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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil dan pembahan adalah 

sebagai berikut; 

a. Penelitian ini menunjukkan mayoritas Orang tua memiliki anak 

perempuan yang belum mendapatkan vaksin HPV (58,6%); 

b. Alasan terbesar orang tua yang belum berpartisipasi mengikutsertakan 

anaknya pada pelaksanaan vaksin HPV adalah karena merasa kurang yakin 

dengan keamanan vaksin HPV itu sendiri; 

c. Mayoritas yang menjadi responden berjenis kelamin perempuan (94,5%) 

dan berusia 41-50 tahun (51,7%). Selain itu sebagian besar orang tua 

berpendidikan SMA (47%). Pendapatan keluarga di SDN Meruya Utara 

02 dan SDN Srengseng 03 mayoritas berpenghasilan dibawah UMR Kota 

Jakarta (64,6%); 

d. Mayoritas orang tua memiliki pengetahuan dengan kategori rendah 

(36,8%) dan kategori cukup (35,6%) dan kurang dari setengah orang tua 

belum pernah menerima informasi terkait vaksin HPV (44,5%) dan di 

antara yang pernah menerima informasi mayoritas bersumber dari non-

media (32,2%); 

e. Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan yang 

dimiliki orang tua dengan pemberian vaksin HPV pada siswi kelas V 

dengan nilai p value sebesar 0,000 yang berarti p < 0,05 dan nilai POR = 

3,245 (95% CI: 1,736 – 6,065). 

f. Terdapat hubungan yang bermakna antara sumber informasi yang dimiliki 

oleh orang tua dengan pemberian vaksin HPV pada siswi kelas V (p-value 

= 0,002) dan POR = 0,007 (95% CI: 0,014 – 0,415). 
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V.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan pada 

penelitian ini adalah: 

a. Bagi Orang Tua  

Orang tua siswi diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terkait 

vaksin HPV dengan mencari informasi lebih banyak melalui petugas 

kesehatan di puskesmas, Guru UKS di sekolah, maupun mencari mandiri 

melalui sumber terpercaya.  

b. Bagi SDN Meruya Utara 02 dan SDN Srengseng 03 

Bagi pihak sekolah diharapkan dapat memberikan dukungan pelaksanaan 

Vaksin HPV selanjutnya dengan cara mengkoordinasikan pertemuan 

antara pihak orang tua dengan petugas kesehatan untuk mengedukasi dan 

mensosialisasikan vaksin HPV sebelum pelaksanaan vaksin HPV 

dilakukan sehingga diharpkan nantinya bisa meningkatkan partisipas 

orang tua terhadap keikutsertaan vaksin HPV 

c. Bagi Puskesmas Kembangan 

Diharapkan petugas kesehatan dapat melaksanakan sosialisasi dan edukasi 

kepada para orang tua yang anaknya merupakan bagian dari sasaran vaksin 

HPV sebelum pelaksanaan vaksinasi dilakukan untuk meningkatkan 

partisipas orang tua terhadap pelaksanaan vaksinasi HPV.  

d. Bagi Pemerintah 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan dan 

pertimbahangan pelaksanaan untuk kebijakan pemerintah seputar vaksin 

HPV. Serta, diharapkan adanya kebijakan terkait penanganan bagi siswi 

yang melewatkan vaksin HPV.  

e. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan dan mengembangkan 

penelitian ini dengan dengan mengulik cakupan vaksin HPV tahun 2022 

setelah pandemi covid-19 berakhir.  


