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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Distribusi umur responden pengguna kontrasepsi hormonal terbanyak 

terdapat pada umur 31-40 tahun. Tingkat pendidikan responden paling 

banyak lulusan dasar (SD/SMP). Sedangkan jenis pekerjaan sebagian besar 

responden sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT). Adapun penghasilan keluarga 

tiap bulan yang didapatkan sebagian besar responden kurang dari Upah 

Minimal Regional (UMR) yang ditetapkan di kabupaten Gunungkidul, 

responden memiliki IMT normal, dan penggunaan kontrasepsi hormonal 

sebagian besar menggunakan kurang dari 5 tahun. 

2. Ada hubungan penggunaan kontrasepsi hormonal dengan peningkatan 

tekanan darah sistol. 

3. Rata-rata tekanan darah responden 2 tahun pertama menggunakan 

kontrasepsi hormonal 111/72 mmHg dan rata-rata tekanan darah responden 

setelah 2 tahun menggunakan kontrasepsi hormonal 113/73 mmHg. 

4. Rata-rata peningkatan tekanan darah sistol responden 2 tahun menggunakan 

kontrasepsi hormonal 2 mmHg dan rata-rata tekanan darah responden 

setelah 2 tahun  menggunakan kontrasepsi hormonal 1 mmHg. 

5. Menganalisis perbedaan peningkatan tekanan darah antar jenis alat 

kontrasepsi hormonal. 

a. Ada peningkatan tekanan darah sistol dan diastole pada kontrasepsi 

suntik kombinasi dan pil kombinasi. 
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b. Tidak ada peningkatan tekanan darah sistol dan diastole pada 

kontrasepsi suntik progestin, pil progestin, dan implan. 

B. Saran 

1. Bagi Masyarakat/Keluarga  

Khususnya pasangan suami istri yang akan mengikuti program 

Keluarga Berencana dan merencanakan menggunakan kontrasepsi 

hormonal dapat meminta petunjuk kepada tenaga medis atau kader 

kesehatan mengenai cara penggunaan serta komplikasinya terhadap 

berbagai permasalahan kesehatan wanita terutama kaitannya dengan 

kejadian peningkatan tekanan darah, disarankan untuk akseptor yang 

mempunyai riwayat hipertensi atau mempunyai faktor resiko hipertensi 

untuk menghindari pemakaian kontrasepsi jenis pil dan suntik 

kombinasi. Apabila telah dan ingin menggunakan kontrasepsi hormonal 

dalam pemakaian sebaiknya penggunaan kurang dari 2 tahun, atau batas 

pemakaian maksimal 5 tahun. 

2. Bagi Instansi Puskesmas 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan mengenai 

perbedaan peningkatan tekanan darah pada akseptor kontrasepsi 

hormonal, sehingga dapat menjadi tambahan bahan masukan dalam 

pengambilan kebijakan dan tindakan seperti mendukung gerakan 

program Keluarga Berencana, membangun kerjasama lintas sektor, 

penyuluhan alat kontrasepsi, dan screening awal pada akseptor baru oleh 

tenaga medis guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.  
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai refrensi 

untuk penelitian lebih lanjut. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar 

menambah variabel yang lebih banyak dan sampel yang digunakan juga 

lebih banyak. Dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-

faktor lain yang berhubungan dengan kontrasepsi hormonal. 

 

 

 

 


