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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan terdapat hasil penelitian yang 

diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagi berikut. 

a. Gambaran pengetahuan mengenai patofisiologi COVID-19 pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta Angkatan 2017 

dari 75 sampel, paling tinggi yaitu mahasiswa dengan pengetahuan baik 

sebanyak 70 orang (93.3%), lalu pengetahuan kurang baik sebanyak 5 

orang (6.7%). 

b. Gambaran sikap mahasiswa pada mahasiswa Fakultas Kedokteran UPN 

Veteran Jakarta Angkatan 2017 paling tinggi yaitu mahasiswa dengan 

sikap positif sebanyak 65 orang (86.7%), lalu diikuti mahasiswa dengan 

sikap negatif (skor T < mean) sebanyak 10 orang (13.3%). 

c. Gambaran perilaku mengenai penggunaan masker kain pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta Angkatan 2017 paling tinggi 

yaitu mahasiswa dengan perilaku dengan kategori baik sebanyak 68 

orang (90.7%), lalu diikuti mahasiswa dengan perilaku kategori kurang 

sebanyak 7 orang (9.3%). 

d. Terdapat hubungan antara pengetahuan mengenai patofisiologi COVID-

19 dengan perilaku penggunaan masker kain sebagai upaya pencegahan 

COVID-19 pada mahasiswa Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta 

Angkatan 2017. 
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e. Terdapat hubungan antara sikap mahasiswa dengan perilaku penggunaan 

masker kain sebagai upaya pencegahan COVID-19 pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta Angkatan 2017. 

V.2. Saran 

 

a. Bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta 

Secara keseluruhan gambaran pengetahuan mengenai patofisiologi 

COVID-19, sikap mahasiswa dan perilaku penggunaan masker kain 

sebagai upaya pencegahan COVID-19 pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran UPN Veteran Jakarta Angkatan 2017 sudah baik namun 

demikian para mahasiswa dengan pengetahuan mengenai Patofisiologi 

COVID-19 yang kurang baik, disarankan memperbanyak informasi 

melalui berbagai sumber. Mahasiswa dengan perilaku sudah baik 

disarankan untuk mempertahankan perilakunya dan untuk perilaku siswa 

yang kurang baik diharapkan untuk memotivasi diri guna memperbaiki 

perilaku penggunaan masker kain sebagai upaya pencegahan COVID-19 

agar lebih baik. 

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

Kampus diharapkan lebih memperhatikan pengetahuan mahasiswa 

mengenai patofisiologi COVID-19 dengan memberi wadah untuk 

mahasiswa belajar dengan pakarnya secara online maupun melalui media 

lainnya, perilaku penggunaan masker kain pun penting diperhatikan 

sebagai upaya pencegahan COVID-19 dengan menyediakan poster 

sebagai edukasi kesehatan baik secara online maupun di kampus. 
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1) Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengadakan penelitian lanjut 

untuk menilai variabel yang belum diteliti pada penelitian ini seperti 

usia, jenis kelamin dan lainnya sehingga nantinya dapat menunjang 

berbagai hal yang dapat mempengaruhi. 

2) Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengadakan penelitian lanjut 

dengan jumlah sampel lebih besar seperti pada seluruh angkatan 

mahasiswa maupun tingkat pendidikan lainnya sehingga nantinya 

dapat menunjang berbagai hal yang dapat mempengaruhi. 
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