
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Kontrasepsi 

1.1.2 Kontrasepsi 

 Kontrasepsi berasal dari kata “kontra” yang berarti mencegah 

atau melawan, sedangkan “konsepsi” adalah pertemuan antara sel 

telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. 

Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari/mencegah terjadinya 

kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang 

dengan sel sperma. Terdapat beberapa jenis alat kontasepsi pada 

wanita, yaitu:  

1. Suntik  

 Suntikan termasuk dalam kelompok alat kontrasepsi 

hormonal. Sesuai dengan namanya, cara pemakaianya dengan 

menyuntikkan zat hormonal ke dalam tubuh. Zat hormonal yang 

terkandung dalam cairan suntikan dapat mencegah kehamilan 

dalam waktu tertentu. Biasanya efektif selama 1-3 bulan, tergantung 

pada kandungan dan jenis zat yang ada.  

2. Alat Kontrasepsi Bawah Kulit ( Implant )  

 Implant, oleh orang awam biasa dikenal dengan susuk KB. 

Menurut BKKBN 2006, implant terdiri dari 1 batang, 2 batang, dan 6 

batang. Implant ini dimasukkan dibawah kulit pada lengan bagian 



 
 

atas. Sangat efektif untuk masa 3 tahun (untuk jenis 1 dan 2 batang) 

dan 5 tahun (untuk jenis 6 batang). Menurut Yayasan Permata Hati 

Kita (2003), alat KB yang ditempatkan di bawah kulit ini efektif 

mencegah kehamilan dengan cara mengalirkan secara perlahan-

lahan hormon yang dibawanya. Selanjutnya hormon akan mengalir 

ke dalam tubuh lewat pembuluh-pembuluh darah.  

3. Alat Kontrasepsi dalam Rahim (IUD)  

 IUD (Intra Uterine Device), atau dalam bahasa Indonesia 

disebut alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) adalah alat 

kontrasepsi yang oleh masyarakat awam biasa disebut spiral. 

Sesuai dengan namanya AKDR, alat ini dipakai di dalam rahim. 

Sejak metode AKDR dikenalkan banyak orang menggunakan untuk 

program pengaturan jumlah anak dalam keluarga karena relatif 

aman, mudah, dan murah. Pengguna alat kontrasepsi ini tidak perlu 

mengulang pemakaiannya setiap kali, sehingga tidak merepotkan. 

4. Pil  

 Pil KB adalah suatu tablet berisi hormon estrogen atau 

progestin yang di minum oleh wanita secara teratur untuk mencegah 

kehamilan. Cara kerja pil ini adalah mencegah proses pematangan 

telur sehingga tidak bisa dibuahi.  

 

 

 



 
 

5. Tubektomi (MOW)  

  Pada tubektomi, tindakan operasi kecil untuk 

mencegah kehamilan  dilakukan pada saluran telur perempuan. 

Dengan memotong atau mengikat salah satu bagian saluran yang 

dilalui sel telur, diharapkan tidak terjadi pembuahan (kehamilan). 

Alat kontrasepsi ini hanya dianjurkan untuk mereka yang tidak 

berkeinginan menambah jumlah anak, atau yang memiliki masalah 

berat lainnya sehingga kehamilan akan sangat berbahaya baginya. 

 

1.1.3 Pasangan Usia Subur (PUS) 

Menurut BKKBN (1999:26), pasangan usia subur adalah 

pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai 

dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang berumur kurang 

dari 15 tahun yang sudah menstruasi, atau istri yang sudah berumur 

lebih dari 50 tahun tetapi masih menstruasi (datang bulan). 

Sedangkan menurut Andi (2008), pengertian pasangan usia subur 

(PUS) adalah pasangan suami istri yang masih mempunyai potensi 

untuk memiliki keturunan atau yang di tandai dengan belum 

datangnya masa menopause (berhenti menstruasi bagi istri). Jadi 

pasangan usia subur adalah suami dan istri yang dapat memperoleh 

keturunan dengan mudah karena kedua pasangan tersebut dalam 

keadaan normal dan dalam batasan umur yang masih tergolong 

dalam kategori usia subur (istri).  



 
 

Berdasarkan pendapat diatas pasangan usia subur (PUS) 

adalah pasangan suami istri yang sudah berumah tangga dan masih 

dapat menjalankan fungsi reproduksi dan menghasilkan keturunan. 

