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ABSTRAK 
 
 
TUMINI. NIM. S540209105. Pengaruh Pemberian Konseling terhadap  
Pengetahuan tentang KB dan Kemantapan dalam Pemilihan Alat Kontrasepsi pada 
Calon Akseptor KB di Wilayah Kerja Puskesmas Ngunut Kabupaten 
Tulungagung. 

Hingga saat ini jumlah penduduk Indonesia masih cukup tinggi dengan 
pertumbuhan 2,39%. Hal ini dapat berdampak terhadap pembangunan sehingga 
perlu kebijakan untuk membatasinya. Upaya pembatasan ini dilakukan melalui 
program yang disebut Keluarga Berencana dengan metode kontrasepsi. Saat ini 
terlah tersedia berbagai macam metode kontrasepsi sehingga calon akseptor harus 
mengetahui kelebihan, kekurang, efektivitas dan efisiensi setiap metode. Tujuan 
Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian konseling terhadap  
pengetahuan tentang KB dan kemantapan dalam pemilihan alat kontrasepsi pada 
calon akseptor KB di Wilayah Kerja Puskesmas Ngunut Kabupaten Tulungagung. 

Metode Penelitian adalah after only with control design. Populasi calon 
akseptor KB di Wilayah Kerja Puskesmas Ngunut Kabupaten Tulungagung 
sebanyak 6.315 responden dengan sampel 60 terbagi dua kelompok yaitu 30 
diberi konseling dan 30 tidak diberi konseling diambil dengan proportional 
cluster random sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner 
pengetahuan dan kemantapan pemilihan kontrasepsi. Data dianalisis dengan uji T 
2 sampel bebas (Two independent sample T-Test). 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan ada perbedaan pengetahuan antara 
kelompok diberi konseling dengan tidak diberi konseling dengan p<0,001) dan 
ada perbedaan kemantapan dalam pemilihan alat kontrasepsi pada calon akseptor 
KB antara kelompok diberi konseling dengan tidak diberi konseling dengan 
p<0,001). Hal ini disebabkan dengan konseling maka terjadi transfer informasi 
mengenai kelebihan, kekurangan, efektivitas dan efisiensi masing-masing alat  
kontrasepsi antara calon akseptor dengan petugas kesehatan. 

Dapat disimpulkan bahwa konseling efektif untuk meningkatkan 
pengetahuan dan kemantapan dalam pemilihan kontrasepsi pada calon akseptor. 
Disarankan agar petugas kesehatan tetap memberikan konseling kepada setiap 
calon akseptor untuk meningkatkan pengetahuan dan kemantapannya dalam 
memilih alat kontrasepsi. 
 
Kata kunci : Pengetahuan, Kemantapan, Kontrasepsi, Konseling 
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ABSTRACT 

Tumini. 5540109124. the effect of counseling administration on the family 
planning knowledge and the self-confidence in choosing contraception of the 
prospective acceptors of family planning program in the operational region 
of ngunut community health center, tulungagung regency. Thesis: The 
Graduate Program in Family Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta.  

Up to the present time, the number of Indonesian population is still high 
with the growth of 2.39% per year. This may affect the development program in 
the country. Therefore, there is a need for a policy that limits the episode. Such a 
policy is carried out through a program with a contraception method called 
Family Planning. Currently there have been various types of contraception so that 
the prospective acceptors of Family Planning Program should recognize the 
strength, weakness, effectiveness, and efficiency of each type of contraception. 

The objective of this research is to investigate the effect of counseling 
administration on the family planning knowledge and the self-confidence in 
choosing contraception of the prospective acceptors of family planning program 
in the operational region of Ngunut community Health Center, Tulungagung 
regency. 

This research used the research method of after only with control design. 
Its population was all of the 6.315 acceptors of the family planning program in 
the Community Health Center of Ngunut, Tulungagung regency. The samples of 
the research were 60 acceptors of the family planning program. The samples were 
taken by using a proportional cluster random sampling. The samples were divided 
into two groups. Each group consisted of 30. The first was given counseling while 
the second was not. The data of the research were taken through questionnaire of 
knowledge and self-confidence in choosing contraception. The data were then 
analyzed by using T 2 (Two independent sample T-Test). 

The results of the analysis show that there is a difference of knowledge on 
contraception between those who were given counseling and those who were not 
given counseling as indicated by p<0.001, and there is a difference of self-
confidence in choosing contraception between those who were given counseling 
and those who were not given counseling as indicated by p<0.001. The 
differences are mainly due to the counseling administration. The counseling has 
made the transfer of information on the strength, weakness, effectiveness, and 
efficiency of each type of contraception from the health officers to the prospective 
acceptors of Family Planning.  

Based on the results of the analysis, a conclusion is drawn that the 
counseling administration is very effective to improve the knowledge and self-
confidence in choosing contraception of the prospective acceptors of Family 
Planning. Therefore, the health officers are suggested to always conduct the 
counseling to every prospective acceptor of Family Planning so as to improve her 
knowledge and self-confidence in choosing contraception. 

 
Keywords:  Knowledge, self-confidence, contraception, counseling 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hingga saat ini jumlah penduduk dari hasil proyeksi penduduk 

sebesar 37.071.731 jiwa dengan pertumbuhan 2,39%, dengan kepadatan 798 

jiwa setiap 1 km, dengan rasio rata-rata jiwa/kk adalah 4 jiwa. Hal ini dapat 

berdampak terhadap pembangunan sehingga perlu kebijakan untuk 

membatasinya (Dinkesjatim, 2007).  Upaya pembatasan ini dilakukan melalui 

suatu program yang disebut Keluarga Berencana (KB). Keluarga berencana 

(KB) merupakan salah satu pelayanan kesehatan preventif yang paling besar 

dan utama (Bari, 2003). Melalui program KB akan terjadi pengendalian 

pertumbuhan jumlah penduduk sehingga dapat meningkatkan tingkat 

kesehatan dan kesejahteraan bagi keluarga. Pelayanan KB yang berkualitas 

tidak hanya terkait dengan pelayanan dalam pemasangan alat kontrasepsi 

akan tetapi juga terkait dengan pemberian Komunikasi Informasi dan Edukai 

(KIE) kepada akseptor maupun calon akseptor, sehingga calon akseptor 

semakin mantap dengan menentukan pilihan alat kontrasepsi (Suyono, 2007). 

Banyak calon akseptor mengalami kesulitan di dalam menentukan 

pilihan jenis kontrasepsi. Hal ini bukan karena terbatasnya metode 

kontrasepsi yang tersedia, melainkan akibat ketidaktahuan tentang berbagai 

kelebihan dan kelemahan atau efek samping masing-masing metode 

kontrasepsi (BKKBN RI, 2007). Sejalan dengan berubahnya paradigma 
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dalam pengelolaan kependudukan dari pengendalian populasi dan penurunan 

fertilitas menjadi pendekatan yang berfokus pada kesehatan reproduksi serta 

hak reproduksi, maka ada kebebasan untuk memilih metode kontrasepsi. 

Mengingat hal ini maka dikembangkan berbagai metode kontrasepsi yang 

dapat menjadi pilihan (Bari, 2003). Nemun demikian jika dilihat dari data 

akseptor yang ada, terlihat bahwa metode kontrasepsi tertentu lebih banyak 

peminatnya sementara metode yang lain masih sangat sedikit peminatnya.  

Menurut Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 

2002 menunjukkan sebesar 13,2 % akseptor pil; 27,8% akseptor suntik; 3,7% 

mantap operasi wanita (MOW); 0,4% mantap operasi pria (MOP); 4,3% 

implant; 6,2% intra uterine device (IUD); 0,9% kondom (BKKBN, 2008). 

Berdasarkan data SDKI 2003, jumlah akseptor KB mengalami peningkatan 

dari 57,4% pada tahun 1997 menjadi 60,3% pada tahun 2003. Diantara 

Pasangan Usia Subur (PUS) 5.918.271 pasang, sebanyak 11,72% merupakan 

peserta KB baru dan sebesar 77,80% merupakan akseptor KB aktif (BKKBN 

RI, 2007). Di Kabupaten Tulungagung jumlah penduduk sampai tahun 2008 

sebanyak 1.506.304 jiwa dengan pasangan usia subur (PUS) sebanyak 

289.337 dengan akseptor sebanyak 226.020 akseptor. Terlihat variasi 

pemilihan metode kontrasepsi adalah IUD sebanyak 13,64%, MOP sebanyak 

0,17%, MOW sebanyak 5,63%, Implant sebanyak 2,76%, suntik sebanyak 

62,89%, Pil sebanyak 14,32% dan kondom sebanyak 0,58%. Berdasarkan 

data ini terlihat bahwa suntik dan IUD termasuk kontrasepsi yang banyak 

peminatnya sementara MOP sangat minim peminatnya. 
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Penggunaan berbagai metode kontrasepsi tersebut sebenarnya tidak 

bermasalah. Permasalahan terletak pada aspek pemilihan metode kontrasepsi 

tersebut. Aspek yang perlu diperhatikan adalah pemilihan alat kontrasepsi 

apakah sudah didasari oleh pertimbangan faktor keuntungan, kerugian, 

efektivitas dan efisiensi dari masing-masing metode. Oleh karena itu setiap 

calon akseptor pada prinsipnya harus memiliki pengetahuan yang baik 

mengenai kelebihan dan kelemahan, efektivitas dan efisiensi dari masing-

masing metode kontrasepsi. Pertimbangan utama adalah terkait dengan 

kesesuaian tujuan ber-KB yaitu menunda kehamilan, menjarangkan anak atau 

mengakhiri masa reproduksi. Jika akseptor belum memiliki pengetahuan yang 

baik tidak menutup kemungkinan akan timbul efek samping yang terjadi 

sehingga menurunkan minatnya untuk ikut program KB atau dengan 

timbulnya efek samping maka dapat menyebabkan akseptor berganti alat 

kontrasepsi atau bahkan menghentikan penggunakan alat kontrasepsi 

(Hartanto, 2004). 

Guna mengatasi permasalahan diatas maka diperlukan suatu upaya 

untuk memberikan konseling atau Informasi dan Edukasi (KIE) pada setiap 

calon akseptor KB sebelum memutuskan pilihan metode kontrasepsi. Calon 

akseptor harus dibantu dengan alat bantu pengambilan keputusan ber-KB 

(ABPK) sehingga calon akseptor dapat memilih metode kontrasepsi sesuai 

dengan tujuannya dan mengetahui efek samping yang mungkin dihadapi 
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nanti, atau dengan kata lain akseptor memiliki kemantapan dalam 

menentukan pilihan alat kontrasepsi. 

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk mengadakan penilitian “Pengaruh Pemberian 

Konseling terhadap  Pengetahuan tentang KB dan Kemantapan dalam 

Pemilihan Alat Kontrasepsi pada Calon Akseptor KB di Wilayah Kerja 

Puskesmas Ngunut Kabupaten Tulungagung”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Pada latar belakang tersebut terungkap beberapa  permasalahan 

yang terkait dengan penelitian ini, yaitu : 

1. Dalam melakukan pemilihan alat kontrasepsi, akseptor sering kali tidak 

melalui proses konseling, akibatnya pemilihan yang dilakukan bukan didasari 

oleh pengetahuan dan kesesuaian kebutuhan (menunda kehamilan, mengatur 

usia anak atau mengakhiri masa reproduksi) akan tetapi memilih alat 

kontrasepsi dengan pertimbangan ikut-ikutan, atau menurut pilihan petugas 

atau tanpa pertimbangan pribadi sama sekali. 

