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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka.

1. Keluarga Berencana

1.1 Pengertian Keluarga Berencana

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa keluarga

berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan,

mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan

hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

Keluarga berencana merupakan suatu cara yang efektif untuk mencegah mortalitas

ibu dan anak karena dapat menolong pasangan suami istri menghindari kehamilan

risiko tinggi. Keluarga berencana tidak dapat menjamin kesehatan ibu dan anak,

tetapi dengan melindungi keluarga terhadap kehamilan risiko tinggi, KB dapat

menyelamatkan jiwa dan mengurangi angka kesakitan (Hanafi Hartanto, 2004:

22).

Menurut WHO (World Health Organisation) Expert Committe 1970 (dalam

Hanafi Hartanto, 2004: 26-27) KB adalah tindakan yang membantu individu atau

pasangan suami istri untuk: (1) mendapatkan objektif-objektif tertentu, (2)
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menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, (3) mendapatkan kelahiran yang

memang diinginkan, (4) mengatur interval diantara kehamilan, (5) mengontrol

waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami isteri, (6) menentukan

jumlah anak dalam keluarga.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa “keluarga

berencana adalah suatu usaha untuk membatasi, menjarangkan, dan mengatur

kelahiran melalui perencanaan, dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan

keluarga dan sebagai bagian dari program kesehatan yang lebih luas”.

1.2 Tujuan Program Keluarga Berencana (KB)

Tujuan keluarga berencana umumnya adalah membentuk keluarga kecil sesuai

dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga, dengan cara pengaturan kelahiran

anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya (Ari Sulistiawati, 2010: 13).

Untuk mencapai tujuan di atas, menurut Ari Sulistiawati (2010:16), sasaran

pelaksanaan keluarga berencana diarahkan sebagai berikut.

1. Menurunnya pasangan usia subur (PUS) yang ingin melaksanakan KB

namun pelayanan keluarga berencana tidak terlayani (unmet need).

2. Meningkatkan partisipasi laki-laki dalam melaksanakan KB.

3. Menurunkan angka kelahiran total (TFR).
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1.3 Manfaat Keluarga Berencana (KB)

Program KB merupakan salah satu program dalam mencegah kehamilan dan

mengatur kelahiran dapat menurunkan resiko kematian pada ibu dan bayi.

Beberapa manfaat program KB menurut Handayani (2010: 27) antara lain.

1. manfaat bagi ibu, dapat memperbaiki kesehatan badan karena tercegahnya
kehamilan yang berulang kali dalam jangka waktu yang terlalu pendek dan
dapat meningkatkan kesehatan mental dan sosial yang dimungkinkan oleh
adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak, beristirahat dan menikmati
waktu luang serta melakukan kegiatan yang lain.

2. manfaat bagi anak yang dilahirkan, anak dapat tumbuh secara wajar karena
ibu yang mengandung masih sehat. Sesudah lahir, anak mendapatkan
perhatian, pemeliharaan dan makanan yang cukup karena kehadiran anak
tersebut memang diinginkan dan direncanakan.

3. manfaat bagi ayah, memberikan kesempatan kepadanya agar dapat
memperbaiki kesehatan fisiknya dan memperbaiki kesehatan mental dan sosial
karena kecemasan berkurang serta lebih banyak untuk keluarga.

4. manfaat untuk seluruh keluarga yaitu kesehatan fisik, mental, sosial setiap
anggota keluarga tergantung dari kesehatan seluruh anggota keluarga. Setiap
anggota keluarga mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk
memperoleh pendidikan.

1.4 Jenis Alat Kontrasepsi

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya itu dapat

bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen. Penggunaan kontrasepsi

merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi fertilitas (Sarwono

Prawirohardjo, 2002: 903).

