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BAB V 

SIMPULAN,  IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data hasil, pengujian hipotesis dan pembahasan pada 

bab sebelumnya antara koordinasi mata dan tangan dengan hasil tangkapan bola 

lambung infield outfield pada cabang olahraga softball, maka kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Tidak terdapat hubungan antara koordinasi mata dan tangan dengan hasil 

tangkapan bola lambung pada posisi infield. 

2.  Terdapat hubunganantara koordinasi mata dan tangan dengan hasil    

tangkapan bola lambung pada posisi outfied. 

3. Tidak terdapat hubungan yang positif antara koordinasi mata dan tangan 

dengan hasil tangkapan bola lambung infield,outfield pada cabang 

olahraga softball. 

B. Implikasi 

Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara koordinasi mata dan tangan 

dengan hasil tangkapan bola lambung infield,outfield pada cabang olahraga 

softball tidak memiliki hubungan dan memberikan kontribusi yang signifikan. 

Namun, hal ini bukan berarti koordinasi mata dan tangan dengan hasil tangkapan 

bola lambung tidak diperlukan, tetapi justru sebaliknya koordinasi mata dan 

tangan   diperlukan sekali bagi setiap pemain softball,sedangkan hasil tangkapan 

bola lambung bermanfaat untuk menambah keterampilan pemain softball dalam 

pada saat posisi bertahan 

C. Rekomendasi 

Rekomendasi didasarkan pada hasil empirik analisis data, pengujian 

hipotesis dan kesimpulan yang telah diuraikan, rekomendasi ditujukan kebepada 

peniliti dan pada pelaku olahraga,dan pada lembaga studi sebagi berikut: 
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1. Diharapakan penelitian ini dapat memberikan informasi penting dan bermanfaat 

bagi pelaku olahraga, khususnya cabang olahraga softball. 

2. Diharapakan untuk penelitian selanjutnya banyak lagi penelitian-penelitian 

mengenai olahraga softball, sehingga banyak memperkaya wawasan dan 

keilmuan bagi insan softball dan membuktikan bahwa olahraga softball sudah 

terukur dan pasti. Penelitian-penelitian ini memberikan dampak yang positif, 

bagi dunia olahraga khususnya olahraga softball, karena membahas mengenai 

permasalahan yang ada pada olahraga softball. 

3. Diharapkan untuk lembaga Universitas Pendidikan Indonesia dapat menambah 

suatu pustaka yang baru. 

4. Diharapkan untuk Lembaga Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan dapat 

menjadi suatu temuan dan diskusi yang baru khususnya untuk cabang olahraga 

softball agar semakin berkembang. 

5. Diharapkan untuk Lembaga Prodi Ilmu Keolahragaan dapat dijadikan suatu 

tema dan pembahasan yang baru agar semakin membuktikan bahwa pada era 

sekarang bahwa olahraga saat ini sudah bukan jaman tidak terukur lagi,tetapi 

saat ini harus sudah menjadi terukur dan pasti  

Demikian simpulan, implikasi dan rekomendasi yang peneliti berikan dalam 

pelaksanan penelitian ini, semoga hal ini bisa berguna dan bermanfaat bagi semua 

orang dan lembaga. Sehingga kedepannya ini menjadi sebuah rujukan, supaya bayak 

lagi pengembangan-pengembagan penelitian mengenai olahraga softball. 

 


