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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V.1 Kesimpulan 

1. Mayoritas mahasiswi FK UPN Veteran Jakarta memiliki tingkat 

pengetahuan tentang kanker serviks yang baik (75,3%), memiliki tingkat 

pengetahuan tentang vaksin HPV yang baik (56,7%), memiliki sikap 

terhadap vaksinasi HPV yang baik (57,7%), dan memiliki minat vaksinasi 

HPV yang tinggi (53,6%). 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan kanker serviks 

dan pengetahuan vaksin HPV dengan minat vaksinasi HPV sebagai upaya 

pencegahan kanker serviks pada mahasiswi FK UPN Veteran Jakarta. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap vaksinasi HPV dengan 

minat vaksinasi HPV sebagai upaya pencegahan kanker serviks pada 

mahasiswi FK UPN Veteran Jakarta.  

4. Berdasarkan hasil analisis multivariat pada penelitian ini, variabel yang 

dominan dalam mempengatuhi minat vaksinasi HPV sebagai upaya 

pencegahan kanker serviks pada mahasiswi FK UPN Veteran Jakarta 

adalah sikap terhadap vaksinasi HPV. 

 

V.1 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan oleh 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswi FK UPN Veteran Jakarta  

Disarankan kepada mahasiswi FK UPN Veteran Jakarta untuk 

proaktif dalam mencari informasi mengenai Vaksin HPV dan Kanker 

Serviks dan juga besar harapan mahasiswi dapat melakukan promosi 
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kesehatan mengenai Vaksin HPV dan Kanker Serviks kepada masyarakat 

umum mengingat bahwa mahasiswa kedokteran memiliki peranan 

penting dalam mengetahui dan menyebarkan informasi kesehatan. 

Disarankan juga kepada Organisasi Mahasiswa FK UPN Veteran Jakarta 

untuk mengadakan program seminar ataupun webinar dengan tema 

Vaksin HPV dan Kanker Serviks sebagai bentuk promosi kesehatan untuk 

lebih ditingkatkan lagi pemahaman tentang pengetahuan mengenai 

Vaksin HPV dan Kanker Serviks, dapat meningkatkan informasi terkini 

mengenai Vaksin HPV dan Kanker Serviks dan juga terkait angka 

kejadian morbilitas dan mortalitas Kanker Serviks di dunia maupun di 

Indonesia serta angka vaksinasi HPV yang sudah diberikan kepada 

masyarakat dari besar persentase. Mahasiswi FK UPN Veteran Jakarta 

diharapkan dapat menyikapi kegiatan vaksinasi HPV ini dengan positif 

serta diharapkan memiliki minat vaksinasi HPV yang tinggi sebagai 

upaya pencegahan kanker serviks.  

2. Bagi Masyarakat  

Masyarakat diharapkan untuk lebih sadar dalam meningkatkan 

pengetahuan. Masyarakat disarankan dengan aktif mencari tahu informasi 

terbaru dapat melalui internet dengan sumber terpercaya mengenai kanker 

serviks dan vaksin HPV. Masyarakat juga dapat mengikuti edukasi-

edukasi seperti seminar maupun webinar umum dengan tema kanker 

serviks dan vaksin HPV. Terkait hal tersebut, besar harapan masyarakat 

agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta dapat 

menyikapi vaksin HPV dengan baik dan berminat dalam melakukan 

vaksinasi HPV untuk pencegahan kejadian kanker serviks untuk 

meningkatkan kualitas hidup. Besar harapan masyarakat melakukan 

vaksinasi HPV bertujuan dalam menghadapi darurat kesehatan pada 
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masyarakat akibat tingginya angka kematian dan kesakitan karena kanker 

serviks yang terjadi di Indonesia.  

3. Bagi Peneliti  

Mengingat terjadinya pandemi COVID-19 yang memberikan 

dampak nasional hingga internasional maka penulis mengharapkan 

penelitian yang akan datang dapat meneliti topik yang serupa dengan 

memilih subjek yang lebih luas seperti dilakukan penelitian pada seluruh 

fakultas di UPN Veteran Jakarta atau lebih luas lagi sampai seluruh 

Perguruan Tinggi Negeri di Jakarta dan mengambil sampel yang lebih 

besar dari jumlahnya responden untuk penelitian guna mencakup 

gambaran penelitian yang lebih luas dengan populasi yang berbeda dan 

lebih banyak serta mengikutsertakan variabel lainnya seperti jenis 

kelamin, usia, status ekonomi, status pekerjaan, faktor lingkungan, dan 

perilaku. 

  


