
 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Setting Penelitian 

4.1.1 Gambaran Desa Bategencu 

Kabupaten Poso adalah sebuah kabupaten yang terletak di 

provinsi Sulawesi tengah, Indonesia. Secara geografis terletak di 10 

06’ 44” – 20 12’53” LS dan antara 1200 05’ 09” – 1200 52’ 04” BT.  

Daerah ini berbatasan dengan Teluk Tomini dan provinsi 

Sulawesi utara di bagian utara, provinsi Sulawesi selatan dibagian 

selatan, Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Morowali di timur, 

Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala di bagian 

barat. Kabupaten mempunyai luas sebesar 8.712,25 km2 dan 

berpenduduk sebanyak 226.389 jiwa. Dalam hal ini daerah ini di 

kembangan dengan 13 kecamatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gambar 4.1 
PETA DESA BATUGENCU 

Kecamatan Lage, Kabupaten 

Poso  
Sumber: Kantor Kepala Desa Batugencu, Kecamatan Lage, Kabupaten 

Poso 
 

Total penduduk Desa Batugencu berjumlah 1.932 jiwa, yang 

terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 965 jiwa dan jumlah perempuan 

sebanyak 987 jiwa serta terdapat 477 kepala keluarga. 

Dilihat dari tingkat pendidikan, penduduk Desa Batugencu 

adalah kebanyakan tamatan SD (43,00%), disusul tamatan SMP 

(22,00%), dan tamatan SMA (19,00%). Dari perkembangnya terlihat 

adanya keinginan penduduk Desa Batugencu untuk memperoleh 

pendidikan yang lebih tinggi dilihat dari adanya lulusan S1 sebanyak 

47 orang (8,00%), seperti pada Tabel 4.1. 

 

 

 

  



 
 

Tabel 4.1 
                    Penduduk Desa Batugencu Menurut Pendidikan 

Kecamatan  Lage, Kabupaten Poso 

Sumber : Monografi Desa Batugencu Tahun 2014 

4.1.2 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Poso 

Desa Batugencu memiliki satu Puskesmas Pembantu yang 

berada di samping kantor kepala Desa Batugencu. Tenaga 

kesehatan di puskesmas pembantu Desa Batugencu berjumlah 4 

orang. Puskesmas Pembantu di Desa Batugencu merupakan 

cabang dari Puskesmas Lage di Kecamatan Lage yang berjarak ± 

1000 m dari Desa Batugencu.  

 

4.2 Gambaran umum partisipan 

Pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti dimulai pada 

tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan 24 Juli 2015, di Desa 

Bategencu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso. Teknik pengambilan 

data penggunaan depth interview dan observasi pada 6 partisipan 

No Tingkat pendidikan  Frekuensi (F) 
Persentase 

(%) 

1 TK 44 8,00 

2 SD 252 43,00 

3 SMP 130 22,00 

4 SMA 112 19,00 

5 S1 47 8,00 

6 S2 -  

7 S3 - - 

Jumlah  586 100,00 



 
 

yang masih dalam masa subur. Karakteristik partisipan secara 

umum dapat di lihat dalam table  

Table 4.2 Karakteristik partisipan motivasi pasangan usia subur (PUS) 

terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Desa Bategencu, Kabupaten 

Poso tahun 2014-2015 

 

 

Rentang umur Pasangan Usia Subur (PUS) di antara 25-35 

tahun. Dari hasil penelitian kepada 6 PUS pada dasarnya umur tidak 

mempengaruhi ibu dalam pengunaan alat kontraepsi. Pekerjaan 6 

riset partisipan dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga, 

sehingga memiliki banyak waktu untuk bersama keluarga.  

Item P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Usia saat ini (tahun) 32 32 22 28 29 26 

Usia saat menikah 

(tahun) 
25 22 19 22 24 30 

Lama menikah 5 10 3 3 5 4 

Jumlah pernikahan 

Status obstetri 
G2P2A0 G2P2A0 G1P1A0 G2P2A0 G1P1A0 G1P1A0 

Jumlah anak yang 

dilahirkan 
2 2 1 2 1 1 

Agama Kristen Kristen Kristen Kristen Kristen Kristen 

Suku Pamona Pamona Pamona Pamona Pamona Pamona 

Pendidikan terakhir SMA SMA SMA SMA SMA SMP 

Pekerjaan IRT IRT IRT IRT IRT IRT 

Pendapatan rumah 

tangga per bulan (Rp) 

500.000 – 

1.000.00 

2.000.000 – 

3.000.000 

500.000 – 

1.500.00 

500.000 – 

1.500.00 

500.000 – 

1.500.00 

500.000 – 

1.000.00 

Orang yang tinggal 

serumah 

Suami 

Anak 

Ibu Mertua 

Suami 

Anak 

Suami 

Anak 

Ibu Mertua 

Suami 

Anak 

Ibu Mertua 

Suami 

Anak 

Ibu Mertua 

Ayah Mertua 

Suami 

Anak 

       



 
 

Partisipan pada umumnya memiliki 1 anak atau 2 anak di 

dalam keluarganya. Ada 1 ibu menggunakan alat kontrasepsi IUD, 1 

ibu menggunakan alat kontrasepsi Pil, 2 ibu menggunakan alat 

kontrasepsi Suntik, 2 ibu menggunakan alat kontrasepsi Implan. 