2. Kurangnya konseling menyebabkan akseptor tidak mengetahui konsekuensi 

dari penggunaan alat kontrasepsi yang dipilih, misalnya timbulnya efek 

samping pada akseptor. 

3. Ketidaktahuan terhadap alat kontrasepsi yang digunakan menyebabkan 

akseptor cenderung mudah beralih ke metode atau alat kontrasepsi lain atau 

drop out jika terjadi efek yang bersifatnya fisiologis. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  di atas, maka diperoleh perumusan 

masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh pemberian konseling terhadap pengetahuan tentang KB 

pada calon akseptor KB di Wilayah Kerja Puskesmas Ngunut Kabupaten 

Tulungagung ? 

2. Adakah pengaruh pemberian konseling terhadap kemantapan dalam pemilihan 

alat kontrasepsi pada calon akseptor KB di Wilayah Kerja Puskesmas Ngunut 

Kabupaten Tulungagung ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh pemberian konseling terhadap  pengetahuan 

tentang KB dan kemantapan dalam pemilihan alat kontrasepsi pada calon 

akseptor KB di Wilayah Kerja Puskesmas Ngunut Kabupaten Tulungagung ? 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui pengaruh pemberian konseling terhadap  pengetahuan tentang KB 

pada calon akseptor KB di Wilayah Kerja Puskesmas Ngunut Kabupaten 

Tulungagung. 
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b. Mengetahui  pengaruh pemberian konseling terhadap kemantapan dalam 

pemilihan alat kontrasepsi pada calon akseptor KB di Wilayah Kerja 

Puskesmas Ngunut Kabupaten Tulungagung. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Membuktikan teori tentang pengaruh konseling terhadap peningkatan 

pengetahuan dan pengaruhnya terhadap kemantapan dalam menentukan 

pilihan metode kontrasepsi pada calon akseptor. 

2. Manfaat Empiris 

a. Menjadi masukan bagi peneliti karena memperoleh informasi tentang 

pengetahuan dan kemantapan pemilihan alat kontrasepsi.  

b. Dapat memberikan pengetahuan bagi calon akseptor tentang berbagai 

pertimbangan di dalam mementukan pilihan metode kontrasepsi baik atas 

dasar pertimbangan kelebihan dan kelemahan, efektivitas dan efisiensi dari 

masing-masing metode kontrasepsi sebagai dasar untuk menentukan alat 

kontrasepsi. 

c. Bisa mengetahui bahwa pengetahuan merupakan faktor yang perlu 

diperhatikan dan diberikan kepada calon akseptor agar dapat menjadi dasar di 

dalam menentukan pilihan alat kontrasepsi.  

d. Dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan informasi dari hasil 

penelitian untuk dikembangkan pada penelitian berikutnya berkaitan dengan 
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pengetahuan akseptor tentang berbagai alat kontrasepsi dan pemilihan alat 

kontrasepsi. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR,  

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

A. Kajian Teori 

1. Konsep Konseling 

a. Definisi Konseling 

Konseling (counceling) adalah proses pemberian informasi objektif 

dan lengkap, dilakukan secara sistematik dengan panduan keterampilan 

komunikasi interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan 

klinik, bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, 

masalah yang sedang dihadapi dan menentukan jalan keluar atau upaya untuk 

mengatasi masalah tersebut (Saifuddin, 2000 : 39).  

Konseling adalah proses komunikasi antara seseorang (konselor) 

dengan orang lain (Depkes RI, 2000).  

Konseling adalah proses pemberian informasi obyektif dan lengkap, 

dilakukan secara sistematik dengan paduan ketrampilan komunikasi 

interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik untuk 

membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang 

dihadapi dan menentukan jalan keluar/ upaya untuk mengatasi masalah 

tersebut (Saifuddin, 2001). 
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Konseling adalah proses pemberi bantuan seseorang kepada orang lain 

dalam membuat keputusan atau memecahkan masalah melalui pemahaman 

terhadap fakta, harapan, kebutuhan, dan perasaan klien (Lukman, 2002).  

Konseling pada hakikatnya merupakan metode penyuluhan. 

Notoatmodjo (2003 : 56) menegaskan “penyuluhan pada hakikatnya 

merupakan kegiatan menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, 

kelompok atau individu. Adanya pesan ini masyarakat, kelompok atau 

individu dapat memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik.  

Menurut Abraham and Shanley konseling merupakan aktivitas 

membantu orang lain untuk membuat keputusan mereka sendiri. Aktivitas ini 

mencakup pemberi perhatian dan hubungan yang menghargai dimana seorang 

klien dapat mempertimbangkan beberapa aspek hidupnya dan menghadapinya 

sesuai dengan kepuasannya sendiri. Hubungan konseling bukan merupakan 

hubungan timbal balik, namun dicurahkan pada perhatian akan kebutuhan 

klien (Trisnma, 2008). 

Darmawan (2008) menegaskan bahwa penyampaian informasi sangat 

berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan.  

Informasi merupakan salah satu unsur komunikasi dari "komunikator" 

kepada "komunikan" (Notoatmodjo, 2005 : 96). 

b. Tujuan Konseling 

Tujuan konseling adalah untuk membantu klien dalam memilih dan 

memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan pilihannya 

(Saifuddin, 2003 : 1).  
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Tujuan konseling adalah membantu klien melihat permasalahannya 

supaya lebih jelas sehingga klien dapat memilih sendiri jalan keluarnya 

(Fitriasari, 2006).  

Melalui konseling kontrasepsi mantap yang baik maka klien dapat 

menentukan pilihan kontrasepsinya dengan mantap sesuai keinginan mereka 

sendiri dan tidak akan menyesali keputusan yang telah diambilnya di 

kemudian hari. Konseling yang baik meningkatkan keberhasilan KB dan 

membuat klien menggunakan kontrasepsi lebih lama serta mencerminkan 

baiknya kualitas pelayanan yang diberikan (Sheilla, 2006). 

Menurut Murad tujuan pemberian konseling adalah : 

1) Memberikan informasi yang tepat, lengkap, serta obyektif mengenai berbagai 

metode kontrasepsi sehingga klien mengetahui manfaatnya bagi diri sendiri 

maupun keluarganya. 

2) Mengidentifikasi dan menampung perasaan negatif, misalnya keraguan 

maupun ketakutan yang dialami klien sehubungan dengan pelayanan KB atau 

metode kontrasepsi, sehingga konselor dapat membantu klien dalam 

penganggulangan. 

3) Membantu klien untuk memilih metode kontrasepsi yang terbaik bagi mereka. 

Terbaik disini berarti metode yang aman bagi klien dan yang ingin digunakan 

klien atau metode yang secara mantap dipilih klien. 

4) Membantu klien agar dapat menggunakan cara kontrasepsi yang mereka pilih 

secara aman dan efektif. 
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5) Memberi informasi tentang cara mendapatkan bantuan dan tempat pelayanan 

KB (Trisna, 2008). 

c. Unsur Konseling 

Menurut Carl Rogers dalam Abraham and Shanley, untuk mencapai 

tujuan dalam proses konseling perlu diperhatikan unsurr yang meliputi : 

 

1) Empati  

Empati merupakan kemampuan memahami pengalaman dan perasaan 

klien seperti yang dipahami oleh klien sendiri. Pemahaman ini mencakup 

makna dan nilai-nilai pada saat klien mengungkapkan dan 

mengkomunikasikan pengalamannya sehingga klien yakin bahwa konselor 

mempunyai pemahaman yang tepat tentang pengalamannya. 

2) Keikhlasan  

Konselor harus rela melibatkan dirinya dengan klien yang mencakup 

persepsi kecemasan, dan harapan klien. Klien juga harus diyakinkan bahwa 

konselor jujur dan ikhlas dalam memberikan perhatian. Keterlibatan yang 

ikhlas dapat meningkatkan kepercayaan dan harga diri dalam hubungan 

tersebut. 

3) Penghargaan positif tanpa syarat  

Mengarah pada semua bentuk kasih sayang kepada klien yang 

tergantung pada perilakunya. Hal ini memberikan suasana yang tidak 

mengancam, sehingga klien dapat mengungkapkan perasaannya dan segala 
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sesuatu tentang dirinya juga penting bagi klien untuk mengungkapkan aspek-

aspek pada diri yang mungkin tidak diterima oleh orang lain (Trisna, 2008). 

d. Faktor dalam Pelaksanaan Konseling 

Ada 2 faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan konseling. 

1) Faktor utama pada pelaksanaan teknik konseling  

Menurut Murad ada 2 aspek utama yang harus diperhatikan yaitu : 

menyampaikan informasi yang jelas, tepat, dan benar serta menunjukkan pada 

klien bahwa konselor memperhatikan dan memberi respek. 

2) Faktor penunjang konseling  

Menurut Murad beberapa faktor penunjang yang dapat mendukung 

keberhasilan suatu pelayanan konseling adalah ruang konseling, alat KIE 

yang digunakan, suasana konseling, sikap konselor dan penampilan konselor 

(Trisna, 2008) 

e. Tugas Konselor 

Menurut Murad (1994), tugas konselor kontrasepsi yaitu : membuat 

klien memiliki pengetahuan yang lengkap dan tepat mengenai berbagai alat 

kontrasepsi, konselor memberikan persiapan psikologis bagi klien yang akan 

mengikuti suatu metode/cara kontrasepsi, berdasarkan riwayat penyakit dan 

reproduksi mempertimbangkan apakah klien sudah memenuhi persyaratan 

untuk menjalani kontrasepsi sesuai dengan keadaan dan pilihannya, 

menjadwalkan atau merujuk klien untuk tindakan lain yang diperlukan 

(misalnya konseling lebih lanjut, dan lain-lain) (Trisna, 2008). 

f. Tahapan Konseling Kontrasepsi 
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Menurut Suyono (2004) tahapan konseling tentang kontrasepsi 

meliputi : 

1) Konseling Awal 

Konseling awal adalah konseling yang dilakukan pertama kali 

sebelum dilakukan konseling spesifik. Bisaanya dilakukan oleh petugas KB 

lapangan (PLKB). Yang diberikan gambaran umum tentang kontrasepsi 

secara obyektif baik keunggulan maupun keterbatasan sebuah alat kontrasepsi 

dibanding dengan metode kontrasepsi lainnya, syarat bagi pengguna serta 

komplikasi dan angka kegagalan yang mungkin terjadi. Pada saat ini 

dipastikan klien mengerti keputusan menunda atau menghentikan fungsi 

reproduksi dan risiko yang mungkin terjadi. Apabila klien dan pasangannya 

telah tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut alat kontrasepsi, maka klien 

dirujuk pada tempat pelayanan kontrasepsi untuk tahap konseling spesifik. 

2) Konseling Spesifik 

Konseling spesifik dilakukan setelah konseling pendahuluan dan lebih 

ditekankan pada aspek individual dan privasi. Konselor adalah petugas 

konselor, dokter, perawat dan bidan. Konselor harus mendengarkan semua 

masukan dari klien tanpa disela dengan pendapat atau penjelasan konselor.  

