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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Keadaan geografi

Puskesmas Pekauman didirikan pada tahun 1974 dengan luas

tanah 2,4 Ha. Puskesmas Pekauman terletak di Jalan K.S Tubun No.1

kelurahan Pekauman kecamatan Banjarmasin Selatan dengan nomor

telepon (0511) 3272105.

Wilayah kerja Puskesmas Pekauman berbatasan dengan :

a. Sebelah Utara    : Berbatasan dengan  Kecamatan  Banjarmasin Barat.

b. Sebelah Timur    : Berbatasan dengan Kelurahan Kelayan Dalam.

c. Sebelah Selatan:Berbatasan dengan Kabupaten Banjar.

d. Sebelah Barat :Berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala.

Luas wilayah kerja Puskesmas Pekauman 10,65 km2 yang

mencakup 54,7% wilayah kecamatan Banjarmasin Selatan. Wilayah kerja

puskesmas pekauman terdiri dari 5 (lima) Kelurahan, yaitu:

a. Kelurahan Pekauman, luasnya : 1,20 km2

b. Kelurahan Kelayan Barat, luasnya : 0,15 km2

c. Kelurahan Kelayan Selatan, luasnya : 1,02 km2

d. Kelurahan Basirih Selatan, luasnya : 3,23 km2

e. Kelurahan Mantuil luasnya : 5,05 km2

2. Visi, misi, motto dan maklumat

Visi

Menjadikan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pekauman sehat,

mandiri dan berkeadilan.
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Misi

a. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di

wilayah kerja Puskesmas Pekauman melalui peningkatan pengetahuan

dan kemampuan berperilaku hidup bersih dan sehat.

b. Memelihara dan meningkatkan mutu pemerataan dan keterjangkauan

pelayanan kesehatan yang diselenggarakan

c. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan

masyarakat beserta lingkungan.

d. Menciptakan individu, keluarga dan masyarakat mandiri dalam bidang

kesehatan

Motto

“...Melayani setulus hati...”

Maklumat

a. Kami akan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya sebagaimana

kami juga ingin dilayani dengan sebaik-baiknya

b. Kami berupaya terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kami

untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

c. Kami berusaha dengan upaya maksimal mencapai kinerja puskesmas

yang sebaik-baiknya

d. Kami menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran yang

membangun demi kepentingan bersama

3. Kependudukan

Jumlah  Penduduk  wilayah  kerja Puskesmas Pekauman sebanyak

58.456 jiwa yang terdiri dari laki-laki 29.677 jiwa (50,77 %) dan perempuan

28.779 jiwa (49,23 %) kepadatan penduduk tidak merata. Untuk

mengetahui  kepadatan  penduduk  setiap kelurahan dapat kita lihat pada

tabel 4.1 berikut :
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Tabel 4.1 Luas Wilayah, Banyaknya Penduduk dan Kepadatan Penduduk
wilayah Kerja Puskesmas Pekauman

Kelurahan Luas (km2) Banyaknya
Penduduk

Kepadatan
(/km2)

Pekauman 1,20 12.600 10.500
Kelayan Barat 0,15 9.374 6.249
Kelayan Selatan 1,02 12.010 11.774
Basirih Selatan 3,23 13.291 4.114
Mantuil 5,05 11.181 2.214

Jumlah 10.65 58.456 34.851
Sumber: Puskesmas Pekauman, 2017

4. Sarana dan prasarana Puskesmas Pekauman

Bangunan gedung Puskesmas Pekauman terdiri dari ruang kepala

puskesmas, ruang BP. Umum, ruang BP. Gigi, ruang loket, ruang apotek,

ruang KIA/KB, ruang tindakan, ruang laboratorium, ruang tata usaha, ruang

MTBS Anak, ruang gizi, ruang PKPR, ruang kesling dan TB Paru, ruang

IMS, aula/rapat, ruang gudang obat, mushalla, gudang, wc karyawan, WC

pasien.

