
BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Pendidikan kesehatan sangat penting sekali bagi remaja dan masyarakat 

lainnya, dikarenakan melalui pendidikan kesehatan dapat menambah suatu informasi 

bagi seseorang mengenai informasi kesehatan yang belum diketahui. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat 

pengetahuan kewaspadaan remaja terhadap penggunaan earphone. Dalam penelitian ini 

menggunakan literature review, dimana terdapat 10 artikel yang telah direview oleh 

peneliti.  

Berdasarkan hasil review 10 artikel dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai 

berikut: 

1. Pendidikan Kesehatan memiliki hubungan sangat segnifikat terhadap tingkat 

pengetahuan remaja dalam mengenal penggunaan earphone yang baik dan bahaya 

dari penggunaan earphone. 

2. Hasil yang didapatkan dalam melakukan literature review terkait pengaruh 

pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan kewaspadaan remaja penggunaan 

earphone dari 10 artikel memiliki rentang nilai p value 0,000-0,015, dan hasil 

gambaran tingkat pengetahuan yang didapatkan yaitu 38,8%-96,7%. Media yang 

digunakan dalam penyampaian materi yang digunakan dalam 10 artikel 

menggunakan cara yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh jumlah sampel yang 

diambil. 

3. Salah satu artikel dari 10 artikel yang telah direview ada artikel yang sangat 

disarankan sekali untuk manjadi sumber rujukan yang dapat dilihat dari isi yang 

disampaikan, hasil penelitian, dan kuesioner yang digunakan. Artikel tersebut 

berjudul Awarenees of Noise-Induced Hearing Loss and Use of Hearing Protection 

Amoung Young Adults in Jordan kuesioner yang digunakan dalam artikel tersebut 

sangatlah jelas dan tersusun dengan rapih sekali dalam hal menanyakan terkait 

pengetahuan responden tentang penurunan pendengaran akibat penggunaan 

earphone yang tidak benar. 

B. Saran 

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan yang nantinya dapat disempurnakan 

oleh peneliti selanjutnya semoga saran-sarang yang peneliti berikan dapat bermanfaat 

bagi peneliti selanjutnya, adapun saran sebagai berikut: 

1. Bagi Responden 

Hasil literature review ini dapat memberikan responden efek yang baik dan 

menambah informasi responden terhadap pengetahuan kewaspadaan penggunaan 

earphone. 

2. Bagi profesi keperawatan 

Hasil literature review ini diharapkan dapat digunakan untuk hal baik dalam 

perkembangan ilmu dan juga pembelajaran dibidang ilmu keperawatan. 

3. Bagi pihak tenaga kesehatan 

Memberikan program pendidikan kesehatan atau kampanye kesehatan tentang 

bahaya dari penggunaan earphone dan penggunaan earphone yang baik. 



4. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapatpdijadikan pengembang wawasan untuk melakukan 

penelitianpselanjutnya dengan menggunakan metode yang lebih baik lagi dan lebih 

lengkap, sehingga dapat memberikan suatu intervensi yang lebih menarik dan baik 

lagi untuk memberikan informasi tentang bahaya dari earphone dan penggunaan 

yang benar. 
 


