
BAB V 

PENUTUP 

Penelitian ini didasari dengan permasalahan mengenai penurunan prestasi yang terjadi 

pada terang bangsa fc u-18. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara kondisi iklim organisasi, tingkat self disclosure dengan tingkat prestasi pemain 

terangbangsa fc u-18. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan serangkaian pengumpulan serta 

pengolahan data, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya: 

5.1.  Simpulan 

1. Berdasarkan  hasil uji hipotesis hubungan antara kondisi iklim organisasi dengan 

tingkat prestasi pemain Terangbangsa fc u-18, ditemukan signifikansi pada hubungan 

antara kondisi iklim organisasi dengan tingkat prestasi pemain terangbangsa fc u-18 

yang meliputi kepercayaan, kejujuran, komunikasi dua arah  dalam  tim dan anggota 

organisasi saling memberikan  motivasi satu sama lain sudah  berjalan dengan baik 

dan menimbulkan iklim organisasi yang baik sehingga dapat menjadi salah satu 

faktor penunjang prestasi pemain Terangbangsa FC U-18. Oleh karena itu, hipotesis 

pertama yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kondisi iklim organisasi 

dengan tingkat prestasi pemain terangbangsa fc u-18 diterima. 

2. Untuk uji hipotesis hubungan antara tingkat  self disclosure dengan tingkat 

prestasi pemain terangbangsa fc u-18, terdapat signifikansi yang sangat signifikan 

pada hubungan antara tingkat self disclosure dengan tingkat prestasi pemain 

terangbangsa fc u-18. Hal ini terjadi karena para pemain dan pelatih sudah saling 



terbuka untuk saling bertukar informasi mengenai sepakbola dan informasi yang 

disampaikan cenderung positif.. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang menyatakan 

bahwa terdapat hubungan antara tingkat self disclosure dengan tingkat prestasi 

pemain terangbangsa fc u-18 diterima. 

3. Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan di Terangbangsa FC U-18, ditemukan  

bahwa terciptanya kondisi iklim organisasi yang baik terjadi karena pelatih selalu 

memberikan suasana yang kondusif dengan selalu memberikan lelucon yang 

membuat pemain tertawa sehingga pemain merasa nyaman dalam tim.  

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang dapat 

dilakukan untuk penelitian selanjutnya adalah: 

1. Untuk pemain Terangbangsa FC U-18 disarankan untuk lebih meningkatkan 

kejujuran tentang apa yang dirasakan dalam sebuah tim baik hal teknis maupun non 

teknis, karena semua informasi adalah penting untuk kelangsungan sebuah tim dalam 

mencapai sebuah prestasi yang akan dicapai.  

2. Untuk pemain disarankan untuk lebih menjaga dan memperhatikan performanya 

dalam setiap latian, ujicoba maupun pertandingan karena pelatih selalu mendata apa 

yang dilakukan pemain di dalam lapangan sehingga pemain dapat melakukan 

evaluasi terhadap dirinya agar dapat mencapai prestasi yang ditargetkan oleh tim.  

3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan 

menambahkan variabel komunikasi interpersonal lainnya untuk melihat tingkat 



prestasi pemain dan menambahkan indikator durasi untuk mengetahui seberapa lama 

seorang pemain dan  pelatih bertukar informasi. 

 


