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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitain 

mengenai Gambaran Pengetahuan Siswa Siswi Kelas XI Tentang Penyakit 

Menular Seksual di SMA Negeri 24 Bandung berada dalam kategori hasil 

tertinggi adalah kategori cukup. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi yang dapat 

digunakan untuk peningkatan dalam keperawatan khususnya pelayanan 

kesehatan. Program berkelanjutan dari penelitian ini adalah memberikan 

pendidikan kesehatan oleh pelayanan kesehatan misalnya pendidikan kesehatan 

oleh intansi kesehatan atau petugas kesehatan terdekat dan Usaha Kesehatan 

Sekolah (UKS) tentang penyakit menular seksual, terutama pendidikan 

kesehatan mengenai jenis penyakit menular seksual, cara penularan dan 

pengobatan penyakit menular seksual.  

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menyampaikan saran 

sebagai bahan masukan kepada semua pihak, diantaranya : 

1. SMA Negeri 24 Bandung 

Diharapkan pihak sekolah dapat bekerja sama dengan instansi 

kesehatan atau pendidikan ataupun petugas kesehatan terkait dalam 

pemberian pendidikan kesehatan atau penyuluhan dan bimbingan 

konseling tentang PMS secara berkala terutama pendidikan kesehatan 

mengenai jenis PMS, cara penularan dan pengobatan PMS kepada siswa-

siswi di SMA Negeri 24 Bandung. 
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2. Instansi Pendidikan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

mahasiswa/i DIII Keperawatan UPI mengenai gambaran pengetahuan 

remaja kelas XI tentang penyakit menular seksual sehingga perawat dan 

tim kesehatan lainnya dapat memberikan pendidikan kesehatan mengenai 

PMS. 

3. Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan menjadi data dasar dalam penelitian selanjutnya dengan 

menggunakan desain penelitian yang lebih luas dengan mengubungkan 

variabel pengetahuan dengan sikap remaja dalam pencegahan penyakit 

menular seksual, serta dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

D. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun 

dengan demikian masih memiliki banyak keterbatasan, diantaranya 

keterbatasan waktu. Penelitian ini dilaksanakan selama lima hari karena pada 

saat peneliti melakukan penelitian kelas XI sedang dalam tahap Ujian 

Kenaikan Kelas dan ada kegiatan lainnya yang diadakan oleh pihak sekolah 

yang mewajibkan siswa siswinya untuk mengikuti kegiatan tersebut. 

 

 