Berdasarkan hasil penelitian kepada 6 PUS yang menggunakan alat 

kontrasepsi, yaitu motivasi dan dukungan yang di berikan oleh suami 

terhadap istri sangat mempengaruhi dalam pemilihan dan 

penggunaan. Hal ini di karenakan adanya pengalaman dalam 

menggunakan kontrasepsi sebelumnya. 

 

4.3 Hasil analisis data penelitian 

Data mentah hasil wawancara dengan enam partisipan yang 

telah di tulis oleh peneliti dalam bentuk transkrip kemudian dipahami 

oleh peneliti agar dapat menemukan makna dari setiap pernyataan 

partisipan yang mendukung tujuan penelitian. Dari hasil wawancara 

peneliti menyusun koding dari setiap jawaban partisipan. Makna 

yang ditemukan pada setiap koding dan jawaban partisipan menjadi 

kata kunci yang akan di kelompokkan menjadi sub kategori dan 

dapat membentuk suatu kategori (tema) sebagai hasil akhir dari 

analisis data penelitian. Pada penelitian ini peneliti menemukan 3 

(tiga) tema dari sub kategori yang telah di susun. Tema tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 



 
 

1. Pengalaman dalam penggunaan alat kontrasepsi 

2. Dukungan dan motivasi dalam penggunaan alat kontrasepsi 

3. Faktor yang mempengaruhi PUS dalam memutuskan untuk 

menggunakan alat kontrasepsi. 

Tema diatas dan sub kategori dapat dilihat pada tabel 4.3 

(terlampir). Hasil yang diperoleh dari pengelompokkan sub kategori 

hingga menjadi kategori (tema) adalah sebagai berikut :  

1. Pengalaman dalam penggunaan alat kontrasepsi 

Sub kategorinya adalah: 

1. Pengalaman saat penggunaan alat kontrasepsi 

2. Presepsi ibu terhadap kesehatan saat menggunaan alat 

kontrasepsi 

3. Jadwal penggunaan kontrasepsi 

4. Presepsi dan pengalaman ibu terhadap kualitas menangani 

kendala dalam  penggunaan alat kontrasepsi 

5. Pemahaman ibu terhadap penggunaan alat kontrasepsi 

Sub kategori diatas merupakan hasil dari wawancara. 

Beberapa ibu mempunyai pengalaman bagaimana memakai alat 

kontrasepsi. Suka duka berperan sebagai ibu/ istri itu dijalani dengan 

perasaan tegar dengan mempunayi tugas yang banyak. Hal ini 

diungkapkan oleh partisipan sebagai berikut: 

P1-19 : “Penggunaan implan sudah lama, sudah 7 tahun tidak pernah ganti”. 

 

P2-25 : “Pertama dulu saya menggunakan alat kontrasepsi pil selama 6 bulan, 

Suntik 1 tahun 4 bulan, implant 1 tahun setelah itu saya lepas sampe sekarang”. 



 
 

 

P3-13  : “Sudah dari tahun 2010 menggunakan suntik”. 

 

P4-18 : “Pil, suntik, implant berarti sudah tiga kali ganti alat kontrasepsi selama 1 

tahun”. 

 

P5-20 : “Dulu menggunakan suntik 1 bulan tapi tidak cocok sekarang sudah ganti 

dengan implant”. 

 

P6-15 : “Saya dulu menggunakan implant tapi sekarang sudah ganti dengan 

IUD”. 

 

Ungkapan partisipan diatas menunjukkan adanya data 

berbagai pengalaman dari ibu dalam penggunaan alat kontrasepsi.  

Ibu pada partisipan kedua sudah memiliki banyak pengetahuan 

tentang penggunaan alat kontrasepsi jika di bandingkan dari 

partisipan yang lainnya. Dari semua partisipan semuanya memiliki 

jangka waktu yang sangat panjang dalam penggunaan alat 

kontrasepsi.  

Selama ibu menggunakan implan, banyak proses yang 

dialami oleh ibu terutama masalah kesehatannya. Ibu mempunyai 

pandangan atau presepsi dalam kesehatan penggunaan alat 

kontrasepsi. Berikut adalah ungkapan partisipan: 

P1-26: “Tidak sakit juga, tapi kalau mengangkat beban yang sedikit berat, tangan 

yang di pasang implan sedikit kesemutan. 

 

Partisipan mengungkapkan bahwa ketika ia merasakan sakit 

akan mempengaruhi pada aktifitas rumah tangga. 

Penggunaan alat kontrasepsi memiliki waktu tertentu selama 

masa penggunaan. Hal tersebut dapat di lihat dari sistem kerja 

kontrasepsi yang digunakan. Sehingga ibu harus lebih 



 
 

memperhatikan cara kerja penggunaan alat kontrasepsi yang 

digunakan. 

P1-42 : “Implan yang saya gunakan 2 tahun, tapi saya pernah terlambat 

mengganti dengan implan yang baru”. 

 

P3-28 : “Saya biasanya menggunakan periode 3 bulan sekali suntik, tapi 

biasanya saya lupa”. 

