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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Organisasi tim bolatangan ABTI Sumenep adalah cukup baik 

karena unsur-unsur di  organisasi berjalan dengan baik susuai fungsi 

dan kedudukannya. 

2. Metode pembinaan yang ada pada tim bolatangan ABTI Sumenep 

dan termasuk pembinaan yang baik karena pelatih mampu 

mengurusi dan selalu melakukan pembinaan yang dilakukan 

meliputi sumua bidang. 

3. Pelatih dan pengurus melakukan kegiatan perubahan dalam 

memberikan metode serta pola pembinaan dan  pogram-pogram 

yang lama dan program latihan ya g tidak menoton. 

4. Sarana dan prasarana yang sudah ada sudah mendukung serta 

memadai dalam pelaksanaan kegiatan latihan. 

5. Tim bolatanagan ABTI Sumenep khusus pada tahun 2016-2020 

adalah kucuk baik karena hal ini dapat diliat pada kejuaraan-

kejuaraan yang diikuti  oleh tim bolatangan ABTI Sumenep dan 

prestasi yang di raih. 

    Dari hasil penelitian ini diharapkan  dapat memberikan 

gambaran dan masukan kepada para pengurus, pelatih dan atlet tim 

bolatangan   tentang  keadaan organisasi, sarana dan prsarana di tim 

bolatangan ABTI Sumenep selama ini. pelaksanaan pembinaan yang 
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telah dilakukan hendaknya terus ditingkatkan dan tidak  cepat puas 

dengan prestasi yang telah dicapai, kelemahan dan kekurangan harus  

diperbaiki dan dibenahi. 

    Selain itu, semoga dapat digunakan sebagai motivasi bagi 

kemajuan prestasi tim bolatangan ABTI Sumenep, sehingga prestasi tim 

bolatangan dapat terus berkembang dan memberikan sumbangan  yang  

berharga  bagi  peningkatan  prestasi  olahraga  bolatangan Indonesia 

pada umumnya 

B. Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian tentang profil bolatangan 

ABTI Sumenep,maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Untuk para pengurus organisasi tim bolatangan ABTI Sumenep,    

perlu mempertahankan dan meningkatkan keberadaan organisasi 

yang sudah berjalan dan lebih bertanggung jawab kepada 

organisasinya karena kemajuan organisasi itu didukung penuh oleh 

pengurus dan anggotanya. 

2. Untuk para pengurus organisasi, agar memahami arti 

pentingnya arsip pembukuan   ataupun   dokumen   yang   berisi   

laporan-laporan   tentang  kegiatan, dimaksudkan agar di 

dalam melaksanakan kegiatan yang akan datang bisa melihat dan 

belajar dari hasil yang telah dilakukan sebelumnya. 

3. Para pelatih sebaiknya memperhatikan dan mengevaluasi program 

latihan untuk  ditingkatkan  lagi,  dan  hubungan  pelatih  
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dengan  atlet  untuk dipertahankan agar tim bolatangan semakin 

terbentuk kemistrinya. 

 


