
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Persepsi istri pasangan usia subur bagi pengguna alat 

kontrasepsi tergolong baik karena rata-rata informan memiliki 

pandangan yang positif tentang alat kontrasepsi. Persepsi istri 

pasangan usia subur bukan pengguna tergolong kurang baik karena 

rata-rata informan mengetahui tentang alat kontrasepsi yang 

mengakibatkan akseptor KB bukan pengguna tidak ingin 

menggunakan alat kontrasepsi. Sikap istri pasangan usia subur bagi 

pengguna alat kontrasepsi tergolong baik yang terlihat dalam 

pernyataan bahwa penggunaan alat kontrasepsi sangat penting 

untuk digunakan karena efektif serta dapat digunakan jangka 

panjang untuk menunda kehamilan dan menjaga jarak kehamilan, 

tidak sering kontrol, tidak mudah lupa serta mempunyai tingkat 

kegagalan yang rendah. Pengalaman istri pasangan usia subur 

pengguna alat kontrasepsi sangat bervariasi seperti menstruasi tidak 

teratur dan lebih lama, tidak menstruasi, flek di wajah, takut 

mengangkat beban yang berat karena takut implant patah atau 

rusak, gatal-gatal dan bengkak sehabis pemasangan, nyaman dan 

praktis serta tidak ribet karena tidak usah kontrol berulang-ulang.  

Pengalaman istri pasangan usia subur bukan pengguna alat 



 
 

kontrasepsi yaitu tidak pernah mempunyai pengalaman dalam 

penggunaan alat kontrasepsi karena informasi yang diperoleh 

tentang alat kontrasepsi kurang sehingga memutuskan untuk 

menggunakan kontrasepsi lain. Dalam penggunaan alat kontrasepsi 

ini adanya dukungan suami dalam memilih alat kontrasepsi. 

 

B. Saran 

1. Bagi Dinas Kesehatan dan BKKBN 

Perlu ditingkatkannya pelaksanaan pelatihan-pelatihan 

tentang alat kontrasepsi untuk menambah kompetensi serta 

keterampilan dalam memberikan pelayanan alat kontrasepsi. Perlu 

memberikan anggaran untuk pemberian reward atau tanda jasa bagi 

tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan implant untuk 

memotivasi dalam memberikan pelayanan khususnya KB. 

Pemberian reward kepada calon akseptor agar mempunyai 

keinginan untuk menggunakan  sehingga cakupan KB dapat 

ditingkatkan.  

 

2. Bagi Masyarakat 

Masyarakat sebaiknya selalu mencari serta mengakses 

informasi yang benar dan akurat tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan penggunaan alat kontrasepsi termasuk efek samping dari 



 
 

penggunaan kepada tenaga kesehatan, TV, media massa maupun 

internet.  

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti tentang faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi penggunaan alat kontrasepsi dengan 

sampel yang lebih besar agar hasil yang diperoleh dapat di 

generalisasi. 

 