 

P4-35 : “Sekarang saya menggunakan pil jadi harus lebih berhati-hati takut lupa”. 

 

P5-36 : “Saya menggunakan implant yang waktu penggunaanya sampe 3 tahun”. 

P6-45    : “Saya menggunakan IUD dengan jarak penggantian 2 tahun”. 

 

 Data penelitian diatas menunjukkan bahwa ibu masa 

penggunaan alat kontrasepsi bervariasi sesuai dengan keinginan 

ibu. Bagi ibu yang menggunakan Pil akan lebih memperhatikan 

penggunaannya karena cara kerja Pil hanya bersifat sementara 

pada masa subur. Sedangkan bagi ibu yang menggunakan IUD dan 

Implant lebih memperhatikan jadwal pergantian alat yang dipasang 

di anggota tubuh. 

Sedangkan presespi ibu terhadap kualitas penggunaan alat 

kontrasepsi ditunjukkan dengan ungkapan partisipan sebagai 

berikut:  

P1-47 :”Waktu sebelum melahirkan saya sudah memikirkan dan menanyakan alat 

kontrasepsi apa yang tepat saya pakai. Jadi setelah saya melahirkan saya sudah 

tau harus memilh atau menggunakan alat kontrasepsi apa buat saya”. 

 

P5-41 :”Kalau saya menggunakan alat kontraepsi implant karena sebelumnya 

saya sudah pernah mencoba suntik dan tidak cocok dengan saya”.  

 

Data penelitian diatas menunjukkan bahwa ibu akan merasa 

nyaman dan aman dengan alat kontrasepsi yang akan digunakan 

jika ia sudah memiliki informasi dan pengalaman sebelumnya. 



 
 

Kualitas kontrasepsi  yang digunakan oleh ibu tergantung 

dari pengalaman ibu dalam penggunaannya. Berikut ungkapan 

partisipan: 

P3-34 : “Kalau saya selesai suntik dan merasakan sakit biasanya saya kompres 

dengan air hangat”. 

 

P4-42 : “Ya dari pengalaman satu tahun yang sudah mengganti alat kontrasepsi 

sebanyak tiga kali saya lebih memilih menggunakan suntik kembali dari pada yang 

lainnya, karena tidak menimbulkan efek samping buat saya”. 

 

P6-47 :” dari pengalaman saya menggunakan alat kontrasepsi sebelumnya saya 

lebih nyaman menggunakan alat kontrasepsi IUD karena tidak menghambat 

pekerjaan yang akan saya lakukan”. 

 

Data penelitian diatas menujukkan bahwa terdapat keberagaman 

dari partisispan dalam kualitas dan pengalaman pengunaan alat 

kontrasepsi.  

2. Dukungan dan motivasi dalam penggunaan alat kontrasepsi 

Sub kategorinya: 

1. Motivasi suami dalam penggunaan atau pemilihan alat 

kontrasepsi. 

2. Pengetahuan suami terhadap alat kontrasepsi 

Keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk membuat 

merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai alat 

kontrasepsi. Sub kategori diatas merupakan hasil dari wawancara. 

Beberapa suami melakukan pemberian motivasi terhadap istri. Hal 

ini diungkapkan oleh partisipan sebagai berikut : 

P2-7 : “Saya biasanya  hanya  bilang pilih alat kontrasepsi  yang tepat, supaya 

nantinya tidak ada pengeluhan seperti pengunaan alat kontasepsi sebelumnya”. 

 



 
 

P3-10 : Kalau peran saya ya selalu mendukung istri kalau mau pakai KB jenis 

apa saja, yang penting aman dan saya juga nganterin istri kalau mau pasang KB, 

soalnya istri gak bisa naik motor”. 

 

P6-5 : “Saya lebih menyarankan untuk menggunakan Pil, tapi saya juga 

tergantung istri saya. Karena pengunaan Pil tidak buat sakit harus disuntik atau 

dipasang di dalam tubuh”. 

 

Ungkapan partisipan di atas mengungkapkan adanya 

dukungan atau motivasi yang di berikan oleh suami terhadap 

penggunaan alat kontrasepsi yang digunakan oleh istri. Menjadi 

seorang suami harus dapat memberikan peran yang baik terhadap 

istri, karena terkadang istri yang sudah memiliki anak memiliki 

masalah yang berbeda ketika saat masih muda.  

Masalah penting dari pemberian dukungan atau motivasi 

adalah pengetahuan dari suami. Hal tersebut dapat mempengaruhi 

keputusan ibu untuk menggunakan alat kontrasepsi. Berikut 

ungkapan partisipan: 

P1-13 : “Saya taunya hanya pil dan suntik lain dari itu saya kurang paham 

tentang alat kontrasepsi yang ada”. 

. 

P2-15 : “Saya sering mencari tau alat kontrasepsi apa yang cocok dengan istri 

saya, dan karena istri saya salah satu kader di sini jadi saya juga tidak terlalu sush 

untuk diskusi dengan istri saya”. 

 

P3-14 : “Kurang mengerti dengan alat kontrasepsi yang sering digunakan, jadi 

saya menyerahkan buat istri saya yang menentukan.” 

