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ABSTRAK 

 

Tita Restu Yuliasri, R1109035, Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang 

Keluarga Berencana Dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi Setelah 

Melahirkan di RSKIA Ummi Khasanah Bantul. 

 

Latar Belakang Pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak seimbang 

mengakibatkan permasalahan ekonomi. Dari jumlah PUS di Kabupaten Bantul 

tahun 2009 yaitu 149.352 orang, sejumlah 114.235 orang (76,5%) telah memilih 

metode kontrasepsi efektif terpilih, tetapi pada kenyataannya jumlah persalinan di 

atas tiga kali masih belum dapat ditekan secara signifikan.  

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan 

ibu tentang keluarga berencana dengan pemilihan alat kontrasepsi setelah 

melahirkan di RSKIA Ummi Khasanah Bantul. 

Metode Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik. Metode 

pendekatan waktu yang digunakan adalah pendekatan cross sectional. Populasi 

dalam penelitian ini adalah ibu nifas yang bersalin di RSKIA Ummi Khasanah 

Bantul. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah sampling 

accidental. Jumlah sample yang digunakan sebanyak 38 orang responden. 

Hipotesis diuji dengan uji chi square dan uji kendal tau untuk mengetahui tingkat 

keeratan dari variabel pada α = 0,05 

Hasil penelitian yang didapatkan dari uji analisis dengan uji chi square diperoleh 

nilai signifikansi 0,001 (p<0,05), hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan dan untuk mengetahui keeratan hubungan dilakukan uji analisis 

korelasi Kendal Tau dan diperoleh nilai signifikansi 0,000 (p<0,05). Dari hasil ini 

dapat disimpulkan bahwa pengetahuan ibu tentang keluarga berencana 

berhubungan positif dan signifikan dengan pemilihan alat kontrasepsi setelah 

melahirkan. Responden yang memilih menggunakan metode kontrasepsi sebanyak 

92,1% dan lebih dari separuhnya memilih dengan tepat sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan ibu. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada hubungan tingkat pengetahuan ibu 

tentang keluarga berencana dengan pemilihan alat kontrasepsi setelah melahirkan. 

 

Kata Kunci : Pengetahuan Keluarga Berencana, Alat Kontrasepsi 
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Motto 

 

 

“Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka dari Allah-lah datangnya, dan bila 

kamu ditimpa kemudharatan, maka hanya kepada-Nyalah kamu meminta 

pertolongan”. 

(QS. An-Nahl : 53) 

 

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut melangkah, tapi ketakutan itu yang 

membuat kita sulit melangkah”. 

(Anonim) 

 

“Jangan melangkah dijalan keputus-asaan, dialam ini terhampar berjuta harapan. 

Jangan pergi kearah kegelapan, di dunia ini terdapat banyak cahaya”. 

(Anonim) 

 

 

“Angankan apa yang engkau ingin angankan; pergilah kemana engkau ingin 

pergi; jadilah seperti yang engkau kehendaki, sebab hidup hanya satu kali dan 

engkau hanya memiliki satu kesempatan untuk melakukan segala hal yang engkau 

ingin lakukan” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pertumbuhan penduduk di Indonesia selalu mengalami peningkatan, 

hingga saat ini Indonesia masih menduduki peringkat empat di dunia dengan 

laju pertumbuhan mencapai 2,6 jiwa per tahun. Bila hal ini tidak segera diatasi 

maka 10 tahun lagi Indonesia akan mengalami ledakan penduduk 

(Rubiyantoro, 2009). 

Tingkat kesejahteraan suatu bangsa ditentukan dengan seberapa jauh 

gerakan Keluarga Berencana dapat diterima di masyarakat (Manuaba, 1998). 

Oleh karena itu pemerintah merubah paradigma program Keluarga Berencana 

Nasional yang semula mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera 

(NKKBS) menjadi visi untuk mewujudkan “Keluarga Berkualitas Tahun 

2015”. Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang sejahtera, sehat, maju, 

mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung 

jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Saifuddin, 

2003). 

Program Keluarga Berencana Nasional mempunyai kontribusi penting 

dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk. Kontribusi tersebut dapat 

dilihat pada pelaksanaan Program Making Pregnancy Saver (MPS) dengan 

tujuan untuk mempercepat penurunan kesakitan dan kematian ibu dan bayi 

baru lahir.  
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Keluarga Berencana merupakan pilar pertama dari safe motherhood 

yang diharapkan dapat mengurangi risiko kematian ibu pada waktu 

melahirkan yang disebabkan karena terlalu sering melahirkan dan jarak antara 

kelahiran yang terlalu pendek. Upaya ini juga untuk mencegah terjadinya 

kehamilan yang tidak diinginkan pada pasangan usia subur (PUS) yang 

berpotensi menimbulkan masalah sosial baru di masyarakat (Prawiroharjo, 

2005). Banyak perempuan mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan 

jenis kontrasepsi. Hal ini disebabkan bukan hanya oleh terbatasnya metode 

yang tersedia, tetapi juga karena ketidaktahuan ibu tentang persyaratan dan 

keamanan metode kontrasepsi tersebut (Saifuddin, 2003). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di RSKIA Ummi Khasanah Bantul, 

dari bulan Januari sampai bulan Desember 2009 terdapat 254 persalinan yang 

ditangani. Dari jumlah tersebut 39 (15,4%) ibu melahirkan lebih dari tiga kali 

(multiparitas). Jumlah persalinan terbanyak di RSKIA Ummi Khasanah 

Bantul terjadi pada bulan Oktober 2009, yaitu 28 persalinan dengan 6 (21,4%) 

ibu melahirkan lebih dari tiga kali, yang salah satunya  ibu  melahirkan 

sembilan kali. Sedangkan jumlah persalinan paling sedikit terjadi pada bulan 

Desember 2009, yaitu 1 (6,7%) dari jumlah persalinan bulan Desember ini 

terdapat ibu melahirkan tujuh kali. Dari jumlah PUS di Kabupaten Bantul 

tahun 2009 yaitu 149.352 orang, sejumlah 114.235 orang (76,5%) telah 

memilih metode kontrasepsi efektif terpilih, tetapi pada kenyataannya jumlah 

persalinan di atas tiga kali masih belum dapat ditekan secara signifikan 

(Badan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul, 2009). 

Berdasarkan data diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian 

untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang keluarga 

berencana dengan pemilihan alat kontrasepsi setelah melahirkan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah  “Apakah terdapat hubungan tingkat pengetahuan 

tentang keluarga berencana dengan pemilihan alat kontrasepsi setelah 

melahirkan di RSKIA Ummi Khasanah Bantul?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1)  Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang keluarga berencana 

dengan pemilihan alat kontrasepsi setelah melahirkan di RSKIA Ummi 

Khasanah Bantul. 

2)  Tujuan Khusus 

a) Mengetahui karakteristik ibu 

b) Mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang KB 

c) Mengetahui jumlah pemilih masing-masing alat kontrasepsi 

berdasarkan tingkat pengetahuan ibu setelah melahirkan di RSKIA 

Ummi Khasanah Bantul. 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

perkembangan ilmu kebidanan, khususnya di bidang kesehatan ibu, anak 

dan keluarga berencana yaitu adanya hubungan tingkat pengetahuan ibu 

tentang keluarga berencana dengan pemilihan alat kontrasepsi setelah 

melahirkan. 

2. Manfaat Praktis 

a)  Bagi Bidan 
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Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan saat memberikan informasi 

dalam pelayanan kontrasepsi setelah melahirkan. 

b) Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bacaan di 

perpustakaan dan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca 

khususnya dalam ilmu kebidanan. 

c) Bagi Responden 

Dapat memberikan informasi dan meningkatkan pemahaman tentang 

alat kontrasepsi setelah melahirkan sekaligus membantu ibu dalam 

menentukan pilihan kontrasepsi yang akan digunakan. 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Dasar 

1. Tingkat Pengetahuan  

a. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu“ dan ini terjadi setelah 

orang melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu. 

Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia yaitu :indra 

penglihatan, indra pendengaran, indra penciuman, rasa dan raba. 
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Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan 

telinga (Notoatmodjo, 2003). 

b. Tingkat Pengetahuan Manusia 

Menurut Benyamin S.Bloom yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003) 

mengatakan bahwa pengetahuan dibagi dalam enam tingkatan yaitu : 

1) Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Yang termasuk ke dalam pengetahuan 

tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap sesuatu 

yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan 

yang diterima. Oleh sebab itu “tahu” merupakan tingkat 

pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja yang mengukur 

bahwa orang tahu apa yang dipelajari antara lain: mampu 

menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan 

memilih. 

2) Memahami (Comprehension) 

Diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar 

tentang obyek yang diketahui, dan dapat menginterpretasi materi 

tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap obyek 

atau materi harus mampu menjelaskan, menyebutkan contoh, 

menyimpulkan, meramalkan dan membedakan. 

3) Aplikasi (Application) 
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Diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil atau pengalaman 

hukum, rumus metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks 

yang lain. Kata kerja yang menyatakan orang sudah mampu 

mendemonstrasikan, menghitung, menyelesaikan, 

mengoperasikan, menghubungkan dan menyusun suatu metode 

atau rumus yang diaplikasikan dalam kondisi yang sebenarnya. 

4) Analisis (Analysis) 

Adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

obyek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam suatu 

struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama 

lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari kemampuan orang 

untuk menentukan perbedaan, memisahkan, membuat diagram, 

membuat estimasi, mengambil kesimpulan dan menyusun sesuai 

dengan urutannya. 

