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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari data-data yang telah peneliti kumpulkan, maka 

peneliti menyimpulkan bahwa strategi komunikasi tim satgas covid-19 dalam 

menerapkan protokol 5M di Pesantren Tahfidzul Qur’an Ibadurrohman 

Tasikmalaya adalah : 

1. Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan faktor pendukung dalam 

penelitian ini yakni mayoritas santri sudah paham dengan bahaya 

covid-19. Tingkat kesadaran yang tinggi diantara para santri membuat 

penerapan protokol kesehatan di lingkungan pesantren lebih mudah 

ditambah dengan dukungan sarana prasarana yang memadai. 

Sosialiasi, pendataan, serta pemantauan terhadap santri pun rutin 

dilakukan. 

2. Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan faktor penghambat dalam 

penelitian ini yakni pemahaman santri yang variatif mengenai covid-19 

membuat tim satgas covid-19 terkadang kewalahan untuk konsisten 

menjaga protokol kesehatan di lingkungan para santri.  

3. Komunikator yakni Pak Asep menjadi faktor komunikasi yang 

mendominasi dalam jalannya strategi komunikasi yang dilaksanakan 

oleh tim satgas pesantren serta penggunaan two step communiation 

yang menjadi ciri khas penyampaian pesan dalam penerapan protokol 

kesehatan. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari kajian dan pembahasan ini maka 

ada beberapa yang perlu peneliti sarankan yakni : 

1. Bagi pihak tim satgas covid-19 Pesantren Tahfidzul Qur;an 

Ibadurrohman Tasikmalaya 

Tim satgas memegang peran penting dalam menjaga pola kesehatan di 

lingkungan pesantren. Sebaiknya pihak tim satgas untuk lebih 

memaksimalkan sumber daya yang tersedia serta edukasi terhadap 

anak santri sehingga probabilitas pencegahan covid-19 di lingkungan 

pesantren tinggi. 

2. Bagi anak santri 

Diharapkan bagi para santri untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 

yang telah disusun oleh tim satgas karena pandemi belum berakhir dan 

menjaga kesehatan itu penting agar lingkungan pesantren bisa tetap 

aman dan menjalankan aktivitas seperti biasa.  

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti strategi 

komunikasi penulis berharap kajian ini tidak hanya sebatas untuk 

menuntaskan studi, akan tetapi bisa dijadikan sebagai pembelajaran 

yang mendalam sehingga penelitian yang dilakukan mampu menjadi 

bahan untuk berbenah kedepannya memiliki wawasan ketika 

menghadapi masyarakat. 

  