Saat ini jenis-jenis alat kontrasepsi yang digunakan dalam praktek keluarga

berencana cukup beragam dan dapat dengan mudah didapatkan pada tempat-

tempat pelayanan keluarga berencana baik pemerintah maupun swasta seperti

rumah sakit, klinik KB, apotik, dan lain-lain.
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Jenis-jenis alat kontrasepsi, sebagai berikut.

a. Implant (Susuk)

Cara kerja jenis alat kontrasepsi ini dapat menjadikan lendir serviks kental dan

mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi

sehingga mengurangi transportasi sperma dan menekan ovulasi (Moh Saifuddin,

2003: MK-53). Berikut ini keuntungan dan keterbatasan jenis alat kontrasepsi

implan menurut Moh Saifuddin (2003: MK-53), diantaranya:

1. keuntungan kontrasepsi
a. daya guna tinggi;
b. perlindungan jangka panjang (sampai 5 tahun);
c. pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan;
d. tidak memerlukan pemeriksaan dalam;
e. bebas dari pengaruh estogen;
f. tidak mengganggu kegiatan senggama;
g. tidak mengganggu ASI;
h. dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan.

2. Keterbatasan
pada kebanyakan klien dapat menyebabkan perubahan pola haid berupa
perdarahan bercak (spotting), hipermenorea, atau meningkatnya jumlah darah
haid, serta amenorea.

b. Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR)

Menurut Moh Saifuddin (2003: MK-72), terdapat dua jenis alat kontrasepsi dalam

rahim yang beredar di Indonesia yaitu AKDR CuT-380A yang kerangkanya dari

plastik yang fleksibel, berbentuk kecil menyerupai huruf T diselubungi oleh kawat

halus yang terbuat dari tembaga (Cu). AKDR lainnya yaitu NOVA T (Schering).

Menurut Moh Saifuddin (2003: 73) AKDR memiliki keuntungan dan efek

samping, diantaranya:

1. keuntungan
a. efektivitasnya tinggi, sangat efektif;
b. metode jangka panjang;
c. tidak mempengaruhi hubungan seksual;
d. tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI.
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2. Efek samping
a. perubahan siklus haid;
b. haid lebih lama dan banyak;
c. perdarahan (spotting) antarmenstruasi;
d. saat haid lebih sakit.

c. Tubektomi

Tubektomi adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilitas

(kesuburan) seorang perempuan secara permanen (Moh Saifuddin, 2003: MK-78).

Menurut Moh Saifuddin (2003: MK-79), manfaat dan keterbatasan tubektomi

yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat
a. Sangat efektif.
b. Tidak mempengaruhi proses menyusui.
c. Tidak bergantung pada faktor senggama.
d. Baik bagi klien apabila kehamilan akan menjadi risiko kesehatan yang

serius.
e. Tidak ada efek samping jangka panjang.
f. Tidak ada perubahan dalam fungsi seksual.

2. Keterbatasan
a. Harus dipertimbangkan sifat permanen metode kontrasepsi ini (tidak dapat

dipulihkan kembali), kecuali dengan operassi rekanalisasi.
b. Risiko komplikasi kecil.
c. Rasa sakit/ketidaknyamanan dalam jangka pendek setelah tindakan.
d. Dilakukan oleh dokter spesialis ginekologi atau dokter spesialis bedah

untuk proses laparoskopi.

d. Vasektomi

Vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria

dengan jalan melakukan oklusi vasa deferensia sehingga alur transportasi sperma

terhambat dan proses fertilisasi (penyatuan dengan ovum) tidak terjadi (Moh

Saifuddin, 2003: MK-82). Menurut Moh Saifuddin (2003: MK-82), manfaat dari

vasektomi diantaranya:

1. sangat efektif dan permanen;
2. tidak ada efek samping jangka panjang;
3. tindak bedah yang aman dan sederhana;
4. efektif setelah 20 ejakulasi atau 3 bulan;
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5. konseling dan informed consent mutlak diperlukan.

e. Kondom

Menurut Moh Saifuddin, (2003: MK-16) Kondom merupakan selubung/sarung

karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan diantaranya karet, plastik, bahan

alami yang dipasang pada penis saat hubungan seksual. Kondom terbuat dari karet

sintetis yang tipis, berbentuk silinder, dengan muaranya berpinggir tebal, yang

bila digulung berbentuk rata atau mempunyai bentuk seperti puting susu. Manfaat

kontrasepsi kondom dan keterbatasan menurut Moh Saifuddin (2006: MK-17)

sebagai berikut.

1. Manfaat
a. Efektif bila digunakan dengan benar.
b. Tidak mengganggu produksi ASI.
c. Tidak mengganggu kesehatan klien.
d. Tidak mempunyai pengaruh sistemik.
e. Murah dan dapat dibeli secara umum.
f. Tidak memerlukan pemeriksaan medis.

