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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

V.1 Kesimpulan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan antara tingkat pengetahuan 

dan sikap masyarakat terhadap perilaku isolasi mandiri pada orang dalam 

pemantauan kasus covid-19 di kecamatan Purwodadi tahun 2020 ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Karakteristik responden mayoritas berjenis kelamin perempuan, 

golongan usia 20-30 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga dan berdasarkan 

pendidikan terbanyak pada lulusan SMA, memiliki pengetahuan cukup 

terkait corona virus sebanyak 54,5%, memiliki sikap baik sebanyak 

59,7%, dan memiliki perilaku isolasi mandiri yang baik terhadap kasus 

suspek sebanyak 54,5%. 

2. Terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap 

perilaku isolasi mandiri pada kasus suspek covid 19 di Kecamatan 

Purwodadi. 

3. Pengetahuan ialah variabel yang paling berpengaruh terhadap perilaku 

isolasi mandiri pada kasus suspek covid 19 di Kecamatan Purwodadi. 

 

V.2 Saran 

1. Bagi Instansi Kesehatan Terkait 

Dapat memanfaatkan media yang tersedia melalui poster, leaflet, 

atau flim untuk menambah media, informasi serta edukasi tentang 

penyebaran pneumonia kepada masyarakat untuk menambah 

pengetahuan, sikap, dan perilaku sehat orang tua tentang covid-19 guna 

mengurangi resiko penularan covid-19. 

2. Bagi Masyarakat di wilayah kerja 

Diharapkan masyarakat giat dalam mencari informasi terkait 

penyakit covid-19 serta cara pencegahannya dari anggota keluarga, 

tetangga dan media sosial lainnya. Diharapkan masyarakat dapat 

meningkatkan pengetahuan dan sikap yang masih buruk. 

http://www.library.upnvj.ac.id/


Nur Amaliah Mahmudah, 2021 

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU ISOLASI 

MANDIRI PADA KASUS SUSPEK COVID-19 DI KECAMATAN PURWODADI TAHUN 2020  

UPN Veteran Jakarta, Kedokteran, Kedokteran Program Sarjana 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]  

 

62 

 

 

 

3. Bagi Peneliti  

Meneliti faktor lain yang tercantum pada karakteristik sampel 

seperti tingkat pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan dan usia. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk faktor lain yang dapat menyebabkan covid-19, jenis desain 

penelitian lain dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.  

http://www.library.upnvj.ac.id/

