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Abstract 

 

This study began with decreased users of long-term contraceptive method (LTM) 

in couples of childbearing age. The purpose of this study was to analyze the 

decision-making process to be an acceptor contraceptive  user using long-term 

contraceptive method for low parity eligible young couple. The design of this 

research was a quantitative study with case-control approach at Tambaksari and 

Sawahan district Surabaya city. We analized the different by  low  parity young 

couples who took the decision to use long-term contraceptive methods and non-

long term contraceptive method. 186 sample size calculated  in proportion. The 

results showed that attitudes affected intention to use a long-term contraceptive 

methods, social support influenced the intention to use a long-term contraceptive 

methods, characteristic of family planning long-term contraceptive methods 

influenced the intention to use a long-term contraceptive methods, perceived 

behavioral control influence intention to use a long-term contraceptive methods, 

and intentions affect the decision to use long-term contraceptive methods.With 

these results hopefully can be use as a basis for developing strategies to manage 

and popularized National Family Planning and Demographic Organization long-

term contraceptive methods. 

 

Keywords: decision making, family planning acceptors, long-term contraceptive 

methods, fertile couples young low parity. 
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PENDAHULUAN 

Berdasarkan proyeksi 

penduduk yang dihasilkan oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS), pada 

tahun 2025 diperkirakan penduduk 

Indonesia sekitar 273,65 juta jiwa. 

Laju pertumbuhan penduduk 

Indonesia cenderung menurun, 

dimana pada tahun 1971-1980 adalah 

2,30 persen, tahun 1980-1990 adalah 

1,97 persen, tahun 1990-2000 

sebanyak 1,49 persen dan tahun 

2000-2005 turun lagi menjadi 1,3 

persen. Namun bila dilihat menurut 

provinsi, laju pertumbuhan penduduk 

tersebut tidak merata, berfluktuasi 

dan malah ada yang meningkat. 

Sementara itu, angka Total Fertility 

Rate (TFR) pada pasangan usia subur 

di Indonesia menurut hasil Survei 

Demografi dan Kesehatan Indonesia  

(SDKI) tahun 2007 dibanding 

dengan tahun 2002 dari survei yang 

sama tidak mengalami perubahan 

atau stagnasi (BPS, 2005).  

Pengendalian jumlah dan laju 

pertumbuhan penduduk diarahkan 

pada peningkatan pelayanan keluarga 

berencana (KB) dan kesehatan 

reproduksi yang terjangkau, bermutu 

dan efektif menuju terbentuknya 

keluarga kecil yang berkualitas. 

Program KB merupakan upaya untuk 

menekan laju pertumbuhan 

penduduk dan meningkatkan 

kesehatan ibu dan anak. Program KB 

secara nasional maupun internasional 

diakui sebagai salah satu program 

yang mampu menurunkan angka 

fertilitas. Perkembangan program 

KB Nasional dipengaruhi oleh 

dinamika yang terjadi di dunia 

internasional. Pada kurun waktu 

1970-an hingga 1990-an, 

keberhasilan program KB di 

Indonesia sangat ditentukan pada 

aspek demografis semata yaitu 

pengendalian angka kelahiran. 

Namun pasca ditandatanganinya 

International Conference on 

Population and Development (ICPD) 

di Cairo Tahun 1994, telah terjadi 

pergeseran paradigma yang cukup 

signifikan dalam pelaksanaan 

program KB yaitu dari pendekatan 

demografis menjadi mengedepankan 

aspek hak asasi manusia 

(Witjaksono, 2012). 

Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) tahun 2010-2014 

diarahkan kepada pengendalian 

fertilitas penduduk melalui tiga 

prioritas utama: (1) Revitalisasi 

Program KB; (2) Penyerasian 

kebijakan pengendalian penduduk; 

dan (3) Peningkatan ketersediaan dan 

kualitas data serta informasi 

kependudukan yang memadai, akurat 

dan tepat waktu. Di dalam RPJMN 

disebutkan pula bahwa dalam rangka 

mempercepat pengendalian fertilitas 

melalui penggunaan kontrasepsi, 

program keluarga berencana nasional 

di Indonesia lebih di arahkan kepada 

pemakaian Metode Kontrasepsi 

Jangka Panjang (MKJP). 

Menggunakan MKJP atau 

tidak menggunakan MKJP 

merupakan suatu bentuk perilaku 

yang diperlihatkan oleh PUS sebagai 

sebuah hasil dari pengambilan 

keputusan. Rendahnya pemakaian 

MKJP di kalangan PUS MUPAR 

diduga berhubungan dengan 

pengambilan keputusan dan berbagai 

variabel atau faktor yang 

mempengaruhinya.  