Setelah semua informasi dari klien terkumpul, perlu pengelompokan dan 

penyaringan, kemudian diberikan informasi yang tepat dan jelas untuk 

menghilangkan keraguan ataupun kesalah pahaman. Berbagai penjelasan 

dengan bahasa yang mudah dimengerti dan rasional sangat membantu klien 
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mempercayai konselor serta informasi yang disampaikan disamping dapat 

mengambil keputusan tanpa tekanan. 

3) Konseling Pra Tindakan 

Konseling pra tindakan adalah konseling yang dilakukan saat akan 

dilakukan prosedur penggunaan kontrasepsi. Pada konseling pra tindakan 

yang bertindak sebagai konselor adalah dokter, operator petugas medis yang 

melakukan tindakan. Tujuan konseling ini untuk mengkaji ulang terhadap 

pilihan  kontrasepsi, menilai tingkat kemampuan klien untuk menghentikan 

infertilitas, evaluasi proses konseling sebelumnya, melihat tahapan dari 

persetujuan tindakan medis dan informasi tentang prosedur yang akan 

dilaksanakan.  

 

4) Konseling Pasca Tindakan 

Konseling pasca tindakan adalah konseling setelah tindakan selesai 

dilaksanakan. Tujuannya untuk menanyakan kepada klien bila ada keluhan 

yang mungkin dirasakan setelah tindakan, lalu berusaha menjelaskan 

terjadinya keluhan tersebut, memberikan penjelasan atau mengingatkan 

perlunya persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar kontrasepsi efektif 

misalnya pada kontrasepsi vasektomi perlu penggunaan kondom selama 20 

kali ejakulasi setelah divasektomi. 

Secara terperinci langkah konseling ada 6 (enam) disingkat dengan 

“GATHER” yaitu G – Great = salam, A-Ask = tanya, T-Tell = 
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ceritakan/uraikan, H-Help = tolong/bantu, E-Explain = jelaskan, dan R-

Return/repeat = ulangi.  

Gallen dan Leitenmaiser dalam Saifuddin (2000 : 42) memberikan 

satu akronim yang dapat dijadikan panduan bagi petugas klinik KB untuk 

melakukan konseling. Akronim tersebut adalah GATHER yang merupakan 

singkatan dari : 

a) G-Greet  

Memberi salam, mengenalkan diri dan membuka komunikasi. 

b) A-Ask atau assess  

Menanyakan keluhan atau kebutuhan pasien dan menilai apakah 

keluhan atau keinginan yang disampaikan memang sesuai kondisi yang 

dihadapi. 

c) T-Tell  

Beritahukan bahwa persoalan pokok yang dihadapi pasien adalah 

seperti yang tercermin dari hasil tukar informasi dan harus dicarikan upaya 

penyelesaian masalah tersebut, termasuk keuntungan dan keterbatasan dari 

masing-masing cara tersebut.  

d) H-Help  

Bantu pasien untuk memahami masalah utamanya dan masalah itu 

yang harus diselesaikan.  Jelaskan beberapa cara yang dapat menyelesaikan 

masalah tersebut, termasuk keuntungan dan keterbatasan dari masing-masing 

cara tersebut. Minta pasien untuk memutuskan cara  terbaik bagi dirinya. 

e) E-Explain  
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Jelaskan bahwa cara terpilih telah diberikan atau dianjurkan dan hasil 

yang diharapkan mungkin dapat segera terlihat atau diobservasi beberapa saat 

hingga menampakkan hasil seperti yang diharapkan. Jelaskan pula siapa dan 

dimana pertolongan lanjutan atau darurat dapat diperoleh. 

f) R-Refer dan Return visit  

Rujuk apabila tidak dapat memberikan pelayanan atau buat jadwal 

kunjungan ulang bila pelayanan terpilih telah diberikan (Saifuddin, 2000 : 

42).  

Untuk mempermudah mengingatnya maka dikembangkan istilah 

dalam bahasa Indonesia, yakni “SATU TUJU” yaitu : SA – Salam atau 

sambut, T-tanyakan, U-uraikan, TU-bantu, J-jelaskan dan U-ulangi.  

g. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Konseling 

1) Faktor Individual 

Orientasi kultural/budaya (faktor individual). Orientasi ini merupakan 

gabungan dari faktor fisik (kepekaan panca indera), sudut pandang (nilai yang 

diyakini pasien), status sosial, bahasa (kesamaan bahasa yang digunakan 

dalam proses konseling) semua itu akan mempengaruhi pemahaman pasien 

tentang materi konseling. 

2) Faktor yang berkaitan dengan interaksi 

Tujuan dan harapan terhadap komunikasi, sikap terhadap interaksi, 

pembawaan diri seseorang terhadap orang lain (seperti kehangatan, perhatian, 

dukungan) serta sejarah hubungan antara konselor dan pasien akan 

mempengaruhi kesuksesan proses konseling. 
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3) Faktor Situasional 

Percakapan dipengaruhi kondisi lingkungan, situasi percakapan antara 

bidan dan klien. 

4) Kompetensi dalam melakukan percakapan 

Agar konseling efektif, suatu interaksi harus menunjukkan perilaku 

kompeten dari kedua pihak. Keadaan yang dapat menyebabkan putusnya 

komunikasi adalah kegagalan menyampaikan informasi penting, perpindahan 

topik bicara yang tidak lancar dan salah pengertian. 

h. Indikator Keberhasilan Konseling 

Interaksi yang berkualitas antara klien dan provider merupakan salah 

satu indikator yang sangat menentukan bagi keberhasilan program KB. 

Menurut Rosdiana (2007), keberhasilan pelaksanaan konseling KB dapat 

diketahui dari pemahaman akseptor tentang  jenis kontrasepsi, keuntungan 

dan kerugian masing-masing kontrasepsi atau efektivitas dan efisiensinya. 

 

 

 

 

2. Konsep Pengetahuan  

a. Pengertian Pengetahuan  

Pengetahuan adalah keseluruhan pemikiran, gagasan, ide, konsep, dan 

pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, termasuk 

manusia dan kehidupannya (Dua dan Sonny Keraf, 2001 : 22). 
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Menurut Soekanto (2003) pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran 

manusia sebagal hasil penggunaan panca indera yang berbeda dengan 

kepercayaan (believe), takhayul (supersition), dan penerangan  yang keliru 

(misinformation). 

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera 

manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba 

(Notoatmodjo, 2003 : 114).  

Pengetahuan adalah hasil dari tahu yang terjadi melalui proses sensoris 

khususnya mata dan telinga terhadap objek tertentu. Pengetahuan merupakan 

domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku terbuka (overt behavior) 

(Sunaryo, 2004 : 24). 

b. Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Faktor yang mempengaruhi pengetahuan antara lain pendidikan, 

pekerjaan, umur, minat, pengalaman, kebudayaan dan informasi (Mubarak, dkk, 

2007: 30). Secara terperinci setiap faktor diuraikan di bawah ini. 

 

 

1) Pendidikan  

Crow dikutip Fitri (2008) mengatakan pendidikan diinterpretasikan 

dengan makna untuk mempertahankan individu dengan kebutuhan dan harapan 

untuk mengembangkan diri agar berhasil serta memperluas ilmu pengetahuan dan 

memahami elemen disekitarnya.  
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Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang 

akan datang (Hamalik, 2008). 

Pendidikan dapat diartikan hasil peradapan bangsa yang dikembangkan 

atas dasar pandangan hidup bangsa itu sendiri yang berfungsi sebagai filsafat 

pendidikan atau cita-cita dan pernyataan tujuan pendidikan (Ihsan, 2008 : 2). 

Semakin tinggi pendidikan semakin mudah menerima informasi, dan 

semakin banyak pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya pendidikan yang rendah 

akan menghambat penerimaan informasi dan nilai baru yang diperkenalkan 

(Mubarak, dkk, 2007).  

2) Pekerjaan  

Pekerjaan merupakan perbuatan yang dilakukan tidak terputus-putus, 

secara terang-terangan dan dalam kedudukan tertentu (Caray, 2008). Lingkungan 

pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan 

baik secara langsung maupun tidak langsung (Mubarak, dkk, 2007).  

 

 

 

3) Umur  

Bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan fisik dan psikologis. 

Pada tingkat psikologis taraf berpikir seseorang semakin matang dan dewasa 

(Mubarak, dkk, 2007). 

4) Minat  
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Minat menurut Natawijaya adalah pemusatan perhatian secara tidak 

sengaja yang terlahir penuh kemauan, rasa ketertarikan, keinginan, dan 

kesenangan (Oym, 2009).  

Minat sebagai suatu kecenderungan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat 

menjadikan seseorang mencoba dan menekuni suatu hal dan pada akhirnya dapat 

diperoleh pengetahuan lebih mendalam (Mubarak, dkk, 2007). 

5) Pengalaman  

Pengalaman adalah kejadian yang pernah dialami seseorang dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Ada kecenderungan bahwa pengalaman yang 

kurang baik segera dilupakan, jika menyenangkan maka secara psikologis akan 

timbul kesan yang sangat mendalam dan membekas dalam emosi kejiwaan dan 

akhirnya membentuk sikap positif dalam kehidupannya (Mubarak, dkk, 2007). 

6) Kebudayaan  

Lingkungan budaya mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan 

sikap seseorang. Lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap 

(Mubarak, 2007 : 30). 

 

 

7) Infomasi  

Kemudahan memperoleh informasi akan mempercepat seseorang 

untuk memperoleh pengetahuan yang baru (Mubarak, dkk., 2007 : 30). 

 

3. Konsep Pemilihan Alat Kontrasepsi 
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a. Pengertian Kontrasepsi 

Kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra berarti 

mencegah sedangkan konsepsi berarti pertemuan sel telur (sel wanita) dan sel 

sperma (sel pria) yang mengakibatkan kehamilan. Jadi kontrasepsi adalah 

menghindari atau mencegah kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur 

yang matang dengan sel sperma (Saifuddin, 2003 : 34).  

Sementara menurut Wignjosastro (1999 : 905) kontrasepsi adalah upaya 

mencegah terjadinya kehamilan. Upaya itu dapat bersifat sementara dapat pula 

bersifat permanent.  

Sedangkan menurut Mansjoer (2001 : 350) kontrasepsi adalah upaya 

mencegah kehamilan yang bersifat sementara ataupun menetap. 

b. Pengertian Keluarga Berencana 

Sedangkan Keluarga Berancana menurut Purwodarminto (2001) 

adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan 

membatasi kelahiran. 

Menurut UU No. 10 Tahun 1992, KB adalah upaya peningkatan 

kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia 

perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, 

peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, 

bahagia, dan sejahtera.  

c. Tujuan Keluarga Berencana 

Menurut UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk 

dan Pembangungan Keluarga, pada pasal 21 ayat 2, disebutkan bahwa 
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kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan 

untuk (a) mengatur kehamilan yang diinginkan; (b) menjaga kesehatan dan 

menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak; (c) meningkatkan akses dan 

kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana 

dan kesehatan reproduksi; (d) meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria 

dalam praktek keluarga berencana; dan (e) mempromosikan penyusuan bayi 

sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan. 

d. Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan alat Kontrasepsi 

Jika ditinjau dari teori determinant perilaku menurut Green, faktor 

tersebut bisa berupa predisposing factors (pengetahuan, sikap, keyakinan, 

kepercayaan, nilai, tradisi dan sebagainya), enabling factors atau pemungkin 

(sarana prasarana atau fasilitas) dan penguat (reinforcing factors) 

(Notoatmodjo, 2005 : 59-62).  

