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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapatditarik simpulan sebagai 

berikut: 

Peningkatan yang terjadi adalah dampak dari peneliti lakukan dari 

perlakuan, tentunya hal ini berkorelasi positif dengan kebutuhan dilapangan 

bahwasannya penjaga gawang harus memiliki tiga komponen penting yang 

diterapkan ketika latihan. 

Pertama melakukan pengulangan. Pengulangan penting dalam 

mengembangkan pola memori motor untuk memungkinkan penjaga gawang 

mengeksekusi masing-masing teknik secara otomatis, tanpa berpikir, jadi ini 

menjadi kebiasaan yang sudah mendarah daging. Latihan harus dirancang 

untuk memastikan bahwa penjaga gawang mendapatkan sentuhan sebanyak 

mungkin pada bola. 

Kedua kualitas yang konsisten, pengulangan bisa menjadi hal yang 

berbahaya jika keterampilan itu dilatih secara tidak benar. Mekanika yang 

terlibat dalam setiap pelaksanaan teknik harus akurat dan konsisten. 

Bertujuan untuk tingkat keberhasilan 80%. Pelatih harus menjadi fasilitator 

dalam memastikan bahwa teknik yang buruk terdeteksi lebih awal dan 

informasi yang akurat disediakan ke penjaga gawang untuk memperbaiki 

masalah. Pelatih harus tahu gerakan mekanisnya terlibat dalam setiap teknik 

penjaga gawang untuk dapat memperbaiki teknik-teknik tersebut. 

Ketiga gerakan yang eksplosif, secepat mungkin kiper harus berlatih 

teknik dengan kecepatan yang mensimulasikan permainan pertandingan. 

Praktik yang lambat akan memperlambat kemampuan dan praktik cepat akan 

meningkatkan kemampuan dengan cepat dan eksplosif. Jangan pernah 

mengorbankan kualitas untuk kecepatan saat berlatih teknik. Bagian ini telah 

dirancang untuk memberi pelatih berbagai latihan penjaga gawang dan 

permainan spesifik. Praktek di bagian ini digunakan oleh pelatih kiper 
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profesional dan mereka dapat dimodifikasi dan diterapkan pada semua 

tingkatan umur. 

Dengan demikian metode latihan permainan target dapat digunakan 

sebagai metode latihan yang baik karena pengaruhnya yang baik terhadap 

akurasi lemparan penjaga gawang. 

 

 

B. Saran  

   Berdasarkan hasil penelitian ini, hal yang dapat disarankan sebagai 

berikut :  

1. Bagi pelatih sepakbola dan pembaca pada umumnya agar menerepkan 

prinsip-prinsip tentang teknik dasar sepakbola didalam latihan sepakbola, 

khususnya komponen keterampilan lemparan penjaga gawang. Juga lebih 

kreatif dalam melakuan latihan terhadap siswa. 

2. Bagi siswa diharapkan untuk melakuan latihan dengan semangat dan 

secara teratur. 