The Innovation Decision 

Process (Proses Keputusan Inovasi) 

merupakan proses mental yang mana 

seseorang atau lembaga melewati 
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dari pengetahuan awal tentang suatu 

inovasi sampai membentuk sebuah 

sikap terhadap inovasi tersebut, 

membuat keputusan apakah 

menerima atau menolak inovasi 

tersebut, mengimplementasikan 

gagasan baru tersebut, dan 

mengkonfirmasi keputusan ini. 

Seseorang akan mencari informasi 

pada berbagai tahap dalam proses 

keputusan inovasi untuk mengurangi 

ketidakyakinan tentang akibat atau 

hasil dari inovasi tersebut.  

Rogers (2003),  

menggambarkan The Innovation 

Decision Process ( proses keputusan 

inovasi) sebagai kegiatan individu 

untuk mencari dan memproses 

informasi tentang suatu inovasi 

sehingga dia termotivasi untuk 

mencari tahu tentang keuntungan 

atau kerugian dari inovasi tersebut 

yang pada akhirnya akan 

memutuskan apakah dia akan 

mengadopsi inovasi tersebut atau 

tidak. 

METODE 

Rancang bangun penelitian 

yang digunakan pada penelitian ini 

adalah kasus-kontrol (case-control) 

yaitu membandingkan subjek dengan 

KB MKJP sebagai kasus dengan 

subjek KB Non-MKJP sebagai 

kontrol. Lokasi penelitian 

dilaksanakan di dua kecamatan, 

yakni kecamatan Tambaksari dan 

kecamatan Sawahan Kota Surabaya. 

Waktu penelitian ini dilaksanakan 

bulan Desember 2012 sampai dengan 

bulan Juni 2013.  

Pengambilan Sampel 

dilakukan secara Stratified Simple 

Random Sampling.  Sampel untuk 

kasus diambil dari populasi yang 

dipilih dengan karakteristik untuk 

kasus adalah PUS MUPAR akseptor 

KB yang menggunakan metode 

kontrasepsi jangka panjang. 

Sedangkan sampel untuk kontrolnya 

adalah PUS MUPAR akseptor KB 

yang tidak menggunakan metode 

kontrasepsi jangka panjang.  Besar 

sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 186 responden yang dibagi 

ke dalam kelompok kasus sebanyak 

62 responden dan kelompok kontrol 

sebanyak 124 responden.  

Data yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh melalui 

wawancara langsung kepada 

responden. Data sekunder diambil 

dari laporan bulanan dan tahunan 

jumlah akseptor KB di kecamatan 

Tambaksari dan Sawahan Kota 

Surabaya serta laporan tahunan 

jumlah akseptor KB di Kota 

Surabaya yang diperoleh dari 

BKKBN  Provinsi dan Bappemas 

dan KB Kota Surabaya. 

Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

Kuesioner terstruktur. Kuesioner ini 

digunakan dalam pengumpulan data 

melalui proses wawancara secara 

langsung kepada responden. 

Variabel dalam penelitian ini 

adalah karakteristik sosial ekonomi, 

motivasi, informasi, pengetahuan, 

sikap, dukungan sosial, karakteristik 

KB MKJP, perceived  behavior 

control, niat dan pengambilan 

keputusan menggunakan MKJP. 

HASIL 

Kecamatan Tambaksari 

memiliki luas wilayah 868,843 Ha 

dengan jumlah kelurahan yang ada 

sebanyak 8 Kelurahan. Jumlah 

Pasangan Usia Subur (PUS) 

berdasarkan data dari Bappemas dan 
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KB Kota Surabaya (2012), adalah 

sebanyak 41.716 PUS.  

Kecamatan Sawahan 

memiliki luas wilayah 763,75 Ha 

dengan jumlah Kelurahan yang ada 

sebanyak 6 Kelurahan. Jumlah 

Pasangan Usia Subur berdasarkan 

data dari Bappemas dan KB Kota 

Surabaya (Juni 2013), adalah 

sebanyak 34.140 PUS. 

1) Pengaruh Variabel 

Karakteristik Sosial Ekonomi, 

Motivasi dan Informasi 

terhadap Variabel 

Pengetahuan tentang MKJP 

Berdasarkan analisis data 

gabungan dua kecamatan, pengaruh 

karakteristik sosial ekonomi,motivasi 

dan informasi terhadap pengetahuan 

tentang MKJP dapat dilihat pada 

tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Analisis Multivariat 

Pengaruh Karakteristik Sosial 

Ekonomi, motivasi dan informasi 

terhadap pengetahuan tentang MKJP 

di Kecamatan Tambaksari dan 

Sawahan Kota Surabaya Tahun 

2013. 

