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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Motivasi berolahraga pada dosen Universitas Pendidikan Indonesia setelah 

mengikuti tes kebugaran termasuk dalam kategori tinggi. Motivasi instrinsik 

paling berperan bila dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik. 

2. Frekuensi berolahraga dosen Universitas Pendidikan Indonesia setelah mengikuti 

tes kebugaran termasuk dalam kategori sedang, jenis olahraga yang dilakukan 

para dosen umumnya termasuk dalam kategori aerobik tipe 1 yaitu jalan kaki, 

bersepedah dan  jogging dan durasi yang digunakan dosen dalam berolahraga 

termasuk dalam kategori yang cukup. 

3. Persepsi dosen terhadap sarana olahraga di UPI sudah baik namun perlunya 

penambahan fasilitas olahraga agar semakin menunjang dosen dalam berolahraga.   

A. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, hasil penelitian ini mempunyai impikasi 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai kajian ilmiah dan teori baik bagi peneliti selanjutnya mengenai gambaran 

motivasi olahraga, implementasi program latihan dan persepsi dosen terhadap 

sarana olahraga di UPI pasca tes kebugaran dosen 2016 di Sport Science 

Laboratory. 

2. Secara Praktis, penelitian ini mempunyai implikasi yaitu: 

a. Bagi UPI, sebagai sumber informasi tentang gambaran motivasi olahraga, 

implementasi program dan persepsi sarana olahraga di UPI 

b. Dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya untuk melakukan tes kebugaran 

dosen kembali. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Beberapa keterbatasan penelitian 

ini diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Peneliti kesulitan dalam menemui dosen yang menjadi sampel dikarenakan tidak 

semua sampel ada di UPI.  

2. Peneliti kekurangan informasi mengenai identitas dosen. 

3. Peneliti juga kesulitan dalam mem-followup kuesioner yang telah  diberikan. 

C. Saran-saran 

Dengan mengacu pada kesimpulan dan keterbatasan-keterbatasan dalam 

penelitian, peneliti menyarankan: 

1. Bagi pihak UPI, bahwa pemeriksaan kebugaran dosen harus dilaksanakan secara 

berkala. 

2. Bagi Dosen, hendaknya selalu memeperhatikan tingkat kebugaran jasmaninya, 

karena sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dalam bekerja. 

3. Bagi penyelenggara yaitu Sport Science Laboratory, adanya pendampingan untuk 

dosen dalam melaksanaakan aktivitas olahraga setelah mengikuti tes kebugaran. 

4. Bagi penelitian selanjutnya, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar 

penelitian lanjutan.  


