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Abstrak 

Kontrasepsi IUD merupakan metode kontrasepsi jangka panjang yang 
efektif, tetapi pemakaian terhadap kontrasepsi IUD masih rendah. Berdasarkan 

data persebaran penggunaan alat kontasepsi di wilayah kerja Puskesmas Kartasura 

pada tahun 2010, pemakaian IUD masih rendah dibanding beberapa desa lainnya 

di wilayah kerja Puskesmas Kartasura. Pemakaian IUD di desa Pucangan 

sebanyak 20 % dari total Pasangan Usia Subur (PUS). Penelitian ini bertujuan 

mengetahui hubungan umur istri, jumlah anak, tingkat pendidikan dan 

pengetahuan tentang kontrasepsi IUD dengan PUS tidak memilih kontrasepsi IUD 

di desa Pucangan . Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif dengan 

rancangan cross sectional. Pengambilan sampel secara incidental sampling 

didapat 315 sampel PUS tidak menggunakan IUD. Uji hipotesis menggunakan chi 

square dan regresi logistic. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar 

responden yang tidak memilih IUD dengan umur istri 20-35 tahun, jumlah anak ≤ 

2, pendidikan Menengah dan pengetahuan cukup. Hasil uji hipotesis menunjukkan 

ada hubungan umur istri dengan PUS tidak memilih IUD (p = 0,010), tidak ada 

hubungan jumlah anak dengan PUS tidak memilih IUD (P = 0,119), ada hubungan 

pendidikan dengan PUS tidak memilih IUD (p = 0,000), ada hubungan 

pengetahuan dengan PUS tidak memilih IUD (p = 0,000) serta pengetahuan 
merupakan variabel yang paling dominan  berpengaruh terhadap PUS tidak 

memilih kontrasepsi IUD (Exp (B) = 0,984).  

 

Kata Kunci : IUD, PUS, umur istri, jumlah anak, pendidikan, pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 



 
Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pasangan Usia Subur (PUS) Tidak 
Memilih Metode Kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) di Desa Pucangan 
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.(Renny Anastuti K) 

 

2 

 

 

 

FACTORS-FACTORS RELATED TO FERTILE AGE COUPLE (PUS) NOT CHOOSING 

METHOD OF CONTRACEPTION INTRA UTERINE DEVICE (IUD) IN PUCANGAN 

VILLAGE KARTASURA DISTRICT OF SUKOHARJO 

 

 

Renny Anastuti Kusumaningrum* 

Winarsih Nur Ambarwati, S.Kep, Ns, M.Kep, ETN.** 

Dewi Listyorini, S.Kep, Ns.** 

  

Abstract 

Contraceptive IUD is an effective a long-term contraceptive method, but the 

use of contraceptive IUD still low. Based on data of distribution Used of 

contraception in Public Health Kartasura on 2010, the used of contraceptive IUD 

still low compare to other village in region of Public Health Kartasura. The used 

of contraceptive IUD in Pucangan village as much as 20% from total of fertile 

aged couple. This study aimed to determined the relation between the factors, that 

were, wife᾽ s age, the number of children, the degree of education, and knowledge 

of contraceptive IUD. This research was a descriptive correlative study with cross 
sectional design. The sample was determined using incidental sampling, Sampling 

of 315 fertile age couple did not use IUD. Hypothesis using chi square test and 

logistic regression. The results showed the majority of respondents who did not 

choose IUD with wive᾽ s aged 20-35 years old, the number of children ≤ 2, 

Secondary education and pretty good knowledge. Hypothesis test results showed  

relationship between the wife's age with fertile Age couple (PUS) did not choose 

IUD (p = 0.010), there was no relation between the number of children with PUS 

did not choose IUD (P = 0.119), there was relation between education with PUS 

did not choose IUD (p = 0.000), there was relation between knowledge with PUS 

did not choose IUD (p = 0.000) as well as a knowledge was the most dominant 

variables affect the fertile age couple did not choose contraceptive IUD (Exp (B) 

= 0.984). 