 

1.1.4   Pengertian Keluarga Berencana (KB) 

  Kontrasepsi berasal dari kata kontra atau menolak, 

mencegah atau melawan, sedangkan konsepsi adalah pertemuan 

dantara sel telur yang sudah matang dan sperma yang melebur 

menjadi satu yang dapat mengakibatkan kehamilan.  

  KB menurut WHO (World Health Organisation) adalah 

tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk: 

a. Mendapatkan objektif-objektif tertentu  

b. Menghindari kehamilan atau kelahiran yang tidak diinginkan. 

c. Mengatur interval yang di antara kelahiran 

d. Mendapatkan kehamilan dan kelahiran yang memang tidak 

diinginkan  

e. Menentukan jumlah anak dalam satu keluarga 

 Kontrasepsi adalah alat untuk memberikan jarak kehamilan 

menunda kehamilan, dan dapat menghentikan kesuburan. 

Kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya 

kehamilan sebagai akibat bertemunya sel telur dengan sperma 

tersebut ( Mansjoer, 1990 ). 

 



 
 

1.1.5 Motivasi 

  Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam 

pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya efektif dan 

reaksi untuk mencapai tujuan (Mc Donald dalam Oemar H, 

1992). Pengertian lain dari motivasi atau disebut juga 

dorongan  oleh Ngalim P (2004) adalah suatu pernyataan 

yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan 

tingkah laku terhadap suatu tujuan atau perangsang. 

Motivasi terbentuk oleh tenaga-tenaga yang bersumber dari 

dalam dan dari luar individu (Nana Syaodin S, 2003). Crow 

dan Crow dalam Caroline (2008:10) menyebutkan bahwa 

motivasi sebagai suatu proses yang terjadi dalam diri 

manusia (suatu proses psikologis), sehingga tidak dapat 

dihubungkan hanya dengan tindakan dan perilaku yang 

tampak nyata. 

  Motivasi merupakan proses psikologi, terjadi antara 

sikap, kebutuhan, persepsi, proses  belajar dan pemecahan 

persoalan. Motivasi dianggap sebagai suatu istilah umum   

yang berkenaan dengan pengaturan tingkah laku individu 

karena adanya stimulus atau dorongan dari dalam maupun 

dari dalam  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan 

(Irwanto dalam Caroline, 2008:10). 



 
 

 Motivasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pasangan usia subur dalam hal mengikuti program KB. Berdasarkan 

beberapa pendapat disimpulkan bahwa motivasi yang di berikan 

suami terhadap istri dalam pemilihan alat kontrasepsi dapat 

berpengaruh pada keberhasilan penggunaan alat kontrasepsi. 

Menurut Sondang dalam Chrismawati (2008: 16) motivasi 

mengandung tiga komponen utama yaitu: Kebutuhan, kebutuhan 

timbul dalam diri seseorang apabila dia merasa adanya kekurangan 

dirinya. 

 Dorongan usaha untuk mengatasi ketidakseimbangan 

biasanya menimbulkan dorongan. Dorongan merupakan usaha 

pemenuhan kekurangan secara terarah. Dorongan berorientasi pada 

tindakan tertentu yang secara sadar dilakukan seseorang. Tujuan, 

tujuan adalah sesuatu yang menghilangkan kebutuhan dan 

memenuhi dorongan dengan kata lain mencapai tujuan yang 

diperoleh seseorang. Fathurrohman dan Sutikno dalam Caroline 

(2008:13) mengatan bahwa motivasi dipengaruhi oleh dua faktor, 

yaitu: Faktor Intrinsik, merupakan faktor dari dalam diri individu 

sendiri tanpa adanya paksaan, dorongan dari oreng lain, tetapi atas 

dasar kemauan sendiri. Faktor intrinsik disini antara lain intelegensi, 

sikap, persepsi, kepribadian dan sebagainya. Faktor Ekstrinsik , 

merupakan faktor akibat pengaruh dari luar diri individu, apakah 

karena adanya ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain 



 
 

sehingga dengan keadaan demikian suami mau melakukan sesuatu 

untuk ikut serta. 

