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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan pada bab ini dapat di ambil kesimpulan pada 

studi kasus Health Education menggunakan metode brainstorming untuk 

meningkatkan minat melakukan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) 

pada wanita usia subur di Wilayah Puskesmas Kalijudan Surabaya sebagai 

berikut: 

1. Sebelum diberikan Health Education dengan metode brainstorming di 

dapat hasil 6 (enam) partisipan mempunyai minat yang rendah sedangkan 

1 (satu) partisipan mempunyai minat yang sedang.  

2. Pada respon pelaksnaan Health Education dengan metode brainstorming 

dengan 2 kali pertemuan di dapatkan hasil bahwa 5 partisipan memiliki 

sikap yang periang, bersemangat dalam diskusi dan atusias memberikan 

pendapatnya. Tatapi 2 partisipan  P6 dan P7 memiliki sikap yang kurang 

aktif dan berantusias dalam mengikuti diskusi brainstorming. Sehingga 

partisipan lainnya salah satunya P5 memberikan motivasi dan mensuport 

P6 dan P7, sehingga mau menyampaikan pendapatnya dalam diskusi 

brainstorming. 

3. Setelah dilakukan Health Education dengan metode brainstorming di 

dapatkan hasil bahwa ke tujuh (tujuh) partisipan mempunyai minat yang 

tinggi. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa setelah diberikan helath 

education dengan metode brainstorming wanita usia subur di wilayah 
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puskesmas kalijudan dapat meningkatkan minat yang tinggi untuk 

melakukan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). 

5.2 Saran 

1. Bagi institusi kesehatan/ puskesmas kalijudan Surabaya 

Dengan adanya studi kasus ini di harapkan institusi kesehatan memberikan 

lebih banyak lagi media helath education atau media penyuluhan dengan 

metode brainstorming ataupun metode yang menarik lainnya untuk 

membangkitkan pikiran yang kreatif, ,merangsang partisipasi, mencari 

kemungkinan pemecahan masalah, mencari pendapat-pendapat baru dan 

menciptakan suasana yang menyenangkan dalam kelompok dan dapat 

menjadikan kebijakan melalui satu suatu program yang baru. 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

Studi kasus ini di harapkan dapat di jadikan sebagai bahan acuan untuk 

peneliti selanjutnya dengan memberikan pendidikan kesehatan 

menggunakan metode brainstorming dalam meningkatkan perilaku untuk 

melakukan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) , dan dapat di 

kembangkan serta di aplikasikan di masyarakat khususnya wanita usia 

subur (WUS). 

3. Bagi WUS  

Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan motivasi 

partisipan untuk melakukan upaya pencegahan primer seperti deteksi dini 

kanker serviks  melalui pmeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). 


