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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan 

di SMP Negeri 214 Jakarta ditemukan beberapa faktor yang berhubungan maupun 

tidak berhubungan dengan pengetahuan terkait keputihan, sebagai berikut: 

a. Gambaran karakteristik responden berdasarkan riwayat keputihan yaitu 

yang tidak mengalami keputihan sebanyak (13,7%). Sedangkan lebih dari 

separuh (86,3%) responden mengalami keputihan.  

b. Berdasarkan pengetahuan responden terkait keputihan terdiri dari 

responden yang memiliki pengetahuan baik (45,6%) dan pengetahuan 

kurang (54,4%). 

c. Ada hubungan antara faktor internal (usia) dengan pengetahuan terkait 

keputihan. 

d. Tidak ada hubungan antara faktor eksternal (pekerjaan dan penghasilan 

orang tua) yaitu pekerjaan ayah dan ibu dengan pengetahuan terkait 

keputihan. Serta penghasilan ayah dan ibu dengan pengetahuan terkait 

keputihan. 

e. Ada hubungan antara faktor eksternal (sumber informasi, dukungan 

keluarga dan pelayanan kesehatan) dengan pengetahuan terkait keputihan.  

 

V.2  Saran  

a. Bagi Responden 

Diharapkan responden dapat memiliki pengetahuan tentang keputihan 

dengan cara menanyakan langsung kepada guru sehingga meminimalisir 

terjadinya kesalahan pada informasi yang didapat. Pengetahuan tersebut 

berguna untuk menciptakan kepedulian terhadap kesehatan serta 

kebersihan alat reproduksinya. 
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b. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan institusi pendidikan dapat membuat kegiatan dalam upaya 

kesehatan remaja. Salah satunya berupa peningkatan kegiatan penyuluhan 

tentang kesehatan reproduksi termasuk tentang keputihan, serta 

meningkatkan kegiatan konseling dan menerapkan program teman sebaya. 

Institusi pendidikan juga dapat bekerja sama dengan pelayanan kesehatan 

setempat seperti puskesmas. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan faktor 

lain yang belum pernah diteliti mengenai pengetahuan terkait keputihan 

dan melakukan penelitian secara kualitatif agar data yang diperoleh lebih 

kaya dan lebih mendalam mengenai pengetahuan terkait keputihan. 
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