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Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada ibu tentang upaya 

pencegahan kanker serviks dan pembahasan yang telah diuraikan yang telah 

dilakukan di dusun Bonosoro, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo pada bulan Maret  

sampai dengan April 2017, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa gambaran 

pengetahuan ibu tentang upaya pencegahan kanker serviks adalah baik. 

Berdasarkan karakteristik gambaran pengetahuan tentang upaya pencegahan 

kanker serviks adalah sebagai berikut : 

1. Gambaran pengetahuan berdasarkan karakteristik usia, pengetahuan baik 

yaitu, pada golongan usia 30-35 tahun dengan alasan pada usia tersebut adalah 

masa usia produktif yang  gencarnya seseorang mencari informasi.  

2. Berdasarkan karakteristik pendidikan pengetahuan terbaik adalah tingkat 

pendidikan SLTA karena terdapat faktor yang mempengaruhi selain dari 

pendidikan formal namun pendidikan non formal juga dapat mempengaruhi 

tingkat pengetahuan seseorang.  

3. Berdasarkan karakteristik pekerjaan menunjukan bahwa pengetahuan terbaik 

adalah ibu rumah tangga. Hasil tersebut dimungkinkan karena IRT memiliki 

waktu lebih senggang dalam mengakses informasi baik melalui sosial media, 

buku, koran, majalah, televisi ataupun penyuluhan-penyuluhan. 
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B. Saran  

1. Bagi institusi pendidikan 

Didarapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber ilmu 

tambahan dan sebagai bahan bacaan bagi dosen atau mahasiswa Poltekkes 

Kemenkes Yogyakarta khususnya Jurusan Keperawatan. 

2. Bagi pelayanan kesehatan 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengadakan promosi 

kesehatan tentang pencegahan kanker serviks melalui leaflet dan memotivasi 

ibu untuk melakukan upaya pencegahan kanker serviks baik pencegahan 

secara primer, sekunder dan tersier. 

3. Bagi dusun 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerima 

promosi kesehatan tentang upaya pencegahan kanker serviks dan bagi ibu 

yang memiliki pengetahuan yang baik dapat memberikan informasi kepada 

ibu yang lain. 

4. Bagi keluarga 

Diharapkan keluarga khususnya ibu untuk meningkatkan pengetahuan tentang 

upaya pencegahan kanker serviks dengan cara mencari informasi tentang 

upaya pencegahan kanker serviks. Selain itu diharapkan ibu untuk melakukan 

upaya pencegahan kanker serviks seperti pola hidup bersih dan sehat, 

mengurangi kontak dengan asap rokok, menunda aktivitas seksual yaitu 

setelah umur 20 tahun, menggunakan alat kontrasepsi seperti lateks 
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(memproteksi agen virus), vaksinasi HPV, penapisan dan skrining (IVA, Pap 

Smear, dan sitologi) dan penemuan dini (krioterapi). 

5. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan informasi tambahan atau data dasar untuk 

penelitian lebih lanjut dengan menambahkan valiabel yang lain.  

 

 


