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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dari bab sebelumnya mengenai 

hubungan peran orang tua dan media informasi dengan perilaku pencegahan hiv/aids 

pada remaja di smn 75 jakarta maka kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut : 

a. Responden dalam penelitian ini adalah siswa/siswi kelas XI SMAN 75 Jakarta 

dengan karakteristik usia mayoritas 17 tahun sebanyak 92 orang (59,7%), dan 

dengan jenis kelamin mayoritas perempuan sebanyak 88 orang (57,1%). Dari 

karakteristik pendidikan orang tua sendiri mayoritas orang tua berpendidikan 

tinggi (SMA dan sederajat) yaitu sebanyak 106 orang (68,8%), serta dari 

karakteristik pekerjaan orang tua mayoritas orang tua bekerja sebagai pegawai 

swasta sebanyak 90 orang (58,4%) 

b. Hasil penelitian dalam variable peran orang tua didapatkan bahwa sebanyak 

108 orang (70,1%) responden dengan peran orang tua baik, sedangkan 46 

orang (49,9%) peran orang tuanya kurang baik 

c. Hasil penelitian dari variable media informasi didapatkan sebanyak 104 orang 

(67,5%) menggunakan media informasi dengan baik, sedangkan 50 orang 

(32,5%) menggunakan media informasi dengan kurang baik. 

d. Hasil penelitian dari variable perilaku pencegahan hiv/aids didapatkan hasil 

125 orang (81,2%) rperilaku pencegahannya baik, dan 29 orang (18,8%) 

lainnya memiliki perilaku pencegahan yang kurang baik 

e. Hasil analisis hubungan peran orang tua dengan perilaku pencegahan hiv/aids 

mendapat hasil p value = 0,007 < 0,05 menunjukan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara peran orang tua dengan perilaku pencegahan hiv/aids. 
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f. Hasil analisis hubungan media informasi dengan perilaku pencegahan hiv/aids 

didapatkan hasil p value 0,000 < 0,05 menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara media informasi dengan perilaku pencegahan hiv/aids. 

 

V.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat dijelaskan beberapa saran untuk pihak 

yang terkait sebagai berikut: 

a. Bagi responden 

Dirahapkan responden pada penelitian ini dapat menempatkan diri agar senantiasa 

menjaga pergaulan, dapar menempatkan diri dengan baik pada orang tua, menjalin 

komunikasi yang baik dan terbuka secara timbal balik dengan orang tua, guru, serta 

tokoh-tokoh masyarakat lainnya 

b. Bagi sekolah  

Mengingat reamaja di SMAN 75 Jakarta memiliki factor yang dominan terhadap perilaku 

pencegahan hiv/aids maka diharapkan pihak sekolah dapat terus meningkatkan 

pengetahuan bagi siswa/siswi terkait tindakan pencegahan hiv/aids lainnya.  

c. Bagi orang tua 

Orang tua dapat memberikan pengetahuan yang baik tentang kesehatan reproduksi dan 

tindakan pencegahan hiv/aids pada remaja sejak usia dini, pemberian informasi yang baik 

serta bertanggung jawab agar remaja tidak salah dalam memahami informasi yang dapat 

mempengaruhi perilaku yang beresiko tertularnya hiv/aids. 

d. Bagi Pelayanan Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pelayanan 

kesehatan dalam menentukan media untuk menyampaikan informasi tentang pencegahan 

HIV/AIDS bagi para remaja.  
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e. Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

http://www.library.upnvj.ac.id/