Sarana transportasi yang dimiliki puskesmas pekauman satu buah

mobil pusling, satu buah sepeda motor Kawasaki Kaze, Yamaha Vega R,

dua buah sepeda motor Honda Revo, dan Sarana telekomunikasi berupa

satu buah pesawat telepon: (0511) 3272105. Puskesmas Pekauman

memiliki 5 (lima) buah puskesmas pembantu (Pustu), yaitu Pustu Kelayan

Selatan, Pustu Basirih, Pustu Mantuil, Pustu Kuin Kecil dan Pustu Lingkar

Basirih.

Puskesmas Pekauman memiliki 5 (lima) buah Pos Kesehatan Desa

(Poskesdes) yaitu:

a. Poskesdes Pekauman (Belum ada bangunan)

b. Poskesdes Kelayan Barat (Belum ada bangunan)

c. Poskesdes Kelayan Selatan (Sudah ada bangunan di Rumah Susun)

d. Poskesdes Handil Bamban (Kelurahan Basirih Selatan)
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e. Poskesdes Tanjung Pandan (Kelurahan Mantuil)

5. Sumber Daya Manusia

Puskesmas Pekauman memiliki 50 karyawan yang terdiri dari

tenaga medis dan paramedis. Data ketenagaan yang ada pada Puskesmas

Pekauman dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Data ketenagaan Puskesmas Pekauman tahun 2017

Jenis Ketenagaan Jumlah (Orang)
Kepala Puskesmas (Dokter) 1
Kasubbag Tata Usaha 1
Dokter Umum 4
Dokter Gigi 1
Apoteker 1
Perawat 8
Perawat Gigi 3
Bidan 12
Bidan PTT 1
Pekarya Kesehatan 2
Tata Usaha (SMA) 1
Asisten Apoteker 2
Analis Laboratorium 2
Sanitarian 2
Nutrisionis 5
Fisioterapi 1
Verifikator Keuangan 1
Refraksionis Optisien 1
Tenaga Honorer 1

Jumlah 50
Sumber: Puskesmas Pekauman, 2017

6. Sistem pelayanan puskesmas Pekauman

Puskesmas Pekauman melakukan pelayanan setiap hari senin

sampai dengan sabtu. Jam buka loket pelayanan Puskesmas Pekauman

yaitu:

Senin-Kamis : 08.00 - 12.00 WITA

Jumat : 08.00 - 10.00 WITA

Sabtu : 08.00 - 11.00 WITA

Puskesmas Pekauman memberikan pelayanan pengobatan umum,

gigi, KIA/KB, imunisasi, MTBS/Anak, PKPR, apotek, gizi, klinik sanitasi,
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mata, fisioterapi dan laboratorium yang dilaksanakan mulai pukul 08.00

dengan pelaksana dokter, dokter gigi, perawat, perawat gigi, bidan,

fisioterapis, analis kesehatan, apoteker, pelaksana gizi, sanitarian dan

refraksi optisien.

Puskesmas Pekauman juga memberikan pelayanan administrasi

berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS) umum dan PNS, Surat

Keterangan Bebas Buta Warna, Surat Keterangan Bebas Tato dan lain

sebagainya. Puskesmas Pekauman melayani lapisan masyarakat di

wilayah kerja Puskesmas Pekauman dan di luar wilayah kerja Puskesmas

Pekauman.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan data usia, paritas, pekerjaan dan tingkat

pendidikan akseptor KB suntik. Pengambilan data dilakukan kepada 30 orang

akseptor KB suntik 3 bulan pada bulan Juli 2018. Data penelitian diambil

melalui lembaran ceklist yang dibagikan kepada akseptor KB suntik 3 bulan

yang terpilih menjadi responden.

1. Usia akseptor KB suntik 3 bulan

Usia akseptor KB aktif dalam penggunaan kontrasepsi suntik 3

bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasindapat dilihat pada tabel 4.3

berikut.

