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BAB V 

HASIL  PENELITIAN  DAN  ANALISA  DATA 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada 34 pemain futsal Yayasan 

Bina Insani Sukses di kota Malang yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 17 

orang pada kelompok kontrol yang tidak diberi pelatihan dan 17 orang pada 

kelompok perlakuan yang diberi pelatihan. Penelitian ini dilakukan selama empat 

minggu dan diperoleh hasil 17 orang kelompok kontrol dan 15 orang pada 

kelompok perlakuan karena terdapat pemain yang masuk kriteria dropout sebanyak 

2 orang yang disebabkan oleh kedua orang tersebut tidak mengikuti latihan hingga 

selesai. 

A. Karakteristik Responden 

1.  Karakteristik  Responden   berdasarkan  usia  

Hasil perolehan  data  berdasarkan  usia  pemain  futsal  Santri  Pondok  

Pesantren dijelaskan pada diagram berikut di bawah ini. 

 

 
Diagram 5.1 Karakteristik  data  berdasarkan  usia  pemain  futsal  Yayasan  Bina  

Insani  Sukses  kota  Malang 

(Sumber:  data  penelitian , 2019) 
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Pada diagram 5.1, dapat disimpulkan bahwa interval usia sampel dalam 

penelitian ini antara 20-22 tahun yang terbagi menjadi tiga, yaitu 9 orang 

berusia 20 tahun, 17 orang berusia 21 tahun dan 22 orang berusia 22 

tahun.Sehingga jumlahsampelterbanyak terdapat  pada usia 21 tahun  dengan 

jumlahpersentase52%, yaitu sebanyak 17 orang. 

2.  Karakteristik  Responden   berdasarkan  Berat Badan  

Hasil perolehan data berdasarkan beratbadan  pemain  futsal  Yayasan 

Bina Insani  Sukses  kota  Malang dijelaskan pada diagram berikut di bawah 

ini. 

 
 

Diagram 5.3 Karakteristik  data  berdasarkan  Berat Badan  pemain  futsal  

Yayasan  Bina  Insani  Sukses  kota  Malang 

(Sumber:  data  penelitian , 2019) 

 

Pada diagram 5.2 dapat disimpulkan bahwa, berat badan sampel pada 

penelitian ini memiliki interval antara  60 – 84 kg, yang terbagi menjadi tiga 

kelompok interval, yaitu 20 orang memiliki berat badan antara 60 – 69 kg, 7 

orang memiliki berat badan antara 70 - 79 kg, dan 5 orang memiliki berat 

badan 80 – 84 kg.Sehingga jumlah sampel terbanyak  pada   penelitian   ini 
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terdapat pada sampel  yang  memiliki tinggi badan  60 – 69kg,yaitu  20 orang 

dengan presentase sebesar 62%. 

3.  Karakteristik  Responden   berdasarkan  Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Hasil perolehan data  berdasarkan  IMT  pemain  futsal  Yayasan Bina 

Insani  Sukses   kota   Malang dijelaskan pada diagram berikut di bawah ini. 

 
 

Diagram 5.4 Karakteristik  data  berdasarkan  Indeks Massa Tubuh (IMT)  

pemain  futsal  Yayasan  Bina  Insani  Sukses  kota  Malang. 

(Sumber:  data  penelitian , 2019) 

Pada diagram 5.4dapat disimpulkan bahwa, indeks massa tubuh (IMT) 

sampel pada penelitian ini memiliki interval antara 23-25 kg/m2, yang terbagi 

menjadi tiga kelompok, yaitu 21 orang memiliki IMT 24 kg/m2, 8 orang 

memiliki IMT 27 kg/m2, dan 3 orang memiliki IMT 25 kg/m2. Sehingga 

jumlah sampel terbanyak  pada   penelitian   ini terdapat pada sampel  yang  

memiliki IMT 24 kg/m2,yaitu  21 orang dengan presentase sebesar 64%. 
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4. Karakteristik Responden  berdasarkan  nilai  tebal  lemak  dengan  Pengukuran 

Menggunakan Skinfold Caliper. 

Nilai jumlah tebal  lemak  dengan  pengukuran skinfold caliper  pada  

pemain  futsal  Santri  Pondok  Pesantren  Yayasan  Bina  Insani  Sukses   kota   

Malang dijelaskan pada tabel berikut di bawah ini. 

