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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu 

sebagai berikut: 

a. Karakteristik responden yaitu usia berada pada rentang 12-15 tahun, usia 

paling banyak berada pada rentang usia 12-13 tahun. Jenis kelamin 

responden mayoritas perempuan. 

b. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebesar 51,7% siswa tidak patuh pada 

protokol kesehatan COVID-19 dan sebesar 48,3% patuh pada protokol 

kesehatan COVID-19. 

c. Ada hubungan antara peran orang tua dengan kepatuhan protokol 

kesehatan COVID-19 dengan p-value sebesar 0,000. 

d. Ada hubungan antara peran teman sebaya dengan kepatuhan protokol 

kesehtan COVID-19 dengan p-value sebesar 0,001. 

e. Ada hubungan antara lingkungan dengan kepatuhan protokol kesehatan 

COVID-19 dengan p-value sebesar 0,001. 

 

V.2 Saran 

Setelah meninjau hasil penelitian dan pembahasan, maka dirumuskan saran 

sebagai berikut: 

a. Bagi Responden 

Responden diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam menerapkan 

protokol kesehatan COVID-19 yakni selalu memakai masker saat 

berpergian, cuci tangan pakai sabun/handsanitizer saat berpergian, 

menjaga jarak minimal 1m dengan yang lain serta menghindari kerumunan 

atau keramaian. 
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b. Bagi Institut Pendidikan 

Disarankan institusi pendidikan dapat memberikan edukasi kepada siswa 

mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan COVID-19. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang 

sama dengan menambahkan variabel lain yang tidak terdapat pada 

penelitian ini, yakni variabel pengetahuan dan pendidikan. Dan juga 

peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan dua metode 

penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif agar penelitian tersebut 

mendapatkan pembahasan dan hasil yang lebih mendalam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


