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Abstrak 

Data Dinas Kesehatan Kota Padang menunjukkan Puskesmas Andalas 
memiliki angka kelahiran tinggi yaitu 1.617 bayi per tahun dan jumlah PUS 
terbanyak yaitu 15.796 orang, namun rendah dalam partisipasi penggunaan KB. 
Jumlah peserta KB baru hanya 3,3% dan jumlah peserta KB yang aktif 
mengunakan KB hanya 12,8%.. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
hubungan sikap wanita pasangan usia subur dengan pemilihan alat kontrasepsi di 
Puskesmas Andalas tahun 2015. 

Penelitian bersifat Deskriptif Analitik dengan pendekatan Cross Sectional 
study yang dilakukan di Puskesmas Andalas. Pengumpulan data dilakukan pada 
tanggal 28 April sampai 9 Mai tahun 2015. Populasi adalah wanita pasangan usia 
subur yang berkunjung ke Puskesmas Andalas. Jumlah sampel 49 orang dengan 
teknik pengambilan sampel Accidental Sampling. Data dikumpulkan dengan 
menyebar kuesioner, analisis dilakukan secara univariat berupa distribusi 
frekuensi dan persentase sedangkan analisis bivariat dilakukan secara chi-square. 

Hasil penelitian univariat dari 49 orang wanita pasangan usia subur 
didapat 61.2% bersikap negatif terhadap alat kontrasepsi, 59.2% menggunakan 
kontrasepsi hormonal. kontrasepsi hormonal lebih banyak digunakan pada 
responden yang bersikap negatif terhadap alat kontrasepsi yaitu 27 orang (90,0%), 
sedangkan kontrasepsi non hormonal lebih banyak digunakan pada responden 
yang bersikap positif terhadap alat kontrasepsi yaitu 17 orang (89.5%).  Uji Chi-
Square menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara sikap wanita pasangn 
usia subur dengan pemilihan alat kontrasepsi, dengan nilai P= 0,000 

Diharapkan kepada Puskesmas Andalas yang bertugas di program KB agar 
dapat meningkatkan upaya promosi yang lebih efektif kepada masyarakat tentang 
pengetahuan metode kontrasepsi hormonal maupun non hormonal serta informasi 
tujuan dan pentingnya program keluarga berencana.   
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Kontrasepsi berasal dari kata “kontra“ yang berarti mencegah atau 

menghalangi dan “konsepsi“ adalah pembuahan atau pertemuan antara sel 

telur dengan sperma. Metode kontrasepsi  terbagi menjadi metode 

hormonal dan metode non hormonal. Metode kontrasepsi hormonal terdiri 

dari metode kontrasepsi oral, suntik dan implant, Sedangkan metode  

kontrasepsi non hormonal seperti, IUD, MOW, MOP, metode kalender, 

metode suhu basal, metode lendir serviks, diafragma, kondom, spermisida, 

dan coitus interuptus. 1 

Kontrasepsi sangat berguna dalam program KB akan tetapi tidak 

semua kontrasepsi cocok dengan kondisi setiap orang. Setiap pribadi harus 

bisa memilih kontrasepsi yang cocok untuk dirinya. Banyak pasangan sulit 

menentukan kontrasepsi yang akan digunakan. Memilih suatu metode 

wanita harus menimbang berbagai faktor, termasuk status kesehatan 

mereka dan efek samping  potensial suatu metode, seperti kontrasepsi oral 

yang dipakai dalam jangka panjang yaitu lebih dari 5 tahun dapat 

meningkatkan risiko kanker serviks, relative 1,53 kali. 2 

Program keluarga berencana dalam rangka menurunkan jumlah 

kelahiran dan pertumbuhan penduduk, kontrasepsi non hormonal seperti 

IUD dan MOW memiliki efektivitas lebih tinggi untuk mencegah 

kehamilan jangka panjang dan tidak mempengaruhi sistem hormon 

seseorang dibandingkan dengan kontrasepsi hormonal. 2 



 

 

 

 

Pada rencana pembangunan nasional ditegaskan bahwa selain 

pengendalian kelahiran dan penurunan kematian , diperlukan peningkatan 

kualitas program KB agar terwujud penduduk Indonesia yang berkualitas 

dengan demikian sangat tepat apabila dalam paradigma baru program KB 

difokuskan pada upaya baru yang lebih efektif untuk mewujudkan 

keluarga yang berkualitas sebagai perwujudan paradigma program KB 

nasional, maka visi mewujudkan NKKBS telah diganti dengan visi 

keluarga berkualitas tahun 2015. 3 

Menurut data Statistik Kependudukan Nasional tahun 2013 

menyebutkan bahwa Indonesia yang terdiri dari 33 Provinsi memiliki 

akumulasi penduduk yakni sekitar 237.641.326 jiwa, peringkat ke-empat 

terbesar setelah Amerika Serikat (US), India dan China. Tingginya laju 

pertumbuhan penduduk tersebut menyumbang total penduduk dunia 

dengan persentase 1,4%, ada kemungkinan jumlah penduduk Indonesia 

mengalami peningkatan ledakan penduduk menjadi 2 kali lipat dalam 20 - 

50 tahun lagi, yakni sekitar 450 juta jiwa sampai dengan 480 juta jiwa 

pada tahun 2050 – 2060.4 

Terdapat tiga indikator tambahan yang berkaitan dengan KB dalam 

Millenium Development Goals (MDGs) 2015 target  yang diharapkan akan 

memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kesehatan ibu. Indikator 

tersebut adalah Contraceptive Prevalence Rate (angka prevalensi 

kontrasepsi), Age Specific Fertility Rate (tingkat fertilitas menurut umur) 

dan unmet need KB (jumlah kebutuhan KB tidak terpenuhi). Target 

nasional indikator CPR pada tahun 2015 adalah sebesar 65%. 3 



 

 

 

 

Berdasarkan survey data dan kesehatan Indonesia 2013 cakupan 

penggunaan KB di Indonesia baik, namun pada kenyataanya laju 

pertumbuhan penduduk tetap tinggi secara umum laju pertumbuhan 

penduduk selama 10 tahun terakhir adalah sebesar 1,52 %. Jumlah wanita 

PUS diseluruh Indonesia mencapai 68.133.634 orang. 3 

Menurut Riskesdas nasional tahun 2013 pasangan usia subur yang 

tidak pernah menggunakan kontrasepsi sebanyak 15,7% beralasan tidak 

ingin menggunakan kontrasepsi, 20,5% karena takut efek samping, 

dilarang suami dan masalah agama yang merupakan alasan yang bisa 

diintervensi melalui penyuluhan. Sedangkan kelompok yang sudah tidak 

menggunakan kontrasepsi 17,2% beralasan karena takut efek samping, 

12,2 % tidak nyaman, 9,3% tidak ingin. Terdapat 29,4 % memerlukan 

penjelasan lebih mendalam tentang metode lain yang lebih tepat.5 

Berdasarkan profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2013 jumlah 

wanita pasangan usia subur di Sumatera Barat adalah sebanyak 1.294.275 

jiwa. Sedangkan jumlah wanita pasangan usia subur Kota Padang 

sebanyak 172.055 jiwa yang merupakan peserta keluarga berencana  baru 

12.919 jiwa (7,5%) dan perserta keluarga berencana aktif sebanyak 81.420 

jiwa (47,32%).6 

Data yang didapat dari Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2013 

menunjukkan wilayah kerja Puskesmas Andalas merupakan daerah yang 

memiliki angka kelahiran tinggi yaitu 1.617 bayi dan jumlah wanita 

pasangan usia subur terbanyak dibandingkan dengan 21 Puskesmas lain 



 

 

 

 

nya yang terdapat di kota Padang  yaitu 15.796 orang, namun rendah 

dalam partisipasi penggunaan KB. Jumlah peserta KB baru 521 orang atau 

hanya 3,3% dari jumlah keseluruhan wanita pasangan usia subur, dan 

jumlah peserta KB yang aktif menguunakan KB sebanyak 2.027 orang 

atau  hanya 12,8% dari jumlah wanita pasangan usia subur. Peserta KB 

aktif yang menggunakan kontrasepsi hormonal sebanyak 1573 orang 

(77,6%), kb non hormonal sebanyak 188 orang (9,2%). 

Menurut Bertand faktor - faktor yang mempengaruhi penggunaan 

kontrasepsi adalah faktor sosio - demografi, faktor sosio - psikologi dan 

factor yang berhubungan dengan pelayanan. Faktor sosio demografi 

meliputi pendidikan, pendapatan, status pekerjaan, perumahan, umur, 

suku, agama. Faktor sosio psikologi meliputi ukuran keluarga ideal 

(jumlah anak), pentingnya nilai anak laki – laki sikap terhadap alat 

kontrasepsi, komunikasi suami istri. Sedangkan factor yang berhubungan 

dengan pelayanan kesehatan meliputi keterlibatan yang berhubungan 

dengan pelayanan KB, pengetahuan tentang kontrasepsi, jarak ke pusat 

pelayanan, paparan dengan media massa. 20 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Betrand diatas, sikap 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam 

memilih kontrasepsi. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas 

akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku (effendi dan 

makhfuddi) dalam hal ini sikap wanita pasangan usia subur terhadap alat 

kontrasepsi akan mempengaruhinya dalam mengambil keputusan alat 

kontrasepsi yang akan digunakan, isu tentang efek samping kontrasepsi 



 

 

 

 

hormonal akan mempengaruhinya dalam mengambil keputusan. Hal ini 

juga diperkuat oleh teori yang dikemukakan oleh Bloom dalam 

Notoadmodjo yang mengatakan bahwa terbentuknya suatu perilaku 

dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap individu terhadap suatu materi.   

Berdasarkan penelitian oleh Desmiliati  yang berjudul “Hubungan 

Tingkat Pendidikan Dan Sikap Wanita Akseptor KB dengan Pemilihan 

Alat Kontrasepsi di Kelurahan Bungo Pasang Padang Tahun 2014. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa responden yang bersikap negative lebih 

banyak memilih kontrasepsi hormonal (56,2%) bila dibandingkan dengan 

responden yang bersikap positif (29,5%) yang memilih kontrasepsi non 

hormonal. 8 

Berdasarkan survei awal yang peneliti lakukan pada tanggal 20  

Maret 2015 di Puskesmas Andalas. Hasil wawancara dengan 8 orang 

wanita pasangan usia subur yang ditemui di Puskesmas Andalas,  5 orang 

memiliki tanggapan negatif terhadap alat kontrasepsi. Dua diantaranya 

menyebutkan takut memakai suntik karena bisa menaikkan berat badan, 3 

orang mengatakan IUD banyak efek samping dan proses pemasangannya 

menyakitkan. Sedangkan dari 3 orang yang memakai KB 2 orang 

diantaranya memakai KB suntik, dan 1 menggunakan IUD.  

Melihat uraian diatas maka peneliti telah selesai melalukan 

penelitian hubungan sikap wanita pasangan usia subur dengan pemilihan 

alat kontrasepsi di Puskesmas Andalas tahun 2015. 

 



 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan sikap 

wanita pasangan usia subur dengan  pemilihan alat kontrasepsi di 

Puskesmas Andalas tahun 2015? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sikap wanita 

pasangan usia subur dengan pemilihan alat kontrasepsi di Puskesmas 

Andalas tahun 2015. 

2. Tujuan khusus 

a. Diketahuinya distribusi frekuensi wanita pasangan usia subur 

dalam pemilihan jenis alat kontrasepsi di Puskesmas Andalas. 

b. Diketahuinya distribusi frekuensi sikap wanita pasangan usia 

subur dalam pemilihan alat kontrasepsi di Puskesmas Andalas  

c. Diketahuinya hubungan sikap wanita pasangan usia subur dengan 

pemilihan alat kontrasepsi di Puskesmas Andalas. 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat mengaplikasikan mata kuliah Metodologi 

Penelitian,  menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi 

peneliti mengenai  hubungan sikap wanita pasangan usia subur terhadap 

pemilihan alat kontrasepsi di Puskesmas Andalas tahun 2015. 



