
BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Diskripsi Lokasi Penelitian 

PAUD Tunas Bangsa Langensari terletak di Jalan Darmawangsa No 25 Rt 03 Rw 06 

Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. PAUD Tunas 

Bangsa Langensari berdiri pada 29 Februari tahun 2012. Tersedia satu ruang guru yang 

dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap pendidiknya. Di Paud Tunas Bangsa 

Langensari mempunyai sarana prasarana yang dapat memfasilitasi kegiatan belajar 

mengajar.  

 

4.2 Deskripsi Data 

4.2.1    Data Hasil Tes  

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah pendidik PAUD Tunas Bangsa 

Langensari Kec Ungaran Barat Kab Semarang. Jumlah pendidiknya ada 3 orang. Hasil 

pelatihan yang menggunakan aplikasi Siperran dalam menyusun RPPH, peneliti 

peroleh hasil pretest dan posttest. Dari 30 butir soal angket untuk mengambil data 

terhadap 3 orang pendidik di PAUD Tunas Bangsa Langensari (Kelompok 

eksperimen). 

Berdasarkan pada data posttest yang harus diperoleh pendidik yaitu skor 

maksimum 60 dan minimum 0. Sehingga diperoleh rentang = 60 – 0 = 60, dengan 

kategori ( melakukan dengan tepat, melakukan kurang tepat, tidak dilakukan) 

sedangkan panjang kelas interval = 60/3=20. Sehingga dapat dibuat interpretasi 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Interpretasi Data  

Nilai Interpretasi 

40-59 Melakukan dengan tepat 

20-39 Melakukan kurang tepat 

0-19 Tidak dilakukan 

 

 



 

 

Tabel 4.2 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pretest 3 23.00 46.00 35.3333 11.59023 

Posttest 3 48.00 62.00 55.6667 7.09460 

Valid N (listwise) 3     

 

1.2.2 Data Pretest Kelas Eksperimen 

Data pretest merupakan data awal yang diambil untuk mengetahui kemampuan 

pendidik dalam menyusun RPPH dengan menggunakan aplikasi Siperran sebelum diberi 

perlakuan, pengambilan data dilakukan dengan menggunakan angket sebanyak 30 soal 

yang sesuai dengan pokok bahasan yang akan disampaikan yaitu pembuatan Prosem, 

RPPM dan RPPH.  

Berdasarkan tabel di atas pretest pada kelompok eksperimen diperoleh rata-rata 

skor 35,3333. Skor maksimum yang diperoleh adalah 46 dan minimum adalah 23. Data 

tersebut menunjukan bahwa hasil pelatihan pendidk  termasuk kategori melakukan kuran 

tepat (dari interpretasi data). 

 

4.2.3  Data Posttest Kelas Eksperimen 

Posttest merupakan hasil dari tes uji penelitian yang terakhir setelah diberikan 

perlakuan, pengambilan data dilakukan dengan menggunakan soal pilihan ganda sebanyak 

30 soal yang sesuai dengan pokok bahasan yaitu Prosem. RPPM, RPPH. Berdasarkan tabel 

di atas posttest pada kelompok eksperimen diperoleh rata-rata sor 55,6667. Skor 

maksimum yang diperoleh adalah 62 dan minimum adalah 48. Data tersebut, menunjukan 

bahwa hasil pelatihan pendidik dengan  menggunakan aplikasi Siperran masuk dalam  

kategori melakukan dengan tepat (dari interpretasi data). 

 

4.3 Analisis Data 

4.3.1 Uji Persyaratan Analisis 

Sebelum menganalisis data yang didapatkan terutama sebelum menguji 

hipotesis, sebagai langkah awal untuk menentukan rumus mana yang akan digunakan 



dalam menguji hipotesis tersebut. Maka penulis akan melakukan beberapa uji data 

seperti uji –t ,uji normalitas dan  uji homogenitas. 

4.3.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

dihasilkan dari masing-masing variabel merupakan suatu distribusi normal atau 

tidak. Pengujian kenormalan dari distribusi masing-masing variabel dengan 

menggunakan SPSS 19. 

Adapun hasil dari uji normalitas dengan menggunakan SPSS 19, bisa dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.3 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Pretest Posttest 

N 3 3 

Normal Parameters
a,b

 Mean 35.3333 55.6667 

Std. Deviation 11.59023 7.09460 

Most Extreme Differences Absolute .224 .241 

Positive .190 .193 

Negative -.224 -.241 

Kolmogorov-Smirnov Z .388 .418 

Asymp. Sig. (2-tailed) .998 .995 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 Tabel Tests of Normality, dengan interval kepercayaan 95%, maka nilai α = 

5%. Uji normalitas baik dengan metode Kolmogorov- Smirnov dapat dilakukan 

dengan melihat nilai Signifikan apabila nilai Sig > α maka distribusinya normal. 

Distribusi tidak normal jika sebaliknya. 

Berdasarkan hasil tabel di atas, untuk pengujian normalitas, dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov pada aplikasi Siperran dan menyusun RPPH diperoleh nilai 

signifikan 0.388 dan 0,418 berada dibawah 0,05.berdasarkan table ini termasuk data 

yang digunakan berdistribusi normal. 

 

4.3.3    Uji –t dan Uji homogenitas 

Uji –t adalah  data tersebut hanya menguji sampel yang terdiri dari satu 

yaitu implementasi aplikasi Siperran dalam menyusun RPPH di PAUD Tunas 



Bangsa Langensari. hasil dari uji-t adalah -7.810 dengan mean Pretes 35.333 dan 

posttest 55.667 dari 30 item pernyataan aplikasi Siperran dengan standart deviation 

pretest 11.59023 dan Deviation Postest 7.09460. sig yang didapat adalah 0.25 

dengan korelasi 0.999 dan perbedaan pair sampel dengan mean -20.33333 dengan 

sig tailed .016 yang mengatakan bahwa data tersebut termasuk data yang homogen.   

