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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

       MKJP merupakan cara kontrasepsi yang efektif dan efisien digunakan 

dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun sebagai salah satu strategi dari 

pelaksanaan program KB sendiri seperti tercantum dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2014-2009 adalah 

meningkatnya penggunaan MKJP seperti IUD, implant (susuk) dan 

sterilisasi namun penggunaan MKJP masih rendah angkanya ini di 

pengaruhi oleh banyak faktor. 

      Dari 3 jurnal yang dijadikan  sumber Literature Review dan telah 

dirumuskan sesuai dengan topik:  

1. Jurnal 1 sikap yang terbentuk menjadi perilaku untuk mendukung atau 

tidak mendukung pemilihan kontrasepsi jangka panjang menjadi faktor 

pemilihan kontrasepsi namun terbentuknya sikap dan perilaku 

dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang paling domain adalah 

tingkat pengetahuan tentang MKJP terutama tentang efek samping 

penggunaan MKJP karena akan sangat sikap dan perilaku untuk 

mendukung atau menolak penggunaan MKJP. Maka semakin rendah 

pengetahuannya tentang metode kontrasepsi terutama MKJP akan 

mempengaruhi sikap untuk tidak mendukung penggunaan MKJP 

sehingga menjadikan angka pengguna MKJP semakin rendah.
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2. Jurnal 2 Pada penelitian ini didapatkan bahwa faktor-faktor yang 

memepengaruhi dalam penelitian ini adalah mengenai kaarkteristik ibu 

yaitu tentang usia, paritas, pendidikan serta pengalaman ber-KB 

berpengaruh dalam pemilihan MKJP. Usia ibu dibawah 35 tahun dan 

paritas yang masih sedikit sekitar 2-3 anak memilih menggunakan Non-

MKJP dibanding ibu yang berusia 35 tahun keatas dengan paritas sudah 

lebih dari 3. Selanjutnya mengenai level pendidikan atau tingkat 

pendidikan yang dimaksudkan adalah pendidikan formal seperti SD, 

SMP, SMA, didapatkan bahwa ibu dengan pendidikan menegah keatas 

lebih memilih menggunakan Non-MKJP dibanding ibu dengan 

pendidikan rendah yang lebih memilih MKJP, pengalaman ber-KB juga 

berpenagaruh dalam pemilihan MKJP karena banyak ditemukan 

akseptor baru yang belum pernah menggunakan KB sebekumnya lebih 

memilih Non-MKJP.   

3. Jurnal 3 Dalam jurnal penelitian ini didapatkan antara pengetahuan dan 

tingkat ekonomi terdapat hubungan dalam mempengaruhi rendahnya 

pemilihan atau penggunaan MKJP. Hasil penelitian didapatkan bahwa 

sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik nilainya 

mempengaruhi penggunaan MKJP dengan responden 118 mempunyai 

pengetahuan yang baik nilainya lebih dari 50% menggunakan MKJP. 

Tingkat ekonomi dengan penghasilan (< Rp. 980.000,-) menunjukan 
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lebih memilih Non-MKJP dan penghasilan (>Rp. 980.000,-) lebih 

memilih MKJP.  

B. Saran  

1. Bagi Penulis 

a. Tugas Akhir Literature Review ini masih menggunakan sumber 

nasional saja sehingga perlu lebih memperluas sumber penelitian 

sehingga dapat mengembangkan lebih lagi penelitiannya.  

b. Tugas Akhir Literature Review masih banyak kekurangan sehingga 

menajdi acuan untuk penulis menyempurnakan kedepannya hasil 

karya tulis sehingga menjadi lebih sempurna lagi.  

2. Bagi Pembaca  

a. Tugas Akhir Literature Review masih bayak kurang dan salahnya 

maka Kritik dan saran sangat membangun bagi penulis. 

b. Tugas Akhir Literature Review dapat dijadikan sumber untuk 

melakukan   
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