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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

a. Karakteristik akseptor KB di Puskesmas Karangawen II dari 100 

responden, kategori usia dari akseptor KB terbanyak adalah akseptor 

dengan usia 26 sd 35 tahun dengan jumlah sebanyak 52 responden (52%), 

keseluruhan responden beragama islam (100%),  tingkat pendidikan 

responden sebagian besar adalah SMA yaitu sebanyak 71 responden 

(71%) sebagian besar responden bekerja sebagai karyawan swasta yaitu 

sebanyak 43 responden (43%) dan sebagian besar responden 

menggunakan alat kontrasepsi suntik yaitu sebanyak 86 (86%). 

b. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 25-11 september 

2020 maka dapat disimpulkan gambaran kepatuhan akseptor KB di 

Puskesmas Karangawen II dalam kategori tinggi (rata-rata nilai indek 

84.16). Dapat disimpulkan dari hasil pembahasan bahwa beberapa faktor 

yang mempengaruhi tingkat akseptor KB yaitu sikap akseptor KB dan 

penyedia layanan fasilitas kesehatan. Karakteristik pemenuhan kepatuhan 

yang tertinggi adalah sikap dari akseptor KB terhadap keseluruhan aspek 

dalam pelaksanaan program KB dan Kualitas dari penyedia layanan 

fasilitas kesehatan. Akseptor yang memiliki sikap positif dalam 

melaksanakan program KB mengindikasikan bahwa akseptor KB patuh 

terhadap pelaksanaan program KB. Penyedia layanan kesehatan juga 

berperan penting dalam mendukung kepatuhan akseptor KB karena 

memberikan pengaruh secara langsung terhadap kenyamanan, kemudahan 

dan keamanan akseptor KB dalam menjalankan program KB. 

B. Saran 

1. Bagi pendidikan keperawatan 

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat dijadikan 

landasaran teori atau masukan yang berguna untuk mahasiswa  
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keperawatan dan institusi sebagai upaya meningkatkan asuhan 

keperawatan dibidang maternitas. 

2. Bagi Rumah Sakit 

Dalam bidang keperawatan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

masukan dan dasar dalam menyusun rencana asuhan keperawatan. 

Perawat dapat mengaplikasikan aspek maternitas dalam merencanakan 

program KB khususnya pada akseptor KB.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti menyadari bahwa peneliti kurang mengkaji lebih dalam kepatuhan 

akseptor KB beserta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan akseptor 

KB, sehingga peneliti mengharapkan untuk penelitian selanjutnya perlu 

mengkaji lebih mendalam terkait kepatuhan akseptor KB beserta faktor-

faktor yang mempengaruhi meningkatnya kepatuhan akseptor KB. 
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