Menurut Snehendu B. Karr faktor tersebut bisa berupa niat (intention), 

dukungan sosial (social support), informasi (accessibility of information), 

otonomi atau kekebasan pribadi dan kondisi atau situasi yang memungkinkan 

(action situation). Berdasar teori ini pengetahuan merupakan salah satu faktor 

yang menentukan perilaku seseorang termasuk pemilihan metode kontrasepsi 

(Notoatmodjo, 2005 : 59-62). 

Menurut Hartanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan 

metode kontrasepsi yaitu “(1) faktor pasangan (umur, gaya hidup, frekuensi 

senggama, jumlah keluarga, pengalaman dengan kontraseptivum yang lalu, 

sikap kewanitaan, sikap kepriaan), (2) faktor kesehatan (status kesehatan, 
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riwayat haid, riwayat keluarga, pemeriksaan fisik, pemeriksaan panggul), (3) 

faktor metode kontrasepsi (penerimaan dan pemakaian berkaitan dengan 

efektivitas, efek samping minor, kerugian, komplikasi potensial, biaya) 

(Hartanto, 2005 : 36-37).” 

Menurut Manuaba antara lain “fase menunda kehamilan (usia <20 

tahun) dengan metode sederhana, pil atau suntik KB, fase menjarangkan 

kehamilan (usia 20–30 tahun) antara lain kontrasepsi efektif (MKE) kecuali 

kontrasepsi mantap, metode sederhana dan fase mengakhiri kehamilan (usia 

>35 tahun), dengan metode kontrasepsi efektif dan sederhana” (Manuaba, 

1998 : 438). 

Secara terperinci pilihan itu tergantung dari sosial, budaya, dan 

psikologis. Pemilihan kontrasepsi penting karena tidak hanya mencakup 

pemakaian keluarga berencana, tetapi juga metode pengendalian kelahiran 

yang paling sesuai dengan kondisi khusus dari pasangan yang bersangkutan. 

Pemilihan tidak dapat dilakukan sampai masing-masing mempunyai 

pengetahuan dasar mengenai setiap metode, efisiensi dalam perlindungan 

terhadap kehamilan dan peluang serta kekurangan (Jones dan Derek, 2005 : 

106). 

 

 

 

 

e. Jenis Kontrasepi 
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1) Pil Keluarga Berencana  

a) Pengertian Pil KB 

Preparat kontrasepsi oral “Pil KB” adalah tablet yang mengandung 

hormon estrogen dan progesteron dengan kombinasi yang beragam. Kadar 

estrogen yang rendah menyebabkan pelepasan FSH (folicle stimulating 

hormone) sehingga ketika kadar estrogen dipertahankan secara artifisial, FSH 

tidak dilepas. Tanpa FSH, folikel ovarium tidak dapat masak dan ovulasi 

tidak terjadi. Progesteron diikutsertakan untuk mengimbangi estrogen dan 

mencegah efek samping yang tidak dikehendaki (Farrer, 2001 : 247).  

Pil KB berisi hormon estrogen dan progesteron buatan yang 

mempunyai pengaruh mencegah pengeluaran hormon dari kelenjar hipofise 

untuk ovulasi, sehingga tidak terjadi ovulasi, dan menyebabkan perubahan 

pada endometrium sehingga tidak siap untuk nidasi, serta menambah 

kepekatan lendir serviks sehingga tidak mudah ditembus spermatozoa. Kadar 

kedua hormon tersebut di dalam pil rendah tetapi dapat menimbulkan efek 

kontrasepsi tanpa menimbulkan gejala sampingan yang berarti (Saifuddin, 

2003 : MK-28).  

b) Indikasi dan Kontraindikasi 

Indikasi pemakaian pil, dapat diberikan kepada semua wanita bersuami 

yang memenuhi syarat tidak sedang hamil dan tidak ada kontra indikasi. 

Kontra indikasi antara lain tidak boleh diberikan pada wanita menderita 

kanker buah dada dan organ reproduksi, penyakit kuning atau pernah 

menderita penyakit hati tiga tahun terakhir, penyakit pembuluh darah, tekanan 
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darah tinggi, gangguan jantung atau lemah jantung (decompensation cordis), 

perdarahan abnormal, varices, sakit kepala, diabetes mellitus, struma 

(pembesaran kelenjar gondok), asthma dan excema (Saifuddin, 2003 : MK-

29). 

c) Keuntungan pil KB 

Pil KB merupakan kontrasepsi yang tidak mengganggu senggama dan 

reversibilitas (pemulihan kesuburan tinggi) (Saifuddin, 2003 : MK-28). 

d) Kerugian  pil KB 

Pil  harus diminum secara teratur, ada beberapa wanita yang mengalami 

perubahan pada nafsu makan, berat badan maupun pola hidup, pada 

kebanyakan wanita akan mengurangi keluarnya darah haid, timbulnya 

gangguan keseimbangan hormon estrogen dalam tubuh. Gejala tersebut bisa 

bersifat subyektif maupun obyektif dan bisaanya hanya sementara, ringan, 

tidak terdapat pada semua pemakai pil, dan hilang dengan sendirinya setelah 

dua sampai tiga bulan (Saifuddin, 2003 : MK-31).  

Menurut Wiknjosastro (1999 : 919) efek samping dapat dibagi menjadi 

dua golongan, yakni efek samping yang ringan dan berat. Efek samping 

ringan berupa pertambahan berat badan, perdarahan diluar daur haid, enek, 

depresi, alopesia, melasma, kandidiasis, amenorea pascapil, retensi cairan, 

dan keluhan gastrointestinal. Umumnya efek samping ini timbul dalam 

beberapa bulan pertama pemakaian pil. Efek samping ini akan hilang dengan 

sendirinya, ada juga yang hilang jika pasien berpindah ke pil yang lain, 

dengan kadar estrogen dan progesteron yang lebih sesuai. Efek samping yang 
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berat adalah tromboemboli, yang mungkin terjadi karena peningkatan 

aktivitas faktor pembekuan atau mungkin karena pengaruh vaskuler secara 

langsung.  

Menurut Farrer (2001 : 248) efek samping pil KB antara lain nausea, 

vomitus, perubahan kulit, gangguan pada payudara dan perubahan emosi, 

termasuk depresi serta penurunan libido. Vaginitis juga dapat terjadi karena 

kandida lebih sering dijumpai pada wanita yang menggunakan preparat 

kontrasepsi oral dan amenore  post pil KB terjadi pada sejumlah kecil wanita. 

Oleh karena itu pada saat konseling perlu ditanyakan apakah calon 

peserta mengalami hal  seperti kulit kuning atau mata kuning, benjolan pada 

buah dada, getah abnormal dari puting susu, haid terlalu lama/berlebihan, 

terlalu sering mendapat haid, perdarahan persalinan, pembengkakan/rasa sakit 

hebat pada betis, nafas sesak sesudah bekerja, rasa sakit hebat didada dan 

sakit kepala yang hebat (Saifuddin, 2003 : MK-28). 

e) Efektivitas pil KB 

Pil KB merupakan kontrasepsi yang efektif (Saifuddin , 2003 : MK-28). 

2) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

AKDR adalah kontrasepsi yang terbuat dari plastik halus berbentuk 

spiral (Lippes Loop) atau berbentuk lain  (Copper T Cu 200, Copper T 220 

atau ML Cu 250) yang dipasang di dalam rahim dengan memakai alat khusus 

oleh dokter atau bidan/paramedis lain yang sudah dilatih (Saifuddin , 2003 : 

MK-72). 
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Gambar  2.1  Alat Kontrasepsi Dalam Rahim 

(Sumber : Senayake, 2008. Atlas of Contraception. Berkeley : Informa 

Health care. Hal.  657) 

 

a) Indikasi dan Kontraindikasi AKDR 

Indikasi AKDR antara lain telah mendapat persetujuan dari suami, 

pernah melahirkan dan telah mempunyai anak serta ukuran rahimnya tidak 

kurang dari 5 cm, telah cukup jumlah anak dan belum memutuskan untuk 

sterilisasi, tidak ingin hamil paling tidak untuk dua tahun, dianjurkan sebagai 

pengganti pil KB bagi peserta KB yang berumur di atas 35 tahun. 

Adapun kontraindikasi AKDR antara lain diketahui atau dicurigai 

adanya kehamilan, infeksi panggul (pelvis) yang terus menerus baik akut dan 

kronis, lecet (erosi) atau peradangan leher rahim, diketahui atau dicurigai 

adanya kanker rahim, perdarahan yang tidak normal dari alat kelamin, 

perdarahan haid yang hebat, allergi terhadap logam, kelainan rahim (misalnya 

rahim kecil, endometriosis, polyp endometrium) (Saifuddin , 2003 : MK-75). 

b) Keuntungan AKDR 
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Beberapa kelebihan AKDR antara lain metode jangka panjang (10 

tahun proteksi dari CuT-380A dan tidak perlu diganti, tidak mempengaruhi 

hubungan seksual, tidak ada efek samping hormonal, tidak mempengaruhi 

kualitas dan kuantitas ASI, dan mencegah kehamilan ektopik (Saifuddin , 

2003 : MK-73). 

c) Kerugian AKDR 

Beberapa kerugian AKDR adalah adanya efek samping yang ringan 

antara lain nyeri waktu pemasangan (kalau nyeri sekali dapat dilakukan 

anestesia paraservikal), kejang rahim terutama bulan pertama pemakaian, 

nyeri pelvic, pingsan, perdarahan diluar haid (spotting), darah haid lebih 

banyak (menoragia), dan sekret vagina lebih banyak (Wignjosastro, 1999 : 

914). 

d) Efektifitas AKDR 

Efektifitasnya tinggi (1 kegagalan dalam 125-170 kehamilan), dapat 

efektif segera setelah pemasangan, metode jangka panjang (10 tahun proteksi 

dari CuT-380A dan tidak perlu diganti) ) dan sangat efektif karena tidak perlu 

diingat-ingat. 

3) Kontrasepsi Suntikan 

a) Pengertian Kontrasepsi Suntikan 

Kontrasepsi suntikan yang beredar di Indonesia ada 2 (dua) macam 

yaitu DMPA (Depo Medroxy Progesteron Acetat) yang lazim disebut Depo 

Provera dan Net Oen (Noretisteron Oenathate) yang lazim disebut Noristerat. 