 

Data penelitian diatas menunjukkan bahwa pengetahuan 

suami tentang penggunaan alat kontrasepsi sangat penting untuk 

menunjang keberhasilan penggunaan alat kontrasepsi. Hal tersebut 

dikarenakan suami tidak khawatir jika suatu saat adanya kendala 

dalam penggunaan alat kontrasepsi. 



 
 

 

3. Faktor yang mempengaruhi PUS dalam memutuskan untuk 

menggunakan alat kontrasepsi. 

Sub kategorinya: 

1. Penjelasan tentang penggunaan alat kontrasepsi oleh petugas 

kesehatan 

2. Peran edukasi petugas kesehatan 

3. Pemahaman ibu tentang alat kontrasepsi 

4. Motivasi yang ibu menggunakan alat kontrasepsi dan sumber 

dukungan sosial 

5. Faktor pendukung pengambilan keputusan dalam penggunaan 

alat kontrasepsi 

Alat kontrasepsi merupakan pencegahan untuk bertemunya 

sel telur dan sel sperma untuk terjadinya fertilisasi. Sehingga alat 

kontrasepsi digunakan untuk menunda kehamilan. Berbagai faktor 

yang mempengaruhi ibu dalam menggunakan alat kontrasepsi 

adalah karena adanya penjelasan oleh petugas kesehatan. Berikut 

adalah ungkapan partisipan: 

P1-5 :”Ya pernah.. saya pertama kali mendapat penjelasan tentang penggunaan 

alat kontrasepsi itu … di bidan desa Batugencu menjelaskan tentang alat 

kontrasepsi apa saja yang ada dan bagaimana cara kerjanya”. 

 

P2-5 :” Setelah melahirkan saya disarankan oleh bidan desa untuk 

menggunakan alat kontrasepsi Pil untuk sementara”. 

 

P3-7 :” Iya saya mendapatkan informasi dari bidan desa di sini”. 

 



 
 

Data penelitian diatas menunjukkan bahwa petugas 

kesehatan memberikan penjelasan tentang penggunaan alat 

kontrasepsi yang baik dan cara kerja alat kontrasepsi seperti apa. 

Tenaga kesehatan juga berperan dalam memberikan pendidikan 

kesehatan kepada partisipan. Berikut ini ungkapan partisipan: 

P1-6 :” Bidan mengatakan penggunaan alat kontrasepsi sebaiknya dilakukan 

saat anak pertama lahir dan sudah 3 hari. 

P4-6 :” Bidan sering mengingatkan untuk tidak terlalu sering mengangkat beban 

dengan tangan yang di pasang implant”. 

P6-23 :”  Waktu anak pertama saya lahir bidan tidak lupa mengingatkan untuk 

menggunakan alat kontrasepsi dengan melakukan penjelasan. 

Data penelitan diatas menunjukkan bahwa petugas kesehatan 

memberikan pendidikan kesehatan dengan baik kepada partisipan. 

Bidan mengajari bagaimana pemilihan alat kontrasepsi yang tepat 

dan penggunaan alat kontasepsi yang baik. 

Setelah melahirkan, seorang istri pasti dianjurkan untuk 

menggunakan alat kontrasepsi. Pasangan usia subur pengguna 

kontrasepsi mendapatkan hasil bahwa sikap istri pasangan usia 

subur dalam penggunaan alat kontrasepsi  sangat penting untuk 

digunakan karena efektif serta dapat digunakan untuk menunda 

kehamilan dan menjaga jarak kehamilan. Oleh karena itu 

pemahaman dari ibu untuk menggunakan alat kontrasepsi sangat 

penting. Hal tersebut diungkapkan oleh partispan sebagai berikut: 

P1-25 :” Yang saya tau penggunaan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan”. 

 



 
 

P3-15 :” penggunaan alat kontrasepsi memperlambat proses kehamilan”. 

 

Data penelitian diatas menunjukkan bahwa pemahaman ibu 

tentang alat kontrasepsi masih kurang. Penggunaan alat kontrsepsi 

harus di dukung oleh pemberian motivasi dari dalam diri sendiri dan 

lingkungan sekitar, berikut ungkapan partisipan: 

P3-37 :”Saya menggunakan alat kontrrasepsi karena saya keuntungannya buat 

saya itu seperti apa. Dan adanya dukungan dari lingkungan sekitar”. 

P6-40 : “Saya selalu memotivasi diri saya sendiri dan suami saya mendukung kalau 

saya menggunakan alat kontrasepsi”. 

 

Data penelitian diatas menunjukkan bahwa pemberian 

motivasi atau dukungan bukan hanya dari dalam diri sendiri saya 

tetapi dari lingkungan juga sangat berpengaruh. 

Hasil wawancara juga menunjukkan beberapa faktor lain 

yang mempengaruhi PUS dalam memutuskan untuk menggunakan 

alat kontrasepsi adanya dukungan social yang termanufestasi dalam 

bentuk dukungan sosial sehingga ibu mampu mengambil keputusan 

untuk menggunakan alat kontrasepsi. Berikut adalah ungkapan 

partisipan: 

P1-49 :” Dari semua. Dari suami, ayah mertua, ibu mertua, dan orang kandung”. 

