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ABSTRAK

HUBUNGAN PERSEPSI KESETARAAN GENDER DAN PERSEPSI
RESIKO DENGAN PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI VASEKTOMI

(Studi Kasus Di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung
Tengah)

Oleh:

RENO RINALDI

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara persepsi kesetaraan
gender dan persepsi resiko dengan penggunaan alat kontrasepsi vasektomi di desa
Kalirejo. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik
Pengumpulan data dilakukan melalui Kuisioner dan dengan menggunakan analisis
chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Melalui uji Chi-Square, dimana
diperoleh nilai χ hitung sebesar 9,300. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh,
terlihat bahwa nilai χ hitung (9,300) > χ table (5,991) sehingga Ho ditolak.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hubungan antara persepsi
kesetaraan gender dengan penggunaan vasektomi.

Melalui uji Chi-Square, dimana diperoleh nilai χ hitung sebesar 8,487.
Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, terlihat bahwa nilai χ hitung (8,487) > χ
table (5,991) sehingga Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada
perbedaan hubungan antara persepsi resiko dengan penggunaan alat kontrasepsi
vasektomi.

Kata Kunci : Vasektomi, Perpsespi Kesetaraan Gender, Persepsi Resiko.



ABSTRACT

RELATIONS PERCEPTION OF GENDER EQUALITY AND THE
PERCEPTION OF RISK WITH THE USE OF CONTRECEPTIVES

VASECTOMY

(The Case Studies In The Village Kalirejo Subdistrict Kalirejo Discrict
Lampung Tengah)

By:

RENO RINALDI

This study aims to clarify the relationship between the perception of gender
equality and the perception of risk by the use of contraceptives vasectomy in the
village kalirejo. The method used is quantitative. Engineering data was collected
through questionnaires and by using chi-square analysis. The results showed that,
Through Chi-Square test, where χ values obtained count of 9.300 Based on the
results obtained, it appears that the value of χ arithmetic (9.300)> χ table (5.991)
so that Ho refused. It can be concluded that there are differences in the
relationship between the perception of gender equality and the use of vasectomy.

Through Chi-Square test, where χ values obtained count of 8.487. Based on the
results obtained, it appears that the value of χ arithmetic (8.487)> χ table (5.991)
so that Ho refused. It can be concluded that there are differences in the
relationship between perceived risk of the use of the use of vasectomy.

Keywords: vasectomy, perception of gender equality, risk perception.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk indonesia semakin bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun.

Hal ini merupakan pekerjaan serius bagi pemerintah serta peran aktif

masyarakat. Sejak awal mula pemerintahan orde baru, tepatnya sejak tahun

1967, kebijakan fertilitas lebih ditujukan pada upaya pengendalian

kelahiran penduduk.

Di Indonesia, pengendalian fertilitas (fertility control) lebih dikenal

sebagai program KB. Salah satu inti program KB adalah meningkatkan

kualitas penduduk melalui pengaturan kelahiran, memperkecil angka

kematian ibu dan bayi, dan meningkatkan kualitas program KB (Hartanto

Hanafi ,1994).

Pengembangan program KB yang secara resmi dimulai sejak tahun 1970

telah memberikan dampak terhadap penurunan tingkat fertilitas total

(TFR) yang cukup menggembirakan, namun partisipasi pria dalam ber KB

masih sangat rendah yaitu sekitar 6,3 persen (BKKBN 2014). Angka

tersebut bila dibandingkan dengan negaranegara berkembang lainnya

seperti pakistan 5,2% pada tahun 1999, Banglades 13,9% pada tahun 1997,

Malaysia 16,8% pada tahun1998 adalah yang terendah (BKKBN, 2001).
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Hal ini selain disebabkan oleh keterbatasan macam dan jenis alat

kontrasepsi pria, juga oleh keterbatasan pengetahuan suami akan hak-hak

dan kesehatan reproduksi serta kesehatan dan keadilan gender.

Revitalisasi program KB perlu dilakukan, karena dalam lima tahun

terakhir pertumbuhan akseptor (pengguna) KB baru hanya berkisar antara

0,3 persen sampai 0,5 persen. Badan Koordinator Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN) menargetkan pertumbuhan akseptor KB aktif minimal

1% mulai 2007.

Pada 2006, jumlah akseptor KB aktif tercatat sebanyak 37.000.Dengan

revitalisasi program KB yang dimulai akhir Juni lalu, diharapkan jumlah

akseptor aktif mencapai 40.000 pada akhir 2007. Bila revitalisasi program

KB tidak segera dilakukan, Indonesia terancam pertumbuhan penduduk

yang tidak terkendali (BKKBN, 2007).

Secara umum pengetahuan suatu alat/cara KB dan alat/cara KB modern

cukup merata di semua kelompok umur kalangan pria kawin. Sebagai

gambaran, pengetahuan terhadap suatu alat cara KB di kalangan pria

berusia 20-24 tahun dan 45-49 tahun berkisar antara 94-97 persen,

sementara pengetahuan dikalangan pria usia 50-54 tahun hanya 94 persen.

Pengetahuan pria kawin mengenai suatu alat/ cara KB modern juga

menunjukkan pola serupa. Perlu diinformasikan bahwa angka untuk pria

kawin usia 15-19 tahun tidak dapat disajikan karena jumlah kasus terlalu

kecil.
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Pengetahuan pria kawin tentang alat/cara KB serta alat/cara KB modern

terlihat lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di

perdesaan. Persentase yang tercatat masing-masing adalah 99 persen di

wilayah perkotaan, baik untuk pengetahuan suatu alat/cara KB maupun

untuk pengetahuan suatu alat/cara KB modern.

Sebagaimana diduga, tingkat pendidikan mempunyai hubungan positif

dengan pengetahuan pria mengenai suatu alat/cara KB maupun suatu

alat/cara KB modern. Semakin tinggi jenjang pendidikan pria, semakin

tinggi pula pengetahuan mereka terhadap suatu alat/cara KB maupun suatu

alat/cara KB modern. Sebagai contoh, pengetahuan pria tentang suatu

alat/cara KB di kalangan pria kawin yang tidak berpendidikan tercatat

hanya 78 persen, dan 77 persen untuk suatu alat/cara KB modern,

sementara hampir semua pria berpendidikan tinggi (SMTA) ke atas

mengetahui kedua hal tersebut (SDKI,2012).

Sementara itu untuk tren pencapain program KB di provinsi Lampung

pada tahun 2013 pencapaian KB baru sebesar 376.012, peserta KB aktif

sebesar 1.189.557, sedangkan untuk KB pria di provinsi lampung pada

tahun 2013 sebesar 28,226 (BKKBN, 2014).

Keluarga berencana merupakan program nasional yang diperkenalkan oleh

pemerintah kepada masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat bisa

memahami dan melaksanakan program tersebut. Pada awalnya pendekatan

keluarga berencana lebih diarahkan pada aspek demografis dengan upaya

pokok pengendalian jumlah penduduk dan penurunan fertilitas.
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Kini pemerintah telah menyepakati perubahan paradigma dari pendekatan

pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi lebih kearah

pendekatan kesehatan reproduksi dengan memperhatikan hak-hak

reproduksi dan kesetaraan gender. Namun, masalah utama yang kita

hadapi saat ini adalah rendahnya partisipasi pria atau suami dalam

pelaksanaan program KB.

Tabel 1. Data Peserta Keluarga Berencana (KB) Pria di Indonesia

METOD
E

KONTR
ASEPSI

2010 2011 2012 2013

PENC.
%THD
TOTAL
(MIX)

PENC.
%THD
TOTAL
(MIX)

PENC.
%THD
TOTAL
(MIX)

PENC.
%THD
TOTAL
(MIX)

IUD 516,279 6.0 627,980 6.6 706,106 7.5 658,632 7.7

MOW 91,040 1.1 115,018 1.2 131,053 1.4 128,793 1.5
IMPLA
NT 526,341 6.5 768,646 8.0 806,552 8.6 784,215 9.2

SUNTIK 4,240,179 49.0 4,618,051 48,2 4,406,960 46.9 4,128,115 48.6

PIL 2,524,025 29.2 2,677,839 27,9 2,543,658 27.1 2,261,480 26.6

MOP 22,995 0.3 25,619 0.3 27,618 0.3 21,374 03
KOND
OM 690,165 8.0 748,316 7.8 766,469 8.2 517,638 6.1

TOTAL 8,647,024 100.0 9,581,469 100.0 9,388,478 100.0 8,500,247 100.0

MKJP 1,192,665 13.8 1,537,263 16.0 1,671,391 17,8 1,593,014 18.7

PRIA 713,160 8,2 773,935 8.1 794,149 8.5 539,012 6.3

Sumber data : BKKBN, 2014

Rendahnya partisipasi suami dalam keluarga berencana dan kesehatan

reproduksi pada dasarnya tidak terlepas dari operasional program keluarga

berencana yang selama ini dilaksanakan mengarah kepada wanita sebagai

sasaran. Demikian juga masalah penyediaan alat kontrasepsi yang

sebagian besar wanita, sehingga terbentuk pola pikir bahwa yang hamil

dan melahirkan adalah wanita, maka wanitalah yang harus menggunakan

alat kontrasepsi.
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Oleh sebab itu, semenjak tahun 2000 pemerintah secara tegas telah

melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi suami dalam

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melalui kebijakan-kebijakan

yang telah ditetapkan (BKKBN, 2000). gram keluarga berencana dan

kesehatan reproduksi.