 

 

 

 

2. Bagi Tempat Penelitian  

Sebagai sumber bacaan bagi tenaga kesehatan dalam upaya 

peningkatan program KB di Puskesmas Andalas. 

3. Bagi Intitusi Pendidikan 

Hasil  penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber  bacaan dan  

memberikan  informasi  serta  pengetahuan  tentang  metode kontrasepsi. 

Data atau hasil yang diperoleh dapat menjadi data dasar atau data yang  

mendukung penelitian selanjutnya. 

E. Ruang lingkup 

Dari data diatas maka peneliti hanya membahas tentang hubungan 

sikap wanita pasangan usia subur dengan pemilihan alat kontrasepsi di 

Puskesmas Andalas tahun 2015. Variabel dependennya yaitu pemilihan alat 

kontrasepsi sedangkan variabel independenya adalah sikap wanita pasangan 

usia subur. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Kontrasepsi  

1. Pengertian 

Kontrasepsi adalah pencegahan terbuahinya sel telur oleh sel 

sperma (konsepsi) atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah 

dibuahi ke dinding rahim. Terdapat beberapa metode yang digunakan 

dalam konsepsi. Metode dalam kontrasepsi tidak ada satupun yang 

efektif secara menyeluruh. Meskipun begitu, beberapa metode dapat 

lebih efektif dibandingkan metode lainnya. Efektifitas metode 

kontrasepsi yang digunakan bergantung pada kesesuaian pengguna 

dengan instruksi.9 

Perbedaan keberhasilan metode juga bergantung pada 

kesesuaian tipikal penggunaan (yang terkadang tidak konsisten) dan 

penggunaan sempurna (mengikuti semua instruksi dengan benar dan 

tepat). Perbedaan efektifitas antara penggunaan tipikal dan penggunaan 

sempurna menjadi sangat bervariasi antara suatu metode kontrasepsi 

dengan metode kontrasepsi lainnya.9 

2. Faktor - faktor yang mempengaruhi pemilihan kontrasepsi 

Betrand mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang 

memilih metode kontrasepsi adalah 

a. Faktor sosio-demografi 

Penerimaan KB lebih banyak pada mereka yang memiliki 

standar hidup lebih tinggi. Indicator status sosio-ekonomi 



 

 

 

 

termasuk pendidikan yang dicapai, pendapatan keluarga, dan 

status pekerjaan, juga jenis rumah, gizi (di negara sedang 

berkembang) dan pengukuran pendapatan tidak langsung 

lainnya. Beberapa faktor demografi tertentu yang 

mempengaruhi pemilihan KB di beberapa negara, misalnya 

dibanyak negara yang sedang berkembang penggunaan 

kontrasepsi jangka panjang lebih banyak pada wanita yang 

berumur akhir 20-30 tahun yang sudah memiliki anak 3 atau 

lebih. Faktor sosio lainnya yang mempengaruhi adalah suku 

dan agama 

b. Faktor sosio-psikologi 

Beberapa faktor sosio-psikologi yang penting antara lain adalah 

ukuran keluarga ideal, pentingnya nilai anak laki-laki, sikapa 

terhadap KB, komunikasi suami istri, persepsi terhadap 

kematian anak. Sikap dan kepercayaan tersebut perlu untuk 

mencegah isu yang berhubungan termasuk segi pelayanan dan 

efek samping kontrasepsi.  

c. Faktor yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan 

Program komunikasi informasi dan edukasi merupakan salah 

satu faktor praktis yang dapat diukur bila pelayanan KB tidak 

tersedia. Beberapa faktor yang berhubungan dengan pelayanan 

KB antara lain  keterlibatan dalam kegiatan yang berhubungan 

dengan KB, pengetahuan tentang sumber kontrasepsi, jarak ke 

tempat pelayanan, dan keterlibatan dengan media massa. 



 

 

 

 

3. Jenis metode kontrasepsi 

Metode kontrasepsi  terbagi menjadi  

a. Kontrasepsi metode hormonal : kontrasepsi oral, suntik dan 

implant 

b. Kontrasepsi metode non hormonal : kontrasepsi IUD, MOW, 

MOP, metode kalender, metode suhu basal, metode lendir serviks, 

diafragma, kondom, spermisida, dan coitus interuptus.1 

4. Kontrasepsi Hormonal 

Pemakaian kontrasepsi hormonal dipilih yang berisi progestin 

saja, sehingga dapat digunakan untuk wanita dalam masalaktasi 

karena tidak mengganggu produksi ASI serta tumbuh kembang 

bayi. Metode ini bekerja dengan menghambat ovulasi, 

mengentalkan lendir serviks sehingga menghambat penetrasi 

sperma, menghalangi implantasi ovum pada endometrium dan 

menurunkan kecepatan transportasi ovum di tuba. Suntikan 

progestin dan mini pil dapat diberikan sebelum pasien 

meninggalkan rumah sakit paska bersalin, yaitu sebaiknya sesudah 

ASI  terbentuk, kira kira hari ke 3-5. 14 

Untuk wanita pasca bersalin yang tidak menyusui, semua 

jenis metode kontrasepsi dapat digunakan, kecuali MAL. Pemakaian 

kontrasepsi tergantung dari jenis metode yang digunakan. AKDR, 

kontrasepsi mantap, dan suntik progestin dapat diberikan segera 

setelah persalinan. Pemakaian kontrasepsi hormonal yang berisi 

kombinasi estrogen dan progesterone harus ditunda hingga 3 



 

 

 

 

minggu saetelah persalinan untuk mencegah terjadinya resiko 

gangguan pembekuan darah.14 

a. Pil KB 

1) Pil kombinasi  

a) Profil 

i. Efektif dan reversible Harus diminum setiap hari 

ii .  Pada bulan bulan pertama efek samping berupa mual dan 

perdarahan  bercak yang tidak berbahaya dan segera akan 

hilang 

iii . Efek samping serius sangat jarang terjadi 

iv. Dapat dipakai oleh semua ibu usia reproduksi, baik yang 

sudah mempunyai anak maupun belum 

v. Dapat dimulai minum setiap saat bila yakin sedang tidak 

hamil 

vi.  Tidak dianjurkan pada ibu yang sedang menyusui 

vii.  Dapat dipakai sebagai konbtrasepsi darurat. 15 

b) Jenis 

i.  Monifasik 

Pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung 

hormone aktif estrogen / progesterone dalam dosis yang 

sama dengan 7 tablet tanpa hormone aktif. 

 

 

 



 

 

 

 

ii .  Bifasik 

Pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung 

hormone aktif estrogen / pprogesteron dengan dua dosis 

yang berbeda dengan 7 tablet tanpa hormone aktif. 

iii  Trifasik 

 Pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung 

hormone aktif estrogen / pprogesteron dengan tiga dosis 

yang berbeda dengan 7 tablet tanpa hormone aktif.15 

c) Cara kerja 

i.  Menekan ovulasi 

ii . Mencegah implantasi 

iii . Lendir serviks mengental sehingga sulit dilalui oleh 

sperma. 

iv. Pergeseran tuba tergantung sehigga transportasi telur 

dengan sendirinya akan terganggu pula.15 

d) Manfaat 

i. Memiliki efektivitas yang tinggi (hampir menyerupai 

efektivitas tubektomi) bila digunakan setiap hari (1 

kehamilan per 1000 perempuan dalam tahun pertama 

penggunaan).  

ii . Resiko terhadap kesehatan sangat kecil 

iii . Tidak mengganggu hubungan seksual 



 

 

 

 

iv. Siklus Haid menjadi teratur, banyaknya darah haid 

berkurang ( mencegah anemia). Tidak terjadi nyeri 

haid 

v. Dapat digunakan jangka panjang selama perempuan 

masih ingin menggunakannnya untuk mencegah 

kehamilan.  

vi.  Dapat digunaka sejak usia remaja hingga menopause 

vii.   Mudah dihentikan setiap saat 

viii.  Kesuburan segera kembali setelah penggunaan pil 

dihentikan. 

ix. Dapat digunaka sebagai kontrasepsi darurat.15 

e) Keterbatasan 

i. Mahal dan membosankan karena harus 

menggunakan setiap hari 

ii . Mual terutama pada 3 bulan pertama 

iii . Kaperdarahan bercak atau perdarahan sela terutama 3 

bulan pertama 

iv. Pusing 

v. Nyeri payudara 

vi. Berat badan naik sedikit, tetapi pada perempuan 

kenaikan berat badan justru memiliki dampak 

positif.15 

vii.  Berhenti haid  

viii.  Tidak boleh diberikan pada perempuan menyusui 



 

 

 

 

ix. Pada sebagian perempuan dapat menimbulkan 

depresi dan perubahan suasana hati, sehingga 

keinginan untuk berhubungan seks berkurang 

x. Dapat meningkatkan tekanan darah dan retensi 

cairan, sehingga resiko stroke dan gangguan 

pembekuan darah pada vena dalam sedikit meningkat  

xi. Tidak mencegah IMS ( infeksi menular seksual ).15 

f) Waktu mulai menggunakan pil kominasi 

i. Setiap selagi haid, untuk meyakinkan kalau 

perempuan tersebut tidak hamil 

ii . Hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. 

iii . Boleh menggunakan pada hari ke-8 tetapi perlu 

menggunakan metode kontrasepsi yang lain 

(kondom) mulai hari ke-8 sampai hari ke-14 atau 

tidak melakukan hubungan seksual sampai anda telah 

menghabiskan paket pil tersebut.  

iv. Setelah melahirkan. Setelah 6 bulan pemberian asi 

ekslusif , setelah 3 bulan dan tidak menyusui pasca 

keguguran (segera atau dalam waktu 7 hari bila 

berhenti menggunakan konrasepsi injeksi dan ingin 

menggantikan dengan pil kombinasi, pil dapat segera 

diberikan tanpa perlu menunggu haid.15 

 

 



 

 

 

 

2) Kontrasepsi pil progestin (minipil) 

a) Profil 

i. Cocok untuk perempuan menyusui yang  ingin memakai pil 

kb 

ii . Sangat efektif pada masa laktasi 

iii . Dosis rendah 

iv. Tidak menurunkan produksi asi 

v. Tidak memberikan efek samping estrogen 

vi. Efek samping utama adalahhh gangguan perdarahan bercaka 

atau perdarahan tidak teratur.15 

b) Jenis  

Kemasan dengan isi 5 pil : 300 mg levonorgestrel atau 350 mg 

noretindron dan kemasan dengan isi 28 pil : 75 mg desogestrel 

c)  Keuntungan mini pil 

i. Sangat efektif bila digunakan secara benar 

ii . Tidak menggangu hubungan seksual 

iii . Tidak mempengaruhi asi 

iv. Kesuburan cepat kembali 

v. Nyaman mudah digunakan 

vi. Sedikit efek samping 

vii.  Dapat dihentikan setiap saat 

viii.  Tidak mengandung estrogen.16 

 

 



 

 

 

 

d) Keterbatasan 

i. Hampir 30-60% mengalami gangguan haid ( perdarahan 

sela, spotting, amenore) 

ii . Peningkatan / penurunan berat badan 

iii . Harus digunakan setiap hari pada waktu yang sama 

iv. Bila lupa satu pil saja, kegagalan menjadi lebih besar 

v. Payudara menjadi lebih tegang, mual, pusing, dermatitis 

atau berjerawat 

vi. Resiko kehamilan ektopik cukup tinggi (4 dari 100 

kehamilan) tetapi resiko ini lebih rendah jika 

dibandingkan dengan perempuan yang tidak 

menggunakan minipil. 

vii.  Tidak melindungi diri darin infeksi menular seksual.16 

b. Kontrasepsi suntikan 

1) Suntik kombinasi ( 1 bulan) 

 Kontrasepsi suntik bulanan merupakan metode suntikan 

yang pemberiannya tiap bulan dengan jalan penyuntikan 

secara intramuscular sebagai usaha pencegahan kehamilan 

berupa hormone progesterone dan estrogen pada wanita usia 

subur. Penggunaan kontrasepsi suntik mempengaruhi 

hipotalamus dan hipofisis yaitu menurunkan kadar fsh dan lh 

sehingga perkembangan dan kematangan folikel de graaf tidak 

terjadi.15  

 



