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Abstract. The purpose of this study is to know how aerobic exercise can influence the level of well-being 
in students with high academic load. The level of well-being was measured by  the scale of psychological 
well-being that derived from the six dimensions of psychological well-being. The subjects of this study are 
51 students of  University A, who take a minimum of 22 credits and actively doing aerobic exercise. The 
data were analyzed using statistical regression with the help of SPSS. The results of this study indicate that 
there is no effect of aerobic exercise in the context of giving influence to the level of well-being of students 
with high academic load. It can be associated with individual motivation in sport. So in the future studies, 
it is advisable to examine the individual’s motivation to exercise.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pergaruh aerobic exercise pada tingkat well-
being pada mahasiswa dengan beban akademik tinggi. Tingkat well-being diukur menggunakan skala 
psychological well-being yang diturunkan dari 6 dimensi psychological well-being. Subjek penelitian ini 
berjumlah 51 mahasiswa Universitas A yang menempuh minimal 22 SKS dan aktif melakukan aerobic 
exercise. Analisis data dilakukan dengan statistik regresi menggunakan software SPSS. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh aerobic exercise terhadap tingkat well-being 
mahasiswa dengan beban akademik tinggi. Hal ini dapat dikaitkan dengan motivasi individu dalam 
berolahraga, sehingga pada penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti motivasi individu untuk 
berolahraga.

Kata kunci : psychological well-being, aerobic exercise, mahasiswa

Pendahuluan

Keluhan mahasiswa mengenai beban 
akademik yang harus mereka selesaikan telah 
menjadi perbincangan sehari-hari. Mahasiswa 
diharapkan dapat memenuhi penilaian 
akademik secara maksimal melalui kehadiran 
perkuliahan, tugas-tugas, ujian, hingga praktek. 
Dengan banyaknya aspek penilaian yang harus 

dipenuhi, secara tidak langsung membuat banyak 
mahasiswa mengeluh atas beratnya tanggung 
jawab yang harus mereka pikul.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 
Rangga Handika, dengan membandingkan 
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beban akademik sejumlah universitas di luar 
negeri dan di Indonesia, menyatakan bahwa 
beban kuliah yang dimiliki mahasiswa Indonesia 
dianggap terlalu tinggi (Aminah, 2014). Hal 
tersebut didukung oleh penelitian yang 
dilakukan Yumba (2008) menghasilkan bahwa 
sumber stress akademik tertinggi yang dialami 
mahasiswa adalah beban kuliah yang berlebihan 
dan prosedur evaluasi akademik. Demikian 
pula dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Betaineh (2013), beban akademis yang berlebihan 
secara cukup signifikan menyebabkan stress, 
selanjutnya merasa canggung dengan mata kuliah 
menjadi hal selanjutnya yang menyebabkan 
stress. Hal tersebut juga bersinggungan dengan 
kurangnya waktu yang dimiliki mahasiswa untuk 
menyelesaikan tugas akademiknya. Hal ini dapat 
dilihat dari penelitian yang dilakukan Khan, Altaf, 
& Kausar (2013) menghasilkan bahwa kurangnya 
waktu yang dimiliki mahasiswa setiap semester 
untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik yang 
dimilikinya menjadi penyebab utama stress pada 
mahasiswa.

Penelitian yang dilakukan oleh Genova 
& Ramano (2013) pada mahasiswa di Universitas 
McGill, menghasilkan bahwa terdapat 66% 
merasa mengalami academic distresss, dimana 
jumlah tersebut merupakan tertinggi dibanding 
dengan penggunaan zat kimia dan alkohol, 
hostility, family distresss, eating concern, 
depresi, kecemasan, dan kecemasan sosial. 
Oleh karenanya, mahasiswa dengan beban 
akademik yang tinggi memiliki kerentanan 
memiliki psychological-well-being yang rendah. 
Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang 
dilakukan oleh Hong & Congde (2003) pada 
mahasiswa di Beijing yang menghasilkan bahwa 
stress pada mahasiswa memberikan pengaruh 
negatif pada psychological well-being. Adanya 
dampak negatif stress pada mahasiswa terhadap 