Varabel  

Independen 

Pengetahuan tentang 

MKJP 

Beta p 

Pendidikan  0.285 0.000 

Etnis atau 

Suku 
0.267 0.000 

Motivasi  0.216 0.002 

 

Berdasarkan analisis 

multivariat akhir pada tabel 1 dapat 

dilihat bahwa pendidikan responden 

berpengaruh signifikan (p=0,000) 

terhadap pengetahuan tentang MKJP, 

dengan kuat pengaruh sebesar 

0,285.Etnis atau suku responden 

berpengaruh signifikan (p=0,000) 

terhadap pengetahuan tentang MKJP, 

dengan kuat pengaruh sebesar 0,267. 

Motivasi berpengaruh signifikan 

(p=0,002) terhadap pengetahuan 

tentang MKJP, dengan kuat 

pengaruh sebesar 0,216. 

2) Pengaruh Variabel 

Karakteristik Sosial Ekonomi, 

Motivasi, Informasi  dan 

Pengatahuan terhadap 

Variabel Sikap tentang MKJP 

Berdasarkan analisis data 

gabungan dua kecamatan, pengaruh 

karakteristik sosial ekonomi, 

motivasi, informasi dan pengetahuan 

terhadap Sikap tentang MKJP dapat 

dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Analisis Multivariat 

Pengaruh Karakteristik Sosial 

Ekonomi, motivasi, informasi, 

pengetahuan terhadap sikap tentang 

MKJP di Kecamatan Tambaksari dan 

Sawahan Kota Surabaya Tahun 2013 

Varabel  

Independen 

Sikap tentang MKJP 

Beta P 

Pendidikan  0.240 0.000 

Jlh anak 

yang 

dimiliki 

0.200 0.000 

Informasi  -0.269 0.000 

 

Berdasarkan analisis 

multivariat pada tabel 2 dapat dilihat 

bahwa pendidikan responden 

berpengaruh signifikan (p=0,000) 

terhadap sikap tentang MKJP, 

dengan kuat pengaruh sebesar 0,240. 

Jumlah anak yang dimiliki responden 

berpengaruh signifikan (p=0,000) 

terhadap sikap tentang MKJP, 

dengan kuat pengaruh sebesar 0,200. 

Informasi berpengaruh signifikan 

(p=0,000) terhadap sikap tentang 

MKJP, dengan kuat pengaruh 

sebesar - 0,269. 

3) Pengaruh Variabel 

Karakteristik Sosial Ekonomi, 

Motivasi, Informasi dan 
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pengetahuan terhadap 

Variabel Dukungan Sosial 

menggunakan MKJP 

Berdasarkan analisis data 

gabungan dua kecamatan, pengaruh 

karakteristik sosial ekonomi, 

motivasi, informasi dan pengetahuan 

terhadap dukungan sosial 

menggunakan MKJP dapat dilihat 

pada tabel 3. 

Berdasarkan analisis 

multivariat pada tabel 3 dapat dilihat 

bahwa pendidikan  responden 

berpengaruh signifikan (p=0,020) 

terhadap dukungan sosial 

menggunakan MKJP, dengan kuat 

pengaruh sebesar 0,169. 

Tabel 3. Hasil Analisis Multivariat 

Pengaruh Karakteristik Sosial 

Ekonomi, motivasi, informasi dan 

pengetahuan terhadap dukungan 

sosial menggunakan MKJP di 

Kecamatan Tambaksari dan Sawahan 

Kota Surabaya Tahun 2013 

Varabel 

 

Independen 

Dukungan Sosial 

menggunakan MKJP 

Beta P 

Pendidikan  0.169 0.020 

Jlh 

anakyang 

dimiliki 

0.155 0.011 

 

Jumlah anak yang dimiliki 

berpengaruh signifikan (p=0,011) 

terhadap dukungan sosial 

menggunakkan MKJP, dengan kuat 

pengaruh sebesar 0,155. 

