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Intisari 

 

Latar belakang: Perkembangan penduduk saat ini terus mengalami peningkatan. Kontrasepsi merupakan alat 

yang digunakan untuk mencegah kehamilan sebagai program keluarga berencana. Wanita usia subur dimana 

usia tersebut masih produktif sangat rentan untuk terjadinya kehamilan. 

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara usia, tingkat pendidikan, tingkat 

pengetahuan, tingkat sosial ekonomi/penghasilan, dukungan suami, dan sosial budaya dengan penggunaan alat 

kontrasepsi.  

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif correllational  dengan pendekatan cross sectional. 

Populasi dalam penelitian adalah semua wanita usia subur dari pasangan usia subur di desa tersebut sebanyak 

3842 orang. Tekhnik pengambilan data menggunakan purposive  sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 384 

orang. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data berupa kuisioner yang telah diuji validitas dan 

reabilitasnya. Penelitian dilakukan selama bulan Mei-Juni 2017. 

Hasil: Hasil penelitian menunjukan terdapat hubungan antara faktor usia (p = 0,000), tingkat pendidikan (p = 

0,000), tingkat pengetahuan (p = 0,000), tingkat sosial ekonomi/pendapatan (p = 0,016), dan dukungan suami (p 

= 0,000) terhadap penggunaan alat kontrasepsi pada wanita usia subur. Sedangkan faktor sosial budaya tidak 

ada pengaruh yang signifikan ( p = 0,740). 

Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara usia, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, tingkat 

social ekonomi/penghasilan, dukungan suami dengan penggunaan alat kontrasepsi, sedangkan social budaya 

tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan penggunaan alat kontrasepsi. 

 

Kata Kunci: Wanita Usia Subur, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penggunaan Alat Kontrasepsi, alat 

kontrasepsi. 

Abstract 

Background: The current population growth continues to increase. Contraception is a tool used to prevent 

pregnancy as a family planning program. Women of childbearing age where age is still productive are very 

vulnerable to the occurrence of pregnancy. 

Objective: To know the correlation between age, education level, knowledge, sosial economi/income level, 

husband support, and culture with using contraception. 

Method: This research is a correlational descriptive research with cross sectional approach. The population in 

the study were all women of childbearing age of fertile couples in the village as many as 3842 people. 

Technique of taking data using purposive sampling, with total sample as much as 384 people. The instruments 

used for data collection are questionnaires that have been tested for validity. The study was conducted during 

May-June 2017. 



Results: The results showed a correlation between age factor (p = 0,000), education level (p = 0,000), 

knowledge level (p = 0,000), socioeconomic/income level (p = 0.016), and husband support (p = 0,000 ) On the 

use of contraceptives in women of childbearing age. While socio-cultural factors there is no significant 

influence (p = 0.740). 

Conclusions: there is a significant correlation between age, education level, knowledge level, socio economic / 

income level, husband support with contraceptive use, while social culture has no significant correlation with 

contraceptive use. 

 

Keywords: WUS, Factors Influencing Use of Contraception, contraception. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pendahuluan 

 

Indonesia merupakan peringkat ke-4 

dunia yang memiliki jumlah penduduk 

yang besar. Dari hasil sensus penduduk 

tahun 2016 menunjukkan, jumlah 

penduduk Indonesia sebanyak 

258.704.986 jiwa (Ritonga, R., 2015). 

Jumlah penduduk yang besar dan tidak 

berkualitas, justru menjadi beban 

pembangunan dan menyulitkan 

pemerintah dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, dan 

pembangunan (Nurekawati, Santosa, & 

Sarwono (2016). Jumlah penduduk di 

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 

sebanyak 3.377.414 jiwa. Presentase 

distribusi penduduk menurut kabupaten 

kota yang terendah adalah kota 

Magelang sebesar 0,37% dan yang 

tertinggi sebesar 5,35% di Kabupaten 

Brebes (BPS, 2010). 

Salah satu upaya pemerintah Indonesia 

untuk menekan laju pertumbuhan 

penduduk di Indonesia adalah melalui 

program Keluarga Berencana (KB) 

dengan menggunakan alat kontrasepsi. 

Kontrasepsi merupakan cara untuk 

mencegah kehamilan akibat dari 

pertemuan antara sel telur yang matang 

dengan sel sperma (Trisnawarman & 

Erlysa, 2007). 

