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1.1  Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah 

penduduk terbesar di dunia. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah 

penduduk berdasarkan hasil sensus adalah sebanyak 237.556.363 

orang, yang terdiri dari 119.509.580 laki-laki dan 118.048.783 

perempuan. Berdasakan jumlah tersebut laju pertumbuhan 

penduduk Indonesia sebesar 1,49% pertahun dan setiap harinya 

penduduk Indonesia bertambah sebanyak 377 jiwa bahkan setiap 

detik jumlah pertambahan penduduk tergolong tinggi yaitu sebanyak 

1,04 (1-2 jiwa). Pertambahan penduduk di Indonesia umumnya bisa 

dikatakan 90% disebabkan oleh kelahiran serta sisanya berupa 

migrasi masuk dan lain-lain (Sensus Penduduk, 2010). Masalah 

bertambahnya jumlah penduduk merupakan masalah dunia. Salah 

satu upaya menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk adalah 

dengan pengendalian fertilitas yang utamanya adalah Keluarga 

Berencana (KB) atau dengan keefektifan alat kontrasepsi. Keluarga 

Berencana (KB) pertama kali ditetapkan sebagai program 

pemerintah pada tanggal 29 juni 1970, bersamaan dibentuknya 

Badan Koordinasi KB Nasional (BKKBN).  Program KB di Indonesia 

sudah mulai dari tahun 1957, namun masih menjadi urusan 



kesehatan dan belum menjadi urusan kependudukan. Program KB 

secara Nasional berkaitan erat dengan program Nasional di bidang 

kesehatan, karena program KB Nasional bersifat mendukung dan 

mempunyai sasaran serupa dengan program kesehatan. Program 

KB Nasional memberikan arahan kebijakan untuk meningkatkan 

kualitas penduduk melalui pegendalian kelahiran, memperkecil 

angka kematian dan peningkatan kualitas program KB. Pelaksanaan 

program KB dinyatakan dengan pemakaian alat atau cara KB saat 

ini. Pemakain alat atau cara KB dinyatakan dengan Contraceptive 

Prevalence Rate (CPR). 

 CPR adalah indikator yang umumnya didefinisikan dengan 

persen perempuan dari usia reproduksi (15—49 tahun) 

menggunakan metode apapun pada penggunaan kontrasepsi pada 

titik waktu tertentu. Hal itu biasanya dihitung untuk wanita yang 

sudah menikah atau yang sedang dalam usia reproduksi, tapi 

kadang-kadang untuk dasar lainnya populasi, karena semua wanita 

usia reproduksi berisiko hamil. Hasil Survey Demografi dan 

Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 dan 2012 memperlihatkan 

tidak adanya peningkatan CPR yang berarti. CPR untuk cara 

modern berubah dari 57,4% pada tahun 2007 menjadi 57,9% pada 

tahun 2012. Kesenjangan CPR antar provinsi mengindikasikan 

kurang meratanya jangkauan Pelayanan KB di wilayah Indonesia. 



Angka tersebut tampak tidak bergerak/ stagnan secara nyata selama 

sepuluh tahun belakangan ini. 

Kesenjangan CPR antar provinsi dalam jangkauan 

penggunaan atau pelayanan KB terjadi akibat tenaga kesehatan 

yang belum merata disetiap daerah. Walaupun demikian, akses 

terhadap layanan ini belum merata di seluruh wilayah di Indonesia 

terutama di daerah tertinggal terpencil perbatasan dan kepulauan 

(DTPK) Ketersediaan sumber daya kesehatan pada layanan KB 

berperan penting dalam keberhasilan program KB. Peningkatan 

akses terhadap layanan kesehatan dasar dan KB akan 

meningkatkan jumlah sarana kesehatan di setiap desa dan layanan 

kesehatan dasar terjamin untuk masyarakat miskin. Oleh karena itu 

pemerintah mengupayakan anjuran pelayanan kesehatan KB merata 

disetiap daerah. 

Anjuran untuk KB yang semula berdasarkan kemanusiaan 

dalam kehidupan keluarga meluas dan terkait dengan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, kemudian merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari pembangunan, demi peningkatan kehidupan 

berbangsa dan bernegara (Sarwono, 2005). Hal tersebut menjadi 

salah satu tujuan dari program KB yaitu membantu pasangan dan 

individu untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab 

tentang jumlah dan jarak antara satu anak dan anak lainnya.  



