningkat nilai atau hasil 

tes, dibanding dengan kenshi tidak mengunakan variasi latihan. Hasil penelitian ini 

menujukan bahwa pengunaan variasi latihan tendangan dapat meningkatkan 

keterampilan tendangan mawashu geri atlet pemula shorinji kempo kota jambi dan  

dapat di simpulkan bahwa ha di terima dan Ho ditolak. Diterima dengan taraf 95% 

atau α = 0,05 dk=(n-1) yang dapat dilihat dari hasil uji-t yaitu 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 9,65 di 

bandingkan dengan 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,75305.  

    