4) Pengaruh Variabel 

Karakteristik Sosial Ekonomi, 

Motivasi, Informasi dan 

Pengetahuan terhadap 

Variabel Karakteristik KB 

MKJP 

Berdasarkan analisis data 

gabungan dua kecamatan, pengaruh 

karakteristik sosial ekonomi, 

motivasi, informasi dan pengetahuan 

terhadap Persepsi mengenai 

Karakteristik MKJP dapat dilihat 

pada tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Analisis Multivariat 

Pengaruh Karakteristik Sosial 

Ekonomi, motivasi, informasi dan 

pengetahuan terhadap karakteristik 

KB MKJP di Kecamatan Tambaksari 

dan Sawahan Kota Surabaya Tahun 

2013 

Varabel  

Independen 

Karakteristik KB 

MKJP 

Beta P 

Jlh anak 

yang 

dimiliki 

0.164 0.004 

Motivasi  0.187 0.009 

Pengetahuan  0.138 0.048 

Etnis atau 

suku 
0.165 0.030 

Agama  -0.216 0.015 

Penghasilan  0.188 0.001 

 

Berdasarkan analisis 

multivariat  pada tabel 4 dapat dilihat 

bahwa jumlah anak yang dimiliki 

responden berpengaruh signifikan 

(p=0,004) terhadap karakteristik KB 

MKJP, dengan kuat pengaruh 

sebesar 0,164.  Motivasi berpengaruh  

signifikan terhadap karakteristik KB 

MKJP (p=0,009) dengan kuat 

pengaruh sebesar 0,187. Pengetahuan 

berpengaruh signifikan (p=0,048) 

terhadap karakteristik KB MKJP,    

dengan  kuat pengaruh sebesar 0,138. 

Etnis atau suku berpengaruh  

signifikan terhadap karakteristik KB 

MKJP (p=0,030) dengan kuat 

pengaruh sebesar 0,165. Agama 

berpengaruh  signifikan terhadap 

karakteristik KB MKJP (p=0,015) 

dengan kuat pengaruh sebesar -

0,216. Penghasilan berpengaruh  

signifikan terhadap karakteristik KB 
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MKJP (p=0,001) dengan kuat 

pengaruh sebesar 0,188. 

5) Pengaruh Variabel Sikap, 

Dukungan Sosial, 

Karakteristik KB MKJP dan 

Perceived Behavioral Control 

terhadap Variabel Niat 

Menggunakan MKJP 

Berdasarkan analisis data 

gabungan dua kecamatan, pengaruh 

Sikap, Dukungan Sosial, 

karakteristik KB MKJP dan 

Perceived Behavioral Control 

terhadap Niat Menggunakan MKJP 

dapat dilihat pada tabel 5 

Tabel 5. Hasil Analisis Multivariat 

Pengaruh sikap, dukungan sosial, 

karakteristik KB MKJP dan 

perceived behavioral control, 

terhadap niat menggunakan MKJP di 

Kecamatan Tambaksari dan Sawahan 

Kota Surabaya Tahun 2013 

Variabel 

Independen 

Niat menggunakan 

MKJP 

Beta p 

Sikap 0.156 0.028 

Dukungan 

sosial 
0.124 0.035 

Karakteristik 

KB MKJP 
0.219 0.000 

Perceived BC -0.251 0.000 

 

Berdasarkan analisis 

multivariat pada tabel 5 dapat dilihat 

bahwa sikap mengenai MKJP  

berpengaruh signifikan (p=0,028) 

terhadap niat menggunakan MKJP, 

dengan kuat pengaruh sebesar 0,156. 

Dukungan sosial menggunakan 

MKJP  berpengaruh signifikan 

(p=0,035) terhadap niat 

menggunakan MKJP, dengan kuat 

pengaruh sebesar 0,124. karakteristik 

KB MKJP  berpengaruh signifikan 

(p=0,000) terhadap niat 

menggunakan MKJP, dengan kuat 

pengaruh sebesar 0,219. Perceived 

Behavioral Control  berpengaruh 

signifikan (p=0,000) terhadap niat 

menggunakan MKJP, dengan kuat 

pengaruh sebesar  -0,251. 

 

PEMBAHASAN 

1) Hubungan karakteristik sosial 

ekonomi, motivasi dan 

informasi dengan penggunaan 

MKJP 

Menurut Kusumaningrum 

dalam Fienalia (2012) Usia atau 

umur dalam hubungannya dengan 

pemakaian KB berperan sebagai 

faktor intrinsik. Umur berhubungan 

dengan struktur organ, fungsi faaliah, 

komposisi biokimiawi termasuk 

system hormonal seorang wanita. 

Perbedaan fungsi faaliah, komposisi 

biokimiawi, dan system hormonal 

pada suatu periode umur 

menyebabkan perbedaan pada 

kontrasepsi yang dibutuhkan. Tetapi 

dalam penelitian ini usia tidak 

mempuyai pengaruh . terhadap 

pengetahuan tentang MKJP , sikap 

tentang MKJP , dukungan sosial 

menggunakan MKJP , persepsi 

mengenai karakteristik MKJP. Hal 

ini bisa saja terjadi karena usia 

responden umumnya < 30 tahun 

artinya masih berusia muda dimana 

pada usia ini  wanita yang muda 

cenderung untuk mempunyai 

keinginan anak yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan wanita yang 

berumur tua. Oleh karena keinginan 

tersebut, wanita muda cenderung 

memilih menggunakan metode 

kontrasepsi non jangka panjang 

seperti suntik dan pil. 

