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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN    
A.   Kesimpulan Sesuai dengan rumusan masalah bahwa adakah Hubungan yang  signifikan antara kekuatan lengan otot dengan servis atas siswa ekstrakurikuler di SMK Harapan Bangsa Bojonghaur Kabupaten Sukabumi. Maka hasil penelitian  yang telah diperoleh  dapat ditarik kesimpulan adanya Hubungan yang signifikan antara kekuatan lengan otot terhadap servis atas   siswa ekstrakurikuler di SMK Harapan Bangsa Bojonghaur Kabupaten Sukabumi, terbukti kebenarannya dengan nilai thitung 3.846 > ttabel 0.110. Sehingga hipotesis  berbunyi  : “Ada Hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan servis atas siswa ekstrakurikuler bolavoli di SMK Harapan Bangsa Bojonghaur Kabupaten Sukabumi Tahun 2018/2019” diterima.  
B.   Implikasi Hasil Penelitian Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, menunjukkan bahwa ada Hubungan antara kekuatan otot lengan terhadap servis atas siswa ekstrakurikuler bolavoli di SMK Harapan Bangsa Bojonghaur Kabupaten Sukabumi. Karena dengan kekuatan otot lengan mempunyai Hubungan dengan servis atas siswa ekstrakurikuler, penelitian ini agar menjadi pedoman maupun acuan bagi pelatih ekstrakurikuler dalam latihan kekuatan otot lengan terhadap servis atas pada permainan bolavoli sehingga kemampuan servis atas siswa meningkat secara signifikan. Dengan demikian tujuan tes servis atas akan tercapai, yaitu meningkatnya kemampuan servis atas siswa.  
C.  Keterbatasan Penelitian Penelitian ini telah diusahakan secara maksimal, tetapi tentu saja penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak terdapat 39 



  40  kekurangan maupun keterbatasan dalam penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut: 1. Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan dan memberikan porsi keterkaitan keadaan psikis dan fisik peserta ekstrakurikuler.  2. Dalam pengambilan data tidak ditekankan pada teknik yang dilakukan akan tetapi ditekankan pada hasil passing yang masuk dalam sasaran.  3. Tidak  ada  kelompok  kontrol  yang  berbeda  dan  sampel  tidak  dikarantina sehingga peneliti tidak dapat menentukan aktifitas sampel di luar penelitian 4. Peneliti tidak dapat mengontrol faktor lain yang memghubungani hasil tes kemampuan motorik siswa, seperti kondisi tubuh, faktor psikologis, dan sebagainya.  5. Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada satu sekolah, sehingga dimungkinkan pada sekolah lain akan memperoleh hasil yang berbeda.   
5.4. Saran-saran Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, ada beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu: 1 .  Sebaiknya menggunakan kelompok kontrol supaya hasilnya lebih baik. 2. Bagi   peneliti   selanjutnya   agar   memberikan   program   latihan   lebih jelas dan terprogram. 3. Bagi siswa agar lebih meningkatkan latihan untuk meningkatkan kemampuan servis atas pada khususnya, dan kemampuan bermain bolavoli pada umumnya.  4. Bagi pelatih diharapkan dapat memberikan latihan-latihan yang efektif, sehingga kemampuan   siswa akan semakin meningkat.  5. Bagi peneliti selanjutnya, agar menambah subyek penelitian dengan ruang lingkup yang lebih besar dan dengan model latihan yang lebih bervariasi.  