5) Sintesis (Synthesis) 

Menunjukan suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian–bagian di dalam suatu bentuk 

keseluruhan yang baru atau kemampuan untuk menyusun 

formulasi baru dari formulasi–formulasi yang ada. Kemampuan 

orang untuk menyusun, merencanakan atau merancang, membuat 

komposisi, membuat kembali dan merevisi. 

6) Evaluasi (Evaluation) 
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Menunjukkan pada kemampuan untuk melakukan penilaian 

terhadap suatu materi atau obyek yang berdasarkan kriteria yang 

ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria yang ada. Dalam 

keadaan ini orang sudah mampu untuk menimbang, mengkritik, 

membandingkan, memberi alasan, menyimpulkan dan memberi 

dukungan. 

c. Pengukuran Pengetahuan 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau 

angket yang berisi pertanyaan tentang isi materi yang ingin diukur dari 

subyek penelitian atau disesuaikan dengan tingkat pengetahuan yang 

diukur (Notoatmodjo, 2003). 

 

Adapun pertanyaan yang dapat digunakan pengukuran pengetahuan 

secara umum, yaitu: 

1) Pertanyaan Subyektif 

Digunakan untuk penilaian yang melibatkan faktor subyektif dari 

penilai. 

2) Pertanyaan Obyektif 

Digunakan untuk penilaian yang melibatkan faktor obyektif dari 

penilai. Contoh: untuk pemakaian alat kontrasepsi yang 

mengandung hormon diperlukan data tentang tekanan darah 

pasien. 
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Dalam proses menerima pengetahuan, seseorang dapat 

dipengaruhi juga oleh sikap, yaitu reaksi atau respon seseorang 

yang masih tertutup terhadap suatu stimulasi atau obyek. Sikap 

secara nyata menunjukan konotasi adanya kesesuaian reaksi 

terhadap stimulasi tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari sikap 

merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulasi 

sosial. 

d. Pengetahuan tentang KB 

Banyak wanita harus menentukan pilihan kontrasepsi yang sulit, 

tidak hanya karena terbatasnya jumlah metode yang tersedia tetapi 

juga karena metode-metode tertentu mungkin tidak dapat diterima 

sehubungan dengan kebijakan nasional KB, kesehatan individual dan 

seksualitas wanita atau biaya untuk memperoleh kontrasepsi (Depkes 

RI, 1998). 

Pelayanan Keluarga Berencana yang merupakan salah satu 

didalam paket Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial perlu 

mendapatkan perhatian yang serius, karena dengan mutu pelayanan 

Keluarga Berencana berkualitas diharapkan akan dapat meningkatkan 

tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Dengan telah berubahnya 

paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan 

pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan 

fertilitas menjadi pendekatan yang berfokus pada kesehatan 

reproduksi serta hak reproduksi. Maka pelayanan Keluarga Berencana 
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harus menjadi lebih berkualitas serta memperhatikan hak-hak dari 

pasien atau masyarakat dalam memilih metode kontrasepsi yang 

diinginkan (Saifuddin, 2003). 

Sebenarnya ada cara yang baik dalam pemilihan alat kontrasepsi 

bagi ibu. Sebelumnya ibu mencari informasi terlebih dahulu tentang 

cara-cara KB berdasarkan informasi yang lengkap, akurat dan benar. 

Untuk itu dalam memutuskan suatu cara kontrasepsi sebaiknya 

mempertimbangkan penggunaan kontrasepsi yang rasional, efektif dan 

efisien (Bappenas, 2004). 

Ada beberapa kemungkinan kurang berhasilnya program KB 

diantaranya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu dan faktor 

pendukung lainnya. Untuk mempunyai sikap yang positif tentang KB 

diperlukan pengetahuan yang baik, maka kepatuhan dalam 

melaksanakan program KB akan meningkat dan sebaliknya bila 

pengetahuan kurang maka kepatuhan menjalani program KB 

berkurang (Notoatmojo, 2003). 

2. Keluarga Berencana (KB) 

Pengertian KB menurut WHO adalah upaya untuk menghindari 

kelahiran yang tidak diinginkan dengan mengatur interval diantara 

kelahiran dan mengontrol waktu kelahiran dalam hubungan dengan umur 

suami istri sehingga dapat menentukan jumlah anak dalam keluarga 

(Hartanto, 2004). Keluarga Berencana adalah usaha untuk mengontrol 

jumlah dan jarak antara kelahiran anak yang diinginkan (Fitri, 2009) 
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  Antisipasi persoalan kependudukan dan keluarga berencana 

menjadi terabaikan di era otonomi daerah, oleh karena itu DPR berencana 

mengamandemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang 

Kependudukan dan Keluarga Berencana. Pertimbangan utama amandemen 

adalah UU No 10/1992 tidak mengakomodasi perubahan zaman, termasuk 

penanganan kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) di era otonomi 

daerah dan globalisasi (Bappenas, 2004). 

Salah satu aspek utama penilaian program KB adalah kualitas 

pelayanan yang diberikan. Perbaikan pelayanan akan memperbesar jumlah 

peserta KB yang puas, dan pada gilirannya akan meningkatkan angka 

prevalensi dan menurunkan tingkat fertilitas. Faktor yang menentukan 

dalam pelayanan KB yang berkualitas salah satunya adalah sumber daya 

manusia, baik pengelola, pelaksana maupun pemberi pelayanan KB di 

lapangan. Secara umum pengetahuan dan kemampuan sumber daya 

manusia masih bervariasi, sehingga salah satu upaya yang penting adalah 

meningkatkan keterampilan petugas klinik melalui pelatihan teknis yang 

berkesinambungan, penerbitan pedoman pelayanan dan standard 

operational procedur (SOP) (Saifuddin, 2003). 

Keluarga berencana merupakan suatu cara yang efektif untuk 

mencegah mortalitas ibu dan anak karena dapat menolong pasangan suami 

istri menghindari kehamilan dengan risiko tinggi. Keluarga berencana 

tidak dapat menjamin kesehatan ibu dan anak, tetapi dengan melindungi 

keluarga terhadap kehamilan risiko tinggi, dapat menyelamatkan jiwa dan 
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mengurangi angka morbiditas dan mortalitas ibu. Kehamilan risiko tinggi 

dapat timbul pada kehamilan dengan usia ibu terlalu muda (kurang dari 18 

tahun), terlalu tua (lebih dari 35 tahun), terlalu sering (kehamilan setelah 4 

kelahiran) dan terlalu dekat (kehamilan dengan jarak kurang dari 4 tahun), 

sehingga dikenal dengan “empat terlalu”. Risiko kehamilan pada ibu 

setelah 4 kali melahirkan atau jarak kelahiran kurang dari 2 tahun antara 

lain : 

1) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

2) Lebih sering terpapar penyakit 

3) Nutrisi kurang 

4) Waktu atau lama menyusui pada bayi baru lahir kurang 

5) Tumbuh kembang lebih lambat 

6) Kompetisi dalam sumber-sumber keluarga 

7) Pendidikan/ intelegensia dan pendidikan akademis lebih rendah. 

(Hartanto, 2004) 

Dalam usaha menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada 

usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat dan melahirkan pada usia 

tua, perlu dibuat suatu perencanaan keluarga menuju keluarga yang 

berkualitas. 

Perencanaan keluarga menuju keluarga yang berkualitas  dibagi atas 

tiga masa  dari usia reproduksi perempuan. Pembagian ini didasarkan pada 

data epidemiologi bahwa risiko kehamilan dan persalinan baik bagi ibu 

maupun bagi anak angka tertinggi pada usia kurang dari 20 tahun, terendah 
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pada usia 20-35 tahun dan meningkat lagi secara tajam setelah usia lebih 

dari 35 tahun. Jenis kontrasepsi yang dipakai sebaiknya juga disusuaikan 

dengan tahapan masa reproduksi. Ketiga masa tersebut adalah : 

1) Masa menunda/ mencegah kehamilan 

Bagi Pasangan Usia Subur (PUS), masa ini ditandai dengan umur istri 

kurang dari 20 tahun. Pada usia ini sebaiknya jangan mempunyai anak 

dahulu karena berbagai alasan. 

Ciri-ciri kontrasepsi yang diperlukan yaitu : 

a. Reversibilitas yang tinggi 

b. Efektivitas yang relatif tinggi 

Kontrasepsi yang sesuai dengan prioritas yaitu pil KB dan cara 

sederhana. 

 

 

 

2) Masa mengatur kesuburan/ menjarangkan kehamilan 

Masa ini ditandai dengan usia istri antara 20-30 tahun, periode ini 

merupakan periode usia paling baik untuk melahirkan dan dengan  

jumlah anak 2 orang juga jarak antara kelahiran adalah  2 – 4 tahun.  

Ciri-ciri kontrasepsi yang diperlukan yaitu : 

a. Reversibilitas cukup tinggi 

b. Efektivitas cukup tinggi 

c. Dapat dipakai 2 sampai 4 tahun 
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d. Tidak menghambat produksi Air Susu Ibu (ASI) 

Kontrasepsi yang sesuai dengan prioritas yaitu AKDR, suntikan, 

susuk KB (implant) dan pil KB. 

3) Masa mengakhiri kesuburan (tidak hamil lagi) 

Masa ini ditandai dengan usia istri diatas 30 tahun, terutama untuk 

usia 35 tahun sebaiknya mengakhiri kesuburan setelah mempunyai 2 

orang anak. 

Ciri-ciri kontrasepsi yang diperlukan yaitu: 

a. Efektivitas sangat tinggi 

b. Dapat dipakai dalam jangka panjang 

c. Tidak menambah kelainan yang sudah ada 

 

Kontrasepsi yang sesuai dengan prioritas yaitu kontrasepsi mantap, 

AKDR, susuk KB (implant) dan suntikan. 

