
BABV 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan 

Setelah menguraikan hasil penelitian di atas. dapat dikemukakan simpulan 

dan basil penelitian ini sebagai berikut : 

a Semakin tinggi motivasi PLKB maka semakin tinggi Keberhasilan kelompok 

UPPKS Kola Medan. 

b. Semakin tinggi kinelja PLKB maka semakin tinggi Keberhasilaa Kelompok 

UPPKS Kola Medan. 

c. Semakin tinggi motivasi dan kinelja PLKB secara bersama-sama maka 

semakin tinggi Keberhasilan kelompok UPPKS Kola Medan 

Terujinya tiga hlpotesis yang diajukan dalam penelitian ini secara empiris 

memberikan simpulan umum bahwa motivasi dan kinerja PLKB memiliki 

hubungan dan berkontribusi bagi upaya meningkatkan keberhasilan kelompok 

UPPKS. 

B. Im plikasi 

Terujinya hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menwtjukkan bahwa 

motivasi dan kinerja PLKB berhubungan dan memiliki kontribusi yang berarti 

bagi upaya menciptakan dan meningkatkan keberhasilan UPPKS Kola Medan. 
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Oleh karena itu dua aspek ini hendaknya meqjadi perhatian BKKBN Sumatera 

Utara pada wnurnnya, disamping unsur-unsur dibawahnya. Mengingat pentingnya 

memajukan kelompok ini bagi suksesnya program BKKBN maupun program 

Keluarga Berencana maka upaya pembinaan dan pengembangan baik teknis 

maupun non teknis secara terus menerus perlu dilakukan di masa yang akan 

datang. 

C. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, berikut mt akan dikemukakan 

beberapa saran, yaitu : 

!. Meskipun keberhasilan .kelompok UPPKS Kota Medan sudah berlangsung 

dengan baik, namun menurut hemat penehti perlu terus ditingkatkan . Hal ini 

mengingat kelompok ini merupakan ujung tombak bagi .peningkatan .dan 

kemajuan masyarakat pada umumnya dan peserta KB khususnya. 

2. Kepada Kepala BKKBN dan PLKB dan unsur lain yang terkait, agar lebih 

proaktif dan senantiasa membenl<an bimbingan dan pembinaan guna 

miningkatkan kualitas dan kuantitas keda kelompok UPPKS demi 

kemajuannya dimasa yang akan datang. 

3. Peneliti lai~ dari hasil penelitian ini terlihat bahwa masih ban yak faktor lain 

yang mempengaruhi keberhasilan kelompok UPPKS. Memperhatikan hal ini 

masih terboka kemungkinan untuk menggunakan variabellain selain variabel 

dalam penelitian ini untuk diteliti pada masa yang akan datang. 
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