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Staf Pengajar Akper Binalita Sudama Medan 

 

Abstrak 

Penelitian ini diawali dengan masalah rendahnya dan semakin menurunnya 

penggunaan  metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pada pasangan usia subur. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh sikap, norma subjektif dan 

perceived behavioural control terhadap niat menggunakan KB MKJP dan Non 

MKJP pada Pasangan Usia Subur Muda Paritas Rendah di Kota Surabaya. 

Rancangan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan kasus-

kontrol (case-control). Penelitian dilakukan di kecamatan Tambaksari Kota 

Surabaya. Unit analisis yaitu pasangan usia subur muda paritas rendah yang  

menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang dan non metode kontrasepsi 

jangka panjang. Besar sampel dihitung secara proporsional dan memenuhi ketentuan 

sample size yaitu sebesar 93 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap 

tidak berpengaruh signifikan terhadap niat menggunakan metode kontrasepsi jangka 

panjang, norma subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap niat menggunakan 

metode kontrasepsi jangka panjang, perceived behavioural control tidak 

berpengaruh signifikan terhadap niat menggunakan metode kontrasepsi jangka 

panjang. Dengan hasil penelitian ini maka dapat dipakai sebagai dasar 

mengembangkan strategi BKKBN dalam mengelola dan memasarkan KB metode 

kontrasepsi jangka panjang. 

Kata Kunci: sikap, norma subjektif, perceived behavioural control, niat, metode 

kontrasepsi jangka panjang, pasangan usia subur muda paritas rendah. 

 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan Riskesdas (2010), 

penggunaan alat atau cara KB pada 

kelompok perempuan berstatus kawin 

usia 10-49 tahun dan pasangannya 

secara nasional adalah 55,85%. 

Kelompok usia reproduksi 25-39 

tahun adalah pengguna KB terbanyak 

mencapai hampir 62%. Jenis alat KB 

yang digunakan secara Nasional, 

didominasi oleh cara suntik (32,3%), 

selanjutnya Pil (12,8%), AKDR/Spiral 

(5,1%), Sterilisasi wanita/MOW 

(2,1%), susuk/implant (1,4%), dan 

kondom (1,1%).  

Berdasarkan hasil survei 

pemantauan PUS melalui Mini Survei 

(2011), tentang perkembangan 

pencapaian MKJP selama beberapa 

periode cenderung tidak mengalami 

perubahan yaitu berkisar antara 11,6 

persen sampai dengan 12,7 persen. 

Penggunaan kontrasepsi 

merupakan salah satu upaya dalam 

Program Keluarga Berencana 

untukpengendalian fertilitas atau 

menekan pertumbuhan penduduk yang 

paling efektif. Di dalampelaksanannya 

diupayakan agar semua metoda atau 

alat kontrasepsi yang disediakan dan 

ditawarkankepada masyarakat 

memberikan manfaat optimal dengan 



meminimalkan efek samping 

maupunkeluhan yang ditimbulkan.  

Metoda Kontrasepsi Jangka 

Panjang adalah kontrasepsi yang dapat 

dipakai dalam jangka waktu lama, 

lebih dari dua tahun, efektif dan 

efisien untuk tujuan pemakaian 

menjarangkan kelahiran lebih dari 3 

tahun atau mengakhiri kehamilan pada 

pasangan yang sudah tidak ingin 

tambah anak lagi. Jenis metoda yang 

termasuk dalam kelompok ini adalah 

metoda kontrasepsi mantap (pria dan 

wanita), implant, dan Intra Uterine 

Device (IUD). Berbeda dengan di 

negara Eropa umumnya, MKJP yang 

dikenal dengan Long Acting 

Contraceptive System (LACS) adalah 

metoda kontrasepsi yang 

penggunaannya tidak setiap hari 

(seperti pil) atau tidak digunakan 

setiap melakukan sanggama (seperti 

kondom), dengan demikian suntikan 

KB dalam hal ini digolongkan sebagai 

MKJP. LongActing Contraceptive 

System dikelompokkan menurut 

Reversible (IUD, Implant, suntikan) 

dan Irreversible (Kontap pria dan 

wanita) (Asih dan Oesman, 2009). 

