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BAB V 

SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang penulis lakukan, 

maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini. Hal ini berdasarkan fakta dan 

data yang penulis peroleh. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat perbedaan trait personality faktor neuroticism pada atlet 

cabang olahraga individu dan atlet cabang olahraga beregu. Artinya bahwa 

lingkungan olahraga yang ditekuni tidak menyebabkan perbedaan sifat 

kepribadian yang signifikan; yaitu tidak ada perbedaan dalam hal kecemasan, 

kesadaran diri, depresi dan sifat marah atau kontrol diri. 

2. Terdapat perbedaan trait personality faktor extroversion pada atlet cabang 

olahraga individu dan atlet cabang olahraga beregu. Artinya atlet olahraga 

beregu memiliki tingkat extroversion lebih tinggi dibanding atlet individu. 

Hal ini membuktikan bahwa dampak kohesi dalam kelompok berpengaruh 

terhadap atlet beregu dalam minat berteman, berkelompok serta berinteraksi 

dengan orang lain untuk mencari kebahagiaan dan kesenangan. 

3. Tidak terdapat perbedaan trait personality faktor openness pada atlet cabang 

olahraga individu dan atlet cabang olahraga beregu. Ini memberikan makna 

bahwa baik atlet olahraga individu maupun beregu sama-sama dipengaruhi 

oleh olahraga, tanpa mengakibatkan perbedaan sifat kepribadiannya. Yaitu 

tidak terdapat perbedaan minat berpetualang, minat terhadap seni serta 

kemampuan berimajinasi. 

4. Terdapat perbedaan trait personality faktor agreeableness pada atlet cabang 

olahraga individu dan atlet cabang olahraga beregu. Atlet olahraga beregu 

memiliki tingkat agreeableness lebih tinggi dibanding atlet individu. Artinya 

atlet olahraga beregu memiliki kemampuan bekerja sama, simpatik, perilaku 

menolong dan kepercayaan kepada orang lain lebih unggul dibandingkan 

atlet olahraga individu. 
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5. Terdapat perbedaan trait personality faktor conscientiousness pada atlet 

cabang olahraga individu dan atlet cabang olahraga beregu. Atlet olahraga 

individu memiliki tingkat conscientiousness lebih tinggi dibanding atlet 

cabang olahraga beregu.  

 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis ingin 

mengemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi pelatih, pembina, konselor olahraga dan para pemangku kepentingan 

atau pejabat pemerintah yang mengurusi keolahragaan tanah air, agar 

mempertimbangkan mengenai hal-hal yang dapat mendukung prestasi atlet, 

diantaranya aspek psikologi kepribadian. Olahraga dan kepribadian 

membentuk hubungan resiprokal (berkebalikan). Dengan memperhatikan 

aspek kepribadian atlet, diharapkan mampu memaksimalkan potensi dan 

prestasi mereka mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia.  

2. Bagi atlet dan orang tua, untuk memperhatikan aspek kepribadian yang 

dimiliki.atlet. Kepribadian merupakan potensi yang sangat penting untuk 

diperhatikan. sehingga tepat dan sesuai dengan cabang olahraga yang dipilih 

oleh mereka.  

3. Bagi rekan-rekan mahasiswa atau para peneliti yang bermaksud melakukan 

penelitian pada bidang yang sama, sebaiknya dilakukan perbandingan 

berdasar cabang olahraga dan jenis kelamin serta usia responden, dengan 

jumlah sampel yang lebih banyak dan populasi yang lebih luas.  

4. Karena kepribadian konsisten dan bertahan, hal itu tidak akan mudah untuk 

merancang program yang menargetkan tekanan pada berbagai ekspresi 

karakteristik kepribadian. Namun anggota tim dan staf pelatih dapat dilatih 

untuk memfasilitasi integrasi atlet dalam tim  

5. Jika kepribadian dapat mempengaruhi bagaimana atlet menanggapi emosi 

positif dan negatif maka, informasi ini memiliki konsekuensi penting dalam 

penyusunan program latihan berkaitan dengan strategi pengendalian emosi 

ditargetkan terhadap kelompok atlet tertentu.  
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6. Konsultan psikologi olahraga perlu menyadari kepribadian mereka sendiri dan 

bagaimana hal itu dapat mempengaruhi hubungan mereka deng an klien (atlet) 

termasuk dalam keterlibatan dan penerimaan strategi intervensi yang 

direkomendasikan.  

7. Sangat mungkin bahwa psikolog olahraga menyesuaikan gaya konsultasi 

mereka untuk memenuhi kebutuhan atlet mereka dan ini bergantung pada 

pengembangan pemahaman tentang kepribadian atlet.  

8. Dampak kepribadian pada hubungan klien-praktisi belum banyak ditampilkan 

dalam penelitian berbasis olahraga. Informasi ini akan sangat berharga bagi 

mereka yang bekerja dalam pengaturan olahraga baik amatir dan profesional 

dan merupakan jalan penting untuk penelitian kepribadian olahraga di masa 

yang akan. 

 

 


