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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan  

Simpulan dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan tujuan penelitian, 

temuan dan pembahasan penelitian. Simpulan yang dapat dikemukakan pada 

penelitian analisis penguasaan pengetahuan hasil penyuluhan pendewasaan usia 

perkawinan dalam program generasi berencana pada remaja di SMP Negeri 39 

Bandung, menunjukan hasil sebagai berikut: 

1. Analisis penguasaan pengetahuan konsep pendewasaan usia perkawinan lebih 

dari setengahnya peserta didik memperoleh nilai di atas rata-rata nilai 

kelompok dalam kategori tinggi.  

2. Analisis penguasaan pemahaman pendewasaan usia perkawinan meliputi 

penguasaan pemahaman pentingnya PUP dari berbagai aspek setengahnya dari 

peserta didik memperoleh nilai di atas rata-rata nilai kelompok dalam kategori 

tinggi dan penguasaan pemahamaan persiapan menjelang pernikahan lebih 

dari setengahnya peserta didik memperoleh nilai di bawah nilai rata-rata 

kelompok dalam kategori cukup tinggi. 

3. Analisis penguasaan penerapan pendewasaan usia perkawinan meliputi 

penguasaan penerapan persiapan menjelang pernikahan lebih dari setengahnya 

peserta didik memperoleh nilai di atas nilai rata-rata kelompok dalam kategori 

cukup tinggi dan penguasaan penerapan perencanaan keluarga lebih dari 

setengahnya peserta didik memperoleh nilai di bawah nilai rata-rata dalam 

kategori kurang. 

4. Analisis penguasaan pengetahuan PUP meliputi tiga aspek yaitu aspek 

pengetahuan berada pada kategori tinggi, pemahaman berada pada kategori 

cukup tinggi dan aspek penerapan berada pada kategori kurang. 

 

B. Rekomendasi 

Rekomendasi yang akan peneliti ajukan mengacu berdasarkan kesimpulan 

penelitian. Peneliti ditunjukan kepada: 
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1. Peserta didik 

Peserta didik diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan 

penguasaan pengetahuan pendewasaan usia perkawinan yang meliputi 

pengetahuan, pemahaman, dan penerapan yang berkaitan dengan konsep dasar 

program generasi berencana terutama pendewasaan usia perkawinan. Peserta didik 

dapat memperluas wawasan melalui buku, media masa, media internet, diskusi 

dengan bertemu dengan narasumber yang ahli dalam materi generasi berencana, 

menjalin mitra kerja dengan institut lain seperti klinik, mengadakan workshop 

program GenRe dan menumbuhkan self efficacy dan self regulated learning. 

2. Pembina dan Lembaga Sekolah (SMP/ SMK) 

Pembina dan Lembaga Sekolah (SMP/ SMK) hendaknya memperbanyak 

materi PUP dengan menumbuhkan self efficacy dan self regulated learning, 

mengadakan dan mendukung workshop mengenai program GenRe, melakukan 

kunjungan ke lembaga dan mendatangkan narasumber ahli sebagai pengalaman 

langsung kepada peserta didik, dan bahkan dapat mendukung dan melakukan 

pelatihan langsung bagi para peserta didiknya. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih dalam ruang lingkup yang 

terbatas, sehingga perlu lebih luas dilakukan penelitian lanjutan seperti perbedaan 

PIK-R dengan BKR dan penelitian lain mengenai materi ruang lingkup program 

generasi berencana lainnya yaitu Seksualitas, HIV dan AIDS, Napza, dan materi 

lainya.  

 

 