(Hartanto, 2004)  

Oleh karena itu dalam melakukan pemilihan alat kontrasepsi harus 

memperhatikan efektivitas, keamanan, frekuensi pemakaian dan efek 

samping, serta kemauan dan kemampuan untuk melakukan kontrasepsi 

secara teratur dan benar. Selain hal tersebut, pertimbangan kontrasepsi 

juga didasarkan atas biaya serta peran dari agama dan kultur budaya 

mengenai kontrasepsi tersebut. Faktor lainnya adalah frekuensi 

bersenggama, kemudahan untuk kembali hamil lagi, efek samping ke 

laktasi, dan efek dari kontrasepsi tersebut di masa depan (klikdokter, 2008) 
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Pelayanan KB dapat diperoleh di Bidan Praktek Swasta, klinik 

kesehatan atau langsung di Rumah Sakit. Program KB di Rumah Sakit 

(PKBRS) telah dikembangkan sejak tahun 1968 dan sudah mengalami 

modifikasi sampai saat ini. Sasaran pelayanannya tidak hanya diarahkan 

pada pasien paska persalinan dan keguguran yang dilayani di Unit 

Kebidanan-Kandungan, tetapi seluruh pasien rawat-tinggal maupun rawat-

jalan beserta keluarganya, serta pengunjung dan pengantar pasien. Ruang 

lingkup kegiatan yang awalnya bertumpu di Unit Kebidanan-Kandungan 

dengan demikian diperlukan keseluruhan Unit lainnya yang ada di Rumah 

Sakit. 

Menurut Hartanto (2004) latar belakang dikembangkannya Program 

KB di Rumah Sakit karena Rumah Sakit memiliki beberapa hal yang 

spesifik dan menguntungkan program KB, antara lain: 

1) Rumah Sakit memiliki tenaga yang diakui dan dipercaya oleh 

masyarakat di bidang pelayanan dan penanggulangan masalah 

kesehatan, termasuk KB, sehingga petugas Rumah Sakit potensial 

sebagai penyuluh dan penggerak KB di masyarakat. 

2) Peralatan dan tenaga yang tersedia di Rumah Sakit memungkinkan 

pelayanan yang lebih bermutu, sehingga Rumah Sakit potensial untuk 

pelaksanaan fungsi pengayoman medis KB. 

3) Petugas Rumah Sakit merupakan suatu kelompok masyarakat 

tersendiri, jumlahnya cukup banyak dan hubungannya cukup 
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heterogen, sehingga untuk melaksanakan kegiatan KB diperlukan 

pendekatan khusus. 

4) Rumah Sakit merupakan jalur terakhir bagi masyarakat untuk motivasi 

dan pelayanan kesehatan termasuk KB, sehingga Rumah Sakit dapat 

dijadikan pusat rujukan pelayanan kesehatan termasuk KB oleh unit 

pelayanan kesehatan lainnya yang ada di luar Rumah Sakit. 

5) Di dalam perkembangan Program KB Nasional diperlukan upaya 

maksimal selain memperluas jangkauan pelayanan dengan menambah 

makin banyak peserta keluarga kecil, juga mempertahankan apa yang 

telah dicapai melalui upaya pengayoman medis KB. 

Rumah sakit di masa yang akan datang diharapkan mampu 

memberikan pelayanan yang prima yang meliputi fokus menyediakan 

kebutuhan, kompetetif, menyediakan pelayanan baru sesuai perkembangan 

iptek, lebih peka mengetahui kebutuhan, lebih efektif, tarif  lebih 

terjangkau, dan menciptakan kepuasan semua pihak (Direktorat Jendral 

Bina Pelayanan Medik Spesialistik Departemen Kesehatan RI, 2005). 

Pendekatan pelayanan KB di Rumah Sakit terutama diarahkan pada 

peningkatan kesehatan ibu dan anak yang memberi dampak pada 

penurunan pada penurunan fertilitas sekaligus mortalitas dan morbiditas 

ibu dan anak. Aspek pelayanan KB di Rumah Sakit adalah: 

1) Promotif, berupa pelayanan komunikasi, informasi edukasi (KIE) 

tentang KB dan kesehatan ibu dan anak. 
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2) Preventif, berupa pelayanan kontrasepsi menggunakan metode efektif 

terpilih (IUD, Implant dan Kontap). 

3) Kuratif, berupa pelayanan efek samping, komplikasi medan kegagalan 

penggunaan kontrasepsi serta pelayanan medis lainnya bagi akseptor 

KB. 

4) Rehabilitatif, berupa pelayanan reversibilitas dan fertilitas. 

Sesuai dengan fungsi dan ruang lingkup pelayanan KB di Rumah 

Sakit, pencapaian pelayanan KB Rumah Sakit dapat diukur dari: 

1) Jumlah akseptor yang dapat dihasilkan oleh Rumah Sakit, khususnya 

akseptor yang menggunakan metode efektif terpilih. 

2) Kemampuan pelayanan efek samping/ komplikasi dan pelayanan 

medis lainnya sesuai kebutuhan akseptor. Secara kuantitatif dapat 

diukur dari jumlah pelayanan rujukan efek samping/ komplikasi dan 

pelayanan medis lainnya yang dibutuhkan akseptor. 

3) Pelayanan KB paripurna lainnya yang dapat dilaksanakan oleh Rumah 

Sakit. Secara kuantitatif dapat diukur dari jumlah penderita yang 

mendapat pelayanan reversibilitas dan infertilitas. 

4) Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit terhadap unit 

pelayanan KB di luar Rumah Sakit. Secara kuantitatif dapat diukur 

dari frekuensi kegiatan yang dilakukan. 

5) Pendekatan kelembagaan KB yang dikembangkan di Rumah Sakit 

melalui pendekatan Catatan Medik yang Berorientasi KB (CMBKB), 

KIE melekat dalam pelayanan kesehatan sehari-hari baik yang 
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ditujukan pada pasien rawat-tinggal maupun rawat-jalan. Secara 

kuantitatif pendekatan ini dapat diukur dari presentase (%) akseptor 

yang dihasilkan. 

Selain itu terdapat 6 indikator kualitas pelayanan program keluarga 

berencana yang meliputi pilihan metode diperbanyak agar dapat memenuhi 

kebutuhan klien, informasi bagi klien, kemampuan teknis yang harus 

selalu ditingkatkan, hubungan antar pribadi antara provider dan klien yang 

baik, kontinuitas pelayanan dijamin, dan kecocokan dan penerimaan 

terhadap pelayanan dengan mempertimbangkan kebutuhan klien 

(Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik Spesialistik Departemen 

Kesehatan RI, 2005). 

3. Pemilihan Alat Kontrasepsi 

Kontrasepsi adalah upaya mencegah terjadinya kehamilan, upaya 

tersebut dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen 

(Prawirohardjo, 2002). Jadi, pemilihan kontrasepsi adalah menentukan alat 

atau obat yang digunakan untuk mencegah atau menghindari terjadinya 

kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan 

sel sperma baik yang bersifat sementara maupun bersifat permanen. 

Kualitas yang harus dipertimbangkan dalam memilih suatu metode 

kontrasepsi adalah: 

1) Efisien, yaitu taraf keamanan/ keefektifan yang ditawarkan bila 

kontrasepsi dipakai secara benar. 
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2) Kemudahan penggunaan, yaitu keterbatasan dari metode tersebut dan 

resiko kesalahan. Jelasnya suatu metode yang dalam teori mantap 

secara ilmiah bisa gagal bila pemakaiannya salah. 

3) Keamanan, maksudnya metode tersebut menimbulkan efek samping 

sedikit sekali bahkan tanpa efek samping sama sekali, baik jangka 

pendek atau jangka panjang, pada kesehatan fisik dan psikologi 

perempuan maupun laki-laki. 

4) Kemungkinan pemulihan, berarti metode tersebut hanya mempunyai 

efek kontraseptif  selama digunakan saja. Bila kehamilan diinginkan, 

penghentian metode kontrasepsi memungkinkan terjadinya kehamilan 

tersebut. 

5) Kemudahan penyediaan, yaitu apakah butuh pasokan, apakah dapat 

dibeli di apotik, apakah harus dengan resep dokter atau latihan khusus 

mengenai pemakaian metode tersebut. Penyediaan alat kontrasepsi di 

RSKIA Ummi Khasanah Bantul meliputi pil, suntik, IUD, implan, 

kondom dan tubektomi.  

(Dolto,et al, 1997) 

Setelah calon akseptor mengetahui kualitas alat kontrasepsi yang 

akan dipilih, maka dalam menentukan pilihannya, seorang akseptor akan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemilihan alat kontrasepsi menurut Hartanto (2004) antara lain adalah: 

1) Faktor Pasangan (Motivasi dan Rehabilitasi) 
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Terdiri dari umur baik istri maupun suami, gaya hidup, frekuensi 

senggama, jumlah keluarga yang diinginkan, pengalaman dengan 

kontrasepsi yang lalu, sikap kewanitaan dan sikap kepriaan. 

2) Faktor Kesehatan (Kontraindikasi Absolut atau Relatif) 

Terdiri atas status kesehatan yaitu penyakit yang pernah atau sedang 

diderita, riwayat haid, riwayat keluarga yaitu adanya penyakit 

menurun, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan panggul. 

3) Faktor Metode Kontrasepsi (Penerimaan dan Pemakaian 

Berkesinambungan) 

Terdiri dari efektivitas alat kontrasepsi yang dipilih, efek samping 

minor, kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian kontrasepsi 

tersebut baik jangka panjang maupun jangka pendek, komplikasi-

komplikasi yang potensial dan biaya yang identik dengan kondisi 

sosial ekonomi. 