psychological well-being seperti yang dikatakan 
Hong & Congde (2003), diperlukan cara yang 
mudah bagi mahasiswa untuk meningkatkan 
psychological-well-being. Dengan beban akademik 
tinggi yang dimiliki mahasiswa, mahasiswa dirasa 
tidak memiliki cukup waktu untuk berolahraga. 
Kurangnya waktu yang dimiliki mahasiswa dengan 
beban akademik tinggi untuk berolahraga inilah 
yang menjadi sorotan peneliti. Aerobic exercise 
merupakan salah satu olahraga yang dinilai dapat 
meningkatkan psychological well-being (Moses, 
dkk., 1988; Norris,  Caroll, & Cochrane, 1990). 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Netz & 
Wu (2005), diperoleh hasil bahwa latihan aerobic 
(jogging, renang, berjalan) paling bermanfaat bagi 
psychological-well-being. Berdasarkan pemaparan 
diatas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti 
pengaruh durasi aerobic exercise dan frekuensi 
aerobic exercise terhadap psychological well-being 
pada mahasiswa dengan beban akademik tinggi.

Psychological Well-being

Konsep psychological well-being yang 
digunakan dalam penelitian ini merujuk pada 
konsep psychological well-being yang dikemukakan 
oleh Ryff (1989). Ryff (1995), menyatakan bahwa 
kondisi individu yang memiliki psychological 
well-being merupakan individu yang terbebas 
dari distresss atau masalah mental lainnya. Bukan 
hanya itu, psychological well-being berkaitan 
dengan memiliki penerimaan diri, otonomi, 
hubungan positif dengan orang lain, memiliki 
tujuan dan arti hidup, serta keinginan untuk 
tumbuh dan berkembang (Ryff, 1995). Menurut 
Ryff (1995), terdapat 6 dimensi psychological well-
being, di antaranya:

1. Penerimaan diri

Menurut Ryff (1995), individu memiliki 
penerimaan diri yang tinggi apabila memi-
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liki penerimaan diri terhadap dirinya sendiri, 
menerima berbagai aspek dari dirinya, serta 
memiliki sikap positif terhadap masa lalu. 
Sedangkan individu dengan penerimaan diri 
buruk dapat dilihat dari tidak memiliki per-
asaan kurang puas terhadap dirinya, kecewa 
terhadap masa lalu yang telah dilaluinya, ber-
masalah dengan kualitas yang dimilikinya, 
serta memiliki keingan untuk tidak menjadi 
dirinya sendiri. 

2. Hubungan Positif dengan Orang Lain

Individu yang memiliki hubungan positif 
dengan orang lain dapat dicirikan dengan in-
dividu yang memiliki hubungan yang hangat 
dan kepercayaan terhadap orang lain, memi-
liki kepedulian terhadap orang lain, memiliki 
empati, afeksi, dan keintiman dengan orang 
lain, serta memahami proses take and give 
dalam hubungan antar manusia. Sedang-
kan individu yang tidak memiliki hubungan 
positif dengan orang lain terlihat bahwa dia 
memiliki hubungan positif dan kepercayaan 
dengan sedikit orang, memiliki kesulitan un-
tuk memiliki hubungan hangat, keterbukaan, 
serta perhatian dengan orang lain, terisolasi 
dan frustasi dengan hubungan sosial (Ryff, 
1995).

3. Otonomi

Individu dengan otonomi pada dirinya 
sendiri dapat dicirikan dengan memiliki ke-
mandirian dan dapat menetukan keputusan 
untuk dirinya sendiri. Selain itu, dapat ber-
tahan dari tekanan sosial untuk bertindak 
bagi dirinya sendiri, serta dapat mengevaluasi 
dirinya sendiri melalui standar yang dimil-
ikinya (Ryff, 1995). Sedangkan individu yang 
memiliki otonomi rendah akan sangat mem-
pertimbangkan harapan dan evaluasi orang 

lain terhadap dirinya, mempercayakan kepu-
tusan penting yang akan dimiliknya pada pe-
nilaian orang lain, serta dalam cara berting-
kah laku dan berfikirnya sangat terpengaruh 
dengan lingkungan sosial yang dimilikinya 
(Ryff, 1995). 

4. Penguasaan tehadap Lingkungan

Pada individu yang memiliki penguasaan ter-
hadap lingkungan dia dapat memanfaatkan 
kesempatan yang diberikan oleh lingkungan-
nya, mengontrol lingkungan sesuai dengan 
kebutuhannya akan kegiatan eksternalnya, 
serta dapat memilih dan membuat lingkun-
gan yang sesuai dengan dirinya. Sebaliknya, 
jika individu kurang memiliki penguasaan 
terhadap lingkungannya dia akan mengala-
mi kesulitan dalam mengatur kesehariannya 
dalam lingkungan, memiliki perasaan tidak 
mampu mengatur atau mengubah lingkun-
gan yang sesuai dengan dirinya, serta kurang 
mampu memanfaatkan peluang yang diberi-
kan lingkungannya (Ryff, 1995). 