Pendidikan merupakan salah 

satu faktor yang sangat menentukan 

pengetahuan dan persepsi seseorang 

terhadap pentingnya sesuatu hal, 
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termasuk pentingnya keikutsertaan 

dalam KB. Pendidikan dalam 

penelitian ini mempuyai pengaruh . 

terhadap pengetahuan tentang MKJP 

, sikap tentang MKJP , dukungan 

sosial menggunakan MKJP , persepsi 

mengenai karakteristik MKJP. Ini 

disebabkan seseorang yang 

berpendidikan tinggi akan lebih luas 

pandangannya dan lebih mudah 

menerima ide dan tata cara 

kehidupan baru (BKKBN, 1980). 

Dalam hubungan dengan pemakaian 

kontrasepsi pendidikan akseptor 

dapat mempengaruhi dalam hal 

pemilihan jenis kontrasepsi yang 

secara tidak langsung akan 

mempengaruhi kelangsungan 

pemakaiannya (Kusumaningum, 

2010). 

Hasil analisis bivariat 

memperlihatkan bahwa pekerjaan 

tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengetahuan tentang MKJP, 

sikap tentang MKJP, sikap tentang 

MKJP, dukungan sosial 

menggunakan MKJP,  dan persepsi 

mengenai karakteristik MKJP. Hasil 

penelitian ini berbeda dengan 

penelitian Amiranty (2003) yang 

menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara 

status pekerjaan dengan penggunaan 

MKJP. Ibu yang bekerja memiliki 

peluang sebesar 2 kali untuk 

memakai MKJP dibandingkan ibu 

yang tidak bekerja (Fienalia, 2012). 

Hasil penelitian menunjukkan 

penghasilan responden tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

pengetahuan tentang MKJP, sikap 

tentang MKJP, dukungan sosial 

menggunakan MKJP, persepsi 

mengenai karakteristik MKJP.  Hasil 

penelitian di atas berbeda dengan 

pendapat Bertrand (1984) yang 

menyatakan bahwa penghasilan 

seseorang mempengaruhi 

penggunaan alat kontrasepsi 

(Maryatun, 2007).  

KB bukan hanya masalah 

demografi dan klinis tetapi juga 

mempunyai dimensi sosial-budaya 

dan agama, khususnya perubahan 

sistem nilai dan norma masyarakat 

(Kusumaningrum, 2012). Hasil 

penelitian menunjukkan sebagian 

besar responden beragama Islam. 

Hasil analisis bivariat 

memperlihatkan bahwa agama 

responden tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengetahuan 

tentang MKJP,  sikap tentang MKJP, 

dukungan sosial menggunakan 

MKJP, dan karakteristik MKJP. Oleh 

karena itu KB perlu mendapat 

dukungan masyarakat, termasuk 

tokoh agama. Walaupun awalnya 

mendapat tantangan akhirnya 

program KB didukung tokoh agama 

dengan pemahaman bahwa KB tidak 

bertentangan dengan agama dan 

merupakan salah satu upaya dalam 

pengaturan masalah kependudukan 

untuk memerangi kemiskinan, 

kebodohan, keterbelakangan dan 

ketidakpedulian masyarakat sehingga

 dapat mendukung 

pembangunan bangsa. Program KB 

juga telah memperoleh dukungan 

dari Departemen Agama Republik 

Indonesia. Hal ini terlihat dengan 

penandatanganan bersama Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN), Memorandum 

of Understanding (MoU) Nomor 1 

Tahun 2007 dan Nomor: 

36/HK.101/F1/2007 tentang 

Advokasi, Komunikasi, Informasi 

dan Edukasi Program KB Nasional 

melalui Peran Lembaga Keagamaan, 

pada 9 Februari 2007, yang berlaku 
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sampai dengan 31 Desember 2009 

(Maryatun, 2012). 

Berdasarkan analisis 

multivariat diketahui etnis atau suku 

responden berpengaruh signifikan 

terhadap pengetahuan, sikap dan  

karakteristik KB MKJP.  

Setiap anak merupakan 

cerminan harapan serta keinginan 

orang tua yang menjadi pedoman 

dari pola pikir, sikap maupun 

perilaku dari orang tua tersebut. 