Depo Provera sudah diteliti dengan hasil memuaskan dan telah mendapatkan 
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pengesahan dari Departemen Kesehatan untuk dapat digunakan dalam 

Program KB nasional (Saifuddin, 2003 : MK-40). 

b) Kontraindikasi kontrasepsi suntikan 

Kontraindikasi suntikan antara lain hamil atau diperkirakan hamil, 

perdarahan pervaginam yang tidak diketahui sebabnya, tumor atau keganasan, 

terdapat penyakit berat seperti penyakit jantung, paru-paru, kelainan faal hati, 

tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes mellitus dan lain-lain.  

c) Keuntungan kontrasepsi suntikan 

Beberapa keuntungan kontrasepsi suntik antara lain sebagian 

masyarakat masih menganggap sebagai obat mujarab yang diberikan lewat 

suntikan, kemungkinan salah atau lupa memakainya tidak ada, dapat 

diberikan pada ibu nifas yang menyusukan karena tidak mengurangi produksi 

ASI dan diberikan setiap 12 minggu sekali.  

d) Kerugian kontrasepsi suntikan 

Kerugian kontrasepsi suntikan antara lain dapat menimbulkan efek 

samping karena penggunaan Depo Provera seperti gangguan haid berupa 

amenorea, menoragia, metroragia, dan spotting. Sedangkan gangguan bukan 

haid berupa pusing, sakit kepala, mual, muntah, rambut rontok, jerawat, 

kenaikan berat badan, kenaikan tekanan darah, penurunan libido, alergi, dan 

hiperpigmentasi.  

e) Efektivitas kontrasepsi suntikan 
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Umumnya angka kegagalan penggunaan kontrasepsi suntikan ini 

kurang dari 1%. Bila terjadi kegagalan (kehamilan), kontrasepsi suntikan 

berikutnya tidak diberikan (Saifuddin , 2003 : MK-33). 

4) Kontrasepsi Susuk (Nortplan) 

a) Pengertian kontrasepsi susuk  

Kontrasepsi “Susuk KB” ini berisi levonogestrel, terdiri dari 6 kapsul 

yang diinsersikan dibawah kulit lengan atas bagian dalam, kira-kira 6-10 cm 

dari lipat siku. Levonogestrel adalah suatu progestin yang telah banyak 

dipakai dalam pil KB seperti ovral dan nordette. Setiap kapsul mengandung 

38 mg levonogestrel. Setiap hari keenam kapsul melepaskan 50 mikrogram 

levonogestrel, dan akan efektif sebagai kontrasepsi untuk 5 tahun (Saifuddin , 

2003 : MK-52). 

b) Indikasi kontrasepsi susuk 

Indikasi Nortplan, setiap ibu sehat dan tidak ingin hamil 1-5 tahun. 

Kontraindikasi : hamil atau disangka hamil, kelainan kardiovaskuler, sakit 

kuning, sakit gula, infeksi panggul, galaktorea, psikosis/neurosis, kehamilan 

ektopik, mola hidatidosa, varices berat dan ibu nifas menyusui (Saifuddin , 

2003 : MK-54). 

c) Keuntungan kontrasepsi susuk 

Keuntungan dan dapat mengembalikan kesuburan secara sempurna, 

tidak merepotkan, setelah pemasangan akseptor tidak perlu memikirkan apa-

apa misalnya seperti pada penggunaan pil, cukup memuaskan, tidak ada yang 

dimasukkan ke dalam vagina dan tidak mengganggu hubungan seksual. 
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Nortplan sangat mudah diangkat kembali bila akseptor menginginkan anak 

lagi. Kesuburan langsung dapat kembali setelah Nortplan diangkat. Nortplan 

merupakan cara KB yang ideal bagi ibu nifas yang tidak mau mempunyai 

anak lagi, akan tetapi belum siap untuk melakukan sterilisasi (Saifuddin , 

2003 : MK-53).  

d) Kerugian kontrasepsi susuk 

Kerugian kontrasepsi susuk hamper tidak ada. 

e) Efektivitas kontrasepsi susuk 

Nortplan merupakan cara KB yang sangat efektif dalam mencegah 

kehamilan, sekali pasang akseptor akan mendapat perlindungan selama 5 tahun 

(Saifuddin , 2003 : MK-53). 

 

 

Gambar 2.2  Mekanisme Kerja Kontrasepsi Pil dan Susuk  

(Sumber : Senayake, 2008. Atlas of Contraception. Berkeley. Informa Health 

care. Hal 621) 

 

f. Indikator Tingkat Pengetahuan Akseptor 
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Menurut Hartanto (2004), tingkat pengetahuan akseptor terhadap alat 

kontrasepsi dapat diketahui dari kemampuan akseptor untuk mengungkapkan 

pengertian, indikasi, kontra indikasi, efek samping, keuntungan dan kerugian  

suatu alat kontrasepsi dengan baik. Pada tahap awal konseling, kemampuan 

akseptor dalam memahami setiap jenis kontrasepsi sangat diperlukan sebelum 

akseptor memilih alat kontrasepsi. Hal ini diperlukan agar pemilihan alat 

kontrasepsi yang dilakukan oleh akseptor sesuatu kebutuhannya. 

 

4. Konsep Kemantapan Pemilihan Kontrasepsi 

a. Pengertian Kemantapan 

Kemantapan adalah suatu kondisi sikap yang tetap dan tidak berubah-

ubah. Istilah kematapan sering dipergunakan untuk hasil dari suatu pemilihan.  

Menurut Purwodarminto (2003), kemantapan adalah sikap yang tidak berubah 

dari hasil pemilihan.  

Kemantapan identik dengan loyalitas, semakin baik efek yang dirasakan 

oleh seseorang maka semakin mantap dalam menggunakan sebuah produk 

atau dengan kata lain kemantapan akan memunculkan loyalitas (Kotler, 

2006). 

b. Faktor yang mempengaruhi kemantapan 

1) Informasi  

Informasi yang lengkap dalam sebuah tindakan medis atau 

penggunakan peralatan medis akan memberikan pengaruh pada kemantapan 

pasien dalam menggunakannya  (Nursalam, 2003). 
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2) Dukungan Layanan  

Dukungan layanan terhadap penggunaan sebuah metode atau jasa 

akan memberikan kemantapan bagi seseorang untuk menggunakannya secara 

terus menerus (Kotler, 2006). 

3) Kebutuhan  

Semakin tinggi kebutuhan seseorang terhadap sebuah produk maka 

semakin mantap seseorang untuk menggunakannya.  

4) Manfaat  

Manfaat dari sebuah produk barang atau jasa akan menyebabkan 

seseorang semakin mantap dalam mengunakan sebuah produk barang atau 

jasa. 

c. Faktor yang Mempengaruhi Kemantapan Pemilihan Alat Kontrasepsi  

Agar  dapat memilih kontrasepsi dengan tepat,  maka calon akseptor 

harus mempelajari untung-rugi dari setiap metode terlebih dahulu. Proses 

pemilihan agar mencapai kemantapan terdiri dari 3 komponen yaitu : 

1) Komponen kognitif merupakan bentuk dari apa yang dipercayai oleh individu 

pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan atau keyakinan yang 

dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan (opini) 

terutama apabila menyangkut masalah isu atau permasalahan yang mencolok. 

2) Komponen afektif merupakan perasaan menyangkut aspek emosional. Aspek 

emosional inilah yang bisaanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap 

dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang 
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mungkin adalah mengubah sikap seseorang komponen afektif disamakan 

dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. 

3) Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu 

sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dan berisi tendensi atau 

kecenderungan untuk bertindak / bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara 

tertentu. Dan berkaitan dengan objek yang dihadapinya adalah logis untuk 

mengharapkan bahwa sikap seseorang adalah dicerminkan dalam bentuk 

tendensi perilaku (Azwar, 2002 : 47). 

Ketiga komponen tersebut akan saling berinteraksi dalam pencapaian 

tingkat kemantapan sebagai bentuk konsekuensi dari proses pemilihan. 

Kondisi ini seseuai dengan theory of reactioned action. Teori ini 

menghubungkan keyakinan (belief), sikap (attitude), kehendak atau intense 

(intention) dan perilaku. Jika ingin mengetahui apa yang akan dilakukan 

seseorang, cara yang terbaik untuk meramalkan adalah mengetahui intense 

seseorang. Intense ditentukan oleh sikap dan norma subyektif. Komponen 

pertama mengacu pada sikap terhadap perilaku. Sikap ini merupakan hasil 

pertimbangan untung rugi dari perilaku tersebut (outcomes of behavior). 

Disamping itu juga dipertimbangkan pentingnya konsekuensi yang akan 

terjadi pada individu (evaluation regarding the outcome). Komponen kedua 

mencerminkan dampak dari norma subyektif, norma sosial mengacu pada 

keyakinan seseorang terhadap bagaimana dan apa yang akan dipikirkan orang 

yang akan dianggapnya penting dan motivasi seseorang untuk mengikuti 

pikiran tersebut (Azwar, 2002 : 67). 
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Selain itu menurut Hartanto ada beberapa faktor dari pengguna 

kontrasepsi yang dapat mempengaruhi pemilihan metode kontrasepsi yaitu : 

faktor dari pasangan (umur, gaya hidup, frekuensi senggama, jumlah keluarga 

yang diinginkan, pengalaman dengan kontraseptivum yang lalu, sikap 

kewanitaan, sikap kepriaan), karakteristik kesehatan (status kesehatan, 

riwayat haid, riwayat keluarga, pemeriksaan fisik, pemeriksaan panggul), 

karakteristik metode kontrasepsi (penerimaan dan pemakaian berkaitan 

dengan efektivitas, efek samping minor, kerugian, komplikasi-komplikasi 

yang potensial, biaya)  (Hartanto, 2003 : 36-37). 

Pertimbangan yang tepat dari pemilihan kontasepsi menurut  

Manuaba antara lain “fase menunda kehamilan (usia kurang dari 20 tahun) 

antara lain dengan metode sederhana, pil KB atau suntik KB, fase 

menjarangkan kehamilan (usia 20–30 tahun atau 25 tahun) antara lain dengan 

metode kontrasepsi efektif (MKE) kecuali kontap (kontrasepsi mantap) dan 

metode sederhana dan fase mengakhiri kehamilan (usia lebih dari 35 tahun), 

antara lain dengan metode kontrasepsi efektif dan metode sederhana” 

(Manuaba, 1998 : 438). Sementara menurut Snehendu B. Karr faktor tersebut 

bisa berupa niat (behavior intention), dukungan sosial (sosial support), 

informasi (accessibility of information), otonomi atau kekebasan pribadi 

(personal autonomy) dan kondisi atau situasi yang memungkinkan (action 

situation) (Notoatmodjo, 2003 : 166-167). 

Pemilihan kontrasepsi dengan melakukan pertimbangan pada faktor 

tujuan penggunaan kontrasepsi dan pertimbangan efek samping yang 
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mungkin muncul serta cara penggunaannya akan menyebabkan PUS lebih 

mantap dalam menentukan alat kontrasepsi.  

Menurut Suyono (2006), kemantapan calon akseptor dalam 

menentukan alat kontrasepsi yang paling sesuai sangat dipengaruhi oleh 

tenaga kesehatan yang memberikan KIE. Semakin tepat tenaga kesehatan 

dalam membantu menjelaskan kepada calon akseptor dalam pemilihan alat 

kontrasepsi maka semakin mantap calon akseptor dalam menentukan 

pilihannya. 

d. Indikator Kemantapan Akseptor KB 

Kemantapan seorang akseptor dapat diketahui dari sikap yang 

ditunjukkan oleh akseptor terkait dengan alat kontrasepsi yang dipergunakan.  

