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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di 

RSUD DR. Dradjat Prawiranegara Serang dengan melakukan penilaian perberdaan 

pengetahuan pasien terhadap pencegahan HIV/AIDS maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

a) Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada kelompok sebelum 

adanya media promosi kesehatan leaflet  di dominasi oleh yang berjenis 

kelamin perempuan, yaitu ada sebanyak 43 responden. Berdasarkan tingkat 

pendidikan pada penelitian ini di dominasi oleh yang tamatan SMA, ada 

sebanyak 36 responden. Dan berdasarkan pekerjaan di dominasi oleh yang 

berprofesi sebagai ibu rumah tangga, yaitu ada sebanyak 23 responden.  

b) Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada kelompok sesudah 

adanya media promosi kesehatan leaflet di dominasi oleh yang berjenis 

kelamin perempuan yaitu ada sebanyak 38 responden. Berdasarkan tingkat 

pendidikan pada penelitian ini di dominasi oleh yang tamatan SMA, yaitu ada 

sebanyak 35 responden. Dan berdasarkan pekerjaan, di dominasi oleh yang 

berprofesi sebagai PNS/TNI/POLRI dan lain-lain yang masing-masing ada 

sebanyak 19 responden. 

c) Berdasarkan penelitian didapatkan hasil pengetahuan terkait pencegahan 

HIV/AIDS  pada kelompok sebelum adanya media promosi kesehatan leaflet 

memiliki nilai terendah 6 dan tertinggi 20 dengan std. deviasi 2.736. 

d) Berdasarkan penelitian didapatkan hasil pengetahuan terkait pencegahan 

HIV/AIDS pada kelompok sesudah adanya media promosi kesehatan leaflet 

memiliki nilai terendah 10 dan yang tertinggi 20 dengan std. deviasi 2.871. 

e) Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil perbedaan pengetahuan 

berdasarkan karakteristik responden sebelum adanya media promosi 
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kesehatan leaflet didapatkan hasil pada jenis kelamin tidak memiliki 

perbedaan pengetahuan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan, 

didapatkan hasil p value 0.259  > 0,05. Pada tingkat pendidikan menunjukkan 

hasil bahwa ada perbedaan pengetahuan yang signifikansi dan didapatkan 

nilai p value 0.042 < 0.05. Lalu pada pekerjaan menunjukkan hasil p value 

0.714 > 0.05 diartikan tidak memiliki perbedaan pengetahuan berdasarkan 

pekerjaan.  

f) Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil perbedaan pengetahuan 

berdasarkan karakteristik responden sesudah adanya media promosi kesehatan 

leaflet didapatkan hasil pada jenis kelamin tidak memiliki perbedaan 

pengetahuan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan, didapatkan hasil 

p value 0.663 > 0,05. Pada tingkat pendidikan menunjukkan hasil bahwa ada 

perbedaan pengetahuan yang signifikansi dan didapatkan nilai p value 0.004 < 

0.05. Lalu pada pekerjaan menunjukkan hasil p value 0.145 > 0.05 diartikan 

tidak memiliki perbedaan pengetahuan berdasarkan pekerjaan.  

g) Berdasarkan hasil penelitian  yang sudah dilakukan untuk menilai perbedaan 

pengetahuan pencegahan HIV/AIDS antara sebelum dan sesudah adanya 

media promosi kesehatan leaflet, pada sesudah adanya media promosi 

kesehatan leaflet  memiliki nilai mean rank lebih besar dari pada nilai mean 

rank pada kelompok sebelum adanya media promosi kesehatan leaflet dan 

terdapat perbedaan yang signifikansi pada pengetahuan pencegahan 

HIV/AIDS  antara sebelum dan sesudah adanya media promosi kesehatan 

leaflet p value 0.018 < 0.05.  

 

V.2 Saran  

Setelah meninjau hasil penelitian dan pembahasan, maka dirumuskan beberapa 

saran sebagai berikut: 

a. Bagi Responden 

Saran yang diberikan bagi responden yaitu diharapkan responden 

memanfaatkan media promosi kesehatan leaflet untuk meningkatkan 
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pengethauan terkait pencegahan HIV/AIDS dan dengan adanya media 

leaflet responden dapat memberikan informasi yang telah didapat kepada 

keluarganya dirumah dan kepada orang terdekatnya agar mengetahui 

terkait pencegahan HIV/AIDS.  

b. Bagi RSUD dr.Dradjat Prawiranegara Serang 

1) Saran yang diberikan yaitu diharapkan dapat lebih banyak melakukan 

promosi kesehatan dalam berbagai aspek masalah kesehatan lainnya 

yang sedang marak dikalangan masyarakat, khususnya tentang 

penyakit menular seperti HIV/AIDS sehingga pasien dapat lebih 

banyak mengetahui tentang informasi dan menambah pengetahuan 

tentang pencegahan HIV/AIDS yang diharapkan dapat menurunkan 

angka kejadian terinfeksinya virus HIV/AIDS di kalangan 

masyarakat. 

2) Diharapkan RSUD dr.Dradjat Prawiranegara Serang dapat membuat 

media promosi kesehatan dengan menggunakan media yang lain 

seperti mamasang banner atau poster di sekitar lingkungan rumah 

sakit khususnya tentang pengetahuan pencegahan HIV/AIDS, agar 

masyarakat sekitar rumah sakit dapat mengetahui informasi tersebut. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

diharapkan dalam penelitiannya melakukan promosi kesehatan dengan 

menggunakan metode yang lebih baik dan inovatif yang dapat lebih 

meningkatkan minat sasaran dalam mengikuti promosi kesehatan 

sehingga sasaran bisa menerima informasi dengan baik. 
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