
 Penelitian ini terbatas pada mengetahui pengetahuan dan sikap Akseptor terhadap efek 

penambahan berat badan dari KB suntik. Sikap merupakan suatu respon individu terhadap suatu 

stimulus yang masih bersifat tertutup sedangkan tindakan merupakan respon individu yang lebih 

jauh lagi yang bersifat terbuka. 

 

 

 

BAB 7 

PENUTUP 

7.1  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya beserta 

analisanya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Pengetahuan Akseptor KB suntik di Puskesmas Pacar Keling Surabaya adalah  mayoritas 

baik . Sedangkan untuk data sikap Akseptor KB suntik tentang efek penambahan berat badan 

didapatkan bahwa sebagian besar positif . 

 Dan setelah dilakukan uji statistik Chi-square, ternyata tidak didapatkan adanya  hubungan 

antara pengetahuan dengan sikap Akseptor KB suntik tentang efek penambahan berat badan di 

Puskesmas Pacar Keling Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan mendapatkan nilai P  lebih  dari 

0,05 yaitu 0,326 dan nilai koefisiensi kontingensi yang kecil.  

7.2 Saran 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Akseptor KB Suntik 
Tentang Efek Penambahan Berat Badan Di Puskesmas Pacar Keling 
Surabaya

Agung Dwi Dharmayanti



7.2.1 Bagi masyarakat 

 Untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap akseptor tehadap efek penambahan berat 

badan dari KB suntik maka diharapkan khususnya ibu untuk selalu memperhatikan dan 

menghayati penyuluhan ataupun konseling yang telah diberikan oleh petugas kesehatan dan bagi 

masyarakat pada umumnya 

7.2.2 Bagi tim kesehatan atau institusi kesehatan 

 Setelah mengetahui hasil penelitian ini diharapkan petugas kesehatan ataupun Bidan yang 

memberikan pelayanan Keluarga Berencana dapat meningkatkan mutu pelayanan dengan 

memberikan konseling pada tiap Akseptor sebelum pemberian pelayanan metode KB khususnya 

pelayanan KB suntik. Pemberian penyuluhan dilaksanakan secara berkala dan menyeluruh pada 

seluruh lapisan masyarakat. 

7.2.3 Bagi peneliti selanjutnya 

 Agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, petugas kesehatan, institut 

terkait serta mahasiswa maka dipandang perlu adanya penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini 

juga dapat dijadikan sebagai data awal dikemudian hari dan diharapkan sampel lebih banyak lagi 

karena semakin banyak sampel maka hasil dari penelitian akan lebih baik. 

7.2.4 Bagi institusi Universitas airlangga Program Studi Pedidikan Bidan. 

 Institusi pendidikan sebagai tempat dalam menempuh ilmu kebidanan diharapkan hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur. 
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