MKJP yang sebelumnya 

dikenal dengan MKET (Metoda 

Kontrasepsi Efektif Terpilih) telah 

mulai digalakkan oleh pemerintah di 

Indonesia lebih dari 10 tahun yang 

lalu. Beberapa penelitian yang 

berhubungan dengan MKJP telah 

dilakukan selama kurun waktu 

tersebut (Asih dan Oesman, 2009). 

Penelitian tentang MKJP di Provinsi 

Riau pada tahun 2008, dengan metoda 

PDCACycle, yang tidak jauh berbeda 

dengan metoda Operational Research 

di tingkat puskesmas, mengungkap 

bahwa rendahnya pemakaian MKJP 

disebabkan oleh rendahnya 

pengetahuan masyarakat tentang 

MKJP dimana kualitas sosialisasi 

MKJP masih belum optimal. 

Dibuktikan bahwa dengan 

memperbaiki kualitas sosialisasi 

MKJP termasuk tenaga, sarana dan 

prasarana dapat meningkatkan 

pengetahuan klien tentang MKJP dan 

bahkan partisipasi klien yang datang 

ke puskesmas tersebut untuk 

menggunakan MKJP makin 

bertambah, terutama terhadap kontap 

wanita. 

Pemakaian MKJP memiliki 

banyak keuntungan, baik dilihat dari 

segi program, maupun dari sisi klien 

(pemakai). Disamping mempercepat 

penurunan TFR, penggunaan 

kontrasepsi MKJP juga lebih efisien 

karena dapat dipakai dalam waktu 

yang lama serta lebih aman dan 

efektif. Dilihat angka kegagalan 

MKJP relatif lebih rendah dibanding 

non-MKJP. Angka kegagalan MKJP 

dilaporkan sebesar 0-2 per1000 

pengguna, sedangkan metoda non-

MKJP dilaporkan terjadi lebih dari 10 

per 1000 pengguna. Dari hal tersebut 

terlihat bahwa metoda MKJP lebih 

efektif untuk dapat mencegah 

terjadinya kehamilan pada 

penggunanya (Prawiro, 1999).  

Dilain pihak, di dalam 

pengelolaan pelayanan kontrasepsi di 

masyarakat pemerintah telah 

menerapkan kebijakan penggunaan 

kontrasepsi yang rasional, efektif dan 

efisien. Pemerintah dituntut untuk 

memberikan pelayanan KB dengan 

memperhatikan kepuasan klien. Hal 

ini sesuai dengan pendapat 

Haimovich, pada Konggres Nasional 

Ginekologi (September, 2009) di 

Spanyol yang menghimbau para 

profesi perlunya upaya untuk 

membantu apa yang diinginkan klien 

dan dituntut dapat beradaptasi untuk 

memenuhi kebutuhan/kepuasan klien. 

Penyiapan berbagai metoda 

kontrasepsi dengan Cafetaria System 

juga sudah menjadi arah kebijakan 

BKKBN. Sejalan dengan itu, 

penerapan pelayanan KB-MKJP, 

dituntut memberikan pelayanan yang 



berkualitas, rasional, efektif dan 

efisien. 

Pelayanan MKJP perlu 

didukung dengan tenaga kesehatan 

yang profesional dan kompeten. 

Sementara penggunaan MKJP lebih 

tepat dan efektif digunakan jika 

keluarga sudah tidak menginginkan 

anak lagi atau ingin membatasi atau 

menjarangkan kelahiran dalam waktu 

yang cukup lama yang disesuaikan 

dengan umur dan jumlah anak yang 

dimiliki. Hasil penelitian Haimovich 

(2009) melaporkan telah terjadi 

peningkatan penggunaan metoda 

kontrasepsi LARCS di 14 negara 

Eropa, yaitu dari 18 persen (2003-

2004) menjadi 20 persen (2005-2006). 

Diantara metoda ini, yang tertinggi 

digunakan wanita adalah IUD jenis 

LNG-IUS dan Cu-IUD. Metoda ini 

umumnya digunakan oleh wanita usia 

diatas 30 tahun, sudah mempunyai 

anak dan tidak ingin tambah anak lagi 

serta ditujukan bagi mereka yang ingin 

mencari solusi untuk menggunakan 

kontrasepsi jangka panjang. 