5. Tujuan Hidup

Individu yang memiliki tujuan hidup mema-
hami secara jelas tujuan dan arah hidupnya, 
merasa bahwa kejadian yang lalu dan tengah 
terjadi memiliki makna, memilki keyakinan 
akan kehidupannya dimasa akan datang, ser-
ta memiliki objektifitas dalam kehidupan. Se-
dangkan individu yang tidak memiliki tujuan 
hidup, kehilangan makna akan hidupnya, 
kehilangan arah untuk hidupnya, tidak dapat 
mengambil makna akan kejadian yang telah 
atau tengah terjadi pada dirinya, serta tidak 
memiliki kepercayaan atau harapan yang 
memberi makna dalam dirinya (Ryff, 1995).

6. Perkembangan Pribadi
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Individu yang memiliki pemahaman akan 
perkembangan pribadinya memiliki perasaan 
akan pertumbuhan yang berkelanjutan, me-
mandang bahwa dirinya dapat tumbuh dan 
berkembang, memiliki keterbukaan akan 
pengalaman-pengalaman baru, dapat mera-
sakan potensi yang ada dalam dirinya, dapat 
merasakan peningkatan akan perilaku dan 
dirinya serta dapat berubah menjadi individu 
yang yang lebih efektif seiring bertambahnya 
pengahuan yang didapat. Sebaliknya, indi-
vidu yang kurang memahami perkembangan 
pribadanya mengalami perasaan stagnasi 
akan dirinya, tidak dapat merasakan perkem-
bangan dan peningkatan pada dirinya, mera-
sa bosan dan tidak tertarik akan kehidupan, 
serta merasa tidak mampu mengembangkan 
sikap dan perilaku yang baik (Ryff, 1995).

Aerobic Exercise

Aerobic Exercise merupakan 
olahraga yang melibatkan penggunaan 
otot besar dan mengandalkan kemam-
puan tubuh untuk menggunakan sistem 
peredaran oksigen (Boutcher, 1993). 
Aktivitas yang termasuk dalam aerobic 
exercise di antaranya jogging, berjalan, 
bersepeda, berenang. Durasi dapat disaji-
kan dalam istilah waktu, jarak dan kalori 
(Sharkey, 2003). Terdapat penelitian yang 
menyebutkan bahwa seorang individu 
dapat meningkatkan kebugaran mer-
eka dengan sedikitnya 100 kalori persesi 
latihan, dalam hal ini latihan dilakukan 
selama 10 menit dengan 10 kalori setiap 
menitnya (Bouchard, dkk., 1996 dalam 
Sharkey, 2003). The American College 
of Sport Medicine merekomendasikan 
seorang individu untuk berolahraga 

minumun dengan durasi 20-60 menit 
(Sherwood, 2001). Frekuensi yang diper-
lukan seorang individu untuk menin-
gkatkan kebugarannya cukup dengan 
tiga kali sesi setiap minggu dengan hari 
yang bergantian (Jackson, Sharkey, Jhon-
ston, 1968, dalam Sharkey 2003). Tubuh 
membutuhkan waktu untuk bereaksi ter-
hadap rangsangan latihan dan hal terse-
but berbeda pada setiap orang, beberapa 
orang membutuhkan waktu lebih dari 24 
jam (Sharkey, 2003). The American Col-
lege of Sport Medicine merekomendasi-
kan seorang individu untuk berolahraga 
minumun tiga kali seminggu (Sherwood, 
2001). Callaghan (2004), menyebutkan 
bahwa durasi aerobic exercise selama 20-
30 menit memberikan manfaat terhadap 
mental health dan well-being. Selain itu 
dalam penelitian yang sama Callaghan 
(2004) juga menyebutkan bahwa frekue-
nsi sebanyak 3 hingga 5 kali seminggu 
dapat memberikan manfaat terhadap 
mental health dan well-being. Morgan, 
dkk. (2013) juga mendapatkan rekomen-
dasi frekuensi olahraga untuk mening-
katkan kesehatan mental adalah seban-
yak 3 kali dalam seminggu dengan durasi 
30 menit pada intensitas sedang hingga 
kuat.

