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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 290 WUS di 

Kecamatan Duren Sawit, dapat disimpulkan bahwa: 

a. Distribusi responden yang menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 194 

responden atau 66,9% 

b. Distribusi dan frekuensi responden didominasi oleh usia 31-40 Tahun dan 

pendidikan terakhir didominasi pendidikan dasar SD/SMP/SMA, memiliki 

pendapatan ≤UMR (Rp.4.400.000), Responden dominan memiliki ≤2 

anak. Sebagian besar responden memilik pengetahuan kategori kurang 

(total skor ≤55%) mendominasi sebesar 179 dan sikap kategori sedang 

(total skor 56-75%), juga mendapatkan dukungan dari kader dan suami. 

Pelayanan KB yang berada disekitar responden sebagian besar tersedia 

pada masa pandemi COVID-19. 

c. Faktor yang memengaruhi penggunaan alat kontrasepsi adalah pendapatan 

POR = 0,45 (95% CI 0,24-0,83), tingkat pengetahuan pada kategori sedang 

POR = 13,21 (95% CI 5,48-31,83) juga kategori tinggi POR = 10,2 (95% 

CI 2,3-44,6), tingkat sikap pada kategori cukup POR = 29,2 (95% CI 6,6-

128,5) sedangkan pada kategori baik POR = 32,5 (95%CI 7,1-148,7), 

dukungan kader  POR = 13,9 (95% CI 7,47-25,76) dan dukungan suami 

POR = 29,0 (95% CI 14,6-57,6).  

d. Faktor yang dominan memengaruhi penggunaan alat kontrasepsi adalah 

variabel dukungan suami dengan POR sebesar 21,08. Artinya WUS yang 

mendapatkan dukungan dari suaminya akan memiliki kemungkinan 21,08 

kali CI 95% (8,70-51,07) untuk menggunakan alat kontrasepsi 

dibandingkan WUS yang tidak memperoleh dukungan suami. 
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V.2 Saran 

a Bagi Wanita Usia Subur (WUS) di Kecamatan Duren Sawit selaku 

responden 

Ikut serta dalam program penyuluhan atau edukasi mengenai kontrasepsi 

dan turut aktif memberikan informasi kepada teman yang belum mengerti 

mengenai kontrasepsi.  

b Bagi puskesmas yang berada di Kecamatan Duren Sawit 

Melibatkan suami dalam program mengenai KB misalnya dalam kegiatan 

sosialisasi KB dan kegiatan edukasi. Selain itu juga melibatkan peran 

kader dalam memberikan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan WUS 

mengenai pentingnya alat kontrasepsi. Memberikan edukasi kepada WUS 

yang memiliki pendapatan tinggi mengenai pentingnya penggunaan alat 

kontrasepsi.  

c Bagi peneliti selanjutnya 

Disarankan memakai sampel yang lebih banyak dengan teknik random 

sampling sehingga lebih representatif dan menambahkan variabel faktor 

kebudayaan dalam penelitian 

 


