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BAB V 

PENUTUP  

 

 

V.1 Kesimpulan  

Kesimpulan pada penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah 

dilaksanakan di SMA AL-HUDA yang berada di wilayah Jakarta Barat, DKI 

Jakarta. Berikut ialah kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini: 

a. Dari hasil penilaian pengetahuan siswi di SMA AL-HUDA, didapatkan 

sebagian besar sebanyak 149 responden berpengetahuan kurang serta 

pernah mengalami keputihan (92,5%) dan terdapat hubungan pengetahuan 

siswi dengan kejadian keputihan.  

b. Dari hasil penilaian perilaku siswi di SMA AL-HUDA, didapatkan 

sebagian besar sebanyak 168 responden berperilaku buruk pernah 

mengalami keputihan (84,8%) dan terdapat hubungan perilaku siswi 

dengan kejadian keputihan.  

c. Dari hasil penilaian akses terhadap informasi siswi di SMA AL-HUDA, 

didapatkan sebagian besar sebanyak 112 responden tidak pernah 

mendapatkan informasi pernah mengalami keputihan (87,5%) dan terdapat 

hubungan perilaku siswi dengan kejadian keputihan.  

 

V.2 Saran 

a. Bagi Responden  

Saran  yang diberikan bagi responden yaitu responden dapat memahami 

pentingnya pengetahuan, perilaku, dan akses terhadap informasi vulva 

hygiene sehingga dapat terhindar dari kejadian keputihan yang abnormal 

dengan pengetahuan, perilaku, dan akses terhadap informasi yang baik 

yang  telah disampaikan. Responden juga disarankan untuk mencari 

informasi untuk mencegah  terjadinya keputihan patologis atau abnormal 

melalui internet yang kredibel agar terhindar dari hoaks atau berita 

bohong.  

 



52 
 

 

Nadila Sopya Indriyani, 2021 

HUBUNGAN PENGETAHUAN, PERILAKU, DAN AKSES TERHADAP INFORMASI MENGENAI  

VULVA HYGIENE DENGAN KEJADIAN KEPUTIHAN PADA REMAJA PUTRI DI SMA AL-HUDA 

JAKARTA TAHUN 2021 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 

b. Bagi orang tua  

Orang tua disarankan untuk dapat membimbing anak pada fase remaja  

agar memahami pentingnya vulva hygiene sehingga dapat berperilaku 

yang tepat dan terhindar dari keputihan abnormal.  

a. Bagi SMA AL-HUDA  

Sekolah SMA AL-HUDA disarankan untuk melakukan kerjasama dengan 

Puskesmas setempat agar lebih sering mengadakan edukasi kesehatan 

reproduksi kepada remaja.  

d. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang 

sejenis dengan penelitian ini dan lebih inovatif. Supaya terhindar dari 

kesulitan dalam waktu penelitian dikarenakan penelitian ini diadakan 

secara online sehingga penelitian ini memakan waktu yang lama. Maka 

peneliti selanjutnya, lebih merencanakan penelitian secara rinci sehingga 

mudah mendapatkan responden dan memberikan informasi secara 

maksimal kepada responden.  
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