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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan penelitian “Hubungan 

Pengetahuan Ibu Tentang Kanker Serviks dan Tes IVA dengan Kesadaran Ibu 

untuk Melakukan Tes IVA di Kelurahan Tegalgondo Kecamatan Karangploso” 

maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 

1. Ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu tentang kanker 

serviks dan Tes IVA dengan perilaku ibu dalam melakukan Tes IVA. 

Tetapi tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu 

tentang kanker serviks dengan sikap ibu terhadap Tes IVA walaupun 

ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu tentang Tes IVA 

dengan sikap ibu terhadap Tes IVA.  

2. Tingkat pengetahuan tentang kanker serviks yang dimiliki sebagian besar 

ibu sudah baik. 

3. Tingkat pengetahuan tentang Tes IVA yang dimiliki sebagian besar ibu 

masih sangat kurang. Hal ini kemungkinan diakibatkan kurangnya 

informasi yang didapatkan ibu terutama mengenai Tes IVA.  

4. Sikap sebagian besar ibu terhadap Tes IVA sebagai salah satu cara 

untuk mendeteksi dini kanker serviks masih kurang mendukung. 

5. Perilaku sebagian besar ibu dalam melakukan Tes IVA sebagai deteksi 

dini kanker serviks masih rendah. 
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7.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian “Hubungan Pengetahuan Ibu tentang 

Kanker Serviks dan Tes IVA dengan Sikap dan Perilaku Ibu dalam Melakukan 

Tes IVA di Kelurahan Tegalgondo Kecamatan Karangploso” dan diperoleh hasil 

dari penelitian tersebut, maka dapat diberikan saran dan masukan kepada: 

1. Kader 

Diharapkan kader bisa  membantu memeberikan informasi dan 

mendukung masyarakat terutama wanita usia subur untuk melakukan Tes 

IVA, karena kader merupakan tokoh masyarakat yang lebih dekat dengan 

masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih percaya dan mudah dalam 

menerima informasi. 

2. Puskesmas atau Bidan Praktek Swasta 

Kepada fasilitas pelayanan kesehatan primer tingkat desa seperti 

Puskesmas dan BPS diharapkan dapat memberikan pelayanan yang 

memadai untuk wanita usia subur salah satunya dengan cara melakukan 

penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang Tes IVA dan 

program Tes IVA yang lebih tersosialisasi. Diharapkan penyuluh tidak 

hanya memberikan informasi yang jelas tentang kanker serviks saja, 

tetapi penyuluh juga harus memberikan informasi yang jelas mengenai 

metode-metode skrining yang dapat dilakukan terutama yang sesuai 

dengan kondisi masyarakat yang diberi penyuluhan.  

3. Dinas Kesehatan 

Melalui penelitian ini diharapkan Dinas Kesehatan dapat lebih 

mengembangkan program-program preventif kanker serviks yang baik 

dan menunjang bagi wanita usia subur salah satunya Tes IVA supaya 
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lebih meningkatkan sosialisasi tidak hanya berupa penyuluhan namun 

juga melalui media promosi lainnya yang lebih efektif. 

4. Penelitian selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya terutama yang  terkait dengan Tes IVA, 

diharapkan dapat lebih mengembangkan faktor/variabel lain yang 

mungkin mempengaruhi sikap dan perilaku wanita usia subur dalam 

melakukan Tes IVA yang belum disampaikan  pada penelitian ini. Salah 

satunya tentang hubungan jenjang pendidikan dan metode sosialisasi ibu  

dengan tingkat pengetahuan ibu terhadap informasi yang diberikan atau 

dengan sikap dan perilaku ibu terhadap Tes IVA. 