Dengan demikian, setiap anak yang 

dimiliki oleh pasangan suami istri 

akan memberi pertimbangan tentang 

apakah mereka ingin memiliki anak 

dan jika ingin, berapa jumlah yang 

diinginkan (Indira, 2009). 

Berdasarkan analisis dalam 

penelitian ini, didapatkan sebagian 

besar responden memiliki  anak 1 

orang. Hasil analisis multivariat 

memperlihatkan bahwa Jumlah anak 

yang dimiliki responden berpengaruh 

signifikan terhadap pengetahuan 

tentang MKJP 

Anak adalah harapan atau 

cita-cita dari sebuah perkawinan. 

Berapa jumlah yang diinginkan, 

tergantung dari keluarga itu sendiri. 

Apakah satu, dua, tiga dan 

seterusnya. Dengan demikian 

keputusan untuk memiliki sejumlah 

anak adalah sebuah pilihan, yang 

mana pilihan tersebut sangat 

dipengaruhi oleh nilai yang dianggap 

sebagai satu harapan atas setiap 

keinginan yang dipilih oleh orang 

tua. 

Yang dimaksud Umur anak 

terkecil dalam peneitian ini adalah 

lama  hidup anak terakhir responden 

(dalam tahun). Hal ini penting 

diketahui untuk  membantu 

memberikan informasi alat 

kontrasepsi yang tepat yang sesuai 

dengan kebutuhan anak dan ibu. 

Hasil penelitian menunjukkan umur 

anak responden pada umumnya 

berada pada usia ≥ 1 tahun. Hasil 

analisis bivariat menunjukkan bahwa  

usia  anak terakhir tidak berpengaruh 

signifikan terhadap vareiabel 

penelitian yang lainnya. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa motivasi responden untuk ber 

KB dalam kategori tinggi. Demikian 

halnya bila dihubungkan motivasi 

dengan pengetahuan  akan terlihat 

bahwa motivasi mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

pengetahuan tentang MKJP. 

Motivasi adalah upaya untuk 

menimbulkan rangsangan , dorongan 

dan ataupun pembangkit tenaga pada 

seseorang dan ataupun sekelompok 

orang untuk mau berbuat 

melaksanakan sesuatu (Notoatmodjo, 

2010). Secara sederhana motivasi 

dapat diartikan sebagai faktor yang 

mendorong seseorang untuk 

bertindak dengan cara tertentu guna 

mencapai tujuan yang diinginkannya.  

Berdasarkan hasil penelitian 

dapat di lihat bahwa informasi 

responden tentang KB pada 

umumnya berada pada kategori 

tinggi.  Hasil penelitian menujukkan 

bahwa informasi berpengaruh 

signifikan terhadap sikap tentang 

MKJP dan karakteristik KB MKJP. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

pendapat  Ekarini (2008), yang 

menjelaskan bahwa Informasi 

merupakan suatu bagian dari 

pelayanan yang sangat  berpengaruh 

bagi calon akseptor maupun akseptor 

pengguna, mengetahui apakah 

kontrasepsi yang dipilih telah sesuai 

dengan kondisi kesehatan dan sesuai 

dengan tujuan akseptor dalam 

memakai kontrasepsi tersebut. 
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Informasi sangat menentukan 

pemilihan alat kontrasepsi yang 

dipilih, sehingga informasi yang 

lengkap mengenai kontrasepsi sangat 

diperlukan guna memutuskan pilihan 

metode  kontrasepsi yang akan 

dipakai.  

2) Pengaruh Pengetahuan 

terhadap Keputusan 

Menggunakan KB MKJP 

Dalam memperkenalkan 

cara-cara kontrasepsi kepada 

masyarakat tidak mudah untuk 

segera diterima karena menyangkut 

pengambilan keputusan oleh 

masyarakat untuk menerima cara-

cara kontrasepsi tersebut. Menurut 

Rogers, ada empat tahap untuk 

mengambil keputusan untuk 

menerima inovasi tersebut yaitu 

tahap pengetahuan (knowledge), 

tahap persuasi (persuasion), tahap 

pengambilan keputusan (decision),  

tahap implementasi (implementation)  

dan tahap konfirmasi (confirmation). 

Melalui tahap-tahap tersebut, inovasi 

bisa diterima maupun ditolak.  

Menurut WHO dalam 

Notoatmodjo (2010), pengetahuan 

dapat membentuk keyakinan tertentu 

sehingga seseorang berperilaku 

sesuai dengan keyakinan tersebut. 

Pengetahuan atau kognitif 

merupakan domain yang sangat 

penting untuk terbentuknya tindakan 

seseorang. 

