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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan hasil alisis data yang telah dilakukan 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara metode latihan internal 

imagery dan metode latihan external imagery terhadap ketepatan free throw 

pada pemain UKM bola Basket Universitas Islam Indonesia. Metode latihan 

internal imagery lebih baik daripada latihan external imagery terhadap 

ketepatan  free throw pada pemain UKM bola basket Universitas Islam 

Indonesia. 

2. Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan konsentrasi tinggi dan 

konsentrasi rendah terhadap ketepatan free throw pada pemain UKM bola 

basket Universitas Islam Indonesia. Pemain yang mempunyai konsentrasi 

tinggi lebih baik daripada konsentrasi rendah terhadap ketepatan free throw 

pada pemain UKM bola basket Universitas Islam Indonesia. 

3. Terdapat interaksi yang signifikan dari kedua metode latihan imagery 

(internal imagery dan external imagery) serta konsentrasi (tinggi dan rendah) 

terhadap ketepatan free throw pada pemain UKM bola basket Universitas 

Islam Indonesia. 
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B. Implikasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan latihan menggunakan 

metode internal imagery lebih baik daripada metode latihan external imagery. Hal 

ini memberi gambaran bahwa dalam upaya meningkatkan free throw dalam 

olahraga bola basket lebih baik ditempuh dengan metode latihan internal imagery. 

Latihan internal imagery telah terbukti mampu memberikan pengaruh yang 

signifikan dalam meningkatkan free throw pada UKM bola basket UII. Berkenaan 

dengan hasilpenelitian ini bermanfaat bagi pelatih untuk dapat memahami 

mengenai latihan mental yang dapat membantu pemain bola basket dalam 

mencapai hasil yang maksimal pada saat free throw. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian maka kepada pelatih dan para peneliti 

lain, diberikan saran-saran sebagai berikut. 

1. Peneliti selanjutnya harus membagi empat kelompok eksperimen dengan 

empat orang pemberi perlakuan  

2. Bagi Peneliti selanjutnya agar memperhatikan untuk tempat perlakuan dan 

waktu perlakuannya harus beda 

3. Latihan mental dan tehnik seharusnya di berikan simulasi atau ditekankan 

lagi sehingga mendapatkan hasil yang baik. 

4. Peneliti selanjutnya agar memperhatikan kontrol validitas eksternal agar 

mendapatkan hasil yang maksimal 

 

 

 