 

 

Keywords: IUD, Fertile Aged Couple, wife᾽ s Age, the number of children, the 

degree of education, the knowledge 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia mengalami persoalan 

besar yang sedang dialami oleh 
sebagian besar negara-negara di 

dunia yaitu masalah kependudukan. 

Laju pertumbuhan penduduk di 

Indonesia berada di posisi keempat 

dunia setelah China, India, dan 

Amerika Serikat. Berdasarkan survey 

penduduk tahun 2010 jumlah 

penduduk Indonesia sebesar 237,6 

juta dengan tingkat laju pertumbuhan 

penduduk sekitar 1,49 %. Jika 

Pemerintah tidak berhasil menekan 

angka pertumbuhan penduduk maka 

diprediksi jumlah penduduk 

Indonesia pada tahun 2060 mencapai 

475 juta - 500 juta (Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana 
Nasional / BKKBN, 2010). 

Salah satu akibat dari 

peningkatan jumlah penduduk adalah 

kemiskinan, yaitu ketidakmerataan 

ekonomi pada populasi, yang 

biasanya diukur dari proporsi rumah 

tangga dengan penghasilan di bawah 

garis kemiskinan (Mason, 2005 

dalam Tukiran & Pitoyo & 

Kutanegara, 2010). Oleh karena itu 

pentingnya penurunan pertumbuhan 

penduduk dunia, khususnya melalui 

program-program keluarga 

berencana. Program keluarga 

berencana sebagai  salah satu upaya 

penurunan kemiskinan secara 

eksplisit seperti kerangka 
pembangunan pada Millennium 

Declaration (Sachs, 2005 dalam 

Tukiran & Pitoyo & Kutanegara, 

2010). 

IUD sebagai alat kontrasepsi, 

efektivitasnya tinggi 0,6 sampai 0,8 

kehamilan per 100 perempuan dalam 

1 tahun pertama, efektif segera 

setelah pemasangan, merupakan 

metode jangka panjang dan tidak 

mempengaruhi hubungan seksual. 
Penggunaan kontrasepsi IUD tidak 

mempengaruhi kualitas air susu ibu 

(ASI), dapat dipasang segera setelah 

melahirkan atau sesudah abortus, 

dapat digunakan sampai menopause 

(Handayani, 2010). 

Sedangkan di Kabupaten 

Sukoharjo peminatan pada 

penggunaan non metode kontrasepsi 

jangka panjang lebih besar dibanding 

dengan metode kontrasepsi jangka 

panjang (MKJP) . Hal ini dapat 

dilihat dari data peserta KB aktif di 

kabupaten Sukoharjo tahun 2005 

sebanyak 168.334, yang 

menggunakan non MKJP sebanyak 
127.511 terbagi atas suntik dan pil 

sebanyak 93.431, kondom sebanyak 

33.634, obat vaginal 446 dan yang 

menggunakan MKJP sebanyak 

40.823 terbagi atas IUD sebanyak 

22.203, MOP sebanyak 762, MOW 

sebanyak 10.287, implant sebanyak 

7.571 ( BKKBN, 2005 ). 

Penelitian Bessinger (2001) 

menyebutkan bahwa rendahnya 

pemakaian kontrasepsi IUD 

dikarenakan ketidaktahuan akseptor 

tentang kelebihan metode tersebut. 

Ketidaktahuan akseptor tentang 

kelebihan metode kontrasepsi IUD 

disebabkan informasi yang 

disampaikan petugas pelayanan KB 
kurang lengkap. 

Dari hasil wawancara pada 10 

akseptor KB di Desa Pucangan, 3 

akseptor  mengatakan IUD dapat 

menyebabkan rasa tidak nyaman saat 

berhubungan, 3 akseptor mengatakan 

takut menggunakan IUD karena sakit 

saat pemasangan dan 4 akseptor 

mengatakan kurang tahu tentang 
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IUD. Adanya Perasaan takut untuk 

menggunakan IUD terkait dengan 

pengetahuan akseptor KB mengenai 

IUD. 

