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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

   Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan 

yaitu sebagai berikut : 

1. Ada Hubungan antara faktor umur dengan penggunaan alat 

kontrasepsi hormonal di wilayah kerja puskesmas Puskesmas Jati 

Raya Kota Kendari tahun 2018 dengan tingkat keeratan hubungan 

yang kuat. 

2. Ada Hubungan antara faktor tingkat pendidikan dengan penggunaan 

alat kontrasepsi hormonal di wilayah kerja puskesmas Puskesmas 

Jati Raya Kota Kendari tahun 2018 dengan tingkat keeratan 

hubungan yang kuat. 

3. Ada Hubungan antara faktor pekerjaan dengan penggunaan alat 

kontrasepsi hormonal di wilayah kerja puskesmas Puskesmas Jati 

Raya Kota Kendari tahun 2018 dengan tingkat keeratan hubungan 

yang kuat. 

4. Ada Hubungan antara faktor kontrasepsi hormonal dengan 

penggunaan alat kontrasepsi hormonal di wilayah kerja puskesmas 

Puskesmas Jati Raya Kota Kendari tahun 2018 dengan tingkat 

keeratan hubungan yang kuat. 

5. Ada hubungan faktor Pengetahuan dengan penggunaan alat 

kontrasepsi hormonal di wilayah kerja puskesmas Puskesmas Jati 
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Raya Kota Kendari tahun 2018 dengan tingkat keeratan hubungan 

yang kuat. 

6. Ada hubungan faktor Dukungan Petugas Kesehatan dengan 

penggunaan alat kontrasepsi hormonal di wilayah kerja puskesmas 

Puskesmas Jati Raya Kota Kendari tahun 2018 dengan tingkat 

keeratan hubungan yang kuat. 

7. Ada hubungan faktor dukungan suami dengan penggunaan alat 

kontrasepsi hormonal di wilayah kerja puskesmas Puskesmas Jati 

Raya Kota Kendari tahun 2018 dengan tingkat keeratan hubungan 

yang kuat. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan 

maka dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Kepada pemerintah terutama pemerintah kota kendari, perlunya 

tambahan saranan kesehatan di Puskesmas agar kualitas 

pelayanan KB terutama penggunaan alat kontrasepsi hormonal di 

puskesmas Jati Raya Kota Kendari dapat di tingkatkan dan petugas 

lebih menibgkatkan kinerjanya sehingga ibu yang menggunakan 

KB terutama kontrasepsi hormonal juga akan lebih terpanggil untuk 

melakukan kunjungan ke Puskesmas untuk memeriksakan KB-nya. 

2. Diharapkan kepada pihak Puskesmas Jati Raya Kota Kendari untuk 

lebih meningkatkan pelayan kesehatan terutama pelayanan KB 

serta memberikan edukasi dan penjelasan mengenai keuntungan 
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dan kerugian terhadap penggunaan alat kontrasespsi hormonal 

kepada Ibu yang melakukan KB terutama penggunaan alat 

kontrasepsi hormonal. 

3. Diharapkan kepada keluarga ibu terutama suami dan keluarga agar 

selalu membrikan dukungan dan motivasi kepada ibu yang 

menggunakan KB terutama penggunaan alat kontrasepsi hormonal 

untuk melakukan pemeriksaan kesehatan KB secarar rutin dan 

teratur di tempat pelayanan kesehatan (Puskesmas) agar ibu yang 

menggunakan KB terutama penggunaan alat kontrasepsi hormonal 

selalu termotivasi dan tidak mudah putus asa  dalam melakukan 

pemeriksaan KB dan agar dapat mengetahui perkembangan 

kesehatan KB secara baik sehingga petugas kesehatan dapat 

memberikan pelayanan yang optimal yang sesuai standar. 

4. Diharapkan kepada petugas kesehatan khususnya petugas 

kesehatan di Puskesmas Jati Raya Kota Kendari agar lebih 

meningkatkan pelayannan kepada Ibu yang melakukan KB secara 

profesional dengan baik serta selalu memberikan motivasi dan 

saran kepada ibu yang melakukan KB yang datang memeriksakan 

kesehatan di puskesmas agar ibu yang melakukan KB lebih rutin 

memeriksakan kesehatan KB-nya. 

5. Diharapkan kiranya ada penelitian lanjutan mengenai Penggunaan 

alat kontrasepsi hormonal. 