Menurut BKKBN (2014) hal yang mendasar dalam pelaksanaan

pengembangan program partisispasi suami untuk mewujudkan keadilan

dan kesetaraan gender adalah bentuk perubahan kesadaran, sikap, dan

perilaku pria atau suami maupun isteri tentang keluarga berencana dan

kesehatan reproduksi, untuk meningkatkan kesertaan keluarga berencana

pria atau suami yang utama hendaklah diberi pengetahuan yang cukup

tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Pengelolaan seharusnya memahami pengetahuan, sikap, dan perilaku

dalam berbagai isu serta memahami dalam hubungan pembagian

kekuasaan antara suami dan isteri. Hal ini juga nampak dari

kecenderungan penggunaan tenaga perempuan sebagai petugas dan

pendorong untuk kesuksesan program keluarga berencana, padahal praktek

keluarga berencana merupakan permasalah keluarga, dimana

permasalahan keluarga adalah permasalahan sosial yang berarti juga

merupakan permasalahan suami dan isteri.
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Kesertaan KB pria rendah terjadi karena faktor sosial budaya yang

beranggapan bahwa keluarga berencana adalah tanggung jawab

perempuan sehingga pria tidak perlu berperan. Selain itu komitmen

pemerintah yang belum tepat dan banyaknya rumor yang berkembang

negatif tentang kontrasepsi pria. Salah satu alat kontrasepsi pria yaitu

vasektomi di mana saluran air mani (vas deferens) diputuskan sehingga

sperma dari dalam testis tidak akan keluar bersama cairan mani lain pada

saat melakukan hubungan suami istri.

Vasektomi didefinisikan sebagai kontrasepsi mantap karena beberapa sifat

yang dimiliki yaitu efektif, aman, dan mudah. Pada kenyataannya

penerimaan masyarakat akan kontrasepsi vasektomi masih relatif rendah.

Berdasarkan data dari Kepala Bidang Keluarga Berencana (KB) Kesehatan

Reproduksi Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung menyatakan bahwa

tingkat partisipasi dikalangan pria adalah 1,5% dari seluruh peserta

progam Keluarga Berencana (KB) di Lampung Salah satu faktor

rendahnya partisipasi pria dalam Progam Keluarga Berencana (KB)

khusunya kontrasepsi vasektomi adalah minimnya pengetahuan pria

tentang kontrasepsi vasektomi sehingga sering timbul salah faham dalam

menggunakan kontrasepsi tersebut.
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Sehingga peran sosialisasi tentang kontrasepsi vasektomi dibutuhkan untuk

memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat. Selain itu, perlu

adanya tokoh panutan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, instansi

pemerintah dan lain-lainnya untuk menggunakan alat kontrasepsi

vasektomi sehingga muncul persepsi masyarakat untuk menggunakan alat

kontrasepsi vasektomi.

Sejumlah wanita usia subur memang menginginkan anak yang banyak,

terutama di masyarakat dimana keluarga miskin tidak mendapat hak-hak

keadilan dalam pembagian tanah, sumberdaya, dan perlindungan sosial.

Ini karena anakanak akan membantu dan merawat orang tua di masa tua

nantinya. Peran perempuan masih terbatas pada pengambilan sikap di

dalam keluarga atau urusan domestik keluarga, sedangkan suami masih

sebagai pengambil keputusan yang dominan serta mempunyai anggapan

bahwa suamilah yang harus dihormati dalam pengambilan keputusan

karena sudah berlaku umum dalam masyarakat serta dianut secara turun

menurun sebagai kepala keluarga.

SDKI Pria 2012 secara khusus mengumpulkan informasi pria kawin

tentang siapa yang mengambil keputusan dalam berbagai hal pada rumah

tangga mereka serta jenis-jenis partisipasi yang dilakukan. Pertanyaan

tentang pengambilan keputusan tertentu dalam rumah tangga,

dimaksudkan untuk memperkirakan tingkat otonomi pengambilan

keputusan oleh pria dalam rumah tangga mereka.
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Informasi yang dikumpulkan tentang hal ini meliputi beberapa jenis

keputusan, antara lain: pembelian rumah tangga untuk kebutuhan sehari-

hari, pemeriksaan/perawatan kesehatan, dan pembelian rumah tangga

untuk kebutuhan barang tahan lama. Pria dinilai berpartisipasi dalam

pengambilan keputusan di rumah tangga, apabila mereka memutuskan

sendiri atau memutuskan bersama dengan isteri atau dengan orang lain.

Para isteri pada umumnya memegang peran utama dalam memutuskan

penggunaan/ pengeluaran kebutuhan sehari-hari, yaitu 44,6 persen.

Pengambilan keputusan dalam pembelian barang-barang tahan lama

diputuskan suami bersama dengan isteri sebesar 62,8 persen. Sebesar 45,1

persen suami dan isteri memutuskan bersama-sama dalam perawatan

kesehatan.

Pengaruh gender nampak terlihat dalam setiap pengambilan keputusan di

dalam rumah tangga. Untuk aspek pemeriksaan kesehatan, dan pembeian

barang tahan lama pada umumnya diputuskan bersama antara suami dan

isteri, sementara pada aspek lain terlihat hanya suami atau isteri lebih

dominan berperan. Sebagai contoh, keputusan untuk pembelian kebutuhan

sehari-hari di dalam rumah tangga umumnya hanya dilakukan oleh isteri

(44,6 persen), sementara peran suami dalam hal ini hanya 13 persen. Satu

diantara empat pria (25,7 persen) memutuskan perawatan kesehatan

keluarganya sendiri.



9

Tinggi rendahnya pengetahuan sangat berpengaruh terhadap pengambilan

sikap dalam keluarga dimana perempuan yang bekerja membantu ekonomi

keluarga yang diharapkan tidak memprioritaskan pendidikan hanya untuk

anak laki-laki saja tetapi memberi kesempatan kepada semua anak baik

laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan

pemahaman tentang kesetaraan gender dalam sebuah keluarga demi

terciptanya sebuah kesepakatan yang adil dalam keluarga terhadap

pemilihan alat kontrasepsi yang akan di pakai.

Merujuk pendapat Agarwal (1994) dalam Mugniesyah (2007), relasi

gender dapat diartikan sebagai suatu hubungan kekuasaan antara

perempuan dan laki-laki yang terlihat pada lingkup gagasan (ide), praktek,

dan representasi yang meliputi pembagian kerja, peranan, dan alokasi,

sumberdaya antara laki-laki dan perempuan.

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak

melahirkan ketidakadilan gender. Masalah itu akan muncul ketika

perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, terutama bagi

kaum perempuan. Untuk memahami bagaimana keadilan gender

menyebabkan ketidakadilan gender perlu dilihat manifestasi ketidakadilan

dalam berbagai bentuknya, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan

ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan

politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan

(violence), beban kerja lebih panjang dan lebih lama (burden), serta

sosialisasi ideologi nilai peran gender (Mansour Fakih, 1997: 13).
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Isu ketidaksetaraan gender telah menjadi pembicaraan di berbagai negara

sejak tahun 1979 dengan diselenggarakannya konferensi perserikatan

bangsa-bangsa dengan tema The Convention on The Elimination of All

Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), yang membahas

tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Di

Indonesia secara normatif diskriminasi terhadap perempuan telah

dihapuskan berdasarkan hasil CEDAW yang telah diratifikasi dengan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984(2).

Namun dalam kenyataannya masih tampak adanya nilai-nilai budaya

masyarakat yang bersifat diskriminatif, sehingga menghambat

terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender termasuk dalam bidang

kesehatan. Dimana posisi lakilaki dan perempuan (ibu) seharusnya

memiliki akses dan kontrol (keputusan atas diri sendiri), kesempatan

dalam berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang setara di bidang

kesehatan.

Kesetaraan gender juga sangat penting artinya dalam peningkatan kualitas

kehidupan keluarga melalui penurunan tingkat fertilitas dalam sebuah

keluarga. Seperti yang dikatakan oleh Ilyas (2006), bahwa suatu tema dari

konferensi internasional tentang penduduk dan pembangunan tahun 1994

menyatakan bahwa tingkat kesetaraan gender yang tinggi sangat

diperlukan bagi negara-negara berkembang yang memiliki tingkat

pertumbuhan penduduk yang tinggi dalam rangka menurunkan tingkat

fertilitas di negara negara tersebut.



11

Penurunan fertilitas ini terjadi melalui kesetaraan gender di empat bidang

yaitu kesetaraan ekonomi/pendapatan, kesetaraan waktu kerja dalam

mencari nafkah, kesetaraan peran dalam kemasyarakatan, kesetaraan

dalam pengambilan keputusan penting dalam rumah tangga. Peningkatan

kesetaraan gender pada empat bidang tersebut mengakibatkan penurunan

fertilitas melalui hak reproduksi istri, yang pada akhirnya berdampak pada

peningkatan kualitas keluarga.

Dengan demikian jika pemerintah menginginkan terjadi penurunan

fertilitas didalam sebuah masyarakat, maka cara tidak langsung yang dapat

digunakan adalah melalui pemahaman kesetaraan gender dan informasi

yang baik tentang resiko sebuah alat kontrasepsi. Dari pemaparan latar

belakang diatas peniliti ingin meneliti HUBUNGAN PERSEPSI

KESETARAAN GENDER DAN PERSEPSI RESIKO DENGAN

PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI VASEKTOMI di Desa Kalirejo

Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan

masalah dari penelitian ini adalah

1. Apakah persepsi tentang kesetaraan gender mempengaruhi

penggunaan alat kontrasepsi Vasektomi?

2. Apakah persepsi tentang resiko vasektomi mempengaruhi

penggunaan alat kontrasepsi Vasektomi?



12

C. Tujuan Penelitian

Tujuan di lakukanya penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui hubungan persepsi tentang kesetraan gender

dengan penggunaan alat kontrasepsi Vasektomi

2. Untuk mengetahui hubungan persepsi resiko vasektomi dengan

penggunaan alat kontrasepsi Vasektomi

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat menambah dan

meningkatkan wawasan ilmiah yang berkaitan dengan ruang

lingkup sosiologis,  khususnya sosiologi kesehatan.

