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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2008, jumlah penduduk di 

Indonesia mencapai 229 juta jiwa. Dimana terjadi peningkatan jumlah 

penduduk pada tahun 2009 dan 2010 menjadi 231 juta jiwa dan 237 juta jiwa 

dengan tingkat pertumbuhannya sekitar 1,49% per tahun (Depkes, 2008).  

Peningkatan jumlah penduduk ini dapat berpengaruh terhadap sektor lain 

seperti pembangunan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja maupun 

kriminalitas. Jika laju pertumbuhan penduduk terus meningkat, maka 

diperlukan pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana 

(KB) agar dapat menciptakan keluarga Indonesia yang kecil, bahagia, 

sejahtera dan pembangunan manusia di Indonesia berhasil. Keberhasilan 

program KB dapat menekan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,5% per 

tahun, sehingga kesehatan ibu pun dapat ditingkatkan (Tukiran, 2010).  

Menurut Tukiran (2010), meningkatkan kesehatan maternal/ibu dan 

menurunkan kematian bayi merupakan salah satu tujuan Millennium 

Development Goals (MDGs) dalam bidang kesehatan reproduksi, dimana KB 

merupakan salah satu komponen penting. Dalam program KB, penggunaan 

kontrasepsi dapat memperkecil jumlah keluarga dan memperpanjang jarak 

kelahiran. Apabila dalam suatu keluarga memiliki jumlah anak yang banyak 

dengan jarak kelahiran yang dekat dapat mengakibatkan anak-anak tersebut 
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kurang mendapatkan perawatan kesehatan. Selain itu juga penggunaan 

kontrasepsi dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan 

dengan risiko tinggi yang dapat menyebabkan kematian ibu dan sebagai 

perawatan kehamilan dan pasca melahirkan serta sebagai perawatan seksual 

dan kesehatan reproduksi termasuk dapat mencegah Penyakit Menular Seksual 

(PMS). Anak-anak yang lahir dari kehamilan yang tidak diinginkan memiliki 

risiko kematian lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak-anak yang 

dilahirkan dari kehamilan yang direncanakan. Hal ini menunjukkan KB 

memiliki peranan penting dalam kesehatan reproduksi yang dapat 

mempengaruhi tercapainya tujuan MDGs. 

Di propinsi Jawa Tengah, 67,87% jumlah penduduknya adalah usia 

produktif (15-64 tahun). Pada tahun 2010 jumlah usia produktif (15-64 tahun) 

menempati urutan tertinggi yaitu sebesar 66,53%. Berdasarkan profil 

kesehatan Jawa Tengah (2009), jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di 

Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 dan 2009 yaitu 6,3 juta dan 6,5 juta 

PUS. Struktur penduduk usia muda yang tinggi dapat mengakibatkan jumlah 

pasangan usia subur meningkat. Untuk Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa 

Tengah tahun 2007 sebesar 10,48 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2008 

AKB mengalami penurunan menjadi 9,17 per 1.000 kelahiran hidup. Bila 

dibandingkan dengan tahun 2008, AKB tahun 2009 meningkat menjadi 10,25 

per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini telah memenuhi target yang diharapkan 

dalam MDGs ke-4 tahun 2015 yaitu 17 per 1.000 kelahiran hidup. Angka 

Kematian Ibu (AKI) di Jawa Tengah tahun 2007 sebesar 116,3 per 100.000 
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kelahiran hidup, dan mengalami peningkatan tahun 2008 dan 2009 yaitu 

menjadi 114,42 per 100.000 kelahiran hidup dan 117,02 per 100.000 kelahiran 

hidup. Angka tersebut telah memenuhi target dalam indikator Indonesia sehat 

2010 sebesar 150 per 100.000 kelahiran hidup. Agar angka kematian bayi dan 

ibu menurun, program KB harus lebih ditingkatkan salah satunya yaitu dengan 

menggunakan kontrasepsi karena salah satu penyebab kematian maternal 

adalah terlalu banyak anak (lebih dari 4 orang anak) dan jarak kelahiran yang 

kurang dari 2 tahun (Dinkes prop. Jawa Tengah, 2010). 