2. Keterbatasan
a. Efektivitas tidak terlalu tinggi.
b. Agak mengganggu hubungan seksual.
c. Cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi.

f. Suntikan

Cara kerja suntikan menekan ovulasi, membuat lendir serviks menjadi kental

sehingga penetrasi sperma terganggu dan menghambat transportasi gamet oleh

tuba (Moh Saifuddin: 2003, MK-33). Menurut Moh Saifuddin (2003: MK-33),

keuntungan kontrasepsi dan kerugiannya sebagai berikut.

1. Keuntungan
a. Risiko terhadap kesehatan kecil.
b. Tidak berpengaruh pada hubungan suami istri.
c. Tidak diperlukan pemeriksaan dalam.
d. Dapat menurunkan kemungkinan anemia.
e. Jangka panjang.
f. Klien tidak perlu menyimpan obat suntik.
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2. Kekurangan
a. Terjadi perubahan pada pola haid.
b. Mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan dan keluhan lain.
c. Ketergantungan terhadap pelayanan kesehatan.
d. Penambahan berat badan.
e. Kemungkinan terlambatnya pemulihan kesuburan setelah penghentian

pemakaian.

g. Pil KB

Suatu cara kontrasepsi yang memiliki efektivitas yang tinggi dan semua ibu usia

repoduksi baik yang mempunyai anak maupun belum dapat memakai pil (Moh

Saifuddin, 2003: MK-27). Berikut ini merupakan manfaat dan keterbatasan dari

pil menurut Moh Saifuddin (2003: MK-28) sebagai berikut.

1. Manfaat
a. Risiko terhadap kesehatan sangat kecil.
b. Tidak mengganggu hubungan seksual.
c. Siklus haid menjadi teratur.
d. Dapat digunakan sejak usia remaja hingga menopause.
e. Kesuburan segera kembali setelah penggunaan pil dihentikan.

2. Keterbatasan
a. Mahal dan membosankan karena harus menggunakan setiap hari.
b. Mual, terutama pada 3 bulan pertama.
c. Pendarahan bercak selama 3 bulan pertama.
d. Pusing, nyeri payudara.
e. Berat badan naik sedikit.
f. Tidak boleh diberikan pada perempuan menyusui.

1.5 Biaya Alat Kontrasepsi

Biaya sebagai faktor yang dapat berpengaruh dalam pemilihan alat kontrasepsi

KB suntik dapat diketahui dari pendapat Sarwono Prawirohardjo (2002: 925),

yang menyatakan bahwa harga obat atau alat kontrasepsi yang terjangkau menjadi

faktor yang menentukan akseptabilitas cara kontrasepsi. Lebih lanjut dijelaskan

bahwa kontrasepsi ideal harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya

adalah murah harganya sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
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Biaya dari suatu strategi keluarga berencana mencakup biaya metode itu sendiri,

waktu yang dikorbankan wanita dan petugas, serta biaya tidak langsung lainnya,

termasuk ongkos berkunjung ke klinik.

Menurut Dephi Chute. 2013. Macam Alat Kontrasepsi dan Perbandingan Harga.
(http://tips-sehat-keluarga-bunda.blogspot.com/2013/06/macam-
alat-kontrasepsi-dan-perbandingan.html diakses pada tanggal 20
Februari 2015, pukul 11.13 WIB).

Macam Alat Kontrasepsi cukup banyak, mulai dari yang murah hingga yang

cukup mahal dalam satu kali pemakaiannya. Namun apabila dilihat jangka waktu

penggunaannya, hasil akhir biaya yang harus dikeluarkan hampir sama. Namun

hasil keefektifannya tentu berbeda, dan disebabkan oleh banyak faktor. Sebagai

informasi dan pertimbangan, yang akan menggunakan alat kontrasepsi dalam

program KB, di bawah ini ada enam macam alat kontrasepsi dengan perbandingan

harganya.

