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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

Bab ini memaparkan simpulan dari temuan penelitian dan pembahasan yang 

telah dibahas pada bab sebelumnya, implikasi dari hasil penelitian, serta rekomendasi 

terkait penelitian yang telah dilakukan dan hasil penelitian yang didapat. 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh intimacy dan  

body image terhadap self-efficacy olahraga wanita dewasa awal di Kota Bandung 

melalui metode teknik analisis data dengan linear regression dan path regression 

analyze pada 375 sampel wanita menikah dan yang rutin berolahraga tiga kali 

seminggu di Kota Bandung dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara 

intimacy dan body image terhadap self-efficacy olahraga wanita dewasa awal di Kota 

Bandung. 

Hasil penelitian ketiga variabel secara terpisah juga menunjukkan adanya 

perbedaan pengaruh yaitu pengaruh intimacy menaikkan body image, sedangkan body 

image menurunkan self-efficacy olahraga, dan body image dapat memediasi pengaruh 

intimacy terhadap self-efficacy olahraga wanita dewasa awal di Kota Bandung. 

 

B. Implikasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam alat ukur dalam 

memprediksi self-efficacy olahraga wanita dewasa awal di Kota Bandung, selain itu 

juga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk memperkaya 

hasil penelitian psikologi sosial mengenai intimacy, body image, dan self-efficacy 

olahraga. 

 

 

 

 



84 
 

 

C. Rekomendasi 

1. Rekomendasi bagi wanita dewasa awal 

a. Peneliti menyarankan agar wanita tidak berfokus pada kekurangan 

tampilan fisik semata, berpikir positif mengenai tubuh, dan lebih 

mempersiapkan diri dalam menjaga kesehatan agar tugas-tugas 

perkembangan yang seharusnya dicapai tidak terhambat oleh keadaan 

fisik yang semakin menurun 

b. Peneliti menyarankan agar wanita yang melakukan olahraga 

memfokuskan diri agar lebih sehat dan bugar tidak semata-mata hanya 

mengingkan tubuh yang langsing. Hasil yang didapat dari berolahraga 

akan memengaruhi bentuk tubuh dengan sendirinya.  

c. Peneliti menyarankan agar selalu percaya diri dan tetap berolahraga 

meskipun pasangan menyadari perubahan fisik yang terjadi 

 

2. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih dalam 

lagi terhadap pengaruhi intimacy dan body image negatif serta body 

image positif terhadap self-efficacy olahraga, sehingga terdapat 

dilakukan perbandingan antar variabel self-efficacy olahraga tersebut. 

b. Penelitian selanjtunya diharapkan melakukan wawancara yang 

mendalam serta melakukan pra-penelitian agar diketahui faktor-faktor 

lain yang memungkinkan terbentuknya self-efficacy olahraga. 

 

 


