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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasakan hasil analisis data penelitian menggunakan product moment yang 

menghasilkan rxy = - 0,372 pada p = 0,039 (p < 0,05), maka hipotesis yang 

menyatakan  “Ada hubungan negatif yang signifikan antara kecerdasan emosi dan 

kecemasan pasca cedera pada atlet Puslatda Jawa Timur”, terbukti dan dapat diterima. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat disampaikan yaitu :  

1. Bagi Peneliti Lain  

Kecemasan pasca cedera pada dasarnya tidak hanya dialami oleh segelintir 

atlet, namun banyak dialami oleh atlet-atlet yang banyak menggunakan fisik saat 

bertanding. Selama ini penelitian tentang hal ini cenderung melibatkan atlet 

perorangan dan jarang diteliti pada atlet olah raga beregu atau kelompok. Disarankan 

peneliti lain dapat meneliti hal tersebut, mengingat salah satu faktor yang dapat 

mengurangi kecemasan adalah adanya dukungan lingkungan sosial selain kecerdasan 

emosi.  

Selain itu, jumlah subyek penelitian ini yang terbatas karena proses 

pengambilan data yang terkendala akibat Covid-19 disarankan dapat diatasi oleh 

peneliti lain dengan menggali data yang melibatkan lebih banyak atlet dari berbagai 

cabang olah raga. 

Hasil penelitian yang juga membuktikan bahwa sumbangan yang kecil dari 

kecerdasan emosi dalam memunculkan kecemasan pasca cedera, membawa implikasi 

pada masih dimungkinkannya peneliti selanjutnya menggunakan variabel lain yang 

dapat mempengaruhi kecemasan pasca cedera selain kecerdasan emosi. Misalnya 

dengan melibatkan usia, tingkat cedera, dukungan sosial, dan lain sebagainya. 

2. Bagi Atlet yang menjadi Subyek Penelitian. 

Menyimak hasil penelitian bahwa kecerdasan emosi berperan mengontrol 

kecemasan pasca cedera, maka pada atlet-atlet yang mengalami kecemasan pasca 

cedera, disarankan untuk dapat meningkatkan kecerdasan emosinya. Hal tersebut 

dapat ditempuh dengan cara meningkatkan kemampuan diri dalam mengelola 

emosinya dengan memperdalam rasa syukur atas segala hal yang telah terjadi dalam 

hidupnya, sehingga individu tidak mudah merasa gelisah, murung dan tersinggung, 

lebih mudah mengendalikan dirinya saat menghadapi situasi-situasi yang tidak sesuai 
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harapannya. Pengelolaan emosi juga dapat dilatih dengan melakukan manajemen 

emosi dengan mengenali hal-hal yang dapat memacu munculnya emosi negatif 

sehingga dapat melakukan antisipasi dan mendorong munculnya emosi positif. Atlet 

yang memiliki kecerdasan emosi rendah juga dapat mendorong dirinya untuk aktif 

ikut seminar-seminar motivasi sehingga pikiran positiflah yang mendominasi dirinya 

untuk selalu terdorong mencapai hasil terbaik dengan tetap realistis memandang 

kemampuannya. Melatih diri mengembangkan empati pada situasi dan kondisi yang 

dihadapi orang lain, juga dapat membuat atlet dengan kecerdasan emosi yang rendah 

lebih meningkat kecerdasan emosinya. Melalui kemampuan berempati, mereka dapat 

lebih memahami alasan dibalik suatu perilaku terjadi dan membuat mereka mampu 

mengendalikan emosi negatif dan meningkatkan pemikiran positif pada orang lain. 

Akan tetapi atlet perlu mengingat bahwa, kecemasan tidak selalu mengakibatkan 

dampak negatif, pada dasarnya kecemasan dapat berfungsi sebagai kontrol diri agar 

tetap waspada dengan apa yang akan terjadi. Namun, kecemasan yang berlebihan 

tentu dapat menimbulkan dampak negatif. 

 