Tabel 5.1  nilai   tebal   lemak   dengan  Pengukuran Menggunakan Skinfold 

Caliper  pada  pemain   futsal   Santri   Pondok   Pesantren   Yayasan   Bina   

Insani   Sukses   kota   Malang 

 (Sumber :  data   penelitian , 2019) 

 

Pada tabel 5.1 dijelaskan bahwa nilai rata-rata tebal  lemak 

sebelumdiberikanintervensi pada  kelompok  perlakuan sebesar 83,93 dan  

setelah diberikan intervensi rata- rata  nilai  tebal  lemak mengalami 

penurunan pada saat post-testmenjadi 79,53. Sehingga nilai selisih rata-rata 

sebelum dan sesudah diberikan latihan circuit training adalah 4,46. 

Sedangkan pada kelompok kontrol nilai rata-ratatebal  lemak  saat pre-test 

adalah 75,23 dan mengalami penurunan pada saat post-test menjadi 

75,12.Sehingga nilai selisih rata-rata antara pre-test dan post-test pada 

kelompok kontrol adalah 0,12. Berdasarkan nilai selisih antara kedua 

kelompok tersebut dapat disimpulkan terdapat perbedaan nilai penurunan 

rata-rata tebal  lemak antara kelompok kontrol dan  kelompok perlakuan pada  

pemain  futsal  Santri  Pondok  Pesantren  Yayasan  Bina  Insani  Sukses  kota  

Malang. 

X 
kelompok  Perlakuan 

X 
kelompok  Kontrol 

Pre Post Selisih Pre Post Selisih 

Rata-

rata 
83,93 79,53 4,46 

Rata-

rata 
75,23 75,12 0,12 
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B. Analisa Bivariat 

1. Uji  normalitas  

Berikut ini adalah hasil  uji  normalitas shapiro-wilkpada pemain futsal 

Santri Pondok Pesantren Yayasan Bina Insani Sukses Kota Malang. 

Tabel 5. 3  uji   normalitas Shapiro-wilk 

Shapiro-wilk (Sumber:  Hasil   penelitian , 2019) 

Berdasarkan uji normalitas Shapiro Wilk didapatkan nilai signifikansi 

p>0,05 pada semua kelompok yang berarti data terdistribusi normal.  Nilai 

signifikansi pada kelompok kontrol saatpretest adalah0,859(p>0,05)dan 

saatpost test0,887(p>0,05).Sedangkan nilai signifikansi pada kelompok 

perlakuan saatpretest 0,352(p>0,05) dan saatpost test 0,517(p>0,05) 

2.  Uji  T Berpasangan ( Paired  T-test ) 

Berikut ini adalah hasil   uji   Uji – T berpasangan ( Paired   T-test) pada 

pemain futsal Santri Pondok Pesantren Yayasan Bina Insani Sukses Kota 

Malang. 

Tabel 5.5  Hasil Uji T Berpasangan 

Uji paired t-test (sumber data penelitian 2019); Sig(2tailed) = probabilitas uji 

normalitas Shapiro-wilk; Df = degree of fredom 

Uji – T berpasangan ( Paired   T-test ) digunakan untuk 

membandingkan selisih dua meanatau rata – rata antara kelompok kontrol 

dengan kelompok perlakuan dengan asumsi bahwa data terdistribusi 

Kelompok  
 nilai  Sig. 2 Tailed  

Sebelum Sesudah  nilai  α 

Kontrol 0,859 0,887 0,05 

Perlakuan 0,352 0,517 0,05 

Kelompok 
T 

Hitung 
Mean Df 

Sig (2-

tailed) 

Kontrol 1.461 0.11765 16 0.163 

Perlakuan 20.579 4.40000 14 0.000 
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normal.interpretasi pada uji – T berpasangan dapat dipresentasikan bahwa 

jika p value > 0.05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, sedangkan jika p value 

< 0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Berdasarkan hasil Uji – T  rata-rata penurunan tebal lemak pada 

kelompok kontrol adalah 0,11765 dengan nilai sig. 0,163. Maka dapat 

dikatakan lebih besar dari nilai α sehingga H1 ditolak. Hasil dari perhitungan 

tersebut menunjukkan bahwa penurunan rata-rata tebal lemak tidak 

signifikan. Sedangkan hasil uji – T  rata-rata penurunan tebal lemak pada 

kelompok perlakuan adalah 4.40000 dengan nilai sig. 0,000 atau lebih kesil 

dari α sehingga H0 ditolak. Hasil dari perhitungan tersebut menunjukkan 

bahwa penurunan rata-rata tebal lemak pada kelompok yang diberi latihan 

circuit training signifikan. 




