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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Gambaran tingkat  pengetahuan tentang gaya hidup sehat lansia di Desa 

Pangkal Buluh Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan ditunjukkan 

dari hasil penelitian meliputi pengetahuan (kognitif) tentang gaya hidup 

sehat secara keseluruhan berada pada kriteria cukup baik yaitu 60,58%. 

2. Gambaran perilaku hidup sehat lansia di Desa Pangkal Buluh Kecamatan 

Payung Kabupaten Bangka Selatan ditunjukkan dari hasil penelitian 

meliputi Makan dengan menu seimbang, olahraga teratur, tidak merokok, 

tidak minum minuman keras dan narkoba, istirahat yang cukup, 

mengendalikan stress, dan perilaku atau gaya hidup lain yang positif bagi 

kesehatan secara keseluruhan berada pada kriteria cukup baik yaitu 

61,14%. 

3. Hubungan antara tingkat pengetahuan tentang gaya hidup sehat dengan 

perilaku hidup sehat lansia di Desa Pangkal Buluh Kecamatan Payung 

Kabupaten Bangka Selatan yaitu terdapat hubungan yang rendah  (14,2%) 

dan sisanya dipengaruhi faktor lain. 

B. Saran 

1. Lansia di Desa Pangkal Buluh diharapkan dapat meningkatkan perilaku 

hidup sehat seperti  tidak merokok sehabis makan, tidak memakan 

makanan cepat saji, melakukan olahraga secara rutin dan tidak tidur larut 

malam. Dengan melakukan perilaku hidup sehat, lansia dapat terhindar 

dari masalah kesehatan termasuk penyakit degeneratif . 

2. Untuk pengurus kelurahan di Desa Pangkal Buluh diharapkan dapat 

membuat peraturan tegas untuk menghentikan kebiasaan masyarakat yang 

selalu menyuguhkan rokok setiap acara tahlilan dan meningkatkan 

pelayanan kesehatan seperti mengadakan Posyandu lansia. Diharapkan 



66 
 

Januariansyah, 2014 
Hubungan antara Tingkat Pengetahuan Tentang Gaya Hidup Sehat ddengan Perilaku Hidup 
Sehat Lansia di Desa Pangkal Bululh Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

dengan adanya Posyandu lansia pengetahuan lansia akan meningkat. 

Sehingga akan membentuk perilaku lansia menjadi lebih baik lagi.  

3.  Peneliti berharap kepada lembaga FPOK, agar dapat bekerja sama dengan 

lembaga yang ada di desa dalam meningkat pengetahuan gaya hidup sehat. 

Khusunya di desa yang belum mendapat perhatian dari pemerintah. 

Dengan memberi penyuluhan mengenai olahraga lansia dan manfaat 

olahraga buat kesehatan. Diharapkan, dapat meningkatkan kesadaran 

lansia bahwa olahraga sangat baik buat kesehatan mereka. 

4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih mendalam 

berhubungan dengan penelitian ini dan  dapat melakukan penelitian 

tentang perbandingan tingkat pengetahun tentang gaya hidup sehat dan 

perilaku hidup sehat lansia di desa dan kota. 

 

 

 