a. Pil KB

Pil KB adalah alat kontrasepsi berupa Pil yang dikonsumsi untuk mencegah

kehamilan. Harga Pil KB antara merek satu dengan merek lain berbeda, seperti

diane 35 isi 21 butir harganya Rp.95.000,- Pil Yasmin isi 21 butir harga

Rp.137.500,- Pil KB cerazzette harga Rp.120.000,- sedangkan microgynon harga

Rp.100.000,-.

b. KB Suntik

KB Suntik bekerja mengentalkan lendir rahim sehingga hampir tidak bisa

ditembus sperma untuk pembuahan. Alat Kontrasepsi ini juga mencegah sel telur

menempel ke dinding rahim sehingga proses kehamilan tidak terjadi. Harga KB
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Suntik 1 bulan Rp.25.000,- Rp.30.000,- sedangkan KB Suntik 3 bulan adalah

Rp.15.000,- Rp 25.000,-.

c. Kondom

Kondom adalah alat kontrasepsi yang digunakan saat berhubungan Badan.

Kondom berfungsi untuk menampung sperma yang dikeluarkan, sehingga tidak

masuk ke dalam rahim wanita. Harga alat kontrasepsi kondom bervariasi mulai

dari Rp.15.000,- hingga Rp.50.000,- per bungkus, dengan isi 10 buah.

d. Intra Uterine Device (IUD)

IUD/KB spiral adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rongga rahim

yang berfungsi mencegah masuknya sel sperma kedalam rahim. Sebagai contoh,

IUD TCu 380A berbentuk batang plastik mirip huruf T, dengan ukuran 3 cm yang

dilapisi tembaga.

Harga KB spiral masih terjangkau apabila dibandingkan dengan alat kontrasepsi

lain yang harus dilakukan setiap bulan. Adapun Biaya IUD untuk 5 tahun adalah

sekitar Rp.500.000,- Sedangkan untuk jangka waktu 10 tahun sekitar

Rp.800.000,-

e. Susuk KB

KB Implant adalah metode kontrasepsi yang diletakkan di bawah kulit lengan

tangan biasanya bagian atas dibawah ketiak. Harga Susuk KB untuk 1 susuk

biayanya sekitar Rp.250.000,- sedangkan untuk 2 susuk sekitar Rp.100.000,-

Rp.150.000,- untuk jangka waktu tiga tahun.
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1.6 Pengalaman Ganti Alat Kontrasepsi

Penggantian kontrasepsi (contraceptive switching) adalah status pasangan usia

subur yang pada saat pengumpulan data dilaksanakan pernah atau tidak pernah

berganti alat/cara KB (Sri Moertiningsih, 2010: 177).

Menurut Mugia Bayu Rahardja (2007: 141), “penggantian metode kontrasepsi

terjadi karena alasan masalah kesehatan atau tidak sesuai dengan keinginan.

Karakteristik individu mempengaruhi pilihan metode dan keputusan

menghentikan suatu metode kontrasepsi. Seorang yang mengganti metode

kontrasepsi berisiko tinggi mengalami konsepsi dan kehamilan yang tidak

diinginkan. Pergantian metode kontrasepsi berpotensi meningkatkan risiko

kehamilan yang tidak diinginkan karena kegagalan kontrasepsi dapat terjadi pada

waktu awal penggantian metode kontrasepsi ketika tidak digunakan secara tepat”.

1.7 Dukungan Suami Keluarga Berencana (KB)

Seorang istri di dalam pengambilan keputusan untuk memakai atau tidak memakai

alat kontrasepsi membutuhkan persetujuan dari suami karena suami dipandang

sebagai kepala keluarga, pelindung keluarga, pencari nafkah dan seseorang yang

dapat membuat keputusan dalam suatu keluarga. Pengetahuan yang memadai

tentang alat kontrasepsi, dapat memotivasi suami dan untuk menganjurkan

istrinya memakai alat kontrasepsi tersebut (Laksmi Indira K T, 2009: 33).

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan bahwa suami adalah pria yang

menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri) yang telah menikah. Suami

adalah pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak), suami mempunyai suatu
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tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami mempunyai

peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari

nafkah akan tetapi suami sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan

diputuskan termasuk merencanakan keluarga (Maryani dalam Ardy Gunarto,

2008: 34).