Menurut Abdul Bari Saifuddin (2003), cara atau metode kontrasepsi 

dapat dibagi menjadi: 

1. Metode Kontrasepsi Mantap 

a. Tubektomi 

Metode ini dilakukan melalui tindakan operasi kecil dengan 

cara mengikat atau memotong saluran telur wanita. 

Keuntungan : aman, mudah dan hospitalisasi hanya sekali 

saja. 

Kerugian : risiko komplikasi, kejadian infeksi luka operasi. 
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b. Vasektomi 

Metode ini dilakukan melalui tindakan operasi ringan dengan 

cara mengikat atau memotong saluran sperma pria. 

Keuntungan :  efektif, aman, sederhana dan cepat. 

Kerugian  : memerlukan tindakan operasi, kadang 

menyebabkan   komplikasi dan biasanya timbul masalah 

psikologis. 

2. Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih 

a. Kontrasepsi Pil 

Kontrasepsi oral (Pil) adalah cara kontrasepsi untuk wanita 

yang berbentuk pil di dalam stip yang berisi gabungan dari 

hormon estrogen dan progesteron atau hanya terdiri dari 

hormon progesteron saja. Macam-macam kontrasepsi pil: 

a) Pil Kombinasi 

Merupakan pil yang mengandung hormon  estrogen dan 

hormon progesteron. Jenis dari pil kombinasi ada 3 

macam, yaitu: 

1).  Monofasik: pil yang tersedia dalam kemasan 21 

tablet mengandung hormon aktif estrogen/ 

progesteron dalam dosis yang sama, dengan 7 tablet 

tanpa hormon aktif. 

2). Bifasik: pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet 

mengandung hormon aktif estrogen/ progestin 
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dengan dua dosis yang berbeda, dengan 7 tablet 

tanpa hormon aktif. 

3). Trifasik: pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet 

mengandung hormon aktif estrogen/ progestin 

dengan tiga dosis yang berbeda, dengan 7 tablet 

tanpa hormon aktif. 

Keuntungan: dapat digunakan sebagai kontrasepsi 

darurat, siklus haid menjadi teratur, tidak mengganggu 

hubungan seksual dan mudah dihentikan setiap saat. 

Kerugian: mahal, akseptor jenuh karena harus setiap hari 

mengkonsumsi, mengganggu masa laktasi dan tidak 

dapat mencegah infeksi menular seksual. 

Efek samping: jerawat, tidak haid(amenorrhoe), 

perdarahan bercak, mual, sakit kepala, payudara nyeri 

dan berat badan bertambah. 

Waktu mulai menggunakan pil kombinasi adalah: 

1) Setiap saat selagi haid, untuk meyakinkan kalau   

perempuan tersebut tidak sedang dalam keadaan 

hamil. 

2) Hari pertama sampai hari ke- 7 siklus haid. 

3) Boleh menggunakan pada hari ke- 8, tetapi perlu 

menggunakan metode kontrasepsi yang lain 

(kondom) mulai hari ke- 8 sampai hari ke- 14 atau 
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tidak melakukan hubungan seksual sampai ibu telah 

menghabiskan paket pil tersebut. 

4) Setelah melahirkan, yaitu: 

a).  Setelah 6 bulan pemberian ASI eksklusif 

b).  Setelah 3 bulan dan tidak menyusui 

c).  Pascakeguguran (segera atau dalam waktu 7 hari) 

5) Bila berhenti menggunakan kontrasepsi injeksi, dan 

ingin menggantikan dengan pil kombinasi, pil dapat 

segera diberikan tanpa perlu menunggu datang haid. 

b) Pil Progestin (Pil Mini)  

Berupa pil yang mengandung progesteron sintetik 

dengan dosis rendah. Jenis dari mini pil ada 2 macam, 

yaitu: 

1)  Kemasan dengan isi 35 pil: 300 g levonorgestrel 

atau 350 g noretindron. 

2)   Kemasan dengan isi 28 pil: 75 g norgestrel. 

Keuntungan: mengurangi nyeri haid, dapat mengurangi 

keluhan premenstruasi sindrome, mencegah kanker 

endometrium, efek samping sedikit dan tidak 

mempengaruhi ASI. 

Kerugian: efektivitas rendah bila diminum bersama 

dengan obat tuberculosis atau obat epilepsi, peningkatan/ 
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penurunan berat badan dan tidak melindungi dari infeksi 

menular seksual. 

Efek samping: terjadi perdarahan bercak, lama dan 

volume darah haid berubah dan panjang siklus haid 

bervariasi. 

Waktu mulai menggunakan Minipil adalah: 

1) Mulai hari pertama sampai hari ke- 5 siklus haid. 

Tidak diperlukan pencegahan dengan kontrasepsi 

lain. 

2) Dapat digunakan setiap saat, asal tidak terjadi 

kehamilan. Bila menggunakannya setelah hari ke- 5 

siklus haid, jangan melakukan hubungan seksual 

selama 2 hari atau menggunakan metode kontrasepsi 

lain untuk 2 hari saja. 

3) Bila ibu tidak haid (amenorea), minipil dapat 

digunakan setiap saat, asal diyakini tidak hamil. 

Jangan melakukan hubungan seksual selama 2 hari 

atau menggunakan metode kontrasepsi lain untuk 2 

hari saja. 

4) Bila menyusui antara 6 minggu dan 6 bulan 

pascapersalinan dan tidak haid, minipil dapat dimulai 

setiap saat. Bila menyusui penuh, tidak memerlukan 

metode kontrasepsi tambahan. 
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5) Bila lebih dari 6 minggu pascapersalinan dan ibu 

telah mendapat haid, minipil dapat dimulai pada hari 

1 – 5 siklus haid. 

6) Minipil dapat diberikan segera pascakeguguran. 

7) Bila ibu sebelumnya menggunakan kontrasepsi 

hormonal lain, dan ingin mengganti dengan minipil, 

maka minipil dapat segera diberikan, bila saja 

kontrasepsi sebelumnya digunakan dengan benar atau 

ibu tersebut sedang tidak hamil. Tidak perlu 

menunggu sampai datangnya haid berikutnya. 

8)  Bila kontrasepsi sebelumnya adalah kontrasepsi 

suntikan, minipil diberikan pada jadwal suntikan 

yang berikutnya. Tidak diperlukan penggunaan 

metode kontrasepsi yang lain. 

9) Bila kontrasepsi sebelumnya adalah kontrasepsi 

nonhormonal dan ibu tersebut ingin menggantinya 

dengan minipil, maka minipil dapat diberikan pada 

hari 1 – 5 siklus haid dan tidak memerlukan metode 

kontrasepsi lain. 

10) Bila kontrasepsi sebelumnya yang digunakan adalah 

AKDR (termasuk AKDR yang mengandung 

hormon), minipil dapat diberikan pada hari 1 – 5 

siklus haid. Dilakukan pengangkatan AKDR. 
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b. Kontrasepsi Suntik 

Pada kontrasepsi suntik terdapat dua senyawa yaitu: 

a) DMPA (Depo Medroxyprogesterone Asetat) = Depo 

Provera 

Mengandung 150 mg DMPA, yang diberikan setiap 3 

bulan. 

Keuntungan: efektif, tidak berpengaruh pada ASI, tidak 

mengganggu hubungan seksual dan dipakai dalam 

jangka panjang. 

Kerugian: tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum 

suntikan berikutnya dan tidak dapat mencegah/ 

melindungi dari infeksi menular seksual. 

Efek samping: jerawat, terjadi gangguan haid dan 

peningkatan berat badan. 

b) Depo Noretisteron (Norethindrone Enanthate) = 

Noristerat 

Mengandung 200 mg noretindron enantat, yang 

diberikan setiap 2 bulan. 

Keuntungan: kemungkinan amenorrhoe kecil, siklus haid 

menjadi teratur, perdarahan bercak sedikit dan efek 

samping lebih cepat menghilang setelah suntikan 

dihentikan. 
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Kerugian: biaya keseluruhan lebih tinggi, penyuntikan 

lebih sering dan tidak dapat melindungi dari infeksi 

menular seksual. 

Efek samping: sakit kepala dan berat badan bertambah. 

c. Kontrasepsi Implan 

Kontrasepsi ini terdiri dari: 

a) Norplant, terdiri dari 6 batang silastik lembut berongga 

dengan panjang 3,4 cm dan diameter 2,4 mm. Berisi 36 

mg hormon Levonorgestrel dengan daya kerja 5 tahun 

b) Implanon, terdiri dari satu batang putih lentur dengan 

panjang 40 mm dan diameter 2,4 mm. Berisi 68 mg 3-

keto-desogestrel dengan daya kerja 3 tahun. 

c) Indoplant, terdiri dari 2 batang. Berisi 75 mg hormon 

Levonorgestrel, daya kerja 3 tahun. 

Keuntungan: efektivitas tinggi, tanpa kontrasepsi 

sementara selama pemakaian, jangka waktu pemakaian 

lama dan efek samping segera berakhir setelah implant 

dikeluarkan. 

Kerugian: membutuhkan tindakan medis, tidak dapat 

dihentikan sewaktu-waktu dan kadang keluar nanah 

(pus) atau implant tampak keluar bila terjadi infeksi. 

Efek samping: siklus menstruasi terganggu, terjadi 

perubahan pola haid dan timbul perdarahan bercak. 
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d. Alat Kotrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

Terdapat dua macam penggolongan AKDR atau yang sering 

disebut IUD (Intra Uterine Devices) yaitu yang mengandung 

logam (Cu IUD) dan yang mengandung hormon 

(progesterone atau levonorgestrel). 