 Melihat data diatas maka 

terlihat bahwa peminatan IUD di 

Desa Pucangan masih rendah di 

banding beberapa desa lainnya di 

wilayah kerja Puskesmas Kartasura, 
hal ini sangat mendukung data 

sebelumnya, oleh karena itu dalam 

rangka meningkatkan pemakaian alat 

kontrasepsi IUD, maka perlu 

dilakukan penelitian terhadap 

masyarakat sebagai sasaran 

pelayanan KB mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi wanita 

pasangan usia subur tidak memilih 

metode kontrasepsi IUD di Desa 

Pucangan 

 

Tujuan 

Mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi wanita pasangan usia 

subur tidak memilih metode 

kontrasepsi IUD. 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Pasangan Usia Subur 

Pasangan usia subur (PUS) 

adalah pasangan suami istri yang sah 

terikat oleh suatu pernikahan dimana 

usia istri antara 15 – 49 tahun 

(BKKBN, 2005). 

 

Kontrasepsi 

Menurut Purwaningsih dan 

Fatmawati (2010) kontrasepsi adalah 

upaya untuk mencegah kehamilan, 

upaya ini dapat bersifat sementara, 
dapat pula bersifat permanen, 

penggunaan kontrasepsi merupakan 

salah satu variable yang 

mempengaruhi fertilitas. 

Menurut Hartanto (2004), 

tujuan pokok kontrasepsi adalah 

penurunan angka kelahiran yang 

bermakna. Untuk mencapai tujuan 

tersebut maka ditempuh 

kebijaksanaan mengkategorikan tiga 

fase untuk mencapai sasaran yaitu : 

1) Fase menunda atau mencegah 

kehamilan. 
Fase menunda kehamilan bagi PUS 

dengan usia istri kurang dari 20 

tahun dianjurkan untuk menunda 

kehamilannya. Kehamilan pada usia 

< 20 tahun (too young) termasuk 

kehamilan resiko tinggi karena 

wanita masih dalam masa 

pertumbuhan sehingga panggulnya 

relatif  masih kecil, secara biologis 

sudah siap tetapi psikologis wanita 

belum matang, kematian bayi dan 

stillbirths meningkat. 

2) Fase menjarangkan 

kehamilan.  

Periode usia istri antara 20 – 30/35 

tahun merupakan periode usia yang 

paling baik untuk melahirkan, 
dengan jumlah anak 2 orang dan 

jarak antara kelahiran antara 2 – 4 

tahun 

3) Fase menghentikan atau 

mengakhiri kehamilan  

Periode umur istri diatas 30 tahun, 

terutama diatas 35 tahun sebaiknya 

mengakhiri kesuburan setelah 

mempunyai 2 orang anak. Kehamilan 

dengan usia > 35 tahun (too old)  

termasuk resiko tinggi karena 

kecenderungan terjadi cacat 

bawaan/kelainan genetik. 

 

Metode IUD (Intra Uterine Device) 

 
Intra Uterine Device (IUD) 

adalah alat kontrasepsi yang 

dimasukkan melalui saluran serviks 

dan dipasang dalam uterus, memiliki 
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benang yang menggantung turun ke 

dalam vagina, yang dapat diperiksa 

oleh wanita guna memastikan alat 

tersebut dalam posisi yang benar. 

Tembaga pada IUD dipercaya 

bersifat toxic terhadap sperma dan 

ovum (Everett, 2008). 

  
Keuntungan Penggunaan IUD  
 

Secara umum keuntungan IUD 

menurut Prawirohardjo (2005) dan 

Everett (2008) adalah sebagai berikut 

: Umumnya hanya memerlukan satu 

kali pemasangan dan dengan 

demikian satu kali motivasi, tidak 

menimbulkan efek sistemik, 

ekonomis dan cocok untuk 

penggunaan secara massal. 

