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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1  Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

pada wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok 

Tahun 2022: 

a. Berdasarkan distribusi frekuensi pengguna kontrasepsi di wilayah kerja 

Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok tahun 2022, mayoritas responden 

menggunakan kontrasepsi Non-MKJP sebesar 50,9%. 

b. Gambaran distribusi frekuensi variabel independen pada wanita usia subur 

di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok tahun 2022 yaitu 

mayoritas berusia 20-35 tahun, dengan pendidikan terakhir SMA/SMK, 

dengan memiliki ≤ 2 anak, memiliki pengetahuan cukup (skor 56-75%), 

mayoritas memiliki sikap negatif, mendapatkan kelengkapan fasilitas, 

akses pelayanan KB yang mudah, mendapatkan paparan informasi, 

mendapatkan dukungan suami, kurang mendapatkan dukungan petugas 

pelayanan KB. 

c. Terdapat hubungan antara pengetahuan, sikap, kelengkapan fasilitas, 

paparan informasi KB, dan dukungan petugas pelayanan KB. Namun tidak 

terdapat hubungan antara tingkat pendidikan, usia, jumlah anak, akses 

pelayanan KB, dan dukungan suami. 

 

V.2  Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian ini 

antara lain: 

a. Bagi Wanita Usia Subur 

Disarankan agar menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

kontrasepsi melalui tenaga kesehatan atau para kader di wilayah RT 
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masing-masing, ataupun dapat pula memperoleh pengetahuan tambahan 

dari media online, agar mendapatkan berbagai informasi mengenai metode 

kontrasepsi jangka Panjang (MKJP). 

b. Bagi Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok 

Diharapkan agar puskesmas dapat memberikan kegiatan sosialisasi atau 

edukasi dengan bekerja sama kader wilayah masing-masing secara rutin 

yang ditujukan untuk para wanita usia subur terkait penggunaan metode 

kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Lalu diharapkan agar melengkapi 

fasilitas yang ada, seperti ketersediaan kontrasepsi, pemberian informasi, 

dan lain sebagainya. 

c. Bagi Petugas Pelayanan KB 

Diharapkan agar petugas pelayanan KB dapat memberikan edukasi serta 

informasi tentang metode kontrasepsi kepada wanita usia subur, dapat 

berupa penyuluhan ataupun menyebarkan informasi melalui media cetak 

dan online.  

d. Bagi Peneliti Lain 

Disarankan agar untuk peneliti selanjutnya untuk mengembangkan 

penelitian dengan menambahkan variabel ataupun mendalami variabel 

yang sudah ada.  
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