Keuntungan Cu IUD: efektivitas tinggi, kontrasepsi jangka 

panjang, dapat dipakai sampai menopause dan tidak 

mengganggu produksi ASI. 

Kerugian Cu IUD: perlu diganti setelah pemakaian beberapa 

tahun dan lebih mahal dari pada metode yang lainnya. 

Keuntungan IUD hormonal: efektivitas tinggi, berjangka 

panjang dan membantu mencegah kehamilan ektopik. 

Kerugian IUD hormonal: jauh lebih mahal dibanding Cu 

IUD, lebih sering menimbulkan perdarahan dan bercak darah. 

Efek samping: pada saat pemasangan terasa nyeri, mual 

muntah, bisa terjadi infeksi dan penyakit radang panggul 

pada perempuan yang menderita infeksi menular seksual. 

3. Metode Kontrasepsi Sederhana 

a. Kondom 

Kerja dari kondom adalah menghalangi spermatozoa masuk 

ke dalam traktus genetalia interna wanita. 
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Keuntungan: murah, mudah didapat, tidak membutuhkan 

tindakan medis dan dapat mencegah dari penyakit menular 

seksual. 

Kerugian: angka kegagalan relatif tinggi, harus selalu 

tersedia, perlu menghentikan spontanitas seksual sementara 

untuk pemasangan. 

Efek samping: risiko kondom bocor, pada beberapa orang 

yang sensitif terhadap bahan karet dapat menimbulkan infeksi 

dan risiko kondom tertinggal di dalam vagina. 

b. Spermisid 

Spermisid adalah zat-zat kimia yang kerjanya melumpuhkan 

spermatozoa di dalam vagina sebelum spermatozoa bergerak 

ke dalam traktus genetalia interna. 

Keuntungan: aman, tidak membutuhkan tindakan medis dan 

dapat digunakan sebagai kontrasepsi cadangan untuk wanita 

dengan kontraindikasi pemakaian alat kontrasepsi hormonal. 

Kerugian: angka kegagalan relatif tinggi, harus digunakan 

segera sebelum senggama dan pada wanita yang memiliki 

riwayat alergi dapat terjadi iritasi dan infeksi. 

Efek samping: terjadi reaksi alergi, sediaan tidak meleleh 

atau tidak membentuk busa dalam vagina. 

c. Diafragma 
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Merupakan kap berbentuk bulat cembung, terbuat dari lateks 

(karet) yang diinsersikan ke dalam vagina sebelum 

berhubungan seksual sehingga menutup serviks. 

Keuntungan: efektif bila sesuai prosedur pemakaian dan tidak 

mengganggu produksi ASI. 

Kerugian: angka kegagalan tinggi, risiko infeksi tinggi dan 

kepatuhan pasien menentukan keberhasilan. 

Efek samping: reaksi alergi diafragma, infeksi saluran uretra 

dan rasa nyeri terhadap tekanan kandung kemih dan rektum. 

4. Metode Kontrasepsi Alamiah 

a. Senggama Terputus 

Adalah mengeluarkan kemaluan pria dari alat kelamin wanita 

menjelang ejakulasi. 

Keuntungan: murah, tidak menggunakan zat kimia, tidak 

membutuhkan tindakan apapun, tersedia setiap saat dan tidak 

memiliki efek samping. 

Kerugian: angka kegagalan cukup tinggi, mempengaruhi 

sensasi seksual dan tidak dapat diterapkan pada pria dengan 

disfungsi seksual. 

b. Pantang Berkala 

Adalah tidak melakukan hubungan seksual saat istri sedang 

dalam masa subur. 
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Keuntungan: murah, aman, dapat diterima berbagai kalangan 

dan menambah komunikasi pasangan suami-istri. 

Kerugian: kurang efektif, stres psikologis, menghambat 

spontanitas seksual dan tidak dapat dilakukan pada wanita 

dengan gangguan siklus menstruasi. 

c. Metode Lendir Servik 

Adalah metode kontrasepsi dengan melihat lendir dalam 

vagina untuk mengetahui masa subur pada seorang wanita. 

Keuntungan: murah atau tanpa biaya 

Kerugian: angka kegagalan cukup tinggi, membutuhkan 

pengetahuan tentang alat reproduksi, perlu pencatatan setiap 

hari dan infeksi vagina akan mengganggu penilaian lendir. 

 

Ada 3 asas pemakaian kontrasepsi, yaitu: 

1) Cara apapun yang dipakai adalah lebih baik dari pada tidak 

menggunakan alat kontrasepsi sama sekali. 

2) Cara yang terbaik hasilnya adalah cara yang digunakan oleh pasangan 

dengan teguh secara terus menerus. 

3) Penerimaan pasangan terhadap suatu cara adalah unsur yang penting 

untuk berhasilnya suatu cara kontrasepsi.  

4. Nifas (Setelah Melahirkan) 

Dalam masa ini tidak ada pola yang tetap untuk kembalinya siklus 

menstruasi setelah kelahiran bayi. Sebagian besar hal itu juga dipengaruhi 
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oleh kegiatan menyusui dan variasi siklus yang berbeda pada setiap 

wanita. Bila pasangan suami istri tidak menghendaki kehamilan kembali 

dalam waktu sembilan bulan, maka sebaiknya menggunakan suatu bentuk 

kontrasepsi (Sylvia, 1998). Hal ini karena belum ada kepastian tentang 

kembalinya pola kesuburan paska kelahiran. 

Penggunaan kontrasepsi segera setelah melahirkan merupakan cara 

antisipasi yang baik terhadap terjadinya kehamilan dengan jarak kurang 

dari dua tahun yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi wanita. 

Kejadian ini akan menambah jumlah kehamilan yang tidak diinginkan di 

Indonesia. Penggunaan kontrasepsi setelah melahirkan juga dapat 

memberikan kesempatan bagi keluarga untuk merencanakan keluarga 

berkualitas, sehingga SDM di masa mendatang semakin berkualitas dan 

mampu menekan angka pertumbuhan penduduk di Indonesia (Bazaid, 

2002) 

Rata-rata wanita yang menyusui akan lebih lama mendapatkan 

kembali siklus menstruasinya, hal ini disebabkan karena respon negatif 

yang dihasilkan oleh hormon prolaktin terhadap otak, frekuensi dan durasi 

selama menyusui juga turut menentukan, sehingga metode inilah yang 

disebut metode amenorhea laktasi (MAL). Namun kehamilan tetap dapat 

terjadi bila ovum berovulasi selama periode tersebut dan hal ini tidak 

dapat dirasakan atau diperkirakan seperti halnya produksi hormon 

prolaktin yang tidak dapat kita perkirakan jumlahnya. Dengan alasan 
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inilah setelah bersalin diperlukan kontrasepsi yang handal, karena 

menyusui bukanlah jaminan untuk tidak terjadinya kehamilan. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kerangka Konsep 

     Variabel bebas                     Variabel terikat 

 

 

 

 

 

 

   

   

  Gambar. 1 Kerangka Konsep 

Keterangan 

    : diteliti 

: tidak diteliti 

Tingkat pengetahuan 

ibu tentang KB 

Pemilihan alat 

kontrasepsi setelah 

melahirkan 

Memilih dengan tepat 

Memilih dengan tidak 

tepat 

Tidak memilih 

1. Tingkat 

pendidikan 

2. Sosial ekonomi 

3. Penyediaan 

kontrasepsi 

4. Status kesehatan 

5. Dukungan suami 
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C. Hipotesis 

“Ada hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang Keluarga Berencana dengan 

pemilihan alat kontrasepsi setelah melahirkan di RSKIA Ummi Khasanah 

Bantul”. 

  

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional 

analitik yaitu penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa 

sebuah fenomena terjadi, kemudian melakukan analisa korelasi antar 

fenomena tersebut, baik faktor risiko maupun faktor efek. Melalui analisis 

korelasi dapat diketahui seberapa jauh kontribusi faktor risiko tertentu 

terhadap adanya suatu kejadian (Notoatmodjo, 2002). Pada penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang 

Keluarga Berencana dengan pemilihan alat kontrasepsi setelah melahirkan 

di RSKIA Ummi Khasanah Bantul.  

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan Cross 

Sectional, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dalam waktu yang 

bersama atau dalam waktu tertentu (Notoatmodjo, 2002). Tujuan metode 

ini agar diperoleh data yang lengkap dalam waktu yang relatif cepat 

(Arikunto, 2006). 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 
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Populasi dalam penelitian ini adalah ibu nifas yang bersalin dan masih 

mondok di RSKIA Ummi Khasanah Bantul pada bulan Juni 2010. 

Persalinan yang ada pada tahun 2009 di RSKIA Ummi Khasanah Bantul 

berjumlah 254 persalinan. 

2. Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluuhan obyek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2002). 

1.   Kriteria Inklusi 

Syarat responden yang diambil dalam penelitian ini adalah : 

a) Ibu bersalin yang masih mondok di RSKIA Ummi Khasanah Bantul. 

b) Ibu bisa membaca dan menulis 

c) Ibu bersedia menjadi responden 

2. Kriteria Eksklusi 

  Responden yang tidak diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

: 

a) Ibu bersalin yang telah pulang dari RSKIA Ummi Khasanah Bantul. 

Apabila subyek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah 

subyeknya besar, dapat diambil antara 10 – 15% atau 20 – 25% (Arikunto, 

2006). Berdasarkan teori tersebut, peneliti mengambil sampel dari 

keseluruhan populasi. Jadi sampel sebanyak 15 % dari populasi yaitu 

sebesar 38 orang. 
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Teknik pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik accidental sampling yaitu dengan mengambil kasus atau 

responden yang kebetulan ada dan tersedia. 

