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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
1.

Pengetahuan suami isteri mengenai vasektomi/MOP (medis operatif pria) di
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur meliputi: 1) pria
yang divasektomi memiliki pengetahuan bahwa vasektomi merupakan
salahsatu pilihan untuk membantu istri, jika istri tidak bisa menggunakan KB
jenis apapun, para suami lebih memilih tindakan vasektomi adalah karena
alasan ekonomi. Vasektomi dianggap lebih bisa menghemat biaya yang
dikeluarkan untuk KB. Alasan lain yang lebih mendasar adalah alasan
kesehatan, terutama kesehatan istri, 2) wanita dari pria yang divasektomi
memahami bahwa vasektomi adalah pilihan yang efektif dan efisien, dan juga
membantu istri yang mempunyai masalah dalam hal menggunakan alat
kontrasepsi, setelah vasektomi suami hampir setiap hari minta melakukan
hubungan seks, badannya semakin berisi, semakin bugar, kehidupan rumah
tangga semakin harmonis, 3) pria yang non vasektomi memahami bahwa pria
yang tidak melakukan vasektomi

dikarenakan istrinya masih

bisa

menggunakan KB, sosialisasi tentang vasektomi terbatas, informasi yang
selama ini diterima bahwa vasektomi adalah dikebiri, vasektomi bisa
mengakibatkan seorang pria loyo, tidak bergairah, tidak bisa tegang, tidak ada
cairan yang keluar, tidak perkasa, sehingga masih banyak suami yang takut
melakukan vasektomi, 4) wanita dari pria yang non vasektomi memahami
bahwa kekhawatiran istri setelah vasektomi, pria akan bebas melakukan
hubungan seks dengan wanita lain karena tidak ada resiko bisa menghamili,
informasi mengenai vasektomi minimal, istri takut suaminya tidak bisa
ejakulasi lagi karena alat kelaminnya dioperasi.
2.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan
terhadap MOP (medis operatif pria)/vasektomi di Kecamatan Jetis Kabupaten
Mojokerto Provinsi Jawa Timur pada; 1) Pengetahuan, 2) Sarana dan
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prasarana, 3) Perilaku, 4) Tenaga Kesehatan, 5) Tokoh agama, 6) Tokoh
masyarakat, 7) Pelayanan kesehatan, dan 8) Pemerintah.
3.

Upaya pemberdayaan masyarakat melalui kelompok KB pria “BIMA”
mengenai MOP (medis operatif pria)/vasektomi pada peserta yang belum
vasektomi melalui kelompok-kelompok sosial di Kecamatan Jetis Kabupaten
Mojokerto Provinsi Jawa Timur meliputi: 1) aspek bentuk informasi
mencakup sebagian besar masyarakat menerima informasi masih terbatas
hanya dari mulut ke mulut, informasi yang diberikan masih terbatas,
informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2) aspek
akses informasi mencakup masyarakat dapat mengakses informasi dari
petugas kesehatan ataupun dari kader KB, terdapat calon peserta baru
vasektomi, 3) Kegiatan sosialisasi, bentuk dalam mensosialisasikan MOP di
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur yaitu; a)
memberikan informasi tentang vasektomi kepada masyarakat dan calon
akseptor

vasektomi,

berkoordinasi

dengan

kader/bidan/PLKB,

b)