Efektivitasnya cukup tinggi dan 

reversible, tidak mempengaruhi 

kualitas dan volume ASI. Tidak ada 

interaksi dengan obat. Tidak terkait 

dengan koitus. Dapat digunakan 

sampai menopause. Tidak 

meningkatkan berat badan. 
 

Kerugian IUD 

 

Menurut Everett (2008), Handayani 

(2010) IUD mempunyai beberapa 

kerugian antara lain : 

1) Menoraghi 

2) DismenoreSedikit peningkatan 

resiko kehamilan ektopik bila ada 

kegagalan IUD  

3) Peningkatan resiko infeksi 

panggul 

4) IUD terlepas keluar 

5) Perforasi uterus 

6) Malposisi IUD 

7) Tidak mencegah penularan 
penyakit sexual termasuk 

HIV/AIDS 

8) Prosedur medis, seringkali 

perempuan takut selama 

pemasangan. 

9) Harus memeriksa posisi benang 

IUD dari waktu ke waktu, untuk 

melakukan ini wanita harus 

memasukan jarinya ke dalam 

vagina. Sebagian wanita tidak 

mau melakukannya. 
 

Faktor-faktor yang kurang 

mendukung keputusan mengenai 

pemilihan metode kontrasepsi IUD 

 

Faktor Pasangan (Motivasi dan 

Rehabilitas) yang meliputi umur istri, 

paritas, jumlah anak, keinginan 

pasangan, frekuensi koitus, pengaruh 

orang lain, pengetahuan tentang alat 

kontrasepsi, pendidikan. 

Faktor kesehatan, faktor metode 

kontrasepsi, faktor ekonomi, faktor 

budaya dan agama, faktor psikologis. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitian dilakukan pada 

bulan Februari-Maret 2012 di desa 

Pucangan kecamatan Kartasura 

kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif korelatif 

dengan pendekatan  cross sectional. 

Informasi diperoleh melalui 

kuesioner. 

Populasi Dan Sampel Penelitian 

 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah wanita dari PUS di Desa 

Pucangan yang tidak memilih 

kontrasepsi IUD sebanyak 1550.  

Besar sampel yang digunakan 

315 PUS yang ada di Desa Pucangan 
dengan tingkat ketepatan atau 
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kepercayaan yang digunakan sebesar 

5 % atau 0,5. Tehnik pengambilan 

sampel dengan menggunakan tehnik 

insidental sampling. 

 

Kriteria sampel yang diambil adalah 

sebagai berikut 

1) PUS bertempat tinggal di desa 

Pucangan 
2) PUS dengan umur istri antara 20-

49 tahun 

3) PUS tidak menggunakan alat 

kontrasepsi IUD dan tidak 

menggunakan alat kontrasepsi 

IUD sebelumnya. 

4) PUS yang sudah memiliki anak 

5) PUS yang tidak sedang hamil 

6) Bisa membaca dan sehat rohani 

(tidak ada gangguan jiwa) 

7) Bersedia jadi responden 

 

Instrumen penelitian 

 

Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan kuesioner yang dibuat 

peneliti sendiri. Kuesioner adalah 
sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden (Hidayat, 

2009).  

 

 

Analisis Data 

Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan uji chi-square 

dilanjutkan dengan regresi logistik 

dan diolah dengan SPSS 15,00. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Karakteristik responden 

Pekerjaan responden sebagian 
besar adalah ibu rumah tangga yaitu 

sebanyak 182 responden (58%). 

Sedangkan paritas responden 

sebagian besar adalah Multigravida 

yaitu 188 responden (60%) dan jenis 

kontrasepsi yang paling banyak 

digunakan oleh responden adalah 

kontrasepsi suntik yang termasuk 

kontrasepsi hormonal yaitu sebanyak 

154 responden (47,3%). 

 

 

Analisis Univariat 

Umur Istri 

 

Distribusi umur responden 

menunjukkan distribusi tertinggi 

berada pada umur 20-35 tahun yaitu 

sebanyak 224 responden (71%). 

