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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara IQ (Intelligence Quotient 

dengan keterampilan teknik dasar futsal pada siswa ekstrakurikuler futsal 

SMA Negeri 1 Kota Bandung. 

2. Semakin tinggi Intelligence Quotient (IQ) seseorang, maka akan semakin 

baik keterampilan dasar futsalnya, sebaliknya semakin rendah Intelligence 

Quotient (IQ) seseorang, maka akan semakin kurang baik keterampilan 

dasar futsalnya. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, selanjutnya 

penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi para pelatih , pengajar, pembina olahraga dan rekan-rekan seprofesi 

serta pihak-pihak yang berkepentingan hasil penelitian ini bisa dijadikan 

perhatian untuk membangun sebuah tim, karena faktor Intelligence 

Quotient (IQ) yang tinggi pada anak usia SMA yang mendukung 

tercapainya prestasi yang maksimal untuk peningkatan penguasaan 

keterampilan teknik dasar passing-stoping, dribbling, dan shooting dalam 

permainan futsal.  

2. Bagi rekan mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian penelitian mengenai hubungan Intelligence Quotient (IQ) 

dengan keterampilan teknik dasar dalam permainan futsal pada siswa 

SMA hendaknya memperhatikan objek penelitian yang lebih luas dan 

jumlah sampel yang lebih banyak, sehingga hasilnya akan memberikan 
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gambaran lebih nyata terhadap penguasaan keterampilan teknik dasar 

dalam permainan futsal. 

3. Bagi rekan mahasisiwa yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut 

tentang hubungan Intelligence Quotient (IQ) dengan keterampilan teknik 

dasar dalam permainan futsal pada siswa SMA, penulis menganjurkan 

untuk perlu diadakan penelitian lebih lanjut dengan kajian yang lebih 

mendalam dan sebaiknya mengkaji aspek lainnya yang belum terungkap 

secara ilmiah. 

 