mengadakan sharing atau berbagai pengalaman mengikuti vasektomi, c)
menumbuhkan kesadaran akseptor dan calon akseptor vasektomi, d)
Menonjolkan ketokohan anggota kelompok KB BIMA sebagai role model
untuk menarik minat calon akseptor baru vasektomi. Kelompok KB Pria
BIMA ini merupakan wadah atau komunitas sosial, tidak memiliki sumber
dana kegiatan sehingga upaya yang dilakukan kelompok KB BIMA dalam
memberikan informasi mengenai vasektomi sangat terbatas. Kondisi tersebut
disebabkan oleh: 1) program kegiatan kelompok KB BIMA bersifat insidental
atau tidak menjadi rutinitas kegiatan, 2) dilakukan hanya jika ada permintaan
informasi tentang vasektomi atau jika ada calon akseptor baru dari
masyarakat, 3) tidak memiliki sumber dana, 4) program kegiatan tidak
terstruktur, 5) tidak memiliki media khusus untuk penyuluhan vasektomi, 6)
kegiatan membaur dengan kegiatan yang sudah ada dalam masyarakat seperti
dalam acara tahlilan, arisan atau rapat RT, 7) dalam melakukan penyuluhan
tentang vasektomi didampingi dan bermitra dengan kader /PLKB/Bidan
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4. Rumusan model pemberdayaan masyarakat melaui kelompok KB pria
mengenai MOP (medis operatif pria)/vasektomi di Kecamatan Jetis
Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur ditinjau dari:
a. Model pemberdayaan masyarakat melalui kelompok KB pria dalam
mensosialisasikan MOP /vasektomi terbagi pada; (1) aspek pria vasektomi
sebagai role model yaitu: bergerak aktif partisipasif memberikan informasi
vasektomi, berkomunikasi secara langsung dengan calon akseptor baru
vasektomi, menerima informasi calon akseptor baru vasektomi, merespon
dengan memberi jawaban terhadap akseptor baru vasektomi atau
masyarakat yang bertanya tentang vasektomi, mengajak masyarakat atau
PUS untuk mengikuti program KB pria/vasektomi, sharing atau berbagi
pengalaman mengikuti vasektomi, merekomendasikan kepada akseptor
baru vasektomi; (2) aspek pria non vasektomi/ calon akseptor baru
vasektomi yaitu memperhatikan informasi vasektomi yang diterima dari
akseptor vasektomi, mengamati kondisi fisik pemberi informasi yaitu
akseptor yang telah melakukan vasektomi, muncul ketertarikan terhadap
hal yang dilakukan akseptor yang telah melakukan vasektomi, mengingat
perilaku pemberi informasi yaitu akseptor yang telah melakukan
vasektomi, menimbang nimbang terhadap manfaat vasektomi bagi diri
calon akseptor baru, memutuskan mengikuti vasektomi sebagaimana
dilakukan akseptor yang telah melakukan vasektomi.
b. Penerima manfaat meliputi: 1) pelaku utama terdiri dari warga masyarakat
dan anggota keluarganya, 2) kelompok penentu kebijakan yaitu
pemerintah , 3) kelompok pendukung atau kelompok kepentingan lain
seperti : LPM, akademisi, pihak swasta. Manfaat yang diterima oleh pria
pelaku vasektomi yakni; Kondisi badan atau fisik suami lebih fit, efektif,
aman, efisien, pikiran tenang, tidak khawatir, hubungan seksualitas
nyaman dan mudah, tidak ribet dan cukup dilakukan sekali untuk
selamanya. Manfaat yang diterima isteri pelaku vasektomi; wajah terbebas
dari flek flek hitam, tubuh lebih segar, lebih sehat tidak sakit sakitan,
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cocok bagi isteri atau perempuan yang memiliki masalah dalam
menggunakan kontrasepsi KB perempuan seperti pil, suntik, lebih murah
dikarenakan tidak memerlukan biaya untuk suntik atau membeli pil KB.
Manfaat yang diterima oleh kelompok penentu kebijakan yaitu pemerintah
; 1) menjadi alternatif pilihan kontrasepsi KB pria yang aman, efektif,
nyaman, efisien, 2) kebijakan dalam program posyandu memasukan materi
KB Pria, 3) kebijakan promosi kesehatan sosialisasi lebih banyak kepada
kader PLKB di tingkat desa untuk mendukung program KB. Manfaat bagi
kelompok pendukung atau kelompok kepentingan lain seperti: LPM,
akademisi, pihak swasta. Dalam penelitian ini bagi RS non Pemerintah dan
organisasi IBI. Bagi RS non Pemerintah menjadi tempat promosi dan
pendidikan kesehatan di rumah sakit swasta, bagi IBI menjadi masukan
promosi kesehatan KB pria vasektomi bagi bidan bidan dalam kegiatan
posyandu di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.
c. Hasil aktivitas pemberdayaan masyarakat pelaku vasektomi yang telah
dilakukan oleh kelompok KB pria BIMA telah menunjukkan hasil,
diantaranya dalam dimensi; 1) perilaku masyarakat dapat ditinjau dari
hubungan suami isteri yang berkualitas semakin harmonis dan romantis,
2) partisipasi masyarakat pada aspek jalinan kerjasama semakin erat,
semakin banyak warga yang mau bergabung dalam kegaiatan kelompok
sosial KB pria BIMA, 3) peningkatan kesadaran masyarakat pada
masyarakat semakin sadar pentingnya mengatur jarak kelahiran dan
jumlah anak dalam keluarga, adanya respon positif dari tokoh masyarakat
dan tokoh agama terhadap kegiatan vasektomi, peningkatan jumlah peserta
vasektomi dari tahun ke tahun, 4) kualitas kader pada semakin
bertambahnya pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman kader dalam hal
sosialisasi vasektomi, 5) harapan masyarakat pada KB Pria vasektomi bisa
menjadi alternatif pilihan kontrasepsi pria yang efektif, aman dan efisien,
vasektomi menjadi kebijakan promosi kesehatan KB dalam kegiatan
posyandu, melibatkan RS non pemerintah dalam pelayanan kesehatan
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d. Dukungan stakeholder terhadap pemberdayaan masyarakat melalui
kelompok KB pria BIMA dalam mensosialisasikan MOP mencakup;
1) peran pemerintah pada aspek fasilitasi oleh pemerintah daerah Mojokerto
melalui Dinas PPKB-PP, membangun komunikasi dengan PLKB kecamatan
dan kader desa, membentuk kelompok sosial beranggotakan akseptor
vasektomi (kelompok KB pria BIMA), bekerjasama dengan kelompok
sosial