Hasil yang didapatkan pada 

penelitian ini adalah sebagian besar 

responden memiliki pengetahuan 

tentang MKJP yang dikategorikan 

kurang sampai dengan sedang. Hasil 

analisis bivariat memperlihatkan 

bahwa pengetahuan  tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

sikap responden tentang MKJP dan 

dukungan sosial menggunakan 

MKJP, tetapi pengetahuan 

berpengaruh signifikan terhadap 

persepsi tentang karakteristik MKJP. 

3) Pengaruh Sikap terhadap Niat 

Menggunakan KB MKJP 

Hasil penelitian diperoleh 

informasi bahwa sikap responden 

tentang MKJP pada umumnya 

dikategorikan positif.  Hasil analisis 

bivariat memperlihatkan bahwa sikap 

berpengaruh signifikan terhadap niat 

responden untuk menggunakan 

MKJP. Artinya semakin positif sikap 

individu mengenai MKJP maka 

semakin tinggi pula niat untuk 

menggunakan MKJP.  

Hasil analisis multivariat 

menunjukkan bahwa sikap tentang 

MKJP berpengaruh secara signifikan 

terhadap niat untuk menggunakan 

MKJP. Hal ini berarti juga semakin 

positif sikap individu mengenai 

MKJP maka semakin tinggi pula niat 

untuk menggunakan MKJP.  

Hal ini sesuai dengan 

pendapat Ajzen & Fishbein (1980) 

dalam Yuniar (2011) bahwa sikap 

seseorang terhadap suatu perilaku 

merupakan penentu proximal apakah 

dia akan mengambil tindakan. 

Menurut Ajzen (1991), sebuah sikap 

mengacu pada evaluasi hasil 

terhadap suatu objek (misalnya 

kebijakan atau  perilaku), dan objek 

biasanya dievaluasi pada beberapa 

dimensi (misalnya ekonomi efek, 

pengaruh lingkungan, dll). 

Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sikap seseorang 

untuk menggunakan MKJP sangat 

ditentukan oleh evaluasi akhir 

seseorang terhadap manfaat dan efek 

samping MKJP yang akan 

diterimanya. 
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4) Pengaruh Dukungan Sosial 

terhadap Niat Menggunakan 

KB MKJP 

Menurut BKKBN (2001) 

penggunaan kontrasepsi merupakan 

tanggung jawab bersama pria dan 

wanita sebagai pasangan, sehingga 

metode kontrasepsi yang dipilih 

mencerminkan kebutuhan serta 

keinginan suami dan istri. Suami dan 

istri harus saling mendukung dalam 

penggunaan metode kontrasepsi 

karena KB dan kesehatan reproduksi 

bukan hanya urusan pria atau wanita 

saja.  

Hasil penelitian diperoleh 

informasi bahwa dukungan sosial 

yang diterima oleh responden 

dikategorikan tinggi.  Hasil analisis 

bivariat memperlihatkan bahwa 

dukungan sosial berpengaruh 

signifikan  terhadap niat responden 

untuk menggunakan MKJP.  

5) Pengaruh Karakteristik KB 

MKJP terhadap Niat 

Menggunakan MKJP 

Hasil pengujian bivariat dan 

multivariat didapatkan hasil 

karakteristik KB MKJP berpengaruh 

terhadap niat menggunakan MKJP.  

Pemakaian alat kotrasepsi 

merupakan bentuk perilaku 

seseorang yang didasari nilai positif 

pada kegiatan tersebut baik dengan 

tujuan tertentu maupun sekedar 

mengikuti lingkungannya. Hal 

tersebut menekankan pentingnya 

sebuah niat dan pemikiran yang 

positif terhadap perilaku seseorang. 

Fishbein dan Ajzen (1975) 

menyebutkan bahwa keyakinan 

akibat perilaku merupakan 

pengetahuan yang berasal dari diri 

sendiri yang positif maupun negatif. 

Dari hal tersebut akan menghasilkan 

sikap yang selanjutnya akan 

menumbuhkan niat untuk melakukan 

sesuatu (Maryatun, 2009). 

Connor dan Norman (1995) 

menyebutkan bahwa persepsi 

kerentanan (persepsi kemungkinan 

pribadi) merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi apa yang 

orang putuskan kemudian (Glanz, 

2003). 

6) Pengaruh Perceived Behavior 

Control terhadap Niat 

Menggunakan KB MKJP 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa  perceived behavior control 

berpengaruh signifikan terhadap niat 

menggunakan MKJP. Hasil analisis 

data tersebut menunjukkan bahwa 

semakin tinggi perceived behavior 

control  maka semakin ketat atau 

tinggi niat untuk menggunakan 

MKJP. 

