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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDAS I 

 

5.1 Simpulan  

Simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui 

bahwa sebagian besar dari responden memiliki pengetahuan yang cukup 

yaitu 84 responden (59,2%), sebagian kecil responden pengetahuan yang 

baik yaitu 18 responden (12,7%), dan hampir setengahnya responden 

pengetahuan kurang yaitu 40 responden (28,2%). Sub indikator 

pengetahuan tentang kanker serviks yang memiliki nilai terbaik adalah 

definisi dengan rata-rata 88,03 dan indikator pengetahuan yang memiliki 

nilai terkecil adalah upaya preventif dengan rata-rata 56,89.  

5.2 Implikasi  

Implikasi dari penelitian ini bagi pegawai wanita UPI adalah 

menjadi dasar untuk merencanakan sebuah program pendidikan 

kesehatan, dimana program ini tidak hanya pegawai wanita saja 

melainkan untuk seluruh pegawai di Universitas Pendidikan Indonesia. 

Implikasi dari penelitian ini juga diharapkan akan berdampak 

pada semakin baiknya pengetahuan pegawai wanita tentang kanker 

serviks di Universitas Pendidikan Indonesia dalam melakukan upaya 

lanjutan untuk menerapkan strategi promosi kesehatan serta dalam 

menyusun rencana terkait penyuluhan tentang kanker serviks kepada 

pegawai wanita di Universitas Pendidikan Indonesia dalam upaya untuk 

menekan angka kesakitan dan kematian akibat kanker serviks . 

5.3 Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat 

beberapa rekomendasi yang ingin disampaikan o leh peneliti terkait 

dengan pengetahuan pegawai wanita Universitas Pendidikan Indonesia  

tentang kanker serviks. Rekomendasi –rekomendasinya adalah sebagai 

berikut : 

5.3.1 Secara Teoritis  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan 

menjadi dasar penelitian selanjutnya terutama untuk meneliti faktor – 
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faktor yang memengaruhi pegawai wanita dalam melakukan 

pemeriksaan dini kanker serviks di Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

 

 

 

5.3.2 Secara Praktis  

a. Bagi Pegawai Wanita UPI 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan bagi 

pegawai wanita UPI untuk meningkatkan pengetahuan terkait kanker 

serviks, baik melalui media online, cetak, elektronik maupun 

penyuluhan secara langsung.  

b. Bagi Biro Kepegawaian UPI 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan bagi 

Biro Kepegawaian Universitas Pendidikan Indones ia untuk melakukan 

program pendidikan kesehatan misalnya seperti penyuluhan kesehatan 

melalui atau bekerjsama dengan poliklinik institusi. 

c. Bagi Poliklinik UPI 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan 

sebagai bahan dasar untuk meningkatkan program penyuluhan kesehatan 

kepada pegawai wanita di UPI terkait kanker serviks, tidak hanya kanker 

serviks melainkan penyuluhan kesehatan lainnya untuk seluruh pegawai 

di UPI secara rutin, terprogram dan menyeluruh serta bekerjasama 

dengan biro kepegawaian UPI. 

d. Bagi Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan 

menjadi data dasar untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dan 

memfasilitasi penyuluhan kesehatan terkait kanker serviks pada wanita 

usia produktif di UPI untuk menekan angka kejadan dan kematian akibat 

kanker serviks.  

f. Bagi Puskesmas Sukarasa 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan bagi 

puskesmas untuk meningkatkan upaya preventif seperti p enyuluhan 

kesehatan tentang kanker serviks baik itu mengenai tanda gejala, faktor 

resiko ataupun upaya preventif pada wanita di posyandu wilayah kerja 

puskesmas. 
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5.4 Keterbatasan atau Hambatan  

Pada saat melakukan proses penelitian, peneliti memiliki 

keterbatasan yaitu mengumpulkan data dari responden yang telah 

ditentukan tidak tercapai sesuai target, beberapa responden menolak 

untuk menjadi sumber informasi, kuesioner yang dikembalikan tidak 

sesuai dengan jumlah yang dibagikan, sulitnya bertemu dengan 

responden, responden yang tidak mengerti dengan ku esioner terkait 

kanker serviks.  