dalam

mensosialisasikan

pelaksanaan

vasektomi,

dukungan

pemerintah juga datang dari pihak puskesmas, IBI (ikatan bidan Indonesia),
kegiatan posyandu, pelatihan update KB dua kali dalam setahun, pelatihan
update pelaksanaan vasektomi, koordinasi kader satu bulan sekali, kegiatan
monitoring dan evaluasi tiga bulan sekali, mendata, menjemput melakukan
pelayanan vasektomi, mengantar akseptor vasektomi, memberikan uang
atau dana pengganti tidak masuk kerja satu hari bagi akseptor yang
menjalani vasektomi, 2) tokoh masyarakat dan tokoh agama pada aspek
kesadaran dan penerimaaan tokoh masyarakat dan tokoh agama terhadap
manfaat vasektomi, memberikan penilaian positif terhadap program KB pria
vasektomi dan membangun komunikasi dengan kelompok KB pria BIMA,
3) untuk pihak swasta seperti RS non pemerintah sementara ini belum
terlibat

mendukung

secara

aktif.

dukungan

lembaga

pendamping

masyarakat belum ada. Semua proses ini akan menjadi lebih bermakna lagi
jika digabungkan dengan dukungan dari perguruan tinggi yang dilakukan
secara kolaboratif dan integratif.
B. Implikasi
1. Implikasi teoritis
a. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberdayaan masyarakat yang
dilakukan merupakan perpaduan dari proses pemberdayaan yang diinisiasi
secara mandiri oleh anggota kelompok KB pria BIMA dan peran PLKB.
Perpaduan ini menghasilkan modeling pemberdayaan partisipasif mandiri
personal yang mendorong masyarakat mengikuti sosialisasi program
vasektomi. Perpaduan tersebut menghasilkan sebuah model pemberdayaan
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yang memunculkan dimensi baru yaitu dimensi role model berbasis pelaku
vasektomi dan berfungsinya kelompok sosial masyarakat.
b. Teori Rogers difusi inovasi (1983) dapat dijadikan acuan untuk melihat
perilaku sosial masyarakat peserta vasektomi sebagai contoh pelaku
pemberdayaan secara lebih mendalam. Meskipun teori tersebut lahir di
negara barat dengan situasi yang berbeda dengan masyarakat Indonesia,
namun teori ini dapat mengarahkan penulis untuk mengkritisi teori difusi
Inovasi menurut Rogers (1983) yang ditawarkan oleh peneliti bahwa pada
tahap pengambilan keputusan ada tahap adoption (mengadopsi) dan
rejection (penolakan) ada proses sebelum meneruskan adopsi terbentuk
proses terlebih dahulu diantaranya: masih ada pilihan (there is option),
menerima (accept), dan tidak ada pilihan (no choice) yang sifatnya
indigeounes yaitu munculnya pemberdayaan personal berbasis pelaku atau
akseptor vasektomi.
c. Secara teoritik, bahwa perubahan perilaku sosial masyarakat untuk
mengikuti vasektomi membawa mereka pada terjadinya transformasi
masyarakat menuju masyarakat sesuai yang diharapkan, yaitu masyarakat
yang memiliki perilaku respon positif mengikuti program KB pria
vasektomi. Dalam hal ini terlihat adanya hal yang bertolak belakang antara
tipologi perilaku negatif masyarakat bahwa vasektomi merugikan yang
identik dengan dampak terhadap kondisi fisik dan kesehatan pelaku
vasektomi, mempengaruhi hubungan seksual suami isteri, stigma suami
tidak jantan dan konsepsi suami dikebiri dengan tipologi masyarakat
peserta vasektomi yang memiliki hubungan harmonis dan romantis serta
berkualitas dengan isteri, tidak ada efek kesehatan, kondisi fisik semakin
segar, vasektomi aman, nyaman, efektif dan efisien, vasektomi menjadi
pilihan KB pria jika isteri bermasalah menggunkan KB dan vasektomi
lebih menghemat biaya KB
2. Implikasi metodologis
a. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi
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wawancara mendalam, FDG dan dokumentasi. Penelusuran informasi
pada pemahaman yang negatif pada masyarakat terhadap pelaksanaan
program KB pria pada vasektomi ini memperlihatkan bahwa stigma
“dikebiri dan tidak jantan” sesudah akseptor melakukan vasektomi tidak
terlepas dari keterbatasan informasi mengenai vasektomi yang diterima
masayarakat dan kegiatan informal sosialisasi vasektomi melalui
kelompok sosial. Kondisi tersebut mempengaruhi persepsi masyarakat
yang