Dalam penelitian ini perilaku 

dinterpretasikan juga sebagai niat 

sebagai bagian dari perilaku 

seseorang untuk menggunakan 

MKJP. Oleh karena itu seseorang 

dianggap mempunyai perceived 

behavior control apabila komposisi 

keyakinan mengendalikan atau 

keyakinan tentang berbagai faktor 

yang memfasilitasi atau menghambat 

perilaku untuk menggunakan MKJP 

dan daya kontrol yang dimiliki oleh 

seseorang lebih dari berbagai faktor 

yang dimiliki. 

 Hal ini sesuai dengan 

pendapat Ajzen (2002) menyatakan 

bahwa selain sikap dan norma 

subjektif, perilaku individu juga 

dipengaruhi oleh  Perceived 

behavior control. 

7) Pengaruh Niat terhadap 

Pengambilan Keputusan 

Menggunakan KB MKJP 

Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa niat 
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menggunakan KB MKJP 

berpengaruh signifikan terhadap 

Pengambilan keputusan 

menggunakan KB MKJP. 

Hasil analisis data ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi niat 

menggunakan KB MKJP 

makaseseorang akan  semakin ketat 

melakukan tindakan pengambilan 

keputusan. 

Perilaku individu   untuk 

menggunakan MKJP dapat 

diprediksi melalui niat atau 

intensnya. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Fishbein dan Ajzen (1957), 

menyatakan bahwa cara yang paling 

efektif untuk mengetahui apakah 

individu akan menampilkan atau 

tidak menampilkan suatu perilaku 

adalah dengan menanyakan atau 

mengetahui niat individu tersebut 

untuk melakukan suatu perilaku. Niat 

merupakan maksud yang dapat 

digunakan untuk memprediksikan 

suatu perilaku tertentu. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan ini merupakan 

kesimpulan hasil, analisis hasil dan 

pembahasan penelitian pada bab 

sebelumnya. Berdasarkan hal 

tersebut maka kesimpulan penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Karakteristik sosial ekonomi 

(pendidikan, penghasilan, etnis 

atau suku, agama, jumlah anak 

yang dimiliki), motivasi, 

informasi, pengetahuan, sikap, 

dukungan sosial, karakteristik 

KB MKJP, perceived behavior 

control dan niat berhubungan 

dengan pengambilan keputusan 

menggunakan MKJP. 

2. Karakteristik sosial ekonomi, 

motivasi dan informasi 

berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan 

menggunakan MKJP. 

3. Pengetahuan, sikap, dukungan 

sosial, karakteristik KB MKJP , 

perceived behavior control dan 

niat  berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan 

menggunakan MKJP  

4. Ada perbedaan pengambilan 

keputusan menggunakan MKJP 

dan non MKJP pada PUS 

MUPAR di Kecamatan 

Tambaksari dan Sawahan Kota 

Surabaya. 

Sesuai hasil penelitian, 

menunjukkan bahwa untuk dapat 

memahami proses pengambilan 

keputusan menjadi akseptor KB 

MKJP, maka disaranan kepada pihak 

BKKBN untuk : 

1. Perlunya peningkatan 

pengetahuan tentang KB MKJP 

bagi calon akseptor KB baru dan 

pasangannya, yang dapat 

dilakukan melalui  pemberian 

informasi secara lengkap tentang 

KB MKJP  pada saat konsultasi 

pertama sebelum memutuskan 

memilih salah satu alat 

kontrasepsi tertentu. 

2. Perlunya membangun informasi 

positif tentang KB MKJP yang 

dapat  dilakukan dengan  

melibatkan peran kader 

kesehatan, tokoh masyarakat, 

tokoh agama dan tokoh adat  

melalui kegiatan penyuluhan dan 

penyebaran  informasi tentang 

keberhasilan  pemakaian KB 

MKJP.    

3. Perlunya membangun kesadaran 

kepada PUS MUPAR bahwa 

pemanfaatan MKJP  merupakan  

suatu kebutuhan dan alternatif 

berkontrasepsi yang aman. 



18 
 

4. Perlunya peningkatan kesadaran 

dan komitmen dari petugas 

pemberi pelayanan kesehatan 

dalam melaksanakan tugas KIE 

dalam  pelayanan kontrasepsi, 

sehingga diharapkan setiap 

tenaga kesehatan akan bersedia 

memberikan informasi lengkap 

tentang MKJP. 

5. Perlunya peningkatan kesadaran 

dan komitmen dari petugas 

pemberi pelayanan kesehatan 

agar senantiasa memotivasi calon 

akseptor KB untuk 

memanfaatkan MKJP sebagai 

salah satu pilihan kontrasepsi. 
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