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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1. Kesimpulan  

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan jumlah responden 

sebanyak 167 yang berjudul “Hubungan Self Efficacy dan Sikap dengan 

Penerimaan Vaksin COVID-19 di Desa Saga Kecamatan Balaraja Kabupaten 

Tangerang” disimpulkan sebagai berikut : 

a. Gambaran karakteristik responden berdasarkan usia yang bersedia untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini dengan 167 sampel yaitu usia 

maksimum pada wanita perimenopause 69 tahun dan usia minimum usia 

40 tahun. Mayoritas responden yang mengikuti pada usia usia 48 tahun 

berjumlah 19 responden (11,4%) dengan rata-rata usia 49,26.  

b. Gambaran karakteristik responden berdasarkan pendapatan keluarga 

didapatkan hasil bahwa mayoritas responden mempunyai pendapatan per 

bulan sebesar ≥ UMR Rp. 4. 230.792 berjumlah 93 responden (55,3%). 

c. Gambaran karakteristik responden berdasarkan status pekerjaan 

didapatkan mayoritas wanita perimenopause tidak bekerja dengan jumlah 

110 responden (65,9%) 

d. Gambaran karakteristik responden berdasarkan riwayat pendidikan 

didapatkan tidak ada wanita perimenopause yang tidak pernah sekolah 

dan mayoritas wanita perimenopause mempunyai riwayat pendidikan 

SMA dengan jumlah 97 responden (58,1%) 

e. Gambaran karakteristik responden berdasarkan status pernikahan yang 

diperoleh wanita perimenopause yang berjumlah 129 responden (77,2%) 

berstatus menikah 

f. Gambaran karakteristik responden berdasarkan riwayat penyakit 

mayoritas wanita perimenopause tidak mempunyai riwayat penyakit 

sebanyak 113 responden (67,7%) 
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g. Gambaran karakteristik responden berdasarkan riwayat paritas 

kebanyakan wanita perimenopause diperoleh 127 responden (76%) 

wanita perimenopause mempunyai melahirkan anak 2-4 (multipara) 

h. Gambaran karakteristik responden berdasarkan riwayat infeksi COVID-

19 kebanyakan wanita perimenopause tidak pernah terinfeksi COVID-19 

berjumlah 127 responden (76%) 

i. Gambaran karakteristik responden berdasarkan status vaksin mayoritas 

sudah vaksin sebanyak 157 responden (94%) dengan dosis vaksin 

terbanyak sudah vaksin 3 kali (dosis lengkap dengan booster) dan jenis 

vaksin terbanyak yaitu sinovac. 

j. Hasil analisis bivariat dapat disimpulkan bahwa ada hubungan self 

efficacy dan sikap dengan penerimaan vaksin COVID-19 pada wanita 

perimenopause di Desa Saga Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang  

 

V.2. Saran 

a. Bagi masyarakat 

Bagi wanita perimenopause diharapkan agar lebih meyakini dirinya 

untuk menerima vaksin COVID-19 sebagai cara yang efektif untuk 

menghindari penyakit tersebut sehingga dapat mengikuti program vaksin 

COVID-19 dari dosis pertama sampai dosis lengkap booster. Selain itu, 

wanita perimenopause tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai 

dengan kebijakan pemerintah agar tetap terlindungi dari COVID-19 

b. Bagi tenaga kesehatan 

Bagi tenaga kesehatan di Puskesmas setempat diharapkan dapat 

menyediakan fasilitas vaksinasi dari dosis pertama hingga booster 

dengan menjadwalkan secara terperinci sehingga wanita perimenopause 

dapat ikut serta dalam vaksin serta menambah dosis vaksin setiap harinya 

agar semua yang sudah mendaftar untuk melakukan vaksin mendapatkan 

secara rata.  
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c. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti berharap untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan 

lebih dalam mengenai hubungan dengan vaksin COVID-19 dengan jenis 

penelitian kualitatif agar mendapat alasan yang lebih jelas, jumlah 

responden yang lebih banyak untuk menggambarkan keadaan yang 

sesungguhnya dan menghindari data yang tidak normal. Selain itu dapat 

mencari variabel lain yang dapat mempengaruhi penerimaan vaksin 

COVID-19 seperti jenis kelamin, berat badan dan penyakit komorbiditas.  

 


