
 

78 
 

Nadia Fauzana, 2022 

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN WARGA TERHADAP 

PROTOKOL KESEHATAN PADA ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI RW 006 KELURAHAN 

ABADIJAYA TAHUN 2021 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berikut adalah kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan: 

a. Distribusi frekuensi kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan 

menghasilkan, mayoritas responden tidak patuh terhadap protokol 

kesehatan (52%). 

b. Distribusi frekuensi faktor predisposisi menghasilkan, mayoritas 

responden berada pada kategori umur dewasa (51,2%), berjenis kelamin 

perempuan (52%), berpendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi 

(PT) (43,1%), memiliki tingkat pengetahuan yang baik (56,9%), dan 

tidak memiliki keyakinan terhadap protokol kesehatan (50,2%) 

khususnya terkait menjaga jarak. 

c. Distribusi frekuensi faktor pemungkin menghasilkan, mayoritas 

responden tidak memiliki sarana yang memadai untuk menunjang 

protokol kesehatan (53,7%), khususnya stok hand sanitizer. 

d. Distribusi frekuensi faktor penguat menghasilkan, mayoritas responden 

tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah (54,1%) khususnya terkait 

sanksi yang berlaku bagi pelanggar. Serta mayoritas responden tidak 

mendapatkan dukungan dari tenaga kesehatan (58%) khususnya terkait 

penyuluhan kesehatan. 

e. Faktor predisposisi yang secara statistik memiliki hubungan signifikan 

dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan adalah jenis kelamin (p 

value = 0,046), pendidikan (p value = 0,016), pengetahuan (p value = 

0,006), dan keyakinan (p value = 0,000). 

f. Faktor pemungkin berupa sarana (p value = 0,000) penunjang protokol 

kesehatan memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan 

kepatuhan terhadap protokol kesehatan. 
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g.  Faktor penguat yang secara statisik memiliki hubungan signifikan 

dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan adalah dukungan 

pemerintah (p value = 0,000) dan dukungan tenaga kesehatan (p value = 

0,000).  

h. Faktor yang dominan dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan 

adalah variabel keyakinan dengan nilai POR sebesar 9,7 (95% CI 5,01 – 

18,76).  

 

V.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan 

peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Bagi warga RW 006 Kelurahan Abadijaya disarankan dapat 

meningkatkan kepatuhannya dalam menerapkan protokol kesehatan. 

b. Bagi perangkat RW 006 Kelurahan Abadijaya disarankan untuk 

memberikan pemahaman agar dapat meningkatkan keyakinan warga 

terhadap penerapan protokol kesehatan khususnya terkait menjaga jarak. 

c. Bagi warga RW 006 Kelurahan Abadijaya disarankan untuk memenuhi 

stok sarana penunjang protokol kesehatan khsususnya hand sanitizer.  

d. Bagi pemerintah setempat disarankan untuk lebih meningkatkan 

pengawasan serta memberikan sanksi bila perlu untuk warga yang 

melanggar. Kemudian, bagi tenaga kesehatan setempat disarankan untuk 

memberikan penyuluhan yang berkelanjutan dengan media yang 

menarik. 

e. Bagi perangkat RW 006 Kelurahan Abadijaya disarankan untuk terus 

memberikan edukasi dan pengawasan kepada seluruh warga melalui 

pendekatan yang individual berdasarkan jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, pengetahuan, serta keyakinan agar dapat meningkatkan 

kepatuhannya dalam protokol kesehatan. 

f. Bagi perangkat RW 006 Kelurahan Abadijaya dan warga lainnya 

disarankan untuk memberikan bantuan sarana penunjang protokol 

kesehatan bagi warga yang membutuhkan. 
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g. Bagi pemerintah dan tenaga kesehatan setempat disarankan untuk 

mengoptimalkan dukungan kepada masyarakat melalui kebijakan serta 

program yang ada.  

h. Bagi warga RW 006 Kelurahan Abadijaya disarankan untuk 

meningkatkan keyakinan terhadap isu Covid-19 dan juga penerapan 

protokol kesehatan.  
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