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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

a. Dalam hasil analisis univariat, diketahui bahwa tingkat pengetahuan 

mahasiswa yang diteliti dalam kategori baik yaitu 62,5%, dan kategori 

kurang yaitu 37,5%. Sedangkan sikap mahasiswa yang diteliti dalam 

kategori positif yaitu 50,9%, dan kategori negatif yaitu 49,1%. 

b. Berdasarkan hasil analisis univariat, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tingkat tindakan pencegahan COVID-19 dalam kategori baik yaitu 

65,9%, sedangkan dalam kategori buruk yaitu 34,1% 

c. Dalam output analisis bivariat, dinyatakan bahwa ada korelasi antara 

tingkat pengetahuan mahasiswa aktif S1 Kesehatan Masyarakat UPNVJ 

terhadap tindakan pencegahan COVID-19, dengan p-value sebesar 0,000 

(< 0,05). 

d. Mengacu pada output analisis bivariat, bisa diketahui bahwa terdapat 

hubungan antara sikap mahasiswa aktif S1 Kesehatan Masyarakat 

UPNVJ terhadap tindakan pencegahan COVID-19, dengan nilai p-value 

sebesar 0,000 (< 0,05). 

 

V.2 Saran 

V.2.1 Bagi Mahasiswa 

a. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan cara mengabdi 

kepada masyarakat untuk mempromosikan kesehatan terkait COVID-19 

dengan selalu mengutamakan protokol kesehatan yang telah ditentukan. 
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b. Memaksimalkan teknologi untuk memperoleh informasi atau wawasan 

dan/atau menyebarkan pengetahuan yang valid dan terpercaya terkait 

COVID-19 kepada orang sekitar. 

c. Mengangkat tema atau isu-isu kesehatan terbaru khususnya wabah 

COVID-19 pada seminar-seminar online atau daring. 

d. Lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan orang sekitar. 

e. Selalu menerapkan tindakan pencegahan COVID-19 agar tetap sehat dan 

memutus rantai penularan. 

f. Memberi saran kepada pihak kampus agar setiap program studi memiliki 

atau menambahkan kurikulum pembelajaran terkait manajemen bencana 

khususnya wabah penyakit. 

g. Tidak mengutamakan ego diri sendiri demi kepentingan bersama untuk 

selalu menerapkan tindakan pencegahan COVID-19. 

 

V.2.2 Bagi Instansi Terkait 

a. Kepada pihak kampus khususnya Universitas Pembangunan Nasional 

Veteran Jakarta untuk menambah kurikulum manajemen bencana di 

setiap program studi yang ada. 

b. Meningkatkan fasilitas sarana-prasarana kampus agar menunjang 

kegiatan belajar mengajar selama terdapat wabah COVID-19. 

c. Menambah atau meningkatkan program kesehatan ataupun standar 

operasional prosedur (SOP) yang sesuai dengan kondisi. 

 

V.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Menggali informasi atau referensi lebih dalam lagi terkait COVID-19. 

b. Selalu menerapkan protokol kesehatan yang sesuai selama melakukan 

penelitian. 

c. Peneliti yang ingin meneruskan penelitian ini disarankan untuk 

menambah variabel lain yang memungkinkan untuk mempengaruhi 

tindakan pencegahan COVID-19 seseorang. 

 


