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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Aplikasi SBC (Stop Breast 

Cancer) untuk peningkatan pengetahuan tentang deteksi dini kanker payudara 

pada remaja putri di SMAN 1 Sanden, Bantul, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Karakteristik sebagian besar responden berumur 14-16 tahun, Pendidikan 

terakhir ibu Pendidikan menengah (SMA), uang saku < rata-rata dan 

belum pernah mendapatkan informasidan ketiga kelompok homogen. 

2. Rata-rata pengetahuan ketiga kelompok memiliki perbedaan nilai yang 

signifikan pada nilai pretest dan posttest sehingga intervensi baik aplikasi 

dan buku saku dapat meningkatkan pengetahuan dengan signifikan. 

3. Selisih rata-rata peningkatan pengetahuan deteksi dini kanker payudara 

dengan uji one way anova menunjukkan pada kedua kelompok buku saku 

(kelompok kontrol) memiliki peningkatan yang sama atau tidak berbeda 

signifikan. Sedangkan kelompok aplikasi Stop Breast Cancer (SBC) 

dengan kelompok kontrol (buku saku) di SMAN 1 Sanden menunjukkan 

perbedaan peningkatan pengetahuan yang signifikan. Namun kelompok 

aplikasi Stop Breast Cancer (SBC) dengan kelompok kontrol (buku saku) 

di SMAN 1 Pundong tidak berbeda secara signifikan. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Sekolah 

Bagi pihak sekolah SMAN 1 Sanden dan SMAN 1 Pundong 

hendaknya mengembangkan program peningkatan pengetahuan 

tentang deteksi dini kanker payudara, bekerja sama dengan pihak 

tenaga kesehatan di wilayah kerja seperti SMAN 1 Sanden bekerja 

sama dengan Puskesmas Sanden dan pada SMAN 1 Pundong dengan 

Puskesmas Pundong dilakukan melalui promosi kesehatan agar semua 

siswa sadar akan kesehatan. 

2. Bagi Siswa Putri 

Siswa hendaknya lebih kritis dalam pengetahuan tentang 

deteksi dini kanker payudara dengan mencari sumber-sumber 

pengetahuan lain baik melalui internet, perpustakaan ataupun bertanya 

pada seorang yang ahli. agar memperoleh pengetahuan yang 

berkualitas akan pencegahan penyakit. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya hendaknya melakukan pengontrolan 

terhadap faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan 

pengetahuan seperti terpaparnya media intervensi di kelompok 

eksperimen ke kelompok kontrol atau sebaliknya.  