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Usia Akseptor KB Aktif dalam Penggunaan
Kontrasepsi Suntik 3 Bulan di Puskesmas Pekauman
Banjarmasin Tahun 2018

No. Usia Frekuensi (n) Persentase (%)
1 Berisiko (<20 tahun atau >35

tahun)
12 40

2 Tidak berisiko (20-35 tahun) 18 60
Jumlah 30 100

Sumber: Data Primer, 2018
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Tabel 4.3 menunjukkan bahwa akseptor KB suntik sebagian besar

memiliki usia yang tidak berisiko (20-35 tahun) yaitu berjumlah 18 orang

(60%).

2. Paritas akseptor KB suntik 3 bulan

Paritas akseptor KB aktif dalam penggunaan kontrasepsi suntik 3

bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin dapat dilihat pada tabel 4.4

berikut.

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Paritas Akseptor KB Aktif dalam
Penggunaan Kontrasepsi Suntik 3 Bulan di Puskesmas
Pekauman Banjarmasin Tahun 2018

No. Paritas Frekuensi (n) Persentase (%)
1 Primipara 16 53,3
2 Multipara 13 43,4
3 Grandemultipara 1 3,3

Jumlah 30 100
Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa akseptor KB suntik sebagian besar

memiliki status paritas primipara yaitu berjumlah 16 orang (53,3%).

3. Pekerjaan akseptor KB suntik 3 bulan

Pekerjaan akseptor KB aktif dalam penggunaan kontrasepsi suntik

3 bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin dapat dilihat pada tabel 4.5

berikut.

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Pekerjaan Akseptor KB Aktif dalam
Penggunaan Kontrasepsi Suntik 3 Bulan di Puskesmas
Pekauman Banjarmasin Tahun 2018

No. Pekerjaan Frekuensi (n) Persentase (%)
1 Bekerja 5 16,7
2 Tidak bekerja 25 83,3

Jumlah 30 100
Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa akseptor KB suntik sebagian besar

tidak bekerja yaitu berjumlah 25 orang (83,3%).
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4. Tingkat pendidikan akseptor KB suntik 3 bulan

Tingkat pendidikan akseptor KB aktif dalam penggunaan

kontrasepsi suntik 3 bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin dapat

dilihat pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Akseptor KB Aktif dalam
Penggunaan Kontrasepsi Suntik 3 Bulan di Puskesmas
Pekauman Banjarmasin Tahun 2018

No. Tingkat Pendidikan Frekuensi (n) Persentase (%)
1 Dasar (SD-SMP) 20 66,7
2 Menengah (SMA) 8 26,7
3 Tinggi (perguruan tinggi) 2 6,7

Jumlah 30 100
Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa akseptor KB suntik sebagian besar

memiliki tingkat pendidikan dasar (SD-SMP) yaitu berjumlah 20 orang

(66,7%).

C. Pembahasan

Penelitian karakteristik akseptor KB aktif dalam penggunaan

kontrasepsi suntik 3 bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin ini

menggunakan data primer yang diambil langsung dari akseptor KB suntik 3

bulan. Karena penulis ingin mendapatkan keakuratan data seperti usia dan

ingin mengetahui lama penggunaan kontrasepsi sehingga pengambilan data

dilakukan langsung yang bersumber pada akseptor KB suntik 3 bulan.

Paparan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Usia akseptor KB aktif dalam pemilihan kontrasepsi suntik 3 bulan

Hasil penelitian didapatkanakseptor KB suntik sebagian besar

memiliki usia yang tidak berisiko (20-35 tahun) yaitu berjumlah 18 orang

(60%). Data tersebut menunjukkan bahwa tingginya proporsi responden

yang memiliki usia tidak berisiko untuk hamil ataupun melahirkan. Data
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usia ini didapatkan secara langsung dari akseptor KB suntik berdasarkan

perhitungan lama waktu hidup responden sejak dilahirkan sampai dengan

penelitian ini dilaksanakan.

