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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian praktek

Keluarga berencana (KB) pada Pasangan Usia Subur Muda Paritas Rendah (PUS

MUPAR) di Dusun Gunung Batu Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan

Kabupaten Pesawaran, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Karakteristik demografi sosial ekonomi PUS MUPAR terbanyak pada umur

(20-24 tahun) tergolong muda, sebagian besar tingkat pendidikan PUS

MUPAR tamatan Sekolah Dasar (SD), jumlah anak lahir hidup yang dimiliki

sebanyak 3 anak, jenis pekerjaan sebagian besar sebagai petani kebun dan

suku budaya terbanyak yang digunakan sehari-hari adalah suku sunda.

2. Tingkat Pengetahuan PUS MUPAR tentang Keluarga Berencana (KB)

tergolong kurang, dikarenakan minat masyarakat untuk mengetahui informasi

KB masih rendah dan lebih banyak memilih pergi bekerja dari pada mengikuti

penyuluhan tentang KB di Desa. Hal ini disebabkan karena jarak antara

tempat tinggal PUS MUPAR dengan Desa tempat penyuluhan jauh yaitu

berjarak 5 km.
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3. Praktek KB PUS MUPAR

Jenis alat kontrasepsi yang digunakan PUS MUPAR sebagian besar adalah

alat kontrasepsi Non MKJP yaitu suntik, dengan biaya alat kontrasepsi

bervariasi yaitu berkisar antara Rp.15.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-.

Biaya Rp.1.000.000,- yang dikeluarkan oleh PUS MUPAR ini adalah untuk

biaya perjalanan menuju rumah sakit, sewa rumah sakit dan obat-obatan,

karena biaya operasinya gratis (tidak dipungut biaya). Tujuan menggunakan

alat kontrasepsi terbanyak yaitu untuk menunda kehamilan (51,9%). Sebagian

besar (51,9%) manfaat menggunakan alat kontrasepsi yang dirasakan PUS

MUPAR adalah memiliki waktu yang cukup untuk mengasuh anak. PUS

MUPAR pernah mengalami ganti jenis alat kontrasepsi, tergolong sedikit

yaitu 9 PUS MUPAR. Sebagian besar (92,6%) jenis metode kontrasepsi yang

pernah digunakan adalah kontrasepsi Non MKJP (Suntik dan Pil), sedangkan

jumlah anak lahir hidup yang dimiliki pada saat menjadi akseptor KB pertama

kali yaitu 1 anak pada umur > 20 tahun dengan persentase (92,6%), dan PUS

MUPAR menjadi akseptor KB pertama kali sejak mempunyai anak pertama.

Jenis alat kontrasepsi yang pertama kali digunakan adalah jenis alat

kontrasepsi Non MKJP.

PUS MUPAR pernah mengalami efek samping dari jenis alat kontrasepsi yang

digunakan yaitu badan menjadi gemuk, dan mereka menganggap efek

samping yang dialami tidak begitu fatal sehingga mereka tidak

mengkonsultasikan kepada pihak pemberi pelayanan. Dukungan sosial yang

didapat PUS MUPAR dalam memilih jenis alat kontrasepsi diberikan oleh
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suami (48,1%). Sebagian besar pemberi pelayanan KB PUS MUPAR (96,3%)

diberikan oleh bidan, begitupun dengan tempat pelayanan KB PUS MUPAR

dan jarak tempat pelayanan KB PUS MUPAR cukup jauh dari tempat tinggal

menuju tempat pelayanan KB. Jarak yang ditempuh dari tempat tinggal

menuju tempat pelayanan berjarak lebih dari 5 km menuju tempat pelayanan

KB (bidan) dengan waktu tempuh 25 menit dengan menggunakan kendaraan

(motor) dan 20 km memperoleh pelayanan KB di Rumah Sakit dengan waktu

tempuh 50 menit dengan menggunakan kendaraan (motor).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Bagi PUS MUPAR diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan

tentang KB melalui partisipasi dalam kegiatan penyuluhan dan menghadiri

program-program pemerintah yang berkaitan dengan keluarga berencana.

2. Perlu ditingkatkan pelayanan informasi dan komunikasi tentang program KB

bagi PUS MUPAR untuk menambah pengetahui, pemahaman, kesadaran, dan

keikutsertaan PUS dalam ber-KB.

3. Bagi pemerintah khusunya BKKBN, dapat menyediakan alat kontrasepsi

yang dijual dengan harga murah dan gratis, sehingga masyarakat mudah

untuk mendapatkannya. Pemerintah sebaiknya melakukan lebih banyak

pendekatan-pendekatan dalam mensosialisasikan program KB sehingga

penduduk khususnya di pelosok-pelosok daerah dapat menjalankan program

KB secara merata.


