
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

   Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada 

penelitian yang berjudul “Hubungan Tingkat Pengetahuan dan 

Persepsi dengan Stigma Masyarakat terhadap ODHA di Desa 

Pandowoharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman” dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Responden paling banyak pada penelitian ini berjenis kelamin 

perempuan dengan rentang usia 26-45 tahun, beragama Islam, 

berpendidikan terakhir SMA dan bekerja sebagai IRT.  

2. Masyarakat di Desa Pandowoharjo sebagaian besar 

memberikan stigma terhadap ODHA yang dimungkinkan 

rendahnya tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS dan masih 

tingginya persepsi negatif dari masyarakat terhadap ODHA.  

3. Tingkat Pengetahuan tentang HIV/AIDS pada Masyarakat di 

Desa Pandowoharjo sebagaian besar dalam kategori kurang.  

4. Persepsi Masyarakat terhadap ODHA di Desa Pandowoharjo 

baik kategori negatif maupun positif bernilai seimbang.  

5. Tidak ada Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang HIV/AIDS  

dengan Stigma Masyarakat terhadap ODHA di Desa 

Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.  



6. Ada Hubungan Persepsi dengan Stigma Masyarakat terhadap 

ODHA di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten 

Sleman.  

B. Saran 

1. Bagi Kepala Puskesmas Sleman 

 Bagi kepala Puskesmas Sleman diharapkan mampu 

memberikan edukasi dan juga pendekatan tentang HIV/AIDS 

yang dapat dilakukan secara rutin terhadap masyarakat di Desa 

Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.   

2. Bagi Kepala Desa Pandowoharjo  

   Bagi kepala Desa Pandowoharjo diharapkan mampu 

memberikan dorongan maupun motivasi kepada masyarakat 

agar mampu menerima informasi-informasi tentang HIV/AIDS 

dengan baik khususnya apabila terdapat penyuluhan tentang 

HIV/AIDS serta dapat mengaplikasikannya khususnya apabila 

menjumpai warga dengan HIV/AIDS sehingga dapat menjadi 

contoh bagi desa-desa lain dan secara perlahan mampu 

membantu permasalahan stigma masyarakat terhadap ODHA di 

Indonesia.  

3. Bagi peneliti selanjutnya  

   Bagi peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya meneliti 

dengan menggunakan desain cross-sectional yang tidak mampu 

menjelaskan hubungan sebab-akibat dengan jelas pada setiap 



variable maka dibutuhkan desain penelitian yang mampu 

menjelaskan hubungan sebab-akibat seperti halnya desain 

kohort sehingga dapat terpapar jelas hubungan sebab akibat 

yang terjadi pada fenomena stigma masyarakat terhadap 

ODHA.  

 

 

 

 

 

 

 


