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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil temuan danhasil wawancara yang ada pada BAB IV, 

maka kesimpulan penelitian ini adalah: 

1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis bahwa proses 

manajemen yang digunakan di klub bola basket Angsapura Medan adalah 

bersifat informal dan masih terdapat kelemahan-kelemahan ataupun 

kekurangan-kekurangan di beberapa aspek dimana, mereka membentuk 

strukrur organusasi yang dibangun sendiri. 

2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses manajemen di klub bola basket 

Aangsapura Medan meliputi Program Latihan, Sarana dan Prasarana dan 

Personalia. 

3. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem Keorganisasian di Klub bola 

basket Angsapura Medan meliputi Struktur Organisasi dan dana. 

4. Berdasarkan hasil  penelitian  pergerakan pada klub bola basket Angsapura 

Medan adalah meliputi Gaya Dalam Melatih, Latar Belakan Pelatih, 

Pengalaman Pelatih Pendidikan Lanjutan Pelatih, Motivasi  dan Motivasi 

Ekstrinsik. 

5. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengawasan yang dilakukan di klub 

bola basket Angsapura Medan adalah meliputi pengawasan Kulaitas, 

Pengawasan Waktu dan Pengawasan Biaya. 
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5.2 Saran  

Klub bola basket Angsapura medan merupakan pondasi dalam proses 

pembinaan prestasi basket di Indonesia. Dengan proses manajemen yang baik 

akan dapat menghasilkan atlet-atlet basket yang handal dan berkualitas juga dapat 

mendukung prestasi  bola basket nasional oleh sebab itu disarankan kepada: 

1. Bagi para pengurus olahraga terutama olahraga bola basket untuk 

lebih memperhatihan pembinaan karena klub adalah ujung tombak 

perkembangan olahraga dimasa depan, baik itu dari segi 

pendanaan dan pelaksanaan kejuaraan bagi atlet muda setiap 

bulannya. 

2. Bagi pengurus Klub Bola Basket Angsapura  agar dapat 

melakukan evaluasi agar dapat mengatasi kekurangan yang masih 

ada didalam klub seperti melakukan kerjasama dengan pihak lain. 

3. Pelatih disarankan membuat program latihandalam bentuk tertulis 

sehingga aspek pengawasan dan pengendalian lebih mudah 

dilakukan 

4. Bagi para atlet agar lebih tekun dan displin dalam berlatih dan 

tidak bermain-main dalam latihan. 

5. Untuk pengelolaan makan atlet perlu  ada ahli gizi demi menjaga 

stamina tubuh  para atlet. 

6. Bagi para peneliti hendaknya melakukan penelitian tentang proses 

manajemen kepelatihan pada klub olahraga karena kepelatihan 

adalah awal dalam meraih prestasi. 


