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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, maka diperoleh jawaban 

pertanyaan penelitian yang diajukan. Kesimpulan atas jawaban pertanyan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Hasil efisiensi seluruh pemain rata – rata memiliki efesiensi yang sangat baik, 

hasil tersebut dilihat dari seluruh pertandingan yang dilakukan oleh para 

pemain, dari mulai babak regular hingga babak playoff. Di lihat dari hasil 

tersebut rata – rata para pemain dapat membawa timnya melaku ke babak 

playoff. 

2. Hasil efIsiensi berdasarkan posisi rata – rata dari kelima posisi hasil efesiensi 

dari seluruh pemain, 10 pemain memiliki efesiensi yang asangat baik, dan 10 

pemain tersebut berada pada tim yang melaju ke babak playoff.   

3. Hasil perhitungan seluruh pemain, dan setalah diurutkan berdasarkan tim 

masing-masing pemain, maka didapatkan total efisiensi berdasarkan tim, 

yang memiliki total efisiensi terbesar dalam tim Pelita Jaya Jakarta. Dari hasil 

tersebut rata – rata pemain dari tim pelitajaya memiliki efisiensi yang sangat 

baik. 

4. Terdapat hubungan yang signifkan antara performa pemain terhadap 

pencapaian tim. Apabila seluruh pemain dari setiap tim memiliki performa 

yang baik, maka pemain tersebut dapat membawa timnya untuk mendapatkan 

hasil yang baik dari setiap pertandingan yang mereka laksanakan. 

 

B. Implikasi dan Rekomendasi  

Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa performa pemain 

berpengaruh terhadap hasil pencapaian tim. Dalam penelitian ini performa pemain 

sangat berpengaruh terhadap pencapain tim tersebut. Rata-rata dari seluruh 

pemain 10 pemain yang memiliki efektifitas tertinggi ini timnya memasuki babak 

playoff , dan berdasarkan posisi saat bermainpun rata-rata di kuasai oleh para 

pemain yang timnya memasuki babak playoff. 
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Banyak cara yang dilakukan untuk melakukan evaluasi pada pemain, 

karena dengan evaluasi pemain pelatih dapat menentukan program apa yang akan 

di berikan selnajutnya kepada para pemain agar performa mereka menjadi lebih 

baik. Dengan menggunakan data efisiensi dapat mempermudah pelatih untuk 

mengevaluasi pemain. Ada beberapa kelemahan yang ada dalam penelitian ini, 

kurangnya para pelatih memahami data dari Fibalivestat tersebut, data statistik 

hanya sekedar data yang dilihat pada saat pertandingan berlangsung.  

Hasil penelitian yang dilakukan tentu masih jauh dari kata sempurna, oleh 

karena itu perlu adanya perbaikan untuk dilakukan selanjutnya, yang diajukan 

oleh penulis terkait penelitian yang akan dikembangkan. Bagi para pelatih 

diharapkan bisa lebih memahami data tersebut, atau setiap tim harus memiliki tim 

khusus untuk menganalisis pemain. Karena dengan adanya tim khusus untuk 

menganalisi pemain, mungkin akan lebih mempermudah pelatih untuk 

mengevaluasi performa pemain. Penelitian ini bisa dilebih dikembangkan lagi 

oleh peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa diterapkan pada dunia Pendidikan 

sebagai bahan untuk seleksi pemain bolabasket,penelitian ini bisa menjadi bahan 

untuk seleksi tingkat nasional, mahasiswa, dan pelajar. Memberikan pelatihan 

tentang pemahaman statistik pada setiap pengcab bola basket, agar para pelatih 

bisa memahami isi dari hasil statistik.   

 