 

1.1.6 Mendukung Istri Dalam Menggunakan Kontrasepsi 

Pria dalam menganjurkan, mendukung dan memberikan 

kebebasan wanita pasangannya (istri) untuk menggunakan 

kontrasepsi atau cara / metode KB diawali sejak pria tersebut 

melakukan akad nikah dengan wanita pasanganya, dalam 

merencanakan jumlah anak dimiliki. Sampai dengan akhir masa 

reproduksi (menopause) istrinya. Dukungan ini antara lain memiliki :   

a. Memilih kontrasepsi yang cocok yaitu kontrasepsi yang sesuai 

dengan keinginan dan kondisi istrinya.  

b. Membantu istrinya dalam menggunakan kontrasepsi secara 

benar, seperti mengingatkan saat minum pil KB, mengingatkan 

istri untuk control dan sebagainya.  

c. Membantu mencari pertolongan bila terjadi efek samping 

maupun komplikasi. 

d. Mengantarkan kefasilitas pelayanan untuk kontrol atau rujukan. 

e. Mencari alternative lain bila kontrasepsi yang digunakan saat ini 

terbukti tidak memuaskan. 

f. Menggantikan pemakaian kontrasepsi bila keadaan istrinya tidak 

memungkinkan. 

 



 
 

1.1.7 Fertilitas 

Pada pria fertilitas tertinggi terjadi antara 24 dan 35 tahun di 

mana pada saat tersebut merupakan tingkat kesehatan fisik dan 

mental tertinggi. Pria tidak memiliki abnormalitas organ-organ 

reproduktif dan memiliki jumlah sperma 90 sampai 300 juta per 

milliliter, dengan paling tidak 75% bentuk sperma normal dan 

sperma motilitas aktif. Pada wanita fertilitas tertinggi pada usia 20-30 

tahun di mana kesehatan fisik dan mental dalam keadaan tinggi. 

Wanita ini tidak memiliki kelainan organ-organ reproduktif atau siklus 

menstruasi serta menghasilkan ovum secara teratur.  

Fertilitas berlangsung di ampula (sepertiga bagian luar) tuba 

uterina. Apabila sebuah sperma berhasil menembus membrane 

yang mengelilingi ovum, baik sperma maupun ovum akan berada di 

dalam membran dan membran tidak lagi dapat di tembus oleh 

sperma lain. Hal ini disebut dengan reaksi zona. Pembelahan 

meiosis kedua oosit selesai dengan nucleus ovum menjadi 

pronukleus ovum. Kepala sperma membesar dan menjadi 

pronukleus pria, sedangkan ekornya berdegenerasi bergabung, 

sehingga dicapai jumlah yang diploid. Dengan demikian, konsepsi 

berlangsung dan terbentuklah zigot (sel pertama induvidu baru).  

Replikasi sel mitosis, yang disebut pembelahan, dimulai saat 

zigot berjalan di sepanjang tuba uteriana menuju uterus. Perjalanan 

ini membutuhkan waktu tiga sampai empat hari. Karena telur yang 



 
 

difertilisasi membelah dengan cepat , sedangkan ukurannya tidak 

bertambah, terbentuk sel kecil-kecil, yang di sebut blastomer, 

terbentuk setiap pembelahan.  

Menurut Langman (1994), fertilisasi adalah proses penyatuan 

gamet pria dan wanita yang terjadi di daerah ampulla tuba fallopi. 

Spermatozoa bergerak dengan cepat dari vagina ke rahim dan 

selanjutnya masuk kedalam saluran telur. Pergerakan naik ini 

disebabkan oleh kontraksi otot-otot uterus dan tuba. Sebelum 

spermatozoa membuahi oosit. Mereka harus mengalami proses 

kapasitasi dan reaksi akrosom.  

Kapasitasi adalah suatu masa penyesuaian di dalam saluran 

reproduksi wanita, yang pada manusia berlangsung kira-kira 7 jam. 

Selama waktu ini, suatu selubung glikoprotein dari protein - protein 

plasma segmen dibuang dari selaput plasma, yang membungkus 

daerah akrosom spermatozoa. Hanya sperma yang mengalami 

kapasitasi yang dapat melewati sel korona dan mengalami reaksi 

akrosom (Langman, 1994).  

Reaksi akrosom terjadi setelah penempelan ke zona pelusida 

dan diinduksi oleh protein-protein zona. Reaksi ini berpuncak pada 

pelepasan enzim-enzim yang diperlukan untuk menembus zona 

pelusida, antara lain akrosin dan zat-zat serupa tripsin 

(Langman,1994).  

 



 
 

Fase fertilisasi mencakup fase 3 fase: 

1. Penembusan korona radiata. Spermatozoa-spermatozoa yang 

mengalami kapasitasi tidak akan sulit untuk menembusnya 

(Langman, 1994). 

