
 
 

68 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

a. Analisis kebutuhan pada anggota PIK-R/M membuat media buku saku digital 

(e-pocketbook) kesehatan reproduksi remaja putri yaitu selama ini pemberian 

materi mengenai kesehatan reproduksi remaja hanya dipaparkan melalui media 

power point serta menurut Andika (2017) sebagian besar sudah dipoduksi oleh 

BKKBN, namun sayangnya tidak semua remaja mendapatkan informasi untuk 

dapat mengkases media tersebut. 

b. Peneliti kemudian merumuskan tujuan berdasarkan analisis kebutuhan yaitu 

meningkatkan pengetahuan anggota PIK R/M mengenai kesehatan reproduksi 

remaja putri, maka peneliti melakukan pengembangan media dari modul 

pegangan bagi fasilitator PIK-R/M menjadi media buku saku digital (e-

pocketbook) kesehatan reproduksi remaja putri. 

c. Pengembangan produk awal yaitu pengembangan media buku saku digital (e-

pocketbook) yang terdiri dari 40 halaman dengan ukuran 4.35 Mb serta 

pembuatan angket penilaian materi dan media. 

d. Hasil validasi media mendapatkan skor 88% yang menunjukkan kriteria sangat 

valid. Hasil validasi materi mendapatkan skor 80% yang menunjukkan kriteria 

valid dan tidak perlu revisi. 

e. Pada penilaian media, saran perbaikan yang diberi oleh validator yaitu gambar 

dibuat lebih feminim dan warna gambar dibuat seperti kartun atau diganti dengan 
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gambar yang lebih harmonis. Pada penilaian materi, saran perbaikan yang diberi 

oleh validator yaitu memperbaiki kalimat, memperbaiki tanda baca, dan Harus 

konsisten apakah akan menjelaskan semua komponen dalam gambar atau hanya 

menjelaskan komponen utama saja. 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan yang telah dilakukan, berikut 

beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan pengembangan media buku saku 

digital (e-pocketbook) kesehatan reproduksi remaja. 

a. Hasil penelitian dan pengembangan media buku saku digital (e-pocketbook) 

kesehatan reproduksi remaja putri perlu penelitian lanjutan berdasarkan model 

penelitian R&D dari Borg dan Gall yaitu tahap uji lapangan produk utama, revisi 

produk, uji coba lapangan skala luas/uji kelayakan, revisi produk final, dan 

diseminasi implementasi. 

b. Pengembangan media buku saku digital (e-pocketbook) kesehatan reproduksi 

remaja putri diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai standar prosedur 

pengembangan media serta sebagai media inovasi dalam pemberian informasi 

seputar kesehatan reproduksi. 

c. Hasil pengembangan media buku saku digital (e-pocketbook) kesehatan 

reproduksi remaja putri dinyatakan layak sebagai media informasi sehingga 

dianjurkan anggota PIK-R/M untuk selalu membuka e-pocketbook kesehatan 

reproduksi remaja putri agar dapat berubah perilakunya ke arah positif terhadap 

kesehatan. 


