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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini memaparkan bagaimana sikap pengguna dan bukan 

pengguna sport drink dalam olahraga di lingkungan atlet mahasiswa anggota 

UKM Olahraga di Perguruan Tinggi se-Jawa Barat. Berdasarkan hasil pengolahan 

dan analisis data, maka diperoleh temuan-temuan penelitian yang telah menjawab 

pertanyaan penelitian yang diutarakan pada rumusan masalah.  

Pada akhirnya dapat diajukan beberapa kesimpulan dalam penelitian ini 

yaitu: Secara umum, aspek sikap mahasiswa pengguna dan bukan pengguna sport 

drink di lingkungan atlet mahasiswa perguruan tinggi se-Jawa Barat menunjukkan 

sikap yang sama. Secara spesifik aspek sikap mahasisswa pengguna dan bukan 

pengguna sport drink sebagai berikut:  

1. Profil sikap mahasiswa pengguna sport drink saat berolahraga di lingkungan 

UKM olahraga perguruan tingi se-Jawa Barat dalam kategori cukup, aspek 

kognitif berada dalam katagori cukup yaitu sebesar 68,8%, aspek afektifnya 

berada dalam katagori cukup yaitu sebesar 61,6%, dan aspek psikomotor 

berada dalam kategori cukup yaitu sebesar 60,0%.  

2. Profil sikap mahasiswa bukan pengguna sport drink saat berolahraga di 

lingkungan UKM olahraga perguruan tinggi se-Jawa Barat berada dalam 

kategori cukup, aspek kognitif berada dalam katagori cukup yaitu sebesar 
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68,7%, aspek afektifnya berada dalam katagori cukup yaitu sebesar 61,0%, 

dan aspek psikomotor berada dalam kategori cukup yaitu sebesar 58,6%. 

3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara  profil sikap mahasiswa pengguna 

dan bukan pengguna sport drink saat berolahraga di lingkungan UKM 

olaharaga perguruan tinggi se-Jawa Barat, dengan t hitung (3,47) > t tabel (1,992)  

berarti Ho ditolak. 

 

B. Saran – Saran  

1. Perlu dilakukan penyegaran pemahaman bagi para mahasiswa tentang 

manfaat mengkonsumsi sport drink secara teratur pada saat berolahraga; 

2. Perlu adanya aksesibilitas bagi para mahasiswa dalam hal mendapatkan 

informasi tentang sport drink, akses diperluas dengan adanya penataran, 

dan aplikasi langsung manfaat sport drink dalam pelatihan olahraga 

prestasi di kampus. 

3. Perguruan tinggi yang mempunyai jurusan olahraga sebagai penyedia 

layanan mahasiswa olahraga perlu  memperbaiki sistem layanan 

kemahasiswaan khususnya dalam pembinaan UKM olahraga di 

Kampusnya. 

4. Perlu adanya program pemahaman fisiologi dan nutrisi bagi para 

mahasiswa olahraga khususnya dalam rangka aplikasi sport science dalam 

pembinaan dan pelatihan olahraga. 

5. Berdasarkan hasil penelitian aspek psikomotor merupakan unsur paling 

rendah dibandingkan aspek afektif maupun aspek kognitif, oleh sebab itu 
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hendaknya setiap pelatih menyarankan atletnya untuk mengkonsumsi 

minuman olahraga kepada atletnya supaya aspek psikomotor atlet bisa 

meningkat. 


