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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pengolahan dan analisis data mengenai kontribusi power 

tungkai dan antisipasi terhadap kemampuan riposte dalam permainan anggar, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Power tungkai memberikan kontribusi yang positif terhadap kemampuan 

riposte dalam permainan anggar. 

2. Antisipasi memberikan kontribusi yang positif terhadap kemampuan riposte 

dalam permainan anggar. 

3. Power tungkai dan antisipasi secara bersama-sama memberikan kontribusi 

yang positif terhadap kemampuan riposte. 

 

B. SARAN 

Supaya hasil penelitian ini dapat memperkaya disiplin ilmu pengetahuan 

kepelatihan olahraga untuk meningkatkan prestasi anggar maka perlu penulis 

mengajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Untuk para peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai power tungkai 

dan antisipasi terhadap kemampuan riposte, penulis menyarankan untuk 

mengganti bentuk tes, baik itu bentuk tes power tungkai maupun tes antisipasi 

dengan menggunakan alat yang lebih canggih agar data yang dihasilkan lebih 
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bermakna dan dapat dipercaya kebenarannya, meskipun bentuk tes yang 

sebelumnya menunjukan hasil yang signifikan. 

2. Berkaitan dengan penelitian mengenai kontribusi power tungkai dan antisipasi 

terhadap kemampuan riposte dalam permainan anggar yang penulis lakukan, 

sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih 

banyak, agar data yang dihasilkan lebih signifikan.  

3. Untuk mahasiswa FPOK yang hendak meneliti hal yang sama, penulis 

menyarankan untuk melakukan penelitian pada atlet profesional dengan 

menggunakan metode eksperimen agar data yang dihasilkan lebih bermakna. 

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis kemukakan, mudah-

mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan dan 

peningkatan prestasi olahraga anggar khususnya di lingkungan UKM Anggar UPI 

Bandung, umumnya untuk peningkatan prestasi olahraga anggar di Jawa Barat 

dan Indonesia. 

 