 

 

 

 

a)  Jenis suntikan 1 bulan 

Suntikan kombinasi adalah  25 mg depo medrok 

siprogesterone asetat dan 5 mg estradiol. Sipionat yang 

dibertikan injeksi IM (intramuscular) sebulan sekali 

(cyclofem) dan 50 mg noretindron enantat dan 5 mg 

estradiol valerat yangdiberikan injeksi IM sebulan 

sekali.  

b) Cara kerja KB suntik1 bulan 

i. Menekan ovulasi dan lendir serviks menjadi kental 

dan sedikit, sehingga sulit ditembus spermatozoa 

ii . Membuat endometrium menjadi kurang baik untuk 

implantasi 

iii . Menghambat transport ovum dalam tuba falopii. 

c) Keuntungan  

i. Risiko terhadap kesehatan kecil 

ii . Tidak berpengaruh pada hubungan suami istri 

iii . Tidak diperlukan pemeriksaan dalam 

iv. Jangka panjang 

v. Efek samping sangat kecil 

vi. Pasien tidak perlu menyimpan obat suntik 

vii.  Pemberian aman, efektif dan relative mudah.  

viii.  Mengurangi nyeri saat haid  

 

 



 

 

 

 

d)  Keterbatasan KB suntik 1 bulan 

i. Terjadi perubahan pola haid seperti tidak teratur, 

perdarahan bercak atau spooting, perdarahan sela 

sampai 10 hari 

ii .  Mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan dan 

keluhan seperti ini akan hilang setelah suntikan kedua 

atau ketiga.  

iii . Ketergantungan pasien terhadap pelayanan kesehatan 

karena pasien harus kembali setiap 30 hari untuk 

kunjungan ulang 

iv. Efektifitas suntik 1 bulan berkurang bila digunakan 

bersamaan dengan obat obatan epilepsy atau obat 

tuberkolosis 

v. Dapat terjadi perubahan berat badan efek samping 

yang serius seperti serangan jantung, stroke, bekuan 

darah pada paru dan kemungkinana timbulnya tumor 

hati.  

vi. Tidak menjamin perlindungan terhadap penularan 

infeksi menular seksual, hepatitis atau pun virus HIV 

vii.  Pemulihan kesuburan kemungjkinan terlambat setelah 

penghentian pemakaian KB suntik 1 bulan.15 

e) Cara penggunaan suntik 1 bulan 

Suntikan kombinasi dapat diberikan setiap bulan, 

disuntik secara intramuskuler. Suntikan ulang dapat 



 

 

 

 

diberikan 2 hari lebih awal, dengan kemungkinan terjadi 

gangguan perdarahan. Dapat juga diberikan setelahg 7 

hari dari jadwal yang telah ditentukan, aslkan ibu 

diyakini tidak hamil, tidak dibenarkan melakukan 

hubungan seksual selama 7 hari atau menggunakan 

metodae kontrasepsi lain untuk 7 hari saja. 15 

2) Suntik tribulan atau progestin 

a).  Pengertian 

Suntik tribulan merupakan metode kontrasepsi yang 

diberikan secara intramuscular setiap 3 bulan. Keluarga 

berencana suntik merupakan metode kontrasepsi yang 

efektif yaitu metode yang dalam prenggunaannya 

mempunyai efektifitas atau tingkat kelangsungan 

pemakaian relative lebih tinggi serta angka kegagalan 

relative lebih rendah bila dibandingkan dengan alat 

kontrasepsi sederehana. 15 

b).  Keuntungan metode suntik tribulan 

i. Efektifitas tinggi 

ii . Sederhana pemakaiannya 

iii . Cukup menyenagkan bagi akseptor (injeksi hanya 4 

kali dalam setahun) 

iv. Cocok untuk ibu ibu yang menyusui anak 



 

 

 

 

v. Tidak berdampak serius terhadap penyakit gangguan 

pembekuan darah dan jantung karena tidak 

mengandung hormone estrogen.  

vi. Menurunkan krisis anemia bulan sabit 

c).  Kekurangan metode suntik tribulan 

i. Terdapat gangguan haid seperti amenore yaitu tidak 

dating haid pada setiap bulan selama menjadi akseptor 

keluarga berencana suntik 3 bulan berturut turut, 

spoting yaitu bercak bercak perdarahan diluar haid 

yang terjadi selama akseptor mengikuti keluarga 

berencana suntik. Metroragia yaitu perdarahan yang 

berlebihan diluar masa haid. Menoragia yaitu 

datangnya darah haid yang berlebihan jumlahnya. 

ii . Timbulnya jerawat dibadan atau wajah dapat disertai 

infeksi atau tidak bila digunakan dalam jangka 

panjang.  

iii . Berat badan yang bertambah 2,3 kg pada tahun 

pertama meningkat 7,5 kg selama enam tahun.  

iv. Pusing dan sakit kepala 

v. Menyebabkan warna biru dan rasa nyeri pada 

daerahbsuntikan akibat perdarahan bawahn kulit. 15 

 

 



 

 

 

 

c. Implant 

Alat kontrasepsi implant adalah alat kontrasepsi yang 

dipasang dibawah kulit. Implant suatu alat kontrasepsi yang 

mengandung levonorgetrel yang dibungkus dalam kapsul silastic 

silicon dan dipasang dibawah kulit.16 

1). Ciri ciri kontrasepsi implant 

i. Efektif 5 tahun untuk nortplant, 3 tahun untuk jadena, 

indoplant, atau implanon. 

ii . Nyaman 

iii . Dapat dipakai oleh semua ibu dalam usia reproduksi 

iv. Pemasangan dan segera kembali setelah implant dicabut 

v. Efek samping utama berupa perdarahan tidak teratur, 

perdarahan bercak dan amenore 

vi. Aman dipakai pada masa laktasi (Siti Mulyani).15 

2). Cara kerja implant dalam mencegah kehamilan 

Dengan dilepaskannya hormone levonorgestrel 

secara konstan dan kontinyu maka cara kerja implant dalam 

mencegah kehamilan pada dasarnya terdiri atas: 

i. Mengentalkan lendir serviks 

ii . Menghambat proses pembentukan endometrium sehingga 

sulit terjadi implantasi 

iii . Melemahkan transportasi sperma 

iv. Menekan ovulasi.15 



 

 

 

 

3). Keuntungan implant 

i. Daya guna tinggi 

ii . Perlindungan jangka panjang sampai 5 tahun 

iii . Pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah 

pencabutan implant 

iv. Tidak memerlukan pemeriksaan dsalam 

v. Bebas dari pengaruh estrogen 

vi. Tidak mengganggu hubungan saat senggama 

vii.  Tidak mengganggu produksi asi 

viii.  Ibu hanya perlu kembali ke klinic bila ada keluhan.15 

4). Keterbatasan implant 

i. Implant harus dipasang dan diangkat oleh petugas yang 

terlatih 

ii . Petugas kesehatan harus dilatih khusus 

iii . Harga implant yang mahal 

iv. Implant sering mengubah pola haid 

v. Implat dapat terlihat dibawah kulit (Siti Mulyani).15 

5. Kontrasepsi non hormonal  

a. Metode sederhana tanpa alat (kontrasepsi alamiah) 

1) Metode irama kalender 

 Cara ini hanya cocok bagi wanita yang menstruasinya 

teratur sebelum memulai cara ini hendaknya wanita mencatat 

pola siklus haidnya paling sedikit selama 6 bulan dan sebaiknya 



 

 

 

 

selama 12 bulan. Setelah itu dicatat barulah ditentukan kapan 

mulainya hari subur pertama dan hari subur terakhir dengan 

mempergunakan rumus.9Hari pertama mulai subur sama dengan 

siklus haid terpendek -18, hari subur terakhir sama dengan 

siklus haid terpanjang -11. Setelah menentukan hari pertama 

haid, hari pertama masa subur dan hari terakhir masa subur, 

segera pindahkan ke kalender untuk mengikuti secara ketat yaitu 

tidak bersenggam pada hari subur.9 

2) Metode suhu basal 

Menjelang ovulasi suhu basal tubuh akan turun dan kurang 

lebih 24 jam setelah ovulasi suhu basal akan naik laginsampai 

lebih tinggi dari pada suhu sebelum ovulasi. Suhu basal dicatat 

dengan teliti setiap hari. Suhu basal diukur waktu pagi hari segera 

setelah bangun tidur dan sebelum melakukan aktivitas.1  

a) Daya guna  

Daya guna teoritis adalah 15 kehamilan per 100 wanita per 

tahun, daya guna pemakaian adalah 20-30 kehamilan per 100 

wanita per tahun. Daya guna dapat ditingkatkan dengan 

menggunakan pola cara rintangan, misalnya kondom atau obat 

spermisida disamping pantang berkala.1  

b) Kekurangan  

Merepotkan untuk mengukur badsan setiap hari, pencatatan 

tidak lagi akurat bila terjadi infeksi, ketegangan atau tidur tidak 

teratur.1 



 

 

 

 

3) Metode ovulasi (billing/ irama mucus serviks) 

Disini seorang wanita belajar memeriksa keadan vaginanya 

untuk mengetahui adanya lender. Segera setelah periode haid, 

keadaan vagina tersa kering, tetapi mendekati masa ovulasi, lender 

dapat dideteksi. Pada mulanya lender terasa lengket, tetapi dengan 

meningkatnya kadar estrogen, selleher rahim dirangsang untuk 

mengeluarkan lendir dan karakter pun berubah. Lendir tersebut 

menjadi lebih encer dan terasa licin. Punccak dari lendir 

encerdicapai pada hari ovulasi, setelah lendir kembali menjadi 

kental. Konbsep fisiologis pada kejadiaan ini adalah ketepatannya. 

Tetapi pendeteksian lendir pada vulva memerlukan motivasi 

barangkali juga kepekaan. Selain itu keputihan juga baik karena 

sebab fisiologis atau patologis dapat membingungkan.14 

Persenggamaan aman apabila tidak ditemukan lendir dan lebih 

dari tiga hari setelah hari terakhir lendir yang encer antara waktu- 

waktu  tersebut persenggamaan harus dihindarkan . pasangan yang 

telah terlatih menggunakan metode ini mempunyai tingjkat 

kegagalan lebih rendah tetapi umumnya mereka kutrang memiliki 

motivasi jika pasangan menghindari senggama ketika terdapat 

lendir, wanita itu akan terhindar dari kehamilan. Tetapi dia juga 

harus menghindari senggama pada kebanyakan hari dalam sebulan, 

sehingga mungkin menimbulkan frustasi pada kedua belah pihak.14 

 

 



 

 

 

 

4) Coitus interuptus (persenggamaan terputus)     

Selama beberapa tahun,  penarikan penis dari vagina sebelum 

ejakulasi terjadi, digunakan untuk menghindari kehamilan. Dalam 

beberapa penelitian yang dilakukan sebelum pil KB belum 

ditemukan, diketahui metode ini paling bermanfaat. Tentu saja 

metode ini mengandalkan kemampuan pria untuk mengenali 

sensasi yang terjadi pada kemaluan sebelum ejakulasi. Dan 

kesiapan menarik penis dari vagina serta mengadakan ejakulasi di 

luar vagina. Hal ini memerlukan penganmdalian diri yang besar, 

karena pria sering ingin tetap mempertahankan kemaluan dalam 

vagina selama mungkin, dan mendapatkan kenikmatan dalam 

waktu yang lama.14 

a) Cara coitus interuptus  

i. Sebelum melakukan hubungan seksual pasangan harus 

saling membangun kerjasama dan pengertian terlebih 

dahulu. Keduanya harus mendiskusikan dan sepakat 

untuk menggunakan senggama terputus.  

ii . Sebelum melakukan hubungan seksual, suami harus 

mengosongkan kandung kemih dan membersihkan ujung 

penis untuk menghilangkan sperma dari ejakulasi 

sebelumnya.  

iii . Apabila merasa akan ejakulasi, uami segera 

mengeluarkan penisnya dari vagina pasangannya dan 

mengeluarkan sperma dari vagina.  