Peran dan tanggung jawab pria dalam kesehatan reproduksi khususnya pada

Keluarga Berencana (KB) sangat berpengaruh terhadap kesehatan BKKBN

(2007). Partisipasi pria dalam kesehatan reproduksi adalah tanggung jawab pria

dalam kesehatan reproduksi terutama dalam pemeliharaan kesehatan dan

kelangsungan hidup ibu dan anak, serta berprilaku seksual yang sehat dan aman

bagi dirinya, istri, dan keluarganya (Kusumaningrum, 2009: 34).

Bentuk dukungan suami terhadap istri dalam menggunakan alat kontrasepsi

meliputi:

1) memilih kontrasepsi yang cocok, yaitu kontrasepsi yang sesuai dengan
keinginan dan kondisi istrinya;

2) membantu istrinya dalam menggunakan kontrasepsi secara benar dan
mengingatkan istri untuk kontrol;

3) membantu mencari pertolongan bila terjadi efek samping maupun
komplikasi dari pemakaian alat kontrasepsi;

4) mengantar istri ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk kontrol atau
rujukan;

5) mencari alternatif lain bila kontrasepsi yang digunakan saat ini terbukti
tidak memuaskan;

6) membantu menghitung waktu subur, apabila menggunakan metode
pantang berkala;

7) menggunakan kontrasepsi bila keadaan kesehatan istri tidak
memungkinkan (Kusumaningrum, 2009: 35).
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1.8 Pemberi Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Menurut pendapat Moh Saifuddin (2003: JM1) Pemberi Pelayanan keluarga

berencana profesional diselenggarakan oleh tenaga profesional, yaitu dokter

spesialis, dokter umum, bidan, dan perawat kesehatan.

1.9 Tempat Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Tempat pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu mata rantai terkait

dengan fasilitas tempat pelayanan medis keluarga berencana yang pada umumnya

terpadu dengan fasilitas tempat pelayanan KB. Diantaranya fasilitas tempat

pelayanan keluarga berencana sederhana berlokasi dan merupakan bagian dari:

1. puskesmas pembantu;
2. balai pengobatan swasta;
3. balai kesehatan ibu dan anak swasta;
4. pos kesehatanTNI/POLRI;
5. fasilitas pelayanan keluarga berencana khusus (Instans pemerintah/swasta);
6. dokter/bidan praktek swasta;
7. pondok bersalin Desa (bidan di Desa) (Moh Saifuddin, 2003: JM12).

1.10 Jarak Tempat Pelayanan Keluarga Berencana

Menurut pendapat Hang Kueng dalam Fuad Mustofa (2006: 22) jarak dikatakan

dekat apabila jarak tempuh penduduk dengan berjalan kaki kurang atau sama

dengan 1 km dan jarak dikatakan jauh apabila jarak tempuh penduduk lebih dari 1

km. Waktu tempuh penduduk dengan jalan kaki dikatakan sebentar apabila

kurang dari atau sama dengan 15 menit, dan dikatakan lama bila waktu tempuh

lebih dari 15 menit. Sedangkan menggunakan kendaraan jarak tempuh penduduk

dikatakan dekat apabila kurang dari atau sama dengan 2 km dan dikatakan jauh

apabila lebih dari 2 km, dan waktu tempuh penduduk dikatakan sebentar apabila
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kurang dari atau sama dengan 15 menit dan dikatakan lama apabila lebih dari 15

menit.

Dari pendapat di atas, maka jarak tempat pelayanan KB adalah jarak yang harus

ditempuh oleh PUS MUPAR dari tempat tinggalnya sampai tempat pelayanan

KB. Semakin dekat tempat pelayanan KB dapat diasumsikan bahwa akan semakin

banyak akseptor yang akan mendatanginya, tetapi bila jarak tempuh terhadap

suatu tempat pelayanan jauh dan sulit mencapainya akan mempengaruhi akseptor

untuk mendatanginya. Jadi jauh dekatnya tempat pelayanan KB sangat

mempengaruhi praktek KB di suatu daerah.

2. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil ‘tahu’, dan ini terjadi setelah orang melakukan

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca

indra manusia, yakni: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan

peraba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga

(Notoatmodjo, 2007: 143). Pengetahuan umumnya datang dari pengalaman juga

dapat diperoleh dari informasi yang disampaikan orang lain, didapat dari buku,

surat kabar, atau media massa, elektronik. Tingkat pengetahuan sangat

berpengaruh terhadap proses menerima atau menolak inovasi.

