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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

        Penelitian ini dilaksanakan di wilayah desa Tonjong, 

kecamatan Tonjong, kabupaten Brebes pada bulan Juni 2017. 

Secara geografis, desa Tonjong merupakan salah satu desa dari 14 

desa di perbukitan sebelah barat gunung Slamet dengan ketinggian 

175 mdpl yang termasuk kedalam kecamatan Tonjong kabupaten 

Brebes provinsi Jawa Tengah dengan luas wiayah 81,26 km. 

        Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan adalah 2,8 km jarak 

dari ibukota kabupaten adalah 70 km, jarak dari ibukota provinsi 

adalah 218,6 km, dan jarak dari ibukota negara adalah 263 km. 

Sedangkan batas wilayah desa Tonjong adalah sebelah utara 

berbatasan dengan desa Kutamendala, sebelah timur berbatasan 

dengan desa Linggapura, sebelah selatan berbatasan dengan desa 

Pepedan, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Kalijurang. 

        Desa Tonjong merupakan wilayah pemukiman yang 

kebanyakan warganya masih asli. Wilayah tersebut terletak dijalan 

provinsi sehingga sudah ramai walaupun masih terdapat banyak 

sawah, dan pepohonan yang rindang. 

        Jumlah penduduk di desa Tonjong sampai tahun 2015 data per 

Oktober sebanyak 16859  jiwa. Jumlah laki-laki sebanyak 8051 

jiwa dan perempuan sebanyak 8808 jiwa. Jumlah pengguna KB 

aktif di Desa Tonjong sebanyak 1258 peserta. 
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2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Alat 

Kontrasepsi Pada Wanita Usia Subur 

Tabel 4.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan alat 

kontrasepsi pada wanita usia subur 

 Penggunaan alat 

kontrasepsi 

    

 Menggunakan   Tidak 

menggunakan  

 P 

 F % F %  

Usia      

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 

Kurang baik 

Tidak baik 

144 

54 

86 

 

37,5% 

14,1% 

22,4% 

12 

10 

78 

3,1% 

2,6% 

20,3% 

0,000 

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%  

Sosial budaya      

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

Tidak 

mendukung 

1 0,3% 0 0,0%  
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        Berdasarkan tabel 4.1 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 

sosial ekonomi/penghasilan dengan penggunaan alat 

kontrasepsi. Nilai p kurang dari 0,05 disimpulkan bahwa 
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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. 

B. Pembahasan 

a.  Hubungan Usia dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi 

        Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

usia responden dengan penggunaan alat kontrasepsi. Usia 

merupakan tolak ukur tingkat kedewasaan seseorang, karena 

semakin bertambahnya usia seseorang dikatakan semakin dewasa 

dalam pikiran dan tingkah laku, dalam hal ini responden 

menggunakan kontrasepsi (Bernadus, Madianung, & Masi, 2013).                     

        Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar wanita usia 

subur di desa Tonjong pada usia >30 tahun yang menggunakan alat 

kontrasepsi, dikarenakan ingin menghentikan kelahiran. Usia 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang 

termasuk dalam penggunaan alat kontrasepsi. Wanita usia subur 

yang lebih muda mempunyai peluang lebih kecil untuk 

menggunakan alat kontrasepsi (Notoatmodjo, 2003). Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih, Evrianasari, dan 

Damayanti (2015) dan Arliana, Sarake, dan Seweng (2013) 

Penggunaan alat kontrasepsi lebih rendah pada WUS yang berusia 

20-29 tahun dibandingkan dengan WUS usia 30-35 tahun, usia ini 

merupakan usia produktif dan waktu yang tepat untuk 

merencanakan kehamilan. Wanita yang berusia >35 tahun 

cenderung memiliki minat yang tinggi dalam penggunaan alat 
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kontrasepsi dengan tujuan untuk mengakhiri kesuburan (Sulastri, 

2014).  

        Usia juga mempengaruhi jenis kontrasepsi yang digunakan 

wanita usia subur. Usia < 20 tahun dan > 30 tahun cenderung 

menggunakan alat kontrasepsi yang efektif seperti pil dan suntik. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Farahan N.F.S., (2016) yang menyatakan bahwa usia yang semakin 

meningkat tidak menjadikan wanita usia subur banyak yang 

menggunakan alat kontrasepsi. Hal tersebut  dikarenakan usia yang 

semakin meningkat mendekati masa menopause, maka tidak perlu 

lagi untuk menggunakan alat kontrasepsi. 

b. Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi/Penghasilan dengan 

Penggunaan Alat kontrasepsi 

        Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

tingkat sosial ekonomi/penghasilan dengan penggunaan alat 

kontrasepsi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sunarsih, Evrianasari dan Damayanti (2015), 

Pradini dan pamungkas (2013) dan Rosmadewi (2015) bahwa 

kemampuan ekonomi keluarga dapat mempengaruhi wanita usia 

subur dalam menetapkan suatu metode kontrasepsi dan 

memutuskan apakah ingin menerapkan program keluarga 

berencana. Tingkat sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi 

seseorang dalam masyarakat (Anggraeni & Dayanti, 2013). 

Pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang dalam 

pemilihan kontrasepsi (Soetjiningsih, 2004). Tingkat ekonomi 

masyarakat berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat dalam 

membeli alat kontrasepsi (Bernadus, Madianung, & Masi, 2013).    

        Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden 

tingkat sosial ekonomi/penghasilannya rendah tetapi tetap 

menggunakan alat kontrasepsi. Penelitian ini tidak sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayoola, Zandee, Johnson, and 
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Pennings (2014) yang menyatakan bahwa wanita yang 

berpenghasilan rendah sebagian besar tidak menggunakan alat 

kontrasepsi. Sebagian besar responden 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).  

c. Hubungan Tingkat pengetahuan dengan Penggunaan Alat 

Kontrasepsi 

        Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

tingkat pengetahuan dengan penggunaan alat kontrasepsi.  

Penelitian ini didukung dengan penelitiaan yang dilakukan o1eh 

Longwe, Huisman, and Jeroen (2012), Cahyono & Sugiarto (2011) 

yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang kontrasepsi seperti 

efek samping dan manfaat dianggap sebagai salah satu faktor 

penting yang terkait dengan penggunaan alat  kontrasepsi. 

Pengetahuan berperan besar dalam memberikan wawasan terhadap 

pembentukan sikap masyarakat terhadap kesehatan (Anapah, 

Nabuasa, & Nayoan 2007).  

        Perilaku seseorang didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan 

sikap positif (Barnadus, madianung, & Masi, 2013), perilaku 

tersebut berpengaruh terhadap wanita usia subur dalam 

menggunakan alat kontrasepsi untuk meningkatkan kesejahteraan 

keluarganya. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar 

responden tingkat pengetahuannya tinggi karena sebagian besar 

responden memahami benar tentang jenis, manfaat, dan cara 

pemakaian alat kontrasepsi. Ibu yang mempunyai tingkat 
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pengetahuan yang tinggi khususnya tentang kesehatan maka akan 

cenderung meningkatkan kesehatan dirinya, keluarga, serta 

lingkungannya (Destyowati, 2011). Pengambilan keputusan dalam 

hal penggunaan alat kontrasepsi tentu harus melalui beberapa 

tahapan yakni pengumpulan informasi, perancangan solusi, tahap 

memilih solusi dari alternatif yang disedikan dan tahap 

melaksanakan keputusan serta melaporkan hasilnya. Melakukan 

analisis dan memutuskan yang tepat tentunya memerlukan suatu 

wawasan atau pengetahuan yang cukup sehingga keputusan yang 

diambil akan tepat. Tingkat pengetahuan yang tinggi responden 

juga berhubungan dengan tingkat pendidikan responden yang 

sebagian besar berpendidikan SMA karena tingkat pengetahuan 

seseorang juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan (Notoatmodjo, 

2013). 

d. Hubungan Tingkat pendidikan dengan Penggunaan Alat 

Koontrasepsi 

        Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

tingkat pendidikan dengan penggunaan alat kontrasepsi. Penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Solanke (2016) 

dan Farahan (2016) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan 

antara tingkat pendidikan dengan penggunaan alat kontrasepsi. 

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden tingkat 

pendidikannya SMA 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. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 
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masyarakat, bangsa dan Negara (Menurut UU No.20 tahun 2003). 

Pendidikan dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam pola 

hidup terutama motivasi untuk berperan serta dalam pembangunan 

kesehatan.Tingkat pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi 

seseorang dalam menerima informasi dan meningkatkan kesadaran 

dalam menggunakan alat kontrasepsi, hal tersebut disebabkan 

karena WUS yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan 

mempunyai pengetahuan yang lebih baik tentang pentingnya 

menggunakan alat kontrasepsi (Sunarsih, Evrianasari, dan 

Damayanti 2015).  

        Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yustiani (2013) 

tingkat pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi 

misalnya hal-hal yang menunjang kesehatan termasuk hal 

penggunaan alat kontrasepsi. Tingkat pendidikan yang rendah 

mempengaruhi pengetahuan seseorang sehingga responden yang 

berpendidikan rendah akan berkorelasi dengan rendahnya 

pengetahuan responden tentang alat kontrasepsi (Sunarsih, 

Evrianasari dan Damayanti, 2015). 

e.  Hubungan Dukungan suami dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi 

        Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

dukungan suami dengan penggunaan alat kontrasepsi. Hasil 

penelitian sebagian besar responden mendapatkan dukungan suami 

yang baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Susanto, Winarsih dan Muhlisin (2015), Ezeanolue, Echezona 

(2015), Sulastri & Nirmasari (2014) yang menyatakan bahwa 

semakin baik dukungan yang diberikan oleh suami maka 

pengambilan keputusan dalam penggunaan KB merupakan 

keinginan suami dan istri. Penggunaan alat kontrasepsi merupakan 

kebutuhan antara suami dan istri, sehingga dalam menentukan alat 

kontrasepsi yang akan digunakan seorang suami ikut menentukan 
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dan berperan didalamnya (Sulastri dan Nirmasari, 2014). Suami 

mempunyai kesempatan dalam mengambil keputusan dalam 

penggunaan alat kontrasepsi, suami juga harus dapat memberikan 

berbagai informasi tentang alat kontrasepsi kepada istri, 

mempunyai pengetahuan yang cukup baik tentang alat kontrasepsi, 

bersedia membantu istri dalam memilih alat kontrasepsi dan 

mampu memberikan saran yang baik, bersedia mengantar dan 

mendampingi istri saat berkonsultasi, bersedia memberikan biaya 

untuk pemasangan alat kontrasepsi yang akan digunakan, dan 

bersedia mencarikan pertolongan apabila istri mengalami masalah 

atau komplikasi dalam pemakaian kontrasepsi. Hal tersebut 

merupakan dukungan yang dapat diberikan suami kepada istri 

karena masalah kontrasepsi bukanlah tanggung jawab wanita saja. 

        Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden 

mendapatkan dukungan suami yang baik karena suami mereka 

berperan dalam mencarikan informasi, 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. Kontrasepsi 

tidak dapat dipakai istri tanpa adanya kerjasama suami dan saling 

percaya (Hartanto, 2004). Wanita yang mendapatkan dukungan 

suami yang baik mempunyai minat yang tinggi terhadap 

penggunaan alat kontrasepsi dan pemilihan alat kontrasepsi yang 

disepakati (Sulastri & Nirmasari, 2014). 

 

 

 

 



59 
 

f. Hubungan Sosial budaya dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi 

        Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

antara sosial budaya dengan penggunaan alat kontrasepsi.        

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Assalis (2015), dan Wijhati (2011) yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara sosial budaya dengan 

penggunaan alat kontrasepsi. Sosial budaya merupakan 

pemahaman, kepercayaan, hukum, adat istiadat (kebiasaan) dan 

pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat 

disuatu daerah (Anapah, Nabuasa, & Nayoan 2007). Budaya 

keluarga besar yang mempercayai bahwa banyak anak banyak 

rezeki masih diyakini sehingga orang enggan untuk menggunakan 

alat kontrasepsi.  

        Hasil penelitian menunjukkan sosial budaya pada responden 

mendukung tetapi responden tetap menggunakan alat kontrasepsi 

karena sebagian besar responden menggunakan alat kontrasepsi 

yang diperbolehkan menurut kepercayaan mereka seperti pil, 

suntik, dan implant. Perilaku seseorang atau masyarakat tentang 

kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi 

dari masyarakat yang bersangkutan, jadi bukan hanya sosial 

budayanya saja (Notoatmojo, 2012). 
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C. Kekuatan dan Kelemahan Penelitian 

1. Kekuatan dalam penelitian 

        Kekuatan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data 

dilakukan secara langsung oleh peneliti sendiri dan asisten peneliti 

yang sudah di apersepsi sehingga jawaban kuisioner dari responden 

jelas dan tidak ada responden yang tidak lengkap dalam mengisi 

kuisioner. Hasil keakuratan  dari penelitian ini sangat tinggi karena 

jumlah respondennya yang banyak yaitu sejumlah 384 responden. 

2. Kelemahan dalam penelitian 

        Kelemahan penelitian ini adalah hanya untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi dalam penggunaan alat kontrasepsi tetapi 

faktor yang paling mempengaruhi tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Ada responden yang tidak mengisi kuisioner dengan lengkap, sehingga 

peneliti harus menjelaskan agar responden memahami kuisioner yang 

dibagikan oleh peneliti sebelum peneliti mengumpulkan data 

responden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


