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BAB VII 

PENUTUP 

 

 

VII.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan pada analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

hasil penelitian terhadap 159 orang responden dengan judul “Hubungan Keluarga 

sebagai Support System pada Generasi Muda yang Beresiko HIV/AIDS dengan 

Pertahanan Negara di RW 02 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Setu 2015” dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

 a. Karakteristik responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Dari 159 orang responden yang diteliti, responden yang berusia < 20 

 tahun (52.2%) tidak berbeda jauh dengan responden yang berusia   

 >= 20 tahun (47.8%). Responden yang berjenis kelamin laki-laki 

 (51.6%) tidak berbeda jauh dengan responden yang berjenis kelamin 

 perempuan (48.4%). Responden yang berpendidikan tinggi (50.3%)  

 tidak berbeda jauh dengan responden yang berpendidikan rendah 

 (49.7%). Sebagian besar responden aktifitas ibadahnya baik (70.4%). 

 Sebagian besar responden pekerjaannya pegawai swasta (98.7%).  

b. Gambaran pengetahuan tentang HIV/AIDS pada generasi muda dengan 

pertahanan negara, dapat disimpulkan bahwa :  

Pengetahuan tentang HIV/AIDS pada generasi muda dari 159 orang 

 responden dalam penelitian ini bahwa sebagian besar 95 orang 

 responden (59.7%) memiliki pengetahuan baik dibandingkan 64 orang 

 responden (40.3%) yang memiliki pengetahuan kurang baik.  

c. Gambaran keluarga sebagai support system pada generasi muda yang 

 beresiko HIV/AIDS dengan pertahanan negara, dapat disimpulkan 

 bahwa : Keluarga sebagai support system pada generasi muda yang 

 beresiko HIV/AIDS, dari 159 orang responden dalam penelitian ini 

 bahwa 81 orang responden (50.9%) memiliki keluarga sebagai support 

 system yang beresiko rendah tidak berbeda jauh dengan 78 orang 

 responden (49.1%) memiliki keluarga sebagai support system yang 

 beresiko tinggi. 
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d. Ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan generasi muda yang 

 beresiko HIV/AIDS dengan pertahanan negara dengan nilai                      

 P Value = 0.002 nilai ini lebih kecil dari nilai α = (0.05) dan hasil nilai 

 OR= 2.9 yang artinya bahwa responden yang mempunyai pengetahuan 

 generasi muda yang baik memiliki resiko 2.9 kali lebih besar pemahaman 

 terhadap pertahanan negara yang baik dibandingkan dengan responden 

 yang mempunyai pengetahuan generasi muda yang kurang baik. 

e. Tidak ada hubungan yang bermakna antara keluarga sebagai support 

 system pada generasi muda yang beresiko HIV/AIDS dengan 

 pertahanan negara dengan nilai P Value = 0.873 nilai ini lebih besar 

 dari nilai α = (0.05) dan hasil nilai OR= 0.9 yang artinya bahwa 

 keluarga sebagai support system yang beresiko rendah mempunyai 

 peluang 0.9 kali lebih kecil tentang pemahaman terhadap pertahanan 

 negara yang baik dibandingkan dengan responden keluarga sebagai 

 support system yang beresiko tinggi. 
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VII.2  Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh ada beberapa saran yang 

perlu dijadikan pertimbangan bagi peneliti dan penelitian antara lain :  

a.  Bagi Responden 

 Responden dapat lebih bekerja sama dalam proses penelitian dan lebih 

terbuka dalam mengisi angket. Kejujuran responden dalam hal ini sangat 

mempengaruhi jawaban dan hubungan antara variabel yang diteliti. 

Selain itu, diharapkan responden dapat menghindari dari penyalahgunaan 

narkoba dan seks bebas agar menjadi generasi muda yang baik. 

b.  Bagi Institusi Pendidikan 

 Penelitian mengharapkan dengan adanya penelitian ini dan segala 

 keterbatasan baik buku maupun sumber jurnal yang ada, institusi 

 pendidikan dapat melengkapi buku di perpustakaan, serta dapat membuat 

 adanya kumpulan jurnal dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

 oleh mahasiswa/i Perguruan Tinggi Negeri UPN “Veteran” Jakarta. 

c. Bagi Profesi Keperawatan Komunitas 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perawat 

 komunitas dalam upaya penanganan masalah yang berhubungan dengan 

 penyalahgunaan narkoba dan hubungan seks bebas. 

d. Bagi Peneliti 

 Peneliti berharap penelitian ini dapat diperluas dengan metode yang 

 berbeda dan pengembangan materi yang lebih dalam dengan berbagai 

 faktor yang lain agar dapat menemukan masalah yang dapat dipecahkan. 
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