Menurut BKKBN (2008), diketahui bahwa angka kesertaan ber 

KB/Contraseptive Prevalence Rate (CPR) nasional tahun 2007 mencapai 

61,4% dari target 75% dengan pencapaian peserta KB pria yang masih sangat 

rendah. Dari hasil SDKI 2002-2003 dilaporkan bahwa kesertaan KB pria baru 

mencapai 1,3% (terdiri dari vasektomi 0,4% dan kondom 0,9%), sedangkan 

berdasarkan hasil SDKI 2007 mencapai 1,5% (terdiri dari vasektomi 0,2% dan 

kondom 1,3%). Ini menunjukkan masih rendahnya pencapaian peserta KB pria 

sedangkan untuk unmetneed/ingin KB tetapi belum terlayani nasional masih 

9,1%. Rendahnya pencapaian peserta KB pria ini salah satunya disebabkan 

karena informasi tentang manfaat KB pria belum banyak dipahami secara 

keseluruhan oleh masyarakat, masih adanya pandangan bahwa KB merupakan 

urusan wanita saja, dan masih relatif rendahnya kepedulian pria dalam proses 

reproduksi keluarganya, terutama dalam hal kehamilan dan kelahiran. 

Berdasarkan profil kesehatan Jawa Tengah (2009), cakupan peserta KB 

aktif di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 sebesar 78,09%. Partisipasi pria 
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untuk menjadi peserta KB aktif  masih sangat kecil, yaitu MOP (Medis 

Operasi Pria) sebanyak 7,28% dan kondom 1,42%. Apabila dibandingkan 

dengan tahun 2008, pada tahun 2009 cakupan pengguna kondom meningkat 

menjadi 1,71% dan cakupan peserta kontrasepsi mantap menurun menjadi 

7,02%. Sedangkan untuk cakupan peserta KB baru kontrasepsi mantap 

(MOP/MOW) pada tahun 2008 sebanyak 2,30% dan kondom 3,39%. Masih 

rendahnya partisipasi pria ini karena terbatasnya pilihan kontrasepsi yang 

disediakan bagi pria, dan sebagian pria masih beranggapan bahwa KB 

merupakan urusan istri (BKKBN, 2008). 

Berdasarkan laporan pelaksanaan tahun 2009, partisipasi kaum pria di 

Surakarta dalam memakai alat kontrasepsi sebanyak 4.212 orang dan 

berdasarkan hasil rekapitulasi bulan Desember tahun 2010 Kota Surakarta 

memiliki total peserta KB aktif pria yaitu 4.857 orang, yang terdiri dari MOP 

188 orang dan kondom 4.669 orang. Meskipun peserta aktif KB pria di Kota 

Surakarta meningkat, tetapi jumlah ini masih rendah bila dibandingkan dengan 

jumlah pasangan usia subur. 

Kota Surakarta terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Laweyan, 

Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Kecamatan Banjarsari. Berdasarkan 

laporan pelaksanaan program KB Kota Surakarta, jika dibandingkan dengan  

tahun 2009, pada tahun 2010 pencapaian peserta aktif KB pria di Kecamatan 

Laweyan meningkat menjadi 8,94%. Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan 

Jebres juga mengalami peningkatan pencapaian akseptor KB pria yaitu sebesar 

11,62% dan 7,65%. Sedangkan Kecamatan Serengan pencapaian peserta 
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aktifnya sama seperti pencapaian pada tahun 2009 yaitu sebesar 10,39% dan 

di Kecamatan Banjarsari pencapaian peserta aktifnya sebesar 7,21%. 

Kelurahan Mojosongo merupakan Kelurahan dari Kecamatan Jebres. 