Distribusi tersebut menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden 

berada pada masa untuk mengatur 

jarak kelahiran, di mana pada masa 

ini alat kontrasepsi yang sesuai dan 

dianjurkan untuk PUS adalah dengan 

menggunakan metode kontrasepsi 

IUD. 

 

Jumlah anak 

 

Distribusi jumlah anak 

responden menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memiliki 

anak dua orang atau kurang yaitu 

sebanyak 255 responden (81%). 

Dengan umur istri antara 20-35 tahun 

dan telah memiliki dua anak atau 

kurang untuk dapat mengatur jarak 

kelahiran dibutuhkan alat kontrasepsi 

yang sesuai yaitu IUD. Pengaturan 

jumlah anak sangat penting untuk 

membentuk keluarga kecil yang 

bahagia dan sejahtera. 

 

Tingkat Pendidikan 

Distribusi tingkat pendidikan 

menunjukkan sebagian besar 
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responden berpendidikan menengah 

yaitu sebanyak 151 responden 

(48%). Tingkat pendidikan tersebut 

disebabkan bahwa lokasi penelitian 

merupakan wilayah yang dekat 

dengan kota, khususnya kota 

Kartasura dan Surakarta yang 

memiliki akses pendidikan yang 

baik. Kemudahan dalam akses 
pendidikan didorong oleh kesadaran 

masyarakat tentang pendidikan, 

menyebabkan tingkat pendidikan 

masyarakat menjadi baik. 

Pengetahuan 

Pengetahuan responden tentang 

kontrasepsi IUD menunjukkan 

sebagian besar adalah cukup yaitu 

sebanyak 205 responden (65%). 

Tingkat pengetahuan responden 

berhubungan dengan tindakan 

responden dalam memutuskan 

menggunakan kontraspsi IUD atau 

tidak. Pengetahuan responden 

diperoleh dari informasi tentang 

kontrasepsi IUD baik dari membaca 

buku tentang KB, informasi dari 
petugas kesehatan ataupun dari 

sumber informasi lainnya. Faktor 

yang turut mempengaruhi tingkat 

pengetahuan responden tentang 

kontrasepsi IUD adalah tingkat 

pendidikan. Tingkat pendidikan 

responden yaitu rata-rata pendidikan 

menengah, menopang kemampuan 

responden dalam  menerima, 

mencerna dan memahami informasi 

tentang kontrasepsi IUD dan 

akhirnya menjadi pengetahuan. 

PUS tidak memilih IUD 

Distribusi alasan PUS tidak 

memilih kontrasepsi IUD 

menunjukkan sebagian besar 
responden tidak menggunakan 

kontrasepsi IUD yaitu sebanyak 256 

responden (81%). Kurangnya 

peminatan akseptor KB terhadap 

kontrasepsi IUD dikarenakan 

berbagai alasan yang berbeda- beda 

seperti takut efek samping, takut 

proses pemasangan, dilarang oleh 

suami karena takut benangnya 

mengganggu saat bersenggama 

(Handayani, 2010). 

Analisis Bivariat 

Hubungan umur istri dengan PUS 

tidak memilih IUD 

Tabel 4.9 Hubungan umur istri 

dengan PUS tidak memilih IUD 

Umur 

istri 

PUS tidak 

memilih IUD 

Total 2  P 

Tidak 

menggun

akan 

kontrase

psi 

Kontrase

psi selain 

IUD 

Frek  % 

Frek % Frek % 

Umur 

20-

35tahun 

50 22 174 78 224 100 6,570 0,010 

Umur 

>35 

tahun 

9 10 82 90 91 100   

Total 59 19 256 81 315 100   
 

 Berdasarkan tabel di atas 
menunjukkan bahwa pada responden 

dengan umur istri dalam kategori 

umur istri 20-35 tahun sebagian 

besar PUS yang menggunakan 

kontrasepsi selain IUD yaitu 

sebanyak 174 responden (78%), 

sedangkan pada responden dengan 

umur istri >35 tahun menunjukkan 

sebagian juga tidak memilih 

kontrasepsi IUD yaitu sebanyak 82 

responden (90%).Hasil pengujian 

hubungan antara umur istri dengan 

PUS tidak  memilih kontrasepsi IUD 

diperoleh nilai 
2
hit sebesar 6,570 
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dengan p-value = 0,010. Kesimpulan 