 

P2-36 :” Suami saya dan ipar-ipar dari suami saya”. 

  

P3-38 :” Dari keluarga saya dan keluarga suami saya”. 

 

P4-46 :” Dari suami saya menyarankan menggunakan alat kontrasepsi”. 

 

P1-55 :” Dari diri sendiri juga ingin menggunakan alat kontrasepsi”. 

  

P3-43 :” Pengambilan keputusan untuk menggunakan alat kontrasepsi dari diri 

sendiri dan di dukung oleh suami”. 

 



 
 

P6-37 :” Semua dari keputusan bersama dengan suami dan dukungan yang di 

berikan”.  

Data penelitian diatas menunjukkan bahwa sumber 

dukungan social dalam penggunaan alat kontrasepsi berasal dari 

suami, ayah mertua, ibu mertua, orang tua kandung, dan ipar dari 

suami. Bentuk dukungan dalam penggunaan alat kontrasepsi adalah 

dengan memperhatikan alat kontrasepsi apa yang akan digunakan 

dan berbagi pengalaman 

 

4.4 Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan keberagaman faktor yang 

mempengaruhi ibu dalam memutuskan untuk menggunakan alat 

kontrasepsi didapatkan dari 3 (tiga) kategori, yaitu : 

1. Pengalaman dalam penggunaan alat kontrasepsi 

2. Dukungan dan motivasi dalam penggunaan alat kontrasepsi 

3. Faktor yang mempengaruhi PUS dalam memutuskan untuk 

menggunakan alat kontrasepsi. 

Berikut adalah pemaparan dari tema-tema yang telah 

diketemukan dalam penelitian ini: 

1. Pengalaman dalam penggunaan alat kontrasepsi 

Data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan 

pertisispan menunjukkan adanya presepsi dan pengalaman dari 

beberapa ibu dalam menggunakan alat kontrasepsi, yaitu 

pengalaman bagaimana menjadi seorang ibu, pengalaman 



 
 

bagaimana menggunakan alat kontrasepsi, pengaturan jadwal 

peggunaan alat kontrasepsi, pemahaman peggunaan alat 

kontrasepsi, hal yang tidak dapat dilakukan saat memakai alat 

kontrasepsi tertentu.  

Presepsi dapat terjadi saat rangsangan mengaktifkan indera 

atau pada situasi dimana terjadi ketidakseimbangan pengetahuan 

dengan objek atau simbol sehingga membuat kesalahan persepsi. 

Persepsi akan mempengaruhi sikap dan perilaku manusia (Hidayat, 

2009). Responden yang memiliki persepsi negatif dapat disebabkan 

karena pengalaman pribadi atau informasi negatif yang berkaitan 

dengan keluarga berencana. Kemungkinan responden menganggap 

keluarga berencana bukanlah sesuatu masalah yang serius 

sehingga tidak diperlukan dalam kehidupan berkeluarga. Selain 

pendidikan mempengaruhi persepsi seseorang, pekerjaan juga 

merupakan faktor lainnya. Responden yang memiliki pekerjaan 

tetap, kontinue dan banyak waktu, di mungkinkan akan lebih banyak 

memiliki kesempatan untuk menggali informasi terkait keluarga 

berencana. 

Persepsi istri pasangan usia subur bukan pengguna alat 

kontrasepsi tergolong  baik karena rata-rata informan mendapatkan 

informasi yang tepat dari tenaga kesehatan maupun dari orang yang 

sudah berpengalaman.  



 
 

Penelitian yang dilakukan oleh Maryatun (2009) juga 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara persepsi ibu tentang 

demand atau alasan menggunakan alat kontrasepsi. Persepsi 

merupakan proses seseorang untuk mengetahui beberapa hal 

melalui panca inderanya. Persepsi istri pasangan usia subur dalam 

penggunaan alat kontrasepsi merupakan suatu proses yang terjadi 

pada istri pasangan usia subur untuk mengetahui beberapa hal yang 

berkaitan dengan alat kontrasepsi yang digunakannya. Persepsi istri 

pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi dilandasi 

dengan adanya teori dari Lawrence Green yang mencoba 

menganalisis perilaku manusia dari tingkat kesehatan. Kesehatan 

seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor pokok yakni 

faktor perilaku serta faktor di luar perilaku. Perilaku seseorang dapat 

ditimbulkan dengan adanya persepsi. Persepsi merupakan salah 

satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon 

kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Setiap manusia 

memiliki perbedaan persepsi serta sudut pandang antara yang satu 

dengan yang lainnya. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik 

atau persepsi positif dan ada juga yang mempunyai persepsi yang 

tidak baik atau negatif yang mempengaruhi perilaku serta tindakan 

seseorang. 

Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi terjadi dalam 

diri seseorang, namun persepsi juga dapat dipengaruhi oleh 



 
 

pengalaman, proses belajar serta pengetahuan seseorang. 

Pengetahuan yang kurang tentang implant juga sangat 

mempengaruhi persepsi dari istri pasangan usia subur dalam 

penggunaan alat kontrasepsi . Persepsi istri pasangan usia subur 

dalam penggunaan alat kontrasepsi merupakan suatu proses yang 

terjadi pada istri pasangan usia subur untuk mengetahui beberapa 

hal yang berkaitan dengan alat kontrasepsi yang digunakannya. 