 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengetahuan Ibu 

tentang Keluarga Berencana. 

2. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pemilihan Alat Kontrasepsi 

Setelah Melahirkan. 

D. Definisi Operasional 

1. Tingkat Pengetahuan ibu tentang KB adalah kategori yang didapatkan 

berdasarkan nilai yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang berkaitan 

dengan pengetahuan yang dimiliki oleh ibu setelah melahirkan tentang 

program keluarga berencana yang meliputi perencanaan keluarga 

berkualitas, jumlah anak, jarak kelahiran, kesehatan keluarga, kembalinya 

kesuburan dan pemilihan alat kontrasepsi setelah melahirkan di RSKIA 

Ummi Khasanah.Skala data yang dikumpulkan adalah ordinal. 

Untuk membuat kesimpulan data tingkat pengetahuan ibu tentang 

Keluarga Berencana menggunakan standar kriteria obyektif sebagai 

berikut: 

a. Interval skor jawaban 0 – 40 = kurang sekali 
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b. Interval skor jawaban 41 – 54 = kurang 

c. Interval skor jawaban 55 – 69 = cukup 

d. Interval skor jawaban 70 -79 = baik 

e. Interval skor jawaban 80 – 100 = baik sekali 

2. Pemilihan alat kontrasepsi setelah melahirkan adalah pengambilan 

keputusan oleh ibu satu hari setelah melahirkan untuk memilih alat 

kontrasepsi pilihan sesuai dengan keinginan hati yang dinilai 

menggunakan skala data ordinal. Pilihan alat kontrasepsi terdiri atas: 

a. Tidak memilih, bila ibu tidak memilih untuk menggunakan alat 

kontrasepsi. Skor = 0 

b. Memilih dengan tidak tepat, bila dalam pemilihan alat kontrasepsi 

tidak sesuai dengan usia ibu. Skor = 1 

c. Memilih dengan tepat, bila dalam pemilihan alat kontrasepsi sesuai 

dengan usia ibu. Skor = 2 

Pilihan yang tepat berdasarkan karakteristik yang terdapat pada ibu, 

meliputi usia ibu, jumlah anak dan juga kontraindikasi masing-masing alat 

kontrasepsi, yaitu: 

1) Untuk KB hormonal tidak dapat diberikan pada ibu dengan penyakit 

jantung, hipertensi dan perdarahan genetalis yang belum diketahui 

sebabnya, juga usia ibu sudah mencapai 40 tahun. 

2) Untuk AKDR tidak dapat diberikan pada ibu dengan infeksi/ radang 

panggul, perdarahan yang tidak diketahui sebabnya, diabetes mellitus, 
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kelainan jantung dan kelainan lokal alat reproduksi (misal: kista dan 

mioma) 

 

E. Instrumentasi Penelitian 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang 

langsung diberikan kepada responden untuk diisi sendiri dan kuesioner ini 

berbentuk pertanyaan tertutup (closed Ended). Di mana responden memilih 

alternatif jawaban yang telah disediakan sesuai petunjuk agar lebih mudah 

mengarahkan jawaban responden dan lebih mudah diolah.  

  Kisi-kisi kuesioner yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan 

ibu tentang KB tertera pada Tabel 1.  

Untuk mengetahui baik tidaknya instrumen yang digunakan kepada 

responden, maka perlu diuji dengan uji validitas dan reliabilitas terlebih 

dahulu sehingga instrumen yang digunakan benar-benar telah memenuhi 

syarat sebagai alat pengukur data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

Tabel 1. Kisi-kisi Kuesioner 

No Variabel Indikator No. Item ∑ Item 

1. Tingkat 

pengetahuan ibu 

tentang KB 

1. Pengertian KB 

2. Tujuan dan manfaat KB 

3. Pengertian Kontrasepsi 

4. Indikator peserta KB 

5. Ciri alat kontrasepsi 

6. Jenis alat kontrasepsi 

7. Efek samping alat kontrasepsi 

8. Kontraindikasi pemilihan alat 

kontrasepsi 

9. Keuntungan dan kerugian 

alkon 

10. Kembalinya masa subur 

2, 12 

6, 13, 26 

10, 21 

1, 11, 18, 20 

8, 14, 16 

5, 15, 19, 22 

7, 9, 23, 28 

3, 17, 25 

 

24, 27, 29, 

30 

4 

2 

3 

2 

4 

3 

4 

4 

3 

 

4 

 

1 

2. Pemilihan alat 

kontrasepsi 

setelah 

melahirkan 

1. Rencana mengikuti KB setelah 

melahirkan 

2. Rencana memilih kontrasepsi 

setelah melahirkan 

3. Jenis alat kontrasepsi yang 

akan dipilih 

1 

 

2 

 

3 

1 

 

1 

 

1 

 Jumlah 33 

 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kuesioner 

dapat mengukur apa yang ingin diukur. Perhitungan korelasi antara 
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masing-masing pernyataan dengan skor total pada uji coba kuesioner 

dengan menentukan rumus teknik product moment dapat menentukan 

valid tidaknya suatu kuesioner.  

Rumus korelasi product moment yaitu : 

 r =   N XY  –  (  X ) (  Y ) 

√    N X²  - (  X )²(NY² – (Y)²  

Keterangan : 

r  : Nilai korelasi product moment 

X  : Pertanyaan nomor ke -n 

Y  : Skor total  

XY  : Skor pertanyaan nomor ke -n dikali skor total 

N  : Jumlah sampel 

Item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid atau tidak dilakukan 

dengan membandingkan antara korelasi dengan r tabel. Apabila r hitung 

kurang dari r tabel, maka item tersebut dikatakan tidak valid. Tapi, jika r 

hitung lebih besar dari r tabel, maka item tersebut dikatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kuesioner 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Pengujian reliabilitas pada 

penelitian ini menggunakan internal consistency, yaitu dengan 

mencobakan instrumen satu kali, kemudian data yang diperoleh dianalisis 

dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi 

reliabilitas instrumen.   
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Rumus yang digunakan adalah Spearman Brown : 

ri =     2rb 

         1+rb 

Keterangan : 

ri : Reliabilitas internal seluruh instrumen 

rb : Koefisien Product Moment antara belahan pertama dan kedua 

Item pertanyaan dikatakan memenuhi syarat reliabilitas jika r hitung lebih 

besar dari r tabel, sebaliknya ítem pertanyaan dikatakan tidak memenuhi 

reliabilitas jika r hitung lebih kecil atau sama dengan r tabel. 

G. Metode Pengolahan Dan Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis data statistik. 

Tahapan pengolahan data meliputi: 

a. Editing (pemeriksaan data) 

Setelah data dikumpulkan, lalu diteliti mengenai kelengkapan datanya. 

Data yang diperiksa yaitu identitas, jumlah kuesioner, jawaban hasil 

kuesioner dan menghindari hitungan yang salah. Memperjelas hasil 

pengukuran tingkat pengetahuan ibu tentang KB dan pemilihan alat 

kontrasepsi setelah melahirkan dengan menuliskan skor total. 

b. Coding (memberi kode jawaban dengan angka) 

Memberi skor dengan angka pada hasil jawaban kuesioner sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan pada definisi operasional. 

c. Tabulating 
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Menghitung dan menyusun data dari hasil pengkodean kemudian data 

disajikan dengan cara memasukkan angka-angka ke dalam kotak-

kotak bernomor pada tabel. Data yang telah ditabulasi kemudian 

dianalisis. 

Tabel 2. Distribusi Tingkat Pengatahuan Ibu Tentang KB dan 

PemilihanAlat kontrasepsi 

No Tingkat 

Pengetahuan 

Ibu Tentang 

KB 

Pemilihan Alat Kontrasepsi 

Memilih dengan 

tepat 

Memilih dengan 

tidak tepat 

Tidak memilih 

1 Baik sekali    

2 Baik    

3 Cukup    

4 Kurang    

5 Kurang 

sekali 

   

             Jumlah 

 

2. Analisa Data 

Analisis data digunakan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan yaitu mempelajari hubungan antar variabel. Analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah: 

a. Univariat 

Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil 

penelitian. Analisis yang digunakan adalah uji univariat. Tujuan dari 

analisis ini adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan 
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karakteristik masing-masing variabel yang diteliti baik dari jenis data 

numerik maupun kategori. 

b. Bivariat 

Tujuan analisis bivariat yaitu untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Teknik 

analisis bivariat yang digunakan untuk menganalisis data hasil 

penelitian adalah dengan uji analisis chi square (x
2
) dengan rumus:  

x
2
 = 



fh

fhfo 2)(

 

Keterangan : 

x
2
  :  Chi Quadrat 

fo :  frekuensi yang diperoleh berdasarkan data 

fh  :  frekuensi harapan 

Untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel dilakukan 

uji korelasi Kendal Tau dengan rumus: 

τ = ∑ A- ∑ B 

        N(N-1) 

          2 

 

 

 

 Keterangan: 

 τ  = Koefisien korelasi Kendal Tau yang besarnya ( -1<τ<1) 

 A = Jumlah rangking atas 
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 B = Jumlah rangking bawah 

 N = Jumlah anggota sampel 

Uji signifikansi koefisien korelasi menggunakan rumus z, 

karena distribusinya mendekati distribusi normal dan menggunakan 

taraf  kesalahan sebesar  5%.   