Menurut Rogers (1974) dalam Notoatmodjo, (2007: 144), pengetahuan yang

didasari oleh perilaku akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari

oleh pengetahuan. Roger mengungkapkan bahwa sebelum seseorang mengadopsi

perilaku baru, dalam diri seseorang tersebut terjadi proses berurutan, yaitu.
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1. awareness (kesadaran), dimana orang tersebut menyadari dalam arti
mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek);

2. interest (merasa tertarik) terhadap stimulus tersebut, disini sikap subjek
mulai timbul;

3. evaluation (menimbang-nimbang) terhadap baik dan tidaknya stimulus
tersebut bagi dirinya;

4. trial, dimana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa
yang dikehendaki oleh stimulus;

5. adoption, dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan
pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus.

Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini,

dimana didasari dengan pengetahuan dan sikap yang positif maka perilaku

tersebut akan bersifat langgeng (long lasting). Sebaliknya, apabila perilaku itu

tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran akan tidak berlangsung lama.

Menurut Pendapat Fridman dalam Notoatmodjo (2007: 137), Pengetahuan

merupakan domain dari perilaku. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang,

maka perilaku akan lebih bersifat langgeng. Dengan kata lain ibu yang tahu dan

paham tentang jumlah anak yang ideal, maka ibu akan berperilaku sesuai dengan

apa yang ia ketahui.

3. Teori Perilaku

Teori Perilaku yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Praktek Keluarga Berencana.

a. Pengertian Perilaku

Perilaku merupakan totalitas penghayatan dan aktivitas, yang merupakan hasil

akhir jalinan yang saling mempengaruhi antara berbagai macam gejala seperti

perhatian, pengamatan, pikiran, ingatan, dan fantasi gejala itu muncul bersama-

sama dan saling mempengaruhi (Notoatmodjo, 2007: 138). Selain itu hal-hal yang

mempengaruhi perilaku sebagian orang terletak dalam diri individu sendiri yang
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disebut juga faktor internal sebagian lagi terletak di luar dirinya atau disebut

dengan faktor eksternal yaitu faktor lingkungan.

b. Perubahan Perilaku

Menurut teori Kurt Lewin (1970) dalam Notoatmodjo (2011: 154), terjadinya

perubahan perilaku pada diri seseorang itu ada 3 kemungkinan, yaitu sebagai

berikut.

1. Kekuatan-kekuatan pendorong meningkat. Hal ini terjadi karena adanya

stimulus-stimulus yang mendorong untuk terjadinya perubahan-perubahan

perilaku. Stimulus ini berupa penyuluhan-penyuluhan atau informasi-

informasi sehubungan dengan perilaku yang bersangkutan. Misalnya,

seseorang yang belum ikut KB (ada keseimbangan antara pentingnya

mempunyai anak sedikit dengan kepercayaan banyak anak banyak rezeki)

dapat berubah perilakunya dengan mengikuti KB kalau kekuatan pendorong,

yakni pentingnya ber-KB, dinaikkan dengan penyuluhan-penyuluhan atau

usaha-usaha lain.

Kekuatan Pendorong------Meningkat
Perilaku Semula

Kekuatan Penahan
Perilaku

2. Kekuatan-kekuatan penahan menurun. Hal ini terjadi karena adanya stimulus-

stimulus yang memperlemah kekuatan penahan tersebut. Dengan keadaan

semacam ini jelas juga akan terjadi perubahan perilaku. Misalnya pada contoh

tersebut di atas. Dengan pemberian pengertian kepada orang tersebut bahwa

banyak anak banyak rezeki adalah kepercayaan yang salah, maka kekuatan
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penahan tersebut melemah dan akan terjadi perubahan perilaku pada orang

tersebut.

Kekuatan pendorong ------- Meningkat
Perilaku Semula

Penahan --------- Menurun

Perilaku Baru

3. Kekuatan pendorong meningkat, kekuatan pendorong menurun. Dengan

keadaan semacam ini jelas juga akan terjadi perubahan perilaku. Seperti pada

contoh di atas juga, penyuluhan KB yang memberikan pengertian terhadap

orang tersebut tentang pentingnya ber-KB dan tidak benarnya kepercayaan

banyak anak banyak rezeki akan meningkatkan kekuatan pendorong, dan

sekaligus menurunkan kekuatan penahan.

