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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka kesimpulan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara fleksibilitas otot tungkai  

terhadap hasil sepak sila pada siswa ekstrakurikuler sepak takraw di 

SMP NEGERI 5 Kota Sukabumi tahun 2017/2018. 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai  

terhadap hasil sepak sila pada siswa ekstrakurikuler sepak takraw di 

SMP NEGERI 5 Kota Sukabumi tahun 2017/2018. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara fleksibilitas dan kekuatan 

otot tungkai terhadap hasil sepak sila pada siswa ekstrakurikuler sepak 

takraw di SMP NEGERI 5 Kota Sukabumi tahun 2017/2018. 

Berdasarkan hasil korelasi X1, X2 teradap Y diperoleh Fhitung (13,73) 

> Ftabel (3,59) dengan taraf signifikan 0,05. Dengan mendapatkan hasil 

peritungan Rx1x2y sebesar 0,786 dengan kategori tergolong kuat. Dan 

kontruksi secara stimulan R2 x 100% = 0,7862 x 100% = 61,7% dan 

sisanya 38,3%. Artinya penguasaan fleksibilitas dan kekuatan otot tungkai 

terhadap hasil sepak sila dalam permainan sepak takraw sebesar 61,70% 

dan sisanya 38,30% oleh variabel lain. 

Disamping itu penelitian ini ditemukan besarnya kontribusi 

fleksibilitas dan kekuatan otot tungkai terhadap hasil sepak sila yaitu 

fleksibilitas otot tungkai > kekuatan otot tungkai = 55,6 > 30,4. Artinya 

fleksibilitas otot tungkai memberi kontribusi lebih besar dari pada 

kekuatan otot tungkai terhadap terhadap hasil sepak sila. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian di atas ada beberapa saran yang 

dapat peneliti disampaikan, yaitu: 

1. Bagi siswa khususnya dan umunya bagi masyarakat luas dengan 

penelitian ini akan semakin mengerti seberapa jauh kemampuan 

bermain sepak takraw dan latihan yang menunjang untuk kemampuan 

sepak sila seperti kelentukan otot tungkai dan kekuatan otot tungkai. 

2. Bagi pelatih penelitian ini berguna sebagai pengetahuan dan untuk 

meningkatkan kemampuan para atlet atau peserta didik dalam cabang 

olahraga sepak takraw  khususnya dalam kemampuan sepak sila. 

3. Bagi peneliti lain bahwa ada unsur lain yang mempengaruhi 

penguasaan kemampuan sepak sila, hal ini dapat diteliti kembali guna 

menjadi bahan  pertimbangan dalam upaya meningkatkan penguasaan 

kemampuan sepak sila. 

 