 

 

 

 

iv. Pastikan tidak ada tumpahan sperma selama senggama 

v. Pastikan suami tidak terlambat melaksanakannya 

vi. Senggama dianjurkan tidak dilakukan pada masa subur.15 

b) Kerugian 

  Keluarnya air mani yang pertama, yang paling banyak 

mengandung sel sperma, baik selama persenggamaan terputus 

atau disemprotkan ke dalam vagina, risiko kehamilan tinggi. 

Persenggamaan terputus menyebabkan ketidaknyamanan pada 

pinggul wanita, karena dirangsang tapi tidak dapat menikmati 

(kecuali dia mencapai klimaks terlebih dahulu). Juga pada pria, 

karena harus memutuskan senggama di saat. Hendak melakukan 

penetrasi lebih dalam selama beberapa waktu hal ini dianggab 

menyebabkan gangguan mental. Namun tidak ada bukti yang 

mendukung pendapat ini atau persenggamaan menimbulkan 

penyalkit,. Akan tetapi metode ini tidak terlalu memuaskan 

pasangan.14 

b.  Metode sederhana dengan alat 

1).  Kondom 

Kondom merupakan selubung atau sarung karet yang terbuat 

dari berbagai bahan diantaranya karet (lateks), plastic (vinil) atau 

bahan alami (produksi hewani)yang dipasang pada penis untuk 

menampung sperma ketika seorang pria mencapai ejakulasi saat 

berhubungan seksual. Kondom terbuat dari karet sintetis yang 

tipis.. berbentuk slinder dengan muaranya slinder dengan muaranya 



 

 

 

 

berpinggir tebal yang digulung berbentuk rata. Standar kondom 

dilihat dari ketebalannya yaitu, 0,02 mm. kondom untuk pria sudah 

lazim dikenal, meskipun kondom wanita sudah ada namun belum 

popular seperti kondom laki-laki.15 

a). Jenis jenis kondom 

Berikut adalah jenis jenis kondom yang beredar dipasaran: 

i. Kondom dengan aroma dan rasa: kondom ini memiliki 

aroma, sehingga merangsang pengguna 

ii . Kondom berulir: jenis satu ini memiliki keunikan 

dibentuknya yang berulir untuk menambah kenikmatan 

penggunanya 

iii . Kondom ekstra tipis: tipe satu i8ni berbahan karet dengan 

ukuran yang sangat tipis.sehingga pengguna dalam 

berhubungan seakan akan tanpa menggunakan kondom.  

iv. Kondom bintik: tipe ini dengan bintik bintik disekitarnya 

yang bisa menimbulkan efek mengejutkan bagi wanita. 

v. Kondom getar: kondom ini dilengkapi dengan cincin getar 

dibagian ujungnya. Kondom yang menggunakan baterai 

khusus untuk menggerakkan cincin getarnya ini bisa 

bertahan hingga 30 menit.  

vi. Kondom baggy: tipe ini bentuknya agak membesar dibagian 

ujung serta memiliki ulir dibagian badannya, untuk 

memaksimalkan gerakan saat bercinta.15 



 

 

 

 

b). Cara kerja kondom  

Alat kontrasepsi kondom mempunyai kerja sebagai berikut:  

i. Dapat mencegah sperma masuk kesaluran reproduksi 

wanita,.  

ii . Sebagai alat kontrasepsi 

iii . Sebagai pelindung terhadap infeksi atau tranmisi 

mikroorganisme penyebab PMS.15 

c). Cara pemakaian kondom  

i. Gunakan kondom setiap akan melakukan hubungan seksual 

ii . Agar efek kontrasepsinya lebih baik, tambahkan spermisida 

kedalam kondom 

iii . Gunakan tangan untuk membuka kemasan, jangan 

menggunakan gigi, benda tajam seperti pisau, silet, gunting 

atau benda tajam lainnya.  

iv. Tekanlah ujung kondom antara ibu jari dan jari telunjuk 

untuk mengeluarkan udara yang terperangkap pada moncong 

kondom 

v. Saat penis sedang ereksi pasanglah kondom diatas gland 

penis dengan satu tangan lalu lepas gulungan karetnya 

dengan jalan menggeser gulungan tersebut kearah pangkal 

penis. Pemasangan ini harus dilakukan sebelum penetrasi 

penis ke vagina. Bila penis tidak disirkumsisi maka tarik 

kebelakang terlebih dahuluprepatium.( kulit yang membalut 



 

 

 

 

ujung penis). Hal ini mengurangi resiko kondom pecah 

selama hubungan seks berlangsung 

vi. Periksa bahwa semua batang penis harus terbalut kondom 

sampai ke pangkalnya.  

vii.  Setelah mencapai klimaks (ejakulasi) segera keluarkan penis 

dari vagina dengan memegang bagian pangkal agar tidak 

terlepas pada saat penis dikeluarkan agar tidak terlepas pada 

saat penis dikeluarkan dan agar tidak terjadi tumpahan 

cairan sperma disekitar vagina, serta segera lepas kondom 

sebelum penis melembek.  

viii.  Agar sperma tidak tercecer diluar ikatlah pangkal kondom 

yang telah digunakan untuk hubungan seks, lalu buanglah 

pada tempat yang aman.  

ix. Gunakan kondom hanya untuk satu kali pakai.  

x. Sediakan kondom dalam jumlah cukup dirumah dan jangan 

disimpan ditempat yang panas karena hal ini dapat 

menyebabkan kondom menjadi rusak atau robek saat 

digunakan.  

xi. Jangan gunakan kondom apabila kemasannya robek atau 

kondom tampak rapuh atau kusut 

xii. Jangan gunakan minyak goring, minyak mineral atau 

pelumas dari bahan petrolatum karena merusak kondom. 15 

 

 



 

 

 

 

d).  Keuntungan kondom 

i. Kondom moderent berlapisan minyak yang ditambah silicon 

dan dikemas dalam sachet aluminium foil yang dibungkus 

rapat, sehingga dapat disimpan dalam waktu lama. Kualitas 

kondom dandan peminyakan memudahkan untuk dimasuki 

kemaluan pria. Karena pria memastikan tidak ada gelembung 

udara tertinggal dibagian ujung, maka kondom itu sangat 

efisien. Udara bersama sama dengan air mani yang 

dikeluarkan, dan dapat menyebabkan pecahnya kondom, 

karena resiko ini banyak dokter menyarankan agar wanita 

menggunakan krim spemisida dalam vagina jika pasangan 

menggunakn kondom.14 

ii .  Kondom merupakan kosentrasi yang cocok jika 

persenggamaan jarang dilakukan atau tidak terduga. Dalam 

keadaan demikian pria bisa memilih untuk selalu membawa 

kondom atau diafragma vagina untuk rangsangan erotis yang 

akan membawa pada persenggamaan sehingga pria tidak perlu 

membawa sendiri.14 

iii . Tidak ada efek samping karena tidak ad hormone atau bahan 

kimia yang digunakan dan kondom dilindungi dengan 

tindakan pencegahan mekanis, yang mencegah sperma 

mencapai leher rahim.14 



 

 

 

 

iv. Kondom mengurangi peluang penularan penyakit seksual 

khususnya infeksi non gonococcal seperty Chlamydia dan 

virus kelamin.14 

v. Karena harganya murah dan dapat diandalkan serta mudah 

dibeli dan digunakan,  Kondom menjadi metode yang 

terpopuler untuk mengendalikan kehamilan disemua Negara.11 

e). kekurangan  

i. Efektivitas tidak terlalu tinggi  

ii . Cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan 

kontasepsi 

iii . Agak mengganggu hubungan seksual dan mengurangi 

sentuhan langsung 

iv. Pada beberapa klien menyebabkan kesulitan untuk 

mempertahankan ereksi 

v. Harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual 

vi. Beberapa klien malu untuk membeli kondom ditempat umum 

vii.  Pembunangan kondom bekas mungkin menimbulkan masalah 

dalam hal limbah. 16 

2).  Diafragma vagina 

Diafragma vagina atau cungkup belanda adalah karet tipis 

yang berselubung logam datar yang dibuat dalam beberapa  

ukuran. Wanita harus diperiksa vaginanya serta mendapatkan 

ukuran diafragma yang paling cocok dengan vaginanya. 

Kebanyakan wanita memasang jelly spermisida pada cungkup dan 



 

 

 

 

disekeliling diafragma. Biasanya diafragma dipasang sambil berdiri 

satu kaki pada   sebuah kursi.14 

Diafragma didorong kedalam vagina dengan arah keatas 

dan condong kebelakang. Di vagina, diafragma mencapai 

bentuknya dan terpasang menutupi leher rahim. Setelah kelahiran 

bayi kemampuan vagina mungkin meningkat dan wanita harus 

memulihkan kembali keadaannya jika dia ingin melanjutkan 

pemakaian diafragma sebagai metode kontrasepsi.14  

a). Keuntungan 

 Diafragma atau cap tidak menimbulkan efek bagi tubuh dan 

bahkan memberikan perlindungan bagi serviks. Alat ini dapat 

dipasang 2 jam sebelum senggama sehingga tidak perlu 

mengganggu sifat spontanitasnya. Kepada wanita yang akan 

menggunakan alat penghalang ini biasanya dianjurkan agar tetap 

menggunakannya selama sedikitnya 6 jam sesudah senggama 

sehingga preparat spermisida dapat bekerja secara efektif 3. 

Diafragma memerlukan tingkat motivasi yang tinggi agar 

pemakaiannya benar sehingga, apabila dilanjutkan, dapat 

menurunkan angka kehamilan dan menyebabkan turunnya angka 

penularan penyakit menular seksual.9 

b). Kerugian 

Kerugian pada metode kontrasepsi penghalang untuk 

wanita ini adalah efektifitasnya sedangf ,  keberhasilan 



 

 

 

 

kontrasepsi bergantung pada kepatuhan mengikuti cara 

penggunaan, motivasi diperlukan berkesinambungan dengan 

menggunakannya setiap berhunungan seksual, pemeriksaan 

pelvic oleh petigas kesehatan terlatih diperlukan untuk 

memastikan ketepatan pemasangan., pada beberapa pengguna 

menjadi penyebab infeksi saluran uretra, pada 6 jam pasca 

hubungan seksual alat masih harus berada pada posisinya.10 

3). Kimiawi 

a).Kontrasepsi spermisida 

 Kontrasepsi spermisida berupa jelly atau krim vagina 

adalah bahan mengandung zat kimia yang akan membunuh sperma 

jika bersentuhan dengannya selama beberapa waktu. Digunakan 

secara terpisah, jelly atau krim yang berbentuk busa dimasukkan ke 

dalam vagina memakai tabung atau pencelup, sebelum senggama. 

Ini termasuk metoda kontrasepsi kurang baik. Jelly atau krim 

spermisida juga digunakan dalam gabungan dengan diafragma 

vagina atau kondom, yang bisa meningkatkan nilai perlindungan 

terhadap kehamilan yang tidak diinginkan.14 

  Kontrasepsi ini bermanfaat bagi wanita yang memerluka 

perlindungan sementara sebagai contoh selama minggu pertama 

setelah memulai kontrasepsi oral atau sewlagi menyusui. Sebagian 

besar spermisida dapat dibeli tanpa resep. Biasanya bahan ini 

bekerja dengan membventuk sawar fisik terhadap penetrasi sperma 

serta mematikan sperma secara kimiawi. Agar efektivitas tinggi, 



 

 

 

 

spermisida harus diletakkan tingfgi di vagina dan berkontak 

dengan serviks sesaat sebelum berhubungan kelamin.9  

 Durasi efektifitas spermisida maksimum biasanyya tidak 

lebih dari 1 jam. Setelah itu zat ini harus kembali dimasukkan 

sebelum hubunfan kelamin dilanjutkan. Pencucian vagina harus 

dihindari selama paling sedikit 6 jam setelah berhubungan kelamin. 

