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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti 

lakukan tentang hubungan dukungan suami dengan pemilihan jenis 

kontrasepsi pada akseptor di puskesmas 1 ulu Palembang dapat 

disimpulkan bahwa :  

1. Mayoritas berdasarkan katakteristik usia  responden yaitu  umur   26-

35 tahun sebanyak 64  responden (52,0%), dan mayoritas responden 

berpendidikan menengah (SMA)   sebanyak 69  responden (56,1), 

selanjutnya mayoritas responden sebagai ibu rumah tangga (IRT) 

sebanyak 84 responden (68,3%).  

2. Mayoritas dukungan suami tinggi sebanyak 56  responden (45,5%). 

3. Mayoritas responden dengan pemilihan jenis kontrasepsi hormonal 

dengan metode suntik sebanyak 54 responden (43,9%), pil sebanyak 

45  responden (36,6%) dan paling sedikit implant sebanyak 24 

responden (19,5%).   

4. Ada hubungan yang signifikan antara dukungan suami dengan 

pemilihan jenis kontrasepsi hormonal pada akseptor di puskesmas 1 

ulu Palembang  dengan nilai p value 0,020. 
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B. Saran 

1. Bagi Responden 

Penelitian ini dapat  meningkatkan peran suami terhadap pemilihan 

kontrasepsi hormonal bagi pasangan usia subur. 

1. Bagi Puskesmas  

Penelitian ini menjadi bahan masukan dan referensi untuk 

meningkatkan mutu pelayanan keluarga berencana  (KB) bagi petugas 

kesehatan, dalam melakukan pelayanan keluarga berencana (KB) 

kearah yang lebih baik dan bermutu  dalam hal pemilihan  jenis 

kontrasepsi hormonal di Puskesmas I ulu Palembang. 

2. Bagi Institusi Pendidikan  

Hasil penelitian ini  memberikan informasi dan refrensi tentang 

dukungan suami dengan pemilihan jenis kontrasepsi hormonal, serta 

dapat menjadi referensi dan informasi bagi mahasiswa/i untuk 

melakukan penelitian sehingga kualitas penelitian akan menjadi lebih 

baik lagi terlebih untuk referensi tentang hubungan dukungan suami 

dengan pemilihan  jenis kontrasepsi hormonal di Puskesmas I Ulu  

Palembang. 

3. Bagi Peneliti  

Penelitian ini  menambah wawasan serta pengetahuan dan ilmu baru 

yang dilakukan secara langsung di bidang keperawatan maternitas 

mengenai program keluarga berencana (KB) dengan menggunakan 

metode kontrasepsi hormonal.  
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2. Bagi peneliti selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya  dapat meneliti lebih dalam keeratan/korelasi 

hubungan dukungan suami dengan pemilihan jenis kontrasepsi 

hormonal dan meneliti faktor-faktor lain seperti faktor kesehatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


