
 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A.  Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan mengenai 

Kajian Rendahnya Partisipasi Suami Pasangan Usia Subur (PUS) Sebagai 

Akseptor KB di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat pengetahuan tentang KB yang rendah merupakan penyebab 

rendahnya partisipasi suami PUS sebagai akseptor KB di Desa Tanjung Sari. 

Semakin rendah tingkat pengetahuan tentang KB yang dimiliki maka akan 

semakin sulit suami PUS untuk berpartisipasi sebagai akseptor KB. Hal ini 

terlihat dari (56,75%) suami PUS yang memiliki pengetahuan KB yang 

kurang, hal ini dikarenakan rata-rata suami PUS berpendidikan rendah, dan 

kurangnya informasi yang diterimanya. 

2. Tingkat pendapatan yang rendah merupakan penyebab rendahnya partisipasi 

suami PUS sebagai akseptor KB di Desa Tanjung Sari. Semakin rendah 

pendapatan yang dimiliki maka akan semakin sulit suami PUS untuk 

berpartisipasi sebagai akseptor KB. Hal ini terlihat dari (67,56%) suami PUS 

mempunyai pendapatan di bawah UMK Lampung Selatan, hal ini 

dikarenakan suami PUS bekerja disektor off-farm yang penghasiannya 

rendah. 
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3. Persepsi yang positif terhadap nilai anak merupakan penyebab rendahnya 

partisipasi suami PUS sebagai akseptor KB di Desa Tanjung Sari. Semakin 

positif persepsinya terhadap nilai anak maka akan semakin sulit suami PUS 

untuk berpartisipasi sebagai akseptor KB. Hal ini terlihat dari (86,48%) suami 

PUS memiliki persepsi yang positif terhadap nilai anak, hal ini dikarenkan 

anak membawa nilai ekonomi dalam sebuah keluarga. 

4. Sikap negatif terhadap alat kontrasepsi merupakan penyebab rendahnya 

partisipasi suami PUS sebagai akseptor KB di Desa Tanjung Sari. Semakin 

negatif sikapnya terhadap alat kontrasepsi maka akan semakin sulit suami 

PUS untuk berpartisipasi sebagai akseptor KB. Hal ini terlihat dari (91,89%) 

suami PUS memiliki sikap yang negatif terhadap alat kontrasepsi, hal ini 

dikarenakan alat kontrasepsi tidak semuanya memberikan manfaat 

kontrasepsi juga mepunyai kekurangan dan efek samping. 

5. Jarak pelayanan KB bukanlah merupakan penyebab rendahnya partisipasi 

suami PUS sebagai akseptor KB di Desa Tanjung Sari. Hal ini terlihat dari 37 

(100%) suami PUS yang memiliki jarak tempat tinggal yang dekat dengan 

tempat pelayanan KB, hal ini karena mereka merasa tidak memiliki 

kepentingan untuk mendatanggi tempat tersebut.  

B. Saran  

1. Bagi suami PUS diharapkan dapat menambah wawasannya tentang KB. 

Wawasan ini dapat diperoleh suami PUS dengan cara mengikuti penyuluhan 

KB yang dilaksanakan oleh BKKBN, PLKB, dan Puskesmas setempat. 
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2. Bagi suami PUS yang memiliki pendapatan yang rendah hendaknya 

memahami pentingnya keluarga berencana sehingga dapat menyisihkan 

sebagian pendapatannya untuk membeli alat kontrasepsi. 

3. Bagi suami PUS yang memiliki persepsi positif terhadap nilai anak seperti, 

anak sebagai sumber tenaga, anak dapat membantu perekonomian keluarga, 

banyak anak banyak rezeki, diharapkan agar dapat mengubah persepsinya 

tersebut sehingga mereka dapat mengatur jumlah anak yang diinginkan dan 

dapat menggunakan alat kontrasepsi. 

4. Bagi suami PUS yang memiliki sikap yang negatif terhadap alat kontrasepsi 

seperti, kondom mudah bocor, pemakaian kondom merepotkan, alat 

kontrasepsi menggurangi kejantanan pria, diharapkan agar dapat mengubah 

sikapnya tersebut agar mereka dapat ikut menggunakan alat kontrasepsi.  


