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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan melalui penyebaran angket, 

maka dapat disimpulkan bahwa minat masyarat untuk menggunakan fasilitas 

olahraga di Universitas Negeri Medanberdasarkan enam indikator minat yaitu : 

1. Ditinjau dari aspek perhatian (attention) dengan melihat, mengamati, dan 

memusatkan perhatian pada fasilitas olahraga Universitas Negeri Medan yang 

dimanfaatkan sebagai tempat berolahraga diperoleh persentase sebesar 74,5% 

dengan kategori tinggi.  

2. Ditinjau dari aspek ketertarikan (interest) masyarakat berusaha mendekati dan 

bertindak untuk memperoleh informasi mengenai pemanfaatan fasilitas 

olahraga Universitas Negeri Medan sebagai tempat berolahraga diperoleh 

persentase sebesar 71,6% dengan kategori tinggi.  

3. Dari aspek keinginan (desire) masyarakat ingin mengetahui lebih dalam tentang 

penggunaan fasilitas olahraga Universitas Negeri Medan sebagai tempat 

berolahraga, kemudian berusaha mengajukan pertanyaan mengenai objek 

tersebut diperoleh persentase sebesar 77,3%dengan kategori tinggi. 

4. Dari aspek keyakinanan (conviction), masyarakat sudah sangat tertarik dan 

mempunyai informasi yang cukup mengenai pemanfaatan fasilitas olahraga 

Universitas Negeri Medan sebagai tempat berolahraga diperoleh persentase 

sebesar 81% dengan kategori sangat tinggi. 
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5. Dari aspek keputusan (decision) berdasarkan keyakinan yang telah dimiliki, 

masyarakat kemudian memutuskan sikap terhadap pemanfaatan fasilitas 

olahraga Universitas Negeri Medan sebagai tempat berolahraga diperoleh 

persentase sebesar 81,5% dengan kategori sangat tinggi. 

6. Dari aspek tindakan (action) masyarakat mewujudkan perilaku yang diharapkan 

melalui tindakan terhadap pemanfaatan fasilitas olahraga Universitas Negeri 

Medan sebagai tempat berolahraga berdasarkan informasi yang diperoleh 

diperoleh persentase sebesar 77,7%dengan kategori tinggi. 

 

 Berdasarkan kesimpulan dari enam indikator minat maka dapat ditarik 

kesimpulan secara keseluruhan bahwa minat masyarakat untuk menggunakan 

fasilitas olahraga di Universitas Negeri Medan secara keseluruhan sebesar 77,3%, 

dan dikategorikan tinggi. Hal ini dikarenakan fasilitas olahraga di Universitas 

Negeri Medan termasuk kategori lengkap sehingga masyarakat memilih 

berolahraga dengan menggunakan fasilitas olahraga Universitas Negeri Medan 

dan hasil minat masyarakat berdasarkan hasil penelitian menggunakan enam 

indikator minat. 
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B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dalam hal ini 

peneliti akan memberikan beberapa saran yang terkait antara lain: 

1. Hasil penelitian minat masyarakat untuk menggunakan fasilitas olahraga di 

Universitas Negeri Medan sebesar 77,3% dengan rata-rata jumlah masyarakat 

yang berolahraga 250 orang perhari, merupakan potensi yang besar untuk 

income generik Universitas Negeri Medan apabila seluruh fasilitas olahraga 

Universitas Negeri Medan dikelola dengan baik. 

2. Bagi pihak Universitas Negeri Medan, untuk tetap menjaga dan merawat 

fasilitas olahraga Universitas Negeri Medan agar Universitas Negeri Medan 

menjadi pusat berolahraga. 

3. Bagi Peneliti lainnya, kiranya penelitian ini bisa sebagai bahan acuan untuk 

kegiatan penelitian selanjutnya mengenai minat masyarakat untuk 

menggunakan fasilitas olahraga. 


