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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

a. Karakteristik mayoritas responden siswa SMAN 2 Depok berdasarkan 

jenis kelamin adalah perempuan sebanyak 91 orang (67,4%) dan 

berdasarkan usia adalah 16 tahun sebanyak 51 orang (37,8%). 

b. Sebagian besar siswa SMAN 2 Depok memiliki pengetahuan yang cukup, 

sikap positif, dan perilaku baik. 

c. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan siswa 

terhadap kepatuhan perilaku physical distancing upaya pencegahan 

COVID-19 di SMAN 2 Depok. 

d. Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap siswa terhadap kepatuhan 

perilaku physical distancing upaya pencegahan COVID-19 di SMAN 2 

Depok. 

e. Pengetahuan dan sikap tidak hanya dipengaruhi oleh sumber informasi 

dari berbagai sosial media tetapi juga dari persepsi serta emosional 

sehingga meskipun terdapat analisis data yang tidak berhubungan, siswa 

tetap patuh melakukan physical distancing karena adanya persepsi akan 

bahaya yang ditimbulkan oleh COVID-19. 

 

V.2. Saran 

a. Responden diharapkan tetap melakukan update informasi mengenai 

COVID-19 terutama cara pencegahannya serta selalu menerapkan perilaku 

physical distancing. 

b. Masyarakat diharapkan dapat menerapkan perilaku physical distancing 

untuk mencegah penularan COVID-19. 
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c. Peneliti yang akan melakukan penelitian dengan lingkup yang sama, 

diperlukan untuk mencari tahu terkait faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kepatuhan perilaku physical distancing misalnya melalui 

kebijakan yang ada, sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan kesehatan 

maupun faktor lingkungan dari responden. 

d. SMAN 2 Depok diharapkan meningkatkan upaya promotif dan preventif 

COVID-19 dengan melakukan edukasi mengenai COVID-19, cara 

pencegahannya serta perilaku physical distancing melalui wali kelas. 

 