Metode

Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini, 
dantaranya dua variabel x dan satu variabel y. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah durasi 
aerobic exercise dan frekuensi aerobic exercise. 
Sedangkan variabel terikat dalam penelitian 
ini adalah psychological well-being. Agar dapat 
dilakukan analisis, variabel dalam penelitian ini 
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memiliki bentuk operasional seperti dibawah ini:

1. Durasi Aerobic Exercis

  Bentuk operasional dari durasi aerobic exer-
cise adalah lama subjek melakukan olahraga 
dalam satuan menit dengan ketentuan kate-
gori < 20 menit, 20-60 menit, dan > 60 menit.

2. Frekuensi Aerobic Exercise

Bentuk operasional dari frekuensi aerobic 
exercise adalah jumlah aerobic exercise yang 
dilakukan dalam seminggu dengan ketentu-
an kategori < 3 kali satu minggu, 3-4 kali satu 
minggu, > 5 kali satu minggu.

3. Psychological Well-being

Bentuk operasional dari psychological 
well-being dalam penelitian ini ditunjukkan 
dari jumlah skor yang diperoleh subjek atas 
respon yang diberikan dalam kuisioner pene-
litian ini. Skala yang digunakan dalam pene-
litian ini adalah skala adaptasi dari Ryff’s Psy-
chological Well-being Scale. Skala ini disusun 
sesuai dengan 6 dimensi psychological well-
being yang dikemukakan oleh Ryff (1995).

Subjek dalam penelitian ini didapat melalui 
metode purposive sampling. Kriteria yang 
ditentukan oleh peneliti antara lain:

1. Merupakan mahasiswa aktif Universitas 
A berjenis kelamin laki-laki atau perem-
puan.

2. Memiliki beban SKS lebih dari 22 SKS.

3. Aktif melakukan aerobic exercise mini-
mal 1 kali dalam seminggu.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan 
melalui kuisioner yang terdiri dari data mengenai 
aerobic exercise serta skala psychological well-
being. Pengumpulan data dilakukan secara online 
melalui form google drive.

Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi. Dalam penelitian 
ini digunakan analisis regresi berganda karena x 
yang dihitung dalam variabel ini ada dua, yaitu 
frekuensi aerobic exercise dan durasi aerobic 
exercise. Sebelum melakukan analisis regresi, 
dilakukan uji asumsi data. Uji asumsi data meliputi 
uji normalitas dan uji homogenitas. Setelah 
dilakukan uji asumsi baru kemudian dilakukan 
pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis 
regresi. Uji asumsi dan uji hipotesis dilakukan 
dengan menggunakan software Microsoft Excel 
dan SPPS.

Subjek Penelitian

 Subjek dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa aktif S1 yang termasuk dalam kriteria 
yang telah ditentukan peneliti di Universitas A 
Surabaya. Peneliti memperoleh subjek penelitian 
yang sesuai dengan kriteria sebanyak 51 orang. 
Subjek tersebar di 11 fakultas dari 14 fakultas yang 
ada di Universitas A. Dibawah ini sebajaran subjek 
berdasarkan data demografis yang diperoleh 
peneliti:

Frekuensi Subjek Berdasarkan Fakultas

Fakultas Frekuensi Persentasi
Psikologi 18 35,29 %
Ekonomi Bisnis 5 9,8 %
Farmasi 5 9,8 %
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Kedokteran 4 7,84 %
Ilmu Sosial Politik 8 25,68 %
Ilmu Budaya 1 1,96 %
Hukum 4 7,84 %
Kesehatan Masyarakat 3 5,88 %
Kedoteran Hewan 1 1,96 %
Keperawatan 1 1,96 %
Sains dan Teknologi 1 1,96 %
Total 51 100 %

Dari data demografis sebaran subjek 
berdasar fakultas diatas dapat dilihat bahwa 
persentase subjek terbesar berada di Fakultas 
Psikologi, yaitu sebanyak 35,29%, sedangkan 

persentase subjek terendah secara merata berada 
di Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Kedokteran 
Hewan, Fakultas Keperawatan, dan Fakultas Sains 
dan Teknologi masing-masing sebesar 1,96%. 

Frekuensi Subjek Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin Frekuensi Persentase
Laki-laki 16 31,4 %
Perempuan 35 68,6 %
Total 51 100 %

Berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa 31,4% subjek adalah laki-laki dan 68,6% subjek 
adalah perempuan.