Sikap merupakan suatu tindakan nyata yang dipengaruhi 

oleh pengalaman serta mempunyai pengaruh secara dinamik 

terhadap respon seseorang. Ekarini (2008), juga mendapatkan hasil 

bahwa terdapat hubungan antara variabel sikap dengan pelayanan 

KB. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap yaitu pengalaman 

pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, media massa 

serta faktor emosional. Sikap istri pasangan usia subur dalam 

penggunaan alat kontrasepsi implant mengacu pada teori dari 

Lawrence Green (1980), yang menyatakan bahwa perilaku manusia 

dipengaruhi oleh dua faktor pokok yaitu faktor perilaku dan faktor 

diluar perilaku. Selanjutnya perilaku itu sendiri terbentuk dari tiga 

faktor yaitu faktor predisposisi, faktor pendukung dan faktor 

pendorong. Sikap merupakan faktor predisposisi yang diperoleh dari 

pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, 

media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor 

emosional. Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat 



 
 

dipelajari dan karena itu pula sikap dapat berubah apabila terdapat 

situasi atau keadaan yang mempermudah sikap pada individu 

tertentu. 

Hasil penelitian tentang pengalaman istri pasangan usia 

subur dalam penggunaan alat kontrasepsi implant didapatkan hasil 

bahwa pengalaman istri pasangan usia subur sangat bervariasi 

seperti menstruasi tidak teratur, menstruasi lebih lama atau tidak 

menstruasi, takut mengangkat beban yang berat karena takut 

implant patah atau rusak, gatal-gatal dan bengkak sehabis 

pemasangan, nyaman dan praktis serta tidak ribet karena tidak 

kontrol berulang- ulang. 

Pengalaman diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami 

oleh seseorang atau individu. Pengalaman dapat diartikan juga 

sebagai memori yang menerima serta menyimpan peristiwa yang 

terjadi atau dialami individu pada waktu dan tempat tertentu dan 

mempunyai fungsi sebagai referensi otobiografi. Pengalaman 

merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia 

sehari-harinya. Pengalaman juga sangat berharga bagi setiap 

manusia, dan pengalaman juga dapat diberikan kepada siapa saja 

untuk digunakan serta menjadi pedoman dalam pembelajaran 

manusia. Pengalaman istri PUS terhadap penggunakan alat 

kontrasepsi yang dipilihnya merupakan sesuatu yang tidak 

terlupakan, karena sebagian besar istri yang menggunakan alat 



 
 

kontrasepsi menginginkan hal yang terbaik dan tanpa adanya efek 

samping dari penggunaan alat kontrasepsi yang mereka pakai.  

Hal ini sejalan dengan studi deskriptif yang dilakukan oleh 

Wahyu (2013), menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

berpendidikan dasar sebanyak 19 orang (56%), pengetahuan kurang 

sebanyak 24 orang (70%) dan responden yang mengalami 

pengalaman buruk sebanyak 20 orang (59%).  

Pengalaman istri pasangan usia subur dalam penggunaan 

alat kontrasepsi didukung oleh teori dari Albert Bandura tentang teori 

Social Learning yang menekankan pada komponen kognitif dari 

pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Albert Bandura, orang 

belajar melalui pengalaman langsung atau melalui pengamatan. 

Pengalaman istri pasangan usia subur dalam penggunaan alat 

kontrasepsi implant sangat penting untuk mengetahui penyebab dari 

pengambilan keputusan di dalam pemilihan alat kontrasepsi yang 

mereka pergunakan. 

2. Dukungan dan motivasi dalam penggunaan alat kontrasepsi 

Keterlibatan suami dalam mewujudkan penggunaan alat 

kontrasepsi dapat berupa dukungan terhadap istri. Dukungan suami 

dalam pemilihan Metode Kontrasepsi disebabkan oleh status sosial 

budaya yang sangat tinggi yang mengharuskan suami memberikan 

dukungan dan kasih sayang untuk istrinya. Sejalan dengan 

pendapat Suryono (2008), dukungan suami dipengaruhi oleh faktor 



 
 

sosial budaya setempat. dukungan suami juga dipengaruhi oleh 

adanya peran suami. Karyanti (2004), juga berpendapat bahwa 

peran suami dalam menghidupkan kasih sayang dan harga diri pada 

ibu dapat dicurahkan melalui sikap perhatian serta pemberian 

dukungan kepada ibu. Karyanti (2004), juga berpendapat bahwa 

peran suami dalam menghidupkan kasih sayang dan harga diri pada 

ibu dapat dicurahkan melalui sikap perhatian serta pemberian 

dukungan kepada ibu. Dukungan suami dapat diungkapkan dengan 

penghargaan terhadap ibu melalui rasa simpati, berminat terhadap 

ibu, bersikap toleran terhadap kelemahan - kelemahan ibu, 

menunjukkan kehangatan dan rasa tenang atau suka tanpa syarat 

dan juga mencoba untuk membantu ibu dalam menghadapi suatu 

permasalahan. Dengan pendidikan yang tinggi seseorang akan 

cenderung lebih mudah mendapatkan informasi misalnya hal - hal 

yang menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas 

hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin mudah 

untuk menerima informasi, sebaliknya tingkat pendidikan yang 

kurang akan menghambat perkembangan dan sikap seseorang 

terhadap nilainilai yang baru diperkenalkan (Wawan, 2011).  