Jumlah kepesertaan KB pria aktifnya menempati urutan ke-2 setelah 

Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari. Berdasarkan hasil rekapitulasi 

bulan Januari hingga Maret 2011, peserta KB aktif pria di Kelurahan 

Mojosongo mencapai 396. Untuk meningkatkan partisipasi pria dalam KB 

diperlukan adanya peningkatan kemitraan dengan Tokoh Masyarakat (TOMA), 

Tokoh Agama (Toga), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan mitra lain guna 

terciptanya penduduk tumbuh seimbang pada tahun 2015 dan tercapainya misi 

program KB yaitu mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dan 

keluarga kecil bahagia sejahtera (BKKBN, 2008). 

Berdasarkan hasil penelitian Kusumaningrum (2009), pendidikan 

merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan pengetahuan dan 

persepsi seseorang terhadap pentingnya keikutsertaan dalam pemakaian alat 

kontrasepsi. Pengetahuan dapat mempengaruhi seseorang untuk ber KB. 

Pengetahuan yang rendah dapat membuat seseorang tidak ingin menggunakan 

alat kontrasepsi dan adanya hambatan dalam memperkenalkan cara-cara 

kontrasepsi kepada masyarakat yang tidak mudah untuk segera diterima oleh 

masyarakat tersebut. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Barus (2009), 

secara umum 64% responden pengetahuannya tentang KB pria masih kurang. 

Hal ini disebabkan karena kurangnya pemberian informasi dari petugas 

kesehatan mengenai kontrasepsi pria, rendahnya minat pria dalam mengakses 
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informasi tentang kontrasepsi pria  dan adanya anggapan KB diperuntukan 

hanya untuk wanita saja. Selain itu diketahui bahwa 40% responden memiliki 

sikap yang baik terhadap program KB dan 42,67% responden memperoleh 

informasi dari petugas kesehatan, keluarga/istri dan media cetak/TV.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti apa saja 

faktor-faktor yang mempengaruhi pria dalam menggunakan kontrasepsi. 

 

B. Perumusan Masalah  

1. Masalah Umum 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian : “ Apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi 

pria dalam pemakaian kontrasepsi di Kelurahan Mojosongo?” 

2. Masalah khusus: 

a. Apakah ada hubungan antara pendidikan dengan partisipasi pria dalam 

pemakaian kontrasepsi di Kelurahan Mojosongo? 

b. Apakah ada hubungan antara pengetahuan tentang alat kontrasepsi 

dengan partisipasi pria dalam pemakaian kontrasepsi di Kelurahan 

Mojosongo? 

c. Apakah ada hubungan antara persepsi dengan partisipasi pria dalam 

pemakaian kontrasepsi di Kelurahan Mojosongo? 

d. Apakah ada hubungan antara dukungan istri dengan partisipasi pria 

dalam pemakaian kontrasepsi di Kelurahan Mojosongo? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi pria 

dalam pemakaian kontrasepsi di Kelurahan Mojosongo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik umum responden 

b. Mengetahui hubungan pendidikan dengan partisipasi pria dalam 

pemakaian kontrasepsi  

c. Mengetahui hubungan pengetahuan tentang alat kontrasepsi dengan 

partisipasi pria dalam pemakaian kontrasepsi 

d. Mengetahui hubungan persepsi dengan partisipasi pria dalam 

pemakaian kontrasepsi  

e. Mengetahui hubungan dukungan istri dengan partisipasi pria dalam 

pemakaian kontrasepsi  

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Masyarakat 

a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran PUS (Pasangan Usia Subur), 

khususnya pria tentang pentingnya penggunaan kontrasepsi 

b. Mengubah persepsi yang salah di masyarakat tentang pemakaian alat 

kontrasepsi dapat mengganggu hubungan suami istri. 
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2. Bagi Instansi Kesehatan dan PLKB 

Sebagai informasi dan masukan dalam pengambilan keputusan, 

penetapan kebijakan dan perencanaan program KB. 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman dalam 

meningkatkan kemampuan peneliti di bidang kesehatan khususnya 

mengenai pemakaian kontrasepsi pria. 

4. Bagi peneliti lain 

Sebagai tambahan informasi dan data dasar dalam penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


