
 

 

Rachmat Ramadhan Maulana, 2016 
HUBUNGAN GOAL SETTING DENGAN MOTIVASI BERPRESTASI PADA ATLET SEPAKBOLA UKM 
SEPAKBOLA UPI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

66 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan  data pada penelitian ini, dapat disimpulkan 

bahwa:  

 Terdapat hubungan yang signifikan antara Goal setting dengan motivasi 

berprestasi pada atlet sepakbola di UKM sepakbola UPI. Jadi, atlet yang diberikan 

goal setting atau penetapan tujuan dengan baik, jelas dan sistematis oleh seorang 

pelatih, maka atlet akan mempunyai motivasi yang tinggi untuk berprestasi di 

dalam dirinya, itulah yang menjadikan dirinya menjadi atlet yang bisa meraih 

prestasi dengan maksimal. 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai gambaran dan 

pertimbangan pada hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Saran secara teoritis dari penelitian ini agar mudah untuk dimengerti makna 

dari Penetapan tujuan (goal setting) dan motivasi berprestasi, pembaca terlebih 

dahulu memahami pengertian dasar dari Penetapan tujuan (goal setting) dan 

memahami pengertian dari motivasi berprestasi. Penelitian ini berfokus pada 

bagaimana seorang pelatih bisa membebrikan penetapan tujuan dengan baik, jelas 

dan sistematis sehingga atlet paham dengan penetapan tujuan tersebut dan at;et 

akan memiliki motivasi berprestasi dari dalam dirinya. 

2. Saran secara praktis dari penelitan ini adalah sebagai berikut: 

a. Saran untuk setiap pemain sepakbola yaitu, agar terlebih dahulu menetapkan 

tujuan pada setiap persiapan menuju pertandingan contohnya ada target disetiap 

mengikuti latihan, target kemenangan disetiap pertandingannya maupun target 

menjuarai kompetisi tersebut. Dengan begitu motivasi kita akan tinggi untuk 

berprestasi secara maksimal. dikarenakan apa yang sudah kita tetapkan sudah 

jelas dan sitematis maka kita tinggal menyelesaikan tujuan yang jelas dengan 

motivasi tinggi. 

b. Saran untuk pelatih sepakbola yaitu, Sering kali suatu tim atau atlet tidak 

berlatih sungguh–sungguh atau kurangnya motivasinya untuk berlatih disebabkan 
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karena tidak ada tujuan atau sasaran yang jelas untuk apa tim atau atlet itu 

berlatih. Hal ini juga seringkali disebabkan oleh pelatih itu sendiri yang tidak 

secara jelas menerangkan kepada atletnya tujuan latihan yang diberikan, kemana 

atlet akan dibawa dan disiapkan pada akhir latihannya. betapa sempurnanya 

apapun perkembangan fisik,tehnik dan taktik atlet, apabila mentalnya tidak turut 

berkembang, prestasi tinggi tidak mungkin akan dicapai. Terkadang aspek 

psikologis yang sangat penting artinya itu sering diabaikan atau kurang 

diperhatikan, oleh karena itu alahkah baiknya seorang pelatih selalu menetapkan 

tujuan dan menjelaskan tujuan dari latihan dan target yang akan dicapai dari 

program yang sudah di siapkan, agar penguasaan teknik, taktik, serta 

pembentukan keterampilan yang sempurna dan juga pentingnya perkembangan 

mental atlet yaitu bagaimana membuat atlet mempunyai motivasi berprestasi 

untuk meraih prestasi setingi – tingginya. 

3. Saran untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang akan mengadakan 

penelitian lebih lanjut tentang faktor psikologis mengenai korelasi atau 

keterhubungan antara penetapan tujuan (goal setting) dengan motivasi berprestasi 

pemain pada cabang olahraga sepakbola, penulis menganjurkan untuk mencoba 

faktor psikologis lainnya yang dapat meningkatkan prestasi pada cabang olahraga 

sepakbola. Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, sebaiknya diadakan 

penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan kajian yang 

lebih mendalam. 

 