2. Penembusan zona pelusida. Zona pelusida adalah sebuah 

perisai glikoprotein yang mempertahankan pengikatan sperma 

dan menginduksi reaksi kromosom. Hanya 1 spermatozoa 

diantara 200-300 juta spermatozoa yang ada di saluran kelamin 

yang berhasil menembus zona pelusida. Saat spermatozoa 

masuk ke dalam membrane oosit, spermatozoa lain tidak akan 

bisa masuk lagi karena aktifasi dari enzim oosit sendiri 

(Langman, 1994). 

3. Fusi oosit dan membran plasma. Spermatozoa bergerak masuk 

ke membrane oosit dan mencapai inti oosit. Perlu diketahui 

bahwa spermatozoa dan oosit masing-masing memiliki 23 

kromosom (haploid), selama masa penyatuan masing-masing 

pronukleus melakukan sintesis DNA. Segera setelah sintesis 

DNA, kromosom tersusun dalam gelendong untuk melakukan 

pembelahan secara mitosis yang normal. Dua puluh tiga 

kromosom dari ibu dan dua puluh tiga kromosom dari ayah 

membelah sepanjang sentromer, dan kromatid-kromatid yang 

berpasangan tersebut saling bergerak ke kutub yang 

berlawanan, sehingga menyiapkan sel zigot yang masing-



 
 

masing mempunyai jumlah kromosom yang normal 

(Langman,1994).  

 

2.1.7  Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan 

Kontrasepsi 

 Menurut Bertrand (1980) seperti dikutip Nazilah (2012) mengatakan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kontrsepsi adalah 

faktor sosio-demografi, faktor sosio-psikologi dan factor yang berhubungan 

dengan pelayanan kesehatan. Faktor sosio-demografi yang berpengaruh 

adalah pendidikan, pendapatan, pekerjaan, umur, paritas, suku dan 

agama.  

 Penggunaan kontrasepsi lebih banyak pada wanita yang berumur 

20-30 tahun dengan jumlah anak lebih dari 2 orang. Penerimaan KB lebih 

banyak pada mereka yang memiliki standar hidup yang lebih tinggi. Faktor 

sosio-psikologi yang penting adalah ukuran anak ideal, pentingnya nilai 

anak laki, sikap terhadap KB, komunikasi suami istri, dan persepsi 

terhadap kematian anak. Sedangkan faktor yang berhubungan dengan 

pelayanan kesehatan adalah keterlibatan dalam yang berhubungan 

dengan KB, pengetahuan tetang sumber kontrasepsi, jarak kepusat 

pelayanan, dan keterlibatan dengan media masa. Teori yang 

dikembangkan oleh Philips dan Morrison (1998) yaitu faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan yaitu faktor lingkungan 

yang melihat hubungan antara sistem layanan kesehatan dengan 



 
 

lingkungan luarnya, dan karakteristik populasi yang mencakup karakteristik 

pendukung (predisposing factor), faktor pemungkin (enabling factor) dan 

faktor kebutuhan (needs). Kedua faktor tersebut akan mempengaruhi pola 

perilaku kesehatan yang terdiri dari pilihan kesehatan perorangan dan 

penggunaan pelayanan kesehatan. Ketiga kelompok variable yang saling 

berhubungan tersebut pada gilirannya akan memberikan dampak pada 

derajat kesehatan, yang digambarkan antara lain dengan tingkat 

morbiditas dan mortalitas (Kemenkes R.I,. 2013). 

 Varney (2006) mengatakan bahwa faktor yang akan mempengaruhi 

pemilihan metode kontrasepsi adalah keinginan untuk mengendalikan 

kelahiran secara permanen atau sementara, keefektifan metode yang 

digunakan, pengaruh media, kemungkinan efek samping dan pertanyaan 

yang mungkin muncul tentang keamanan suatu metode, kemungkinan 

manfaat kesehatan yang dapat diperoleh dari setiap metode, kemampuan 

suatu metode untuk mencegah penyakit (HIV, penyakit menular seksual, 

kanker), perkiraan lamanya penggunaan metode  kontrasepsi, biaya, 

frekuensi hubungan seksual, jumlah pasangan seksual, faktor seksual, 

faktor agama (apakah metode tertentu dikenakan sanksi oleh badan-badan 

keagamaan yang dianut individu atau pasangan, factor psikologis (perasaan 

tentang setiap aspek yang terkait dengan metode tertentu misalnya 

pengalaman dimasa lalu yang tidak menguntungkan karena penggunaan 

metode tertentu), dan kemudahan menggunakan suatu metode tertentu.  



