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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1. Ada peningkatan terhadap keterampilan dasar bermain sepakbola pada SSB 

Tempel, karena terdapat peningkatan yang signifikan antara pretest dan post test. 

Pada kelompok yang diberi perlakuan penyampaian materi latihan menggunakan 

media visual mempunyai pretest 309.55detik dan post test 299.74 detik. Hal ini 

menandakan bahwa penyampaian materi latihan menggunakan  media visual  

mengalami peningkatan sebesar 9.81 detik. 

2. Pada kelompok yang yang tidak diberi perlakuan atau kelompok kontrol 

mempunyai pretest 315.25detik dan post test 317.77detik Hal ini menandakan 

bahwa tidak ada peningkatan, karena terjadi penurunan sebesar -2.52 detik. 

Sehingga terbukti bahwa penyampaian materi latihan menggunakan media visual 

bergambar  lebih efektif daripada latihan biasa dalam meningkatkan keterampilan 

dasar bermain sepakbola. 

B. Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan di atas, hasil penelitian ini berimplikasi bagi pihak-

pihak terkait dengan latihan peningkatan keterampilan dasar bermain sepakbola SSB 

Tempel, terutamanya bagi pelatih-pelatih sepakbola dalam rangka penyusunan 

program latihan untuk meningkatkan keterampilan dasar bermain sepakbola usia 10-

12 tahun SSB Tempel, antara lain menggunakan  media visual dalam penyampaian 

materi latihan sebagai salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan keterampilan 

dasar bermain sepakbola. 

C. Keterbatasan Penelitian 
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Meskipun penelitian ini telah di lakukan secara maksimal, namun tidak 

terlepas dari keterbatasan dan kelemahan yang ada, diantaranya adalah: 

1. Subjek dalam melakukan tes pretes maupun post tes kurang adanya keseriusan 

sehingga melaksanakan kurang maksimal. 

2. Subjek tidak diasramakan sehingga kemungkinan masih ada yang melakukan 

aktifitas di luar treatment walaupun sudah dianjurkan agar  tidak melakukan 

aktifitas fisik di luar tratment. 

3. Peneliti tidak dapat mengontrol faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi 

hasil tes, seperti kurangnya kesungguhan dalam melakukan penelitian, waktu  

istirahat, kondisi tubuh, faktor psikologis dan sebagainya. 

D. Saran  

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, ada beberapa saran yang dapat 

disampaikan yaitu: 

1. Bagi pelatih sepakbola  agar meningkatkan kreatifitas latihan dalam 

meningkatkan keterampilan dasar  bermain sepakbola dengan program latihan 

yang lebih bervariasi salah satunya  dalam  penyampaian materi latihan 

menggunakan media visual. 

2. Bagi anak didik lebih meningkatkan keseriusan dalam berlatih serta dapat 

menambah keterampilan dasar dalam bermain sepakbola. 


