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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di 

atas,maka peneliti menarik kesimpulan bahwa: 

1. Ada kontribusi kekuatan otot lengan terhadap  pukulan lob backhand Pada 

Atlet Putra PB. Hiqua Wijaya Kediri sebesar 55,1%, dengan nilai signifikan 

sebesar 0,002 < 0,05 atau nilai Fhitung 14,718 > 4,474 Ftabel. 

2. Ada kontribusi fleksibiliti bahu dan pergelangan tangan terhadap  pukulan 

lob backhand pada atlet putra PB. Hiqua Wijaya Kediri sebesar 56,8%., 

dengan nilai signifikan sebesar 0,002 < 0,05 atau nilai Fhitung 15,799 > 4,474 

Ftabel 

3. Ada kontribusi koordinasi mata dan tangan terhadap  pukulan lob backhand 

pada atlet putra PB. Hiqua Wijaya Kediri sebesar 58,3%, dengan nilai 

signifikan sebesar 0,001 < 0,05 atau nilai Fhitung 16,756 > 4,474 Ftabel, 

4. Ada kontribusi kekuatan otot lengan, fleksibiliti bahu dan pergelangan 

tangan dan koordinasi mata dan tangan terhadap  pukulan lob backhand 

pada atlet putra PB. Hiqua Wijaya Kediri sebesar 80,2%.  

 

B. Implikasi 

Berdasakan kesimpulan di atas, maka implikasi yang dapat dilakukan terkait 

dengan hasil penelitian ini adalah: 
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1. Implikasi Teoritis 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa gerakan pukulan lob 

backhand, kekuatan otot lengan memegang peranan penting karena dalam 

melakukan pukulan lob backhand karena dapat membuat laju shuttlecock 

cepat dan keras. Selain itu otot yang elastis flexibilitas pergelangan tangan 

bahu juga dibutuhkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya cidera-

cidera, menghemat  pengeluaran  tenaga  (efisien) dan membantu 

memperbaiki sikap tubuh. Dalam melakukan ayunan teknik bulutangkis 

terutama pada saat melakukan gerakan memukul bola sangat 

membutuhkan koordinasi mata tangan. 

2. Implikasi Praktis 

a. Implikasi dalam Penelitian Olahraga 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penilaian pada atlet PB. 

Hiqua Wijaya Kediri dan juga mampu digunakan untuk melihat kondisi 

fisik mana saja yang memiliki kontribusi dengan pukulan lob backhand. 

b. Implikasi terhadap penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau acuan 

untuk peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut seperti 

menerapkan program latihan guna meningkatkan kondisi fisik atlet 

yang dapat menunjang pukulan lob backhand. 
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C. Saran-saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya 

disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Tempat Penelitian 

Bagi tempat penelitian diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

masukan untuk mengetahui kontribusi kekuatan otot lengan, fleksibiliti 

bahu dan pergelangan tangan dan koordinasi mata dan dapat 

menjelaskan tangan pukulan lob backhand. Selain itu untuk menambah 

wawasan yang luas kepada atletnya. 

2. Bagi Universitas 

Sebagai bahan wacana maupun bahan referensi penulisan dan 

menambah pengetahuan di bidang olahraga 

3. Kepada Peneliti Selanjutnya 

Bagi para peneliti selanjutnya, mengingat masih ada pengaruh dari 

variabel lain di luar variabel yang ada dalam penelitian ini yakni 

sebesar 19,8% maka hasil penelitian ini dapat  menjadi bahan untuk 

melakukan penelitian lanjutan dengan memasukkan variabel lain selain 

yang sudah dimasukkan dalam penelitian ini. 


