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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Adapun Kesimpulan dari hasil uraian pembahasan BAB IV diatas bahwa 

pola komunikasi yang diterapkan oleh pelatih terhadap pemain SFC Planet 

Yogyakarta untuk mewujudkan motivasi serta loyalitas tim memiliki hasil yakni 

sebagai berikut : 

1. Dalam sebuah tim futsal SFC Planet Yogyakarta pelatih 

menyampaikan pesan terhadap pemain dengan pola komunikasi secara 

Primer, Sekunder, linear dan sirkular terhadap pemain. Dari 

penyampaian komunikasi pelatih terhadap pemain dengan pola 

komunikasi secara Primer seperti verbal yaitu pelatih menggunakan 

bahasa indonesia agar bisa diterima dengan baik dan benar oleh 

pemain sedangkan non verbal dengan menggunakan gerak tubuh dari 

pelatih sebagai penjelas dari penyampaian komunikasi secara verbal. 

Komunikasi primer sering digunakan pelatih terhadap pemain ketika 

latihan berlangsung untuk memberikan arahan latihan teknik agar 

pemain mudah memahami apa yang disampaikan pelatih. 

2. Penyampaian komunikasi sekunder bisa digunakan ketika pelatih dan 

pemain tidak berada dalam satu tempat jadi pelatih memberikan 

informasi melalui telepon genggam dan medsos sebagai alat 

komunikasi terhadap pemain seperti medsos Whatsaap dan Instagram.  
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3. Supaya Pelatih bisa mewujudkan motivasi serta rasa loyalitas pemain 

terhadap tim futsal SFC Planet Yogyakarta dengan penerapan pola 

komunikasi Linear perlu mempunyai pendekatan serta penyampaian 

pelatih dengan cara face to face saat berdiskusi kepada pemain. Hal ini 

bisa membuat pemain memahami maksut dan tujuan dari pelatih untuk 

mewujudkan motivasi pemain. Sehingga kedekatan pelatih dengan 

pemain tidak ada rasa batasan, rasa percaya diri dan motivasi pemain. 

4. Dalam tim SFC pelatih juga menyampaikan komunikasi dengan Pola 

Komunikasi Sirkular, hal ini bisa menimbulkan loyalitas tim dan Kerja 

sama tim futsal SFC Planet Yogyakarta dapat menjadi lebih baik. 

Dengan adanya kegiatan Outbond, menonton video teknik futsal 

bersama dan nobar turnamen futsal bersama antara pelatih dan pemain 

di gedung olahraga dapat menimbulkan rasa loyalitas tim serta 

motivasi pemain agar termotivasi untuk mempelajari teknik futsal 

lebih giat lagi. Dalam sebuah tim futsal pasti harus mempunyai 

hubungan yang kuat antara individu serta tujuan tim bisa tercapai 

sehingga tidak ada rasa egois setiap pemain tim SFC Planet 

Yogyakarta. 

5.2 Saran  

 Adapun saran untuk Sfc Planet dari hasil temuan peniliti selama 

melakukan penelitian sebagai berikut : 
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1. Tim Futsal SFC Planet harus lebih banyak melakukan kegiatan diluar 

kegiatan rutin latihan seperti outbond, kegiatan sharing antar pemain 

dengan pelatih, melakukan program fisik dan teknik lebih banyak dari 

kegiatan latihan di lapangan futsal Planet Sleman Yogyakarta. Kegiatan 

tambahan seperti ngumpul bersama di tempat – tempat santai diperbanyak 

agar tidak ada kesenjangan antar pelatih dan pemain serta bisa sama – 

sama untuk memberikan masukan antara individu. 

2. Tim Futsal SFC Planet hendaknya banyak mengikuti turnamen event di 

kota Yogyakarta untuk menjadi motivasi pemain agar pemain bsa lebih 

meningkatkan kemampuan tiap individu pemain. Hal ini bisa membuat 

seberapa jauh loyalitas serta motivasi pemain untuk tim. 

3. Tim Futsal SFC Planet bisa membuat pemain saling motivasi sesama 

pemain maupun pelatih agar menumbuhkan semangat dengan cara 

memberikan reward atau penghargaan terhadap pemain yang telah 

menunjukan kualitasnya dan semakin bagus dalam peforma sehingga 

menjadi tolak ukur tiap pemain.  

 

   

  


