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BAB 5 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pola komunikasi antarpribadi pelatih dan atlet cabang olahraga Layar 

dalam persiapan menghadapi PON. Bentuk komunikasi yang dijalankan 

oleh pelatih dan atlet Layar melalui proses pengiriman dan proses 

penerimaan pesan yang dilakukan saat latihan ataupun bertanding secara 

tatap muka melalui berbagai aktivitas komunikasi, hal itu tidak terlepas 

dari guna menciptakan komunikasi yang baik antara pelatih dan atlet 

Layar, sehingga pesan yang disampaikan bukan hanya melalu 

komunikasi lisan atau verbal tetapi juga menggunakan komunikasi 

nonverbal yang melalui gerakan, simbol-simbol ataupun alat pendukung 

dalam berinteraksi agar komunikasi yang dijalankan mudah dipahami 

dengan cara yang tepat yang akhirnya nanti akan membentuk sikap saling 

jujur, terbuka dan percaya antara pelatih dan atlet. 

2. Faktor penghambat dalam terbentuknya pola komunikasi antarpribadi 

yang terjalin antara pelatih dan atlet cabang olahraga Layar Provinsi 

Jawa Barat dilihat dari sisi pelatih adanya keterbatasan SDM sehingga 

hilangnya fokus dalam melatih, lalu ada rasa ego yang tinggi atlet serta 

adanya rasa takut, canggung dan gengsi yang ada pada permasalahan diri 

atlet sehingga hal ini menimbulkan tidak keterbukaan atlet kepada 

pelatih. Hal ini dapat menghambat terjalinnya komunikasi yang baik 

antar pelatih dan atlet 

3. Faktor pendukung dalam terbentuknya pola komunikasi antarpribadi 

yang terjalin antara pelatih dan atlet cabang olahraga Layar Provinsi 

Jawa Barat yaitu keterbukaan pelatih dan atlet, kerjasama, kedisiplinan 

yang dapat mempengaruhi berjalannya proses komunikasi yang terjalin 

antara pelatih dan atlet Layar. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang 

berkaitan dengan penelitian pola komunikasi antarpribadi pelatih dan atlet cabang 

olahraga Layar Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: 

 

5.2.1 Praktis 

1. Pelatih hendaknya memiliki informasi yang lebih lagi terkait dengan 

teknik berlayar dan kemampuan berkomunikasi dalam menghadapi 

atletnya. Sehingga ke depannya atlet akan mudah terbuka tanpa ada rasa 

yang menyertai atlet kepada pelatih dan pelatih juga dapat memahami 

dan mengetahui keinginan atlet.  

2. Tingkatkan lagi kerja sama timnya dengan meningkatkan kedisiplinan 

dari atlet dan pelatih sebagai wujud bentuk dukungan agar terjalin 

komunikasi yang baik dan hubungan yang baik sehingga hal itu akan 

meningkatkan kualitas atlet dalam latihan ataupun bertanding. 

 

5.2.2 Akademis 

1. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat mempermudah dalam 

membantu penelitian selanjutnya serta berguna dan menjadi referensi 

bagi peneliti selanjutnya. 