Di Indonesia pemakaian 

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 

(MKJP) masih rendah dan terus 

mengalami penurunan.  Berdasarkan 

SDKI, peserta KB Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 

menurun dari 14,6 persen (2002/03) 

menjadi 10,9 persen (2007). Metode 

kontrasepsi IUD cenderung 

mengalami penurunan dari 8,1 persen 

(SDKI 1997) menjadi 6,2 persen 

(SDKI 2002/03) dan turun lagi 

menjadi hanya 4,9 persen (SDKI 

2007). Penggunaan kontrasepsi 

Implant juga cenderung mengalami 

penurunan lebih dari 50 persen, dari 6 

persen (SDKI 1997) menjadi 2,8 

persen (SDKI 2007). Walaupun MOW 

sempat mengalami peningkatan 

sebesar 3,7 persen (SDKI 2002/03), 

namun kembali turun menjadi 3 

persen (SDKI 2007). Tren MOP 

sempat mengalami stagnasi di angka 

0,4 persen (SDKI 1997 dan 2002/03), 

dan kembali turun menjadi 0,2 persen 

(SDKI 2007).  

Pola penggunaan kontrasepsi 

di Indonesia masih didominasi oleh 

metode kontrasepsi hormonal dan 

bersifat jangka pendek. Metode 

kontrasepsi seperti suntikan cenderung 

mengalami peningkatan dari 21,1 

persen (SDKI 1997), 27,8 persen 

(SDKI 2002/2003), menjadi 31,8 

persen (SDKI 2007). 

Di Provinsi Jawa Timur 

berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi 

Jawa Timur (2010), Jumlah PUS di 

Jawa Timur tahun 2010 yang tercatat 

8.416.637 orang. Dari jumlah PUS 

tersebut yang menjadi peserta KB baru  

sebanyak 832.423 orang (9,89%) dan 

peserta KB aktif sebanyak 5.828.183 

(69,25%). Cakupan KB aktif  tersebut 

masih dibawah target 70%. 

 

Tabel 1. Angka Prevalensi 

Kontrasepsi 

No

. 

Metode Tahun 

199

7 

2002/200

3 

200

7 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Suntik 
PIL 

Kondo

m 
IUD 

Implant 

MOW 
MOP 

MAL 

21,1 
15,4 

0,7 

8,1 
6 

3 

0,4 

-  

27,8 
13,2 

0,9 

6,2 
4,3 

3,7 

0,4 
0,1 

31,8 
13,2 

1,3 

4,9 
2,8 

3 

0,2 
0 

Sumber: Survei Demografi dan 

Kesehatan Indonesia 1997, 

2002/2003, 2007. 
Berdasarkan jenis kontrasepsi 

yang digunakan peserta KB aktif 

22,2% akseptor memilih metode 

kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 

seperti IUD, implan dan MOW/MOP, 

sedangkan 77,8% memilih non metode 

kontrasepsi jangka panjang(Non-

MKJP) seperti pil, suntik, maupun 

kondom. Kecenderungan yang sama 

juga terjadi pada peserta KB baru 

yaitu 86,47% akseptor lebih memilih 



non metode kontrasepsi jangka 

panjang (non-MKJP) dan sebagian 

besar memilih suntik (62,57%). 

Keberhasilan program KB 

sangat penting peranannya dalam 

upaya menekan angka pertumbuhan 

penduduk di Indonesia dan juga bagi 

penurunan angka kematian ibu yang 

masih cukup tinggi bila dibandingkan 

dengan negara lain. Salah satu strategi 

dari pelaksanaanprogram KB sendiri 

seperti tercantum dalam Rencana 

PembangunanJangka Menengah 

Nasional (RPJMN) tahun 2012-2014 

adalah meningkatnya penggunaan 

metode kontrasepsi jangka panjang 

(MKJP). MKJP menjadi alternatif 

pilihan metode kontrasepsiyang ideal 

karena bersifat jangka panjang dan 

memiliki banyak keuntungan. Namun 

ternyata ada kecenderungan 

penurunan angka cakupan pemakaian 

MKJP dari tahun ke tahun dalam skala 

nasional maupun lokal (Witjaksono, 

2012). 

