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BAB V                                                                                      

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian tentang peran orang tua terhadap penerapan 

protokol kesehatan siswa SMP IT Al-Madinah pada pembelajaran tatap muka 

terbatas di masa pandemi dapat diambil kesimpulannya yaitu: 

a. Terdiri dari 163 responden yang merupakan siswa SMP IT Al-Madinah 

dengan paling banyak usia 13-15 tahun, kelas 8, dan berjenis kelamin laki-

laki. 

b. Karakteristik orang tua siswa untuk pendidikan terakhir paling banyak 

yaitu S1/D4 dengan pendapatan orang tua diatas 4,9 juta rupiah. 

c. Hasil dari penelitian menunjukan adanya peran orang tua dan siswa SMP 

IT Al-Madinah menerapkan protokol kesehatan di sekolah. 

Maka kesimpulan hasil penelitian ini yaitu adanya peran orang tua terhadap 

penerapan protokol kesehatan siswa SMP IT Al-Madinah pada pembelajaran tatap 

muka terbatas di masa pandemi. 

 

V.2 Saran 

Setelah dilakukannya penelitian, peneliti memiliki beberapa saran untuk 

pihak-pihak terkait dalam pembahasan pada penelitian ini, yaitu: 

a. Bagi Remaja 

1) Dapat menunjukan suatu gambaran tentang peran orang tua terhadap 

penerapan protokol kesehatan siswa SMP IT Al-Madinah pada 

pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi. 

2) Diharapkan remaja mengetahui penerapan protokol kesehatan untuk 

siswa SMP IT Al-Madinah pada pembelajaran tatap muka terbatas di 

masa pandemi. 

b. Bagi Orang Tua 

1) Memberikan masukan sebagai evaluasi untuk meningkatkan penerapan 

protokol kesehatan bagi siswa. 
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2) Dapat dijadikan sebagai bahan pendidikan kesehatan dalam untuk 

anggota keluarga. 

c. Bagi Masyarakat 

1) Dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya penerapan protokol kesehatan. 

2) Dapat mengurangi penyebaran Covid-19 dengan meningkatkan 

penerapan protokol kesehatan. 

d. Bagi Sekolah 

1) Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam penerapan protokol 

kesehatan untuk siswa SMP IT Al-Madinah di masa pandemi. 

2) Dapat mengurangi penyebaran Covid-19 di sekolah dengan siswa SMP 

IT Al-Madinah mematuhi protokol kesehatan yang dibantu oleh peran 

orang tua dalam menerapkan protokol kesehatan tersebut. 

e. Bagi Pelayanan Kesehatan 

1) Dapat dijadikan untuk bahan evaluasi pelayanan kesehatan. 

2) Dapat dijadikan bahan ajar untuk penanganan Covid-19. 

f. Bagi Dinas Pendidikan 

1) Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pemantauan penerapan 

protokol kesehatan di kawasan sekolah. 

2) Dapat dijadikan bahan ajar tambahan protokol kesehatan dalam 

melakukan sosialisasi di kawasan sekolah. 

g. Bagi Dinas Kesehatan 

1) Dapat dijadikan sebagai evaluasi terkait penerapan protokol kesehatan 

yang diaplikasikan masyarakat. 

2) Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pengembangan 

selanjutnya terkait penerapan protokol kesehatan. 

h. Bagi Perawat Komunitas 

Dapat membantu perawat komunitas, khususnya bagian komunitas 

keluarga dan remaja. Dimana akan menjadikan sebagai referensi untuk 

mengajarkan protokol kesehatan di masa pandemi. 
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i. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan data awal dan sebagai bahan referensi 

bagi pengembangan penelitian selanjutnya tentang peran orang tua 

terhadap penerapan protokol kesehatan siswa sekolah pada pembelajaran 

tatap muka terbatas di masa pandemi.
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