Kriteria dukungan suami mendukung selain dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan seseorang dapat dipengaruhi oleh umur 

seseorang. Sebagian besar umur suami responden masuk dalam 

kategori dewasa dini (18-40 tahun). Hal tersebut menunjukkan 



 
 

bahwa semakin cukup usia suami semakin tinggi memberikan 

dukungannya terhadap pemakaian alat kontrasepsi karena semakin 

matang usia semakin tinggi minatnya terhadap hal yang baru, 

sehingga pada saat konsultasi suami mempunyai rasa peduli 

tentang alat kontrasepsi yang akan digunakan istri. Menurut Wawan 

(2011), semakin cukup umur maka tingkat kematangan dan 

kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. 

Menurut Suryono (2008), dukungan suami dalam ber-KB 

dapat di tunjukkan dengan membantu memilih kontrasepsi yang 

sesuai dengan keinginan dan kondisi istrinya, menggunakan 

kontrasepsi dengan benar.  

  Peran Pria dalam Kesehatan Reproduksi Peran dan 

tanggung jawab pria dalam kesehatan reproduksi khususnya pada 

Keluarga Berencana (KB) sangat berpengaruh terhadap kesehatan. 

Keputusan penting seperti siapa yang akan menolong persalinan 

istri atau metode apa yang akan dipilih oleh istri, kebanyakan masih 

ditentukan sepihak. Peranan atau pengaruh yang dapat ditimbulkan 

oleh orang lain yang berarti seperti anggota keluarga, teman, 

saudara, dan rekan kerja adalah bagian dari dukungan sosial. 

Johnson and Johnson berpendapat bahwa dukungan sosial adalah 

pemberian bantuan seperti materi, emosi, dan informasi yang 

berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia. Dukungan sosial 

juga dimaksudkan sebagai keberadaan dan kesediaan orang - orang 



 
 

yang berarti, yang dapat dipercaya untuk membantu, mendorong, 

menerima, dan menjaga individu (Suhita, 2005). 1. Peran Suami 

Sebagai  Motivator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

orang (perangsang) yang menyebabkan timbulnya motivasi pada 

orang lain untuk melaksanankan sesuatu; pendorong; penggerak.  

Dalam melaksanakan keluarga berencana, dukungan suami 

sangat diperlukan. Seperti diketahui bahwa di Indonesia, keputusan 

suami dalam mengizinkan istri adalah pedoman penting bagi si istri 

untuk menggunakan alat kontrasepsi. Bila suami tidak mengizinkan 

atau mendukung, hanya sedikit istri yang berani untuk tetap 

memasang alat kontrasepsi tersebut. Dukungan suami sangat 

berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan menggunakan 

atau tidak dan metode apa yang akan dipakai. 2. Peran Suami 

Sebagai Edukator, Selain peran penting dalam mendukung 

mengambil keputusan, peran suami dalam memberikan informasi 

juga sangat berpengaruh bagi istri. Peran seperti ikut pada saat 

konsultasi pada tenaga kesehatan saat istri akan memakai alat 

kontrasepsi, mengingatkan istri jadwal minum obat atau jadwal untuk 

kontrol, mengingatkan istri hal yang tidak boleh dilakukan saat 

memakai alat kontrasepsi dan sebagainya akan sangat berperan 

bagi isri saat akan atau telah memakai alat kontrasepsi. Besarnya 

peran suami akan sangat membantunya dan suami akan semakin 

menyadari bahwa masalah kesehatan reproduksi bukan hanya 



 
 

urusan wanita (istri) saja. 3. Peran Suami Sebagai Fasilitator Peran 

lain suami adalah memfasilitasi (sebagai orang yang menyediakan 

fasilitas), memberi semua kebutuhan istri saat akan memeriksakan 

masalah kesehatan reproduksinya. Hal ini dapat terlihat saat suami 

menyediakan waktu untuk mendampingi istri memasang alat 

kontasepsi atau kontrol, suami bersedia memberikan biaya khusus 

untuk memasang alat kontrasepsi, dan membantu istri menentukan 

tempat pelayanan atau tenaga kesehatan yang sesuai. Memahami 

Peran Pria dalam Keluarga Berencana Penggunaan kontrasepsi 

merupakan tanggung jawab bersama pria dan wanita sebagai 

pasangan, sehingga metode kontrasepsi yang dipilih mencerminkan 

kebutuhan serta keinginan suami dan istri.  

