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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Mengetahui karakteristik sosiodemografi umur individu di Kabupaten 

Temanggung paling banyak berusia dewasa dengan jumlah 319 responden 

(79,8%). 

2. Mengetahui karakteristik sosiodemografi jenis kelamin individu di 

Kabupaten Temanggung paling banyak berjenis kelamin perempuan 

dengan jumlah 226 responden (56,6%). 

3. Mengetahui karakteristik sosiodemografi tingkat pendidikan individu di 

Kabupaten Temanggung paling banyak memiliki tingkat pendidikan 

dengan kategori tinggi sebanyak 205 responden (51,6%). 

4. Mengetahui karakteristik sosiodemografi status pekerjaan individu di 

Kabupaten Temanggung paling banyak memiliki status dengan bekerja 

sebanyak 283 responden (70,8%). 

5. Mengetahui karakteristik sosiodemografi hubungan dalam keluarga di 

Kabupaten Temanggung paling banyak sebagai anggota keluarga sebanyak 

293 responden (73,2%). 
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6. Mengetahui tingkat pengetahuan tentang protokol pencegahan penularan 

Covid-19 di Kabupaten Temanggung paling banyak dengan tingkat 

pengetahuan kategori sedang sebanyak 212 responden (53%). 

7. Karakteristik sosiodemografi usia tidak memiliki hubungan dengan 

pengetahuan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 di 

Kabupaten Temanggung  dengan nilai p=0,219>α.  

8. Karakteristik sosiodemografi jenis kelamin tidak memiliki hubungan 

dengan pengetahuan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 

di Kabupaten Temanggung  dengan nilai p=0,252>α.  

9. Karakteristik sosiodemografi tingkat pendidikan tidak memiliki hubungan 

dengan pengetahuan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 

di Kabupaten Temanggung  dengan nilai p=0,242>α. 

10. Karakteristik sosiodemografi status pekerjaan  memiliki hubungan dengan 

pengetahuan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 di 

Kabupaten Temanggung  dengan nilai p=0,001<α.   

11. Karakteristik sosiodemografi status hubungan dalam keluarga memiliki 

hubungan dengan pengetahuan protokol kesehatan pencegahan penularan 

Covid-19 di Kabupaten Temanggung  dengan nilai p=0,027<α. 

B. Saran  

1. Bagi Satuan Tugas Penangan Covid-19 Kabupaten Temanggung 

Disarankan bagi Satgas pencegahan Covid-19 Kabupaten 

Temanggung untuk melakukan pengawasan serta sosialisasi kembali 

tentang protokol kesehatan kepada masyarakat secara berkala. 
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2. Bagi Masyarakat Kabupaten Temanggung 

  Disarankan bagi masyarakat di Kabupaten Temanggung untuk 

selalu menaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, selain 

untuk melindungi diri sendiri juga untuk melindungi orang lain dari 

tertularnya Covid-19.  

3. Bagi Peneliti Lain 

  Disarankan bagi peneliti lain untuk dapat melakukan penelitian 

tentang faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pengetahuan 

tentang protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan virus 

Covid-19. Serta dengan pernyataan maupun pertanyaan untuk 

mendapatkan hasil tingkat pengetahuan yang lebih mendetail dan 

mendalam. 

  

  