Kemantapan menurut Juwono (2003), adalah suatu kondisi dimana 

nilai yang dimiliki oleh suatu variable tetap konstan walaupun terjadi 

perubahan pada intervene variable. Dalam penggunaan alat kontrasepsi, yang 

dimaksud dengan intervene variable adalah terjadinya hal yang dapat 

merugikan akseptor secara langsung misalnya efek samping dari prosedur 

pemasangannya. 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Nita (2007), 
tentang faktor yang mempengaruhi akseptor KB dalam 
memakai alat kontrasepsi pil di Pukesmas Ulee Kareng 
Kota Banda Aceh Tahun 2006, menunjukkan bahwa 
konseling KB yang kontinyu merupakan faktor yang 
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paling berpengaruh terhadap kemantapan akseptor KB. 
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2009) 
tentang faktor yang berpengaruh terhadap kematapan 
akseptor KB suntik di Wilayah Kerja Puskesmas Talang 
Ratu Palembang Tahun 2009, menyatakan bahwa 
pemberian konseling dan pengetahuan akseptor 
tentang efek samping kontrasepsi KB suntik merupakan 
faktor yang paling berpengaruh terhadap kemantapan 
akseptor. 
 

E. Kerangka Konsep 

Keterangan : 

: diteliti 

: tidak diteliti 

   : mempengaruhi 
 

Gambar 2.3 Kerangka Pikir 
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F. Hipotesis Penelitian 

1. Ada pengaruh positif yang signifikan pemberian konseling terhadap  

pengetahuan tentang KB pada calon akseptor KB di Wilayah Kerja Puskesmas 

Ngunut Kabupaten Tulungagung. 

2. Ada pengaruh positif yang signifikan pemberian konseling terhadap 

kemantapan dalam pemilihan alat kontrasepsi pada calon akseptor KB di 

Wilayah Kerja Puskesmas Ngunut Kabupaten Tulungagung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Ngunut Kabupaten Tulungagung. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada Pebruari sampai dengan April 2010 

 

B. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan desain ”after only with 

control design”. Prosedur dalam melaksanakan percobaan dengan desain ini 

adalah : 

1. Peneliti membagi populasi menjadi dua kelompok. 

2. Kelompok pertama unit percobaan (pemberian konseling). 

3. Kelompok kedua kontrol (kelompok yang tidak diberikan konseling). 

4. Kemudian dicari perbedaan mean dari keduanya dan perbedaan ini dianggap 

disebabkan oleh perlakuan.  

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

     -                                     X1                                 T1 

 

- - T

Pengukuran                            Pengukuran 

   (Pretest)                     Perlakuan                     (Posttest) 
Kelompok 

konseli

ng 
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C. Kerangka Kerja Penelitian 

Kerangka kerja adalah sesuatu yang abstrak, logical secara arti harfiah 

dan akan membantu peneliti dalam menghubungkan hasil penemuan dengan 

body of knowledge (Nursalam : 2003 : 31). Kerangka Kerja dalam Penelitian 

ini adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populasi : 

Calon akseptor KB di Wilayah Kerja Puskesmas Ngunut Kabupaten 

Tulungagung sebanyak : 6.315 responden 

Sampling : proportional 

cluster random 

Sampel : 

Calon akseptor KB di Wilayah Kerja Puskesmas Ngunut Kabupaten 

Tulungagung sebanyak : 60 responden 

Kelompok Perlakuan (Diberi 

Konseling) : 

1. Pengetahuan : kuesioner 
2. Kemantapan : kuesioner 

Analisis : 

Pengaruh konseling pada Pengetahuan dan Kemantapan dengan Uji T 2 

Sampel Bebas (Two Independent Sample T-Test)  

Kesimpulan 

Pengukuran Variabel 

Kelompok Kontrol (Tidak Diberi 

Konseling) : 

1. Pengetahuan : kuesioner 
2. Kemantapan : kuesioner 
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Gambar  3.1 Kerangka Kerja 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh calon akseptor di 

Puskesmas Ngunut Kabupaten Tulungagung, berjumlah 6.315 orang. 

2. Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah sebagian calon akseptor di 

Puskesmas Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang memenuhi 

kriteria sebagai berikut : 

a. Kriteria Inklusi 

1) PUS (Pasangan Usia Subur) yang belum pernah menggunakan alat 

kontrasepsi. 

2) PUS (Pasangan Usia Subur) yang akan menjadi akseptor KB dan bersedia 

diteliti. 

b. Kriteria Eksklusi 

1) PUS (Pasangan Usia Subur) yang telah mencoba berbagai metode kontrasepsi. 

2) PUS (Pasangan Usia Subur) yang yang sedang dalam proses berganti 

kontrasepsi. 

Besar sampel dalam penelitian ini ditentukan menurut Gay dikutip 

Umar (2003) "ukuran minimal sampel untuk metode deskriptif-korelasional 

minimal 30 subyek". Berdasar ketentuan tersebut maka sampel dalam 

penelitian ini ditentukan sebanyak 30 responden pada masing-masing 

kelompok. 
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3. Sampling 

Teknik sampling yang digunakan adalah proportional cluster random 

sampling yaitu mengambil sampel sesuai dengan proporsi dari masing-

masing kelompok. Cluster dalam penelitian ini adalah desa yakni ada 7 

cluster atau 7 desa di wilayah kerja Puskesmas Ngunut Kabupaten 

Tulungagung. Secara terperinci populasi di masing-masing cluster atau desa 

dan proporsi sampelnya dapat disajikan di bawah ini. 

Tabel 3.1 Perhitungan Proportional Cluster Random Sampling 

No. Desa 

Jumlah 

Pend

uduk 

Populasi 

PU

S 

Proporsi 

Sampel 

diper

luka

n 

Sampel diambil 

dari tiap 

cluster 

1 Pulosari 6755 676 19,2 60 11 

2 Gilang 5577 558 15,8 60 10 

3 Sumberjo Kulon 4438 444 12,6 60 8 

4 Pulotondo 2973 297 8,4 60 5 

5 Kromasan 3644 364 10,3 60 6 

6 Kaliwungu 4333 433 12,3 60 7 

7 Ngunut 7500 750 21,3 60 13 

Jumlah 35220 3522 100    60 

 

E. Teknik Pengumpulan Data/Instrumen 

1. Variabel Penelitian 

a. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : Pemberian Konseling 
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b. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah : 

1) Pengetahuan tentang KB 

2) Kemantapan pemilihan alat kontrasepsi. 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Konseling 

Proses pemberian informasi tentang berbagai metode kontrasepsi mulai dari 

pengertian, indikasi, kontra indikasi, efek samping, keuntungan dan kerugian 

dari masing-masing metode kontrasepsi yang dilakukan petugas KB sebelum 

calon akseptor menentukan pilihan metode kontrasepsi yang diminati. 

b. Pengetahuan 

Segala sesuatu yang diketahui calon akseptor mengenai kontrasepsi setelah diberikan 

konseling ditinjau dari aspek  pengertian, indikasi, kontra indikasi, efek samping, 

keuntungan dan kerugian masing-masing metode kontrasepsi. 

Alat ukur : kuesioner, dengan skor 1 jika jawaban benar dan 0 jika salah. 

Skala data : kontinu.  

c. Kemantapan 

Ketetapan sikap calon akseptor dalam memilih alat kontrasepsi setelah 

diberikan konseling oleh petugas KB ditinjau dari pertimbangan indikasi, 

kontra indikasi, efek samping, keuntungan dan kerugian dari masing-masing 

metode kontrasepsi. 

Alat ukur : kuesioner skala Likert, dengan skor SS (Sangat Setuju) = 4, S (Setuju) = 3, 

TS (Tidak Setuju) = 2, STS (Sangat Tidak Setuju) = 1. 
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Skala data : kontinu.  

 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dimulai dari pengajuan ijin kepada Institusi 

Pendidikan. Dilanjutkan ke Puskesmas Ngunut dan ke responden untuk 

mengisi kuisioner tentang tingkat pengetahuan dan pemilihan alat kontrasepsi 

sesuai pilihan yang disediakan menurut pilihannya. 

Data yang telah dikumpulkan dilakukan editing kemudian diolah 

dengan program SPSS for Windows. Untuk mengetahui pengaruh pemberian 

konseling terhadap pengetahuan tentang KB pada calon akseptor KB dan 

pengaruh pemberian konseling terhadap kemantapan dalam pemilihan alat 

kontrasepsi pada calon akseptor KB digunakan Uji T 2 Sampel Bebas (Two 

Independent Sample T Test) dengan syarat data berdistribusi normal. Jika 

tidak normal maka alternatif uji adalah Uji Mann-Whitney. 

2. Validitas dan Reliabilitas 

a) Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas menggunakan metode kolmogorov smirnov 

dengan taraf signifikan 5%. Kelompok data normal apabila nilai p > a (0,05). 

Hasil uji normalitas didapatkan : 

No. Test p Kolmogorov Ho Interpretasi 
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Smirno

v 

1. Pengetahuan 0,148 1,140 Diterima Distribusi 

Normal 

2. Kemantapan 0,121 1,184 Diterima Distribusi 

Normal 

 

 

 

b) Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

1) Uji Validitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui kelayakan butir dalam suatu 

daftar (konstruk) pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Menurut 

Nugroho (2005 : 68) dalam menilai validitas setiap butir pertanyaan dapat 

dilihat dari nilai Corrected Item-Total Correlation. Suatu butir pertanyaan 

dikatakan valid jika nilai r-hitung (Corrected Item-Total Correlation) > r-

tabel. Rumus yang digunakan adalah Pearson Product Moment yaitu : 

                     n å xy - åx åy 

r =  

        [ åx2 – (åx)2 ]2 - [ åy2 – (åy)2 ]2 

 

Keterangan : 

r = koefisien korelasi 

x = variabel bebas (skor faktor) 

y = variabel terikat (skor total) 

n = jumlah sampel 
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Hasil Uji Validitas Pengetahuan adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Pengetahuan 

Item Test 
Corrected Item-Total 

Correlation (r hitung) 
r tabel (a = 0,05, n-2) Kriteria 

No.1 0,880 0,553 Valid 

No.2 0,738 0,553 Valid 

No.3 0,554 0,553 Valid 

No.4 0,623 0,553 Valid 

No.5 0,883 0,553 Valid 

No.6 0,792 0,553 Valid 

No.7 0,738 0,553 Valid 

No.8 0,792 0,553 Valid 

No.9 0,635 0,553 Valid 

No.10 0,792 0,553 Valid 

No.11 0,792 0,553 Valid 

No.12 0,482 0,553 Tidak Valid 

No.13 0,792 0,553 Valid 

No.14 0,615 0,553 Valid 

No.15 0,880 0,553 Valid 

No.16 0,880 0,553 Valid 

No.17 0,738 0,553 Valid 

No.18 0,554 0,553 Valid 

No.19 0,623 0,553 Valid 

No.20 0,883 0,553 Valid 
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No.21 0,792 0,553 Valid 

No.22 0,738 0,553 Valid 

No.23 0,792 0,553 Valid 

No.24 0,635 0,553 Valid 

No.25 0,792 0,553 Valid 

No.26 0,792 0,553 Valid 

No.27 0,482 0,553 Tidak Valid 

No.28 0,792 0,553 Valid 

No.29 0,615 0,553 Valid 

No.30 0,447 0,553 Tidak Valid 

 

Berdasarkan hasil analisis didapatkan item test nomor 12, 27 dan 

nomor 30 termasuk tidak valid, sehingga dikeluarkan dalam proses analisis. 

