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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 Penelitian tentang pengaruh latihan Plyometric Barrier Hops Terhadap 

Peningkatan Tendangan Jarak Jauh Di SSB Putra Majapahit Mojokerto. Penelitian ini 

dilaksanakan selama 2 minggu dan dilakukan latihan 3 kali dalam seminggu yang 

berlangsung dari tanggal 15 April 2018 - 28 April 2018. Jumlah responden yang 

diperoleh adalah sebanyak 30 orang yang memenuhi kriteria inklusi. Dari penelitian 

yang dilakukan pertama-tama dengan pengambilan data berupa wawancara untuk 

mengetahui apakah responden masuk dalam kriteria penelitian atau tidak, setelah 

didapatkan responden yang masuk dalam kriteria penelitian dilakukan pre test dengan 

menendang bola sejauh mungkin sesuai kemampuan. kemudian kelompok tersebut 

kita berikan latihan plyometrik Barrier Hops sebanyak 2 kali pengulangan, dan yang 

terakhir dilakukan post test dengan kembali melakukan tendangan sebagai evaluasi 

terhadap latihan yang diberikan.kembali melakukan tendangan 

 Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian yang terbagi men0jadi 2 bagian 

pembahasan yaitu, a) Analisa karakteristik responden, b) Analisa Data, yaitu sebagai 

berikut : 
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A. Karakteristik Responden 

1.  Responden Berdasarkan Usia 

Diagram 5.1 Karaktristik Responden berdasarkan Kelompok Usia 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel berdasarkan usia dapat dilihat bahwa usia responden 

yang diambil adalah rentan usia 13 – 16 tahun. Responden dalam 

penelitian ini dengan jumlah total 30 responden, diantaranya dengan 

usia 13 tahun sebanyak 7 orang (23,3%), usia 14 tahun sebanyak 7 

orang (23,3%), usia 15 tahun sebanyak 8 orang (26,7%), usia 16 tahun 

sebanyak 8 orang (26,7%), dengan nilai rata-rata usia responden 14,56 

tahun. 
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2. Karakteristik responden berdasarkan IMT 

Diagram 5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan  

Indeks Masa Tubuh (IMT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil penlitian karakteristik responden berdasarkan indeks 

masa tubuh pada 30 responden dengan rentan kurang dari 18.00 

sebanyak 0 (0%), 18,5 – 22,9 sebanyak 28 siswa (93%), 23 – 29,9 

sebanyak 2 siswa (7%). 30-34,99 sbanyak 0%. Indeks masa tubuh para 

responden masih memenuhi standar normal IMT untuk orang Asia 

yang ditetapkan oleh WHO (World Health Organization) yakni 18.50- 

22,90 (WHO,2017). 

B. Hasil Analisa Data 

1. Uji Normalitas 

Perhitungan uji normalitas dimaksud untuk mengetahui apakah 

variabel-variabel dalam penelitian mempunyai sebaran distribusi normal 
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atau tidak. Perhitungan uji normalitas ini menggunakan rumus Shapiro 

Wilk, dengan pengolahan bantuan computer program SPSS Versi 21 IBM. 

Hasilnya sebagai berikut, untuk hasil selengkapnya disajikan pada 

lampiran.  

Tabel 5.3 Hasil Uji Normalitas (Shapiro-Wilk) 

 Sumber : Sumber : Data Hasil Penelitian,2018 

 

  Sig (2-tailed) Alpha 

Kelompok Pre-Test 0,71 0,05 

 Post-Test  0,09 0,05 

  

Dari tabel uji normalitas dengan Shapiro Wilk didapatkan nilai 

untuk kelompok pre test p = 0,711 dan kelompok post test didapatkan 

nilai p = 0,09.  aturan baku untuk uji normalitas adalah jika nilai 

probabilitas >0,05 maka data berdistribusi normal, tetapi jika nilai 

probabilitas <0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Hasil pada tabel 

diatas menunjukan bahwa distribusi data pada nilai pre test dan post test 

menggunakan latihan plyometric barrier hops adalah normal.  
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2. Pengaruh Latihan Plyometric Barrier Hops Terhadap Peningkatan 

Tendangan Jarak Jauh Sebelum dan Sesudah Intervensi. 

Tabel 5.4 Hasil Uji T Berpasangan 

              (Sumber : Data Hasil Penelitian,2018) 

Plyometric 

Barrier 

Hops Test 

N Min Max Mean Standar 

Deviasi 

df Sig (2-

tailed) 

Sebelum 30 35,08 46,00 40,07 2,66 29 0,00 

Sesudah 30 40,02 47,04 47,08 4,86   

 

Berdasarkan tabel 5.4 tersebut di atas, didapatkan data bahwa rata-rata  

frekuensi pemberian latihan plyometric barrier hops kepada responden 

sebanyak 30 orang siswa SSB Putra Majapahit Mojokerto dengan pemberian 

terapi minimal sebanyak  6 kali latihan Berdasarkan tabel 5.6, rata-rata nilai 

sebelum dilakukan latihan plyometric barrier hops menunjukkan angka 40,07 

dengan nilai minimum 35,08 dan nilai maksimum 46,00. Sementara itu, ketika 

sesudah dilakukan latihan plyometric barrier hops, rata-rata nilai 

menunjukkan angka 47,08 dengan nilai minimum 40.02 dan nilai maksimum 

sebesar 57,04. Sehingga dengan hasil yang tertera pada tabel tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jauhnya tendangan  sebelum dan 

sesudah dilaksanakannya latihan plyometric barrier hops. 

 

 