Hasil penelitian menunjukkan usia akseptor KB aktif suntik 3 bulan

lebih banyak pada rentang 20-35 tahun disebabkan karena pada rentang

umur 20 – 35 tahun adalah periode yang paling baik untuk melahirkan.

Akseptor KB yang telah melahirkan anak pertama pada periode ini,

sangat dianjurkan oleh petugas kesehatan di Puskemas Pekauman untuk

menggunakan kontrasepsi dengan tujuan untuk menjarangkan kehamilan.

Apabila akseptor KB merencanakan untuk mempunyai anak kembali,

kontrasepsi suntik 3 bulan dapat dihentikan sesuai keinginan akseptor KB

tersebut dan kesuburan akan segera kembali.

Kontrasepsi suntik 3 bulan banyak dipilih wanita yang berumur 20-

35 tahun karena periode usia wanita di atas 35 tahun terutama setelah

mempunyai 2 anak akan disarankan petugas kesehatan untuk memilih

kontrasepsi jangka panang karena wanita dengan usia di atas 35 tahun

dianjurkan untuk tidak hamil/tidak punya anak lagi dengan alasan

medisdan alasan lainnya.

Menurut Wahyuni (2013) wanita berumur 20-35 tahun merupakan

fase menunda atau mencegah kehamilan, sehingga wanita tersebut dapat

memilih alat kontrasepsi dengan reversibilitas tinggi, artinya kembali

kesuburan dapat terjamin 100%.

Metode kontrasepsi suntik direkomendasikan kepada akseptor yang

berusia 20-35 tahun karena metode kontrasepsi suntik sangat efektif

untuk menjarangkan kehamilan pada usia tersebut. Untuk umur dibawah

20 tahun dan diatas 35 tahun tidak direkomendasikan untuk

menggunakan kontrasepsi suntik, karena terkait dengan efek samping
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dari hormon yang terkandung didalam kontrasepsi suntik tersebut, untuk

umur diatas 35 tahun direkomendasikan untuk menggunakan MKJP

(Kurniawan, 2016).

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Limoy (2017) yang

mendapatkan bahwa ibu di BPS Arismawati Kabupaten Kubu Raya

sebagian besar memiliki usia 20-35 tahun yaitu sebanyak 27 orang

(60%). Hasil penelitian Hety (2014) mendapatkan bahwa akseptor suntik

di BPS Ny. Nanik Kelurahan Kauman Kecamatan Mojosari Kabupaten

Mojokerto sebagian besar memiliki usia pada rentang 20-35 tahun

sebanyak 101 orang (60,1%).

2. Paritas akseptor KB suntik 3 bulan

Hasil penelitian didapatkan akseptor KB suntik 3 bulan sebagian

besar memiliki status paritas primipara yaitu berjumlah 16 orang (53,3%).

Responden sebagian besar baru memiliki 1 orang anak tentunya mereka

menginginkan anak kembali sehingga mereka menggunakan kontrasepsi

suntik 3 bulan agar mudah menghentikan kontrasepsi tersebut jika

mereka merasa sudah siap untuk menambah jumlah anak.

Responden yang memiliki status primipara menggunakan

kontrasepsi suntik 3 bulan karena mereka hanya menunda untuk

mempunyai anak karena ingin mempunyai keluarga kecil bahagia

sejahtera serta tidak ingin terbebani ketika mempunyai jumlah anak yang

banyak ketika anak pertama mereka masih kecil. Jika mempunyai anak

yang banyak dalam rentang usia yang tidak terlalu jauh tentunya dalam

merawat anak tidak dapat semaksimal mungkin sehingga mereka

memutusakan hanya menunda kehamilan melalui penggunaan

kontrasepsi suntik 3 bulan.
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Responden yang baru melahirkan anak 1 sebagian besar memilih

KB suntik, hal ini menunjukkan responden yang baru memiliki anak satu

menginginkan anak lagi namun menunggu waktu yang dirasa tepat

sehingga mereka lebih menggunakan kontrasepsi suntik. Paritas yang

dimiliki responden mempengaruhi pemilihan metode kontrasepsi yang

akan digunakan. Semakin banyak anak yang dimiliki maka semakin besar

kecenderungan untuk menghentikan kesuburan sehingga lebih cenderung

untuk memilih metode kontrasepsi jangka panjang.