 

Hasil Uji Validitas Kemantapan adalah : 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Kemantapan Pemilihan Kontrasepsi 

Item Test 
Corrected Item-Total 

Correlation (r hitung) 
r tabel (a = 0,05, n-2) Kriteria 

No.1 0,853 0,553 Valid 

No.2 0,615 0,553 Valid 

No.3 0,701 0,553 Valid 

No.4 0,851 0,553 Valid 

No.5 0,779 0,553 Valid 

No.6 0,705 0,553 Valid 

No.7 0,594 0,553 Valid 

No.8 0,701 0,553 Valid 

No.9 0,719 0,553 Valid 

No.10 0,701 0,553 Valid 

 

Berdasarkan hasil analisis didapatkan semua item test termasuk valid, 

sehingga semua item test dimasukkan dalam proses analisis. 

2) Uji Reliabilitas 
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Apabila suatu alat pengukuran telah dinyatakan valid, maka tahap 

berikutnya adalah mengukur reliabilitas dari alat atau kuesioner. Menurut 

Santoso (2005 : 251) reliabelitas adalah ukuran yang menunjukkan 

konsistensi dari alat ukur dalam megukur gejala yang sama dilain 

kesempatan. Melalui metode One Shot dilakukan dengan metode Cronbach 

Alpha yaitu jika lebih besar dari 0,60 maka test reliabel. Menurut Nugroho 

(2005 : 72) reliabelitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki 

Cronbach Alpha >0,60. Menurut Hamid dalam Pratista (2005 : 43) jika 

hendak mengambil keputusan kelompok, maka dikatakan reliable jika 

mempunyai koefisien reliabelitas alpha ≥0,5 dan untuk mengambil keputusan 

individu maka minimum 0,90. 

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan secara eksternal maupun 

internal. Secara eksternal dilakukan dengan test-retest (stability), equivalent 

dan gabungan keduanya. Secara internal dengan menganalisis konsistensi 

butir yang ada pada instrumen. Rumusnya adalah koefisien reabilitas alpha 

cronbach sebagai berikut : 

              K   åSi2  

ri =   1 -  

          (K-1)              åSt2 

 

 

Keterangan : 

ri   = koefisien reliabilitas yang dicari 

K   = Mean kuadrat antara subjek 

åSi2  = mean kuadrat kesalahan 
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St2   = varian total 

a. Uji Reliabilitas Pengetahuan 
 

Hasil uji reliabilitas pengetahuan adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan 

 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

 

,970 

 

,972 30 

 

Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai reliabilitas 0,970. Suatu test 

dikatakan memiliki reliabilitas tinggi jika Cronbach Alpha lebih besar dari 

0,60. Atas dasar ketentuan ini dapat dikategorikan bahwa test pengetahuan 

termasuk reliable. 

 

 

b. Uji Reliabilitas Kemantapan 
 

Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas Kemantapan 

 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on Standardized 

Items N of Items 

 

,923 

 

,931 10 

 

Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai reliabilitas 0,923. Suatu test 

dikatakan memiliki reliabilitas tinggi jika Cronbach Alpha lebih besar dari 
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0,60. Atas dasar ketentuan ini dapat dikategorikan bahwa test kemantapan 

termasuk reliable. 

3. Analisis Data  

Tenik analisis pengaruh pemberian konseling terhadap pengetahuan 

tentang KB pada calon akseptor KB dan pengaruh pemberian konseling 

terhadap kemantapan dalam pemilihan alat kontrasepsi pada calon akseptor 

KB dilakukan dengan Uji T 2 Sampel Bebas (Independent Sampel T Test) 

jika data berdistribusi normal.  
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BAB IV 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Tempat  Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Ngunut 

Kabupaten Tulungagung. Puskesmas Ngunut memiliki 7 Desa meliputi Desa 

Pulosari, Desa Gilang, Desa Sumberjo Kulon, Desa Pulotondo, Desa 

Kromasan, Desa Kaliwungu, dan Desa Ngunut.  

Distribusi penduduk yang ada di wilayah kerja Puskesmas Ngunut 

Kabupaten Tulungagung diperinci menurut desa dapat disajikan dalam bentuk 

table di bawah ini. 

Tabel 4.1 Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Desa Tahun 2010 

No. Desa Jumlah Penduduk (Jiwa) 

1 Pulosari 6755 

2 Gilang 5577 

3 Sumberjo Kulon 4438 

4 Pulotondo 2973 

5 Kromasan 3644 

6 Kaliwungu 4333 

7 Ngunut 7500 

Jumlah 35.220 
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Adapun distribusi Pasangan Usia Subur (PUS) menurut desa dapat 

disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2 Distribusi Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Desa Tahun 2010 

No. Desa Populasi PUS (Jiwa) 

1 Pulosari 676 

2 Gilang 558 

3 Sumberjo Kulon 444 

4 Pulotondo 297 

5 Kromasan 364 

6 Kaliwungu 433 

7 Ngunut 750 

Jumlah 3.522 

 

Adapun batas wilayah kerja Puskesmas Ngunut Kabupaten 

Tulungagung adalah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara  :  Desa Gandean Kecamatan Srengat Kab. Blitar 

b. Sebelah Selatan :  Desa Kalangan Kecamatan Kalidawir Kab.Tulungagung 

c. Sebelah Barat :  Desa Jabalsari Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung 

d. Sebelah Timur :  Desa Buntaran Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung 

 

B. Karakteristik Responden 

Pada penelitian ini responden yang terpilih sebagai sampel penelitian 

merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang tinggal di Wilayah Kerja 

Puskesmas Ngunut Kabupaten Tulungagung. Sebanyak 60 responden di 
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ambil dengan cara proportional cluster random sampling di 7 lokasi (Desa) 

meliputi Desa Pulosari, Desa Gilang, Desa Sumberjo Kulon, Desa Pulotondo, 

Desa Kromasan, Desa Kaliwungu, dan Desa Ngunut.  

a. Umur 

Karakteristik responden berdasarkan umur di Wilayah Kerja 

Puskesmas Ngunut Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada table di bawah 

ini. 

Tabel 4.3  Karakteristik Responden Berdasarkan Umur di Wilayah Kerja 

Puskesmas Ngunut Kabupaten Tulungagung 

 

No. Umur  

Kelompok 

Perlakuan 

(Konseling) 

Kontrol (Tidak 

Konseling) 

Tahun Umur  

1 Minimum 24 20 

2 Maksimum 36 38 

3 Rata-Rata (Mean) 30,45 31 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas diketahui rata-rata umur kedua kelompok 

responden hampir sama yaitu 30,45 dan 31 tahun. 

b. Pendidikan 

Tabel 4.4  Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Ngunut Kabupaten Tulungagung 

 

No. Pendidikan 
Kelompok 

Perlakuan Kontrol 

1 SD 9 8 
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2 SMP 7 11 

3 SMA 10 5 

4 PT 4 6 

    30 30 

 
Berdasarkan tabel 4.4 diatas diketahui kedua kelompok memiliki 

jenjang pendidikan yang hampir sama yaitu ada PT, SMA, SMP maupun SD. 

 

 

c. Pekerjaan 

Tabel 4.5  Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Ngunut Kabupaten Tulungagung 
 

No. Pekerjaan 
Kelompok 

Perlakuan Kontrol 

1 PNS 4 4 

2 Swasta 12 13 

3 Tidak Bekerja 9 9 

4 Wiraswasta 5 4 

   Jumlah  30 30 

 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas diketahui kedua kelompok memiliki jenis 

pekerjaan yang relatif sama yaitu ada PNS, Swasta, tidak bekerja maupun 

wiraswasta. 

C. Analisis Data 

1. Pengaruh Pemberian Konseling terhadap Pengetahuan tentang KB  
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Hasil analisis pengaruh pemberian konseling terhadap pengetahuan 

tentang KB pada calon akseptor KB disajikan dalam grafik boxplot di bawah 

ini. 
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Gambar 4.1  Perbedaan Pengetahuan tentang Kontrasepsi antara Kelompok 

Konseling dengan Kelompok Kontrol  

 

Berdasarkan gambar 4.1 diatas diketahui pada kelompok diberi 

konseling memiliki skor pengetahuan yang lebih tinggi dibanding dengan 

kelompok tidak diberi konseling.  

Tabel 4.6  Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan tentang 

Kontrasepsi di Wilayah Kerja Puskesmas Ngunut Kabupaten 

Tulungagung 

 

Pengetahuan N 
Skor Mean Sd 

Terendah Tertinggi   

Tidak diberi konseling 30 10 21 16 2,8 

Diberi konseling 30 17 27 23,13 2,8 

Valid N (listwise) 60        

Sumber : data hasil penelitian 2010 
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Berdasarkan tabel 4.6 diatas diketahui kedua kelompok memiliki rata-

rata skor pengetahuan yang berbeda yaitu pada kelompok tidak diberi 

konseling 16 sedangkan kelompok konseling 23,13. 

Guna membuktikan perbedaan ini signifikan atau tidak maka 

dilakukan analisis T-Test (Two Independent Sample T-Test). 

Tabel 4.7  Hasil Analisis Two Independent Sample T-Test Perbedaan 

Pengetahuan antara Kelompok Diberi Konseling dan Tidak Diberi 

Konseling 

 

Kelompok 

Konseling 
Tidak Diberi 

Konseling 

Two 

Indepe

ndent 

Sample 

T Test 

P 

N Mean SD N Mean 

 

SD 

 

 

Pengetahuan 

 

30 

 

23,13 

 

2,8 

 

30 

 

16 

 

2,8 

 

-9,859 

 

<0,001 

 

 
Berdasarkan tabel 4.7 diketahui ada perbedaan pengetahuan antara 

kelompok diberi konseling dengan kelompok tidak diberi konseling dengan p 

<0,001).  

 

 

2. Pengaruh Pemberian Konseling terhadap Kemantapan dalam Pemilihan Alat 

Kontrasepsi pada Calon Akseptor KB  
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Hasil analisis pengaruh pemberian konseling terhadap kemantapan 

dalam pemilihan alat kontrasepsi pada calon akseptor KB dapat disajikan 

dalam grafik boxplot di bawah ini. 
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Gambar 4.2  Perbedaan Kemantapan dalam pemilihan alat kontrasepsi pada calon 

akseptor KB antara Kelompok Diberi Konseling dengan Kelompok 

Tidak Diberi Konseling  

 

Berdasarkan gambar 4.2 diatas diketahui pada kelompok diberi 

konseling memiliki skor kemantapan yang lebih tinggi dibanding dengan 

kelompok tidak diberi konseling.  

Tabel 4.8  Pengaruh Pemberian Konseling terhadap Kemantapan dalam 

Pemilihan Alat Kontrasepsi pada Calon Akseptor KB di Wilayah Kerja 

Puskesmas Ngunut Kabupaten Tulungagung 
 

Kemantapan N 
Skor 

Mean Sd 
Terendah Tertinggi 

Tidak diberi konseling 20 27 42 34,2 3,9 

Diberi konseling 20 32 50 40,47 6,4 

Valid N (listwise) 40        
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Berdasarkan tabel 4.8 diatas diketahui kedua kelompok memiliki rata-

rata skor kemantapan yang berbeda yaitu pada kelompok tidak diberi 

konseling 34,2 sedangkan kelompok diberi konseling 40,47. 