menstimuli

stigma

negatif

terhadap

vasektomi,

sehingga

memunculkan contoh pelaku partisipasif personal berbasis pelaku atau
akseptor vasektomi dan kelompok sosial.
b. Model pemberdayaan kesehatan masyarakat

tentang vasektomi hasil

kontruksi dari penelitian ini perlu diaplikasikan lebih lanjut terutama pada
karakteristik masyarakat sejenis atau di daerah yang berbeda.
3. Implikasi praktis
Pemberdayaan masyarakat merupakan tugas bersama antara tiga pihak,
yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.
a. Bagi Pemerintah, pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari
program

layanan publik, seyogyanya

beberapa kebutuhan sosial

masyarakat menjadi program pemerintah. Pemenuhan kebutuhan sosial
masyarakat akan optimal jika didasarkan pada analisis yang mendalam
berdasarkan karakteristik masyarakat, sehingga strategi pemberdayaan
masyarakatnya pun akan menyesuaikan dengan keunikan karakteristik
masyarakat tersebut. Karakter contoh pelaku pemberdayaan berbasis
pelaku vasektomi dan tokoh profesinal tidak dapat disamakan dengan
karakteristik masyarakat yang lain.
b. Kelompok KB pria BIMA yang melakukan pemberdayaan tentang
vasektomi membutuhkan dukungan dari pihak pemerintah. Idealnya,
pemberdayaan oleh kelompok sosial harus dilakukan sesuai dengan
program yang terarah, jelas, rutin dan berbasis kerja kelompok atau team
work serta dapat disinkronkan dengan program pemerintah.Sehingga
commitmanfaat
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dan berkelanjutan. Kelompok KB pria BIMA dapat berperan mengisi
program program KB pria vasektomi yang tidak dapat dilakukan secara
optimal oleh pemerintah.
c. Masyarakat melalui kelompok KB pria BIMA memiliki peran yang sangat
penting dalam pemberdayaan, yakni sebagai inisiator sekaligus penerima
manfaat. Inisiasi pemberdayaan yang berasal dari masyarakat itu sendiri
memiliki kekuatan yang besar dalam proses perubahan sosial, dengan
demikian masyarakat telah memiliki kemampuan untuk menganalis diri
mengenai masalah yang dihadapi, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki
untuk

memecahkan

masalah

tersebut.

