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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :  

a. Gambaran pengetahuan pelaku perjalanan udara mengenai persiapan 

kesehatan ketika berpergian selama pandemi COVID-19 sebagian besar 

adalah baik. 

b. Gambaran sikap pelaku perjalanan udara mengenai persiapan kesehatan 

ketika berpergian selama pandemi COVID-19 sebagian besar adalah 

positif. 

c. Gambaran perilaku pelaku perjalanan udara mengenai persiapan 

kesehatan ketika berpergian selama pandemi COVID-19 sebagian besar 

adalah baik. 

d. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan pelaku 

perjalanan udara dengan perilaku persiapan kesehatan ketika berpergian 

selama pandemi COVID-19.  

e. Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap pelaku perjalanan udara 

dengan perilaku persiapan kesehatan ketika berpergian selama pandemi 

COVID-19 
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V.2 Saran   

a. Masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dengan 

cara melakukan penggalian informasi yang lebih baru mengenai COVID-19 

terutama jika ingin melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan 

transportasi umum, sehingga perilaku baru yang terbentuk akan bertahan 

lama, paham betul serta lebih memaknai mengenai tindakan yang dilakukan.  

b. Pemerintah diharapkan dapat lebih gencar lagi untuk memperkuat 

penyebaran informasi mengenai COVID-19 melalui berbagai platform, 

terutama platform digital yang sering digunakan masyarakat (dalam hal ini 

khususnya platform bepergian) 

c. Peneliti yang akan melakukan penelitian dengan lingkup yang sama perlu 

mencari tahu lebih detail terkait faktor-faktor lain yang mungkin 

mempengaruhi perilaku seperti sarana prasarana kesehatan yang menunjang, 

lingkungan keluarga dan masyarakat yang mendukung, tokoh masyarakat, 

dan kebijakan pemerintah, atau peneliti dapat mengendalikan faktor lain yang 

dapat dikendalikan, mungkin dengan mengadakan promosi kesehatan 

sebelum pengisian kuesioner, mengadakan   pertemuan online untuk  

pengambilan data dengan wawancara agar, dan lain sebagainya. 


