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VI. Kesimpulan dan Saran 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan pada BAB sebelumnya, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fertilitas ibu di Kelurahan Sukarame tergolong sangat bervariasi, dari 

fertilitas terendah, yaitu satu anak hingga fertilitas tertinggi, yaitu tujuh anak 

dengan rata-rata fertilitas ibu di Kelurahan ini adalah sebanyak tiga anak. 

2. Tingkat pendidikan ibu di Kelurahan Sukarame sudah dapat dikatakan baik, 

dimana sebagian besar tahun pendidikan yang telah dietmpuh oleh ibu, yaitu 

12 tahun. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu di kelurahan ini  sudah 

melaksanakan anjuran pemerintah, yaitu wajib belajar hingga 12 tahun atau 

hingga jenjang SLTA. 

Tingkat pendidikan ibu di Kelurahan Sukarame ternyata tidak berkorelasi 

secara signifikan dengan fertilitas. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin 

tingginya pendidikan ibu tidak diikuti oleh semakin menurunnya jumlah 

anak yang dilahirkan. 
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3. Status ketenagakerjaan ibu di Kelurahan Sukarame sebagian besar tidak 

bekerja, yaitu sebanyak 61,9% sedangkan ibu yang bekerja hanya terdapat 

38,1%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu belum/tidak bekerja 

dikarenakan susahnya mencari lapangan pekerjaan yang sesuai dengan 

kemampuan dan tahun sukses pendidikan ibu, sehingga membuat sebagian 

besar ibu hanya menjadi ibu rumahtangga. 

Status ketenagakerjaan ibu juga ternyata tidak berkorelasi secara signifikan 

dengan fertilitas. Ini menjelaskan bahwa tidak semua ibu yang tidak bekerja 

memiliki anak banyak (lebih dari dua anak). 

4. Usia kawin pertama, yaitu usia pada saat ibu melakukan perkawinan secara 

hukum dan biologis yang pertamakali. Hasil peneilitian yang dilakukan di 

Kelurahan Sukarame menunjukkan bahwa sebagian besar usia kawin 

pertama ibu tergolong sudah cukup dewasa, yaitu di kisaran usia 21 tahun 

hingga 25 tahun (sebanyak 55 orang dengan persentase 56,7%). 

Usia kawin pertama ibu ternyata tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap tingkat fertilitas. Ini menunjukkan bahwa tidak selamanya ibu yang 

menikah di usia muda memiliki banyak anak, yaitu lebih dari dua anak. 

5. Penggunaan alat kontrasepsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu-ibu 

yang ada di Kelurahan Sukarame sebagian besar telah mengikuti perogram 

pemerintah, yaitu dua anak cukup dengan menggunakan alat kontrasepsi 

demi terciptanya keluarga kecil yang sejahtera. Adapun jumlah responden 

yang menggunakan alat kontrasepsi yaitu sebanyak 60,8% sedangkan yang 

tidak menggunakan sebanyak 39,2%. 
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Penggunaan alat kontrasepsi memiliki nilai yang positif, ini menjelaskan 

bahwa semakin banyak ibu yang menggunakan alat KB, maka semakin kecil 

peluang ibu untuk memiliki banyak anak. 

6. Pendapatan keluarga di Kelurahan Sukarame sudah tergolong cukup tinggi 

dimana rata-rata pendapatan keluarga sebesar Rp. 3.633.371 dengan 

pendapatan tertinggi yaitu mencapai Rp. 12.700.000 sedangkan pendapatan 

minimum yaitu Rp. 750.000. Pendapatan tersebut merupakan akumulasi dari 

pendapatan suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya yang didapat 

dari pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan. 

Hasil perhitungan regresi linier (Tabel 28) menunjukkan bahwa variabel 

pendapatan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

fertilitas di Kelurahan Sukarame. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi 

pendapatan keluarga tidak selamanya memiliki anak sedikit. 

B. Saran 

Masyarakat di Kelurahan Sukarame pada umumnya ingin memiliki jumlah 

anak yang sedikit. Namun, seperti yang diketahui bahwa tidak semua keinginan 

dan rencana yang telah dipikirkan atau direncanakan berjalan dengan mulus 

dan sesuai dengan rencana. Inilah yang terjadi di Kelurahan Sukarame, dimana 

masih banyak rumahtangga yang memiliki anak banyak, yaitu lebih dari dua 

anak. 

 

 

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat di Kelurahan ini, yaitu: 
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1) Kurangnya sosialisai dan penyuluhan tentang pentingnya pelaksanaan 

program KB. 

2) Kondisi akses dan pelayanan KB yang kurang memadai.  

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka dapat disampaikan beberapa 

saran yang bertujuan untuk merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait 

supaya penelitian ini dapat menyumbang pemikiran dalam menurunkan tingkat 

fertilitas di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar 

Lampung. 

1. Untuk menurunkan tingkat fertilitas di Kelurahan Sukarame, maka perlu 

ditingkatkan penyuluhan tentang keluarga kecil dan sejahtera, agar timbul 

kesadaran masyarakat untuk ikut program KB sehingga dapat membantu 

menurunkan tingginya tingkat fertilitas di Kelurahan ini. Adapaun 

penyuluhan tersebut diantaranya, yaitu penyuluhan tentang keluarga 

berencana, penanaman norma keluarga kecil, dan penyuluhan tentang 

penggunaan alat kontrasepsi yang perlu ditingkatkan 

2. Mengingat kondisi pelayanan KB yang kurang memadai maka perlu adanya 

usaha-usaha yang lebih terarah untuk mempertahankan akses pelayanan KB 

(seperti klinik, posyandu, puskesmas, rumah bersalin, bidan, dan lain-lain) 

agar masyarakat di Kelurahan Sukarame dapat mengikuti proses dari 

program KB dengan baik. 

 


