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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan, perhitungan, dan penganalisisan data, maka 

dapat ditarik kesimpulan jumlah total analisis pelaksanaan teknik dominan dalam 

cabang olahraga bolabasket adalah sebagai berikut: 

1. Teknik yang dominan dilakukan pada pertandingan bolabasket National 

Basketball League Indonesia adalah dribbling 762 kali, passing 333 kali, 

shooting 101 kali, rebound 75 kali, dan  speed 133 kali.  

B.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan 

kemukakan, terdapat beberapa hal yang ingin penulis sampaikan sebagai masukan 

dan saran sebagai berikut: 

1. Ditunjukkan untuk para pembina olahraga bolabasket, khususnya yang 

berkecimpung di dalam organisasi bolabasket hendaknya mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dari segi pengetahuan, 

pelatihan, penelitian, moral, dan materi demi kemajuan atlet bolabasket di 

tingkat nasional maupun internasional serta dapat memunculkan putra-putri 

Indonesia dengan berprestasi yang dapat bersaing dengan negara lain.  

2. Bagi para pelatih olahraga bolabasket, hendaknya menyusun program latihan 

yang merujuk kepada pelaksanaan teknik gerak berupa teknik dribbling, 

passing, shooting, dan rebound adalah sebanyak 351 kali dalam pertandingan 

berlangsung (dalam empat quarter). Dalam proses latihan, volume pelaksanaan 

teknik gerak tersebut, harus dilakukan melebihi jumlah dalam pertandingan 

yang sebenarnya, sebagaimana para ahli sepakat, bahwa ‘jumlah latihan 

ditentukan oleh adanya overlearning’ (Singer, 1980; Magil, 1985; Schmidt, 

1991). Volume yang diberikan dimodifikasi kedalam latihan sesuai dengan 

periodesasi latihan serta tidak menghilangkan prinsip-prinsip latihan dan 

norma-norma latihan, selain itu pelatih haruslah selalu meningkatkan kualitas 

diri dari segi ilmu pengetahuan dan diimbangi dengan kemajuan IPTEK agar 

ilmu yang didapat diterapkan kepada atletnya dengan efektif dan efisien.  
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3. Bagi para atlet bolabasket, senantiasa menjaga dan meningkatkan kemampuan 

fisik, teknik, taktik, dan mental. Kemahiran dalam permainan bolabasket dan 

kecepatan untuk bermain dengan berpikir melakukan yang terbaik dengan 

segala kemampuan yang dimilikinya pada saat pertandingan dapat 

dipertahankan apabila kemampuan fisiknya sangat baik. Kemampuan fisik 

yang sangat baikpun dapat menjadi landasan untuk dapat meningkatkan 

kualitas teknik dan mental para atlet tersebut.      

4. Dari hasil data banyaknya pelaksanaan teknik yang dilakukan dengan 

perolehan hasil dribble 762, passing 333, shooting 101, rebound 75, Pola 

permainan 166 kali, speed 133 dan jumlah waktu kotor akumulasi empat 

quarter di dapat waktu selama 1 jam 29 menit 15 detik. Data tersebut dapat 

dijadikan sebagai acuan volume untuk dijadikan sebagai kebutuhan latihan fisik 

pada cabang olahraga bolabasket yang disesuaikan dengan program latihan. 

Beberapa pemaparan para ahli mengapa diarahkan untuk dijadikan volume 

latihan kebutuhan fisik yang diperoleh dari teknik yang dilakukan dalam 

pertandingan, dijelaskan oleh penulis dengan sumber apa yang dipaparkan oleh 

Giriwijoyo dan Sidik (2012, hlm. 164) bahwa:  

Olahraga mempunyai 2 (dua) kutub. Kutub pertama adalah kemampuan 

keterampilan teknik kecabangan (kemampuan teknik) dan kutub yang lain 

adalah kemampuan dasar (kemampuan fisik). Kemampuan dasar merupakan 

faktor pendukung bahkan merupakan landasan bagi kemampuan teknik. Bila 

kemampuan dasar (kemampuan fisik) tidak mampu lagi memenuhi tuntutan 

dukungan bagi kemampuan teknik, maka runtuhlah kemampuan 

keterampilan teknik alet yang berangkutan.    

