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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan: 

a. Responden penelitian berjumlah 43 orang yang memiliki kisaran usia di 

antara 21-50 tahun, terdiri dari 37 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, 

dengan data status perkawinan 22 orang berstatus sudah kawin, 19 orang 

belum kawin dan 2 orang berstatus cerai, dan data pendidikan terakhir 

yaitu 28 orang merupakan lulusan SLTA/sederajat, 9 orang lulusan Strata 

I, dan 6 orang lulusan SLTP/sederajat. Mayoritas responden memiliki 

pengetahuan mengenai penyakit HIV yang tergolong baik yaitu sejumlah 

34 responden (79.1%). Mayoritas responden memiliki sikap positif 

terhadap penyakit HIV yaitu sejumlah 35 responden (81.4%). Mayoritas 

responden memiliki perilaku yang tergolong tidak berisiko tertular HIV 

yaitu sebanyak 31 responden (72.1%). Mayoritas responden 

memanfaatkan pelayanan VCT dengan baik yaitu sejumlah 31 responden 

(72.1%). 

b. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang HIV 

dengan pemanfaatan pelayanan VCT (OR: 9.333; 95% CI: 1.806 s.d. 

48.241; p-value: 0.008). 

c. Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap terhadap penyakit HIV 

dengan pemanfaatan pelayanan VCT (OR: 42.000; 95% CI: 4.214 s.d. 

418.604; p-value: 0.000). 

d. Tidak terdapat hubungan bermakna antara perilaku berisiko tertular HIV 

dengan pemanfaatan pelayanan VCT. 

e. Pemanfaatan pelayanan VCT meningkat dengan pengetahuan yang baik 

mengenai HIV dan sikap yang positif terhadap penyakit HIV. 
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V.2 Saran 

V.2.1 Bagi RSUD Kota Depok 

a. Meningkatkan sosialisasi mengenai Poliklinik VCT kepada masyarakat 

Depok dan sekitarnya sehingga masyarakat lebih banyak tahu mengenai 

pelayanan tersebut serta manfaatnya. 

b. Melakukan kerjasama dengan organisasi masyarakat yang menaungi 

ODHA. 

V.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Menggunakan sampel yang banyak sehingga data yang didapat dapat 

memberikan hasil yang lebih akurat. 

b. Melakukan penelitian dengan memerhatikan kejujuran dan konsentrasi 

responden jika menggunakan kuesioner sebagai alat ukur. 

c. Mencari faktor lain yang memengaruhi pemanfaatan pelayanan VCT 

oleh pasien HIV/AIDS. 

d. Melakukan penelitian mengenai pelayanan lain yang disediakan oleh 

rumah sakit untuk pasien HIV/AIDS selain pelayanan VCT.  


