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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kemampuan anaerobik atlet tim sepakbola UPI Bandung adalah 

baik, dengan presentase 55% kategori baik, 35% kategori sedang, 

dan 10% kategori sangat kurang 

2. Kemampuan daya tahan aerobik atlet tim sepakbola UPI Bandung 

adalah baik, dengan presentase 10% kategori sangat baik, dan 70% 

kategori baik, dan 20% kategori sedang. 

 

B. Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan dari data kemampuan anaerobik dan daya tahan 

aerobik atlet tim sepakbola UPI Bandung di atas, maka penelitian ini berimplikasi 

pada: 

1. Fakta berupa data-data dari atlet tim sepakbola UPI Bandung sebagai 

subyek penelitian, diketahui kemampuan anaerobik dan daya tahan 

aerobik atlet tim sepakbola UPI Bandung sebagian besar adalah baik. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil test yang sebagian besar memperoleh nilai baik. 

2. Dengan diketahuinya kemampuan anaerobik dan daya tahan aerobik atlet 

tim sepakbola UPI Bandung yang sebagian besar adalah baik, maka hasil 

penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kemampuan anaerobik 

dan daya tahan aerobik atlet tim sepakbola UPI Bandung sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap program yang telah dilakukan 

sekaligus untuk menentukan program latihan tambahan yang akan 

diberikan pelatih maupun pembina UKM agar dapat meningkatkan 

kemampuan anaerobik dan daya tahan aerobik para atlet menjadi lebih 

baik. 

 

C. Saran 
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Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang perlu disampaikan 

oleh penulis dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagi para atlet tim sepakbola UPI Bandung setelah mengetahui 

kemampuan anaerobik dan daya tahan aerobik yang ada pada 

masing-masing atlet, agar para atlet lebih bisa mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan anaerobik dan daya tahan aerobiknya. 

2. Bagi pelatih-pelatih tim sepakbola atau lembaga-lembaga sepakbola 

penelitian ini telah mengidentifikasi kemampuan anaerobik dan daya 

tahan aerobik atlet tim sepakbola UPI Bandung. Sehingga data 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

merancang kurikulum dan materi program sepakbola berdasarkan 

keterampilan motorik yang dimiliki oleh atlet. 

3. Bagi peneliti selanjutnya supaya memperhatikan hal-hal yang ada 

dalam keterbatasan penelitian ini 


