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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Peringatan Kesehatan Pada Akun 

Instagram @Kemenkes_Ri Terhadap Sikap Hidup Sehat Masyarakat (Studi pada 

Masyarakat Kecamatan Cicendo Kota Bandung dimoderasi oleh Tingkat 

Pengetahuan Covid-19) dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang responden 

dengan kriteria tertentu dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terpaan media berupa peringatan kesehatan pada akun instagram 

@kemenkes_ri berpengaruh positif dan signifikan pada sikap hidup 

sehat masyarakat. Semakin besar pengaruh terpaan media maka sikap 

hidup sehat masyarakat akan meningkat. 

2. Tingkat pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan pada sikap 

hidup sehat masyarakat. Semakin tinggi tingkat pengetahuan terkait 

Covid-19 maka sikap hidup sehat masyarakat akan meningkat. 

3. Interaksi moderasi berpengaruh positif dan signifikan pada sikap hidup 

sehat masyarakat. Semakin tinggi tingkat pengetahuan, maka pengaruh 

terpaan media terhadap sikap hidup sehat masyarakat akan meningkat. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa terpaan media berupa peringatan 

kesehatan pada akun instagram @kemenkes_ri memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap sikap hidup masyarakat dengan dimoderasi oleh tingkat 

pengetahuan Covid-19. 

 

5.2 Implikasi 

Sesuai dengan kesimpulan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, 

terlihat bahwa terpaan media berupa peringatan kesehatan pada akun instagram 

@kemenkes_ri memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap sikap hidup 

masyarakat dengan dimoderasi oleh tingkat pengetahuan Covid-19. Hasil penelitian 

tersebut, dapat diterapkan dalam dunia pendidikan khususnya di bidang komunikasi 

baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut: 
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5.2.1 Implikasi Teoritis 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terpaan media berupa 

peringatan kesehatan pada akun instagram @kemenkes_ri 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap sikap 

hidup masyarakat dengan dimoderasi oleh tingkat pengetahuan 

Covid-19. Proses menentuan sikap hidup sehat tersebut 

dinyatakan terkait dengan teori bahwa suatu individu diyakini 

sebagai orang yang pasif sehingga akan mudah terpengaruh oleh 

pesan-pesan dari media dan membentuk sikap serta opini 

masyarakat. 

2. Hasil penerlitian yang menunjukkan adanya pengaruh terpaan 

media terhadap sikap hidup sehat atas moderasi tingkat 

pengetahuan yang secara teoritis akan membentuk kepercayaan 

mempersepsikan kenyataan, memberikan dasar bagi 

pengambilan keputusan dan menentukan sikap seseorang 

terhadap suatu objek tertentu sehingga akan mempengaruhi 

seseorang dalam berperilaku. 

3. Berdasarkan teori psikologi kognitif juga hasil penelitian yang 

menunjukkan pengaruh terpaan media terhadap sikap hidup 

sehat dengan dimoderasi oleh tingkat pengetahuan ini berkaitan 

dengan bagaiman cara seseorang memperoleh dan memproses 

informasi dengan menyimpan dan memprosesnya di otak 

kemudian ditampilkan dalam bentuk sikap dan perilaku. 

5.2.2 Implikasi Praktis 

1. Hasil menunjukkan terdapat pengaruh positif antara variabel 

terpaan media terhadap peringatan kesehatan pada akun 

instagram @kemenkes_ri terhadap sikap hidup sehat 

masyarakat. Dengan begitu, disarankan pada pengelolan akun 

instagram @kemenkes_ri untik selalu aktif menciptakan dan 

mengunggah konten-konten peringatan kesehatan secara 
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berkala dan selalu menampilkan informasi terbaru sehingga 

dapat lebih meningkatkan sikap hidup sehat masyarakat. 

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel 

tingkat pengetahuan dengan sikap hidup sehat. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan 

masyarakat maka sikap hidup sehat masyarakat akan 

meningkat. Maka dari itu, disarankan akun instagram 

@kemenkes_ri untuk mengunggah konten-konten yang dapat 

menambah wawasan masyarakat. 

3. Adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara terpaan 

media pada akun instagram @kemenkes_ri dengan sikap hidup 

sehat yang dimoderasi oleh tingkat pengetahuan masyarakat. 

Hal tersebut mengandung implikasi agar kedepannya akun 

@kemenkes_ri dapat menciptakan berbagai konten yang lebih 

menarik terkait fakta dan informasi terkini yang dapat 

meningkatkan pengetahuan masyarakat. 

5.3 Rekomendiasi 

1. Untuk Pengaruh Terpaan Media Berupa Peringatan Kesehatan Akun 

@kemenkes_ri 

Mengenai konten berupa peringatan kesehatan yang diunggah pada 

akun insatagram @kemenkes_ri sebaiknya dilakukan secara berkala 

dan rutin dengan informasi yang unik dan beragam sehingga hal 

tersebut dapat memberi kesan bahwa akun instagram tersebut aktif dan 

dapat menarik minat masyarakat untuk membaca informasi yang 

diunggah. 

2. Untuk Tingkat Pengetahuan 

Sebaiknya pengelola akun instagram @kemenkes_ri dapat 

menciptakan dan mengunggah konten-konten yang berisi fakta dan 

informasi terkini yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat. 

Hal tersebut dilakukan untuk menarik minat masyarakat untuk mau 
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membaca informasi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari 

untuk meningkatkan sikap hidup sehat masyarakat. 

3. Untuk Sikap Hidup Sehat 

Berkaitan dengan maraknya kasus penyebaran berbagai macam 

penyakit khususnya Covid-19, masyarakat disarankan untuk selalu 

menjaga kesehatan diri dan lingkungan disekitar demi mengurangi 

tingkat penyebaran kasus yang sedang beredar. 

4. Untuk Penelitian Selanjutnya 

Berkaitan dengan adanya pengaruh variabel terpaan media terhadap 

sikap hidup sehat masyarakat apabila dimoderasi oleh tingkat 

pengetahuan sebesar  77,4%, maka dari itu terdapat 23.6% lainnya yang 

didorong dengan adanya faktor-faktor lainnya yang tidak tercantum 

pada penelitian ini. Dengan begitu, sebaiknya penelitian selanjutnya 

dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor lainnya 

yang dapat memengaruhi sikap hidup sehat masyarakat. 


