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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada tahun 2009 lalu Indonesia menjadi negara  keempat  terbanyak  

penduduknya  di  dunia. Program KB seharusnya menjadi prioritas 

pembangunan di setiap daerah karena sangat penting  untuk  Human  

Capital  Investment (Sulistyo, 2009). 

Berdasarkan data statistik Indonesia pada tahun 2005, didapatkan 

data pemakai KB Intra Utrine Devices (IUD) atau Alat Kontrasepsi Dalam 

Rahim (AKDR) di Indonesia  adalah sebesar 5,20 % (BPS, 2010). 

Sedangkan pada tahun 2007, pemakai KB IUD di Indonesia adalah sebesar 

4,8 % dari seluruh jenis KB. 

Peserta KB baru menurut metode kontrasepsi bulan November tahun 

2009 di Jawa Tengah untuk akseptor KB IUD adalah 32.420 akseptor dari 

jumlah keseluruhan akseptor KB sebanyak 869.067 akseptor. Atau mencapai 

3,73%. Berada pada urutan yang ke lima setelah suntik, pil, implant, dan 

kondom dari tujuh metode kontrasepsi yang ada. Target dari jumlah peserta 

untuk KB IUD dari data di atas adalah 49.809 akseptor. Sedangkan realisasi 

pelaksanaannya belum memenuhi target, yaitu 32.420 akseptor. Tetapi 

sudah  mencapai 65,09 % dari angka yang sudah ditargetkan (BKKBN, 

2009). Data tersebut menunjukkan pencapaian target yang sudah bagus. 
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Akan tetapi perlu ditingkatkan pelaksanaannya guna mengejar angka target 

yang sudah ditentukan. 

Survey data yang didapatkan di Desa Karakan dari bidan Desa 

Karakan adalah jumlah peserta KB sebanyak 558 akseptor. Dengan pemakai 

KB IUD sebanyak 2 orang. Jumlah tersebut menggambarkan bahwa 

pemakai KB IUD sebanyak 0,36 % dari seluruh akseptor KB di Desa 

Karakan. Dilihat dari data yang telah diperoleh di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa di Desa Karakan, pemakai KB IUD lebih sedikit 

dibanding dengan KB jenis lain. 

Salah satu Dukuh yang berada di Desa Karakan yaitu Dukuh 

Sawahan, jumlah wanita usia subur sebanyak 35 jiwa dengan peserta KB 

sebanyak 18 akseptor yang meliputi KB implant dan KB suntik. Dan di 

Dukuh Sawahan belum ada pemakai KB IUD. Banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Salah satu faktor tersebut adalah pengetahuan. Dan 

pengetahuan pun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu 

informasi. Seseorang yang mempunyai sumber informasi yang lebih banyak 

akan memberikan pengetahuan yang jelas. 

Secara kualitatif keberhasilan dalam mencanangkan program KB 

tercermin dari perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku sebagian 

masyarakat dalam menerima konsep Norma Keluarga Kecil Bahagia 

Sejahtera (NKKBS). Sebagai landasan peningkatan kualitas penduduk dan 

keluarga (BKKBN, 2000). 
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Faktor- faktor yang dapat mempermudah atau mempredisposisi 

terjadinya perilaku pada diri seseorang atau masyarakat adalah pengetahuan 

dan sikap seseorang atau masyarakat tersebut terhadap apa yang akan 

dilakukan (Notoatmodjo, 2005). 

Berdasarkan survey pendahuluan oleh peneliti melalui metode 

wawancara dengan beberapa ibu, dapat ditarik kesimpulan bahwa para ibu 

belum mendapat informasi yang jelas mengenai KB, khususnya KB IUD. 

Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberian pendidikan 

kesehatan tentang KB IUD kepada masyarakat untuk meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman terhadap hal tersebut. Peneliti berharap 

pengetahuan masyarakat tentang KB IUD dapat meningkat setelah diberikan 

pendidikan kesehatan tentang KB IUD. Dan diharapkan dapat memberikan 

motivasi kepada masyarakat untuk menggunakan jenis KB tersebut. 

Bertitik tolak dari uraian yang telah disebutkan di atas perlu diambil 

langkah untuk mengkaji melalui suatu penelitian tentang pengaruh 

pendidikan kesehatan terhadap perubahan tingkat pengetahuan dan sikap 

ibu- ibu tentang KB IUD di Dukuh Sawahan, Desa Karakan, wilayah kerja 

Puskesmas Weru, Kabupaten Sukoharjo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti dapat 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Adakah pengaruh 

pendidikan kesehatan terhadap perubahan tingkat pengetahuan dan sikap 
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ibu- ibu tentang KB IUD di Dukuh Sawahan, Desa Karakan, Wilayah Kerja 

Puskesmas Weru, Kabupaten Sukoharjo?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua tujuan, yaitu: 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pendidikan kesehatan terhadap perubahan tingkat pengetahuan dan sikap 

ibu- ibu tentang KB IUD di Dukuh Sawahan, Desa Karakan, Wilayah 

Kerja Puskesmas Weru, Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini mempunyai tujuan khusus, antara lain sebagai berikut: 

a. Untuk memberikan pendidikan kesehatan bagi ibu- ibu di Dukuh 

Sawahan, Desa Karakan tentang KB IUD. 

b. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu- ibu tentang KB IUD di 

Dukuh Sawahan, Desa Karakan Kabupaten Sukoharjo sebelum dan 

sesudah diberikan pendidikan kesehatan. 

c. Untuk mengetahui sikap ibu- ibu tentang KB IUD di Dukuh 

Sawahan, Desa Karakan Kabupaten Sukoharjo sebelum dan sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan. 

d. Untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan ibu- ibu tentang 

KB IUD di Dukuh Sawahan, Desa Karakan Kabupaten Sukoharjo 

sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan. 
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e. Untuk mengetahui perbedaan sikap ibu- ibu tentang KB IUD di 

Dukuh Sawahan, Desa Karakan Kabupaten Sukoharjo sebelum dan 

sesudah diberikan pendidikan kesehatan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan 

Dapat memberikan rekomendasi untuk membekali para mahasiswa 

keparawatan dengan teknik atau cara penyampaian materi khususnya 

dalam bidang kesehatan dengan baik agar mudah dipahami oleh 

masyarakat. 

2. Bagi Masyarakat 

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang KB IUD sehingga 

motivasi masyarakat untuk penggunaan KB dengan metode IUD 

meningkat. Dan dapat meningkatkan kontribusi sikap masyarakat untuk 

hal tersebut. 

3. Bagi penelitian yang akan datang 

Dapat berguna sebagai literatur penelitian selanjutnya. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran pustaka, peneliti menemukan beberapa 

penelitian tentang pendidikan kesehatan. Akan tetapi belum dijumpai 

penelitian dengan judul pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan 

tingkat pengetahuan dan sikap ibu- ibu tentang KB Intra Uterine Devices 
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(IUD) di Dukuh Sawahan, Desa Karakan, Wilayah Kerja Puskesmas Weru, 

Kabupaten Sukoharjo. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

yaitu: 

1. Sukini (2009), dengan judul Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang 

Napza Terhadap Pengetahuan dan Sikap Siswa Kelas III SMK 

Muhammadiyah Kartasura. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

eksperimen (Quasi eksperimental) dengan rancangan pre test- post test 

with control design dan pengambilan sampel menggunakan simple 

random sampling untuk memperoleh 40 responden (20 siswa sebagai 

kelompok kontrol dan 20 siswa sebagai kelompok eksperimen atau 

perlakuan). Analisis statistik menggunakan uji T. Uji t- test terhadap 

hasil survey dengan menggunakan kuesioner.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikansi pendidikan kesehatan tentang NAPZA terhadap 

pengetahuan dan sikap pada siswa kelas III SMK Muhammadiyah 

Kartasura. 

2. Yuli Widyastuti (2008), dengan judul Pengaruh Pendidikan Kesehatan 

Tentang Penyakit Osteoarthtritis Terhadap Tingkat Pengetahuan dan 

Sikap Pasien Osteoarthtritis di Wilayah Kerja Puskesmas Gondangrejo 

Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperiment 

dengan rancangan pre test post test one group with control design.  
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Hasil penelitian adalah terdapat pengaruh yang signifikan pemberian 

pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan sikap pasien 

osteoarthtritis. 

3. Dewi Haryani (2008), dengan menggunakan metode Deskriptif Analitik 

dengan Studi Cross Sectional tentang faktor- faktor yang mempengaruhi 

akseptor keluarga berencana dalam pemilihan penggunaan jenis 

kontrasepsi IUD (Intra Uterine Devices) di Kelurahan Prenggan, 

Kecamatan Kotagede, Yogyakarta. Sampel penelitian sebanyak 90 

responden yang menggunakan kontrasepsi IUD, berdasarkan data 

PPKBD dan Sub PPKBD. Data yang dikumpulkan adalah tingkat 

ekonomi, tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap, dan pemilihan 

penggunaan kontrasepsi IUD dengan menggunakan kuesioner. Analisa 

data menggunakan uji Regresi, dan analisa statistik menggunakan uji t-

test dan uji ANOVA. Kesimpulan: Ada pengaruh antara faktor 

Pendidikan, Ekonomi, Pengetahuan, dan Sikap terhadap pemilihan 

penggunaan kontrasepsi IUD. 

4. Tinaherawati Sukaisih (2005), penelitian ini bertujuan mengetahui 

hubungan karakteristik, pengetahuan, sikap dan dukungan suami 

terhadap pemakaian KB IUD. Jenis studi explanatory research dengan 

rancangan cross sectional. Pengambilan sampel dengan sistematic 

random sampling (SRS). Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan 

pengisian kuesioner. Uji statistik yang diguanakan chi square dan 

logistic regession.  
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Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar suami akseptor sebaiknya 

diberi penyuluhan mengenai kontrasepsi IUD dan efek samping IUD. 

5. Dwi Prima Hanis Kusumaningtiyas (2009), Hubungan antara Tingkat 

Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Konseling KB dengan 

Pemilihan Alat Kontrasepsi IUD Di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan 

Nganjuk Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Penelitian ini adalah 

penelitian non eksperimental yaitu deskriptif analitik dengan 

menggunakan pendekatan cross sectional. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara mengisi kuesioner pengetahuan wanita usia subur tentang 

konseling KB, kuesioner pemilihan alat kontrasepsi IUD. Kesimpulan 

yang didapat adalah ada hubungan antara tingkat pengetahuan wanita 

usia subur tentang konseling KB dengan pemilihan IUD. 

 

 

 

 

 

 

 


