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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa latihan kekuatan 

otot lengan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hasil servis atas 

permainan bola voli pada siswa ekstrakurikuler SMP Plus Madinah Tunnajah 

Parakansalak Sukabumi. Ini bisa dilihat dari besarnya nilai t hitung 9,093 

dengan db 19. Kemudian skor th (t-hitung) tersebut dikonsultasikan dengan tt 

(t-tabel) pada taraf signifikansi 5% dan db 19 adalah 2,093. Hal itu 

menunjukkan bahwa skor th (t-hitung) lebih besar dari skor tt (t-tabel) (th: 

9,693 > tt: 2,093). Dari tabel diketahui nilai p = 0,000; hal ini menunjukkan 

bahwa nilai p lebih kecil 0,05. Dengan demikian dipastikan bahwa Ho ditolak. 

Dan dipastikan pula hasil uji-t tersebut menunjukkan “Ada peningkatan 

keterampilan servis atas bola voli dengan menggunakan latihan kekuatan otot 

lengan pada siswa ekstrakurikuler SMP Plus Madinah Tunnajah Parakansalak 

Sukabumi. Besarnya perubahan kemampuan servis atas tersebut dapat dilihat 

dari peningkatan kemampuan servis atas di SMP Plus Madinah Tunnajah 

Parakansalak Sukabumi sebesar 38,93 % setelah diberikan latihan kekuatan 

otot lengan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang dapat 

disampaikan yaitu: 

1. SMP Plus Madinah Tunnajah Parakansalak Sukabumi, diharapkan 

dengan adanya penelitian ini, menjadikan tolak ukur untuk sekolah 

sendiri, untuk berperan lebih aktif lagi dan lebih dikembangkan     
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ektrakurikuler yang terdapat di sekolah, sebagai media bakat minat 

peserta didik. 

2. Bagi siswa khususnya Peserta Ekstrakurikuler SMP Plus Madinah 

Tunnajah Parakansalak Sukabumi diharapkan dengan adanya 

penelitian ini menjadi tolak ukur dan yang masih mempunyai 

kemampuan  servis atas yang rendah, agar lebih meningkatkannya. 

3. Bagi Pelatih diharapkan tidak melupakan latihan kekuatan otot lengan 

ini karena latihan ini sangat berpengaruh baik bagi peningkatan teknik 

servis atas siswa. 

4. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian dengan 

sampel dan populasi yang lebih luas, serta variabel yang berbeda 

sehingga latihan untuk meningkatkan kemampuan servis khusunya 

servis atas dapat teridentifikasi lebih luas  

 