 
 

 Maryatun (2009) mengatakan bahwa faktor-faktor pada ibu yang 

mempengaruhi pemakain metode kontrasepsi IUD adalah hubungan umur, 

paritas, persepsi ibu tetang demand/alasan KB, metode kontrasepsi IUD, 

dukungan suami dengan pemakaian metode kontrasepsi IUD. Faktor yang 

paling berpengaruh terhadap pemakain metode kontrasepsi IUD adalah 

persepsi ibu tentang metode kontrasepsi IUD khususnya pada persepsi ibu 

yang menyebutkan bahwa metode kontrasepsi IUD mengganggu aktivitas 

sehari-hari ibu yang umurnya lebih dari 35 tahun lebih cenderung memilih 

IUD dengan jumlah anak lebih dari 2 orang.  

 Kusumaningrum (2009) mengatakan bahwa umur istri, jumlah anak, dan 

tingkat pendidikan mempengaruhi pemilihan jenis kontrasepsi yang 

digunakan pada PUS. dan setelah dilakukan uji Binary logistic diketahui 

bahwa umur istri merupakan faktor yang paling berpengaruh.  

 Menurut Ali (2013) menyatakan bahwa pengetahuan, pendidikan, dan 

ketersedian alat kontrasepsi berhubungan dengan pemakaian alat KB pada 

PUS. Pengetahuan karena banyaknya informasi yang diperoleh oleh 

akseptor baik dari petugas kesehatan maupun dari media menjadikan 

pengetahuan akseptor menjadi lebih baik. Pendidikan berhubungan dengan 

penggunaan alat kontrasepsi pada PUS karena rendahnya pendidikan PUS 

menjadikan kontrasepsi kurang diminati, hal ini berdampak pada banyaknya 

anak yang dilahirkan dengan jarak persalinan yang dekat. Faktor 

ketersediaan alat kontrasepsi juga mempengaruhi PUS untuk menggunakan 



 
 

kontrasepsi, kontrasepsi yang tersedia dengan lengkap dan mudah 

diperoleh dapat meningkatkan pemilihan kontrasepsi. 

 Menurut Musdalifah et.al.,(2013) mengatakan bahwa umur, dukungan 

suami, efek samping dan pemberian informasi petugas KB berhubungan 

dengan pemilihan kontrasepsi hormonal. Umur merupakan salah satu faktor 

yang menentukan perilaku seseorang dalam menentukan pemakain 

kontrasepsi, semakin tua seseorang maka pemilihan kontrasepsi ke arah 

kontrasepsi yang mempunyai efektifitas lebih tinggi yaitu metode 

kontrasepsi jangka panjang. Dukungan suami berpengaruh besar terhadap 

pemilihan kontrasepsi yang dipakai istri, bila suami tidak setuju dengan 

kontrasepsi yang dipakai istrinya maka sedikit istri yang akan memakai alat 

kontrasepsi tersebut. Efek samping berhubungan dengan pemilihan 

kontrasepsi karena efek samping yang ditimbulkan oleh kontrasepsi 

tersebut membuat ibu tidak ingin menggunakannya lagi. Selain itu, 

pemberian informasi petugas KB berhubungan dengan pemilihan 

kontrasepsi, petugas kesehatan berperan dalam memberikan informasi, 

penyuluhan dan penjelasan tentang alat kontrasepsi. Calon akseptor yang 

masih ragu-ragu dalam pemakai alat kontrasepsi akhirnya memutuskan 

untuk memakai alat kontrasepsi tersebut atas saran dari petugas 

kesehatan. 

