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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian  “ Pengaruh pemberian ankle weightterhadap 

kelincahan pada atlet sepak bola Mitra Fc Sumenep” yang telah dilakukan selama 6 

minggu yang dimulai tanggal 29 Desember 2018 – 10 februari 2019 dengan dosis 3 

kali seminggu. Dilakukan dengan jenis penelitian quasi eksperimental dengan one 

group  pre-test dan post-test dengan interfensi berupa ankle weight. Populasi penelitian 

meliputi seluruh atletsepakbola di Mitra Fc Sumenep dengan semua responden 

berjenis kelamin laki-laki dengan Jumlah total responden yang sesuai dengan kriteria 

inklusi sebanyak 48 orang dengan droput sebanyak 14 orang, sehingga jumlah 

responden berjumlah 34 orang. Hasil penelitian dibagi menjadi 3 bagian dalam 

menjelaskan karakteristik sampel, yaitukarakteristik responden berdasarkan usia, 

karakteristik respon berdasarkan indeks massa tubuh (IMT) dan menjelaskan 

karakteristik kelincahan berdasarkan nilai illionis agility run test. 

A. Karakteristik Responden 

Adapun karakteristik responden yang terdiri dari usia, indeks massa tubuh (IMT) , 

dan nilai kelincahan. 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

  Data karakteristik pada responden berdasarkan usia dengan total 

responden berjumlah 34 orang dan dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah sebagai 

berikut :  
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Tabel karakteristik 5.1 responden berdasarkan usia tahun 2019 

Usia (th)                                   Frekuensi                                     Persentase % 

17                                                    6                                                 17,6 

18                                                    9                                                 26,5 

19                                                   11                                                32,4 

20                                                    8                                                 23,5 

Total                                              34                                                 100 

 

Sumber : Data Penelitian, 2019 

  Berdasarkan data pada tabel 5.1 memperoleh data berjumlah 34 

responden dengan kriteria usia 17 tahun sebanyak 6 orang (17,6%), usia 18 tahun 

sebanyak 9 orang (26,5%), usia 19 tahun sebanyak 11 orang (32,4%), dan usia 20 

tahun sebanyak 8 orang (23,5%). Jadi responden terbanyak berusia 19 tahun 

sebanyak 11 orang. 

2. Karakteristik responden berdasarkan indeks massa tubuh (IMT) 

 Data karakteristik responden berdasarkan indeks massa tubuh (IMT) 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5.2 karakteristiki berdasarkan indeks massa tubuh (IMT) 

         Kartegori                            Frekuensi                               Persentase% 

Kurus Ringan                                    1                                              2,9 

Normal                                             31                                            91,2 

Gemuk Ringan                                  2                                             65,9 

Total                                                 34                                            100 

Sumber : Data Penelitian 2019 

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa karakteristik responden berdasarkan indeks 

massa tubuh dengan jumlah 34 responden dengan karakteristik sebagai berikut : 

responden dikatakan kurus ringan dengan IMT 17,0-18,4 sebanyak 1 orang 

(2,9%), dikatakan normal dengan IMT 18,5-25,0 sebanyak 31 orang (91,2%), 

dikatakan gendut ringan dengan IMT 25,1-27,0 sebanyak 2 orang  (5,9%). Jadi 

responden terbanyak dengan kartegori IMT normal sebanyak 31 orang. 
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3. Karakteristik responden berdasarkan nilai kelincahan menggunakan illionis 

agility run test. 

a. Distribusi responden berdasarkan hail penelitian sebelum diberikan intervensi 

sebagai berikut : 

Tabel 5.3 hasil pengukuran kelincahan menggunakan ilionis agility run test 

sebelum menggunakan ankle weight 

     Score illionis                        Frekuensi                                   Persentase% 

           Fair                                      6                                                 17,6 

Needs Improvement                       28                                                 82,4 

        Total                                       34                                                100 

Sumber : Data Penelitian 2019 

Berdasarkan data pada tabel 5.3 memperoleh data berjumlah 34 responden 

dengan kriteria fair sebanyak 6 orang (17,6%), kriteria needs improvment 

sebanyak 28 orang (82,4%). Jadi dampat disimpulkan jumlah responden 

terbenyak dengan kriteria needs improvement sebanyak 28 orang. 

b. Distribusi responden berdasarkan hail penelitian sesudah diberikan intervensi 

sebagai berikut : 

Tabel 5.4 hasil pengukuran kelincahan menggunakan ilionis agility run tes 

sesudah menggunakan ankle weight 

     Score illionis                        Frekuensi                                   Persentase% 

         Good                                      19                                               55,9 

         Fair                                        15                                               44,1 

        Total                                        34                                               100 

 

Sumber :  Data Penelitian 2019 

Berdasarkan data pada tabel 5.4 memperoleh data berjumlah 34 responden 

dengan kriteria goodsebanyak 19 orang (55,9%), kriteria fair  sebanyak 15 

orang (44,1%). Jadi dampat disimpulkan jumlah responden terbenyak dengan 

kriteri good sebanyak 19 orang. 
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B. Analisa Data 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal tidaknya data pada saat pre-

test dan pos-test menggunakan uji normalitas Shapiro-wilk test. Shapiro-wilk 

testmenggunakan SPSS sebagaimana pada tabel 5.5 

Tabel 5.5 hasil uji normalitas dengan menggunakan shapiro-wilk. 

          Kelompok                      Statistic                       Df                        Sig. 

             Pre-test                          0,946                         34                       0,093 

            Post-test                          0,918                         34                       0,014 

Sumber : Data Penelitian 2019 

Dari data diatas didapatkan hasil Shapiro-Wilk dengan nilai signifikan 

kelompok intervensipre-test tingkat kelincahan dengan hasil 0,093 ( P>0,05) 

dan post-test 0,014 (P>0,05), sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu uji 

normalitas distribusi data tidak normal.  

2. Pengaruh ankle weight exercise terhadap peningkatan kelincahan dengan uji 

Wilcoxon  

Untuk menguji pengaruh pemberian ankle weight terhadap peningkatan 

kelincahan pada pemain sepakbola di Mitra Fc Sumenep antara pre-test dan 

post-test dengan melakukan uji wilcoxon dengan hasil uji melalui 

SPSSsebagaimana pada tabel 5.5 
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Tabel 5.6 hasil uji wilcoxon terhadap pengaruh pemberian ankle weight 

exercise terhadap keincahan pada atlet sepak bola di Mitra FC Sumenep 

                                                            Mean        N                 Sig. 

Ankle weight.            Pre test.           20,15         34       0,000 < 0,05 

Ankle weight            Post test.            17,59        34         0,000<0,05 

 

Sumber : Data Penelitian, 2019 

            Berdasarkan hasil uji wilcoxon tersebut maka memperoleh hasil 

terdapat peningkatan pada kelincahan antara sebelum dan sesudah pemberian 

intervensi berupa ankle weight exercise. Dari 34 responden mendapatkan hasil 

mean sebelum intervensi yaitu 20,15 dan sesudah pemberian ankle weight 

exercise berubah dengan nilai 17,59. Selisih hasil dari uji wilcoxon setelah 

diberikan intervensi di dapatkan nilai sig 2 tailed 0,000 < 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H1 diterima,yaitu terdapat pengaruh pemberian ankle 

weight terhadap peningkatan kelincahan pada atlet sepakbola di Mitra FC 

Sumenep. 

 

 

 

 

 

 

 


