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BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data antara yang telah penulis 

lakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian. Hal tersebut 

berdasarkan fakta dan data yang ada yang penulis peroleh. Adapun 

kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara Short Term Memory kelompok 

bersepeda dengan kelompok kontrol. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan 

short term memory yang dimiliki kelompok bersepeda lebih baik 

dibandingkan dengan kemampuan short term memory kelompok yang 

menggunakan sepeda motor (kontrol). 

2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara Long Term Memory kelompok 

bersepeda dengan kelompok kontrol.. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan 

long term memory yang dimiliki kelompok bersepeda lebih baik dibandingkan 

dengan kemampuan long term memory kelompok yang menggunakan sepeda 

motor (kontrol). 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin 

mengemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah/pemegang kebijakan, agar mempertimbangkan mengenai 

hal-hal yang dapat mendukung terhadap suasana ramah lingkungan. Terutama 



123 
 

 

pemerintah kota dalam membuat perencanaan tata kota lebih memperbanyak 

tempat untuk sarana publik yang mendukung terhadap aktivitas untuk 

kesehatan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara pemerintah membuat jalan 

untuk pengguna sepeda, serta mewajibkan perusahaan, intansi, dan tempat 

belanja menyediakan area parkir sepeda. Dengan membuat kebijakan seperti 

itu, masyarakat secara tidak langsung akan terdorong untuk melakukan 

aktivitas bersepeda sebagai alat tranportasi baik untuk bekerja, berekreasi, 

maupun untuk pergi ke tempat tujuan tertentu. 

2. Bagi para pengelola/pemimpin perusahaan dan intansi, agar lebih 

memperhatikan mengenai kesehatan para karyawan di perusahaan atau para 

pegawai pemerintah di instansi supaya memiliki derajat sehat yang baik. Hal 

ini akan menentukan terhadap produktivitas kerjanya. Dengan demikian salah 

satu program kesehatan yang sekarang telah dilakukan oleh sebagian 

perusahaan dan intansi pemerintah melalui program bike to work didukung 

salah satunya dengan cara menyediakan fasilitas parkir sepeda dan pendukung 

lainnya. 

3. Bagi pengguna sepeda (kususnya anggota bike to work), agar tetap melakukan 

kegiatan rutinitasnya memakai sepeda sebagai alat transfortasi dalam pergi 

bekerja. Hal ini dikarenakan dengan melakukan kegiatan tersebut di samping 

membuat tubuh menjadi sehat juga akan meningkatkan kemampuan kognitif 

otak, sehingga memori atau ingatan tidak akan mengalami penurunan dan 

apabila mengalami penurunan juga itu waktunya lama sesuai dengan usia. 
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4. Bagi masyarakat, diharapkan agar merubah pola hidup yang kurang aktif 

menjadi pola hidup yang lebih aktif salah satunya dengan melakukan aktivitas 

bersepeda. Hal ini dikarenakan di samping manfaatnya bagi kesehatan juga 

akan menjadi sarana transfortasi yang ramah lingkungan.  

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih mengembangkan penelitian 

dengan cakupan yang lebih luas lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, 

penelitian ini bisa dijadikan bahan rekomendasi untuk melaksanakan 

penelitian-penelitian lanjutan. 

 


