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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskkriptif, sehingga keadaan 

obyek akan digambarkan sesuai dengan data yang diperoleh. Penelitian 

tentang tingkat kemampuan forehand siswa kelas V yang mengikuti 

ekstrakurikuler tenis meja di SD Negeri Donokerto akan mendeskripsikan 

mengenai keadaan tingkat kemampuan forehand siswa kelas V yang 

mengikuti ekstrakurikuler tenis meja di SD Negeri Donokerto.  

Hasil penelitian memperoleh nilai maksimum sebesar 51 dan nilai 

minimum 22. Rerata diperoleh sebesar 33,24 dan standar deviasi sebesar 

9,05. Median diperoleh sebesar 28 dan modus sebesar 27. Selanjutnya data 

disusun dalam distribusi frekuensi sesuai dengan norma yang dipakai dan 

telah ditentukan pada bab sebelumnya, yang terbagi menjadi lima kategori 

yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang berdasarkan nilai 

mean dan standar deviasi. Tabel 2 berikut merupakan tabel perhitungan 

norma kategori tingkat kemampuan forehand siswa kelas V yang mengikuti 

ekstrakurikuler tenis meja di SD Negeri Donokerto. 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh kecenderungan norma kategori 

tingkat kemampuan Forehand siswa kelas V yang mengikuti ekstrakurikuler 

tenis meja di SD Negeri Donokerto. Dengan demikian maka distribusi 

frekuensi tingkat kemampuan Forehand siswa kelas V yang mengikuti 
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ekstrakurikuler tenis meja di SD Negeri Donokerto dapat disusun seperti 

tampak pada tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3.  Distribusi Frekuensi Tingkat Kemampuan Forehand Siswa Kelas 
V Yang Mengikuti Ekstrakurikuler Tenis Meja di SD Negeri 
Donokerto 

 

No Kelas Interval Kategori Frekuensi Frekuensi 
Relatif 

1 X ≤ 19,67 Sangat Kurang 0 0,00% 
2 19,67 < X ≤ 28,72 Kurang 9 52,94% 
3 28,72 < X ≤ 37,77 Cukup 1 5,88% 
4 37,77 < X ≤ 46,82 Baik 5 29,41% 
5 X > 46,82 Sangat Baik 2 11,76% 

Jumlah 17 100,00% 
 
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh bahwa 0 siswa (0%) mempunyai 

kemampuan forehand sangat kurang, 9 siswa (52,94%) mempunyai 

kemampuan forehand kurang, 1 siswa (5,88%) mempunyai kemampuan 

forehand cukup, 5 siswa (29,41%) mempunyai kemampuan forehand baik, 

dan 2 siswa (11,76%) mempunyai kemampuan forehand sangat baik. 

Frekuensi terbanyak terletak pada kategori kurang, yaitu sebesar 52,94%, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan Forehand siswa kelas 

V yang mengikuti ekstrakurikuler tenis meja di SD Negeri Donokerto 

sebagian besar adalah kurang. 

Apabila digambarkan dalam bentuk histogram, berikut gambar 

histogram tingkat kemampuan Forehand siswa kelas V yang mengikuti 

ekstrakurikuler tenis meja di SD Negeri Donokerto yang diperoleh. 
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tenis meja di SD Negeri Donokerto sebagian besar masih kurang. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kemampuan melakukan pukulan forehand masih 

tergolong kurangi, atau dapat dikatakan masih perlu ditingkatkan lagi. Dari 

17 siswa, hanya ada 5 siswa (29,41%) yang mempunyai kategori baik dan 2 

siswa (11,76%) dalam kategori sangat baik. Berdasarkan observasi secara 

visual, siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tenis meja memang 

tidak semuanya mahir dalam berman tenis meja, hanya ada beberapa siswa 

yang dapat bermain dengan mahir. Sebagian siswa mengikuti ekstrakurikuler 

tenis meja hanya ikut-ikutan dengan teman akrabnya, sehingga belum tentu 

siswa tersebut mempunyai bakat dan berpotensi baik dalam bermain tenis 

meja. 

Sesuai dengan karakteristik siswa SD bahwa merka gemar bermain, 

maka tidak salah jika siswa SD Donokerto juga gemar bermain. Hal itu 

terbukti dengan jumlah peserta ekstrakurikuler yang diselenggarakan bahwa 

untuk kelas V ada 17 siswa. Jumlah peserta yang sekian ini tidaklah sesuai 

dengan jumlah lapangan tenis meja yang hanya ada 2 lapangan, sehingga 

siswa yang memiliki kemampuan bermain tenis meja rendah akan lebih lama 

berkembang dibanding dengan siswa yang dari awal sudah mempunyai 

kemampuan bermain tenis meja tinggi. Secara khusus kemampuan forehand  

siswa juga tidak akan cepat meningkat dibandingkan siswa yang dari awal 

sudah mempunyai bakat tenis meja yang tinggi serta kemampuan bermain 

tenis meja yang tinggi. 
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Kegiatan ekstrakurikuler merupakan program sekolah, berupa 

kegiatan siswa di luar jam pelajaran yang bertujuan untuk menyalurkan dan 

mengembangkan bakat dan minat siswa. Dengan hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa tingkat kemampuan forehand siswa kelas V yang 

mengikuti ekstrakurikuler tenis meja di SD Negeri Donokerto sebagian besar 

masih kurang maka menjadi tugas berat bagi guru penjas atau pelatih 

ekstrakurikuler tenis maja di SD Negeri Donokerto agar dapat 

meningkatkannya. Kemampuan forehand merupakan kemampuan dasar 

dalam permainan tenis meja. Kemampuan ini sangat diperlukan dalam 

bermain tenis meja, karena apabila teknik ini tidak dikuasai dengan baik, 

maka seorang pemain juga tidak akan dapat melakukan teknik smash dengan 

baik.  

Dengan diketahuinyaa hasil penelitian ini, bahwa tingkat kemampuan 

forehand siswa kelas V yang mengikuti ekstrakurikuler tenis meja di SD 

Negeri Donokerto sebagian besar masih kurang, maka tidaklah mungkin 

apabila siswa SD Negeri Donokerto akan mempunyai prestasi yang baik pada 

cabang tenis meja. Hal ini dikarenakan salah satu kemampuan dasar siswa 

masih tergolong kurang. Untuk itu jika SD Negeri Donokerto menginginkan 

siswa-siswinya mempunyai prestasi tenis meja maka kemampuan dasar 

bermain tenis meja harus ditingkatkan terlebih dahulu, di antaranya 

meningkatkan kemampuan forehand yang masih tergolong kurang. 
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