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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

Pelaksanaan penelitian ini telah sesuai dengan ketuntasan pada bab III. 

Penelitian ini menggunakan satu sekolah yaitu di TK Mardisiwi Kepuhrejo 

dengan quasi eksperimental design dimana yang dijadikan subjek penelitian 

yaitu anak usia 4-6 tahun dan pemberian pretest-posttest dengan 

menggunakan kelas kontrol dan eksperimen.  

1. Data Variabel Bebas 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah 

permainan lempar bola. Dalam variabel bebas tidak ada yang 

dikumpulkan karena variabel bebas merupakan variabel perlakuan.  

2. Data variabel terikat 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah 

kemampuan motorik kasar. Data penelitian ini berupa kemampuan 

motorik kasar dengan menggunakan permainan lempar bola. Data 

penilaian motorik kasar dengan menggunakan permainan lempar bola 

berupa nilai pretest-posttest untuk masing-masing kelas yaitu kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Untuk hasil nilai keseluruhan anak dengan 

pretest-posttest kelas kontrol dan eksperimen dapat dilihat di lampiran. 
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B. Pengujian Hipotesis 

1. Prosedur analisis data 

Prosedur analisis data dalam pra-penelitian ini dengan 

menggunakan uji normalitas. Selanjutnya uji hipotesis dengan 

menggunakan statistik non parametrik. Prosedur yang digunakan untuk 

menganalisis data adalah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data pretest dari kelas kontrol dan eksperimen 

b. Mengumpulkan data posttest dari kelas kontrol dan eksperimen 

c. Mengalisis normalitas data dengan gain score analisis untuk mencari 

selisih nilai pretest-posttest 

d. Melakukan analisis statistik non parametrik dengan SPSS 16.0 for 

windows 

2. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini meliputi uji normalitas dan uji 

statistik non parametrik dengan menggunakan SPSS 16.0 for windows. 
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a. Uji Normalitas 

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  eksperimen kontrol 

N 30 30 

Normal Parameters
a
 Mean .73 .07 

Std. Deviation .583 1.015 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .343 .274 

Positive .257 .226 

Negative -.343 -.274 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.878 1.500 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002 .022 

a. Test distribution is Normal. 

  

Dari penyajian data normalitas tersebut dapat dilihat bahwa nilai 

Sig. dari data kelas kontrol yaitu 0,022 dan kelas eksperimen yaitu 

0,002. Berdasarkan ketentuan apabila Sig. > 0,05 maka data tersebut 

dikatakan berdistribusi normal, dan apabila Sig. < 0,05 maka data 

tersebut tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil Sig. pada tabel 

di atas menyatakan bahwa Sig. < 0,05 maka data penelitian ini tidak 

berdistribusi normal 

b. Hasil Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil normalitas yang telah dipaparkan pada sub uji 

normalitas yang telah dinyatakan bahwa data penelitian ini tidak 

berdistribusi normal, sehingga untuk uji statistiknya menggunakan 

statistik non parametrik. Data penelitian ini adalah data ordinal karena 

hasil penilaian untuk setiap masing-masing anak menunjukkan hasil 
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perbedaan antar nilai dengan jarak yang berbeda. Oleh karena itu 

dalam uji statistik non parametrik ini menggunakan rumus Mann 

Whitney melalui SPSS 16.0 for windows. Adapun hasil ujinya sebagai 

berikut: 

1) Uji Mann Whitney 

Tabel 4.2 Hasil Sebaran Data 

 

Kelas N Rata-rata  Sum of Ranks 

kelas kontrol 30 36.63 1099.00 

kelas eksperimen 30 24.37 731.00 

Total 60   

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Mann Whitney 

Test Statistics
a
 

 nilai 

Mann-Whitney U 266.000 

Wilcoxon W 731.000 

Z -2.942 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.003 

a. Grouping Variable: kelas 

 

Berdasarkan hasil hitung menggunakan rumus Mann Whitney 

di atas, dapat dilihat bahwa hasil hitungan Asymp. Sig. (2-tailed) 

yaitu 0,003. Sedangkan hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  
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H0 : tidak terdapat perbedaan kemampuan motorik kasar             

dengan permainan lempar bola  

Ha : terdapat perbedaan kemampuan motorik kasar dengan 

permainan lempar bola  

Syarat H0 diterima atau ditolak berdasarkan nilai Sig. 

sebagai berikut apabila Sig. > 0,05 maka H0 diterima, dan apabila 

Sig. < 0,05 maka H0 ditolak. Dari hasil perhitungan dapat dilihat 

bahwa nilai Sig. < 0,05 yaitu 0,003 maka H0 ditolak dan Ha 

diterima atau dengan kata lain bahwa terdapat perbedaan 

kemampuan motorik kasar dengan permainan lempar bola 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan kemampuan motorik kasar pada kedua kelompok. Oleh 

karena itu penelitian ini dapat dikatakan “Ada pengaruh 

permainan lempar bola terhadap kemampuan motorik kasar pada 

anak usia 4-6 tahun di TK Mardisiwi Kepuhrejo” 

 


