
BAB V 

PENUTUP 

1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Pengetahuan ibu tentang KB IUD di Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan 

Gunung Tabur Kabupaten Berau sebagian besar baik yaitu 87 responden 

(49,4%) dan hanya 15 responden(8,5%) yang berpengetahuan kurang 

2. Dukungan suami terhadap ibu dalam penggunaan KB IUD di Kelurahan 

Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau sebagian besar 

tidak mendukung yaitu 130 responden (73,9%) dan hanya 46 responden 

(26,1%) yang mendapat dukungan suami 

3. Minat ibu terhadap KB IUD di Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan 

Gunung Tabur Kabupaten Berau sebagian besar tidak berminat yaitu 130 

responden (73,9%) dan hanya 46 responden (26,1%) yang berminat. 

4. Ada hubungan pengetahuan dengan minat ibu dalam penggunaan KB IUD 

di Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau 

dengan hasil p-value 0,000< 0,05 yang berarti H1 diterima. 

5. Ada hubungan dukungan suami ibu dengan minat ibu dalam penggunaan 

KB IUD di Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur 

Kabupaten Berau dengan hasil p-value 0,000< 0,05 yang berarti H1 

diterima. 

 

 



B. Saran 

1. Untuk Institusi Pendidikan  

Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang 

macam-macam faktor yang mempengaruhi rendahnya minat ibu dalam 

penggunaan kb iud dan diharapkan bisa digunakan sebagai referensi untuk 

melengkapi bahan perpustakaan dan bahan bacaan yang bermanfaat dalam 

proses belajar mengajar. 

2. Untuk tempat penelitian 

Diharapkan dapat memberikan penyuluhan dan pendidikan kesehatan 

tentang Alat kontrasepsi IUD dan Diharapkan bisa digunakan sebagai 

bahan masukan dan informasi kepada petugas dan masyarakat pada 

pasangan usia subur untuk menggunakan alat kontrasepsi IUD sebagai 

pilihannya.  

3. Untuk peneliti 

Diharapkan peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

menerapkan ilmu yang didapat dan berguna untuk melatih peneliti 

mengadakan penelitian langsung di masyarakat. 

4. Untuk responden  

Diharapkan dapat  menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi 

responden agar dapat mengetahui tentang KB IUD dan diharapkan suami 

ikut serta dalam pemilihan alat kontrasepsi yang digunakan. 

 

 