Pendorong -- Meningkat------Meningkat
Perilaku Semula

Penahan ------ Menurun
Perilaku Baru

Sedangkan menurut teori Snehandun B. Karr (dalam Ridwan, 2009: 76)

perubahan perilaku ada lima yang berhubungan dengan promosi kesehatan, yaitu:

(1) adanya niatan (intention), (2) adanya dukungan dari masyarakat sekitarnya

(social support), (3) terjangkaunya informasi (accessibility of information), (4)

adanya otonomi atau kebiasaan pribadi (personal autonomy), dan (5) adanya

situasi dan kondisi yang memungkinkan (action situation).

c. Bentuk-bentuk Perubahan Perilaku

Bentuk perubahan perilaku sangat bervariasi, sesuai dengan konsep yang

digunakan oleh para ahli dalam pemahamannya terhadap perilaku. Di bawah ini
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diuraikan bentuk-bentuk perubahan perilaku menurut WHO (dalam Notoatmojo,

2007: 162) perubahan perilaku dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai

berikut.

1. Perubahan alamiah (natural change)
Perilaku manusia selalu berubah. Sebagian perubahan itu disebabkan
karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar, terjadi suatu
perubahan pada lingkungan fisik atau sosial budaya dan ekonomi, maka
anggota-anggota masyarakat di dalamnya juga akan mengalami
perubahan.

2. Perubahan terencana (planned change)
Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh
subjek.

3. Kesediaannya untuk berubah (readiness to change)
Ialah perubahan yang terjadi apabila terdapat suatu inovasi atau program-
program baru, maka yang terjadi adalah sebagian orang cepat mengalami
perubahan perilaku dan sebagian lagi lamban. Hal ini disebabkan setiap
orang mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda.

4. Demografi

Menurut Donald J. Bague dalam Pollard dan Yusuf (1989: 12) demografi adalah

ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi,

distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui

bekerjanya lima komponen demografi yaitu kelahiran (fertilitas), kematian

(mortalitas), perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial.

Jadi dapat disimpulkan bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang

perubahan-perubahan penduduk yang berhubungan dengan komponen-komponen

seperti: kelahiran, kematian, migrasi dan mobilitas sosial sehingga menghasilkan

suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin melalui

perkawinan.
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5. Pasangan Usia Subur (PUS)

Menurut Ida Bagus Mantra (2003: 151), mendefinisikan pasangan usia subur

(PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15-49 tahun yang

dimana istrinya masih dalam masa reproduksi. Berdasarkan pendapat di atas, pada

dasarnya mengacu pada pasangan suami istri dimana istri berumur 15-49 tahun

masih dalam masa reproduksi yang menjadi sasaran utama gerakan keluarga

berencana.

6. Pasangan Usia Subur Muda Paritas Rendah (PUS MUPAR)

Menurut BKKBN (2009: ii) Pasangan Usia Subur Muda Paritas Rendah (PUS

MUPAR) didefinisikan sebagai wanita mupar yang berumur 35 tahun atau lebih

muda. Sementara definisi pasangan usia subur paritas rendah apabila pasangan

muda tersebut mempunyai dua anak atau kurang. Batasan umur didasarkan pada

kondisi optimal reproduksi wanita sedangkan batasan dua anak merupakan

kebijaksanaan dari program KB Nasional.

7. Paritas

Paritas adalah keadaan kelahiran (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005).

Sedangkan menurut (Sarwono Prawirohardjo, 2002: 634).) paritas adalah jumlah

janin dengan berat badan lebih dari 500 gram atau lebih, yang pernah dilahirkan,

hidup atau mati. Bila berat badan tidak diketahui maka dipakai batas umur

kehamilannya 24 minggu. Berdasarkan pengertian tersebut maka paritas

mempengaruhi pemilihan jenis alat kontrasepsi. Paritas yang diteliti adalah

nullipara yaitu seorang wanita yang belum pernah melahirkan, primipara yaitu
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seorang wanita yang pernah melahirkan bayi untuk pertama kali, multipara yaitu

seorang wanita yang pernah melahirkan ≥ 2 orang anak, dan Grande multipara

yaitu seorang wanita yang pernah melahirkan ≥ 5 orang anak (Sarwono

Prawirohardjo, 2002: 344).
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B. Penelitian Relevan

Tabel 4. Penelitian Relevan

No Nama
Peneliti

Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode yang
digunakan

Hasil Penelitian

1. Daud
Tambaru
Duapadang

Faktor-faktor yang
berhubungan dengan
KB pada Pasangan
Usia Subur (PUS)
diwilayah kerja
Puskesmas
Temindung Tahun
2013.