Frekuensi Subjek Berdasarkan Usia

Usia Frekuensi Persentase
18 3 5,88 %
19 7 13,72 %
20 7 13,72 %
21 22 43,14 %
22 10 19,61 %
23 1 1,96 %
24 1 1,96 %
Total 51 100 %

Jika dilihat dari sebaran usia, persentase tertinggi adalah subjek berusia 21 tahun yaitu 43,14%. 
Sedangkan persentase terendah ada pada subjek berusia 23 dan 24 tahun yang masing-masing memiliki 
persentase 1,96%
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Frekuensi Subjek Berdasarkan Jenis Aerobic Exercise

Jenis aerobic exercise Frekuensi Persentase
Jogging 26 51%
Jalan 7 13,4%
Berenang 9 17,6%
Bersepeda 9 17,6%
Total 51 100 %

Berdasarkan jenis aerobic exercise yang dilakukan oleh subjek, persentase tertinggi adalah 
jogging dengan 51%, selanjutnya berenang dan bersepeda masing-masing 17,6%, dan yang terakhir 
adalah jalan santai sebesar 13,4%.

Hasil dan Pembahasan

Analisi Data Penelitian

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of 
the Estimate

Durbin-
Watson

1 ,142a ,020 -,021 19,42211 2,213
a. Predictors: (Constant), Durasi, Frekuensi
b. Dependent Variable: rattotal

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 
nilai R square adalah 0,020 yang berasal dari hasil 
kuadrat nilai korelasi 0,142. Nilai R square sebesar 
0,020 mengartikan bahwa kontribusi variabel 
bebas untuk menjelaskan besarnya variasi dalam 

variabel terikat adalah sebesar 2%, sisanya sebesar 
98% dijelaskan variabel lain yang tidak masuk 
dalam persamaan. Variabel lain dapat berupa 
hal-hal yang berkaitan dengan faktor usia, jenis 
kelamin, dan sosial-ekonomi.

ANOVAa

Model Sum of 
Squares

Df Mean Square F Sig.

1 Regression 372,233 2 186,117 ,493 ,614b

Residual 18106,473 48 377,218

Total 18478,706 50

a. Dependent Variable: rattotal
b. Predictors: (Constant), Durasi, Frekuensi

Didapatkan F tabel adalah 19,4707 yaitu 
lebih besar dari F hitung, serta nilai signifikansinya 
0,614 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis 
dalam penelitian ini ditolak. Dengan demikian 

frekuensi dan durasi aerobic exercise tidak 
berpengaruh pada  psychological well-being. 
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Coefficientsa

Model

B

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig. Collinearity 
Statistics

Std. Error Beta VIF

(Constant) 173,885 9,739 17,855 ,000

Frekuensi -,213 4,285 -,007 -,050 ,960 ,996 1,004
Durasi 4,185 4,214 ,142 ,993 ,326 ,996 1,004

a. Dependent Variable: rattotal

Berdasarkan data diatas, diperoleh nilai 
t hitung frekuensi sebesar -0,050 dan t hitung 
durasi sebesar 0,993, kemudian diperoleh  ttabel 
sebesar 2,021. Dari data diatas dapat dilihat bahwa 

thitung kurang dari ttabel sehingga H0 diterima 
dan Ha diterima, dengan demikian koefisien 
regresi tidak signifikan.

Pembahasan

Hasil analisis regresi telah menunjukkan 
bahwa tidak terdapat pengaruh aerobic exercise 
terhadap psychological well-being, sehingga 
hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Dengan 
demikian, hasil dari penelitian ini tidak konsisten 
dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan 
bahwa olahraga, khususnya aerobic exercise, 
berpengaruh terhadap psychological well-being 
(Hughes, 1984; Norris, Caroll, & Cochrane, 1990; 
Norris, Caroll, & Cochrane, 1992; Hassmen, 
Koivula, & Uutela, 2000; Moses, dkk., 1988). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh 
Moses, dkk. (1988) menyebutkan bahwa alasan 
individu mau menjadi subjek dalam penelitiannya 
adalah harapan untuk meningkatkan kesehatan 
(94,7%), menurunkan berat badan (73,7%), dan 
yang terakhir adalah untuk meringankan stress 
(50%). Dari penelitian tersebut dapat dilihat 
bahwa meringankan stress bukan merupakan 
alasan utama individu melakukan olahraga. Hal 
tersebut dimungkinkan dapat menjadi salah satu 
alasan mengapa hasil penelitian peneliti tidak 
konsisten dengan penelitian lain yang dilakukan 
sebelumnya. Mahasiswa Universitas A, dimana 
lokasi penelitian dilakukan, dimungkinkan 

memiliki alasan utama melakukan aerobic 
exercise lebih cenderung untuk meningkatkan 
kesehatan secara fisik dan tidak memiliki 
gambaran untuk menjadikan aerobic exercise 
yang mereka lakukan sebagai salah satu langkah 
untuk meningkatkan kesehatan mental, dalam 
hal ini tingkat psychological well-being. 