Spermisida yang saat ini digunakan tampaknya memberikan 

proteksi, paling tidak secara parsial terhadap beberapa penyakit 

menular seksual, termasuk gonorea serta mungkin virus papiloma 

dan HIV.9 

c.  Metode modern 

1). Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau kontrasepsi 

intrauterine (IUD) 

a). Mekanisme kerja 

Sampai sekarang belum ada orang yang yakin bagaimana 

mekanisme kerja AKDR dalam mencegah kehamilan. Ada yang 

berpendapat bahwa AKDR sebagai benda asing yang 

menimbulkan reaksi radang setempat, degan sebutan leukosit 

yang dapat melarutkan blastosit atau sperma. Mekanisme kerja 

AKDR yang dililitkan kawat tembaga mungkin berbeda. 

Tembaga dalam kontrasepsi kecil yang dikeluarkan kedalam 

rongga uterus selain menimbulkan reaksi radang seperti AKDR 

biasa, juga menghambat khasiat anhidrase karbon dan fosfatase 



 

 

 

 

alkali. AKDR yang mengeluarkan hormone juga menebalkan 

lendir serviks sehingga menghalangi sperma.1 

b). Cara penggunaan 

Sebelum IUD dimasukkan yang penting adalah 

membicarakan dengan seorang dokter atau perawat, agar dapat 

mempelajari anatomi alat kelaminnya sendiri dan mempunyai 

peluang untuk bertanya. Dokter akan memeriksa keadaan vagina, 

sehingga ukuran dan posisi rahim dapat ditentukan. Pada saat 

pemasangan posisi wanita berbaring kemudian vagina 

dibersihkan dengan antiseptic lembut dan alat sebelumnya alat 

disiapkan dalam paket yang steril. Kemudian alat untuk 

memasukkan yang telah terpasang IUD, perlahan didorong ke 

saluran dinding rahim sehingga ujungnya berada di dinding 

rahim. Dalam hal ini tidak memerlukan pembiusan dan bisa 

pulang segera setelah pemasangan.14  

c). Keuntungan 

Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau IUD yang 

mengandung progesterone dan levonorgestrel mengurangi 

pengeluaran darah saat menstruasi dan bahkan dapat digunakan 

untuk mengobati menoragia. Selain itu berkurangnya darah saat 

menstruasi sering disertai dengan penurunan desminore.1  IUD 

mempunyai keunggulan dibandingkan dengan pil yaitu setelah 

diletakkan didalam rahim dan diterima oleh rahim, pemakaiannya 



 

 

 

 

tidak harus mengerjakan hal lain untuk melindungi diri, tidak 

harus mengingat untuk minum pil setiap hari, dapat bersenggam 

dengan aman dan tanpa cemas sewaktu waktu.14 

d). Keterbatasan 

1) Perforasi uterus dan abortus 

Efek merugikan paling awal adalah yang berkaitan 

dengan pemasangan. Efek tersebut adalah perforasi uterus 

yang secara klinis nyata atau tersamar, baik pada saat 

pemasanhgan sonde uterus maupun memasukkan alat serta 

abortus kehamilan yang tidak diketahui sebelumnya. 

Frekuensi penyulit ini bergantung pada keterampilan 

operator dan tindakan- tindakan pencegahan kehamilan. 

Walaupun alat dapat bermigrasi secara spontan kedalam 

rahim dan menembus dinding uterus, sebagian besar 

perforasi terjadi atau palingf tidak dimulai pada saat 

pemasangan.9  

2) Kram atau perdarahan uterus 

Kram atau kejang uterus dan perdarahan kecil 

kemungkinan terjadi segera setelah pemasangan, dan 

keluhan ini menetap untuk waktu yang bervariasi. Kram ini 

dapat dikurangi dengan memberikan obat anti inflamasi 

nonsteroid sekitar 1 jam sebelum pemasangan. Kadang – 

kadang terjadi peningkatan kram setelahhaid yang juga 

dapat diatasi dengan cara serupa.9  



 

 

 

 

3) Menoragia 

Pengeluaran darah saat menstruasi sering meningkat 

2 kali lipat dan mungkin sangat banyak sehingga 

menyebabkan anemia defisiensi besi. Sebagian besar 

penyedia layanan jesehatan melakukan pengukuran 

hemoglobin atau hematokrit setiap tahun bagi wanita 

pengguna IUD serta setiap saat mengeluh menstruasinya 

banyak. Oni adalah efek samping yang mengganggu.9 

4) Infeksi 

Infeksi panggul termasuk abortus septic dapat 

terjadi pada pemakaian alat kontrasepsi dalam rahim. 

Selama beberapa hari setelah pemasangan IUD bakhteri 

dapat ditemui di rongga uterus, tetapi pada frekuensi yang 

lebih jarang dibandingjkan dengan 24 jam pertama. Sampai 

20 hari pertama setelah pemasangan terjadi peningkatan 

resiko infeksi panggul.9 

 Apabila dicurigai ada infeksi alat harus dikeluarkan 

dan wanita yang bersangkutan harus diterapi dengan 

antibiotic yang efektif. Kematian akibat sepsis pernah 

dilaporkan pada pemakaian alat inikarena adanya resiko 

infeksi panggul berat disertai sterilitas, pemakaian AKDR 

tidak dianjurkan untuk wanita yang dibawah umur 25 

tahun.9 



 

 

 

 

5) Kehamilan ektopik  

Walaupun dapat mencegah sebagian besa kehamilan 

intrauterus, IUD kurang membetikan perlindungan untuk 

nidasi ekstrauterus. Pada kegagalan kontraseosi, resiko 

kehamilan ektopik meningkat secara bermakna dan bahkan 

lebih tinggi lagi dari pada yang menggunakan progestasert. 

Karena IUD tidak secara handal mencegah kehamilan 

ektopik mereka yang memiliki riwayat salphingitis, 

kerhamilan ektopik,atau bedah tuba bukan merupan 

kandidat untuk AKDR.9 

6) Ekspulsi  

Hilangnya alat dari uterus paling sering terjadi pada 

bulan pertama setelah pemasangan. Wanita yang 

bersangkutan harus diberi tahu untuk meraba benang yang 

keluar dari serviks dengan duduk ditepi kursi atau jongkok 

dan memasukkan jari tengah ke dalam vagina sampai 

serviks tercapai. Ia harus diperiksa dalam 1 bulan. Biasanya 

setelah haid, untuk mengetahui apakah penempatan sudah 

benar dengan mengidentifikasi benang yang keluar dari 

serviks. Selam periode ini wanita yang bersangkutan 

dianjurkan menggunakan kontrasepsi sawar, terutama 

apabila pernah mengalami ekspulsi.9 

 



 

 

 

 

7) Penggantian  

IUD yang secara kimiawi dapat dibiarkan di uterus 

selama lamanya. Pada sebagian kasus senyawa polietilen 

akhirnya terlapisi oleh garam garam kalsium, dan erosi 

endometrium menyebabkan perdarahan dan alat harus 

segera diganti. IUD yang mengandung tembaga harus 

diganti secara berkala.9 

2. Pemotongan saluran telur (tubektomi / metode operasi wanita)  

Semakin banyak pasangan mencari metode permanen untuk 

mengendalikan kelahiran. Dalam banyak kasus wanita memilih 

mengambil langkah permane. Sebagian dari saluran telurnya 

dipotong (tuba fallopi) adalah tabung yang merentang pada ujung 

atas rahim menuju kandung telur. Sel telur dibuahi atau tidak melalui 

saluran ini. Sperma berenang menuju rongga rahim dan sepanjang 

saluran telur dimana jika kondisi memungkinkan. Salah satu 

membuahi telur. Jika sebagian darisaluran telur terlipat atau 

tersumbat, sperma tidak akan mencapai saluran telur dan tidak dapat 

terjadi kehamilan.14 

Sebelum memutuskan operasi sebaiknya bicarakan dulu 

dengan dokter yang akan menjawab semua pertanyaan pasien. 

Dokter akan memeriksa keadaan vagina karena sejumlah kondisi 

tidak mengizinkan operasi ini dilakukan. Kondisi itu diantaranya, 

fibroid rahim, prolapsed bertanda, atau sejarah haid yang tidak 



 

 

 

 

teratur disebabkan ketidaksesuaian dengan hormone, jika seseorang 

wanita mengalami kondisi ini dan menginginkan pengendalian 

secara permanen, maka dikakukan hystrektomy.14  

a). Metode pemotongan saluran telur 

i. Metode menggunakan laparoscope Alat ini dimasukkan 

kedalam rongga peritoneal melalui potongan sepanjang satu 

sentimeter dibawah pusar. Setelah berada di rongga perut. 

Dokter dapat melihat rahim dan kandung telur dengan jelas, 

dengan alat ini dokter dapat meletakkan sebuah klip logam 

pada setiap kandung telur sehingga menjepit sebagian saluran. 

Ini mencegah sperma mencapai sel telur. Jika tuba fallopi 

seorang wanita diberi klip dan dilakukan untuk memotong 

bagian dsari saluran telur yang dijepit dsan menyambung 

kembali bagian yang sehat.  

ii . Metode kedua adalah membuat irisan kecil dibawah garis 

rambut pubik. Panjang irisan 2 sampai 4 cm. setiap saluran 

telur dipancing dan ditarik untuk dipotong, kemudiannya 

tepinya dihilangkan.14  

 b). Kerugian 

  Beberapa mitos berkembang menyangkut pemotongan tuba 

fallopi. Bahwa setelah operasi teresebut, wanita kehilangan 

nafsu seksnya, haid berhenti, menjadi gemuk, dan setelah 

beberapa tahun saluran terbuka dan kehamilan menjadi mungkin 

lagi.14 



 

 

 

 

 

3. Pemotongan saluran sperma (Vasektomi / metode operasi pria) 

Vasektomi adalah operasi pemotongan sebuah segmen kecil 

dari vas deferens yaitu saluran sempit yang membawa sperma dari 

testis penghasil sperma, ke daerah kelenjer prostat dimana sperma 

mencapai kematangan untuk mencegah sperma dikeluarkan dan  

setelah beberapa lama sperma akan berhenti diproduksi. Operasi 

dilakukan melalui irisan kecil pada kulit, dan dapat dilakukan 

dengan pembiusan local atau menggunakan pembiusan total jika 

pria itu pun menyukai. Masing masing vas deferens diidentifikasi 

dan sebagian dipotong. Setelah itu irisan dikulit ditutup. Operasi 

berlangsung sekitar 15 menit dan diseluruh dunia sekitar 10 juta  

operasi dilakukan setiap tahun.14 

Persenggamaan dapat dilanjutkan setelah pria menginginkan. 

Tetapi pasangan harus tetap menggunakan salah satu bentuk 

kontrasepsi sampai pria melakukan sekitar12 ejakulasi. Ini karena 

semua sperma yang tersimpan dalam kelenjer prostat harus 

dikeluarkan, setelah semua sel sperma dikeluarkan pria teresebut 

steril meskipun dia tetap mengeluarka cairanejakulasi yang 

dihasilkan oleh kelenjer prostat. Dengan demikian dia maupun 

pasangannya tidak merasakan perbedaan kenikmatan seks.14 

 

 

 



 

 

 

 

B. Sikap 

1. Pengertian 

Sikap adalah respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek 

tertentu yang melibatkan faktor pendapat atau emosi yang bersangkutan 

(senang tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, dan 

sebagainya). Newcomb, salah seorang ahli psikologi sosial menyatakan 

bahwa sikap adalah merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak 

dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Dalam kata lain fungsi 

sikap belum merupakan tindakan (reaksi terbuka) atau aktivitas akan 

tetapi merupakan predisposisi perilaku (tindakan) atau reaksi tertutup.14 

Berdasarkan teori pembentukan perilaku yang dikemukakan oleh 

Lawrence Green dalam Notoadmodjo (2010), perilaku seseorang atau 

masyarakat tentang  kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, dan tradisi dari orang atau masyarakat yang bersangkutan. 

Disamping itu ketersediaan fasilitas dan sikap serta perilaku petugas 

kesehatn juga akan mendukung terbentuknya perilaku.17  

 

2. Komponen Sikap  

Menurut Notoatmodjo, 2010 unsur (komponen) yang membentuk 

struktur sikap,  yaitu: 

a. Komponen kognitif (komponen perceptual), yaitu aspek intelektual 

yang berkaitan degan apa yang diketahui manusia. Komponen 

kognitif ini adalah olahan pikiran manusia atau seseorang terhadap 

kondisi eksternal atau stimulus yang menghasilkan pengetahuan.  