Dalam penggunaan kontrasepsi pria, seperti kondom dan 

fasektomi, suami mempunyai tanggungjawab utama sementara, bila 

istri sebagai pengguna konrasepsi, suami dapat memainkan 

peranan penting dalam mendukung istri dan menjamin efektifitas 

pemakaian kontrasepsi. Suami dan istri harus saling mendukung 

dalam penggunaan metode kontrasepsi karena kelurga berencana 

dan kesehatan reproduksi bukan hanya urusan pria atau wanita saja 

(BKKBN, 2000). Terdapat 3 bentuk dukungan suami terhadap 

penggunaan alat kotrasepsi yaitu: 

Dukungan emosioal suami terhadap istri dalam keluarga 

berecana dapat mewujudkan komunikasi yang baik antara suami dan 



 
 

istri. Dalam kesehatan reproduksi dan kesehatan ber-KB. 

Komunikasi dalam suami istri merupakan komunikasi interpersonal 

bisa membangun, memelihara dan kadang-kadang dapat 

menghancurkan hubungan dengan kenalan yang baru, teman lama 

dan anggota keluarga. Komunikasi dapat berpengaruh terhadap 

jumlah anak. “Tidak tau mbak, saya inginnya punya dua anak saja”. 

3. Faktor yang mempengaruhi PUS dalam memutuskan untuk 

menggunakan alat kontrasepsi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi istri pasangan usia subur 

dalam penggunaan alat kontrasepsi dibagi menjadi dua faktor yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor 

persepsi istri pasangan usia subur dalam penggunaan alat 

kontrasepsi, faktor sikap istri pasangan usia subur dalam 

penggunaan alat kontrasepsi, serta faktor pengalaman istri pasangan 

usia subur tentang penggunaan alat kontrasepsi. Faktor eksternal 

terdiri dari faktor budaya dalam penggunaan alat kontrasepsi implant 

serta faktor ketersediaan fasilitas dan sarana dalam penggunaan alat 

kontrasepsi.  

Keberhasilan Program Keluarga Berencana (KB) dapat dilihat 

dari tingkat pemakaian alat kontrasepsi yang di gunakan oleh para 

pasangan usia subur. Faktor pendukung istri pasangan usia subur 

dalam penggunaan alat kontrasepsi yaitu telah tersedianya alat 

kontrasepsi baik dari BKKBN yang didapatkan secara gratis maupun 



 
 

dari pihak swasta yang diperoleh dengan membeli kontrasepsi 

seperti produk implant yang berjumlah satu batang.  

Fasilitas untuk mengakses pelayanan kontrasepsi juga telah 

terjangkau yaitu ada yang mendapat pelayanan di Puskesmas 

dengan alasan jarak maupun biaya yang terjangkau, atau ada juga 

yang memilih di swasta seperti Bidan Praktek Swasta karena 

menginginkan kualitas serta kenyamanan dari pelayanan. Adanya 

dukungan suami di dalam penggunaan alat kontrasepsi juga menjadi 

faktor yang mendukung istri untuk memilih alat kontrasepsi yang 

akan digunakan, karena dengan adanya kerjasama serta saling 

percaya maka dalam keadaan ideal akan dapat memilih metode 

kontrasepsi yang tepat dan yang terbaik. Kerjasama disini dapat 

berupa kerjasama dalam pemakaian, pembiayaan serta 

memperhatikan tanda bahaya setelah pemakaian kontrasepsi 

tersebut. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti 

(2010), yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mendukung ibu 

dalam penggunaan alat kontrasepsi diperoleh bahwa faktor 

pengetahuan, pendidikan, dan ekonomi mendukung penggunaan 

kontrasepsi. 

Menurut Azwar (2007) faktor-faktor yang mempengaruhi 

sikap antara lain pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang 

dianggap penting, kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan 

dan lembaga agama serta faktor sosial. Hasil penelitian ini 



 
 

menunjukkan bahwa responden memiliki sikap positif terhadap 

keikutsertaan dalam kontrasepsi pria. Hal ini dikarenakan beberapa 

faktor seperti media massa. Media massa dalam penelitian ini tidak 

dikendalikan karena keterbatasan peneliti membatasi informasi yang 

diterima oleh responden karena informasi dalam diterima oleh 

responden dalam bentuk dan cara yang beragam. Hal ini mendukung 

teori yang dikemukakan Azwar (2007) yang menyatakan bahwa medi 

massa merupakan salah satu informasi mengenai suatu hal yang 

memberikan landasan kognitif dalam terbentuknya sikap. 

 

4.5 Kesulitan dan Kelemahan Penelitian 

Kesulitan penelitian ini adalah sesuai data puskesmas yang 

diberikan pada peneliti terdapat 10 calon partisipan sesuai dengan 

kriteria inklusi yang peneliti gunakan. Peneliti hanya dapat mengambil 6 

partisipan. Beberapa partisipan pindah rumah sehingga peneliti 

mengalami kesulitan untuk menemui partisipan. Kurangnya kesadaran 

dari calon partisipan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Ada satu 

partisipan yang menolak untuk menjadi partisipan dan tidak mau 

berkontribusi dalam penelitian ini dengan alasan tidak suka 

diwawancarai.  

Kelemahan pada penelitian ini adalah keterbatasan sampel yang 

ikut serta dalam penelitian. Hasil wawancara dengan 6 partisipan 



 
 

menunjukkan data sudah jenuh, namun dengan jumlah yang secara 

keseluruhan dapat mendeskripsikan penelitian lebih jelas.   

 


