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BAB V  

PENUTUPAN 

 

 

V.1   Simpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan kepada 73 

responden yang masuk kedalam kriteria inklusi dan ekslusi, tentang gambaran 

pengetahuan siswa/i kelas VI di SD Negeri Babelan Kota 07, maka penelitian 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:  

a. Gambaran karakteristik frekuensi jenis kelamin, mayoritas berjenis 

kelamin perempuan dengan persentase 65,8% dengan jumlah 48 

responden.  

b. Gambaran karakteristik usia siswa/i kelas VI dari 73 responden berkisar 

11 sampai 14 tahun. Nilai rata-rata usia siswa/i adalah 12,03. 

c. Gambaran karakteristik siswa/i kelas VI di SD Negeri Babelan Kota 07 

memiliki pengetahuan yang baik mengenai pengetahuan tentang Dengue 

Hemoragic Fever (DHF) dengan jumlah 39 responden atau 67,1%. 

Pengetahuan menjadi hal yang utama untuk siswa sekolah dasar untuk 

dapat meningkatkan perilaku  pencegahan penyakit demam berdarah.  

V.2    Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa hal yang dapat dijadikan saran 

adalah: 

a. Bagi siswa/i 

Bagi siswa/i agar dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta 

lebih banyak belajar dan mencari informasi tentang kesehatan. 

b. Bagi institusi pendidikan 

Bagi dunia pendidikan khususnya pendidikan keperawatan dapat 

dijadikan acuan sumber data demi upaya pengembangan pendidikan 

kesehatan untuk penelitian selanjutnya yang terkait. 

 

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


48 
 

Siti Anisatur Rokhmah, 2020 

GAMBARAN PENGETAHUAN SISWA KELAS VI TENTANG DENGUE HEMORAGIC FEVER (DHF) DI SD 

NEGERI BABELAN KOTA 07 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Keperawatan Program Sarjana 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

c. Bagi institusi perawat 

Bagi institusi perawat dapat dijadikan salah satu bentuk pendidikan 

kesehatan dalam upaya meningkatkan pengetahuan kesehatan khususnya 

pada siswa/i sekolah dasar. 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan membuat perencanaan pelaksaan 

penyuluhan kesehatan menggunakan media audio visual untuk 

meningkatkan pengetahuan anak sekolah dasar yang belum mengetahui 

atau masih kurang dengan pengetahuan kesehatan.  
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