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BAB VII 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

7.1 Simpulan 

Setelah peneliti melakukan penelitian diklub  Persibat, maka peneliti dapat 

menyimpulkan manajemen yang dilaksanakan diklub Persibat antara lain : 

1. Perencanaan dalam klub Persibat sudah dijalankan dengan baik, baik dari 

segi adanya visi dan misi di klub Persibat, program jangka pendek, dan 

jangka panjang diharapkan dapat membantu klub dalam mencapai sasaran 

atau tujuan, Kelemahan di manajemen Persibat sendiri yaitu belum 

mempunyai stadion sendiri karena stadion milik pemerintah, tetapi 

masalah itu bisa ditanggulangi dengan cara menyewa stadion  Moh 

Sarengat yang berada di kota Batang itu sendiri.  

2. Pengorganisasian dalam klub Persibat sudah termasuk lengkap dengan 

adanya ketua klub, manajer, sekretaris, bendahara, pelatih, dan asisten 

pelatih. Hanya saja didalam perorganisasiannya masih adanya peran ganda 

dalam menjalankan kepengurusannya, harusnya ada penambahan sumber 

daya manusia (SDM) agar dalam menjalankan kepengurusannya bisa 

terkoordinir dengan baik, tidak mencabang pemikirannya. 

3. Pergerakan diklub Persibat sudah baik karena sudah adanya program 

pembinaan prestasi dan program latihan yang telah tersusun. Sarana dan 

prasarana cukup memadai. 
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4. Pengawasan dalam kepengurusan klub Persibat dilakukan oleh setiap 

pengurusnya yang telah diberikan tanggung jawab mengawasi setiap tugas 

yang telah diemban.  

7.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan dapat dikemukakan 

impilkasi hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Dengan diketahui fungsi-fungsi manajemen klub Persibat maka dapat 

digunakan acuan atau pedoman untuk penelitian klub bola di tempat lain. 

2. Faktor-faktor yang kurang dominan dalam pengelolaan manajemen klub 

Persibat, perlu diperhatikan dana dicarikan pemecahannya agar faktor 

tersebut membantu dalam meningkatkan kualitas klub Persibat. 

3. Pengurus dan pemain dapat belajar lebih baik dan memperbaiki 

manajemennya. 

4. Semua pengurus juga harus meningkatkan kinerja dalam mengelola 

manajemen organisasi di klub Persibat 

7.3 Saran 

Saran yang dapat peneliti sampaikan dari hasil penelitian adalah : 

1. Pada perencanaan klub Persibat perlu adanya perbaikan sarana dan 

prasarananya terutama pada lampu stadion agar nantinya pemain tidak 

terkandala masalah permainan ketika cuaca tidak mendukung ataupun hari 

sudah mulai petang. Selain itu agar kelak musim depan atau target jangka 
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panjang klub Persibat bisa lolos verifikasi stadion ketika kelak mempunyai 

target promosi di Liga 1. 

2. Pada pengorganisasian klub Persibat, sebaiknya klub Persibat menambah 

sumber daya manusia (SDM) dalam kepengurusannya sehingga kinerja 

para pengurus dapat dilakukan secara maksimal. Walaupun dengan peran 

ganda kepengurusan sudah berjalan baik, tetapi alangkah baiknya 

menambah sumber daya manusia (SDM) agar dimusim depan semakin 

membaik. 

3. Pada pergerakan klub Persibat khususnya tahap pembinaan prestasi yaitu, 

sebaiknya klub Persibat dapat membuat penambahan sarana untuk 

penonton dengan cara penambahan pembanguna tribun agar lebih 

mengembangkan lagi eksistensinya dikancah nasional dan bisa menjadi 

ikon sepak bola kota Batang itu sendiri. Di dalam pergerakan klub Persibat 

juga perlu adanya penambahan dalam hal pembinaan pemain usia dini 

untuk menunjang program pembinaan prestasi. Pembinaan U-15 misalnya. 

4. Pada pengawasan di klub Persibat sebaiknya para pengurus juga dapat 

melakukan pertemuan dengan pemainnya, sehingga dapat menjalin 

kedekatan antara pengurus dengan pemainnya, serta apa saja yang sudah 

dibahas dalam pertemuan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pengurus 

dalam mengontrol kekurangan yang ada di dalam klub Persibat. Dengan 

adanya pertemuan tersebut juga diharapkan dapat memecahkan 

permasalahan mengenai pemain apakah ada peningkatan atau penurunan 

prestasi sehingga dapat memajukan prestasi klub Persibat kedepannya. 