2. Kegunaan Praktis

1. sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian

selanjutnya

2. Sebagai pertimbangan bagi pemerintah dan instansi

kesehatan dalam mempromosikan kesehatan dan kebijakan

keluarga berencana

3. Sebagai tambahan wawasan terhadap masyarakat tentang

hubungan pemahaman tentang kesetaraan gender dan

persepsi tentang resiko vasektomi terhadap pemilihan

kontrasepsi Vasektomi.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Persepsi

1. Definisi Persepsi

Persepsi berasal dari bahasa latin, persipere: menerima, perception:

pengumpulan, penerimaan, pandangan, dan pengertian. Jadi persepsi

adalah kesadaran intuitif (berdasarkan firasat) terhadap kebenaran atau

kepercayaan langsung terhadap sesuatu. Persepsi adalah proses yang

menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia.

Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan

dengan lingkungannya melalui indera penglihat, pendengar, peraba,

perasa, dan penciuman.

Persepsi bersifat individual, karena persepsi merupakan aktivitas yang

terintegrasi dalam individu, maka apa yang ada dalam diri individu

akan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal tersebut, maka

persepsi dapat dikemukakan karena perasaan dan kemampuan berfikir.

Pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsi suatu

struktur, hasil persepsi mungkin dapat berbeda satu dengan yang lain

karena sifatnya sangat subjektif.
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Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin

mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai

konsekuensinya semakin cenderung membentuk kelompok budaya

atau kelompok identitas (Miftahul.2011).

2. Syarat-syarat Mengadakan Persepsi

Agar seseorang dapat mengadakan persepsi, ada syarat-syarat yang

perlu dipenuhi, yaitu :

Menurut Bimo Walgito dalam buku “Psikologi Umum” mengatakan

bahwa proses persepsi berlangsung sebagai berikut :

1. Stimulus mengenai alat panca indera, ini merupakan proses yang

sifatnya kealaman (fisik).

2. Stimulus kemudian dilangsungkan ke otak oleh saraf sesoris ini

merupakan proses fisiologis.

Di otak sebagai pusat susunan saraf terjadilah proses yang akhirnya

individu dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang diterima

melalui alat indera, proses yang terjadi dalam otak ini merupakan

proses psikologis (Walgito. 1978)

3. Jenis Persepsi

Ada dua macam persepsi, yaitu :

1) External perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya

rangsang yang datang dari luar diri individu.
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2) Self-perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang

yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang menjadi

obyek adalah dirinya sendiri.

4. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain :

1. Fungsional

Persepsi individu terhadap suatu objek tidak terjadi begitu saja, tapi

ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor

fungsional yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan

hal lain yang termasuk dalam faktor personal. Jadi persepsi tidak

hanya ditentukan oleh jenis atau bentuk stimulus, tetapi juga

karakteristik orang yang memberikan respon pada stimulus tersebut

dan bermula dari kondisi biologisnya

2. Sikap

Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berfikir dan

merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai

3. Pengetahuan

Pengetahuan dapat membentuk kepercayaan. Pengetahuan

berhubungan dengan jumlah informasi yang dimiliki seseorang

4. Kepercayaan

Kepercayaan memberikan perspektif pada manusia dalam

mempersepsi kenyataan, memberikan dasar bagi pengambilan

keputusan dan menentukan sikap bagi objek sikap.
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5. Ekonomi

Masalah ekonomi keluarga bisa mempengaruhi dalam mempersepsi

segala sesuatu termasuk dalam memilih kontrasepsi.

B. Tinjauan Tentang Kesetaraan Gender

1. Pengertian Gender

Istilah ‘gender’ sudah tidak asing lagi di telinga kita, tetapi masih

banyak di antara kita yang belum memahami dengan benar istilah

tersebut. Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (sex),

padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga

dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal

gender tidak semata-mata demikian.

Secara etimologis kata ‘gender’ berasal dari bahasa Inggris yang

berarti ‘jenis kelamin’ (Echols dan Shadily, 1983: 265). Dalam

Webster’s New World Dictionary, Edisi 1984 ‘gender’ diartikan

sebagai ‘perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan

dilihat dari segi nilai dan tingkah laku’. Sementara itu dalam Concise

Oxford Dictionary of Current English Edisi 1990, kata ‘gender’

diartikan sebagai ‘penggolongan gramatikal terhadap kata-kata benda

dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar

berhubungan dengan jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin (atau

kenetralan)’.
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Secara terminologis, ‘gender’ oleh Hilary M. Lips didefinisikan

sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.

H.T. Wilson mengartikan ‘gender’ sebagai suatu dasar untuk

menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada

kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka

menjadi lakilaki dan perempuan. Sementara itu, Elaine Showalter

mengartikan ‘gender’ lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan

perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Ia lebih menekankan

gender sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk

menjelaskan sesuatu (Nasaruddin Umar, 1999: 33-34).

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah

suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan

antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan

budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa

masyarakat (social constructions), bukannya sesuatu yang bersifat

kodrati.

2. Perbedaan Sex dengan Gender

Gender berbeda dengan sex, meskipun secara etimologis artinya sama,

yaitu jenis kelamin (Echols dan Shadily, 1983: 517). Secara umum sex

digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan

dari segi anatomi biologis, sedang gender lebih banyak berkonsentrasi

kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek nonbiologis lainnya.
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Kalau studi sex lebih menekankan kepada perkembangan aspek

biologis, komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik,

reproduksi, serta karakteristik biologis lainnya dalam tubuh seorang

laki-laki dan seorang perempuan, maka studi gender lebih

menekankan kepada perkembangan aspek sosial, budaya, psikologis,

dan aspek-aspek non biologis lainnya. Jika studi sex lebih

menekankan kepada aspek anatomi biologi dan komposisi kimia

dalam tubuh laki-laki (maleness) dan perempuan (femaleness), maka

studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas (masculinity)

dan (femininity) femininitas seseorang.

Untuk melihat perbedaan pemahaman tentang sex dan gender dengan

jelas dapat dilihat ilustrasi berikut ini. Menurut tinjauan sex, seorang

laki-laki bercirikan seperti memiliki penis, memiliki jakala, dan

memproduksi sperma; sedang seorang perempuan bercirikan seperti

memiliki vagina, memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran

untuk melahirkan, memiliki payudara, dan memproduksi sel telur.

Ciri-ciri ini melekat pada laki-laki dan perempuan dan tidak dapat

dipertukarkan satu sama lain. Semua ciri-ciri tersebut diperoleh secara

kodrati dari Tuhan.

Sedang menurut tinjauan gender, seorang perempuan memiliki ciri-

ciri seperti cantik, lemah lembut, emosional, dan keibuan, sedang

seorang laki-laki memiliki ciri-ciri seperti kuat, rasional, gagah,

perkasa, jantan, dan masih banyak lagi yang lain. Ciri-ciri ini tidak
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selamanya tetap, tetapi dapat berubah. Artinya tidak semua laki-laki

atau perempuan memiliki ciri-ciri seperti tersebut. Ciri-ciri itu bisa

saling dipertukarkan, Bisa jadi ada seorang perempuan yang kuat dan

rasional, tetapi ada juga seorang laki-laki yang lemah lembut dan

emosional.

Tegasnya, dalam khazanah ilmu-ilmu sosial, gender diperkenalkan

untuk mengacu kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan

dengan laki-laki tanpa konotasikonotasi yang sepenuhnya bersifat

biologis, tetapi lebih merujuk kepada perbedaanperbedaan akibat

bentukan sosial. Karena itu, yang dinamakan relasi gender adalah

seperangkat aturan, tradisi, dan hubungan sosial timbal balik dalam

masyarakat dan dalam kebudayaan yang menentukan batas-batas

feminin dan maskulin (Macdonald dkk, 1999: xii).

Jadi, gender menjadi istilah kunci untuk menyebut femininitas dan

maskulinitas yang dibentuk secara sosial yang berbeda-beda dari satu

kurun waktu ke kurun waktu yang lain, dan juga berbeda-beda

menurut tempatnya. Berbeda dengan sex (jenis kelamin), perilaku

gender adalah perilakau yang tercipta melalui proses pembelajaran,

bukan semata-mata berasal dari pemberian (kodrat) Tuhan yang tidak

dapat dipengaruhi oleh manusia. Sejarah perbedaan gender antara

seorang laki-laki dengan seorang perempuan terjadi melalui proses

yang sangat panjang dan dibentuk oleh beberapa sebab, seperti kondisi

sosial budaya, kondisi keagamaan, dan kondisi kenegaraan.
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Dengan proses yang panjang ini, perbedaan gender akhirnya sering

dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati atau seolah-

olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi. Inilah sebenarnya

yang menyebabkan awal terjadinya ketidakadilan gender di tengah-

tengah masyarakat.

Gender memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan seseorang

dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan ditempuhnya.

Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, dunia

kerja, dan sektor-sektor publik lainnya. Gender juga dapat

menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan gerak

seseorang. Jelasnya, gender akan menentukan seksualitas, hubungan,

dan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak

secara otonom. Akhirnya, genderlah yang banyak menentukan

seseroang akan menjadi apa nantinya.

C. Tinjauan tentang resiko

A. Tinjauan resiko

Konsumen terkadang menghadapi sesuatu yang tidak pasti, dalam

penggambilan keputusan, situasi ini dapat timbul karena keputusan

yang di buat berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif. Hal ini

membuat konsumen mempersepsikan adanya resiko (schiffman

&kinuk, 2004).
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Konsep resiko yang di terima konsumen ini (perseived risk) di

definisikan sebagai. “suatu perasaan oleh konsumen bahwa keputusan

yang di buat akan menghasilkan konsekuensi di mana ia tak dapat

mengantisipasinya dengan sesuatu perkiraan yang pasti (schiffman

&kinuk, 2004). Harrel (1986) mendefiniskan resiko sebagai “perasaan

yang di rasakan oleh pembeli bahwa pembelianya terhadap suatu

produk tertentu dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak

menyenangkan”.