Menggunakan metode 

kontrasepsi sebenarnya adalah suatu 

bentuk perilaku yang ditampilkan 

seseorang. Untuk melihat bagaimana 

suatu perilaku akan ditampilkan 

seseorang maka kita harus mengetahui 

alasan perlunya perilaku tersebut 

ditampilkan atau tidak melalui 

niatnya/intensinya. Niat/intensi 

merupakan indikasi kecenderungan 

seseorang untuk melakukan suatu 

perilaku dan menjadi anteseden 

langsung dari perilaku tersebut (Ajzen, 

2005). Dalam hal ini niat/intensi 

seseorang dapat diprediksi melalui 

tiga faktor, yaitu sikap, norma 

subyektif, dan persepsi kontrol 

perilaku (perceived behavioural 

control) terhadap perilaku. 

  Niat atau intensi menggunakan 

MKJP atau tidak menggunakan MKJP 

merupakan suatu bentuk perilaku yang 

diperlihatkan oleh PUS sebagai 

sebuah hasil dari sikap, norma 

subjektif dan perceived behavioural 

control. Rendahnya pemakaian MKJP 

di kalangan PUS MUPAR diduga 

berhubungan dengan niat atau intensi 

dan berbagai variabel atau faktor yang 

mempengaruhinya. Berdasarkan hal 

tersebut, penulis bermaksud untuk 

mengetahui bagaimanakah pengaruh 

sikap, norma subjektif dan perceived 

behavioural control terhadap niat 

menggunakan KB Metode Kontrasepsi 

Jangka Panjang pada Pasangan Usia 

Subur Muda Paritas Rendah di 

Kecamatan Tambaksari Kota 

Surabaya. 

Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis Pengaruh sikap, 

norma subjektif dan perceived 

behavioural control terhadap niat 

menggunakan KB MKJP dan Non 

MKJP pada PUS MUPAR di 

Kecamatan Tambaksari Kota 

Surabaya. 

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 kecamatan  

Tambaksari Kota Surabaya. Waktu 

penelitian ini dilaksanakan bulan Juli 

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 93 responden yang dibagi ke 

dalam kelompok kasus sebanyak 31 



responden dan kelompok kontrol 

sebanyak 62 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 

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, 

sikap, norma subjektif, perceived  

behavioural control, dan  niat 

menggunakan MKJP. 

HASIL 

1. Variabel  Sikap terhadap Niat 

menggunakan MKJP 

Berdasarkan hasil analisis data, 

menunjukkan bahwa sikap tidak 

memiliki korelasi terhadap niat 

menggunakan MKJP, hal ini dapat 

dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Korelasi Variabel 

Sikap tentang MKJP terhadap Niat 

menggunakan MKJP di Kecamatan 

Tambaksari Kota Surabaya Tahun 

2013 

Variabel Niat 

Sikap 

tentang 

MKJP 

Pearson Correlation           0.068 

Sig.(2-tailed)                      0.520 
N                                              93 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat 

dilihat bahwa nilai signifikan yang 

dimiliki variabel  sikap sebesar 0.520 

(<0.05) maka Ho diterima. Pada angka 

koefisien sikap sebesar 0.068 (<0.05) 

menunjukkan tidak terdapat pengaruh 

yang searah terhadap niat 

menggunakan MKJP. Artinya 

sepositif apapun sikap responden 

tentang MKJP  tidak akan 

berpengaruh apapun terhadap  niat 

responden untuk menggunakan MKJP. 

 

2. Variabel Norma Subjektif 

terhadap Niat Menggunakan 

MKJP 

Berdasarkan hasil analisis data, 

menunjukkan bahwa norma subjekti  

tidak memiliki korelasi terhadap niat 

menggunakan MKJP, hal ini dapat 

dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Korelasi Variabel 

Norma Subjektif  terhadap Niat 

menggunakan MKJP di Kecamatan 

Tambaksari Kota Surabaya Tahun 

2013. 

 

Variabel Niat 

Norma 

Subjektif 

Pearson Correlation                   0.035 

Sig. (2-tailed)                             0.742 

N                                                     93 

  

Berdasarkan tabel 3. dapat 

dilihat bahwa nilai signifikan yang 

dimiliki variabel norma subjektif  

sebesar 0.742 (<0.05) maka Ho 

diterima. Pada angka koefisien norma 

subjektif sebesar 0.035 (<0.05) 

menunjukkan tidak terdapat pengaruh 

yang searah terhadap niat 

menggunakan MKJP. Artinya setinggi 

apapun norma subjektif yang 

diberikan kepada responden tidak 

akan berpengaruh apapun terhadap 

niat responden untuk menggunakan 

MKJP. 

