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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan pada calon 

pengantin di KUA Kecamatan Cilincing, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Sebagian responden yang terlibat pada penelitian ini berusia 21-35 tahun, 

berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, memiliki pendidikan dengan 

tingkat menengah (SMA/SMK), mayoritas berstatus pekerjaan sebagai 

pegawai swasta dengan penghasilan kurang dari sama dengan UMR 

(4.400.000). Mayoritas responden rata-rata tidak ingin menunda 

kehamilan dan memiliki keinginan mempunyai anak sebanyak dua.  

b. Sebagian besar responden memiliki pengetahuan dengan kategori cukup 

sebelum dilakukan edukasi dan memiliki pengetahuan baik sesudah 

diberikan edukasi kontrasepsi baik melalui media poster maupun video 

c. Ada pengaruh edukasi kesehatan melalui metode komunikasi persuasif 

dengan media poster dalam meningkatkan pengetahuan calon pengantin 

mengenai kontrasepsi di KUA Kecamatan Cilincing 

d. Ada pengaruh edukasi kesehatan melalui metode komunikasi persuasif 

dengan media video dalam meningkatkan pengetahuan calon pengantin 

mengenai kontrasepsi di KUA Kecamatan Cilincing 

e. Terdapat perbedaan efektivitas diantara dua media yang digunakan, 

dimana media video lebih efektif jika dibandingkan dengan media poster 

 

V.2 Saran 

a. Bagi responden 

Diharapkan bagi responden yang ingin menunda kehamilan, bisa 

menentukan jenis metode kontrasepsi apa yang ingin digunakan dengan 

mengimplementasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dari edukasi 

ini dan penggunaan kontrasepsi disesuaikan dengan kebutuhan serta 
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mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan dari setiap jenis 

kontrasepsi yang akan digunakan. 

b. Bagi KUA Kecamatan Cilincing 

Bagi KUA Kecamatan Cilincing jika belum bisa melakukan bimbingan 

perkawinan secara offline maka bisa dilakukan bimbingan perkawinan 

secara online, agar para calon pengantin bisa tetap mendapatkan 

informasi dan pengetahuan yang mereka belum pernah dapatkan. 

Melakukan pembuatan group whatsapp untuk memberikan edukasi atau 

penyampaian materi dengan media yang menarik sehingga calon 

pengantin tidak ketinggalan mengenai informasi bimbingan perkawinan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitan berupa 

edukasi kesehatan mengenai kontrasepsi kepada calon pengantin agar 

mereka dapat mengetahui informasi lebih dalam mengenai kontrasepsi 

dengan memanfaatkan media yang lebih menarik serta inovatif. 
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