Raymond bauer (dalam runyon & stewart,1987) mengungkapkan

bahwa prilaku konsumen di pengaruhi oleh resiko di mana seorng

konsumen merasa tindakan yang di buatnya menghasilkan

konsekuensi yang tak dapat di antisipasi dengan suatu perkiraan yang

pasti, dan konsekuensi-konsekuensi tersebut adalah konsekuensi yang

tidak menyenangkan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat di simpulkan bahwa resiko

adalah perasaan konsumen bahwa keputusan pembelian yang di

buatnya memiliki kemungkinan mendatangkan konsekuensi yang

tidak menyenangkan.

B. Pengertian Persepsi Resiko Penggunaan

Persepi resiko penggunaan adalah proses dimana seorang

konsemen/calon pengguna KB menerima, mengenali dan memahami

rangsangan yang datang pada dirinya lewat indra-indra yang ada

menimbulkan perasaan bahwa keputusan pembelian yang di buatnya
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memiliki kemungkinan mendatangkan konsekuesnsi yang tidak

menyenangkan.

C. Macam-macam resiko

1. Resiko funsional

Resiko fungsional adalah keraguan-raguan konsumen bahwa suatu

produk akan berfungsi sebagaimana yang di inginkan.

2. Resiko fisik

Resiko fisik adalah kekhawatiran konsumen bahwa suatu produk

dapat menyebabkan suatu bahaya fisik tertentu.

3. Resiko finalsial

Resiko finansial adalah keragu-raguan konsumen bahwa suatu

produk akan memberikan manfaat sebanding dengan banyaknya

uang yang di keluarkan untuk memperolehnya.

4. Resiko sosial

Resiko sosial adalah kekhawatiran bahwa produk yang di pakainya

akan mendapat respon negatif dari orang-orang sekelilingnya.

D. Tinjauan tentang Kontrasepsi

1. Definisi Kontrasepsi

Kontrasepsi berasal dari kata kontra, berarti "mencegah" atau

"melawan" dan konsepsi yang berarti pertemuan antara sel telur yang

matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Jadi,

kontrasepsi adalah menghindari terjadinya kehamilan akibat

pertemuan sel telur matang dengan sel sperma (BKKBN, 2005).
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Kontrasepsi secara harfiah diartikan sebagai suatu alat atau metode

yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan (BKKBN,

2007). Menurut Prawirohardjo (2002), kontrasepsi adalah upaya untuk

mencegah terjadinya kehamilan. Upaya tersebut dapat bersifat

sementara maupun permanen. Penggunaan alat kontrasepsi merupakan

salah satu faktor yang mempengaruhi fertilitas. Program keluarga

berencana merupakan usaha langsung untuk mengurangi angka

kelahiran, mengatur jarak kelahiran untuk meningkatkan kesejahteraan

ibu dan anak sehingga tercapai keluarga kecil bahagia sejahtera

(BKKBN, 2004).

2. Manfaat Alat Kontrasepsi

Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih

metode kontrasepsi yaitu faktor pasangan, faktor kesehatan, dan faktor

metode kontrasepsi. Dalam faktor pasangan, harus

mempertimbangkan dari segi umur, gaya hidup, frekuensi senggama,

dan jumlah anak yang diinginkan.

Dalam faktor kesehatan, mempertimbangkan status kesehatan, riwayat

keluarga, dan pemeriksaan fisik. Sedangkan dalam faktor alat

kontrasepsi, harus mempertimbangkan efektivitas, efek samping,

komplikasi-komplikasi yang potensial, dan biaya. Kontrasepsi sangat

berperan dalam meningkatkan kesehatan ibu melalui pengaturan jarak

kehamilan, selain itu dengan kontrasepsi maka kita juga dapat
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melakukan perencanaan keluarga termasuk didalamnya pengaturan

jumlah anak.

3. Metode Alat Kontrasepsi Pria

Metode alat kontrasepsi pria yang dapat digunakan ada 4 yaitu:

A. Senggama terputus (coitus interuptus)

Merupakan metode KB tradisional dimana pria mengeluarkan alat

kelaminnya (penis) dari dalam vagina sebelum pria mencapai orgasme

(keluarnya air mani)

Keuntungan senggama terputus yaitu:

Tidak memerlukan biaya, tidak memiliki efek samping dan tidak

menggunakan zat-zat kimiawi, dapat digunakan setiap waktu, dan

dapat digunakan sebagai pendukung metode KB lainnya.

kelemahan metode senggama terputus yaitu:

Tingkat kehamilan tinggi (17-25 %), dan kepuasan dalam hubungan

seksual berkurang serta dapat menimbulkan tekanan kejiwaan.

B. Pantang Berkala

Pantang berkala yaitu metode KB yang mempertimbangkan masa

subur wanita yang berkaitan erat dengan siklus menstrulasi. Prinsip

pasangan adalah tidak melakukan hubungan seksual pada saat masa

subur istri.

Keuntungan pantang berkala adalah :

Hubungan seksual yang alami dan kepuasan seksual tidak terganggu.
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kelemahan pantang berkala adalah :

kegagalan tinggi bila siklus menstruasi istri tidak teratur.

C. Kondom

Merupakan alat kontrasepsi pria yang paling mudah di pakai yang

berbentuk tabung tidak tembus cairan, dimana salah satu ujungnya

tertutup rapat dan dilengkapi kantong untuk membentuk seperma yang

terbuat dari bahan lateks (karet), pelastik (vinil) atau bahan alami,

yang dikenakan pada alat vital seorang pria

Keuntungan menggunakan kondom yaitu:

Adalah efektif bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu

produksi ASI, tidak mengganggu kesehatan klien, tidak mempunyai

pengaruh sistemik, murah dan dapat dibeli secara umum, tidak perlu

resep dokter atau pemeriksaan kesehatan khusus, metode kontrasepsi

sementara bila metode kontrasepsi lainnya harus ditunda.

Kelemahan menggunakan kondom, yaitu :

Efektivitas tidak terlalu tinggi, cara penggunaan sangat mempengaruhi

keberhasilan kontrasepsi, agak mengganggu hubungan seksual

(mengurangi sentuhan langsung), pada beberapa klien bisa

menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan ereksi, harus selalu

tersedia setiap kali berhubungan seksual, beberapa klien malu untuk

membeli kondom ditempat umum, pembuangan kondom bekas

mungkin menimbulkan masalah dalam hal limbah.
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D. Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi

1. Definisi tentang Kontrasepsi MOP atau Vasektomi

Vasektomi adalah tindakan penutupan (pemotongan, pengikatan,

penyumbatan) kedua saluran mani pria sebelah kanan dan kiri yang

terdapat dalam kantong buah zakar, sehingga pada waktu ejakulasi

cairan mani yang keluar tidak lagi mengandung seperma sehingga

tidak terjadi kehamilan.

Vasektomi atau MOP pertamakali dilakukan pada tahun 1823 di

London. Namun baru resmi digunakan sebagai sarana kontrol

pertumbuhan penduduk, sarana Keluarga Berencana (KB), pada tahun

1954 di India. Dalam perkembangan selanjutnya juga terdapat

gambaran bahwa rata-rata pria yang sudah menikah di New Zaeland,

Canada, Inggris, Bhutan dan Belanda, melakukan proses vasektomi

sebagai bentuk tanggung jawab mereka untuk aktif mengkontrol

jumlah anak dalam keluarga mereka.

Di Indonesia, vasektomi sejak tahun 1970 telah menjadi sebagian dari

program kontrasepsi mantap atau KONTAP. Disebutkan vasektomi

sebagai KONTAP karena beberapa sifat yang dipunyai yakni aman,

murah dan mudah.  Pada kenyatanya penerimaan masyarakat akan

vasektomi masih rendah.
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Hambatan yang utama adalah karena pandangan dari segi agama dan

disinyalir ada hubungannya dengan teknik operasi yang digunakan,

yakni menimbulkan rasa takut. Sebenarnya cara KB pria yang telah

dikembangkan ada yang melalui pendeketan hormonal, farmakologis

dan immunologis, akan tetapi cara-cara baru yang pernah diteliti

memerlukan penelitian yang lebih lanjut dan membutuhkan waktu

lama dan tampaknya menurut beberapa pakar memerlukan waktu 10

atau 15 tahun lagi sebelum dapat dilaksanakan dalam program KB.

Vasektomi dianggap gagal apabila ternyata si pria yang sudah

divasektomi tetap bisa menghamili pasangannya. Untuk itu biasanya

setelah seorang pria melakukan vasektomi, dia harus “berpuasa” dari

hubungan seks dulu selama 2-4 minggu. Lamanya waktu bergantung

dari cepatnya luka bekas vasektomi, dan juga dari kemungkinan masih

ada sisa sperma yang bertahan di saluran vas. Beberapa pria yang

produk spermanya sangat tinggi, justru kemungkinan harus lebih lama

lagi untuk menunggu ijin diperbolehkan berhubungan badan dengan

pasangannya. Meski urusan efek samping secara medis hampir tidak

ada, namun masing-masing kondisi tubuh pria tetaplah membutuhkan

penanganan yang berbeda.

Operasi pria yang dikenal dengan nama vasektomi merupakan operasi

ringan, murah, aman, dan mempunyai arti demografis yang tinggi,

artinya dengan operasi ini banyak kelahiran yang dapat dihindari.
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Vasektomi merupakan suatu prosedur klinik yang dilakukan untuk

menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan

oklusi vasa deferensia sehingga jalur transportasi sperma terhambat

dan proses fertilisasi (penyatuan dengan ovum) tidak terjadi.