Jumlah anak merupakan salah satu faktor yang paling mendasar

mempengaruhi perilaku pasangan usia subur (keluarga) dalam

menggunakan metode kontrasepsi. Salah satu hal yang mendorong

seseorang untuk memutuskan akan mengikuti program KB adalah apabila

merasa bahwa banyaknya anak yang masih hidup sudah mencukupi

jumlah anak yang diinginkan. Jadi, banyaknya anak yang masih hidup

mempengaruhi keikutsertaan seseorang dalam mengikuti KB. Semakin

besar jumlah anak hidup yang dimiliki seseorang, semakin besar

kemungkinan untuk membatasi kelahiran (Indahwati, 2017).

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Kaporina (2016)

yang mendapatkan bahwa akseptor kontrasepsi suntik di Puskesmas

Banguntapan II sebagian besar dengan paritas primipara sebanyak 53

orang (51,5%). Hasil penelitian Astuti (2015) mendapatkan bahwa ibu

yang tergolong primipara (melahirkan satu kali) di Klinik Pratama Sartika

Bandar Lampung sebagian besar menggunakan metode kontrasepsi

suntik sebanyak 22 orang (84,6%).

3. Pekerjaan akseptor KB suntik 3 bulan

Hasil penelitian didapatkan akseptor KB suntik 3 bulan sebagian

besar tidak bekerja yaitu berjumlah 25 orang (83,3%). Akseptor KB suntik
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3 bulan sebagian besar ibu yang tidak bekerja karena penggunaan

kontrasepsi suntik 3 bulan tidak membutuhkan biaya yang begitu mahal,

masih dapat dijangkau oleh ibu rumah tangga yang penghasilannya

hanya tergentung oleh suami.

Proporsi penggunaan kontrasepsi 3 bulan lebih banyak pada ibu

yang tidak bekerja karena mereka lebih banyak waktu di rumah untuk

menjaga dan merawat anak sehingga mereka hanya menunda kehamilan

dan berpeluang besar untuk menginginkan anak kembali, oleh sebab itu

mereka menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan agar mudah

menghentikan pemakaiannya.

Data lainnya juga menunjukkan terdapat responden yang bekerja

namun juga menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan, hal ini dapat

disebabkan karena jenis pekerjaan mereka lebih banyak disektor

perdagangan (jualan) yang tidak ada aturan formal mengikat mereka.

Pekerjaan tersebut tetap dapat dilakukan meskipun sambil merawat atau

menjaga anak sehingga jika mereka suatu waktu ingin hamil maka

mereka akan mudah menghentikan penggunaan kontrasepsi tersebut.

Menurut Wahyuni (2013) status pekerjaan dapat berpengaruh

terhadap keikutsertaan KB karena adanya faktor lingkungan pekerjaan

yang mendorong seseorang untuk ikut dalam KB, sehingga secara tidak

langsung akan mempengaruhi status dalam pemakaian kontrasepsi.

Penggunaan kontrasepsi tentunya memerlukan sejumlah biaya

dan kelompok yang berpendapatan rendah mempunyai akses yang lebih

besar terhadap pelayanan apabila program disubsidi seperti KB suntik.

Kontrasepsi hormonal jenis suntik di Indonesia banyak dipakai karena

kerjanya efektif, harga murah dan aman (Nikmah, 2015).
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Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Romadhon

(2013) yang mendapatkan bahwa dari 50 orang akseptor di wilayah

Gajahan Surakarta sebagian besar tidak bekerja yaitu sebanyak 42 orang

(84%). Status pekerjaan pada dasarnya digunakan untuk mengetahui

bagaimana pada akseptor untuk mengisi waktu sehari-hari. Akseptor yang

bekerja lebih banyak mencurahkan tenaga dan pikiran untuk

pekerjaannya sehingga waktu longgarnya pun sedikit. Hal tersebut juga

menjadi pertimbangan akseptor untuk memilih suatu kontrasepsi tertentu.

