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BAB V 

PENUTUP 

V. 1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka, didapatkan kesimpulan : 

a. Didapatkan 95 orang yang memenuhi syarat mengikuti penelitian dan 

menjadi responden penelitian. 

b. Mayoritas responden berusia 17-25 tahun, mayoritas responden berjenis 

kelamin perempuan dan mayoritas pendidikan terakhir responden adalah 

SMA. 

c. Responden dengan tingkat pengetahuan rendah lebih banyak dibanding 

responden dengan pengetahuan tinggi. 

d. Responden dengan sikap mendukung penggunaan masker memiliki 

presentase tinggi. 

e. Responden sebagian besar memiliki perilaku patuh dalam penggunaan 

masker.  

f. Terdapat hubungan yang bermakna antara sikap masyarakat dengan 

perilaku penggunaan masker pada masyarakat Kecamatan Gunung Putri. 

V. 2 Saran 

V. 2. 1 Bagi Kecamatan Gunung Putri 

Kepada pihak pemerintah Kecamatan Gunung Putri diharapkan tetap 

mensosialisasikan upaya pencegahan penularan COVID-19 mengingat angka 

kejadian COVID-19 yang masih terus bertambah hingga saat ini. Upaya yang 

dapat dilakukan diantaranya adalah upaya promotif untuk menekan angka 

pertambahan pasien positif COVID-19 khususnya di Kecamatan Gunung Putri. 

Mengingat jumlah penduduk pada Kecamatan Gunung Putri yang banyak dan 

mencakup 10 desa diharapkan upaya promotif dapat dilakukan dengan efektif dan 

efisien seperti menyebarkan leaflet, poster maupun video menarik serta dapat 

melakukan update informasi seputar COVID-19 pada laman resmi Kecamatan 

Gunung Putri yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Gunung Putri.  
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V. 2. 2 Bagi Responden 

 Responden diharapkan tetap menjalankan protokol kesehatan selama masa 

pandemi COVID-19. Penerapan menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan 

dengan sabun atau antiseptik dan memakai masker hendaknya selalu diterapkan 

dalam kegiatan sehari-hari dikarenakan belum adanya bukti penurunan angka 

kejadian COVID-19. Sikap saling peduli dan saling mengingatkan protokol 

kesehatan merupakan salah satu langkah kecil yang dapat dilakukan antar 

responden guna menurunkan angka kejadian COVID-19 khususnya di Kecamatan 

Gunung Putri. 

V. 2. 3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi kepatuhan perilaku penggunaan masker seperti fasilitas 

kesehatan dan faktor lingkungan. Peneliti selanjutnya juga diharapkan sudah dapat 

melakukan penelitian secara tatap muka agar memperkecil angka keterbatasan 

penelitian dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.  