Untuk mengetahui
faktor-faktor yang
berhubungan dengan
KB pada Pasangan
Usia Subur (PUS)
diwilayah kerja
Puskesmas
Temindung Tahun
2013.

Penelitian survey
analitik, dengan
pendekatan cross
sectional.
Sampel:  PUS sebesar
100 orang. Teknik
sampel menggunakan
stratified random
sampling.

Menggunakan uji chi-square , diketahui tidak ada
hubungan pendapatan dengan KB pada PUS di
wilayah kerja Puskesmas Temindung (Pvalue =
0,298). Namun terdapat hubungan antara
pengetahuan dengan KB pada PUS di wilayah kerja
Puskesmas Temindung (Pvalue = 0,007) dan juga
terdapat hubungan sikap dengan KB pada PUS di
wilayah kerja Puskesmas Temindung (Pvalue =
0,003).

2. Sisil Estiya
Mitra
Lupito

Hubungan
pengetahuan dan
sikap Pasangan Usia
Subur (PUS) dengan
penggunaan alat
kontrasepsi di Desa
Bahu Kecamatan
Tibawa Tahun 2012.

Untuk mengetahui
hubungan
pengetahuan dan
sikap Pasangan Usia
Subur (PUS) dengan
penggunaan alat
kontrasepsi di Desa
Bahu Kecamatan
Tibawa Tahun 2012.

Metode yang digunakan
metode survey analitik
dengan rancangan
survey cross sectional,
dengan populasi PUS
20-35 tahun dan teknik
pengambilan sampel
yang digunakan metode
purposive sampling
dengan sampel 45
responden.

Hasil penelitian menunjukkan jumlah PUS yang
menjadi akseptor berjumlah 29 orang (64.4%), dan
yang bukan aseptor KB berjumlah 16 orang (35.6%).
Ada hubungan antara Pengetahuan Pasangan Usia
Subur (PUS) dengan penggunaan alat kontrasepsi.
hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian tersebut
dengan nilai P.value 0.002 < a 0.05 berarti Ho
diterima dan tidak terdapat hubungan
antara sikap Pasangan Usia Subur (PUS) dengan
penggunaan alat kontrasepsi ini dibuktikan dengan
hasil penelitian tersebut di atas dengan nilai P.value
0.09 >a 0.05 berarti Ho ditolak.
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C. Kerangka Pikir

Pasangan Usia Subur Muda Paritas Rendah (PUS MUPAR) dapat menurunkan

angka kelahiran jika dalam menjalankan praktek keluarga berencana memiliki

pengetahuan tentang alat kontrasepsi yang baik, mengetahui jenis-jenis alat

kontrasepsi, biaya alat kontrasepsi, tujuan menggunakan alat kontrasepsi, manfaat

menggunakan alat kontrasepsi, efek samping, pengalaman ganti, dukungan sosial,

pemberi pelayanan, tempat pelayanan serta jarak tempat pelayanan. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada kerangka pikir di bawah ini.

Gambar 1. Bagan Alur Kerangka Pikir

Praktek KB:
- Jenis alat kontrasepsi
- Biaya alat kontrasepsi
- Tujuan menggunakan
alat kontrasepsi

- Manfaat menggunakan
alat kontrasepsi

- Efek samping
- Pengalaman ganti
- Dukungan suami
- Pemberi pelayanan
- Tempat pelayanan
- Jarak pelayanan
- Dukungan suami

Kondisi Demografi:
- Umur
- Jumlah anak
- Tingkat Pendidikan
- Pekerjaan
- Suku

PERILAKU
PUS

MUPAR
Tingkat Pengetahuan

tentang KB