Masyarakat

tetap

masih

membutuhkan kerjasama atau kemitraan dengan pihak swasta dan
pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi.

c. Saran
Diajukan beberapa saran dari hasil penelitian ini yang dapat ditindaklanjuti
oleh berbagai pihak. Saran ditujukan kepada:
1. Pemerintah
a. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan program
pemerintah dibutuhkan koordinasi yang lebih baik agar efektivitas
pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat tersebut dapat tercapai
b. Dibutuhkan fasilitasi yang lebih baik antara pemerintah, swasta (RS non
pemerintah) dan masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi vasektomi,
sehingga program yang dilakukan kelompok sosial dapat mendukung
program yang dilakukan pihak pemerintah.
c. Dibutuhkan kelembagaan yang lebih jelas berkaitan dengan pelaksanaan
program KB pria/vasektomi berkaitan dengan relasi antara pemerintah,
swasta (RS non pemerintah) dan kelompok sosial masyarakat sehingga
rekam

jejak pemberdayaan

masyarakat

di

suatu wilayah

dapat

terdokumentasi dengan baik dan dapat digunakan untuk keberlanjutan
program.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

250
digilib.uns.ac.id

d. Syarat yang selama ini bisa dilakukan vasektomi minimal tiga peserta baru
bisa dilakukan vasektomi, syarat tersebut untuk bisa diubah yaitu jika ada
peserta baru vasektomi langsung bisa diberikan tindakan segera vasektomi
tanpa harus menunggu minimal tiga peserta, dimana bisa membuat
seseorang berubah keputusan mengenai vasektomi.
2. Kelompok KB pria BIMA
a. Kelompok KB pria BIMA perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai
pihak sebelum melakukan kegiatan sosialisasi vasektomi di suatu wilayah.
b. Kelompok KB pria BIMA perlu membangun kerja kelompok atau team
work dalam melakukan sosialisasi vasektomi agar kegiatan yang telah
dilakukan hasilnya lebih optimal dan menjadi tanggung jawab bersama
semua anggota Kelompok KB pria BIMA
c. Kelompok KB pria BIMA perlu mempertimbangkan perluasan penerima
manfaat sosialisasi vasektomi, agar hasil sosialisasi dapat dirasakan oleh
seluruh lapisan masyarakat di suatu wilayah.
3. Masyarakat
a.

Perlu didorong upaya pengintegrasian kelompok kelompok kegiatan yang
memiliki aktivitas yang sama agar hasil pemberdayaan lebih optimal

b.

Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan lagi dalam proses pemberdayaan
masyarakat di wilayahnya, agar hasil yang dicapai mampu mempercepat
tercapainya tujuan kemandirian masyarakat

c.

Para pemangku wilayah perlu lebih responsif terhadap kondisi wilayahnya
sehingga mampu merencanakan upaya pemberdayaan masyarakat dengan
lebih jelas dan terarah. Untuk itu dibutuhkan adanya komitmen yang kuat
antar komponen masyarakat untuk mewujudkan harapan vasektomi
menjadi alternatif KB Pria yang aman, efektif dan efisien bagi akseptor.

d.

Hasil pemberdayaan masyarakat ini dapat dilakukan pada daerah yang
mempunyai karakteristik yang sama dengan wilayah penelitian ini, serta
daerah tersebut juga memiliki kelompok KB pria dan daerah tersebut juga
memiliki jumlah vasektomi/MOP yang tinggi.
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4. Pasangan Usia Subur
Pada pasangan usia subur dalam memilih atau memutuskan dalam
menggunakan alat kontrasepsi sangatlah penting diperhatikan rasa sayang dan
cinta antara pasangan satu dengan yang lainnya, sehingga dalam keadaan
apapun pasangan kita, maka salah satu pasangan akan ikhlas dan rela
melakukan apa saja untuk kebahagiaan dan kesehatan pasangan nya.
5. Peneliti lain
a. Penelitian studi kasus dengan cara penelusuran sejarah mempermudah
peneliti untuk melihat proses perubahan masyarakat. Untuk itu diharapkan
muncul penelitian lanjutan demi perkembangan ilmu pengetahuan
b. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, dapat dilakukan penelitian
dengan menggunakan metode yang berbeda. Proses pemberdayaan yang
berlangsung dan menghasilkan perubahan perubahan di masyarakat
berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sehingga kemungkinan ada
metode lain yang dapat melihat secara lebih mendalam dan komprehensif
dengan cara melakukan penelitian dalam perspektif yang berbeda. Ada
baiknya dilakukan penelitian lanjutan yang dilihat dari perspektif gender,
mengingat bahwa dalam proses pemberdayaan masyarakat tentang
vasektomi ini peran isteri atau pasangan dari pelaku vasektomi cukup
signifikan.
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