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BAB V 

PENUTUP 

V.1 Kesimpulan  

Fragmentasi makna akan suplemen kebugaran di dasari kegiatan gym yang 

menjadi aktivitas rutin para penggemar aktivitas kebugaran. Kebutuhan akan 

bentuk tubuh ideal seperti yang diharapkan para penggemar aktivitas kebugaran, 

mampu membuat mereka memilih beragam suplemen yang dibutuhkan. 

Fragmentasi makna suplemen kebugaran yang para penggemar aktivitas maknai 

yaitu berdasarkan kesehatan, sebagai alat penunjang penampilan, berlaih ke 

pengaruh psikologis yang mampu membuat sugesti bagi para penggunanya, dan 

mampu menciptakan identitas kepercayaan diri bagi para penggemar aktivitas 

kebugaran itu sendiri.  

Awal penggunaan suplemen kebugaran yaitu untuk keperluan kesehatan dan 

sebagai pembentuk tubuh ideal secara instan, lalu didukung dengan sumber 

informasi dan lingkungan sosial yang mendukung. Hasil dari fragmentasi makna 

suplemen kebugaran ini yaitu para penggemar aktivitas kebugaran memaknai 

suplemen kebugaran ke dalam empat hal : (a) Alasan Kesehatan (b) Pendukung 

Penampilan (c) Mendukung Kondisi Psikologis (d) Menciptakan Kepercayaan 

Diri. Hal diatas yang mampu menjadikan pencapaian tubuh ideal para penggemar 

aktivitas terpenuhi tanpa memikirkan efek samping dan dampak yang dihasilkan 

dari penggunaan jangka panjang.  
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V.2 Saran 

Pemilihan seseorang untuk rutin melakukan aktivitas gym  dan 

mengkonsumsi suplemen kebugaran, pada dasarnya bukanlah tindakan yang 

membahayakan. Kondisi demikian dikarenakan karena kebutuhan akan nutrisi dan 

olahraga tambahan bagi masyarakat kota yang tidak mampu membagi waktunya 

untuk melakukan aktivitas olahraga diluar ruangan, berbarengan dengan rutinitas 

harian mereka yang cukup padat. Namun perlu diperhatikan dalam pemiliha 

suplemen kebugaran untuk kandungan dan nilai gizi yang terdapat di tiap 

suplemen tersebut, pengetahuan dan informasi merupakan hal penting yang wajib 

dimiliki seseorang jika memilih untuk mengkonsumsi suplemen kebugaran 

sebagai pembentuk instant tubuh ideal yang diharapkan. Karena dari segi 

kesehatan sendiri, suplemen memiliki beberapa efek samping yang bertolak 

belakang dari fungsi utamanya yaitu kesehatan. Maka dari itu pemilihan 

kandungan nutrisi sangat penting dipelajjari oleh para penggemar aktivitas 

kebugaran sebelum mereka memastikan menggunakan suplemen tersebut.  

Dari penelitian ini bagi pengguna aktivitas kebugaran lebih diarahkan dan 

diperjelas sebagai kesehatan dan tuntutan lingkungan sosial yang membutuhkan 

bentuk tubuh ideal. Bagi Personal Trainner (PT) dan pusat kebugaran  hanya 

memberi informasi kesehatan seputar komersil tanpa memberi tahu efek samping 

dan pemilihan kandungan nutrisi untuk pemakaian sesuai kebutuhan.  
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