Rumus z adalah sebagai berikut: 

τ =   ∑ A- ∑ B 

  2N(2N+5) 

              √    9N(N-1) 

Data akan diolah menggunakan SPSS (Statiscal Product and 

Service Solutions) versi 16,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 
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 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada ibu nifas yang ada di 

RSKIA Ummi Khasanah Bantul selama bulan Juni dengan cara menyebar 

kuesioner dengan pilihan jawaban ya dan tidak sebanyak 30 soal. Yang 

sebelumnya telah di uji validitas dan reliabilitas dan hasil valid didapatkan 25 

soal. No soal yang tidak valid adalah no 3, 7, 11, 13 dan 22. Setelah dilakukan uji 

validasi maka dilakukan uji reliabilitas dengan mencobakan instrumen satu kali, 

kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan uji Spearman Brown dan 

didapatkan nilai koefisien 0,886. Jumlah kuesioner yang disebar berjumlah 38 

kuesioner dan telah diisi oleh ibu bersalin yang masih rawat inap di RSKIA Ummi 

Khasanah Bantul, maka didapatkan data yang dapat dikelompokkan sesuai dengan 

karakteristik masing-masing ibu dan dapat dianalisis. 

A. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yang diamati dalam penelitian ini berdasarkan 

umur, jumlah anak, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan responden. Data 

tersebut dapat terlihat pada tabel berikut : 

 

 

 

 

Tabel 3. Karakteristik Responden 

Umur x : 26,74                           SD: 5,820 

Jumlah Anak :  

a. 1 orang 13 (34,2%) 

b. 2 orang 18 (47,4%) 

c. ≥ 3 orang 7 (18,4%) 

Pendidikan :  

a. SD 8 (21,1%)                                                                    
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b. SMP 13 (34,2%) 

c. SMA 14 (36,8%) 

d. DIII 3 (7,9%) 

Pekerjaan :  

a. Swasta 6 (15,8%) 

b. Buruh 9 (23,7%) 

c. Wiraswasta 6 (15,8%) 

d. Tani 7 (18,4%) 

e. Ibu Rumah Tangga 10 (26,3%) 

Penghasilan x : 453.947,37            SD: 

359.124,607 

Sumber: Data Primer 2010 

Dari tabel diatas terlihat karakteristik responden berdasarkan umur 

didapatkan nilai rata-rata ( x ) yaitu 26,74 dan standar deviasi sebesar 5,820. 

Untuk karakteristik jumlah anak didapatkan data responden terbanyak adalah 

yang mempunyai 2 orang  anak (47,4%). Karakteristik berdasarkan tingkat 

pendidikan diperoleh responden terbanyak adalah yang berpendidikan SMA 

yaitu sebanyak 36,8%. Untuk karakteristik berdasarkan pekerjaan didapatkan 

responden terbanyak adalah yang pekerjaannya sebagai Ibu Rumah Tangga 

yaitu sebanyak 26,3%, dan karakteristik berdasarkan penghasilan diperoleh 

nilai rata-rata ( x ) yaitu 453947,37 dan standar deviasi sebesar 359124,607. 

Data penelitian variabel tingkat pengetahuan ibu tentang keluarga 

berencana diperoleh melalui jumlah butir jawaban kuesioner yang telah 

diujikan validitas dan reliabilitas. Data masing-masing jawaban 

dikelompokkan dalam skala ordinal. Untuk tingkat pengetahuan ibu tentang 

keluarga berencana memiliki kriteria baik sekali (80-100), baik (70-79), 

cukup (55-69), kurang (41-54) dan kurang sekali (0-40). Sedangkan untuk 

pemilihan alat kontrasepsi setelah melahirkan terdapat 3 pilihan yaitu 
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memilih dengan tepat (skor 2), memilih dengan tidak tepat (skor 1) dan tidak 

memilih (skor 0). 

B. Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Keluarga Berencana 

Tabulasi data pengetahuan ibu tentang keluarga berencana disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Tentang Keluarga Berencana 

Kategori Jumlah Prosentase 

Baik Sekali 15 39,5% 

Baik 2 5,3% 

Cukup 13 34,2% 

Kurang 6 15,8% 

Kurang Sekali 2 5,3% 

Jumlah 38 100% 

      Sumber: Data Primer 2010 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah terbanyak dari 

responden adalah yang memiliki tingkat pengetahuan dalam kategori baik 

sekali yaitu sebanyak 15 orang (39,5%). 

 

 

 

 

C. Pemilihan Alat Kontrasepsi 

Tabulasi data pemilihan alat kontrasepsi disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Pemilihan Alat Kontrasepsi 

Kategori Jumlah Prosentase 

Memilih dengan tepat       22            57,9% 

Memilih dengan tidak tepat 13 34,2% 

Tidak memilih 3 7,9% 
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Jumlah 38 100% 

       Sumber: Data Primer 2010 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

memilih dengan tepat untuk menggunakan alat kontrasepsi yang sesuai 

dengan kondisi responden yaitu sebanyak 22 orang (57,9%) sedangkan 

responden yang memilih dengan tidak tepat dalam memilih alat kontrasepsi 

sebanyak 13 orang (34,2%) dan respoden yang tidak memilih menggunakan 

alat kontrasepsi sebanyak 3 orang (7,9%). 

Sesuai dengan kerangka konsep dapat dilakukan tabulasi silang antara 

tingkat pendidikan dengan tingkat pengetahuan, dan sosial ekonomi dengan 

tingkat pengetahuan. Tabulasi silang ini dimaksudkan untuk mengetahui 

hubungan dari keduanya. Hasil tersebut dapat terlihat pada tabel : 

Tabel 6. Tabulasi Silang Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Pengetahuan 

 Rendah Sedang Tinggi 

SD 3 (7,9%) 5 (13,2%) 0 (0%) 

SMP 3 (7,9%) 5 (13,2%) 5 (13,2%) 

SMA 1 (2,6%) 3 (7,9%) 10 (26,3%) 

DIII 1 (2,6%) 0 (0%) 2 (5,3%) 

       Sumber: Data Primer 2010 

Tabel diatas diperoleh data responden dengan pendidikan SMA 

memiliki pengetahuan tinggi yaitu sebanyak 10 orang (26,3%). Dari hasil 

analisis dengan uji chi square, diperoleh nilai signifikasi 0,053. 

Tabel 7. Tabulasi Silang Sosial Ekonomi dengan Tingkat Pengetahuan 

 Rendah Sedang Tinggi 

< 500.000 5 (13,2%) 7 (18,4%) 0 (0%) 

500.000-1.000.000 1 (2,6%) 5 (13,2%) 8 (21,1%) 

>1.000.000 1 (2,6%) 1 (2,6%) 0 (0%) 

Tidak Berpenghasilan 1 (2,6%) 0 (0%) 9 (23,7%) 
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       Sumber: Data Primer 2010 

Tabel diatas menunjukan bahwa responden yang tidak memiliki 

penghasilan memiliki pengetahuan yang tinggi yaitu sebanyak 9 orang 

(23,7%). Dari hasil analisis dengan uji chi square, diperoleh nilai signifikasi 

0,001. 

D. Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Keluarga Berencana Dengan 

Pemilihan Alat Kontrasepsi 

Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu tentang keluarga 

berencana dengan pemilihan alat kontrasepsi setelah melahirkan di RSKIA 

Ummi Khasanah Bantul tahun 2010, maka dilakukan analisis menggunakan 

statistik korelasi Kendal Tau. Pengetahuan ibu tentang keluarga berencana 

dengan pemilihan alat kontrasepsi setelah melahirkan dapat dilihat pada tabel 

silang berikut ini. 

 

 

Tabel 8. Hubungan Antara Pengetahuan Ibu Tentang Keluarga Berencana 

dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi  

Tingkat 

Pengetahuan 

Pemilihan Alat Kontrasepsi Total 

Memilih 

dengan 

Tepat 

Memilih 

dengan Tidak 

Tepat 

Tidak 

Memilih 

Tinggi 16 (42,1%) 1 (2,6%) 0 (0%) 17 (44,7%) 

Sedang 5 (13,2%) 6 (15,8%) 2 (5,3%) 13 (34,2%) 

Rendah 1 (2,6%) 6 (15,8%) 1 (2,6%) 8 (21,1%) 

Total 22 (57,9%) 13 (34,2%) 3 (7,9%) 38 (100,0%) 
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Dari data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pengetahuan 

ibu dalam kategori tinggi memilih dengan tepat dalam pemilihan alat 

kontrasepsi sebanyak 16 orang (42,1%). 

Dari hasil analisis dengan uji chi square, diperoleh nilai signifikansi 

0,001 (p<0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu 

tentang keluarga berencana dengan pemilihan alat kontrasepsi berhubungan 

secara signifikan. 

Untuk melihat arah hubungan dengan lebih jelas, maka dilakukan 

analisa dengan uji analisis korelasi Kendal Tau, diperoleh nilai signifikansi 

0,000 (p<0,05) dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,616 (p>0,05), 

sehingga dapat disimpulkan tingkat pengetahuan ibu tentang keluarga 

berencana berhubungan positif dan signifikan dengan pemilihan alat 

kontrasepsi setelah melahirkan.  

 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 Hasil studi pendahuluan menunjukan bahwa sebagian besar pasien 

melahirkan yang ditangani oleh rumah sakit adalah pasien multiparitas atau 

pernah melahirkan lebih dari tiga kali. Hal ini menunjukan bahwa tingkat 

kesadaran untuk KB masih tergolong kurang. Faktor-faktor penyebabnya adalah 

karena tingkat pengetahuan mereka yang kurang tentang KB, karena masih ada 

pasien yang takut untuk menggunakan alat kontrasepsi, kurang mampu dalam hal 
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biaya dan adanya stigma masyarakat yang beranggapan bahwa banyak anak 

banyak rejeki. 

A. Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Keluarga Berencana 

Pengetahuan adalah merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah 

orang melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu. Pengindraan 

terjadi melalui pancaindra manusia yaitu :indra penglihatan, indra 

pendengaran, indra penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan 

manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2003). 