Selain itu, didukung oleh pernyataan 
Setyobroto (1989) yang menyatakan bahwa 
terdapat berbagai motivasi untuk berolahraga, 
di antaranya untuk bersenang-senang dan 
mendapat kegembiraan, melepaskan ketegangan 
psikis, mendapat pengalaman estetis, dapat 
berhubungan dengan orang lain, serta memelihara 
kesehatan badan. Terlihat dari pernyataan 
tersebut bahwa motivasi seorang individu 
dalam berolahraga beraneka ragam. Melepaskan 
ketegangan psikis bukan merupakan satu-
satunya motivasi individu untuk berolahraga.  
Dimungkinkan bahwa motivasi terbesar subjek 
dalam penelitian ini untuk berolahraga adalah 
untuk memelihara kesehatan atau bersenang-
senang. Belum disadarinya manfaat olahraga, 
khususnya aerobic exercise, pada kesehatan psikis 
memungkinkan dampaknya tidak dapat dilihat 
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secara signifikan pada subjek penelitian ini. 

Selanjutnya kontribusi frekuensi dan 
durasi aerobic exercise untuk mempengaruhi 
psychological well-being cenderung rendah 
dalam penelitian ini, yaitu sebesar 2%. Hal ini 
menandakan 98% sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian 
ini. Dapat dijelaskan bahwa aerobic exercise 
tidak cukup berpengaruh terhadap psychological 
well-being. Stress akademik yang terjadi pada 
mahasiswa juga dapat diselesaikan melalui dua 
cara coping, yaitu problem focused coping dan 
emotion focused coping (Taylor, 2015). Aerobic 
exercise merupakan salah satu langkah yang 
dilakukan sebagai emotion focused coping. 
Untuk meregulasi stress akademik tidak hanya 
dibutuhkan emotion focused coping, melainkan 
juga dibutuhkan problem focused coping. Oleh 
sebab itu, aerobic exercise hanya sebagai salah 
satu pilihan untuk meningkatkan psychological 
well-being, banyak aspek yang perlu dilakukan 
untuk meningkatkan psychological well-being.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 
didapatkan simpulan bahwa tidak ada pengaruh 
durasi aerobic exercise dan frekuensi aerobic exercise 
terhadap psychological well-being pada mahasiswa 
dengan beban akademik tinggi.

Saran

Berdasarkan hasil serta keterbatasan 
dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran 
yang dapat peneliti berikan saran bagi intansi 
terkait diharapkan universitas dan pemerintah 
memberikan pengetahuan akan manfaat 

olahraga, khususnya aerobic exercise, bagi 
kesehatan mental dan well-being. Selanjutnya, 
pada mahasiswa diharapkan mahasiswa dapat 
menyadari olahraga, khususnya aerobic exercise, 
Karena aerobic exercise memiliki manfaat bagi 
kesehatan fisik dan psikis, sehingga mahasiswa 
memiliki motivasi untuk melakukan olahraga 
guna meningkatkan psychological well-being. 
Terakhir, saran bagi penelitian selanjutnya 
di antaranya: (1) Pada penelitian selanjutnya 
disarankan untuk menggunakan sampel 
yang lebih banyak dengan sebaran yang lebih 
merata. Sehingga hasil penelitian lebih dapat 
digeneralisasikan. (2) Disarankan untuk penelitian 
selanjutnya menggunakan metode penelitian 
eksperimen sesuai dengan penelitian yang telah 
dilakukan sebelumnya sehingga hasil penelitian 
lebih signifikan untuk dapat dibandingkan. (3) 
Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk 
memperhatikan variabel lain yang mungkin 
berpengaruh pada psychological well-being. (4) 
Pada penelitian ini literatur yang digunakan 
termasuk litaratur lama, terutama untuk variabel 
x. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk 
mencari literatur yang lebih baru.
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