2. Jenis Kontrasepsi Vasektomi

Terdapat  dua jenis vasektomi yang secara umum dilakukan di dunia

kedokteran yaitu :

a) Metode konvensional atau tradisional (menggunakan pisau bedah),

yakni metode dengan menggunakan pisau bedah, menggunakan

bius lokal, titik saluran vas, sebagai jalan dari sperma, akan sedikit

disayat di masing-masing testis, untuk mengeluarkan saluran vas

yang kemudian di potong saluran vas tersebut, diikat dan dilakukan

penjahitan dari bekas luka sayat kecil tadi. Prosesnya antara 30-45

menit.

b) Metode tanpa pisau bedah (No Scalpel Vasectomy), yang sejak

awal tahun 1970-an, ditemukan oleh dunia kedokteran di China,

oleh Dr. Li Shunqiang. Prosedur kedua ini kemudian mendunia,

dan di adopsi oleh berbagai negara barat dan diakui sebagai proses

yang lebih nyaman, cepat, dan mudah bagi para pria. Dalam proses

ini, setelah bius lokal, titik vas akan diangkat menggunakan jarum

suntik, sebagai jalan pembuka kulit yang menutupi area saluran vas

tersebut. Prosesnya hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 30

menit, dan tidak membutuhkan jahitan, karena hampir tidak ada

sayatan di kulit.
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Pada kedua proses itu, baik yang konvensional maupun tanpa pisau

bedah, biasanya saluran vas hanya dipotong dan diikat, namun

dalam perkembangannya ada yang menggunakan tambahan klip

(clip vasectomy), maupun menggunakan sinar laser (laser

vasectomy).

Kedua sarana ini dipercaya oleh beberapa pihak mampu

mengurangi efek rasa nyeri dan pendarahan pada saat proses

vasektomi. Selain itu kedua sarana tersebut juga diyakini

memberikan jaminan tidak terjadinya kebocoran saluran sperma,

yang bila terjadi maka kehamilan akan tetap terjadi pada pasangan

pria tersebut. Tentu saja kedua sarana ini bisa digunakan salah

satunya, dan dengan menambah biaya operasi. Meskipun

sesungguhnya proses vasektomi itu sendiri secara umum relatif

tidak menimbulkan pendarahan.

3. Keuntungan MOP atau Vasektomi yaitu;

a) Efektivitas tinggi untuk melindungi kehamilan

b) Tidak ada kematian dan angka kesakitannya rendah

c) Biaya lebih murah, karena membutuhkan satu kali tindakan saja.

d) Prosedur medis dilakukan hanya sekitar 15-45 menit

e) Tidak mengganggu hubungan seksual

f) Lebih aman, karena keluhan lebih sedikit jika dibandingkan dengan

kontrasepsi lain.
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4. Kelemahan MOP atau Vasektomi yaitu:

a) Masih memungkinkan terjadi komplikasi (misal perdarahan, nyeri,

dan infeksi). Tidak melindungi pasangan dari penyakit menular

seksual termasuk HIV/AIDS. Harus menggunakan kondom selama

12-15 kali sanggama agar sel mani menjadi negatif

b) Pada orang yang mempunyai problem psikologis dalam hubungan

seksual, dapat menyebabkan keadaan semakin terganggu.

E. Kerangka Berfikir

Pertumbuhan penduduk di indonesia semakin banyak jumalah dari tahun ke

tahun, hal ini merupakan pekerjaan serius bagi pemerintah serta peran aktif

masyarakat, sejak awal pemerintahan orde baru, kebijakan fertilitas lebih di

tunjukan pada upaya pengendalian penduduk, yaitu program KB.

Pada awalnya pendekatan keluarga berencana lebih diarahkan pada aspek

demografis dengan upaya pokok pengendalian jumlah penduduk dan

penurunan fertilitas. Tapi yang terjadi adalah partispasi KB yang jauh di

dominasi oleh perempuan, pemakaian alata kontrasepsi pria, dalam

penelitian ini adalah vasektomi, masih sangat rendah, hanya sekitar 0,3 %

dari semua pengguna KB yang aktif.

Kini pemerintah telah menyepakati perubahan paradigma dari pendekatan

pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi lebih kearah

pendekatan kesehatan reproduksi dengan memperhatikan hak-hak

reproduksi dan kesetaraan gender.
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Persepsi Kesetaraan gender juga sangat penting artinya dalam peningkatan

kualitas kehidupan keluarga melalui penurunan tingkat fertilitas dalam

sebuah keluarga. Tingkat kesetaraan gender yang tinggi sangat diperlukan

bagi negara-negara berkembang yang memiliki tingkat pertumbuhan

penduduk yang tinggi dalam rangka menurunkan tingkat fertilitas di

negaranegara tersebut. Tak kalah pentingnya persepsi tentang resiko, di

mana dalam setiap pengambil keputusan dalam memilih alat kontrasepsi

yang akan di pakai, masyarakat selalu menghitung, untungan ruginya, juga

resiko yang mungkin di terima dalam memilih alat kontrasepsi yanag akan

di pakai. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Hubungan antara

persepsi kesetaran gender dan persepsi resiko terhadap keputusan memilih

alat kontrasepsi vasektomi. Berikut penjelasan gambar kerangka pikir.

Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir

Variabel X1 variabel X2

Variabel Y

Pertumbuhan Penduduk

Program KB

Pasangan Usia Subur
(akspetor KB)

Persepsi
Kesetaraan
gender:

Karakeristik
Stastus
Peran

Persepsi Resiko
Penggunaan vasektomi :

Resiko kemandulan
Resiko vitalitas
Resiko stigma negatif

Penggunaan alat kontrasepsi
vasektomi



32

F. Hipotesis

Hipitesis adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa

ditinggalkan, karena ia merupakan insrumen kerja dari teori. Sebagai hasil

deduksi dari teori atau proposisi, hipotesa lebih spesifik sifatnya, sehingga

lebih siap untuk diuji secara empiris. Singarimbun dan Effendi (1987:43)

Dalam Sutrisno Hadi (1991:63) mengemukakan bahwa hipotesis adalah

dugaan yang mungkin benar atau salah, atau palsu dan diterima jika fakta-

fakta membenarkannya. Penolakan dan penerimaan hipotesis dengan begitu

sangat tergantung pada hasil-hasil penyelidikan terhadap fakta-fakta yang

dikumpulkan. Suatu hipotesa selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan

yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara persepsi

kesetaraan gender dan resiko dengan keputusan menggunakan alat

kontrasepsi vasektomi.

Dalam penelitin ini menggunakan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif

(Ha). Dimana jika hipotesis alternatif (Ha) diterima maka, hopotesis nol

(Ho) ditolak. Begitu juga sebaliknya, jika hipotesis nol (Ho) diterima maka,

hopotesis alternatif (Ha) ditolak.

Ho x1 : Tidak ada hubungan antara persepsi kesetaraan gender dengan

penggunaan alat kontasepsi vasektomi.

Ha x1 : Ada hubungan antara persepsi kesetaraan gender dengan

penggunaan alat kontrasepsi vasektomi.
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Ho x2 : Tidak ada hubungan antara persepsi resiko dengan penggunaan

alat kontasepsi vasektomi.

Ha x2 : Ada hubungan antara persepsi resiko dengan penggunaan alat

kontrasepsi vasektomi.



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sugiyono (2012:7)

menjelaskan bahwa metode kuantitatif disebut sebagai metode positivistik

karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode

ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit (empiris),

obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Digunakan untuk meneliti pada

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen

penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji

hipotesis yang telah ditetapkan. Proses penelitian bersifat deduktif, dimana

untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga

dapat dirumuskan hipotesis.

Sugiyono juga menuliskan metode kuantitatif digunakan apabila:

1) Bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas.

2) Bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu

populasi.

3) Bila ingin mengetahui pengaruh/hubungan tertentu terhadap suatu objek.

4) Bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian.

5) Bila peneliti ingin mendapat data yang akurat berdasarkan fonomena

yang empiris dan dapat diukur.
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B. Definisi Konseptual

Definisi koseptual merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan,

sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di

lapangan. Definisi konseptual juga bermanfaat untuk membatasi dan

menjelaskan beberapa pengertian dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan tinjauan pustaka yang ada,

maka yang dimaksud dengan:

1. Persepsi kesetaraan gender

Gender dapat di pahami suatu konsep yang di gunakan untuk

mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan di lihat dari

segi pengaruh sosial budaya, gender dalam arti ini adalah suatu bentuk

rekayasa masyarakat (sosial contructions), bukanya sesuatu yang

bersifat kodrati. Pendeknya gender adalah jenis kelamin sosial dan

bukan jenis kelami yang tercipta secara kodrati (Nasaruddin Umar),

Kesetraan gender adalah suatu kondisi di mana semua manusia (baik

laki-laki maupun perempuan ) bebas mengembangkan kemampuan

personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa di batasi oleh

stereotype, peran gender yang kaku. Hal ini bukan berarti perempuan

dan laki-laki harus selalu sama, tetapi hak, tanggung jawab dan

kesempatanya tidak di pengaruhi oleh apakan mereka di lahirkan

sebagai laki-laki atau perempuan (Unesco,2002).
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2. Persepsi Resiko Penggunaan Vasektomi

Perspesi Resiko di definiskan sebagai  ketidak pastian yang di hadapi

oleh konsumen, ketika mereka tidak dapat meramalkan dampak dari

keputusan yang mereka ambil. Persepsi resiko juga di artikan sebagai

penilaian subjektif oleh seseorang terhadap kemungkinan dari sebuah

kejadian kecelakaan dan seberapa khawatir individu dengan konsekuensi

atau dampak yang di timbulkan keputusan tersebut

(sciffman&kanuk,2000)

3. Penggunaan alat Kontrasepsi Vasektomi

Di dalam penelitian ini konsep Penggunaan alat kontrasespsi vasektomi

adalah keadaan dimana hubungan persepsi kesetaraan gender dan

persepsi resiko yang di terima seseorang mempengaruhi pilihan

seseorang dalam menentukan alat kontrasepsi yang akan di gunakan.