Secara nasional tahun 2014 peserta KB 

mencapai 38 juta akseptor dengan 30 

juta akseptor aktif dan 8 juta akseptor 

baru (BKKBN, 2014). Data dari 

BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional bahwa peserta KB 

menurut metode kontrasepsi sampai 

bulan Februari tahun 2015 yaitu Intra 

Uterine Device (IUD) 36.601 (6,87%), 

Medis Operatif Wanita (MOW) 7867 

(1,48%), Medis Operatif Pria (MOP) 547 

(0,10%), Implant 51,843 (9,73%), 

kondom 27.997 (5,25%), suntik 278.333 

(52,21%), dan pil KB 129.880 (24,36%). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

wanita usia subur (WUS) dalam 

menggunakan alat kontrasepsi yaitu: 

usia, tingkat pengetahuan, tingkat 

pendidikan, tingkat sosial ekonomi 

/penghasilan, dukungan suami, dan 

faktor sosial budaya. Hasil survey yang 

dilakukan di Desa Tonjong kecamatan 

Tonjong Kabupaten Brebes sebagian 

besar wanita usia subur disana 

menggunakan alat kontrasepsi. 

 

Metode Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

deskriptif correlational dengan  

pendekatan Cross Sectional. Penelitian 

ini dilakukan di Desa Tonjong 

Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes 

pada bulan Maret-Juni 2017. Sampel 

dalam penelitian ini adalah wanita usia 

subur antara usia 15 – 49 tahun yang 

berjumlah  384 orang. Instrumen dalam 

penelitian  ini menggunakan kuisioner 

tingkat pengetahuan, dukungan suami, 

dan sosial budaya yang dibuat oleh 

peneliti sendiri yang telah diuji validitas 

dan reabilitasnya sebanyak 44 

pertanyaan. Uji validitas menggunakan 

Pearson Product Moment dengan nilai p 

value dan nilai r > 0,361. Uji kuisioner 

yang belum valid menggunakan CVI 

dengan hasil 0,801 oleh 3 pakar dosen 

maternitas. 

Hasil  

Penyajian data yang ditampilkan 

meliputi data analisa univariat dan 

bivariat. Data analisa meliputi usia, 

tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, 

 tingkat sosial ekonomi/penghasilan, 

dukungan suami, dan sosial budaya. 

 
 



 Penggunaan alat 

kontrasepsi 

    

Usia  Menggunakan   Tidak menggunakan   P 

 F % F %  

20-30 118 30,7% 8  2,1% 0,000 

>30 158 41,1% 92 24,0%  

<20 8 2,1% 0 0,0%  
Tingkat pendidikan      

SD 8 2,1% 7 1,8% 0,000 

SMP 76 19,8% 45 11,7%  
SMA 124 32,3% 24 6,3%  

Sarjana 76 19,8% 24 6,3%  

Tingkat pengetahuan      

Tinggi 250 65,1% 45 11,7% 0,000 

Sedang 33 8,6% 55 14,3%  

Rendah 1 0,3% 0 0,0%  

Dukungan suami      

Baik 144 37,5% 12 3,1% 0,000 

Kurang baik 54 14,1% 10 2,6%  

Tidak baik 86 22,4% 78 20,3%  
Tingkat sosial 

ekonomi/ 

penghasilan 

     

Tinggi 23 6,0% 16 4,2% 0,016 

Menengah 76 19,8% 16 4,2%  

Rendah 185 42,8% 68 17,7%  
Social budaya      

Mendukung 283 73,7% 100 26,0% 0,740 

Tidak mendukung 1 0,3% 0 0,0%  

 

Berdasarkan tabel tersebut didapatkan 

hasil sebagian besar responden berusia 

>30 tahun yang menggunakan alat 

kontrasepsi sebanyak 158 orang (41,1%) 

dan yang tidak menggunakan alat  

kontrasepsi sebanyak 92 orang (24%). 

Sebagian besar responden tingkat 

pendidikannya SMA 124 orang (32,3%) 

yang menggunakan alat kontrasepsi dan 

24 orang (6,3%) yang tidak 

menggunakan alat kontrasepsi. 

Sedangkan untuk responden yang 

frekuensinya paling sedikit adalah 

responden yang tingkat pendidikannya 

SD sebanyak 8 orang (2,1%) yang 

menggunakan alat kontrasepsi dan 7 

 orang (1,8%) yang tidak menggunakan 

alat kontrasepsi. Sebagian besar 

responden tingkat pengetahuannya tinggi 

sebanyak 250 orang (65,1%) 

menggunakan alat kontrasepsi dan 45 

orang (11,7%) tidak menggunakan alat 

kontrasepsi. Sebagian besar responden 

mendapatkan dukungan suami yang baik 

sebanyak 144 orang (37,5%) 

menggunakan alat kontrasepsi dan 

sebanyak 12 orang (3,1%) yang tidak 

menggunakan alat kontrasepsi. Sebagian 

besar responden dengan tingkat sosial 

ekonomi/penghasilan keluarga yang 

rendah sebanyak 185 orang ( 42,8%) 

menggunakan alat kontrasepsi dan 68 

orang (17,7%) tidak menggunakan alat 

kontrasepsi. Sebagian besar responden 



sosial budayanya mendukung sebanyak 

283 orang ( 73,7%) menggunakan alat 

kontrasepsi dan 100 orang (26%) yang 

tidak menggunakan alat kontrasepsi. 

