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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 226 lansia di RW 007 

Kelurahan Bidara Cina Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa: 

a. Distribusi frekuensi karakteristik responden menunjukkan mayoritas usia 

responden pada penelitian ini yaitu 60 – 74 tahun, didominasi oleh 

perempuan, berpendidikan rendah, tinggal bersama keluarga dan lebih 

banyak yang tidak memiliki penyakit penyerta. 

b. Distribusi frekuensi berdasarkan variabel independen menunjukkan 

mayoritas responden memiliki keterpaparan informasi baik, dukungan 

keluarga baik dan dukungan petugas kesehatan baik. 

c. Distribusi frekuensi penerimaan vaksin COVID-19 pada lansia 

menunjukkan 110 responden sudah menerima vaksin dan 116 tidak 

menerima vaksin COVID-19. 

d. Terdapat hubungan antara keterpaparan informasi terhadap penerimaan 

vaksin COVID-19 pada lansia RW 007 Kelurahan Bidara Cina. 

e. Terdapat hubungan dukungan keluarga terhadap penerimaan vaksin 

COVID-19 pada lansia RW 007 Kelurahan Bidara Cina. 

f. Terdapat hubungan dukungan petugas kesehatan terhadap penerimaan 

vaksin COVID-19 pada lansia RW 007 Kelurahan Bidara Cina. 

 

V.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat 

diberikan yaitu sebagai berikut: 

a. Bagi Responden 

1) Disarankan para lansia untuk ikut berpartisipasi dalam menerima 

vaksin COVID-19. 
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2) Disarankan keluarga lansia dapat meningkatkan pengetahuan tentang 

vaksin COVID-19 dan sering mencari informasi yang faktual dan 

terpercaya agar dapat memberikan informasi sehingga lansia menyadari 

betapa pentingnya melakukan vaksinasi tersebut dalam masa pandemi 

ini. 

b. Bagi Tempat Penelitian 

Disarankan pengurus Rukun Warga rutin melakukan sosialisasi vaksinasi 

COVID-19 dengan cara melakukan pendekatan yang bersifat individual 

melalui tokoh masyarakat dan kader kesehatan agar meningkatkan 

kepercayaan pada lansia sehingga cakupan vaksinasi dapat lebih 

meningkat lagi.  

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel-variabel 

lainnya yang lebih mendalam dan meluas tentang determinan yang dapat 

mempengaruhi penerimaan vaksin COVID-19 pada lansia. 

 

 

 

 

 