 

 

 

 

b. Komponen afektif (komponen emosional), yaitu aspek emosional 

yang berkaitan dengan penilaian terhadap apa yang diketahui 

manusia. Setelah seseorang mempunyai pemahaman atau 

pengetahuan terhadap stimulus atau kondisi eksternal, maka 

selanjutnya akan mengolahnya lagi dengan melibatkan emosional. 

Hasilnya adalah penilaian atau pertimbangan terhadap pengetahuan 

tersebut. 

c. Komponen konatif (komponen perilaku, atau action component), 

yaitu komponen yang berhubungan dengan kecendrungan 

bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukan 

intensitas sikap, yaitu menunjukan besar kecilnya kecendrungan 

bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap.  

3. Tingkatan Sikap  

      Menurut Notoatmodjo (2010), sikap terdiri dari: 

a. Menerima (Receiving)  

 Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau menerima 

stimulus yang diberikan (objek). 

b. Menanggapi(Responding)  

 Memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan 

atau objek yang dihadapi. 

c.   Menghargai (Valuing)  

 Subjek atau seseorang memberikan nilai yang positif 

terhadap objek atau stimulus dalam arti membahasnya 



 

 

 

 

dengan orang lain, bahkan mengajak atau mempengaruhi 

atau menganjurkan orang lain merespon. 

d. Bertanggung Jawab (Responsible)  

 Sikap yang paling tinggi tingkatnya adalah bertanggung 

jawab terhadap apa yang telah diyakininya. Seseorang yang 

telah mengambil sikap tertentu berdasarkan keyakinannya, 

dia harus berani mengambil resiko bila ada orang lain 

mencemoohkan atau ada resiko lain.   

   Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung atau pun 

tidak langsung. Pengukuran sikap secara langsung dapat dilakukan 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang stimulus 

ataupun objek yang bersangkutan. Beri penilaian pada pernyatan-

pernyataan tersebut.18 

5 : bila sangat setuju 

4 :bila setuju 

3 :bila biasa saja 

2 : bila tidak setuju 

1 :bila sangat tidak setuju 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B. Kerangka Teori 

Betrand  mengatakan  faktor yang mempengaruhi pemilihan kontrasepsi 

adalah faktor sosio-demografi, faktor sosio-psikologi, dan faktor yang 

berhubungan dengan pelayanan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. 1 Kerangka Teori 

Hubungan Sikap Wanita Pasangan Usia Subur dengan Pemilihan 

Alat Kontrasepsi Di Puskesmas Andalas Tahun 2015 

Faktor sosio-demografi 

1. Pendidikan 

2. Pendapatan 

3. Status pekerjaan 

4. Perumahan 

5. Status gizi 

6. Umur, suku, agama 

Faktor sosio-psikologi 

1. Ukuran  keluarga  ideal  

2. Pentingnya nilai anak laki-laki 

3. Sikap terhadap KB, suami istri 

4. Persepsi terhadap kematian anak 

Faktor pelayanan kesehatan 

1. Keterlibatan yang berhubungan 

dengan pelayanan KB 

2. Pengetahuan tentang kontrasepsi 

3. Jarak ke pusat pelayanan 

penggunaan 

kontrasepsi 



 

 

 

 

C. Kerangka Konsep 

Variable independen      Variable dependen  

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

Hubungan Sikap Wanita Pasangan Usia Subur dengan Pemilihan 

Alat Kontrasepsi Di Puskesmas Andalas Tahun 2015. 

 

D. Hipotesis 

Ha. Ada hubungan antara sikap wanita pasangan usia subur dengan 

pemilihan alat kontrasepsi di Puskesmas Andalas. 

 

 

 

 

 

 

sikap 

 

Pemilihan alat kontrasepsi 



 

 

 

 

E.  Definisi operasional 

No Variabel Definisi 

operasional 

Cara 

ukur 

Alat ukur Skala 

ukur 

Hasil ukur 

1 Sikap 

 

 

Tanggapan, 

reaksi, respon 

yang masih 

tertutup atau 

pendapat 

wanita PUS 

terhadap alat 

kontrasepsi  

angket Kuisioner ordinal Negatif  (1) 

jika < mean 

(32) 

Positif (2) jika 

≥ mean (32) 

 

2 Pemilihan alat 

kontrasepsi  

Metode yang 

dipilih untuk 

menunda 

kehamilan 

wanita PUS 

berupa alat 

alat 

kontrasepsi 

seperti suntik, 

pil, implant, 

IUD, dan 

kontap 

angket Kuisioner Ordinal Hormonal  (1) 

Jika:suntik, 

pil, implant 

Non hormonal 

(2) 

Jika: IUD, 

tubektomi 

 

Tabel 2.1 Defenisi Operasional  

Hubungan Sikap Wanita Pasangan Usia Subur dengan Pemilihan 

Alat Kontrasepsi Di Puskesmas Andalas Tahun 2015 

 



 

 

 

 

BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan yang adalah Analitik dengan pendekatan 

Cross Sectional yaitu suatu metode penelitian yang meneliti variable 

dependen dan variable independen pada waktu yang bersamaan, untuk 

mengetahui hubungan antara sikap wanita pasangan usia subur dengan 

pemilihan alat kontrasepsi di Puskesmas Andalas .18 

B. Lokasi dan waktu penelitian 

  Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Desember 2014 sampai bulan 

Mai 2015 di Puskesmas Andalas tahun 2015. Pengumpulan data dilakukan 

pada tanggal 28 April-9 Mai 2015. 

C. Populasi dan sampel 

1. Populasi 

  Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang 

diteliti.18 Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah wanita 

pasangan usia subur yang mengunjungi Puskesmas Andalas pada waktu 

penelitian 

2. Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan 

dianggab mewakili seluruh populasi.18Penelitian ini menggunakan teknik 

Accedential Sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara 

subjektif oleh peneliti ditinjau dari sudut kemudahan, tempat pengambilan 

sampel, dan jumlah sampel yang akan diambil, dengan kriteria inklusi: 



 

 

 

 

1) Wanita pasangan usia subur (berstatus menikah berumur 15-45 tahun 

masih mengalami menstruasi)3  yang menggunakan KB di Puskesmas 

Andalas   

2) Bersedia menjadi responden 

3) Mampu untuk menulis dan membaca 

 Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan perhitungan 

sampel untuk populasi yang tak terhingga (infinite population) yang 

dirumuskan sebagaai berikut : ܧ = ܼܿට݊ݍ
 
 

݊ = ܼܿ 
2ܧ2ݍ

 

݊ = 1,96 
൫ሺ0,5ሻሺ0,5ሻ൯2ሺ0,05ሻ2

 

݊ = 1,96 
0,0625

0,0025
 

݊ = 1,96 × 25 

݊ = 49 

Keterangan : 

n : Ukuran sampel 

p : Proposi yang tidak diketahui (0,5) 

q : 1 – p untuk niai p (0,5) 

Zc :Tingkat kepercayaan sebesar 95% (1,96)  

E : Dipakai nilai 0,05 (standart eror) 

 



 

 

 

 

D. Jenis dan langkah pengumpulan data 

1. Jenis data 

a. Data primer 

  Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan dari 

responden yang diperoleh dari pernyataan dan pertanyaan dengan 

menggunakan kuesioner meliputi sikap wanita pasangan usia subur 

dengan pemilihan alat kontrasepsi.18 

b. Data sekunder 

  Data sekunder yang diperoleh  dari Dinas Kesehatan Kota Padang, 

Puskesmas Andalas. Berupa dokumentasi jumlah wanita pasangan usia 

subur dan alat kontrasepsi yang digunakan di Puskesmas Andalas.18 

2. Instrumen penelitian 

 Instrumen dalam pengumpulan data penelitian ini adalah kuesioner 

yang dirancang berdasarkan tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini peneliti 

merancang kuesioner sikap wanita pasangan usia subur dan pemilihan alat 

kontrasepsi. 

3. Langkah  pengumpulan data 

  Langkah peneliti dalam pengumpulan data yaitu dengan : 

a) Peneliti menunggu wanita pasangan usia subur di Puskesmas 

Andalas 

b) Peneliti memberikan penjelasan mengenai  tujuan penelitian dan 

petunjuk pengisian kuesioner. 

c) Kuesioner dan Informed Concent diberikan kepada wanita pasangan 

usia subur.  



 

 

 

 

d) Wanita pasangan usia subur diberikan kesempatan untuk bertanya. 

e) Wanita pasangan usia subur yang menjadi responden 

menandatangani Informed Concent. 

f) Wanita pasangan usia subur diberikan waktu mengisi kuesioner 

selama 40 menit. 

g) Setelah kuesioner selesai diisi, kuesioner dikumpulkan pada peneliti 

E. Teknik Pengolahan data 

 Setelah data terkumpul maka dilakukan pengolahan data dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a.  Pemeriksaan data (Editing) 

  Peneliti memeriksa semua kuesioner satu per satu untuk memastikan 

data yang diperoleh adalah data yang benar-benar terisi lengkap, relevan dan 

dapat dibaca. Proses editing dilakukan ditempat pengumpulan data, sehingga 

apabila terjadi kesalahan, maka upaya pembetulan dapat segera dilakukan.18 

b. Pengkodean data (Coding) 

   Coding merupakan mengklasifikasi jawaban-jawaban dari 

responden kedalam kategori, dengan memberi  kode pada masing-masing 

jawaban. Hasil dari setiap item dinilai sesuai dengan kategori dari variabel 

penelitian. Variabel pendidikan 1 (SD), 2 (SMP), 3 (SMA), 4 (PT). pekerjaan 

1 (IRT), 2 (buruh/tani), 3 (swasta), 4 (PNS). Variable sikap diukur dengan 

skala likert. Untuk sikap positif : sangat setuju (SS) diberi nilai 4, setuju (S) 

diberi nilai 3, tidak setuju (TS) diberi nilai 2, sangat tidak setuju (STS) diberi 

nilai 1, sedangkan untuk sikap negatif : sangat setuju (SS) diberi nilai 1, 

setuju (S) diberi nilai 2, tidak setuju (TS) diberi nilai 3, sangat tidak setuju 



 

 

 

 

(STS) diberi nilai 4. Jika sikap negatif diberi kode 1 jika sikap positif diberi 

kode 2. Sedangkan untuk variable pemilihan alat kontrasepsi apabila 

responden menggunakan kontrasepsi hormonal diberi kode 1, apabila 

responden menggunakan kontrasepsi non hormonal diberi kode 2. 

c. Memasukkan data (Entry) 

  Jawaban yang sudah diberi kode kemudian dimasukkan kedalam 

tabel dengan cara menghitung frekuensi data dan dimasukkan kedalam 

master tabel. 

d. Pembersihan data (Cleaning) 

  Apabila semua data dari responden selesai dimasukkan, perlu dicek 

kembali untuk melihat kemungkinan ada kesalahan pengkodean, 

ketidaklengkapan, dan sebagainya.Kemudian dilakukan pembetulan atau 

koreksi.Pengecekkan inidilakukan dengan distibusi frekuensi dari variabel 

yang ada. Tahap ini dilakukan secara komputerisasi.18 

F. Analisa data 

   Analisa Data menurut Notoatmodjo 2010 Data diperoleh dari hasil 

penelitian dan diolah dengan menggunakan komputer.Disajikandalam bentuk 

distrubusi frekuensi.Analisa data dapat dilakukan dengan analisa univariat dan 

analisa bivariat. 

a. Analisa Univariat  

 Analisa data dilakukan secara univariat yang diolah secara 

komputerisasi dengan distribusi frekuensi dan persentase, berdasarkan 

variabel yang diteliti baik variabel independen (sikap) maupun variabel 

dependen (pemilihan alat kontrasepsi). 