3. Variabel Perceived Behavioural 

Control terhadap Niat 

Menggunakan MKJP 

Berdasarkan hasil analisis data, 

menunjukkan bahwa perceived 

behavioural control memiliki korelasi 

terhadap niat menggunakan MKJP, hal 

ini dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Korelasi Variabel 

Perceived Behavioral Control 



terhadap Niat menggunakan MKJP 

di Kecamatan Tambaksari Kota 

Surabaya Tahun 2013 
Variabel Niat 

Perceived 

Behavioural  

Control 

Pearson Correlation      -0.334** 
Sig.(2-tailed)                  0.001 
N                                       93 

 

Berdasarkan tabel 4. dapat 

dilihat bahwa nilai signifikan yang 

dimiliki variabel Perceived 

Behavioural Control sebesar 0.001 

(<0.05) maka Ho ditolak. Pada angka 

koefisien Perceived Behavioural 

Control sebesar -0.334 (<0.05) 

menunjukkan terdapat pengaruh yang 

searah terhadap niat menggunakan 

MKJP. Artinya semakin tinggi 

perceived behavioural control  

responden, maka akan semakin tinggi 

niat responden untuk menggunakan 

MKJP. 

 

4. Analisis Multivariat Variabel 

Penelitian 

Analisis Multivariat dilakukan 

untuk mengetahui hubungan lebih dari 

satu variabel independen dengan satu 

variabel dependen, dengan uji statistik 

regresi linier berganda untuk tiga 

prediktor. Uji ini bertujuan untuk 

meramalkan keadaan (naik turunnya) 

variabel dependen, bila tiga variabel 

independen sebagai faktor prediktor 

dimanipulasi (dinaikturunkan 

nilainya).  

Pengaruh variabel sikap, 

norma subjektif dan perceived 

behavioural control terhadap niat 

untuk menggunakan MKJP di 

Kecamatan Tambaksari dapat 

diketahui dengan menggunakan 

perhitungan regresi linier berganda 

dengan metode enter. Metode enter 

digunakan untuk melihat korelasi 

ganda ketiga variabel independen 

secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Hasil analisis data 

dapat dilihat pada tabel 5. 

 

Tabel 5. Hasil Analisis Multivariat 

Pengaruh Signifikan sikap,norma 

subjektif dan perceived behavioural 

control sebagai Prediktor Niat 

menggunakan MKJP di Kecamatan 

Tambaksari Kota Surabaya Tahun 

2013 

 
 Sum of 

Square 

df M² F Sig. 

Regression 

Residual 

Total 

1.815 
14.443 
16.258 

3 
89 
92 

.605 

.162 
3.728 .014 

 

Berdasarkan hasil analisis data, 

tabel 5.18 menunjukkan probabilitas 

sebesar 0.014 (<0.05) sehingga 

koefisien regresi sikap, dukungan 

sosial, dan perceived behavioural 

control tidak sama dengan nol atau 

ketiga variabel independen secara 

simultan berpengaruh terhadap niat 

menggunakan MKJP. Pada nilai 

koefisien F hitung sebesar 3.728 lebih 

besar dari nilai F tabel sebesar 2.82, 

maka menunjukkan ketiga variabel 

independen secara simultan atau 

bersama-sama berpengaruh secara 

signifikan terhadap niat menggunakan 

MKJP. Hal ini berarti Ho ditolak. 

Untuk menginterpretasikan 

koefisien parameter variabel 

independen dapat menggunakan 

Unstandardizet Coeffisients. 

Tabel 6. Hasil Analisis Multivariat 

Pengaruh sikap, norma subjektif, 

dan perceived behavioural control 

sebagai Prediktor Niat 

menggunakan MKJP di Kecamatan 

Tambaksari Kota Surabaya Tahun 

2013 

 Unstandardized 

Coefficients 

 B Std. 