Guna membuktikan perbedaan ini signifikan atau tidak maka 

dilakukan analisis T-Test (Two Independent Sample T-Test). 

Tabel 4.9  Hasil Analisis Two Independent Sample T-Test Perbedaan 

Kemantapan dalam Pemilihan Alat Kontrasepsi pada Calon Akseptor 

KB antara Kelompok Diberi Konseling dan Tidak Diberi Konseling 

 

Kelompok 

Konseling 
Tidak Diberi 

Konseling 

Two 

Indepe

ndent 

Sample 

T Test 

P 

N Mean SD N Mean 

 

SD 

 

 

Kemantapan 

 

30 

 

40,47 

 

6,4 

 

30 

 

34,2 

 

3,9 

 

-4,589 

 

0,001 

 

 
Berdasarkan tabel 4.9 diketahui ada perbedaan kemantapan dalam 

pemilihan alat kontrasepsi pada calon akseptor KB antara kelompok diberi 

konseling dengan kelompok tidak diberi konseling dengan p <0,001).  
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D. Pembahasan 

1. Pengaruh Pemberian Konseling terhadap  Pengetahuan tentang KB pada 

Calon Akseptor KB  

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui ada perbedaan pengetahuan antara 

kelompok diberi konseling dengan kelompok tidak diberi konseling dengan p 

<0,001).  

Konseling adalah proses pemberian informasi obyektif dan lengkap, 

dilakukan secara sistematik dengan paduan ketrampilan komunikasi 

interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik yang 

bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah 

yang sedang dihadapi dan menentukan jalan keluar atau upaya untuk 

mengatasi masalah tersebut (Saifuddin, 2001). Konseling termasuk kategori 

penyuluhan kesehatan. Penyuluhan atau pendidikan kesehatan apapun 

strateginya pada dasarnya merupakan tindakan untuk penyampaian informasi 

atau pesan dari penyampai pesan kepada sasaran. Dalam hal ini melalui 

penyuluhan dengan metode konseling akan terjadi penyampaian informasi 

mengenai alat kontrasepsi . Hal ini akan menjadi sumber pengetahuan bagi 

seseorang. Pernyataan ini sesuai dengan Notoatmodjo (2003 : 56) bahwa 

“pendidikan kesehatan (penyuluhan) pada hakikatnya merupakan kegiatan 

atau usaha menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok 
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atau individu. Adanya pesan ini masyarakat, kelompok atau individu dapat 

memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik. Pengetahuan 

tersebut akhirnya dapat berpengaruh terhadap sikap, persepsi, motivasi, 

kemantapan dan perilaku”. Demikian juga hal ini sesuai dengan Darmawan 

(2008) bahwa penyampaian informasi sangat berarti bagi penerimanya dan 

bermanfaat dalam mengambil keputusan. Informasi merupakan salah satu 

unsur komunikasi dari "komunikator" kepada "komunikan" (Notoatmodjo, 

2005 : 96). Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa kemudahan memperoleh 

informasi akan mempercepat seseorang memperoleh pengetahuan yang baru 

disamping umur, pendidikan dan pekerjaan maupun intelegensia (Mubarak, 

dkk,. 2007 : 30).  

Berdasarkan berbagai konsep ini, jika didapatkan ada perbedaan 

pengetahuan antara kelompok yang diberi konseling dengan kelompok yang 

tidak diberi konseling maka hasil penelitian ini sesuai dengan konsep teori 

diatas. Secara kronologis dapat dijelaskan dengan adanya perlakuan 

(diberikan penyuluhan tentang kontrasepsi dengan metode konseling) maka 

terjadi kontak antara individu/kelompok/masyarakat dengan petugas 

kesehatan. Pada saat ini akan terjadi transfer informasi dari petugas kesehatan 

kepada calon akseptor. Petugas akan memberikan petunjuk secara teknis 

mengenai kontrasepsi  beserta berbagai jenis beserta efektivitas, efisiensi atau 

kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Melalui teknik konseling ini 

akan terjadi komunikasi dua arah sehingga sedikit demi sedikit petugas dapat 

menyampaikan materi penyuluhan kepada sasaran sesuai dengan kebutuhan 
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calon akseptor. Sebaliknya sasaran juga dengan tanpa rasa segan akan 

bertanya sepuasnya kepada petugas kesehatan. Oleh karena itu transfer 

pengetahuan dapat terlaksana secara terbuka dan bisa saling bertanya 

sepuasnya sehingga penerimaan materi dapat terjadi lebih efektif. 

 

2. Perbedaan Kemantapan dalam Pemilihan Alat Kontrasepsi  

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui ada perbedaan kemantapan dalam 

pemilihan alat kontrasepsi pada calon akseptor KB antara kelompok diberi 

konseling dengan kelompok tidak diberi konseling dengan p <0,001.  

Sebagaimana dijelaskan didalam konsep teori bahwa tujuan dari 

konseling adalah untuk membantu klien melihat permasalahannya supaya 

lebih jelas sehingga klien dapat memilih sendiri jalan keluarnya (Fitriasari, 

2006). Melalui konseling kontrasepsi mantap yang baik maka klien dapat 

menentukan pilihan kontrasepsinya dengan mantap sesuai dengan keinginan 

mereka sendiri dan tidak akan menyesali keputusan yang telah diambilnya di 

kemudian hari (Sheilla, 2006). Konseling yang baik meningkatkan 

keberhasilan KB dan membuat klien menggunakan kontrasepsi lebih lama 

serta mencerminkan baiknya kualitas pelayanan yang diberikan (Sheilla, 

2006). Sementara itu kemantapan adalah suatu kondisi sikap yang tetap dan 

tidak berubah-ubah. Istilah kematapan sering dipergunakan untuk hasil dari 

suatu pemilihan.  Menurut Purwodarminto (2003), kemantapan adalah sikap 

yang tidak berubah dari hasil pemilihan. Pada kenyataanya banyak faktor 

yang mempengaruhi kemantapan seperti informasi, gukungan layanan, 
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kebutuhan dan manfaat. Dukungan layanan terhadap penggunaan sebuah 

metode atau jasa akan memberikan kemantapan bagi seseorang untuk 

menggunakannya secara terus menerus (Kotler, 2006). Semakin tinggi 

kebutuhan seseorang maka semakin mantap untuk menggunakannya. Manfaat 

dari sebuah produk barang atau jasa akan menyebabkan seseorang semakin 

mantap dalam mengunakan sebuah produk barang atau jasa.  

Sesuai dengan hasil penelitian didapatkan ada perbedaan kemantapan 

antara kelompok diberi konseling dengan kelompok tidak diberi konseling. 

Hal ini terjadi karena melalui konseling klien dapat melihat permasalahannya 

secara lebih jelas sehingga dapat memilih sendiri jalan keluarnya sesuai 

dengan informasi yang telah diterima sebelumnya.  Pada akhirnya klien dapat 

menentukan pilihan kontrasepsinya dengan mantap sesuai dengan keinginan 

mereka sendiri dan tidak akan menyesali keputusan yang telah diambilnya di 

kemudian hari. Hal ini akan membuat klien menggunakan kontrasepsi lebih 

lama. Dalam hal ini konseling dapat dianggap cukup efektii untuk 

meningkatkan kemantapan karena karakteristik kedua kelompok pada tahap 

awal hampir sama, maka jika pada akhirnya ada perbedaan kemantapan, 

dapat diasumsikan bahwa perbedaan kemantapan ini sebagai akibat dari 

adanya perlakuan (konseling). Dalam hal ini melalui pendekatan penyuluhan 

dengan metode konseling maka terjadi stimulasi pandangan dari petugas 

mengenai alat kontrasepsi yang sebaiknya dipilih calon akseptor. Sedikit 

demi sedikit petugas menyampaikan berbagai kelebihan, kelemahan, 

efektivitas dan efisiensi dari masing-masing alat kontrasepsi. Melalui teknik 
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konseling sasaran diberikan kebebasan untuk memilih alat kontrasepsi atas 

dasar pertimbangan  kelebihan, kelemahan, efektivitas dan efisiensi dari 

masing-masing alat kontrasepsi dengan segala resikonya. Sentuhan 

pandangan yang dilakukan petugas kesehatan tanpa melalui pemaksaan 

melainkan melalui aspek pertimbangan yang matang dan sesuai asas 

penghargaan hak-hak kesehatan reproduksi.  Melalui teknik demikian terbukti 

cukup efektif untuk menimbulkan kemantapan dalam pemilihan alat 

kontrasepsi. Terbukti pada kelompok yang diberikan penyuluhan dengan 

metode konseling memiliki skor penilaian kemantapan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelompok tidak diberi konseling. Pernyataan ini sesuai 

dengan Azwar bahwa kemantapan dapat dipengaruhi orang lain, disamping 

faktor pengalaman pribadi, kebudayaan, media massa, institusi atau lembaga 

pendidikan dan lembaga agama serta faktor emosi dalam diri individu. Dalam 

hal ini petugas kesehatan dianggap sebagai orang lain yang dianggap penting 

bagi sasaran. 
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. KESIMPULAN 

1. Ada perbedaan pengetahuan antara kelompok diberi konseling dengan 

kelompok tidak diberi konseling dengan p <0,001) 

2. Ada perbedaan kemantapan dalam pemilihan alat kontrasepsi pada calon 

akseptor KB antara kelompok diberi konseling dengan kelompok tidak 

diberi konseling dengan p <0,001. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Hasil penelitian ini memberikan bukti ilmiah tentang pentingnya penyuluhan 

dengan metode konseling dalam rangka merubah pengetahuan dan 

kemantapan untuk memilih kontrasepsi. Hal ini membawa pesan jika ingin 

meningkatkan cakupan KB aktif maka salah satu metode yang harus ditempuh 

adalah menggunakan penyuluhan dengan metode konseling. Hal ini harus 

dilaksanakan sebelum menentukan keputusan memilih kontrasepsi. 

2. Perlu penggunaan pendekatan holistic kedokteran keluarga yakni merubah 

pengetahuan untuk menambah kemantapan pemilihan kontrasepsi perlu 

pendekatan secara personal, dimana melalui pendekatan personal ini akan 

memberikan hasil yang lebih efektif untuk meningkatkan pengetahuan 

sehinggi timbul kemantapan dalam menggunakan kontrasepsi. 
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3. Peran dokter keluarga perlu ditingkatkan keikutsertaannya pada pemberian 

konseling kepada setiap calon akseptor sebelum memutuskan untuk memilih 

kontrasepsi dengan memperhatikan umur, jumlah anak, riwayat penggunanan 

kontrasepsi sebelumnya agar akseptor memiliki kemantapan dan menerima 

resiko pilihannya sendiri. 

 

C. SARAN 

1. Bagi bidan disarankan untuk memberikan konseling secara berkala kepada 

akseptor guna meningkatkan kemantapan akseptor dalam penggunaan alat 

kontrasepsi dan tidak berpindah-pidah alat kontrasepsi. 

2. Bagi bidan disarankan untuk meningkatkan kualitas konseling yang 

diberikan terutama terkait dengan kesopanan, kesederhanaan bahasa dan 

penegasan terhadap seluruh materi konseling, karena ketiga hal tersebut 

memberikan dampak yang paling kuat terhadap pemahaman sehingga 

berpengaruh pula pada kemantapan akseptor. 
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