
 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan 

bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi pria dalam Keluarga 

Berencana di Kecamatan Punggur tahun 2015 sebagai berikut: 

1. Umur memiliki hubungan yang positif dengan partisipasi pria dalam Keluarga 

Berencana. Hal tersebut berarti jika umur seseorang bertambah, maka partisipasi 

pria dalam Keluarga Berencananya pun akan semakin meningkat. 

2. Tidak ada korelasi yang signifikan antara tahun pendidikan dengan partisipasi 

pria dalam Keluarga Berencana. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang tidak selalu diikuti secara positif dengan partisipasi 

pria dalam Keluarga Berencana.  

3. Jumlah anak yang dimiliki memiliki hubungan yang positif dengan partisipasi 

pria dalam Keluarga Berencana. Artinya semakin banyak jumlah anak yang 

dimiliki, maka akan semakin besar kecenderungan pria untuk berpartisipasi dalam 

Keluarga Berencana. 

4. Penghasilan keluarga memiliki hubungan yang negatif dengan partisipasi pria 

dalam Keluarga Berencana. Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar pendapatan 
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keluarga tidak selalu diikuti secara positif oleh partisipasi pria dalam Keluarga 

Berencana.  

5. Pengetahuan tentang KB memiliki hubungan yang positif dengan partisipasi pria 

dalam Keluarga Berencana, hubungan tersebut sebesar 0.389. Hal tersebut berarti 

jika tingkat pengetahuan terhadap KB baik, maka partisipasi pria dalam Keluarga 

Berencana pun akan semakin baik. 

6. Sikap terhadap KB memiliki hubungan yang positif dengan partisipasi pria dalam 

Keluarga Berencana. Hasil ini menunjukkan semakin positif sikap pria terhadap 

KB maka semakin positif pula partisipasinya dalam Keluarga Berencana. 

7. Motivasi suami ikut KB memiliki hubungan yang positif dengan partisipasi pria 

dalam Keluarga Berencana. Artinya semakin kuat motivasi suami ikut KB, maka 

akan semakin tinggi tingkat partisipasi pria dalam Keluarga Berencana. 

8. Akses pelayanan KB memiliki hubungan yang positif dengan partisipasi pria 

dalam Keluarga Berencana. Hal tersebut berarti jika program KB dapat dijangkau 

secara baik dan mudah, maka partisipasi pria dalam Keluarga Berencana pun akan 

semakin meningkat. 

9. Kualitas pelayanan KB memiliki hubungan yang positif dengan partisipasi pria 

dalam Keluarga Berencana. Hasil ini menunjukkan jika kualitas pelayanan KB 

semakin baik dan mudah dijangkau maka partisipasi pria dalam Keluarga 

Berencana akan semakin meningkat pula. 
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B. Saran 

Program Keluarga Berencana (KB) mudah diucapkan, namun dalam implementasinya 

dilapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Setidaknya hal itulah yang 

terjadi dalam pelaksanaan program KB di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung 

Tengah sejauh ini. Ada sejumlah kendala yang dihadapi, diantaranya rendahnya 

partisipasi pria atau suami dalam pelaksanaan program KB dan Kesehatan 

Reproduksi. Selain masalah utama tersebut faktor rendahnya pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat akan program KB membuat mereka enggan untuk mudah 

mengikuti atau bahkan menerima program KB yang dilakukan. Berdasarkan 

permasalahan yang terjadi, peneliti memberikan saran yang bertujuan untuk 

merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait supaya penelitian ini nantinya dapat 

menyumbang pemikiran dalam meningkatkan partisipasi pria dalam program 

Keluarga Berencana di Kecamatan Punggur Lampung Tengah. 

1. Diperlukan suatu terobosan baru yang mampu menumbuhkan semangat bagi 

calon peserta KB pria seperti memberikan insentif berupa pengurangan pajak, 

memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan dengan bunga yang kecil, 

diberikan jaminan kesehatan dan lain-lain, yang pada akhirnya mampu 

meningkatkan partisipasi pria dalam Keluarga Berencana secara signifikan. 

2. Perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan dan menyebarluaskan 

komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang diharapkan mampu 

menumbuhkan motivasi baru dalam upaya meningkatkan pemakaian kontrasepsi 
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khususnya MOP (Metode Operasi Pria) untuk suami yang sudah memiliki dua 

anak. 

3. Perlu dilakukan penyuluhan terhadap masyarakat agar dapat memahami dan 

menerima norma keluarga kecil sehingga diharapkan mampu membentuk 

keluarga bahagia dan sejahtera melalui pengaturan dan pembatasan jumlah anak. 

 

 


