
 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka simpulan 

yang dapat diambil adalah: 

1. Pengetahuan yang dimiliki Wanita Usia Subur yang berkunjung ke Ruang 

KIA/KB dan Imunisasi UPTD. Puskesmas I Dinkes Kecamatan Denpasar Barat 

sebagian besar (70,6%) memiliki pengetahuan yang baik tentang Alat Kontrasepsi 

Dalam Rahim. 

2. Persepsi yang dimiliki Wanita Usia Subur yang berkunjung ke Ruang KIA/KB 

dan Imunisasi UPTD. Puskesmas I Dinkes Kecamatan Denpasar Barat sebagian 

besar (63,5%) memiliki persepsi yang positif tentang Alat Kontrasepsi Dalam 

Rahim. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan persepsi yang 

ditimbulkan Wanita Usia Subur tentang Alat Kontrasepsi Dalam Rahim dengan p-

value sebesar 0,004. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas beberapa saran yang dapat disampaikan 

antara lain: 

1. Bagi Pihak Puskesmas  

Bagi pihak puskesmas diharapkan agar lebih meningkatkan kembali cara 

penyampaian informasi bagi pasien dengan baik sehingga menimbulkan persepsi 

yang semakin baik tentang Alat Kontrasepsi Dalam Rahim di masyarakat. 
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2. Bagi Wanita Usia Subur 

Bagi wanita usia subur agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang Alat 

Kontrasepsi Dalam Rahim baik melalui petugas kesehatan secara langsung, 

melalui media cetak atau elektronik serta mencari informasi dari lingkungan 

sekitar sehingga dapat menambah wawasan menjadi lebih baik. 

3. Bagi Tenaga Kesehatan 

Bagi tenaga kesehatan diharapkan agar lebih meningkatkan lagi 

kemampuan dalam memberikan informasi baik berupa penyuluhan atau konseling 

mengenai Alat Kontrasepsi Dalam Rahim.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Pagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan referensi atau acuan 

dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang atau melanjutkan 

pemelitian ini dengan mengembangkan variabel dan instrumen yang digunakan 

yaitu dengan meneliti hubungan pengetahuan, persepsi dengan keikutsertaan 

penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim, atau menggunakan variabel lain 

mengingat masih banyak wanita usia subur yang masih enggan menggunakan alat 

kontrasepsi jangka panjang bahkan masih banyak wanita usia subur yang tidak 

menggunakan alat kontrasepsi sehingga diperoleh hasil penelitian yang bervariasi. 


