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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Setelah dilakukan pengolahan data pada penelitian yang berjudul pengaruh 

edukasi vaksin Covid-19 terhadap pengetahuan dan perubahan sikap masyarakat 

tentang keamanan vaksin Covid-19 di Kecamatan Koja, didapatkan hasil yang telah 

dibahas pada bab sebelumnya. Maka penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Penerapan teori perubahan sikap atau attitude change theory dari Carl 

Hovland pada penelitian ini dinilai tepat, karena asumsi dari teori ini 

mengatakan bahwa perubahan sikap yang terjadi tergantung pada sejauh 

mana komunikasi itu diperhatikan, dipahami, dan diterima oleh individu 

atau masyarakat. Pada penelitian ini perubahan sikap dipengaruhi oleh 

pengetahuan, keyakinan, dan rasa keingintahuan yang tinggi diperoleh 

dari hasil penginderaan, salah satunya yaitu diperoleh melalui 

pendidikan kesehatan atau edukasi.  

b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh edukasi vaksin 

Covid-19 terhadap pengetahuan dan perubahan sikap masyarakat 

tentang keamanan vaksin Covid-19 di Kecamatan Koja.  

1.2 Saran   

a. Saran Teoritis     

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya mampu berkontribusi bagi 

pengembangan studi ilmu komunikasi untuk dapat mengedukasi 

masyarakat menggunakan pemilihan metode diluar ceramah, seperti 

media audiovisual dengan harapan menggunakan kelompok 

pembanding, kemudian tetapkan frekuensinya berapa kali responden 

harus menonton video edukasi atau menetapkan frekuensinya 

berdasarkan pemberian intervensi.  
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b. Saran Praktis 

Diharapkan untuk edukator selanjutnya dapat menjelaskan materi 

vaksin moderna dengan lebih kreatif seperti menggunakan video 

animasi atau role-playing game agar memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam kepada masyarakat sehingga masyarakat akan jauh 

lebih yakin terhadap efektivitas vaksin.  

 

 

 