4. Tingkat pendidikan akseptor KB suntik 3 bulan

Hasil penelitian didapatkan akseptor KB suntik sebagian besar

memiliki tingkat pendidikan dasar (SD-SMP) yaitu berjumlah 20 orang

(66,7%).Data ini menunjukkan penggunaan kontrasepsi suntik 3 bulan

lebih banyak digunakan akseptor yang memiliki tingkat pendidikan

rendah.

Orang yang memiliki pendidikan lebih rendah tentunya kurang dapat

memahami keuntungan dan dampak yang ditimbulkan jika mereka hamil

kembali dibandingkan dengan akseptor yang memiliki tingkat pendidikan

tinggi, sehingga mereka hanya berniat menunda kehamilan saja melalui

penggunaan kontraspsi suntik 3 bulan.

Tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat

menentukan pengetahuan dan persepsi responden terhadap pentingnya

sesuatu hal, termasuk pentingnya pemilihan kontrasepsi. Hal ini

disebabkan seseorang yang berpendidikan tinggi akan lebih luas

pandangannya dan lebih mudah menerima ide/gagasan yang baru

sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki tingkat

pendidikan yang lebih rendah akan cenderung memilih kontrasepsi suntik
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sedangkan responden yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi

akan memilih jenis kontrasepsi jangka panjang.

Menurut Lontaan (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat

pendidikan seseorang semakin rasional dalam pengambilan berbagai

keputusan. Peningkatan tingkat pendidikan akan menghasilkan tingkat

kelahiran yang rendah karena pendidikan akan mempengaruhi persepsi

negatif terhadap nilai anak dan akan menekan adanya keluarga besar.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

seseorang dalam menerima ide baru, termasuk menggunakan

kontrasepsi. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan lebih

luas dan mudah dalam menerima ide, lebih mandiri dan rasional dalam

mengambil suatu keputusan dan tindakan Pemilihan kontrasepsi suntik 3

bulan dapat berkaitan dengan tingkat pendidikan (Jurisman, 2014).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kurniawan (2016)

yang mendapatkan bahwa akseptor yang memilih kontrasepsi suntik di

wilayah kerja Puskesmas Sungai Bakau Kecamatan Mempawah Timur

Kabupaten Mempawah sebagian besar adalah askeptor pendidikan dasar

(SD-SMP) sebanyak 30 orang (62,5%).
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkanakseptor KB suntik di

Puskesmas Pekauman sebagian besar memiliki usia yang tidak berisiko

(21-35 tahun) yaitu berjumlah 18 orang (60%). sebagian besar memiliki

status paritas primipara yaitu berjumlah 16 orang (53,3%), sebagian besar

tidak bekerja yaitu berjumlah 25 orang (83,3%), akseptor KB suntik

sebagian besar memiliki tingkat pendidikan dasar (SD-SMP) yaitu

berjumlah 20 orang (66,7%).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi Puskesmas Pekauman Banjarmasin

Puskemas Pekauman disarankan untuk memberikan pendidikan

kesehatan misalnya melalui pembagian leaflet ataupun selebaran tentang

informasi dalam pemilihan kontrasepsi yang sesuai dengan karakteristik

akseptor.

2. Bagi institusi pendidikan

Diharapkan Institusi Pendidikan dapat menambah kegiatan kepada

mahasiswa kebidananuntuk melakukan promosi kesehatan pada setiap

Praktik Klinikmengenai pemilihan kontrasepsi yang sesuai dengan

karakteristik akseptor.
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3. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan variabel karakteristik yang

lainnya misalnya status ekonomi dan faktor-faktor yang lainnya atau

menggunakan metode penelitian yang berbeda dan lebih bervariasi

dengan menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak.


