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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Sesuai dengan hasil penelitian terhadap 84 responden dalam analisis 

hubungan penggunaan jenis media massa dengan pengetahuan remaja tentang 

kesehatan reproduksi di SMAN 43 Jakarta, dapat disimpulkan rata-rata responden 

berusia 16,68 tahun dengan 16 tahun sebagai usia termuda sedangkan 18 tahun 

usia tertua dan usia 17 tahun mendominasi sebagian besar responden sejumlah 49 

responden (58,3%). Mayoritas jenis kelamin pada responden ialah perempuan 

sejumlah 52 responden (61,9%) sedangkan 32 responden lainnya (38,1%) berjenis 

kelamin laki-laki. 

Seluruh responden dengan persentase 100% memilih jenis media massa 

internet untuk mencari informasi khususnya informasi mengenai pengetahuan 

kesehatan reproduksi. Berdasarkan kategori penggunaan jenis media massa, 

sebagian besar responden sejumlah 50 responden (59,5%) dikategorikan sebagai 

kategori sedang dan 34 responden lainnya (40,5%) dikategorikan sebagai kategori 

rendah. Pada gambaran pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi 

didapatkan pengetahuan baik dimiliki oleh 56 responden (77,4%), sedangkan 

sejumlah 19 responden (22,6%) hanya memiliki pengetahuan cukup mengenai 

kesehatan reproduksi remaja. 

Berdasarkan hasil analisis hubungan menunjukkan nilai P sebesar 0,043 

yang bermakna penggunaan jenis media masa berhubungan atau berpengaruh 

terhadap pengetahuan remaja terhadap kesehatan reproduksi pada siswa kelas XI 

MIPA SMAN 43 Jakarta dengan nilai OR (Odds Ratio) 0,298. 
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V.2 Saran  

Berikut ialah beberapa saran penelitian yang dapat dijadikan sebagai 

perbaikan, yaitu: 

a. Bagi Siswa 

Siswa perlu meningkatkan lagi pengetahuan kesehatan reproduksinya 

dengan mencari informasi kesehatan reproduksi yang dapat dipercaya 

dan tidak langsung terpengaruh dengan berbagai informasi yang 

disediakan oleh media massa, sehingga hal ini mampu menyediakan 

informasi bermanfaat serta meningkatkan pemahaman baik terhadap 

pengetahuan kesehatan reproduksi agar siswa dapat terhindar dari 

perilaku beresiko akibat dari informasi yang salah. 

b. Bagi Sekolah 

Sekolah perlu mengoptimalkan dalam memberikan edukasi mengenai 

kesehatan reproduksi remaja sehingga remaja mendapatkan informasi 

yang baik dan benar. Sekolah juga perlu menerapkan Program 

Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) 

sebagai wadah bagi para siswa disekolah untuk saling bertukar 

informasi mengenai kesehatan reproduksi. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian serupa 

dengan hasil ini penilitian ini sebagai acuan dan peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat menggunakan instrumen penelitian baku dari WHO 

atau Kemenkes serta mengembangkan penelitian dengan 

menghubungkan karakteristik, mengukur durasi penggunaan jenis media 

massa serta memberikan edukasi secara langsung dan inovasi baru untuk 

mengatasi permasalahan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja. 
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