Rendahnya keikutsertaan suami dalam praktek penggunaan 

alat kontrasepsi pria pada dasarnya tidak terlepas dari persepsi atau 

anggapan yang masih cenderung menyerahkan tanggung jawab 

ber-KB kepada istri atau perempuan hal ini terbukti dengan 

prevalensi KB menurut alat atau cara ber-KB berdasarkan 

pengambilan data peserta KB aktif pada bulan Januari tahun 2010 

menunjukkan bahwa prevalensi KB di Indonesia adalah 75,8% yang 

diantaranya adalah akseptor wanita sebanyak 75,4% dan akseptor 

pria sebanyak 1,6% (BKKBN, 2011). Oleh sebab itu KB bukan hanya 

urusan kaum ibu semata tetapi merupakan tanggung jawab dan 

kepentingan bersama antara suami dan istri dalam suatu keluarga. 

Meskipun tidak secara langsung suami sebagai akseptor KB 

mantap, keberhasilan program KB tidak terlepas dari peran suami. 

Sukses kaum ibu melaksanakan KB hingga berhasil membendung 

laju pertumbuhan penduduk tidak terlepas dari partisipasi suami 

yang cukup tinggi baik memfasilitasi maupun kesiapan suami 

(Prihastuti, 2005). 

Dalam memilih suatu metode alat kontrasepsi, ibu harus 

mempertimbangkan peran yang ia inginkan dan harapkan dari 

suami, apabila keduanya patuh dan kooperatif maka pilihan akan 

lebih luas (Glasier, 2006). Sebab itu, peneliti akan meneliti motivasi 

pasangan usia subur (PUS) dalam menggukan kontrasepsi dalam 

pemilihan alat kontrasepsi. Dalam kurun waktu 30 tahun 



keberhasilan program KB di Indonesia masih banyak didominasi 

oleh peran serta wanita dalam penggunaan alat dan metode 

kontrasepsi. Pada tahun 2002 tercatat Tingkat Pemakaian 

Kontrasepsi adalah 60,3%. Kontribusi pria terhadap angka tersebut 

hanya 1,3% saja yang terdiri dari kondom (0,9%) dan vasektomi 

(0,4%). Ini berarti 59% pemakai kontrasepsi adalah wanita. 

Berdasarakan profil kesehatan Sulawesi Tengah 

penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur (PUS) 

masih rendah. Oleh karena itu fenomena yang didapatkan melalui 

dari data hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai BKKBN 

kota Poso didapatkan hasil bahwa dukungan dan pengetahuan pada 

pasangan usia subur (PUS) terhadap pemilihan dan pengunaan 

kontrasepsi masih sangat kurang. Hal tersebut dapat diliat dengan 

data hasil SDKI ini menunjukkan bahwa rata-rata perempuan 

melahirkan tiga sampai empat anak di Sulteng,” jelas Asisten Bidang 

Pemerintahan Pemprov Sulteng, Moh Arif Latjuba, Masalah utama 

kependudukan di Sulteng terletak pada pembangunan yang 

berwawasan kependudukan, khususnya upaya-upaya 

mengendalikan kualitas kependudukan dan perserabaran penduduk. 

Pembangunan kependudukan juga berkaitan dengan 

masalah meningkatkan sumber daya manusia yang dapat 

berpengaruh dan mempengaruhi pembangunan secara 

berkelanjutan. 



“Diharapkan dengan adanya pengendalian penduduk melalui 

program KB dapat mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan 

sejahtera,” jelas Arif. Arif mengatakan, persentase pemakaian alat 

kontrasepsi atau contraceptive prevalence rate (CPR) mengalami 

penurunan dari 59,8 persen (SDKI 2007) turun menjadi 52,5persen 

(SDKI 2012).Demikian pula persentase kebutuhan ber-KB yang tidak 

terpenuhi juga mengalami kenaikan dari 8,3 persen (SDKI 2007) 

menjadi 15,7 persen (SDKI 2012). 

Fenomena di atas menunjukkan bahwa dukungan dan 

motivasi untuk PUS dalam penggunaan kontrasepsi masih sangat 

kurang, sehingga membuat peneliti untuk mengetahui motivasi PUS 

terhadap penggunaan kontrasepsi, agar supaya keberhasilan 

program KB dapat terlaksana dan keduannya dapat patuh dan 

kooperatif dalam menjalankan program KB.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengalaman dan dukungan yang didapat oleh 

pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Poso, Desa Batugencu, 

Kecamatan Lage? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 



Mengetahui pengalaman dan dukungan Pasangan Usia 

Subur (PUS) terhadap penggunaan kontrasepsi  

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan dalam pemilihan dan 

penggunaan kontrasepsi 

b. Mengetahui motivasi pasangan usia subur dalam 

penggunaan kontrasepsi 

c. Mengetahui dukungan suami terhadap istri dalam pemilihan 

kontrasepsi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

  Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi PUS 

serta partisipasi suami untuk dapat mengetahui alat-alat kontrasepsi 

yang cocok untuk dipakai, dan meningkatkan motivasi PUS dalam 

memilih dan menggunakan kontrasepsi.  

