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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.03. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada atlet bulutangkis PB 

Djarum, maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara kepemimpinan pelatih 

dengan resiliensi pada atlet bulutangkis remaja dengan angka koefisien 

korelasi (rxy) yang diperoleh adalah 0,501 (p < 0,01). Hal ini dapat membuktikan 

bahwa semakin positif kepemimpinan pelatih, maka semakin tinggi juga 

kemampuan resiliensi yang dimiliki oleh atlet bulutangkis. Begitu juga 

sebaliknya, semakin negatif kepemimpinan pelatih, maka semakin rendah juga 

kemampuan resiliensi yang dimiliki atlet bulutangkis. 

b. Diperoleh data bahwa kepemimpinan pelatih memberikan sumbangan efektif 

(SE) sebesar 25,1% dalam mempengaruhi resiliensi pada atlet bulutangkis dan 

sisanya 74,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian kali 

ini. 

 

6.04. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan 

beberapa saran, yaitu: 

a. Bagi PB Djarum Kudus 

Berkaitan dengan perkembangan hardskill dan softskill atlet, pada saat ini 

sudah saatnya untuk tidak hanya terfokus pada peningkatan kemampuan 

hardskill saja, tetapi perlu juga untuk melakukan peningkatan pada kemampuan 



48 
 

    
 

softskill melalui pelatihan-pelatihan terkait dengan peningkatan kemampuan 

softskill. Keseimbangan antara kemampuan hardskill dan softskill pada atlet 

bulutangkis diharapkan dapat meningkatkan performa serta prestasi atlet 

bulutangkis, khususnya atlet dibawah naungan PB Djarum. 

b. Bagi atlet bulutangkis 

Memiliki performa dan prestasi yang baik menjadi keinginan para atlet. Oleh 

karena ini, perlu untuk atlet meningkatkan kemampuannya tidak hanya 

kemampuan dalam bermain bulutangkis saja, melainkan kemampuan yang 

berkaitan dengan softskill juga. Kemampuan resiliensi menjadi salah satu 

kemampuan yang perlu dimiliki oleh atlet, dimana kemampuan ini akan 

membantu atlet untuk dapat menghadapi tekanan yang ada, baik selama 

latihan, pertandingan, maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Bagi pelatih 

Peran pelatih tidak hanya menjadi pendidik dan pembimbing di dalam lapangan 

saja, tetapi juga di luar lapangan. Seorang pelatih sebisa mungkin memiliki 

kemampuan memimpin supaya memudahkan pelatih untuk mengatur dan juga 

mengontrol atletnya. Hal ini penting dimiliki supaya pelatih dapat mengarahkan, 

mendorong, dan membantu atletnya supaya mampu memiliki performa yang 

baik dan mencapai prestasi terbaiknya.  

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang tertarik dan berminat untuk melakukan penelitian 

serupa diharapkan dapat meninjau kembali kekurangan-kekurangan yang 

terdapat dalam penelitian ini serta dapat mengembangkan penelitian ini. Oleh 

karena itu, peneliti akan menyarankan beberapa hal, yaitu: 
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1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih banyak sumber 

referensi yang terkait dengan resiliensi dan atau kepemimpinan pelatih 

supaya hasil yang diperoleh lebih lengkap lagi. 

2. Peneliti selanjutnya supaya lebih memperhatikan waktu penelitian. 

Diharapkan tidak dilakukan pada saat atlet mengikuti pertadingan, 

sehingga tingkat pengambilan data dapat lebih tinggi dan memperoleh 

hasil yang terbaik. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi penelitian, 

yaitu dengan menambah jumlah responden tidak terbatas pada satu 

persatuan bulutangkis maupun satu daerah saja. 

4. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih memeriksa dan mengevaluasi 

pernyataan di setiap itemnya supaya dituliskan secara lebih jelas, 

sehingga tidak menimbulkan kebingungan responden dalam memahami 

maksud pernyataan tersebut. 

5. Hasil penelitan ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan resiliensi atlet dan 

kepemimpinan pelatih. 

 