Dari hasil uji statistik diperoleh nilai p 

sebesar 0,000 untuk hubungan antara 

usia, tingkat pendidikan, tingkat 

pengetahuan, dan dukungan suami 

dengan penggunaan alat kontrasepsi. 

Nilai p sebesar 0,016 untuk hubungan 

tingkat social ekonomi/penghasilan 

dengan penggunaan alat kontrasepsi. 

Nilai p kurang dari 0,05 disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara usia, tingkat 

pendidikan, tingkat pengetahuan, 

dukungan suami dan tingkat sosial 

ekonomi/penghasilan dengan 

penggunaan alat kontrasepsi. Nilai p 

0,740 untuk hubungan sosial budaya 

dengan penggunaan alat kontrasepsi 

yang berarti lebih besar dari 0,05 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan antara sosial budaya 

dengan penggunaan alat kontrasepsi.        

Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 

hubungan antara usia responden dengan 

penggunaan alat kontrasepsi. Usia 

responden sebagian besar >30 tahun 

sebesar 41,1%. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Sulastri (2014) bahwa 

responden yang berusia >35 tahun 

cenderung memiliki minat yang tinggi 

dalam penggunaan alat kontrasepsi 

dengan tujuan untuk mengakhiri 

kesuburan.  Sedangkan pada usia 20-29 

tahun merupakan usia produktif dan 

waktu yang tepat untuk merencanakan 

kehamilan (Sunarsih, Evrianasari, dan 

Damayanti (2015). 

Hasil analisis menunjukkan terdapat 

hubungan antara tingkat sosial 

ekonomi/penghasilan dengan 

penggunaan alat kontrasepsi. Tingkat 

sosial ekonomi/penghasilan responden 

sebagian besar rendah sebesar 42,8%. 

Tingkat ekonomi masyarakat berkaitan 

erat dengan kemampuan masyarakat 

dalam membeli alat kontrasepsi 

(Bernadus, Madianung, dan Masi, 2013).  

Hasil penelitian menunjukkan sebagian 

besar responden tingkat sosial 

ekonomi/penghasilannya rendah tetapi 

tetap menggunakan alat kontrasepsi 

karena responden sebagian besar 

menggunakan alat kontrasepsi di 

Puskesmas dan menggunakan jaminan 

kesehatan yakni BPJS (Badan 

Penyelenggara Jaminan Kesehatan) 

sehingga masyarakat tidak dipungut 

biaya untuk kontrasepsi. Sebagian besar 

responden sebagai ibu rumah tangga 

yang hanya mengandalkan penghasilan 

suami, responden yang tidak 

menggunakan jaminan kesehatan 

memilih menggunakan alat kontrasepsi 

non efektif yang lebih terjangkau karena 

sesuai dengan kemampuan ekonomi 

keluarga (Arliana, Serake, dan Seweng, 

2013). 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa 

terdapat hubungan antara tingkat 

pengetahuan dengan penggunaan alat 

kontrasepsi yang sebagian besar 

responden tingkat pengetahuannya tinggi 

sebanyak 65,1%. Hasil penelitian 

menunjukkan sebagian besar responden 

tingkat pengetahuannya tinggi karena 

sebagian besar responden memahami 

benar tentang jenis, manfaat, dan cara 

pemakaian alat kontrasepsi. Pengetahuan 

berperan besar dalam memberikan 

wawasan terhadap pembentukan sikap 



masyarakat terhadap kesehatan (Anapah, 

Nabuasa, & Nayoan 2007). Ibu yang 

mempunyai tingkat pengetahuan yang 

tinggi khususnya tentang kesehatan 

maka akan cenderung meningkatkan 

kesehatan dirinya, kelurga, serta 

lingkungannya (Destyowati, 2011). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Longwe, Huisman & Jeroen 