Error 

Konstan 

Sikap 

Norma 

Subjektif 

Perceived 

Behavioural 

Control 

2.566 
-.009 

-.010 

-.288 

.537 

.175 

.084 

.088 



 

Pada persamaan tabel 6. 

menunjukkan bahwa semua parameter 

koefisien bertanda negatif, yaitu sikap 

(X1), norma subjektif (X2), dan 

perceived behavioural control (X3). 

Hal ini berarti bahwa setiap perubahan 

salah satu variabel independen akan 

menyebabkan perubahan variabel 

dependen dengan arah yang sama jika 

variabel dependen konstan. Persamaan 

regresi memiliki nilai p=0.05 yang 

berarti persamaan ini dapat digunakan 

karena memiliki tingkat kepercayaan 

95% dengan tingkat kesalahan 5%. 

Sehingga dapat diberlakukan ke 

populasi di Kecamatan Tambaksari 

Kota Surabaya. 

 

PEMBAHASAN 

1. Pengaruh Sikap terhadap Niat 

Menggunakan KB MKJP 

Menurut Gagne & Briggs 

(1974) dalam Yuniar (2011), sikap 

merupakan suatu keadaan internal 

(internal state) yang mempengaruhi 

pilihan tindakan individu terhadap 

objek, orang atau kejadian tertentu. 

Sikap merupakan kecenderungan 

kognitif, afektif, dan tingkah laku 

yang dipelajari untuk berespon secara 

positif atau negatif terhadap objek, 

situasi, institusi, konsep atau 

seseorang (Aiken, 2002 dalam Yuniar 

2011). 

Analisis korelasi bivariat 

pearson digunakan untuk 

membuktikan korelasi dua variabel 

yaitu masing-masing variabel 

independen terhadap variabel 

dependen. Hasil analisis bivariat 

menunjukkan bahwa sikap tentang 

MKJP tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap niat untuk 

menggunakan MKJP.  

Hal ini berbeda 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. 

Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Oskamp (1991) dalam 

Yuniar (2011), yang mengemukakan 

bahwa sikap dipengaruhi oleh proses 

evaluatif yang dilakukan individu.    

Berdasarkan theory of planned 

behavior, sikap terhadap perilaku 

ditentukan oleh adanya belief tentang 

konsekuensi perilaku, yang disebut 

behavioral belief. Setiap behavioral 

belief ini menghubungkan perilaku 

dengan hasil atau konsekuensi tertentu 

dari perilaku. 

2. Pengaruh Norma Subjektif  

terhadap Niat Menggunakan KB 

MKJP 

Norma Subjektif yang 

dimaksud pada penelitian ini meliputi 

dukungan suami, keluarga dan petugas 

kesehatan yang diberikan pada ibu 

dalam menggunakan metode 

kontrasepsi 

Menurut BKKBN (2000) 

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 keluarga berencana dan 

kesehatan reproduksi bukan hanya 

urusan pria atau wanita saja.  

Dukungan keluarga adalah 

bantuan yang diberikan kepada 



seseorang yang memiliki ikatan 

persaudaraan dapat berupa informasi, 

tingkah laku tertentu, ataupun materi.  

Dukungan petugas kesehatan 

adalah bantuan yang diberikan oleh 

petugas kesehatan kepada seseorang 

dapat berupa informasi ataupun 

tingkah laku tertentu. 

Hasil penelitian diperoleh 

informasi bahwa dukungan sosial 

yang diterima oleh responden 

dikategorikan tinggi. Hasil analisis 

bivariat memperlihatkan bahwa 

dukungan sosial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap niat responden 

untuk menggunakan MKJP.  

Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Pembayun (2003) yang 

menyatakan tidak ada hubungan 

bermakna antara dorongan lingkungan 

dengan pemakaian kontrasepsi 

mantap.  

Di sisi lain, penelitian ini tidak 

sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Tatarini (2009) yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara dukungan suami dengan 

pemakaian alat kontrasepsi (p=0,001). 

Dukungan sosial dari suami 

bukan satu-satunya faktor yang 

menentukan seorang istri dalam 

memakai alat kontrasepsi jangka 

panjang, tetapi ada faktor lain seperti 

status, pandangan pribadi, serta rasa 

keberdayaan seorang istri yang sangat 

menentukan pilihan akan alat 

kontrasepsi yang digunakan.  