C. Definisi Operasional Dan Indikator Variabel

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan serta memberikan arah dalam

menafsirkan konsep yang ada. Serta agar mekanisme penelitian dapat

berjalan dengan baik. Sekaligus menghindari kesalahan dalam

mendefinisikan serta menginterpretasikan konsep yang ada maka perlu

ditentukan operasional variabel. Definisi operasional dan indikator variabel

dalam penelitian ini:
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A. Defini Operasional

a. Persepsi Kesetaraan Gender

Persepsi masyarakat mengenai kesamaan atau kesetaraan

karakteristik, status dan peran antara laki-laki dan perempuan.

b. Persepsi Resiko Penggunaan

Persepsi masyarakat mengenai akibat yang kurang menyenangkan jika

menggunakan alat kontrasepsi vasektomi.

c. Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi

Keputusan memilih atau tidak memilih alat kontasepsi vasektomi dari

beberapa alat kontrasepsi yang ada.

B. Indikator penelitian

1. Indikator persepsi kesetaraan gender (variable x1)

a. Persepsi mengenai karakteristik

b. Persepsi mengenai status

c. Perspsi mengenai peran

2. Indikator Persepsi resiko Penggunaan vasektomi (variable x2)

a. Resiko kemandulan

b. Resiko vitalitas

c. Resiko stigma negatif
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4. Indikator keputusan memilih alat kontrasepsi vasektomi (variable

Y)

Indikatornya adalah menggunakan atau tidak menggunakan alat

kontrasepsi vasektomi.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo

Kabupaten Lampung Tengah. Dipilihnya lokasi ini berdasarkan beberapa

pertimbangan yaitu rendahnya partisipasi dan pengetahuan suami Desa

Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah terhadap alat

kontrasepsi MOP atau vasektomi

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Marsi Singarimbun dan Sofian Efendi (1989:18), populasi

adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang akan diteliti. Adapun yang

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah suami PUS (Pasangan Usia

Subur) yaitu pasangan suami istri yang pada saat ini hidup bersama baik

bertempat tinggal resmi dalam satu rumah atau tidak, dimana umur suami

antara 15 sampai dengan 49 tahun. Adapun jumla PUS yang ada di Desa

kalirejo kecamatan kalirejo berjumlah 1.484 (PLKB Desa Kalirejo Tahun

2013).
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b. Sampel

Menurut Arikunto (1996:117), sampel adalah sebagian atau wakil

populasi yang akan diteliti. Sedangkan menurut Winarno Surakhmad

(1987:115), sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat

utama dari suatu populasi. Dalam penelitian ini banyaknya sampel

penelitian digunakan rumus sebagai berikut:

N

n  =

N.(d)² +1

Keterangan :

N : banyaknya populasi

n : banyaknya sampel

d : Sampling error (ditetapkan 10 %)

Berdasarkan rumus pengambilan sampel, dari data PLKB di ketahui

pasangan usia subur ada di Desa Kalirejo adalah sebanyak 1.484 Pasangan.

maka banyaknya sampel penelitian adalah :

1.484
n =

1.013(0.1)² +1

1.484
n =

15.84

= 93,68
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Maka sampel pada penelitian ini adalah 93.68 dibulatkan menjadi 94 laki-

laki Pasangan Usia Subur.

Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Laki-Laki Pasangaan Usia Subur

2. Bertempat Tinggal di Desa Kalirejo.

3. Bersedia diminta menjadi responden.

Teknik penentuan responden dilakukan dengan metode random sampling.

Artinya pengambilan sample secara acak berdasarkan frekuensi probabilitas

semua anggota populasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Kuisioner yaitu teknik

pengumpulan data dengan menggunakan daftar isian atau daftar pertanyaan

tertulis yang telah disiapkan dan disusun sedemikian rupa sehingga

responden tinggal mengisi dan menandainya dengan cepat.

Adapun tujuannya ialah:

a. Untuk memproleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

b. Untuk memperoleh reabilitas dan validitas setinggi-tingginya (Masri

Singarimbun, 1981:171)

Dalam pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner ini pertama-tama

penulis membuat pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam bentuk

angket, kemudian disebarkan kepada para responden.
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G. Teknik Pengolahan Data

1. Tahap Editing

Pada tahap ini data yang didapat diperiksa kembali apakah ada kesalahan

dalam melakukan pengisian yang tidak lengkap atau tidak jelas. Dalam

tahap ini penulis melakukan pengecekan terhadap kuesioner yang telah

diisi oleh para responden untuk menyeleksi apakah kuesioner tersebut

diisi dengan benar atau tidak oleh responden secara asal-asalan, sehingga

kuesioner yang tidak sesuai tersebut tidak digunakan dalam hasil

penelitian.

2. Tahap Koding

Tahap mengklasifikasikan jawaban-jawaban yang diberikan oleh

responden menurut jenis pertanyaan kuesioner dengan memberikan kode

tertentu pada setiap jawaban. Setelah penulis melakukan pengecekan

terhadap kuesioner kemudian penulis memberikan kode buat masing-

masing pertanyaan yang ada di dalam kuesioner tersebut.

3. Tahap Tabulating

Pada tahap ini hasil kuesioner dimasukkan ke dalam tabel dan kemudian

diinterpretasikan. Dalam tahap ini setelah kuesioner selesai diberi kode

maka kuesioner tersebut disajikan di dalam bentuk tabel dengan

menggunakan kode-kode yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian isi

dari tabel tersebut diinterpretasikan atau dijelaskan dalam bentuk kalimat

agar lebih mudah untuk dipahami oleh para pembaca.
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4. Tahap Entry Data

Tahap Entry data berkaitan dengan memasukan (input) data ke dalam

program komputer. Setelah seluruh data yang di kumpulkan dari angket

atau kuisioner di beri kode, maka peneliti memesukan data-data tersebut

dengan menggunakan software yang ada, misalnya program SPSS (

Statistical Package for the Sosial Sciences) atau yang lebih sederhana

dengan program excel dari Microsoft Office. Setelah data di masukan,

selanjutnya adalah membersihkan data dari salah ketik atau salah

mengkode data.

H. Teknik Analisis Data

Tahap Interpretasi

Tahap ini dari penelitian yang berupa data yang diinterpretasikan agar lebih

mudah dipahami yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Dalam

tahap ini, setelah data-data tersebut selesai dijadikan tabel dan dihitung

menggunakan SPSS kemudian penulis menginterpretasikan hasil tabel dan

perhitungan tersebut dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian

tersebut.

Dalam tahap ini, setelah data-data tersebut selesai dijadikan tabel dan

dihitung menggunakan SPSS kemudian penulis menginterpretasikan hasil

tabel dan perhitungan tersebut dan mengambil kesimpulan dari hasil

penelitian tersebut. (Singarimbun dan Effendi 1989:241)
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Dengan bantuan program SPSS Statistics 15.0 analisis statistik yang

digunakan dalam penelitian ini mencakup deskriptif dan inferensial.

Analisis deskriptif bertujuan untuk menyajikan data atau hasil pengamatan

secara singkat dan jelas, yang meliputi penyajian data dalam bentuk tabel.

Dalam hal ini, analisis deskriptif disajikan guna mengetahui distribusi

frekuensi skor jawaban masing-masing pertanyaan untuk setiap variabel

yang diteliti. Penyajian distribusi frekuensi persentase juga digunakan dalam

menganalisis setiap item pertanyaan untuk memudahkan dalam

mengintrepretasi hasil data lapangan. Analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Teknik analisis data yang

sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui adakah hubungan

antara persepsi kesetraan gender dan persepsi resiko dengan penggunaan

alat kontrasepsi vasektomi digunakan analisis.

Rumus Chi-square:











 
 

fe

fefo 2
2 )(

x

Keterangan:

2x : Nilai chi-kuadrat

fo : Frekuensi yang diperoleh atau diamati

fe : Frekuensi yang diharapkan
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Nilai Frekuensi yang diharapkan ( fe ):

fe Untuk Setiap Sel : (Total Baris)(Total Kolom)

Total Keseluruhan

Derajat Bebas

Db = (r-1)(k-1)

Keterangan:

r : banyak baris

k : banyak kolom

I. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis terlebih dahulu diketahui:

Keterangan:

t = Nilai uji t

r = Nilai korelasi

n = Besarnya sampel

21

2

r

nr
t
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Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai t, dengan nilai t

pada taraf signifikan 95%. Ketentuan yang dipakai adalah:

a. Jika t hitung > t tabel pada taraf signifikan 95% maka Ho x1 ditolak, Ha

x1 diterima. Berarti ada perbedaan hubungan antara perspepsi kesetaraan

gender dengan penggunaan vasektomi

b. Jika t hitung < t tabel pada taraf signifikan 95% maka Ho diterima, Ha

ditolak. Berarti tidak ada perbedaan hubungan antara persepsi kesetaraan

gender dengan penggunaan vasektomi.

c. Jika t hitung > t tabel pada taraf signifikan 95% maka Ho x2 ditolak, Ha

x2 diterima. Berarti ada perbedaan hubungan antara perspepsi resiko

dengan penggunaan vasektomi

Jika t hitung < t tabel pada taraf signifikan 95% maka Ho x2 diterima, Ha x2

ditolak. Berarti tidak ada perbedaan hubungan antara persepsi resiko dengan

penggunaan vasektomi.

J. Uji Validitas dan Uji Realibilitas

1. Uji Validitas

Menurut sutrisno Hadi dalam Tri (2010:44) validitas adalah seberapa

jauh alat ukur dapat mengungkap dengan benar gejala atau sebagian

gejala yang hendak diukur. Artinya tes tersebut mengukur apakah  yang

seharusnya diukur tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan

hasil ukur yang sesuai dengan maksud yang dilakukan pengukuran

tersebut.
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Uji validitas instrumen penelitian digunakan untuk mengetahui tingkat

kesahihan atau kevalidan kuisioner penelitian. Pengujian validitas

dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi product moment. Setelah

hasil perhitungan per item pertanyaan dengan menggunakan rumus

korelasi product moment diperoleh (r hitung) maka angka kerelasi yang

diperoleh harus dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi yang

diperoleh nilai r (r tabel).