 

Tabel 4.4 

Paired Samples Test 

  

Paired Differences t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

     Lower Upper 

Pair 1 pretest - 

posttest 
-20.33333 4.50925 2.60342 -31.53493 -9.13174 -7.810 2 .016 

 

4.3.4 Hipotesis 

Ha : terdapat perbedaan hasil Implementasi aplikasi Siperran meningkatkan 

ketrampilan pendidik dalam menyusun RPPH. 

Ho : tidak terdapat perbedaan hasil ketrampilan pendidik PAUD  dalam 

menyusun RPPH dengan menggunakan aplikasi Siperran 

Jika  > 0,5 , maka Ho ditolak dan sebaliknya. 

Pengujian dengan menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikan α = 5%. 

Signifikan 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam 

penelitian. Jadi uji t tingkat signifikan 0,639 dan ini membuktikan bahwa tingkat 

signifikan itu diatas rata –rata sehingga Ho  ditolak Ha itu diterima. 

 

4.4.5 PEMBAHASAN 

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian Pre Eksperimen yaitu one 

group pretest-posttest. Dimana hasilnya akan berbeda sebelum adanya perlakuan dan 

sesudah perlakuan. Implementasi aplikasi Siperran  dalam meningkatkan ketrampilan 

pendidik dalam menyusun RPPH. Dilakukan 4 kali pelatihan.  

 



Pelatihan 1  

Dalam pelatihan tahap pertama pelaksanaan aplikasi Siperran yaitu pelaksanaan 

dimana peneliti dan pendidik berdiskusi tentang aplikasi Siperran dalam menyusun 

RPPH. Dari hasil pelaksanaan diperoleh cara-cara mengoperasikan komputer. Dari 

cara login, memasukkan password, mengenal icon-icon yang ada dalam tampilan 

Siperran. Cara memasukkan, cara mengganti, cara menghapus. Memasukkan tahun 

ajaran, semester, kalender pendidikan. 

Observer 

1) Masih ada pendidik yang tidak mampu dalam mengoperasikan komputer 

2) Masih ada pendidik yang tidak mengerti cara menempatkan kursor ke icon yang 

dituju. 

3) Masih ada pendidik yang kebingungan dalam memasukkan, mengganti, 

menghapus data 

4) Masih ada pendidik belum mengerti cara membuat kalender pendidikan 

Solusi observer 

1) Dalam pelatihan selanjutnya di berikan pengarahan tahap demi tahap 

2) Dalam pelatihan tidak diberi posttest tapi diberikan pretest. 

 

Pelatihan 2 

Dalam pelatihan tahap kedua pelatihan dilakukan seperti pelatihan pertama dimana 

observer memberikan pengarahan. Sebelum melakukan pelatihan selanjutnya. Dari 

hasil pretest akan diketahui sejauh mana dari pendidik dalam mengaplikasikan 

Siperran. Pelatihan kedua ini, memasukkan daftar lagu, daftar tepuk, dan ruang 

lingkup. Data yang dimasukkan adalah ruang lingkup perkembangan pertama, 

kedua, ketiga. Dimana dalam memasukkan ruang lingkup harus benar. 

Observer 

1. Masih ada pendidik yang kurang referensi lagu 

2. Masih ada pendidik yang kurang referensi tepuk 

3. Masih ada pendidik yang belum benar dalam memasukkan ruang lingkup 

perkembangan  

Solusi observer 

1. Memberikan daftar lagu umum sesuai tema 

2. Memberikan daftar tepuk  



3. Meneliti ruang lingkup perkembangan yang dimasukkan sudah benar atau 

belum. 

 

Pelatihan 3 

Pada pelatihan ketiga, dilakukan seperti pelatihan pertama dan kedua. Dimana 

observer memberikan pengarahan dan gambaran di pelatihan ketiga ini. 

Pelaksanaan di pelatihan ketiga ini adalah memasukkan materi pembelajaran.  

Observer 

1. Masih ada pendidik dalam menyusun materi pembelajaran yang akan dibuat 

2. Pendidik sudah terbiasa membuat materi pembelajaran 

Solusi observer 

Memberikan gambaran tentang materi pembelajaran 

 

Pelatihan 4 

pada pelatihan keempat ini adalah pelatihan yang terakhir. Dari semua data yang 

sudah dimasukkan akan diproses untuk melihat hasil RPPH yang sudah dibuat 

dengan menggunakan aplikasi Siperran. Dimana semua komponen RPPH tampak. 

Seperti: identitas, waktu, hari/tanggal, tema subtema, indikator, alat dan bahan 

dsb. 

Observer 

1. Masih ada pendidik yang salah dalam memasukkan data, sehingga data tidak 

pas dengan data yang harus dimasukkan  

2. Masih ada data yang belum dimasukkan  

 

Solusi observer 

Mengecek kembali data yang sudah di masukkan sebelum diproses. 

   

Setelah dilakukan empat kali pelatihan dalam menyusun RPPH dengan menggunakan 

aplikasi Siperran, masih ada pendidik yang mengalami permasalahan dalam memasukkan 

data. Sehingga terjadi ketidak sinkronan setelah data diproses. Misalnya: dalam menyusun 

kalender pendidikan, setiap semester ada 17 minggu. membuat kalender pendidikan harus 

di perhitungkan, jangan sampai kurang atau lebih, karena nantinya akan mempengaruhi 

proses data yang keluar.  



 

 

 

 


