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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh program latihan squat thrust terhadap kecakapan bermain 

bola voli pada ekstrakurikuler SMK Cipta Karya. 

2. Terdapat pengaruh program latihan depth jump terhadap kecakapan bermain 

bola voli pada ekstrakurikuler SMK Cipta Karya. 

3. Program latihan squat thrust lebih kuat dibandingkan program latihan depth 

jump.  Karena program latihan squat thrust memberi kekuatan dan daya tahan 

otot dada efek akan terasa pada kaki, lengan, dada, perut terutama pada 

kekuatan otot tungkai. Sehingga dapat membantu siswa/atlet untuk 

memperbaiki dan meningkatkan keterampilan - keterampilan dan proses-proses 

bermain bola voli. 

5.2 Implikasi 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kemampuan bermain bola voli 

dengan program latihan squat thrust dan program latihan depth jump keduanya 

mempunyai pengaruh terhadap peningkatan hasil kecakapan bermain bola voli.  

Implikasi yang diberikan bahwa dalam meningkatkan hasil kecakapan 

bermain  bola voli, guru/pelatih dapat menggunakan program latihan squat thrust, 
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sehingga hal tersebut menjadi dasar bagi guru/pelatih untuk meningkatkan hasil  

kecakapan bermain bola voli.  

5.3 Saran 

 Hasil penelitian yang telah dilakukan tentang “Pengaruh Latihan Squat 

Thrust dan Depth Jump Terhadap Hasil Kecakapan Bermain Bola Voli Pada 

Ekstrakurikuler SMK Cipta Karya Kabupaten Kebumen Tahun 2017” dapat 

dikemukakan beberapa saran agar menjadi lebih baik sebagai berikut: 

1. Guru/pelatih dapat menjalankan program latihan squat thrust agar dapat 

meningkatkan Kecakapan Bermain Bola Voli di SMK Cipta Karya dengan baik. 

Selain mendapatkan bimbingan, siswa/atlet juga diharap mampu lebih mandiri 

sehingga materi latihan yang disampaikan dapat terserap dan selanjutnya hasil 

belajarnya lebih baik. 

2. Guru/pelatih dapat menjalankan program latihan depth jump agar dapat 

meningkatkan Kecakapan Bermain Bola Voli di SMK Cipta Karya dengan baik. 

Selain mendapatkan bimbingan, siswa/atlet juga diharap mampu lebih mandiri 

sehingga materi latihan yang disampaikan dapat terserap dan selanjutnya hasil 

belajarnya lebih baik. 

3. Dalam program latihan squat thrust dan program latihan depth jump dalam 

kecapakan bermain bola voli di SMK Cipta Karya lebih baik menggunakan 

program latihan squat thrust karena siswa/atlet karena lebih optimal dalam 

pelaksanaan dan hasilnya. 

 


