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Indonesia merupakan salah negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi oleh 

karena itu pemerintah membuat berbagai kebijakan salah satu kebijakan tersebut 

yaitu program keluarga berencana, dimana keluarga sebagai sasaran utamanya, 

karena keluarga merupakan akseptor utama yang menggunakan alat kontrasepsi, 

namun kebanyakan perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi, sedangakan 

partisipasi pria masih sangat sedikit, sementara terdapat berbagai macam alat 

kontrasepsi untuk pria salah satunya yaitu MOP atau vasektomi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui : (1) persepsi suami terhadap pengetahuan alat 

kontrasepsi MOP atau vasektomi, (2) persepsi suami terhadap dampak alat 

kontrasepsi MOP atau vasektomi, (3) persepsi suami terhadap kendala alat 

kontrasepsi MOP atau vasektomi, dan (4) persepsi suami terhadap aksesibilitas alat 

kontrasepsi MOP atau vasektomi. Penelitian ini dilakukan di Desa Kalirejo 

Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode penelitian kualitatif.  

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) pengetahuan suami terhadap alat kontrasepsi 

MOP atau vasektomi masih minim, karena suami belum mengetahui berbagai macam 

alat kontrasepsi pria yang sudah disediakan oleh pihak kesehatan, dan belum adanya 

sikap dari suami untuk terlibat dalam KB. (2) suami masih merasa asing dengan MOP 

atau vasektomi, selain itu suami juga masih menyamakan antara kebiri dengan MOP 

atau vasektomi yang sebenarnya sangat berbeda, dan masih adanya rasa egoisme pria 

untuk tidak menggunakan salah satu alat kontrasepsi. (3) keterlibatan tokoh 

masyarakat dan tokoh agama di Desa Kalirejo masih mengalami kegagalan, karena 

ketua RT sendiri tidak mengetahui bahwa sudah pernah ada sosialisasi tentang MOP 

atau vasektomi dari pihak kesehatan, selain itu belum ada tokoh agama yang 

menjelaskan haram atau tidaknya MOP atau vasektomi. (4) masih adanya rumor yang 

beredar bahwa vasektomi bisa menyebabkan impotensi hal ini berdampak pada tidak 



 

 

adanya minat pria untuk menggunakan vasektomi, (5) banyaknya kendala yang di 

hadapi oleh informan ketika akan melakukan operasi vasektomi salah satunya yaitu 

tidak ada dukungan dari istri, karena takut suami akan berselingkuh (6) jarak tempuh 

untuk melakukan operasi vasektomi cukup jauh, selain itu biaya yang harus di 

keluarkan cukup mahal jika tidak mendapatkan surat pengantar dari PLKB untuk 

melakukan operasi vasektomi, dan belum adanya tenaga medis yang bisa melakukan 

operasi MOP atau vasektomi. (7) suami tidak mengetahui bahwa sudah pernah ada 

penyuluhan tentang MOP atau vasektomi, sehingga suami tidak mengetahui informasi 

tentang MOP atau vasektomi secara jelas.  

 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu :  (1) Persepsi suami terhadap pengetahuan alat 

kontrasepsi MOP atau vasektomi di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten 

Lampung Tengah masih sangat rendah, hal ini terjadi karena belum adanya kesadaran 

pria untuk berpartisipasi dalam keluarga berencana dan belum adanya kesetaraan 

gender. (2) Persepsi suami terhadap alat kontrasepsi MOP atau vasektomi di Desa 

Kalirejo masih rendah, karena sebagian informan hanya bisa menjelaskan tentang 

MOP, namun mereka hanya sekedar tahu secara sederhana tidak secara luas, sehingga 

mereka tidak tahu apa manfaat dan akibat yang akan terjadi jika menggunakan MOP. 

Kurangnya pengetahuan infroman tentang MOP menyebabkan sebagian informan 

masih menyamakan MOP dengan kebiri yang sebenarnya sangat berbeda antara 

kebiri dan MOP, selain itu masih adanya rasa egoisme pria sehingga pria tidak mau 

menggunakan alat kontrasepsi termasuk MOP. (3) Persepsi suami terhadap dampak 

MOP atau vasektomi terjadi karena adanya rumor yang beredar bahwa vasektomi bisa 

menyebabkan impotensi, padahal vasektomi tidak menyebabkan impotensi, hal ini 

sudah di buktikan oleh informan yang sudah menggunakan vasektomi, dan lebih di 

pertegas oleh penjelasan PLKB bahwa vasektomi tidak menyebabkan impotensi. (4) 

Persepsi suami terhadap kendala MOP atau vasektomi terjadi karena  informan belum 

mendapatkan dukungan dari pasangannya (isteri), walaupun ada juga informan yang 

mendapatkan dukungan positif dari pasangannya (isteri). Selain itu adanya rasa takut 

menjalani operasi dan sebagian informan mengatakan males meggunakan karena 

ribet, dan adanya anggapan jika menggunakan vasektomi akan mengurangi rasa 

kepuasan dan kejantanan saat berhubungan. (5) Persepsi suami terhadap aksesibilitas 

MOP atau vasektomi terjadi karena belum adanya penyuluhan tentang MOP sehingga 

pengetahuan informan tentag MOP masih sangat rendah, walaupun sebenarnya sudah 

di lakukan penyuluhan,  selain itu adanya jarak tempuh yang jauh untuk menuju 

rumah sakit umum, dan biaya  yang sebenarnya informan sendiri tidak mengetahui 

apakah mengeluarkan biaya besar atau tidak mengeluarkan biaya, namun menurut 

PLKB akseptor yang melakukan operasi vasektomi dan mendapatkan surat pengantar 

dari PLKB akan gertis. Di sisi lain akseptor masih takut karena kurangnya pelayanan 

tenaga medis vasektomi. 
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