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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1   Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari 66 partisipan

terdapat 44 (67%) partisipan mempunyai anggapan bahwa

informasi HIV/AIDS yang mereka terima memiliki tingkat

efektifitas yang tinggi, 18 (27,3 %) partisipan memiliki tingkat

efektifitas informasi yang sedang, dan 4 (6,01%) partisipan

dengan efektifitas rendah.

Berdasarkan hasil skor total keinginan melakukan

hubungan seks pranikah, terdapat 48 (73%) partisipan yang

tidak mempunyai keinginan melakukan hubungan seks

pranikah, 17 (26%) partisipan mempunyai keinginan sedang,

dan 1 (1%) partisipan mempunyai keinginan untuk

melakukan seks pranikah.

Berdasarkan hasil analisa dengan korelasi sederhana

dengan uji korelasi spearman’s Rho terdapat korelasi antara

tingkat efektifitas pemberian informasi HIV/AIDS oleh orang

tua dan sekolah dengan keinginan remaja melakukan

hubungan seks pranikah (r) adalah 0,296, p value = 0.016

<0,05 sehingga Ho ditolak artinya terdapat hubungan antara
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tingkat efektifitas pemberian informasi HIV/AIDS oleh

orangtua dan sekolah dengan keinginan remaja melakukan

hubungan seks pranikah di SMA Kristen 1 Salatiga.

5.2     Saran

5.2.1  Bagi Siswa

Bagi siswa disarankan untuk aktif dalam mengakses

informasi kesehatan khususnya tentang penyebab, akibat

HIV/AIDS dan perilaku seks pranikah dalam rangka

meningkatkan pengetahuan tentang HIV/AIDS dan

mengetahui resiko dari perilaku seks pranikah sehingga

dapat mengaplikasikan informasi yang diperoleh dalam

kehidupan sehari-hari.

5.2.2   Bagi Sekolah

SMA Kristen 1 Salatiga disarankan mengadakan penyuluhan

mengenai kesehatan remaja secara rutin kepada siswa-

siswinya serta bekerja sama dengan pihak-pihak terkait

dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan peserta

didiknya.
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5.2.3 Bagi Orangtua

Diharapkan bagi orangtua untuk memberikan perhatian yang

lebih dalam arti tidak mengekang namun memberi

kebebasan yang terkendali kepada remaja serta memberikan

informasi yang benar dan lebih komunikatif dan efektif

mengenai kesehatan remaja maupun seksual.

5.2.4    Bagi Instansi Kesehatan

Diharapkan  terjalin kerjasama yang optimal antara DKK

(Dinas Kesehatan Kota) dengan sekolah-sekolah di sekitar

Salatiga dalam hal pemberian informasi kesehatan, terutama

kesehatan reproduksi.

5.2.5   Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti persoalan yang

sama, dapat mempertimbangkan pemakaian metode

kualitatif dengan wawancara dan observasi sehingga dapat

memberikan hasil yang lebih lengkap dan mendalam.