Hasil penelitian menunjukan nilai rata-rata dari tingkat pengetahuan 

responden 70,0 dan standar deviasi 18,3. Nilai ini menunjukkan tingkat 

pengetahuan responden berada pada kategori baik. Perincian dari kategori 

tingkat pengetahuan responden adalah 15 orang (39,5%) mempunyai tingkat 

pengetahuan dalam kategori baik sekali, sebanyak 2 orang (5,3%) mempunyai 

pengetahuan baik, sebanyak 13 orang (34,2%) mempunyai pengetahuan 

cukup, sebanyak 6 orang (15,8%) mempunyai pengetahuan kurang dan yang 

mempunyai tingkat pengetahuan kurang sekali terdapat 2 orang (5,3%).  

Pengetahuan tentang keluarga berencana dipengaruhi banyak faktor. 

Kualitas dan kuantitas informasi merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingkat pengetahuan. Demikian juga dengan tingkat 

pengetahuan ibu tentang keluarga berencana yang dipengaruhi juga oleh 

kualitas dan kuantitas informasi yang diperoleh ibu tersebut. Maka pelayanan 

Keluarga Berencana harus menjadi lebih berkualitas serta memperhatikan 

hak-hak dari pasien atau masyarakat dalam memilih metode kontrasepsi yang 
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diinginkan (Saifuddin, 2003). Apabila informasi yang didapat seseorang 

mempunyai kualitas yang baik maka tingkat pengetahuan mereka akan 

bertambah karena informasi yang disampaikan benar, dengan cara 

penyampaian yang menarik sehingga orang akan mudah untuk memahami 

pesan yang disampaikan. Ibu yang memperoleh informasi tentang keluarga 

berencana yang berkualitas akan mempunyai pemahaman yang benar tentang 

alat kontrasepsi yang tepat digunakan setelah melahirkan. Seorang ibu dapat 

meningkatkan jumlah informasi yang banyak dengan membaca, menonton 

media elektronik, dan bertanya pada ahli. 

Dari hasil tabulasi silang didapatkan nilai signifikan 0,001 yang 

berarti faktor sosial ekonomi juga turut mempengaruhi tingkat pengetahuan 

ibu tentang keluarga berencana. Seorang ibu yang mempunyai tingkat 

pendidikan dan pendapatan yang cukup akan mempunyai tingkat pengetahuan 

yang relatif lebih tinggi daripada ibu yang mempunyai tingkat pendidikan dan 

pendapatan yang rendah. Ibu-ibu dari golongan menengah keatas akan 

mempunyai kemampuan yang lebih tinggi untuk meningkatkan 

pengetahuannya melalui pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal 

dapat diperoleh melalui pendidikan yang diselenggarakan oleh dinas terkait, 

sedangkan pendidikan informal dapat diperoleh dari media cetak dan 

elektronik, kursus, atau penyuluhan. Seorang ibu dengan pendidikan dan 

penghasilan yang memadai akan mempunyai kesempatan yang lebih baik 

dalam meningkatkan pengetahuannya. Faktor sosial ekonomi juga 

mempengaruhi pemilihan alat kontrasepsi (Hartanto, 2004). 
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Pengetahuan tentang keluarga berencana harus didukung dengan 

pemahaman yang baik. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan ibu untuk 

menentukan perlu tidaknya penggunaan alat kontrasepsi yang menjadi salah 

satu metode dalam keluarga berencana.  

B. Pemilihan Alat Kontrasepsi Setelah Melahirkan 

Kontrasepsi adalah upaya mencegah terjadinya kehamilan, upaya 

tersebut dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen 

(Prawirohardjo, 2002). Ini berarti bahwa pemilihan kontrasepsi adalah 

menentukan alat atau obat yang digunakan untuk mencegah atau menghindari 

terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang 

dengan sel sperma baik yang bersifat sementara maupun bersifat permanen. 

Pemilihan alat kontrasepsi penting untuk dilakukan karena menyesuaikan 

dengan kondisi dan kebutuhan ibu setelah melahirkan. Hasil analisis 

menunjukan bahwa sebanyak 22 orang (57,9%) memilih dengan tepat sesuai 

kondisi dan kebutuhan ibu, sebanyak 13 orang (34,2%) memilih dengan tidak 

tepat (tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ibu) dan sebanyak 3 orang 

(7,9%) tidak memilih untuk menggunakan alat kontrasepsi. Hasil ini 

menunjukan bahwa responden yang memilih untuk menggunakan alat 

kontrasepsi sebanyak 92,1% dengan sebagian besar responden yang memilih 

dengan tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ibu. 

Hal yang mendorong sebagian besar responden untuk memilih 

dengan tepat alat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ibu 

adalah tingginya tingkat pengetahuan ibu tentang macam dan jenis alat 
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kontrasepsi yang tersedia, kelebihan, kekurangan dan juga efek samping  dari 

masing-masing alat kontrasepsi. Dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa 

jumlah responden dengan tingkat pengetahuan tinggi dan memilih dengan 

tepat sebanyak 16 orang (42,1%). Responden yang memilih dengan tidak 

tepat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan kurangnya informasi 

tentang macam dan jenis alat kontrasepsi, kekurangan dan kelebihan juga 

efek samping dari masing-masing alat kontrasepsi yang tersedia. Hal ini 

terlihat dari responden dengan pengetahuan sedang dan memilih dengan tidak 

tepat sebanyak 6 orang (15,8%). Sedangkan untuk responden yang tidak 

memilih menggunakan alat kontrasepsi dikarenakan beberapa hal yaitu 

sebagian dari masyarakat tidak ingin membatasi jumlah keturunan, masih 

takut untuk menggunakan KB, dan adanya stigma banyak anak banyak rejeki. 

Selain itu juga karena kurangnya pengetahuan dan informasi tentang KB dan 

belum merencanakan untuk mengikuti KB saat ini. Dari data yang diperoleh 

didapatkan responden dengan tingkat pengetahuan rendah dan tidak memilih 

sebanyak 1 orang (2,6%). 

Pada dasarnya semua jenis alat kontrasepsi akan dianggap baik 

tergantung pada pemakainya, apakah merasa cocok dengan alat kontrasepsi 

yang dipilihnya dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Begitu pula 

dengan yang tidak memilih menggunakan alat kontrasepsi, tergantung pada 

rencana masa depan yang akan dibangun oleh pasangan suami istri tersebut. 

C. Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Keluarga Berencana 

dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi Setelah Melahirkan 
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Hasil penelitian menunjukan tingkat pengetahuan ibu tentang 

keluarga berencana sebagian besar adalah baik sekali yaitu sebanyak 15 orang 

(39,5%) dan memilih dengan benar alat kontrasepsi sesuai dengan kondisi 

dan kebutuhannya sebanyak 15 orang (39,5%). 

Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat hubungan antara tingkat 

pengetahuan ibu tentang keluarga berencana dengan pemilihan alat 

kontrasepsi. Hal ini dilihat dari hasil analisis dengan uji chi square, diperoleh 

nilai signifikansi 0,001 (p<0,05). Kemudian untuk melihat arah hubungan 

dengan lebih jelas dilakukan uji analisis korelasi Kendal Tau dan diperoleh 

nilai signifikansi 0,000 (p<0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pengetahuan ibu tentang keluarga berencana berhubungan positif dan 

signifikan dengan pemilihan alat kontrasepsi setelah melahirkan. Hasil ini 

dapat diartikan seseorang yang mempunyai pengetahuan baik tentang 

keluarga berencana maka dia akan selektif memilih alat kontrasepsi yang 

dipilih yang tentunya sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. 

Pengetahuan tentang keluarga berencana dapat diperoleh dengan 

mencari informasi berkenaan dengan KB. Dalam pengetahuan tentang 

keluarga berencana, hal yang harus diperhatikan adalah pengetahuan untuk 

memilih metode kontrasepsi. Hal yang harus dipertimbangkan ketika memilih 

suatu metode kontrasepsi diantaranya adalah efisiensi, kemudahan dalam 

penggunaan, keamanan, kemungkinan pemulihan kesuburan, dan kemudahan 

penyediaan berbagai macam dan jenis alat kontrasepsi. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang disusun dalam 

penelitian ini yaitu tingkat pengetahuan tentang keluarga berencana 

mempengaruhi pemilihan alat kontrasepsi secara signifikan. Hal ini berarti 

terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan pemilihan alat 

kontrasepsi. 

Hal ini didukung dengan penelitian dengan judul “Hubungan 

Pengetahuan dan Kualitas Pelayanan dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi 

Suntik Pada PUS di Kelurahan Sendang Guwo, Tembalang, Kota Semarang 

2004” dengan hasil ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan 

pemilihan alat kontrasepsi suntik. 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat pengetahuan ibu tentang keluarga berencana dalam kategori baik. 

2. Responden memilih menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 92,1% dan 

lebih dari separuh responden memlih dengan tepat sesuai dengan kondisi 

dan kebutuhannya. 
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3. Tingkat pengetahuan ibu tentang keluarga berencana berhubungan positif 

dan signifikan dengan pemilihan alat kontrasepsi setelah melahirkan 

dibuktikan dari hasil uji analisis korelasi Kendal Tau, diperoleh nilai 

signifikansi 0,000 (p<0,05) dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,616 

(p>0,05). 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi bidan agar memberikan informasi tentang berbagai macam alat 

kontrasepsi setelah melahirkan secara lengkap dan jelas agar pasien dapat 

memilih alat kontrasepsi sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan 

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan alat kontrasepsi 

setelah melahirkan. 
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