Jika nilai hitung korelasi product moment lebih kecil atau dibawah angka

kritik tabel korelasi nilai r maka pertanyaan tersebut tidak valid.

Sebaliknya jika nilai hitung korelasi product moment lebih besar atau

diatas angka kritik tabel korelasi nilai r maka pertanyaan tersebut valid.

(Singarimbun dan Effendi 1989:137).

Untuk mengetahui validitas kuisioner di dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan korelasi product moment, dengan menggunakan sampel

kuisioner sebanyak 10 nomor. Validitas instrumen pada variabel bebas

yaitu persepsi kesetaraan gender (variabel X1), persepsi resiko (variabel

X2) dan variabel tergantungnya yaitu penggunaan MOP (variabel Y) dari

hasil pengujian tergambar pada tabel berikut ini:
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Tabel 1. Hasil Uji Validitas Kuisioner Variabel X1

No r hitung r tabel Ket No r hitung r tabel Ket

1 0,299 0,207 Valid 6 0,355 0,207 Valid

2 0,541 0,207 Valid 7 0,213 0,207 Valid

3 0,783 0,207 Valid 8 0,632 0,207 Valid

4 0,334 0,207 Valid 9 0,344 0,207 Valid

5 0,651 0,207 Valid 10 0,541 0,207 Valid

Sumber: Olahan data primer, 2016

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa r hitung > r tabel dimana diketahui

bahwa dengan taraf signifikansi atau alpha 5% dan jumlah responden yaitu

N sebesar 94 responden, maka r tabel adalah 0,207. Pada tabel diatas terlihat

seluruh item variabel persepsi kesetraan gender (X1) memiliki r hitung lebih

besar dari r tabel. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat di

simpulkan bahwa kuisioner yang digunakan pada variabel persepsi

kesetaraan gender X1 yaitu persepsi kesetaraan gender dalam penelitian ini

adalah valid.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Kuisioner Variabel X2

No r hitung r tabel Ket No r hitung r tabel Ket

1 0,212 0,207 Valid 6 0,476 0,207 Valid

2 0,321 0,207 Valid 7 0,305 0,207 Valid

3 0,578 0,207 Valid 8 0,657 0,207 Valid

4 0,657 0,207 Valid 9 0,578 0,207 Valid

5 0,260 0,207 Valid 10 0,476 0,207 Valid

Sumber: Olahan data primer, 2016
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Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa r hitung > r tabel dimana diketahui

bahwa dengan taraf signifikansi atau alpha 5% dan jumlah responden yaitu

N sebesar 94 responden, maka r tabel adalah 0,207. Pada tabel diatas terlihat

seluruh item variabel persepsi resiko memiliki r hitung lebih besar dari r

tabel. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat di simpulkan

bahwa kuisioner yang digunakan pada variabel X2 yaitu persepsi resiko

dalam penelitian ini adalah valid

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kuisioner Variabel Y
No r hitung r tabel Ket No r hitung r tabel Ket

1 0,238 0,207 Valid 6 0,490 0,207 Valid

2 0,243 0,207 Valid 7 0,236 0,207 Valid

3 0,522 0,207 Valid 8 0,602 0,207 Valid

4 0,646 0,207 Valid 9 0,558 0,207 Valid

5 0,229 0,207 Valid 10 0,473 0,207 Valid

Sumber: Olahan data primer, 2016

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa r hitung > r tabel dimana diketahui

bahwa dengan taraf signifikansi atau alpha 5% dan jumlah responden yaitu

N sebesar 94 responden, maka r tabel adalah 0,207. Pada tabel diatas terlihat

seluruh item variabel penggunaan penggunaan vasektomi memiliki r hitung

lebih besar dari r tabel. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat

di simpulkan bahwa kuisioner yang digunakan pada variabel Y yaitu

penggunaan vasektomi dalam penelitian ini adalah valid.
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2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data

karena instrumen sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat

tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban

tertentu. Instrumen yan sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan

menghasilkan data yang dapat dipercaya. Apabila data yang terkumpul

memang benar/sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kalipun

diambil akan tetap sama.

Reliabilitas merujuk pada tingkat keterandalan sesuatu (instrumen).

Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan Arikunto dalam

Tri (2010:45). Untuk mencari reliabilitas keseluruhan item adalah dengan

mengoreksi angka korelasi yang diperoleh dengan memasukannya dalam

rumus Koefisian Alfa (CronBach). Instrumen penelitian dikatakan

memenuhi syarat jika koefisian alfa > r tabel, lalu diinterpretasikan pada

tabel interpretasi nilai r.

Rumus Koefisien Alfa (CronBach) yang digunakan adalah sebagai

berikut:

Keterangan:

= Nilai reabilitas
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K = Jumlah item pertanyaan

= Nilai varians masing-masing item

= Varians total.

Untuk melihat apakah kuisioner dalam penelitian ini reliabel atau tidak

dalam penelitian ini peneliti menggunakan koefisien alfa (CronBach).

Instrumen penelitian dikatakan memenuhi syarat jika koefisian alfa > r

tabel, lalu diinterpretasikan pada tabel interpretasi nilai r. dari hasil

pengujian tergambar pada uraian berikut ini:

2.1 Uji Reliabilitas Kuisioner Variabel Persepsi kesetaraan gender

(Variabel X1)

Dalam perhitungan, di peroleh r hitung adalah 0,644. Dengan jumlah

responden N 94 orang dan taraf sidnifikansi atau alpha 5% maka r tabel

adalah 0,207. Terlihat bahwa r hitung > r tabel maka dapat disimpulkan

bahwa kuisioner yang digunakan pada variabel X1 yaitu persepsi

kesetaraan gender dalam penelitian ini adalah valid (reliabel).

2.2 Uji Reliabilitas Kuisioner Variabel Persepsi Resiko (Variabel

X2)

Dari perhitungan di peroleh bahwa r hitung adalah 0,347. Dengan jumlah

responden N 94 orang dan taraf sidnifikansi atau alpha 5% maka r tabel

adalah 0,207. Terlihat bahwa r hitung > r tabel maka dapat disimpulkan

bahwa kuisioner yang digunakan pada variabel X2 yaitu Persepsi resiko

Dalam penelitian ini adalah valid (reliabel).

2
i

2
t
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2.3 Uji Reliabilitas Kuisioner Variabel Penggunaan vasektomi

(Variabel Y)

Dalam perhitungan di peroleh bahwa r hitung adalah 0,446. Dengan

jumlah responden N 94 orang dan taraf sidnifikansi atau alpha 5% maka r

tabel adalah 0,207. Terlihat bahwa r hitung > r tabel maka dapat

disimpulkan bahwa kuisioner yang digunakan pada variabel Y yaitu

Penggunaan vasektomi Dalam penelitian ini adalah valid (reliabel).
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Kalirejo

Desa Kalirejo terbentuk sekitar pertengahan tahun 1950 oleh dua belas

orang pendatang dari Lampung Selatan yang di pimpin oleh Bapak Karto

Sentono, dua belas orang tersebut yaitu : Karto Sentono, San Mukri, Abdul

Rahman, San Mukmin, Atmo, Udo Prayitno, Ali Dikromo, Muso, Madi

Kromo, Batin Tiyang, Hakim dan Batin Bandar.

Mereka merintis dan membuka hutan dan di beri nama Umbul Pring,

setahun kemudian diganti nama menjadi Umbul Kaliwayah, pada waktu

itu segala peraturan dan berbagai macam hal harus patuh dan melapor

kepada seorang pemimpin yaitu Pesirah Marga Anak Tuha namun semakin

lama pertumbuhan penduduk semakin pesat, sehingga pada tahun 1953

Umbul Kaliwayah telah memenuhi syarat untuk menjadi perkampungan

yang diresmikan oleh bapak Syahri Jaya Diwirya, bupati tingkat II

Lampung Tengah, saat peresmian kampung ini di beri nama Kampung

Kalirejo yang artinya kampung yang makmur.

Pada waktu itu mereka dibawah pengawasan kepala negeri Seputih Barat.

Pada tanggal 7 April 1954 mereka telah membuat pasar caplek atau pasar

kecil untuk kepentingan orang belanja sehari-hari.
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Pada tanggal 15 Juli 1956 telah datang petugas dari tingkat II Lampung

Tengah untuk mengatur wilayah administrasi Kalirejo yang di pimpinan

oleh Bapak Sumadi Sidarto (mantan sekertaris tingkat II Lampung

Tengah). Pada tahun 1969 mulai pemekaran daerah dan masing-masing

desa dikepalai oleh kepala desa, karena begitu pesatnya perkembangan

penduduk Desa Kalirejo dan mungkin dipandang setrategis, maka Kalirejo

dipilih sebagai Kecamatan Kalirejo.Desa Kalirejo termasuk kedalam

Kabupaten Lampung Tengah.

B. Kondisi Geografis Desa Kalirejo

Desa Kalirejo Kecamatan merupakan desa atau kelurahan dengan kondisi

yang secara fisik dapat dikatakan tertata rapi dan dengan kondisi jalan

yang hampir semuanya diaspal. Desa kalirejo terdiri dari 6 Dusun/RW dan

15 RT. Secara geografis Desa Kalirejo berbatasan dengan :

 Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kaliwungu

 Sebelah timur berbatasan dengan Desa Balairejo

 Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Way Krui

 Sebelah barat berbatsan dengan Desa Kalidadi

Penggunaan Tanah Desa Kalirejo

Desa Kalirejo meliki luas wilayah 650 ha dengan luas areal pertania 427

Ha. Desa Kalirejo terbagi menjadi bebrapa wilaya kelompok meliputi

Peladangan 314 Ha, Pekarangan 68 Ha, Perikanan 10 Ha, Perhutanan 15

Ha dan lain-lain 20 Ha. Desa ini memiliki Ketingian 89 meter di atas

permukaan laut.
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Jumlah curah hujan lebih dari 10,58 mm/bulan dan 6 bulan kering dengan

curah hujan kurang dari 60 mm/bulan (Monografi Desa Kalirejo 2010).