 

Maka jelas bahwa dengan memiliki keterampilan teknik yang baik di landaskan 

dari kemampuan fisik yang baik pula, karena tuntunan teknik sudah terpenuhi 

oleh kemampuan fisik. Pendapat lain dipaparkan oleh Harsono (1988, hlm. 98) 

bahwa “hidup ini sebenarnya adalah kancah dari kegiatan-kegiatan dan 

aktifitas fisik, di mana-mana kita lihat orang berjalan, naik sepeda, mengemudi 

motor, mengayuh becak, menarik pedati, mengetik, menulis, dan sebagainya”.  

Pemaparan di atas dengan jelas memaparkan penyederhanaan sebuah aktivitas 

fisik yang dapat dimaknai dengan sederhana. Disisi lain prestasi yang diraih 

merupakan hasil proses dari sebuah latihan atau training.  
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Harsono (1988, hlm. 101) memaparkan bahwa “training adalah proses yang 

sistematis dari berlatih atau bekerja, yang dilakukan secara berulang-ulang, 

dengan kian hari kian menambah jumlah beban latihan atau pekerjaannya”. 

Sistematis, berulang-ulang, dan beban yang diberikan kian hari kian bertambah 

hal tersebut diberikan dalam proses latihan yang sesuai dengan kebutuhan 

cabang olahraga digelutinya dengan tidak menghilangkan dari prinsip-prinsip 

latihan dan norma-norma latihan. Selanjutnya pendapat lain mengenai salah 

satu prinsip-prinsip latihan terdapat prinsip spesifikasi dalam latihan untuk 

mendapatkan manfaat maksimal dari proses latihan yang dipaparkan oleh 

Imanudin (2008, hlm. 53) bahwa:  

Manfaat latihan maksimal yang dapat diperoleh dari rangsangan latihan 

hanya akan terjadi manakala rangsangan tersebut mirip atau merupakan 

replikasi dari gerakan-gerakan yang dilakukan dalam cabang olahraga 

tersebut, termasuk dalam hal ini metode dan bentuk latihan kondisi fisiknya.    

 

Maka pemaparan tersebut menjelaskan metode dan bentuk latihan yang 

diberikan harus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan permainan, oleh 

karena itu penulis menguraikan beberapa saran kebutuhan fisik yang didapat 

dari hasil penelitian penulis yang akan dijelaskan sebagai berikut; a) Data 

analisis Dribble diperoleh dengan jumlah 767 untuk dapat diarahkan latihan 

kekuatan, b) Data analisis Passing diperoleh dengan jumlah 333 untuk dapat 

diarahkan latihan kekuatan kecepatan (Power), c) Data analisis shooting dan 

rebound diperoleh dengan jumlah 176 untuk dapat diarahkan latihan daya 

tahan kekuatan, d) Data analisis speed diperoleh dengan jumlah 133 untuk 

dapat diarahkan latihan kecepatan, e) Pola permainan (offense dan defense) 

dengan jumlah 166 untuk dapat diarahkan latihan daya tahan kecepatan 

(stamina), dan waktu pertandingan hingga usai menghabiskan waktu selama 

1:29:15 untuk diarahkan latihan daya tahan (endurance). Kebutuhan tersebut 

harus dilakukan dengan pengamatan yang cermat, dan dilakukan sesuai 

keilmuan kepelatihan yang tidak keluar dari kaidah prinsip dan norma latihan. 

5. Bagi para peneliti lanjut yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, 

penulis menganjurkan diadakan penelitian lebih lanjut dengan kajian yang 

lebih mendalam dengan hasil penelitian yang dapat diterapkan di dunia 

kepelatihan maupun pendidikan.  