 Sitopu (2012) mengatakan bahwa pengetahuan akseptor KB berhubungan 

dengan penggunaan alat kontrasepsi. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang semakin baik pengetahuan seseorang tentang alat kontrasepsi 



 
 

dan semakin rasional dalam menggunakan alat kontrasepsi. Tingginya 

tingkat pendidikan seseorang juga akan mendukung mempercepat 

penerimaan informasi KB pada pasangan usia subur. 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan secara kualitatif oleh Handayani et.al., 

(2012) bahwa masih banyak akseptor yang menentukan metode yang dipilih 

hanya berdasarkan informasi dari akseptor lain berdasarkan pengalaman 

masing-masing. Sebagian petugas kesehatan kurang melakukan konseling 

dan pemberian informasi yang menyebabkan kurangnya pengetahuan klien 

dalam memilih jenis KB .Namun masyarakat mentolerir pelayanan KB 

meskipun pelayanan KB belum seluruhnya memenuhi syarat pelayanan 

berkualitas. Informasi yang baik dari petugas membantu klien dalam 

memilih dan menentukan metode kontrasepsi yang dipakai. Informasi yang 

baik akan memberikan kepuasan klien yang berdampak pada penggunaan 

kontrasepsi yang lebih lama sehingga membantu keberhasilan KB. 

 

2.1.8 Kerangka Konsep 

Dukungan dan pengalaman psangan suami istri (PUS) dalam menggunakan 

alat kontrasepsi akan  mempengaruhi keputusan pada penggunaan atau 

pemilihan alat kontrasepsi.  



 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

Faktor Internal: 
- Motivasi 
- Pengetahuan 
- Pengalaman  
- Kecemasan 

 
 

Pasangan Usia 
Subur (PUS) 

Faktor Eksternal:  
- Dukungan keluarga 

- Pengalaman orang 
lain 

- Petugas kesehatan 

Sikap 

Alat Kontrasepsi: 
- IUD 
- PIL 
- Suntik 
- MOW 
- Implant 



 
 

1.1 Kerangka Penelitian 
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Dukungan Pengambilan Keputusan 

Penggunaan Alat 

Kontrasepsi 

Gambar 2.2 Kerangka Penelitian  

 

Sumber Motivasi 
- Orang yang selalu ada 

sepanjang hidupnya 
Keluarga dekat 
Suami 
Teman dekat 
- Lingkungan sosial 
Teman kerja 
Teman sepergaulan 
Tenaga kesehatan 
 
 

 
 

Jenis & Bentuk Motivasi 
- Dukungan emosional 
Empatik 
Perhatian 
Kepedulian 
Kepercayaan 
- Dukungan penghargaan 
Penghargaan positif 
Dorongan maju 
- Dukungan instrumental 
Bantuan secara langsung 
- Dukungan informatif 
Pemberi nasihat 
Bantuan informasi 
Pemberi saran 
Pengetahuan 
Petunjuk 
- Dukungan penilaian 
Penilaian positif 
Penilaian negatif 

 

Faktor Pengambilan 
Keputusan 
- Kebiasaan individu 
Perbedaan nilai 
Pengalaman Individu 
- Faktor internal  
Kepribadian 
Sikap 
Pengetahuan 
- Faktor personaliti 
Keyakinan diri  
Kepercayaan diri 
 

 

Proses Pengambilan 
Keputusan 
- Consensus : dilakukan 

bersama-sama 
(suami-istri) 

- Akomodasi : 
melibatkan anggota 
keluarga 

- de-facto : memaksa 
terhadap semua 
anggota keluarga 

 
 

 

 



 
 

 Dari kerangka konsep diatas, peneliti membuat kerangka penelitian 

yang menggambarkan tentang motivasi dan pengambilan keputusan yang 

mempengaruhi penggunaan alat kontrasepsi.  

Keluarga Berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau 

merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi. 

Kontrasepsi berasal dari dua kata yaitu kontra dan konsepsi. Kontra berarti 

mencegah, menolak, melawan. Konsepsi berarti pertemuan antara sel telur 

dan sperma, sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan. Penggunaaan 

alat kontrasepsi berhubungan dengan motivasi yang diberikan pada 

seorang ibu serta mempengaruhi pengambilan keputusan untuk 

menggunakan alat kontrasepsi.  

Sumber motivasi biasanya diterima oleh seorang ibu menyusui 

berbeda-beda. Seperti sumber dukungan sosial dari orang yang selalu ada 

sepanjang hidupnya ialah keluarga dekat, suami, dan teman dekat. Ibu 

dalam masa penggunaan alat kontrasepsi mengalami masa - masa sulit 

peranan orang terdekat sebagai sumber dukungan sosial sangat dipercayai 

ibu untuk melewati masa sulit dalam menyusui. Peran orang terdekat untuk 

memotivasi ibu untuk penggunaan alat kontrasepsi. Lingkungan sosial 

seperti seperti teman kerja, teman sepergaulan biasanya menjadi sumber 

dukungan sosial karena memiliki pengalaman sebelumnya dalam 

menggunakan alat kotrasepsi. Tenaga kesehatan seperti dokter, tenaga 

ahli, atau tenaga profesional sumber dukungan sosial dalam menyusui 



 
 