Gambar 1. Penggunaan Tanah Desa Kalirejo

Sumber : Monografi Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo, 2010

C. Demografi Penduduk

Desa Kalirejo memiliki populasi penduduk 7708 jiwa. Dari jumlah ini

terbagi 3552 penduduk laki-laki dan 4156 penduduk perempuan. Jadi

dapat dilihat bahwa 47% penduduk adalah laki-laki, dan 53%

penduduknya adalah perempuan. Sex ratio penduduk kalirejo adalah 85,46

yaitu artinya setiap 100 penduduk perempuan di Desa Kalirejo terdapat

85,46 penduduk laki-laki. Sex ratio paling signifikan ada di umur 17-24

tahun yaitu sebsesar 35,23 yang artinya setiap 100 perempuan usia 17-24

terdapat 35,23 penduduk laki-laki dengan usia sama.

Rata-rata usia terbanyak di desa ini berusia 25 – 54 tahun yang merupakan

usia produktif. Perempuan menikah di daerah ini rata-rata pada usia 23

tahun.

Pemukiman
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Dalam program Keluarga Berencana di daerah ini pun sudah terlaksana,

namun lebih di dominasi oleh perempuan, walaupun sudah banyak

keluarga yang hanya memiliki dua anak, namun masih banyak pula

keluarga yang memiliki anak lebih dari dua. Jumlah kematian bayi

terhitung jarang terjadi dari data tahun 2012 jumlah bayi meninggal

berjumlah 10 bayi. Sementara dalam tingkat harapan hidup warganya,

rata-rata berusia sekitar 70 tahun

Tabel 1. Sebaran Penduduk Desa Kaliejo Menurut Umur

Golongan Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

0 – 4 tahun 158 162 320

5 – 6 tahun 140 244 384

7 – 13 tahun 399 296 695

14 – 16 tahun 180 240 420

17 – 24 tahun 275 789 1064

25 – 54 tahun 2120 2130 4250

55 tahun keatas 280 295 575

Jumlah 3552 4156 7708

Sumbe: Data Demografi Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo, 2010

D. Pendidikan

Dari segi tingkat pendidikan, Desa Kalirejo bisa di bilang baik, karena sudah

banyak warganya yang sudah menempuh pendidikan sampe sarjana, jika di

bandingkan jumlah penduduk, warga yang tidak pernah sekolah pun bisa di

bilang sangat sedikit yaitu sekitar 2,5% dr jumlah penduduk, Pendidikan

masyarakat Desa Kalirejo kecamatan Kalirejo rata-rata adalah Tamatan SMA

atau sedarajat yaitu sebanyak 2033 jiwa atau sekitar 26,2%.
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Sedangkan Latar belakang untuk pendidikan Paling sedikit adalah Pedidikan

sarjana dengan sebanyak 251 jiwa atau sekitar 3,2 % dari jumlah penduduk.

Untuk untuk mengetahui tingkat pendidikan di Desa Kalirejo Kecamatan

Kalirejo Kabupaten Kalirejo dapat di lihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2. Latar belakang pendidikan penduduk Desa Kalirejo
Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah

No Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa) Persentase

1 Belum sekolah 540 7

2 Usia 7-45 tahun tidak pernah

sekolah

208 2,5

3 Tidak Tamat SD 945 12,25

4 Tamat SD 1759 22,8

5 Tamat SMP 1686 21,8

6 Tamat SMA 2033 26,2

7 Diploma 286 3,7

8 Sarjana 251 3,2

Jumlah 7708 100

Sumber : Monografi Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo, 2010

E. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Kalirejo rata-rata adalah petani sehinggga

lebih bersifat nitrogen. Masyarakat memanfaatkan tanah yang subur

dengan bercocok tanam dengan menanam berbagai macam tanaman

seperti coklat, karet, sawit dan lainnya yaitu dengan angka petani sebanyak

2850 jiwa. Namun ada juga masyarakat yang memanfaatkannya untuk

usaha berbisinis.
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Selain itu juga masyarakat ada yang bekerja di instansi  pemerintahan dan

lain sebagainnya, masyarakat akan melakukan berbagai upaya untuk

memenuhi kebutuhannya dengan menekuni berbagai pekerjaan. Berikut

adalah distribusi mata pencaharian masyarakat desa kalirejo:

Gambar 2. Distribusi Penduduk Desa Kalirejo menurut Mata
Pencaharian

Sumber: Demografi Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo, 2010.

F. Etnis atau suku

Masyarakat Kalirejo terdiri dari berbagai macam suku dan adat istiadat,

walaupun Kalirejo merupakan salah satu desa yang berada di Lampung

namun suku asli Lampung atau pribumi justru sedikit yang berdomisili,

termasuk suku Lampung yang berdomisili di Kalirejo juga sedikit, justru

suku  Jawa yang menguasai Kalirejo, rata-rata masyarakat Kalirejo adalah

suku Jawa, oleh karena itu Kalirejo merupaan daerah yang cenderung

homogen.
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Artinya suku yang ada di Kalirejo tidak di dominasi oleh suku tertentu

namun terdapat berbagai suku seperti Jawa, Lampung, Bali, Sunda,

Padang, Palembang dan suku lainnya. Berikut merupakan data etnis Desa

Kalirejo:

Gambar 3. Komposisi penduduk Desa Kalirejo Berdasarkan Etnis

Sumber: Demografi Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo, 2010

G. Struktur Pemerintahan Desa Kalirejo

Pemerintahan Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung

Tengah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, Lurah di bantu oleh 1

orang Sekretaris, 4 orang kaur yaitu kaur pemerintahan, kaur keuangan,

kaur ketentraman dan kaur pembangunan. Selain itu Lurah dibantu juga

oleh 6 kadus.

Jawa: 2440
jiwa

Sunda: 1709
jiwa

Batak: 940
jiwa

Bali: 190 jiwa

Lampung:
1875 jiwa

Serang:
166 jiwa

Padang: 199
jiwa

Palembang:
189 jiwa
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H. Asosiasi Desa Kalirejo

Terdapat tiga pamong masyarakat di wilayah ini, yaitu Kepala

Lingkungan, RT dan tokoh adat dan agama. Ketiga pamong ini masih

menjadi panutan bagi masyarakatnya. Bila terdapat masalah internal

wilayah, maka ketiga pamong tersebut yang akan membantu dan

memutuskan penyelesainya permasalahan tersebut.

Berikut macam-macam asosiasi:

1. Rukun Kematian

Merupakan perkumpulan eksternal antar warga di sejumlah RT

yang berfungsi sebagai wadah silaturahmi, penyelesaian masalah

dan wadah dalam membantu masyarakat yang terkena musibah.

2. Perkumpulan Karya Bakti

Perkumpulan ini hampir sama fungsinya dengan rukun kematian,

hanya saja ini merupakan perkumpulan internal RT tertentu saja.

3. Koperasi simpan pinjam

Koperasi ini berfungsi dalam membantu keuangan warga, dengan

memberikan pinjaman berupa uang yang didapat dari dana  iuran

anggotanya.

4. Risma Masjid

Risma merupakan perkumpulan remaja Islam masjid. Perkumpulan

ini berfungsi menjadi wadah dalam meningkatkan keagamaan

remaja di wilayah ini.
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5. TPA

Taman Pendidikan Alqur’an memiliki fungsi yang sama dengan

Risma, tetapi perkumpulan ini difokuskan untuk anak-anak.

6. Majelis Taklim Pria dan Majelis Taklim Wanita

Bila remaja dengan Rismanya dan anak-anak dengan TPAnya,

maka ibu-ibu dan bapak-bapak bernama Majelis Taklim.

Fungsinya sama dengan Risma dan TPA.

I. Pola Pengambilan Keputusan

Dalam pola pengambilan keputusan, masyarakat di daerah ini masih

menggunakan prinsip musyawarah. Kegiatan kumpul warga selalu

diadakan setiap bulan, dan tempatnya bergantian disetiap rumah-rumah

warga, untuk sekedar sharing maupun mengambil keputusan terkait

masalah internal lingkungan.

Biasanya pola pengambilan keputusan ini dipimpin oleh ketua RT maupun

Kepala Lingkungan. Bila terdapat suatu masalah yang cukup serius,

masyarakat biasanya meminta bantuan kapada Babinsa atau

Babinkamtibmas.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan, maka dapat diambil

kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Melalui uji Chi-Square, dimana diperoleh nilai χ hitung sebesar 9,300.

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, terlihat bahwa nilai χ hitung (9,300) > χ

table (5,991) sehingga Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada

perbedaan hubungan antara persepsi kesetaraan gender (variable X1)  dengan

penggunaan vasektomi (variabel Y).

Melalui uji Chi-Square, dimana diperoleh nilai χ hitung sebesar 8,487.

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, terlihat bahwa nilai χ hitung (8,487) > χ

table (5,991) sehingga Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada

perbedaan hubungan antara persepsi resiko (variabel X2) Dengan penggunaan

vasektomi (variable Y).



82

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian pada masyarakat Desa kalirejo, Kecamatan

kalirejo Kabupaten lampung tengah tentang hubungan antara persepsi

kesetaraan gender dan persepsi resiko dengan penggunaan alat kontrasepsi

Vasektomi, maka peneliti bermaksud memberikan saran sebagai berikut:

1) Masyarakat hendaknya lebih memaahami tentang kesetraan gender dan

menerapkanya dalam aspek kehidupan apapun khususnya dalam pemilihan

alat kontrasepsi yang akan di gunakan demi terwujudnya keadilan gender.

Untuk pemerintah hendaknya bisa menyampaikan secara intenst dan

menyeluruh tentang resiko penggunaan vasektomi demi diminatinya alat

kontrasepsi vasektomi.

2) Dengan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti tetap

mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang akan

melakukan penelitian yang serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas

topik yang sama dengan mengambil wilayah penelitian yang lebih luas,

responden yang lebih banyak dan beragam.
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