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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan   

 Berdasarkan dari data hasil penelitian, analisa dan pembahasan yang 

telah dilakukan tentang tingkat keterampilan dasar bermain bolavoli servis atas, 

dan servis bawah siswa peserta ekstrakurikuler di SMP IT Sunan Gunung Jati 

maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Data hasil pengukuran servis atas, pada siswa putra peserta ekstrakurikuler 

di SMP IT Sunan Gunung Jati di atas, terlihat bahwa 2 siswa (13,3%) 

berkategori baik sekali, 0 siswa (0%) berkategori baik, 9 siswa (60%) 

berkategori cukup, 4 siswa (26,7%) berkategori kurang, dan 0 siswa (0%) 

berkategori kurang sekali. 

 

2. Data hasil pengukuran servis bawah, pada siswa putra peserta 

ekstrakurikuler di SMP IT Sunan Gunung Jati di atas, terlihat bahwa 3 siswa 

(20%) berkategori baik sekali, 1 siswa (6,7%) berkategori baik, 6 siswa 

(40%) berkategori cukup, 5 siswa (33,3%) berkategori kurang, dan 0 siswa 

(0%) berkategori kurang sekali. 

3. Hasil penelitian ini merupakan masukan yang bermanfaat bagi pelatih dan 

siswa peserta ekstrakurikuler di SMP IT Sunan Gunung Jati, sebagai bahan 

kajian untuk lebih mengetahui pentingnya keterampilan bermain bolavoli. 

Dengan diketahuinya tingkat keterampilan servis atas, dan servis bawah 

diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pelatih untuk lebih 

meningkatkan keterampilan bermain bolavoli.  

4. Pelatih akan semakin paham untuk meningkatkan keterampilan bolavoli 

dapat dilakukan dengan latihan yang rutin dan intensif.  
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B.  Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan seksama, tetapi masih ada 

keterbatasan dan kelemahan, antara lain:  

1. Sebelum terlaksananya pengambilan data peneliti tidak memperhatikan 

kondisi fisik subyek penelitian. Hal ini dikarenakan peneliti tidak mampu 

mengontrol aktifitas setiap siswa peserta ekstrakurikuler sebelum 

pengambilan data dilaksanakan.  

2. Saat menambil data hanya melakukan sekali tes. Hal ini dikarenakan agar 

data yang diperoleh benar-benar data keterampilan asli dari siswa peserta 

ekstrakurikuler, dan tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya. 

3. Peneliti tidak memantau secara langsung program latihan yang diberikan 

pelatih ekstrakurikuler bolavoli di SMP IT Sunan Gunung Jati. 

 

C. Saran   

      Dari hasil penelitian ini, peneliti ingin mengemukakan beberapa saran 

diantaranya : 

1. Bagi Pelatih   

Bagi pelatih bolavoli diharapkan lebih mengoptimalkan jadwal latihan 

yang diberikan 2 atau 3 kali latihan dalam tiap minggunya, agar dapat 

lebih meningkatkan kemampuan teknik peserta ekstrakurikuler bolavoli di 

SMP IT Sunan Gunung Jati. Selain itu program latihan yang diberikan 

diharapkan lebih terpogram dengan baik. Diharapkan hal tersebut akan  

meningkatkan bakat siswa disekolah ini untuk dapat lebih berprestasi di 

cabang olahraga bolavoli untuk kedepannya.  

2. Bagi Siswa Peserta Ekstrakurikuler  

Untuk siswa peserta ekstrakurikuler yang masih mempunyai 

keterampilan bolavoli yang cukup sebisa mungkin memotivasi diri untuk 

meningkatkan latihan agar keterampilan dasar dalam bermain bolavoli 
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dapat jadi lebih baik. Bagi siswa peserta ekstrakurikuler yang tingkat 

keterampilan bermain bolavoli baik hendaknya dapat menyalurkan bakat 

dan mempersiapkan diri dalam mengikuti kejuaraan bolavoli.  

3. Bagi Sekolah   

Diharapkan kepada pihak sekolah untuk memperbaiki sarana dan 

prasarana agar menjadi lebih layak untuk proses latihan. Sehingga 

motivasi siswa dalam mengikuti latihan akan semakin tinggi. 

 

 


