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BAB V 

SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan data yang telah 

dianalisis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.  

Pengujian signifikansi tingkat kepercayaan diri dan body image 

wanita dalam aktivitas olahraga menunjukan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara mahasiswa wanita yang aktif dan 

tidak aktif berolahraga. Pada mahasiswa wanita yang aktif 

berolahraga tingkat kepercayaan dirinya lebih tinggi dibandingkan 

dengan mahasiswa wanita yang tidak aktif berolahraga dan 

mahasiswa wanita yang aktif berolahraga body image nya lebih 

tinggi dibandingkan dengan mahasiswa wanita yang tidak aktif 

berolahraga. 

 

5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

5.2.1 Implikasi 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa 

terdapat perbedaan kepercayaan diri dan body image mahasiswa 

wanita yang aktif dan tidak aktif berolahraga.  Implikasi dari 

penelitian ini meliputi beberapa hal yang dapat dimanfaatkan oleh 

berbagai pihak khususnya mahasiswa wanita yang tidak aktif 

berolahraga agar lebih semangat melakukan olahraga, salah satu nya 

dengan mengikuti olahraga zumba yang bermaksud untuk 

meningkatkan kepercayaan diri pada mahasiswa wanita yang tidak 

aktif pada olahraga dan agar mahasiswa wanita puas dengan body 

image nya.  Implikasi penelitian ini adalah sebagai berikut.  Selama 

ini masalah pada wanita adalah kurang nya rasa kepercayaan diri 

yang tinggi dan merasa memiliki body image yang kurang adalah 

masalah yang sering kita dengar, maka dalam mengatasi masalah 

tersebut diperlukan adanya kesadaran dalam diri individu masing-

masing bahwa rasa percaya diri yang tinggi akan meningkatkan body 

image secara positif dengan sendirinya. 

5.2.2 Rekomendasi 

Setelah menguraikan implikasi penelitian, peneliti bermaksud 

untuk mengemukakan beberapa hal terkait dengan rekomendasi.  

Rekomendasi yang diajukan oleh peneliti sekiranya dapat 
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bermanfaat bagi banyak pihak dalam membantu memberikan 

gambaran tentang tingkat kepercayaan diri  dan body image wanita.  

Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti merekomendasikan untuk 

sekiranya dilakukan penelitian yang lebih luas  

1) Ke antar Universitas 

2) Ke masyarakat umum 

3) Melibatkan sampel-sampel yang lebih banyak dari sebelumnya.  

 


