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BAB V  

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Hasil analisis variabel dependen menunjukkan bahwa responden yang 

tidak patuh terhadap protokol kesehatan (86,2%) lebih banyak 

dibandingkan dengan yang patuh terhadap protokol kesehatan (13,8%). 

b. Gambaran faktor pemudah menunjukkan bahwa responden lebih banyak 

memiliki jenis kelamin perempuan (67,9%), tingkat pengetahuan yang 

paling banyak adalah cukup (38,8%), dan sikap yang lebih banyak adalah 

sikap positif (51,9%). 

c. Gambaran faktor pendukung menunjukkan bahwa responden lebih banyak 

menyatakan sarana di Dama Resto memadai (54,5%). 

d. Gambaran faktor penguat menunjukkan bahwa responden sebagian besar 

mendapatkan dukungan keluarga dalam menerapkan protokol kesehatan 

(64,1%), sebagian besar mendapatkan dukungan pemerintah setempat 

untuk menerapkan protokol kesehatan (64,4%), dan responden lebih 

banyak mendapatkan dukungan pegawai Dama Resto untuk menerapkan 

protokol kesehatan (51,9%). 

e. Faktor pemudah yang memiliki hubungan signifikan secara statistik 

dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan 

COVID-19 adalah sikap. Responden yang tidak patuh terhadap protokol 

kesehatan sebagian besar memiliki sikap negatif (71,6%). Responden yang 

memiliki sikap negatif memiliki peluang 2,4 kali untuk tidak mematuhi 

protokol kesehatan jika dibandingkan dengan responden yang memiliki 

sikap positif.  
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f. Faktor pendukung yang berupa sarana di Dama Resto memiliki hubungan 

signifikan secara statistik dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. 

Responden yang tidak mematuhi protokol kesehatan lebih banyak tidak 

mendapatkan sarana Dama Resto yang memadai (91,5%). Responden 

yang tidak mendapatkan sarana yang memadai memiliki peluang 2,4 kali 

untuk tidak mematuhi protokol kesehatan jika dibandingkan dengan 

responden yang mendapatkan sarana yang memadai. 

g. Faktor penguat yang memiliki hubungan signifikan secara statistik dengan 

kepatuhan terhadap protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan 

COVID-19 adalah dukungan keluarga dan dukungan pegawai Dama 

Resto. Responden yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan sebagian 

besar tidak mendapatkan dukungan keluarga (97,3%). Responden yang 

tidak mendapatkan dukungan keluarga memiliki peluang 9,1 kali untuk 

tidak mematuhi protokol kesehatan jika dibandingkan dengan responden 

yang mendapatkan dukungan keluarga. Responden yang tidak patuh 

terhadap protokol kesehatan lebih banyak tidak mendapatkan dukungan 

dari pegawai Dama Resto (90,7%). Responden yang tidak mendapatkan 

dukungan pegawai Dama Resto memiliki peluang 2,1 kali untuk tidak 

mematuhi protokol kesehatan jika dibandingkan dengan responden yang 

mendapatkan dukungan pegawai Dama Resto. 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Responden 

Responden diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam menerapkan 

protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker jika keluar rumah, 

mencuci tangan pakai sabun/handsanitizer secara rutin dan sebelum 

memasuki tempat umum, membawa handsanitizer ketika bepergian, dan 

menjaga jarak minimal 1m dengan orang lain. Selain itu, responden dapat 

mengajak keluarga dan memberikan contoh kepada mereka untuk 

menerapkan protokol kesehatan. 
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b. Bagi Dama Resto 

Dama Resto diharapkan dapat melakukan hal berikut ini dalam 

menerapkan protokol kesehatan: 

1) Menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat, baik untuk 

pengunjung maupun pegawai Dama Resto 

2) Memasang poster atau media lainnya mengenai pentingnya 

menerapkan protokol kesehatan di tempat yang lebih strategis dan 

mudah dijangkau oleh pengunjung.  

3) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dan handsanitizer yang 

lebih banyak dan mudah dijangkau oleh pengunjung 

4) Mengatur jarak kursi antar pelanggan yang makan di tempat minimal 

1m 

5) Untuk memaksimalkan penerapan protokol kesehatan, Dama Resto 

dapat membentuk tim penanggung jawab protokol kesehatan yang 

tugasnya khusus untuk mengatur penerapan protokol kesehatan serta 

menegur pengunjung yang tidak menerapkan protokol kesehatan 

b. Bagi Pemerintah 

Pemerintah diharapkan dapat menerapkan peraturan yang lebih ketat 

terkait penerapan protokol kesehatan. Pemerintah juga dapat membentuk 

tim yang bertanggung jawab untuk melakukan penyuluhan terkait protokol 

kesehatan serta menegur orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan 

di tempat umum. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap 

positif seseorang sehingga orang yang menerapkan protokol kesehatan 

semakin banyak 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang mirip 

dengan menambahkan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. 

Peneliti selanjutnya juga dapat melaksanakan penelitian yang mirip di 

tempat yang berbeda serta menambah jumlah responden agar lebih 

representatif. 
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