
 

Isna Ari Fadila, 2021 

ANALISIS PENGARUH PROMOSI KESEHATAN DENGAN MEDIA KOMIK DAN VIDEO TERHADAP 

PENGETAHUAN TENTANG TUBERKULOSIS PADA SISWA SMPN 17 KOTA TANGERANG SELATAN  

TAHUN 2020  

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

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

58 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan pada siswa 

kelas VIII SMPN 17 Kota Tangerang Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Sebagian besar responden yang terlibat pada penelitian ini berusia 13 

tahun dan berjenis kelamin perempuan; 

b. Sebagian besar responden memiliki pengetahuan dengan kategori kurang 

sebelum dilakukan penyuluhan dan kategori baik sesudah diberikan 

promosi kesehatan baik melalui media komik maupun video; 

c. Ada pengaruh promosi kesehatan dengan media komik dalam 

meningkatkan pengetahuan siswa SMPN 17 Kota Tangerang Selatan 

tentang TBC; 

d. Ada pengaruh promosi kesehatan dengan media video dalam 

meningkatkan pengetahuan siswa SMPN 17 Kota Tangerang Selatan 

tentang TBC; 

e. Terdapat perbedaan efektivitas diantara dua media yang digunakan, 

dimana video lebih efektif jika dibandingkan media komik. 

 

V.2 Saran 

a. Bagi siswa SMPN 17 Kota Tangerang Selatan, diharapkan dapat 

mengimplementasikan pengetahuan tentang TBC yang telah diperoleh 

sebagai bentuk pencegahan TBC dan diharapkan pula untuk menyebarkan 

kembali informasi yang didapat kepada teman, orang tua dan orang sekitar. 

b. Bagi guru-guru SMPN 17 Kota Tangeran Selatan, diharapkan dapat 

membantu siswanya untuk memberikan pengarahan lebih lanjut dan 

mengingatkan kembali penerapan pencegahan TBC dengan 

memanfaatkan PMR dan UKS; 
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c. Bagi pihak sekolah SMPN 17 Kota Tangerang Selatan diharapkan 

melakukan survei kesehatan secara berkala kepada seluruh murid dari 

kelas VII hingga kelas XI guna mengetahui status kesehatan murid  dan 

mencegah berkembangnya penyakit TBC di sekolah. Selain itu, media 

komik dan video telah terbukti mampu membantu meningkatkan 

pemahaman siswa. Oleh karena itu, sebaiknya pihak sekolah menyediakan 

dan melengkapi sarana penunjang media pembelajaran yang edukatif dan 

menghibur seperti komik dan video pendidikan; 

d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan media serta 

variabel penelitian lainnya. Apabila memungkinkan juga disarankan untuk 

menggunakan tingkatan kelas lainnya serta melakukan perbandingan 

dengan melibatkan sekolah lain. 
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