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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan positif yang 

sangat signifikan antara kedua variabel tersebut. Artinya, semakin 

tinggi kepercayaan diri maka semakin tinggi pula motivasi 

berprestasi atlet futsal, begitu juga sebaliknya. maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

diterima, yaitu ada hubungan positif antara kepercayaan diri dengan 

motivasi berprestasi pada atlet futsal. Semakin tinggi kepercayaan 

diri  maka semakin tinggi pula motivasi berprestasi atlet futsal, 

demikian juga sebaliknya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

dapat memberikan beberapa saran yaitu: 

1. Bagi Klub Futsal 

Bagi klub yang bersangkutan, kepercayaan diri memberi 

pengaruh yang besar dan signifikan terhadap motivasi 

berprestasi pada atlet futsal. Diharapkan klub yang memiliki atlet 

– atlet tersebut dapat mempertahankan kepercayaan diri setiap 
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atlet, karena pada kenyataannya kepercayaan diri memiliki 

pengaruhi yang besar terhadap motivasi untuk mengukir prestasi. 

2. Bagi Atlet Futsal 

Untuk dapat mencapai prestasi diperlukan kepercayaan diri 

yang tinggi. Oleh sebab itu setiap atlet futsal harus 

mempertahankan kepercayaan diri yang tinggi  yang telah 

dimiliki untuk dapat mencapai prestasi seperti yang diinginkan. 

3. Bagi Peneliti Selanjurnya 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mewawancarai 

seluruh individu yang berada pada tim futsal, seperti manager, 

pelatih dan atlet, dengan tujuan mendapatkan permasalahan 

motivasi berprestasi pada tim futsal tersebut dari berbagai macam 

sudut pandang. 

Peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

motivasi berprestasi pada atlet futsal diharapkan dapat 

mengembangkan lebih lanjut penelitian-penelitian sebelumnya, 

penelitian tentang motivasi berprestasi pada atlet futsal dapat 

mengaitkan dengan aspek-aspek lain yang relevan, seperti  

datang terlambat ketika latihan, nama besar tim yang akan 

membebani atlet dalam mengikuti turnamen, kurang mampu 

mengontrol emosi, konsentrasi, serta mengalami kebingungan 

dalam mengaplikasikan intruksi dari pelatih, meremehkan hal 

sepele seperti latihan yang terlalu sering bercanda dan tidak focus 

pada materi yang diberikan pelatih. Adanya penelitian tentang 
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aspek – aspek tersebut bertujuan agar penelitian yang 

berhubungan dengan motivasi berprestasi atlet futsal lebih 

variatif dan dapat memperkaya referensi di dunia pendidikan, 

khususnya di bidang psikologi olahraga. 

 


