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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka 

dalam bab ini penulis akan menarik  suatu kesimpulan Dan Memberi Saran-Saran 

Yang Diharapkan Akan Memebrikan Manfaat Bagi Balai Penyuluhan Keluarga 

Berencana di Kecamatan XIII Koto Kampar. 

6.1  Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Analisis Kepuasan 

Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Di 

Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut: 

1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Kualitas Pelayanan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dalam indikator 

prosedur dan persyaratan pelayanan dapat dikatakan “Sedang” dengan (mean 

= 2,84). Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang menyatakan setuju 

terhadap pernyataan  masyarakat merasa mudah dalam mengurus dan 

memenuhi persyaratan pelayanan. Namun demikian dalam mendapatkan 

informasi prosedur pelayanan KB masyarakat menyatakan Tidak setuju 

karena belum mendapatkan informasi tentang prosedur pelayanan KB yang 

diberikan oleh petugas pelayanan. wawancara yang peneliti lakukan hal ini 

juga disebabkan untuk mendapatkan informasi prosedur pelayanan keluarga 
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berencana masyarakat harus mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Balai 

Penyuluhan Keluarga Berencana yang mana dilakukan pada kelompok 

tertentu saja seperti Majlis ta’lim, posyandu dan kelompok PKK. Sedangkan 

masyarakat yang tidak mengikuti kelompok tersebut tidak mengetahui 

informasi prosedur pelayanan keluarga berencana.   

2.  Dalam Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Balai 

Penyuluhan Keluarga Berencana dalam indikator Kedisiplinan dan tangung 

jawab petugas pelayanan dapat dikatakan “sedang ” dengan (mean = 3,16). 

Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang Sangat setuju terhadap pernyataan  

petugas cepat tanggap dalam melayani peserta apalagi pegawai bekerja sama 

dengan beberapa puskesmas yang ada di kecamatan XIII koto kampar. 

Namun demikian, dalam hal petugas penyuluhan yang ditempatkan sesuai 

dengan keahlian dan fungsinya sangat rendah karena petugas penyuluh 

keluarga berencana belum sesuai dengan keahlian dan fungsinya sehingga 

dalam pemasangan alat kontrasepsi petugas harus bekerjasama dengan 

beberapa puskesmas/klinik dikecamatan XIII koto kampar.   

3. Kesimpulan dalam Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Balai 

Penyuluhan Keluarga Berencana dalam indikator kemampuan petugas 

pelayanan dapat dikatakan “Sedang” dengan (mean = 2,94). Hal ini dapat 

dilihat dari masyarakat yang Sangat setuju terhadap pernyataan  masyarakat 

merasa petugas kb sudah bisa dikatakan baik dalam memberikan pelayanan. 

Namun dalam hal petugas penyuluhan keluarga berencana telah tepat dalam 
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menerapkan pelayanan yang baik  masyarakat menyatakan sangat tidak 

setuju,. Akan tetapi pelayanan yang telah mereka dapatkan sudah baik dan 

sesuai dengan keinginan masyarakat. Namun realita yang terjadi dilapangan 

saat penulis melakukan penelitian pelayanan yang diberikan  kepada 

masyarakat tidak semua nya terpenuhi oleh petugas, masih terdapat 

masyarakat yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang telah diberikan 

oleh balai penyuluhan KB. 

4. kesimpulan Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Balai 

Penyuluhan Keluarga Berencana dalam indikator keadilan, kesopanan dan 

keramahan petugas pelayanan dapat dikatakan sedang dengan (mean=3,30), 

dari hasil wawancara dan tanggapan responden yang menyatakan setuju 

terhadap pernyataan masyarakat merasa pelayanan kb tidak tersosialisasi 

secara menyeluruh disetiap desa dan satu kecamatan. Namun dalam hal 

petugas kb memberikan pelayanan yang sama kepada peserta menyatakan 

tidak setuju karena masih ada terdapat masyarakat yang mengeluh di 

karenakan untuk mendapatkan obat-obat tersebut mereka harus mengeluarkan 

uang pribadi untuk pasang meskipun itu dari masyarakat kalangan bawah. 

Sementara dalam pernyataan, mereka menyatakan bahwa masyarakat 

kalangan bawah gratis dalam mendapatkan obat tersebut. 

5.  Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Kualitas Pelayanan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dalam indikator 

kewajaran, keastian biaya dan jadwal pelayanan dapat dikatakan “Sedang” 
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dengan (mean = 2,69). Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang Sangat 

setuju terhadap pernyataan masyarakat merasa biaya yang dikeluarkan jelas 

dengan penguaannya. Namun dalam hal pernyataan masyarakat merasa 

pegawai dengan mudah memberikan rincian biaya yang dikeluarkan oleh 

peserta menyatakan sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa kinerja 

pegawai dalam hal kejelasan biaya tidak berjalan dengan baik, petugas tidak 

memeberikan transparansi berkenaan dengan rincian biaya.. dimana masih 

terdapat keluhan masyarakat terkait biaya yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan jenis obat yang sama. Dan pegawai hanya mematok harga saja 

untuk berbagai jenis obat tersebut, tanpa ada kejelasan biaya yang sebenarnya. 

6. Dapat disimpulkan bahwa Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas 

Pelayanan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dalam indikator 

kenyamanan dan keamanan pelayanan dapat dikatakan “Sedang” dengan 

(mean = 2,84). Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang setuju karena 

sarana dan prasarana yang telah disediakan belum memadai. Namun dalam 

hal pernyataan saya merasa ketersediaan terhadap fasilitas pendukung 

pelayanan cukup memadai menyatakan tidak setuju. Dapat disimpulkan 

bahwa fasilitas pendukung sarana dan prasarana yang berkaitan dengan hal 

kenyamanan dan keamanan saat memberikan pelayanan kepada peserta  

dapat dikatakan belum memadai 

7. Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Balai Penyuluhan 

Keluarga Berencana secara umum masuk dalam ketegori “Sedang”. Dimana 
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terdapat nilai mean yang tertingi adalah pada Keadilan, Kesopanan dan 

Keramahan Petugas Pelayanan dengan (mean=3.30) dengan nilai Standar 

Deviasi (SD=0,17) masuk ketegori “sedang”, sedangkan yang memiliki nilai 

mean yang paling rendah adalah pada Kewajaran, Kepastian Biaya dan Jadwal 

Pelayanan dengan (mean=2,96) dengan nilai Standar Deviasi (SD=0,20) 

masuk ketegori “sedang”. 

8. faktor Penghambat Kualitas Pelayanan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 

Di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar adalah rendahnya 

kuantitas SDM, kurang kepastian biaya dan jadwal pelayanan, kurang 

sosilisasi dari pegawai kepada masyaakat, dan kurangnya sarana dan 

prasarana dalam memenuhi kepuasan masyarakat. 

6.2  Saran  

Adapun saran penulis mengenai Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Kinerja Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan XIII Koto Kampar 

Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan sumber daya manusia khususnya penyuluh keluarga 

berencana sehingga masyarakat dapat memahami program KB itu sendiri. 

2. Penulis menyarankan agar pihak Balai Peyuluhan Keluarga Berencana lebih 

gencar lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang 

program keluarga berencana 
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3. Agar meningkatkan sarana dan prasarana pokok maupun pendukung 

sehingga masyarakat merasakan kenyamanan dalam melaksanakan control 

program KB. 

4. Penulis menyarankan agar pihak Balai Penyuluhan Keluarga Berencana ini 

menguatkan kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dengan 

kesehatan sehingga balai penyuluhan KB lebih mudah dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya. 

 