pengetahuan tentang kontrasepsi seperti 

efek samping dan manfaat dianggap 

sebagai salah satu faktor penting yang 

terkait dengan penggunaan alat 

kontrasepsi. 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 

hubungan antara tingkat pendidikan 

dengan penggunaan alat kontrasepsi 

yang sebagian besar responden tingkat 

pendidikannya SMA sebanyak 32,3% 

karena tingkat penghasilan responden 

sebagian besar rendah yang 

menyebabkan responden tidak mampu 

untuk melanjutkan sekolah ke perguruan 

tinggi yang membutuhkan biaya yang 

mahal dan memilih untuk bekerja setelah 

lulus SMA. Tingkat pendidikan yang 

tinggi akan mempengaruhi akan 

mempengaruhi seseorang dalam 

menerima informasi. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Farahan (2016) 

tingkat pendidikan yang tinggi akan 

meningkatkan kesadaran dalam 

menggunakan alat kontrasepsi, karena 

mempunyai pengetahuan yang lebih baik 

tentang pentingnya menggunakan alat 

kontrasepsi (Sunarsih, Evrianasari, & 

Damayanti, 2015) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara dukungan 

suami dengan penggunaan alat 

kontrasepsi. Sebagian besar responden 

mempunyai dukungan suami yang baik 

sebesar 37,5%. karena suami mereka 

berperan dalam mencarikan informasi 

KB, bersedia mengantarkan responden 

ke tempat pelayanan KB, tidak keberatan 

dengan efek samping yang ditimbulkan 

dari pemasangan alat kontrasepsi, dan 

memberikan biaya untuk pemasangan 

alat kontrasepsi. Penggunaan alat 

kontrasepsi merupakan kebutuhan antara 

suami dan istri, sehingga dalam 

menentukan kontrasepsi yang digunakan 

seorang suami ikut menentukan dan 

berperan didalamnya (Sulastri dan 

Nirmasari, 2014). Wanita yang 

mendapatkan dukungan suami yang baik 

mempunyai minat yang tinggi terhadap 

penggunaan alat kontrasepsi. 

Hasil analisis penelitian menunjukkan 

bahwa tidak terdapat hubungan antara 

sosial budaya dengan penggunaan alat 

kontrasepsi. Sebagian besar responden 

tingkat sosial budayanya mendukung 

sebanyak 73,7%. Penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Assalis (2015) bahwa sosial budaya 

berpengaruh  terhadap penggunaan alat 

kontrasepsi. Masyarakat di desa Tonjong 

tetap menggunakan alat kontrasepsi 

karena sebagian besar responden 

menggunakan alat kontrasepsi yang 

diperbolehkan menurut kepercayaan 

mereka seperti pil, suntik, dan implant. 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat hubungan yang 

signifikan antara faktor usia (p = 

0,000) dengan penggunaan alat 

kontrasepsi pada wanita usia 

subur. 

2. Terdapat hubungan yang 

signifikan antara tingkat 

pendidikan (p = 0,000) dengan 



penggunaan alat kontrasepsi pada 

wanita usia subur 

3. Terdapat hubungan yang 

signifikan antara tingkat 

pengetahuan (p = 0,000) dengan 

penggunaan alat kontrasepsi pada 

wanita usia subur. 

4. Terdapat hubungan yang 

signifikan antara tingkat sosial 

ekonomi/penghasilan (p = 0,016) 

dengan penggunaan alat 

kontrasepsi pada wanita usia 

subur. 

5. Terdapat hubungan yang 

signifikan antara dukungan suami 

(p = 0,000) terhadap penggunaan 

alat kontrasepsi pada wanita usia 

subur.  

6. Tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara sosial budaya ( p 

= 0,740) dengan penggunaan alat 

kontrasepsi pada wanita usia 

subur. 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka 

saran yang dapat diberikan sebagai 

berikut: 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Universitas Muhammadyah 

Yogyakarta  

Diharapkan institusi pendidikan 

UMY dapat menambahkan KTI  

ini kedalam kepustakaan hasil 

kajian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi wanita usia subur 

dalam penggunaan alat kontrasepsi 

yang dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan untuk pengembangan 

penelitian dan kajian ilmiah 

mahasiswa. 

 

 

2. Bagi Masyarakat 

Suami disarankan mendukung 

proses pengambilan keputusan 

dalam menggunakan alat 

kontrasepsi, karena menurut hasil 

penelitian dukungan suami 

mempengaruhi istri dalam 

penggunakan alat kontrasepsi. 

3. Bagi Petugas Kesehatan 

Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadikan sumber informasi 

tentang program pelayanan 

kesehatan dalam pelaksanaan 

keluarga berencana. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Mengembangkan penelitian ini 

dengan meneliti faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi wanita usia 

subur dalam penggunaan alat 

kontrasepsi seperti jumlah anak 

dan jumlah paritas/kelahiran, serta 

dapat melakukan penelitian 

tentang faktor yang paling 

berpengaruh dalam penggunaan 

alat kontrasepsi. 
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