1.4.2 Secara praktisi 

1.4.2.1 Bagi BKKBN: Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi masukkan untuk BKKBN dalam 

mengembangkan programnya sehingga penggunaan alat 

kontrasepsi berhasil diterapkan di masyarakat dan dapat 

memotivasi pasangan usia subur (PUS) dalam 

menentukan alat kontrasepsi yang tepat. 



1.4.2.2 Bagi Bidan Desa: Hasil penelitian ini dapat menjadi 

bahan masukkan bagi bidan desa dalam memberikan 

arahan atau bimbingan dalam menentukan metode-

metode kontrasepsi, serta menjadi infroman bagi 

masyarakat. 

1.4.2.3 Bagi Perawat: Hasil penelitian ini dapat membantu 

perawat dalam memberikan Asuhan Keperawatan 

(ASKEP) dalam pemberian motivasi pada pasangan usia 

subur (PUS). 

1.4.2.4 Bagi Mahasiswa: Hasil penelitian ini dapat menambah 

referensi dan memperkaya ilmu pengetahuan pembaca 

khususnya mahasiswa tentang  motivasi pasangan usia 

subur dalam pemilihan alat kontrasepsi. 

1.4.2.5 Bagi PUS: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada pasangan usia subur tentang pemilihan 

alat kontrasepsi yang tepat. 

 

1.5   Keaslian Penelitian 

 Belum pernah ada penelitian mengenai fenomenologi 

kualitatif dalam bentuk motivasi PUS dalam penggunaan alat 

kontrasepsi di Desa Batugencu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso. 

Penelitan sebelumnya seperti yang di lakukan oleh: 



1. Rina Kushanaya (2010) dengan judul “ Hubungan Motivasi 

Suami Dalam Pemilihan Alat Kontrasepsi Dengan Minat Istri 

Terhadap Pemakaian IUD Di BPS Sri Utami Yogyakarta Tahun 

2010”. Temuan yang di dapatkan motivasi suami dalam 

pemilihan alat kontrasepsi di BPS Istri Utami Yogyakarta tahun 

2010 sebagian besar dalam kategori cukup baik yaitu sebanyak 

49 responden (84,5%). Sedangkan minat penggunaan alat 

kontrasepsi pada istri termasuk dalam kategori sedang yaitu 

sebanyak 32 responden (55,2%) di BPS Istri Utami Yogyakarta 

2010. 

 

2. Siti Zakaria Lestari (2018) dengan judul “Motivasi Pasangan Usia 

Subur (Pus) Menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 

(Mkjp) Di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi 

Kalimantan Selatan”. Temuan yang di dapatkan motivasi 

Pasangan Usia Subur (PUS) Menggunakan Metode Kontrasepsi 

Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Martapura memiliki 

motivasi Ekstrinsik yang tinggi dengan persentase sebesar 

(90,82%) dengan tingkat perekonomian yang baik maka akan 

terbentuk kualitas manusia yang mudah menerima dan 

menyerap informasi tentang pembaharuan tentang hal-hal yang 

baru khusunya untuk alat kontrasepsi yang diguanakan dalam 



jangka yang lama yaitu Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 

(MKJP).   

 

3. Endang Yuswatiningsih (2017) dengan judul “ Hubungan 

Presepsi Suami Dengan Motivasi Ibu Dalam Penggunaan Alat 

Kontrasepsi Keluarga Berencana” Temuan yang di dapatkan 

motivasi ibu dalam menggunakan alat kontrasepsi keluarga 

berencana adalah kuat yaitu sebesar 41,6 %. Motivasi 

merupakan dorongan mental yang menggerakkan dan 

mengarahkan perilaku manusia termasuk perilaku belajar karena 

dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang 

mengaktifkan, menggerakkan menyalurkan dan mengarahkan 

sikap dan perilaku individu. Motivasi sangat  berperan penting 

pengambilan keputusan kerena motivasi juga merupakan proses 

pembelajaran yang perlu dipahami oleh suami  agar dapat 

melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan kepada istri. 

 

 

 

 

 


