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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat diambil 

sebagai simpulan penelitian bahwa tidak terdapat pengaruh antara metode latihan 

ladder drills dan zig zag run terhadap kelincahan tendangan sabit kanan kiri pada 

pesilat putra di perguruan Tapak Suci Caringin Kabupaten Sukabumi 2020 karena 

dalam penelitian ini ketika treatmen atau program latihan berjalan terdapat 

variabel esktraneous yaitu datangnya penyebaran covid-19 yang menyebabkan 

treatmen atau program latihan yang sedang berjalan di hentikan sampai batas 

waktu yang tidak di tentukan. Seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwa 

treatment atau program latihan yang diberikan tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap kelincahan tendangan sabit kanan kiri pada pesilat putra di 

perguruan Tapak Suci Caringin Kabupaten Sukabumi 2020, peneliti memaparkan 

bahwa penelitian ini tidak sepenuhnya tidak ada hasil melainkan ada kelebihan 

tersendiri yaitu informasi bagi peneliti ataupun pelatih bahwa treatment atau 

program latihan yang di berikan terorganisir, sistematis, dan metodis tidak 

membuat program dengan jeda waktu antar latihan pertemuan 1 dan 2 yang 

panjang misal pertemuan 1 hari senin pertemuan 2 hari minggu itu tidak boleh 

karena dasar dari pentinngnya perencanaan program latihan ialah dengan 

terorganisasi dengan baik. 

B. Saran 

Beberapa saran yang penulis ajukan berkaitan dengan kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi seluruh pelatih baik di perguruan Tapak Suci atau pun perguruan pencak 

silat lainnya agar memperhatikan foktor kodisi fisik, kelincahan dan faktor 

yang mendukung terhadap latihan pencak silat khususnya di tendangan sabit 

kanan-kiri. Serta memperhatikan program latihan yang akan di berikan serta 

harus bisa memprediksi sebelum membuat program latihan bagi atlet. 
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2. Program ini belum memiliki hasil yang signifikan dari treatment yang di 

berikan terhadap kelincahan tendangan sabit kanan kiri, maka untuk itu 

treatment ini disarankan untuk di teruskan untuk melihat benar-benar ada 

pengaruh tidaknya terhadap kelincahan tendangan sabit kanan kiri. 

 

 

 

 