karena mempunyai keahlian khusus dalam masalah menyusui sehingga ibu 

melakukan pemeriksaan, pengobatan, ataupun konsultasi. Dampak 

buruknya jika sumber dukungan sosial ini memberikan saran tidak 

menggunakan alat kontrasepsi. Walaupun sumber dukungan sosial ini 

sangat jarang berperan dalam kehidupan ibu, tetapi saran yang diberikan 

selalu menjadi pedoman dalam penggunaan alat kotrasepsi. Keberadaan 

orang lain baik yang terdekat maupun yang jauh mempengaruhi 

penggunaan alat kontrasepsi. 

Jenis dukungan sosial dan bentuk dukungan sosial dalam keluarga 

juga mempengaruhi seorang ibu untuk memasang alat kontrasepsi. 

Dukungan emosional berupa empatik, perhatian, kepedulian, dan 

kepercayaan. Dukungan emosional diberikan untuk membangun kekuatan 

psikologis dalam diri ibu. Dukungan penghargaan berupa penghargaan 

positif dan dorongan maju merupakan suatu dukungan yang sangat 

sederhana yang dapat diberikan orang lain untuk ibu atas usaha serta 

kesabaran ibu. Dukungan instrumental berupa bantuan secara langsung 

yaitu berupa dukungan yang dilakukan seperti membantu ibu. Dukungan 

informatif berupa pemberi nasihat, bantuan informasi, pemberi saran, 

pengetahuan, dan petunjuk. Dukungan informatif mempengaruhi ibu dalam 

keputusan penggunaan alat kontrasepsi.  

Pengambilan keputusan merupakan salah satu langkah dalam 

penyelesaian masalah. Salah satu tugas dalam kesehatan keluarga adalah 



 
 

membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat. Sebelum keluarga 

dapat membuat keputusan yang tepat mengenai masalah kesehatan yang 

dialaminya, perawat harus dapat mengkaji keadaan keluarga agar dapat 

memfasilitasi keluarga dalam membuat keputusan. Teori pengambilan 

keputusan biasanya hanya dihubungkan dalam dominasi pengambilan 

keputusan yaitu patriakal (dominasi pengambilan keputusan ada pada pihak 

suami) atau matriakal (dominasi pengambilan keputusan ada pada isteri). 

Pengambilan keputusan dalam penelitian ini akan mengkaji pengambilan 

keputusan pada partisipan (ibu menyusui). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan ialah kebiasaan individu, faktor 

internal, faktor personaliti. Kebiasaan individu dikaitkan dengan perbedaan 

nilai dan pengalaman individu. Perbedaan nilai yang dimaksudkan disini 

karena setiap ibu menyusui memiliki nilai budaya yang berbeda-beda. 

Pengalaman individu pada ibu menyusui dibagi menjadi dua yaitu 

pengalaman ibu primipara dan pengalaman ibu multipara. Sikap sangat 

berhubungan dengan pengetahuan. Dukungan dari orang lain sangatlah 

penting tetapi faktor personaliti dari dalam diri seorang ibu juga 

mempengaruhi penggunan alat kontrasepsi. Jika keyakinan diri dan 

kepercayaan diri seorang ibu telah dibangun dalam dirinya sendiri maka hal 

itu menjadi kekuatan psikologis untuk terus menyusui. Selain faktor 

pengambilan keputusan terdapat tiga tipe pengambilan keputusan yaitu 

consensus, akomodasi, dan de-facto. Dengan memahami teknik yang 

digunakan dalam pembuatan keputusan keluarga, maka akan lebih mudah 



 
 

untuk mengidentifikasi kekuatan keluarga dari tiap anggota keluarga dari 

peran serta mereka dalam pengambilan keputusan keluarga.  

Dalam pemilihan alat kontrasepsi oleh seorang istri diperlukan 

dukungan atau motivasi dari seorang suami. Oleh karena itu movitasi PUS 

terhadap penggunaan alat kontrasepsi sangat penting untuk dilakukan, agar 

tidak terjadi kesalahan penggunaan alat kontrasepsi dan dapat 

mengendalikan jumlah kelahiran di Indonesia. 