3. Pengaruh Perceived Behavioural 

Control terhadap Niat 

Menggunakan KB MKJP 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa  perceived behavioural contro 

lberpengaruh positif dan signifikan 

terhadap niat menggunakan MKJP. 

Hasil pengolahan data tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tinggi 

perceived behavioural control maka 

semakin ketat atau tinggi niat untuk 

menggunakan MKJP. 

Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Tsai (2010) 

menyatakan bahwa ada hubungan 

yang erat antaraPerceived behavior 

controlsecara keseluruhan dengan 

perilaku. Lebih jauh dalam 

penelitiannya Tsai (2010) menyatakan 

bahwa Perceived behavioural control 

ditentukan oleh keyakinan tentang 

akses ke sumberdaya yang dibutuhkan 

dalam rangka untuk bertindak sukses, 

keberhasilan yang dirasakan ditambah 

dengn sumber daya (informasi, 

kemampuan, keterampilan, 

ketergantungan atau kemerdekaan dari 

lain, hambatan, peluang) yang 

dimiliki. 

Dalam penelitian ini niat 

sebagai bagian dari perilaku seseorang 

untuk menggunakan MKJP. Oleh 

karena itu seseorang dianggap 

mempunyai perceived behavioural 

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 (1985) menyatakan bahwa 

selain sikap dan norma subjektif, 

tujuan individu juga dipengaruhi oleh  

Perceived behavioural control. 

Konstruk Perceived 

behavioural control dikembangkan 

untuk melengkapi theory reasoned of 

action (Fishbein dan Ajzen, 1975) 

yang berasumsi bahwa perilaku sosial 

manusia selalu berada di dalam 

kondisi di bawah kontrol dan dapat 

diprediksi berdasarkan terjadinya 

gejala perilaku. Perceived behavioural 

control muncul berdasarkan asumsi 

bahwa pada suatu situasi, seseorang 

kemungkinan akan mengalami 

kesenjangan kontrol terhadap niat 

perilakunya, kesenjangan tersebut 

terjadi karena faktor diluar dirinya 

sendiri. 



Perceived behavioural control 

tidak hanya mempengaruhi niat, tetapi 

juga dapat langsung mempengaruhi 

perilaku individu. Sejalan dengan hal 

tersebut, ketika kemampuan 

mengendalikan perilaku untuk 

menggunakan MKJP meningkat, maka 

akan berpengaruh terhadap semakin 

baiknya niat dan perilaku 

menggunakan MKJP. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden 

memiliki kemampuan yang tinggi 

mengendalikan perilakunya sendiri 

untuk menggunakan MKJP. 

Kemampuan seseorang untuk 

memutuskan sendiri metode 

kontrasepsi apa yang digunakan akan 

berpengaruh terhadap perilakunya, 

termasuk niatnya untuk menggunakan 

MKJP. 

Oleh karena itu, Perceived 

behavioural control dianggap sebagai 

faktor yang sangat mempengaruhi 

perilaku seseorang untuk 

menggunakan MKJP. Kemampuan 

seseorang dalam mengendalikan 

perilakunya akan berdampak pada niat 

dan perilakunya dan hasilnya akan 

memberikan hasil yang positif dengan 

alternatif pilihan untuk menggunakan 

MKJP. 

Berdasarkan keterkaitan 

temuan empirik dengan kajian teori 

yang telah dibahas, maka dapat 

disimpulkan bahwa  pada umumnya 

seorang individu yang membutuhkan 

kontrasepsi telah mampu 

mengendalikan perilakunya termasuk 

niatnya untuk menggunakan MKJP di 

kecamatan Tambaksari Kota 

Surabaya. 

4. Pengaruh Sikap, Norma 

Subjektif dan Perceived 

Behavioural Control terhadap 

Niat Menggunakan MKJP 

Intensi atau niat akan terwujud 

dalam tingkah laku yang sebenarnya 

jika seseorang mempunyai 

kesempatatan yang baik dan waktu 

yang tepat untuk merealisasikannya. 

