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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kanker serviks merupakan salah satu jenis kanker yang sama 

berbahaya nya dengan kanker payudara. Indonesia sendiri menempati 

posisi 3 terbesar dengan jumlah penderita terbanyak. Dimana Jawa Tengah 

menjadi salah satu provinsi dengan jumlah tertinggi dibandingkan dengan 

provinsi lainnya. Padahal kanker serviks dapat dicegah sejak dini dengan 3 

metode, yaitu imunisasi Human Pappiloma Virus, Pap Smear dan Inspeksi 

Visual Asam Asetat. 

Pemerintah sendiri sudah menargetkan bahwa tiap daerah paling tidak 

40% Wanita Usia Subur (WUS) sudah melakukan pencegahan kanker 

serviks sejak dini dengan menggunakan metode tes IVA. Namun pada 

kenyataannya masyarakat sendiri masih belum mengetahui apa itu IVA, atau 

bahkan kanker serviks dapat dicegah sejak dini. Padahal tes IVA harganya 

jauh lebih murah daripada pap smear, sehingga bisa terjangkau oleh 

kalangan ses c. Bahkan tes IVA sendiri juga dapat dilakukan secara gratis 

apabila pasian memiliki kartu BPJS. 

Dari hasil riset yang sudah dilakukan, pemerintah masih bingung 

bagaimana cara mengajak masyarakat untuk melakukan tes IVA, dan 

masyarakat sendiri masih kurang perhatian dengan kanker serviks itu 

sendiri. Dengan adanya beberapa masalah tersebut, maka dari itu perlu 

diadakan kampanye sosial yang interaktif dan juga menarik, sehingga juga 

dapat mengajak masyarakat sendiri untuk aktif saat penyuluhan 

berlangsung. 

Maka dari itu perncangan kampanye sosial ini mampu memunculkan 

solusi untuk mengajak masyarakat secara efektif dan juga bisa 

meningkatkan jumlah Wanita Usia Subur yang sudah melakukan tes IVA di 

kota Semarang. Rancangan ini nantinya akan menjadi contoh untuk 

diterapkan di daerah lainnya. 
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5.2 Saran 

Saran yang diharapkan dapat terjadi dari perancangan Kampanye 

Sosial Deteksi Awal Pencegahan Kanker Serviks Untuk Wanita Usia Subur 

di Semarang ini antara lain : 

- Mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat agar tujuan 

perancangan ini dapat sesuai dengan harapan. 

- Dengan adanya perancangan ini, mampu memberikan solusi bagi 

pemerintah untuk mengajak masyarakat melakkukan tes IVA. 

- Dengan adanya perancangan ini, mampu turut serta mendukung 
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- Memberikan penyuluhan secara merta dan komunikatif kepada 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