 

 

 

 

b. Analisa Bivariat 

 Analisa bivariat digunakan untuk menggunakan hubungan dua variabel 

yaitu: variabel independen dengan variabel dependen dengan 

menggunakan uji Chi Square, uji ini digunakan karena merupakan variabel 

kategori, nilai yang digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan 

variabel adalah nilai p, bila nilai p ≤ 0,05 berarti ada hubungan bermakna 

antara variabel independen dan variable dependen. Apabila p > 0,05 maka 

tidak hubungan bermakna antara variabel independen dan variabel 

dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil penelitian 

1. Gambaran umum tempat penelitian 

Puskesmas Andalas merupakan salah satu puskesmas dari 23 

Puskesmas yang terdapat di kota padang. Profil Puskesmas Andalas tahun 

2014 mengatakan Puskesmas memiliki jumlah PUS peringkat ke dua 

terbanyak dari puskesmas lainnya. Puskesmas Andalas terletak di 

Kelurahan Andalas dengan wilayah kerja meliputi 10 kelurahan. 

2. Gambaran umum responden 

Berdasarkan  penelitian yang dilakukan pada tanggal 28 April sampai 

9 Mai di Puskesmas Andalas tahun 2015, dari 49 orang responden wanita 

pasangan usia subur terdapat. 

Tabel 4.1 
Distribusi frekuensi karakteristik responden di Puskesmas 

Andalas tahun 2015 
 

karakteristik 

pekerjaan f % pendidikan f % Jum. 
anak 

f % umur f % 

IRT 31 63.3 SD 2 4.1 0 1 2 ≤35 24 49.2 

Buruh/tani 1 2 SMP 11 22.4 ≤2 15 30.6 >35 25 50.8 

Wiraswasta 9 18.4 SMA 24 49 >2 33 60.4    

PNS 8 16.3 PT 12 24.5       

jumlah 49 100  49 100  49 100    

 



 

 

 

 

 
3. Analisa Univariat 

Analisa univariat mencakup sikap dan pemilihan alat kontrasepsi. 

Hasil penelitian disajikan dalam table distribusi frekuensi, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut ini : 

a. Pemilihan alat kontrasepsi  

Tabel 4.2 
Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis alat 

kontrasepsi yang digunakan di Puskesmas Andalas tahun 2015 
 

Jenis kontrasepsi Frekuensi Persentase (%) 

Hormonal 29 59.2 

Non hormonal 20 40.8 

Jumlah 49 100 
 

Pada tabel 4.2 dapat diketahui  sebanyak 29 orang (59,2%) 

responden menggunakan kontrasepsi hormonal. 

b. Sikap responden 

Tabel 4.3 
Distribusi frekuensi responden berdasarkan sikap dalam 

pemilihan alat kontrasepsi  di Puskesmas Andalas tahun 2015 
 

Sikap Frekuensi Persentase (%) 

Negatif 30 61.2 

Positif 19 38.8 

Jumlah 49 100 

 

Pada tabel 4.3 dapat diketahui sebanyak 30 orang (61.2%)  

responden bersikap negatif terhadap alat kontrasepsi. 

 



 

 

 

 

 

4. Analisa Bivariat  

Tabel 4.4 
Distribusi frekuensi responden berdasarkan sikap dan pemilihan alat 

kontrasepsi di Pusekesmas Andalas tahun 2015 
 

Sikap 
Pemilihan Alat Kontrasepsi 

Jumlah 
Hormonal Non Hormonal 
f % f % f % 

Negatif 27 90.0 3 10.0 30 100 

Positif 2 10.5 17 89.5 19 100 

Jumlah 29 59.2 20 40.8 49 100 

 

 Pada tabel 4.4 dapat dilihat kontrasepsi hormonal lebih banyak 

digunakan pada responden yang bersikap negatif terhadap alat 

kontrasepsi yaitu sebanyak 27 orang (90,0%), sedangkan kontrasepsi 

non hormonal lebih banyak digunakan pada responden yang bersikap 

positif terhadap alat kontrasepsi yaitu sebanyak 17 orang (89.5%). Dari 

data ini terlihat pemilihan kontrasepsi non hormonal lebih banyak pada 

wanita pasangan usia subur yang bersikap negatif terhadap alat 

kontrasepsi. 

Setelah dilakukan uji statistik dengan menggunakan chi-square dan 

tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai P= 0,000 (g < 0,05) ini 

menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara sikap dengan 

pemilihan alat kontrasepsi di Puskesmas Andalas.  

 



 

 

 

 

B. Pembahasan  

1. Pembahasan Univariat 

a. Pemilihan alat kontrasepsi 

Hasil penelitian diketahui lebih dari separuh wanita 

pasangan usia subur (59.2%) memilih kontrasepsi hormonal, dan  

40.8% wanita pasangan usia subur memilih kontrasepsi non 

hormonal. Penelitian ini sebanding  dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nuryani (2010) di Kelurahan Tanjung Aua wilayah 

kerja Puskesmas Lubuk Begalung Padang, bahwa 93,0% 

responden menggunakan alat kontrasepsi hormonal dan 7,0% 

menggunakan kontrasepsi non hormonal.22 

Kontrasepsi sangat berguna dalam program KB akan tetapi 

tidak semua kontrasepsi cocok dengan kondisi setiap orang. Setiap 

pribadi harus bisa memilih kontrasepsi yang cocok untuk dirinya. 

Banyak pasangan sulit menentukan kontrasepsi yang akan 

digunakan.2 Menurut Bertand faktor - faktor yang mempengaruhi 

penggunaan kontrasepsi adalah faktor sosio - demografi, faktor 

sosio - psikologi dan faktor yang berhubungan dengan pelayanan. 

Faktor sosio demografi meliputi pendidikan, pendapatan, status 

pekerjaan, perumahan, umur, suku, agama. Faktor sosio psikologi 

meliputi ukuran keluarga ideal (jumlah anak), pentingnya nilai 

anak laki – laki sikap terhadap alat kontrasepsi, komunikasi suami 

istri. Sedangkan faktor yang berhubungan dengan pelayanan 

kesehatan meliputi keterlibatan yang berhubungan dengan 



 

 

 

 

pelayanan KB, pengetahuan tentang kontrasepsi, jarak ke pusat 

pelayanan, paparan dengan media massa. 20 

Menurut temuan peneliti di lapangan kontrasepsi  hormonal 

lebih banyak dipilih oleh wanita pasangan usia subur (59,2%), 

sedangkan jika dilihat dari segi keuntungan kontrasepsi non 

hormonal memiliki tingkat efektifitas lebih tinggi dan efek 

samping lebih sedikit. Memang tidak ada satu pun alat kontrasepsi 

yang seratus persen efektif, setiap jenis alat kontrasepsi memiliki 

keuntungan dan keterbatasan masing masing, semuanya tergantung 

kepada wanita pasangan usia subur memilih mana yang cocok 

untuknya.2  

Oleh karena itu perlu pentingnya penyuluhan yang tepat 

dan menyeluruh oleh petugas kesehatan. Kontrasepsi non hormonal 

seperti IUD dan MOW memiliki efektivitas lebih tinggi untuk 

mencegah kehamilan jangka panjang dan tidak mempengaruhi 

sistem hormon seseorang namun keterbatasannya harus dilakukan 

oleh dokter yang terlatih dibutuhkan dokter spesialis ginekologi 

atau dokter spesialis bedah untuk tindakannya.16 Sedangkan 

kontrasepsi hormonal seperti implant memiliki perlindungan 

jangka panjang sampai 5 tahun, pengembalian tingkat kesuburan 

cepat setelah pencabutan, tidak memerlukan pemeriksaan dalam 

namun dapat mempengaruhi keadaan hormon tubuh seseorang, dan 

harus mengunakannya setiap hari pada waktu yang sama bila lupa 

satu pil saja kegagalan menjadi lebih besar.16 



 

 

 

 

b. Sikap wanita pasangan usia subur dalam pemilihan alat kontrasepsi  
 

Hasil penelitian diketahui bahwa lebih dari separuh (61.2%) 

wanita pasangan usia subur bersikap negatif dan  (38.8%)  wanita 

pasangan usia subur bersikap positif  terhadap alat kontrasepsi. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Desmiliati (2014) di Kelurahan Bungo Pasang Padang, menyatakan 

bahwa kurang dari separuh (42,1%) responden  memiliki sikap 

yang negatif dan (57,9%)  responden yang bersikap positif 

terhadap alat kontrasepsi. 

Berdasarkan data dari kuesioner tentang pernyataan sikap 1, 

2 dan 3 kebanyakan wanita pasangan usia subur menjawab tidak 

setuju, jawaban seharusnya setuju terhadap program KB, 

menganjurkan pasangan lain unuk ikut ber KB, dan akan tetap ber 

KB walaupun baru memiliki 1 anak. Padahal jika dilihat dari 

karakteristik responden hampir separoh tamatan pendidikan SMA.  

Berdasarkan teori pembentukan perilaku yang dikemukakan 

oleh Lawrence Green dalam Notoadmodjo (2010), perilaku 

seseorang atau masyarakat tentang  kesehatan ditentukan oleh 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan tradisi dari orang atau 

masyarakat yang bersangkutan. Disamping itu ketersediaan 

fasilitas dan sikap serta perilaku petugas kesehatn juga akan 

mendukung terbentuknya perilaku.17  

Dengan demikian perlu pentingnya peningkatan 

pengetahuan tentang alat kontrasepsi hormonal maupun non 



 

 

 

 

hormonal kepada masyarakat yang menyeluruh oleh petugas 

kesehatan yang bertanggung jawab. 

2. Pembahasan Bivariat 

a. Hubungan sikap wanita pasangan usia subur  dengan pemilihan 
alat kontrasepsi 
 

Hasil penelitian tentang hubungan sikap wanita pasangan 

usia subur dengan pemilihan alat kontrasepsi menunjukkan 

bahwa wanita pasangan usia subur yang  bersikap  negatif  lebih 

banyak memilih alat kontrasepsi hormonal (90,0%) jika 

dibandingkan dengan dengan wanita pasangan usia subur yang 

bersikap positif (10.5%). Hasil uji statistik menggunkan chi 

square diperoleh nilai P= 0,000 (g<0,005), maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara sikap 

dengan pemilihan alat kontrasepsi.  

 Menururt  Allport dalam Notoatmodjo (2010), menjelaskan 

bahwa sikap mempunyai 3 komponen pokok yaitu : 1) 

kepercayaan, keyakinan, ide, dan konsep terhadap objek. 2) 

kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek. 3) 

kecendrungan untuk bertindak. Ketiga komponen tersebut secara 

bersama-sama memegang peranan penting dalam membentuk 

sikap yang utuh.17  

Sikap yang negatif cenderung menghasilkan tindakan yang 

tidak baik pula. Sekarang tinggal pikiran, keyakinan dan 

emosional yang dapat mempengaruhi seseorang dalam memilih 

alat kontrasepsi yang digunakan. Sikap negatif bisa timbul karena 



 

 

 

 

pengaruh orang lain, kepercayaan dan media massa. Jika sikap 

negatif terhadap alat kontrasepsi non hormonal tertanam pada 

seseorang maka mereka tidak akan memilih kontrasepsi non 

hormonal mereka akan memilih kontrasepsi hormonal yang bisa 

mempengaruhi hormone tubuh seseorang. Agar sikap negatif 

tersebut bisa berkurang dan sikap positif bisa meningkat perlu 

dilakukan pemberian informasi dan pengetahuan tentang alat 

kontrasepsi non hormonal  kepada wanita pasangan usia subur.  



 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

 Hasil penelitian tentang hubungan sikap wanita pasanga usia subur dengan 

pemilihan alat kontrasepsi di Puskesmas Andalas tahun 2015 di simpulkan 

sebagai berikut : 

1. Lebih dari separuh wanita pasangan usia subur menggunakan kontrasepsi 

hormonal. 

