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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap wanita 

pekerja seks, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dan 

kecemasan tertular HIV/AIDS pada self efficacy 

penggunaan kondom pada wanita pekerja seks.  

2. Ada hubungan positif antara dukungan sosial dengan self 

efficacy penggunaan kondom pada wanita pekerja seks. 

Semakin tinggi dukungan sosial yang diterima maka 

semakin tinggi self efficacy penggunaan kondom pada 

wanita pekerja seks dan sebaliknya.  

3.  Ada hubungan positif antara kecemasan tertular HIV/AIDS 

dengan self efficacy penggunaan kondom pada wanita 

pekerja seks. Semakin tinggi kecemasan tertular HIV/AIDS 

yang dirasakan maka semakin tinggi self efficacy 

penggunaan kondom pada wanita pekerja seks dan 

sebaliknya.
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B. Saran   

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

peneliti memberikan saran bagi: 

1. Subjek Penelitian 

Bagi subyek diharapkan dapat mempertahankan dan 

meningkatkan lagi self efficacy penggunaan kondom yang 

telah dimiliki saat ini.  Salah satu caranya dengan rutin 

mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Resosialisasi dan 

berperan aktif dalam membantu meningkatkan self efficacy 

penggunaan kondom pada wanita pekerja seks lain, agar 

tercapai target 100% kondom.  

2. Bagi Pihak Resosialisasi Sunan Kuning dan Tenaga 

Penyuluh Kesehatan 

Untuk bisa mencapai tingkat penggunaan kondom pada 

wanita pekerja seks maka diperlukan peran aktif dari 

semua pihak terutama pihak Resosialisasi serta tenaga 

penyuluh kesehatan. Walau sebagian besar wanita pekerja 

seks sudah memiliki tingkat self efficacy dalam 

penggunaan kondom yang tinggi, namun pihak Resos 

masih perlu memberikan pendampingan agar tercapai 

target kondom 100%. Salah satu program 
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pendampingannya ialah dengan memberikan pelatihan 

pada wanita pekerja seks bagaimana dalam melakukan 

tawar menawar dalam penggunaan kondom. Hal ini penting 

karena pelatihan ini terkait dengan ketrampilan wanita 

pekerja seks dalam mengajak tamu untuk selalu 

menggunakan kondom saat berhubungan seks.  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata 

sempurna. Salah satu kelemahan dalam penelitian ini ialah 

menggunakan variabel yang saling berkorelasi, sehingga 

bagi peneliti yang berminat untuk memperdalam topik yang 

sama, dapat menggunakan variabel lain dan 

mengembangkan penelitian ini dengan menggabungkan 

dengan metode penelitian kualitatif agar analisis yang 

didapatkan bisa lebih dalam lagi.  Serta  disarankan untuk 

bisa memperluas orientasi kancah penelitian ini dengan 

mempertimbangkan melakukan penelitian di tempat yang 

berbeda. 


