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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Hasil dari penelitian tentang pengetahuan, sikap dan praktik tentang virus 

zika pada mahasiswa prodi-prodi kesehatan di Unimus dapat disimpulkan 

sebagi berikut : 

1. Karakteristik mahasiswa (umur dan jenis kelamin). Rata-rata umur 

mahasiswa berkisar 19 tahun. Jumlah mahasiswa laki-laki sebanyak 29 

mahasiswa (18,1%) dan mahasiswa perempuan sebanyak 131 

mahasiswa (81,9%) 

2. Sumber informasi yang didapat mahasiswa dari tv sebanyak 76 

(47,5%), dari kampus sebanyak 17 (10,6%) dan dari media elektronik 

sebanyak 67 (41,9%). 

3. Yang mendapatkan nilai pengetahuan kurang sebanyak 3 mahasiswa 

(1,9%), yang mendapatkan nilai pengetahuan cukup sebanyak 84 

mahasiswa (52,5%) dan yang mendapatkan nilai pengetahuan baik 

sebanyak 73 mahasiswam(45,6%). 

4. Yang mendapatkan nilai sikap cukup sebanyak 42 mahasiswa (26,3%) 

dan yang mendapatkan nilai sikap baik sebanyak 118 mahasiswa 

(73,8%) 

5. Yang mendapatkan nilai praktik kurang sebanyak 43 mahasiswa 

(26,9%), yang mendapatkan nilai praktik cukup sebanyak 85 

mahasiswa (53,1%) dan yang mendapatkan nilai praktik baik sebanyak 

32 mahasiswa (20,0%) 

6. Frekuensi pengetahuan berdasarkan prodi dengan nilai p = 0,006 yang 

artinya ada perbedaan yang signifikan antara pengetahuan  mahasiswa 

berdasarkan prodi-prodi kesehatan di Unimus. 

http://repository.unimus.ac.id

http://lib.unimus.ac.id
http://repository.unimus.ac.id


2 
 

7. Frekuensi sikap berdasarkan prodi dengan nilai p = 0,004 yang artinya 

ada perbedaan yang signifikan antara sikap mahasiswa berdasarkan 

prodi-prodi kesehatan di Unimus. 

8. Frekuensi sikap berdasarkan prodi dengan nilai p = 0,011 yang artinya 

ada perbedaan yang signifikan antara praktik mahasiswa berdasarkan 

prodi-prodi kesehatan di Unimus. 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat peneliti berikan diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi perguruan tinggi 

a. Lebih banyak mengadakan acara atau seminar tentang kesehatan yang 

terjadi secara global. 

b. Memberikan poster atau stiker yang berisi tentang penyakit yang sedang 

mewabah. 

2. Bagi mahasiswa 

a. Lebih meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktik tentang kesehatan, 

khususnya wabah yang sedang ada saat ini, tidak hanya untuk prodi-prodi 

kesehatan melainkan untuk prodi-prodi yang lain juga. 

b. Untuk penelitian selanjutnya dapat menilai pengetahaun, sikap dan praktik 

pada prodi-prodi non kesehatan di universitas lainnya. 
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