Intensi atau niat PUS MUPAR untuk 

menggunakan MKJP merupakan 

probabilitas PUS MUPAR untuk 

menggunakan MKJP dilihat dari kuat 

tidaknya niat (keinginan) PUS 

MUPAR untuk menampilkan perilaku 

yang terkait dengan MKJP. Penelitian 

ini menunjukkan bahwa intensi atau 

niat PUS MUPAR di Kecamatan 

Tambaksari untuk menggunakan 

MKJP tinggi sebesar 100%. Tingginya 

intensi atau niat PUS MUPAR 

disebabkan manfaat dari penggunaan 

MKJP tersebut. 

Bila dikorelasikan secara 

bivariat variabel independen dengan 

intensi atau niat PUS MUPAR maka 

sikap dan norma subjektif  

menunjukkan korelasi yang tidak 

signifikan. Namun secara simultan 

atau bersama-sama ketiga variabel 

independen berkorelasi secara 

signifikan dengan intensi atau niat 

PUS MUPAR (p=0,014). Pada 

dasarnya sikap dan norma subjektif 

berkorelasi dengan intensi atau niat 

namun sikap dan norma subjektif 

berkorelasi lemah terhadap intensi 

atau niat. Ketika ketiga variabel 

independen digabung secara bersama-

sama, ketiganya berpengaruh secara 

signifikan terhadap intensi atau niat 

sehingga secara simultan sikap, norma 

subjektif dan perceived behavioural 

control dapat memprediksi intensi 

atau niat PUS MUPAR untuk 

menggunakan MKJP. 

Berdasarkan tabel 6. 

didapatkan persamaan regresi linier 

berganda dengan analisis, yaitu nilai 

konstanta pada persamaan sebesar 

2.566 dapat diartikan jika variabel 

independen dalam penelitian sama 

dengan nol, secara rata-rata variabel di 

luar penelitian akan meningkatkan 

intensi atau niat PUS MUPAR 

menggunakan MKJP sebesar 2.566 

satuan. Nilai satuan koefisien variabel 

sikap (X1) sebesar -0,009 dapat 



diartikan bahwavariabel sikap 

berpengaruh positif terhadap intensi 

atau niat PUS MUPAR menggunakan 

MKJP. Hal ini berarti bahwa jika 

variabel sikap meningkat 1 satuan, 

maka intensi atau niat PUS MUPAR 

menggunakan MKJP akan meningkat 

sebesar -0,009 satuan, sebaliknya. 

Sedangkan pada nilai satuan koefisien 

variabel norma subjektif (X2) sebesar 

-0,010 dapat diartikan bahwa variabel 

norma subjektif berpengaruh positif 

terhadap intensi atau niat PUS 

MUPAR menggunakan MKJP. Hal ini 

berarti bahwa jika variabel norma 

subjektif  meningkat 1 satuan, maka 

intensi atau niat PUS MUPAR 

menggunakan MKJP akan meningkat 

sebesar -0,010 satuan, sebaliknya. 

Untuk nilai satuan koefisien variabel 

perceived behavioural control (X3) 

sebesar -0,288 dapat diartikan bahwa 

variabel perceived behavioural control 

berpengaruh positif terhadap intensi 

atau niat PUS MUPAR menggunakan 

MKJP. Hal ini berarti bahwa jika 

variabel perceived behavioural control 

meningkat 1 satuan, maka intensi atau 

niat PUS MUPAR menggunakan 

MKJP akan meningkat sebesar -0,288 

satuan, sebaliknya. 

 

KESIMPULAN  

1. Sikap tidak berpengaruh 

signifikan terhadap niat 

menggunakan MKJP pada PUS 

MUPAR di Kecamatan 

Tambaksari Kota Surabaya. 

2. Norma Subjektif tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

niat menggunakan MKJP pada 

PUS MUPAR di Kecamatan 

Tambaksari Kota Surabaya. 

3. Perceived Behavioural Control 

berpengaruh signifikan terhadap 

niat menggunakan MKJP pada 

PUS MUPAR di Kecamatan 

Tambaksari Kota Surabaya. 

4. Sikap, norma subjektif  dan 

perceived behavioural control 

berpengaruh secara simultan 

atau bersama-sama terhadap niat 

menggunakan MKJP  

 

SARAN 

Sesuai hasil penelitian, 

menunjukkan bahwa untuk dapat 

memahami niat atau intensi PUS 

MUPAR menjadi akseptor KB MKJP, 

maka disaran 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. 

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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