2. Lebih dari separuh wanita pasangan usia subur bersikap negatif terhadap 

alat kontrasepsi 

3. Ada hubungan yang bermakna antara sikap wanita pasangan usia subur 

dengan pemilihan alat kontrasepsi 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan hasil penelitian 

yang diperoleh yaitu : 

1. Kepada pimpinan puskesmas melalui petugas yang bertanggungjawab 

dibidang KB diharapkan untuk meningkatkan upaya promosi 

kesehatan seperti, pertemuan kader, penyuluhan KB. Meningkatkan 

pengetahuan tentang alat kontrasepsi non hormonal terutama jenis, 

cara pemasangan, efektifitas dengan cara memberikan konseling pada 

wanita PUS melalui media perantara, leaflet, poster, dan lembar balik. 

2. Kepada peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian 

tentang variabel yang berhubungan dengan penggunaan alat 

kontrasepsi. 
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LAMPIRAN A 

 

SURAT PERMOHONAN  MENJADI RESPONDEN 

Kepada Yth : 

Ibu  responden 

Di tempat  

 

 Dengan hormat, 

 Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Politeknik 
Kesehatan Kementrian Kesehatan RI Padang Program Studi Keperawatan 
Semester VI( enam) yang bermaksud akan melaksanakan penelitian. 

 Nama  : ECI FITRIYANI 

 NIM  : 123110227 

 Akan mengadakan penelitian dengan judul “hubungan sikap wanita 
pasangan usia subur dengan pemilihan alat kontrasepsi di Puskesmas Andalas 
tahun 2015.” 

 Penelitian ini tidak akan menimbulkan kerugian bagi ibu sebagai 
responden. Kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga dan 
digunakan untuk kepentingan penelitian. 

 Apabila ibu menyetujui maka dengan ini saya mohon kesediaan ibu untuk 
menandatangani lembar persetujuan dan menjawab pertanyaan- pertanyaan yang 
diajaukan. 

Atas perhatian ibu sebagai responden saya ucapkan terima kasih. 

 

 

        Peneliti 

 

 

Eci Fitriyani 



 

 

 

 

Lampiran B 

LEMBAR PERSETUJUAN 

(Informed Concent) 

 

 Setelah dijelaskan maksud penelitian, saya bersedia menjadi responden 

dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Eci Fitriyani mahasiswa Politeknik 

Kesehan Kemenkes Padang Program Studi DIII Keperawatan Padang dengan 

judul “Hubungan Sikap Wanita Pasangan Usia Subur Dengan Pemilihan 

Alat Kontrasepsi Di Puskesmas Andalas Tahun 2015”. Persetujuan ini saya 

tanda tangani dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun. 

  

 

       Padang,                 2015 

         

 

 

        Responden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran C 

Kuesioner penelitian 

Hubungan Sikap Wanita Pasangan Usia Subur dengan Pemilihan Alat 

Kontrasepsi Di Puskesmas Andalas Tahun 2015 

 

        No. Responden: 

Petunjuk pengisian : 

1. Bacalah dengan seksama setiap item pertanyaan. 

2. Berikan tanda silang (x) pada jawaban yang anda jawab 

3. Teliti kembali setiap item pertanyaan dan jangan sampai ada yang tertinggal. 

Identitas responden : 

Inisial   :         

 Pendidikan  : SD  ;  SMP      ;  SMA      ;   PT 

Pekerjaan  :  IRT     ;  Buruh/Tani      ;  Swasta     ;   PNS 

   Umur   : 

Jumlah anak   :    

Alamat  : 

I. Penggunaan alat kontrasepsi 

1. Apa jenis alat kontrasepsi yang ibu gunakan sekarang 

1. Pil KB 

2. Suntik KB 

3. Implan (susuk KB) 

4. IUD/SPIRAL 

5. Tubektomi/operasi steril 



 

 

 

 

II . Sikap 
Petunjuk       :  Berilah check list (√) pada jawaban anda 
Keterangan         
SS   :  Sangat Setuju 
S   :  Setuju 
TS   :  Tidak setuju 
STS   :  Sangat Tidak Setuju 
 
No Pernyataan SS S TS STS 

1 
Program KB sangat berguna, oleh karena itu saya 
akan ikut serta dalam mensukseskan program  
tersebut 

    

2 Saya akan menganjurkan pasangan lain untuk ikut 
ber KB 

    

3 Saya akan tetap ber KB walaupun baru memiliki 1 
anak  

    

4 
Saya tidak akan mengikuti program KB karena 
ingin memiliki banyak anak 

    

5 Saya akan mendengarkan saran petugas kesehatan 
jika pil KB yang saya gunakan saat ini tidak cocok 

    

6 Saya tidak akan menggunakan pil KB karena 
membosankan harus meminumnya setiap hari 

    

7 
Saya akan berhenti menggunakan KB suntik jika saya 
mengalami peningkatan berat badan 

    

8 
Saya akan mendengarkan saran petugas kesehatan 
untuk menggunakan kontrasepsi implant/susuk KB 
karena penggunaan jangka panjang sampai 5 tahun 

    

9 
Saya tidak  akan menggunakan implant/susuk KB  
karena harga implant mahal dan sering 
mengubah pola haid 

    

10 
 Saya akan mengikuti saran petugas kesehatan untuk 
menggunakan suntik KB karena efektif dan tidak 
mengganggu produksi ASI 

    

11 

Saya tidak akan mendengarkan informasi dari 
petugas kesehatan tentang alat kontrasepsi baik 
IUD/spiral, pil, suntik, implant 

    

12 
Saya akan menggunakan kontrasepsi IUD/spiral 
karena merasa aman dan cocok menggunakannya 

    

13 
Saya akan melakukan operasi steril (tubektomi) 
karena paling efektif dalam mencegah kehamilan 

    

14 
Jika KB IUD/spiral yang saya pakai tidak cocok, 
saya akan berhenti memakai KB dan tidak akan 
pernah lagi mencoba metode lain 

    

15 
Saya tidak akan mengikuti kegiatan penyuluhan 
di puskesmas tentang alat kontrasepsi karena 
jaraknya jauh 

    



 

 

 

 

Lampiran D 

KISI-KISI KUISIONER 

Tujuan Variabel Aspek yang diukur Jumlah 

Item 

No Item 

Mengetahui 

distribusi 

frekuensi 

responden 

dalam 

pemilihan alat 

kontrasepsi 

Pemilihan alat 

kontrasepsi 

Alat kontrasepsi yang 

digunakan oleh wanita 

pasangan usia subur 

Hormonal 

(pil KB, suntik KB, 

implant/susuk) 

Non hormonal 

(IUD,Operasi Steri) 

1 1 

Mengetahui 

distribusi 

frekuensi 

respon wanita 

pasangan usia 

subur tentang 

alat 

kontrasepsi 

Sikap wanita 

pasangan usia 

subur 

Reaksi positif atau 

negative wanita 

pasangan usia subur 

tentang alat kontrasepsi 

reaksi positif: 

 

reaksi negatif: 

 

 

 

 

9 

 

6 

 

 

 

 

1, 2, 3, 5,7, 8, 

10,12, 13 

4, 6, 9,11, 14, 

15 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 

pekerjaan 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 31 63.3 63.3 63.3 

BURUH/TANI 1 2.0 2.0 65.3 

WIRASWASTA 9 18.4 18.4 83.7 

PNS 8 16.3 16.3 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

 

jum.anak 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 1 2.0 2.0 2.0 

1 5 10.2 10.2 12.2 

2 10 20.4 20.4 32.7 

3 17 34.7 34.7 67.3 

4 8 16.3 16.3 83.7 

5 5 10.2 10.2 93.9 

6 2 4.1 4.1 98.0 

7 1 2.0 2.0 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

 

Pendidikan 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sd 2 4.1 4.1 4.1 

smp 11 22.4 22.4 26.5 

sma 24 49.0 49.0 75.5 

pt 12 24.5 24.5 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

2. Uji normalitas 

 

  
total 

N 49 

Normal Parametersa Mean 
31.78 

Std. Deviation 7.854 

Most Extreme Differences Absolute .174 

Positive .174 

Negative -.079 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.221 

Asymp. Sig. (2-tailed) .101 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

 Cases 

 
Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Total 49 100.0% 0 .0% 49 100.0% 

 

   
Statistic Std. Error 

Total Mean 31.78 1.122 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 29.52  

Upper Bound 34.03  

5% Trimmed Mean 31.55  

Median 29.00  

Variance 61.678  

Std. Deviation 7.854  

Minimum 18  

Maximum 49  

Range 31  

Interquartile Range 12  

Skewness .592 .340 

Kurtosis -.684 .668 

 
 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Total .174 49 .001 .929 49 .005 

a. Lilliefors Significance Correction    

 



 

 

 

 

3. Distribusi Frekuensi Variabel  dan hubungan sikap dengan pemilihan alat kontrasepsi 
Sikap 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid negatif 30 61.2 61.2 61.2 

positif 19 38.8 38.8 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

 

Kontrasepsi 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid hormonal 29 59.2 59.2 59.2 

non hormonal 20 40.8 40.8 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

 
 

sikap * kontrasepsi Crosstabulation 

   
kontrasepsi 

Total 
   

hormonal non hormonal 

Sikap negatif Count 27 3 30 

% within sikap 90.0% 10.0% 100.0% 

positif Count 2 17 19 

% within sikap 10.5% 89.5% 100.0% 

Total Count 29 20 49 

% within sikap 59.2% 40.8% 100.0% 

 

 

Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 
30.415a 1 .000 

  

Continuity Correctionb 
27.214 1 .000 

  

Likelihood Ratio 
33.974 1 .000 

  

Fisher's Exact Test    
.000 .000 

Linear-by-Linear 
Association 29.794 1 .000 

  

N of Valid Casesb 49     



 

 

 

 

 

 

S1 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid STS 5 10.2 10.2 10.2 

TS 22 44.9 44.9 55.1 

S 13 26.5 26.5 81.6 

SS 9 18.4 18.4 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

 

S2 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid STS 
5 10.2 10.2 10.2 

TS 24 49.0 49.0 59.2 

S 11 22.4 22.4 81.6 

SS 9 18.4 18.4 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

S3 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid STS 
7 14.3 14.3 14.3 

TS 20 40.8 40.8 55.1 

S 14 28.6 28.6 83.7 

SS 8 16.3 16.3 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

S4 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid SS 
10 20.4 20.4 20.4 

S 30 61.2 61.2 81.6 

TS 9 18.4 18.4 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

 S5 



 

 

 

 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid STS 
9 18.4 18.4 18.4 

TS 21 42.9 42.9 61.2 

S 11 22.4 22.4 83.7 

SS 8 16.3 16.3 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

 

S6 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid SS 
16 32.7 32.7 32.7 

S 22 44.9 44.9 77.6 

TS 10 20.4 20.4 98.0 

STS 1 2.0 2.0 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

 
 

S7 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid STS 12 24.5 24.5 24.5 

TS 17 34.7 34.7 59.2 

S 14 28.6 28.6 87.8 

SS 6 12.2 12.2 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

 
 

S8 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid STS 12 24.5 24.5 24.5 

TS 17 34.7 34.7 59.2 

S 15 30.6 30.6 89.8 

SS 5 10.2 10.2 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

 
 

S9 



 

 

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid SS 11 22.4 22.4 22.4 

S 26 53.1 53.1 75.5 

TS 12 24.5 24.5 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

 
 

S10 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid STS 7 14.3 14.3 14.3 

TS 23 46.9 46.9 61.2 

S 14 28.6 28.6 89.8 

SS 5 10.2 10.2 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

 
 

S11 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid SS 14 28.6 28.6 28.6 

S 22 44.9 44.9 73.5 

TS 13 26.5 26.5 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

 
 

S12 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid STS 19 38.8 38.8 38.8 

TS 14 28.6 28.6 67.3 

S 10 20.4 20.4 87.8 

SS 6 12.2 12.2 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 



 

 

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid STS 27 55.1 55.1 55.1 

TS 10 20.4 20.4 75.5 

S 7 14.3 14.3 89.8 

SS 5 10.2 10.2 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

 
 

S14 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid SS 27 55.1 55.1 55.1 

S 14 28.6 28.6 83.7 

TS 8 16.3 16.3 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

 
 

S15 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid SS 32 65.3 65.3 65.3 

S 5 10.2 10.2 75.5 

TS 9 18.4 18.4 93.9 

STS 3 6.1 6.1 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

 
 


