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BAB 7 

PENUTUPAN 

 

7.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

1. Faktor yang menentukan wus berKB atau tidak berKB adalah  tingkat 

pendidikan, merasa cukup tidaknya jumlah anak, menerima tidaknya efek 

samping alat KB, ada tidaknya dukungan pasangan, dan usia. 

2. Faktor yang tidak menentukan seseorang berKB atau tidak berKB adalah 

ada tidaknya risiko kesehatan untuk hamil dan mahal tidaknya biaya alat 

KB. 

3. WUS dengan pendidikan dasar 2,91 kali lebih besar untuk menggunakan 

KB dibandingkan WUS dengan pendidikan tinggi. 

4. WUS yang merasa cukup dengan jumlah anak 3,01 kali lebih besar untuk 

menggunakan KB dibandingkan WUS yang merasa ingin menambah anak. 

5. WUS yang menerima efek samping alat KB 8,73 kali lebih besar untuk 

menggunakan KB dibandingkan WUS yang tidak menerima efek samping 

KB. 

6. WUS yang mendapat dukungan suami 4,53 kali lebih besar untuk 

menggunakan KB dibandingkan WUS yang tidak mendapat dukungan 

suami. 

7. WUS yang berusia ≤35 tahun 2,13 kali lebih besar untuk menggunakan KB 

dibandingkan WUS yang berusia >35 tahun. 

 

7.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Program KB dengan cara 

penyuluhan di Puskasmas atau melalui iklan yang ditempel di tempat-

tempat umum dan terlihat ataupun juga melalui media sosial yang dapat 

memudah semua orang untuk mengakses sehungga pesan dapat dibaca oleh 

masyarakat. Peningkatan pengetahuan lebih ditekankan mengenai alat KB 

dan efek samping dari alat KB. 
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2. Meningkatkan partisipasi suami dalam keikutsertaan Program KB, yakni 

dengan cara turut mengundang dan mengikutsertakan suami dalam kegiatan 

Program KB di Kecamatan Mulyorejo. Sehingga para suami bisa 

berpartisipasi dalam membuat keputusan untuk wanita agar menggunakan 

KB ataupun tidak menggunakan KB. 

3. Untuk penelitian selanjutnya lebih diperbanyak lagi dalam jumlah sampel 

yang diambil dan pertanyaan untuk responden yang diajukan kalau bisa 

lebih diperdalam lagi serta diadakan sesi wawancara tersendiri yang 

waktunya diatur lebih lama. 

 

 

   

  

 