uji adalah H0 ditolak, sehingga dapat 

disimpulkan ada hubungan antara 

umur istri dengan PUS tidak  

memilih kontrasepsi IUD pada 

wanita pasangan usia subur di Desa 

Pucangan Kartasura Sukoharjo. Hasil 

penelitian menunjukkan masih 

rendahnya peminatan kontrasepsi 
IUD pada PUS dengan umur istri 

antara 20-35 tahun. Sedangkan 

menurut Hartanto (2004) umur 

berpengaruh terhadap pemilihaan 

alat kontrasepsi, pada umur istri 

antara 20-35 tahun untuk 

menjarangkan kelahiran di anjurkan 

menggunakan metode kontrasepsi 

IUD sebagai pilihan utama. 

Rendahnya peminatan terhadap 

kontrasepsi IUD disebabkan adanya 

faktor lain yang lebih kuat 

mempengaruhi responden untuk 

tidak memilih IUD seperti kurangnya 

informasi, faktor psikologis, dan 

faktor budaya dan agama. 

Hubungan jumlah anak dengan 

PUS tidak memilih IUD  

Tabel 4.10 Hubungan jumlah anak 

dengan PUS tidak memilih IUD. 

Jumlah 

Anak 

PUS tidak 

memilih IUD 
Total 

2  P 

Tidak 

menggun

akan 

kontrase

psi 

Kontras

epsi 

selain 

IUD 
Fre

k  
% 

Fre

k 

% Fre

k 

% 

<  2 

anak 

52 20 20

3 

8

0 

25

5 

10

0 

2,4

29 

0,1

19 

>2 

anak 

7 12 86 8

8 

60 10

0   

Total  59 19 25

6 

8

1 

31

5 

10

0   

 

Berdasarkan tabel di atas 

menunjukkan bahwa pada responden 

dengan jumlah anak kurang atau 

sama dengan dua sebagian besar 

menggunakan kontrasepsi selain IUD 

yaitu sebanyak 203 responden 

(80%), sedangkan pada responden 

dengan jumlah anak lebih dari dua 

menunjukkan sebagian juga tidak 
memilih kontrasepsi IUD yaitu 

sebanyak 53 responden (88%). 

Hasil pengujian hubungan 

antara jumlah anak dengan PUS 

tidak  memilih kontrasepsi IUD 

diperoleh nilai 
2
hit sebesar 2,429 

dengan p-value = 0,119. Kesimpulan 

uji adalah H0 diterima, sehingga 

dapat disimpulkan tidak ada 
hubungan antara jumlah anak dengan 

alasan PUS tidak  memilih 

kontrasepsi IUD pada wanita 

pasangan usia subur di Desa 

Pucangan Kartasura Sukoharjo. 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden 

telah memiliki anak ≤ 2 anak tetapi 

tidak memilih alat kontrasepsi yang 

tepat, padahal pemerintah telah 

menganjurkan kepada masyarakat  

untuk ikut mensukseskan program 

keluarga berencana dan cukup 

memiliki 2 anak. Agar dapat 

menekan laju pertumbuhan 

penduduk yang terus meningkat. Dan 

alat kontrasepsi yang dianjurkan 
untuk PUS yang telah memiliki ≤ 2 

anak adalah kontrasepsi IUD yaitu 

kontrasepsi jangka panjang yang 

memiliki efektifitas yang tinggi 

sehingga kemungkinan untuk 

mengalami kehamilan cukup rendah 

dan dapat untuk mengatur jarak 

kelahiran (BKKBN, 2010). 
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Hubungan tingkat pendidikan 

dengan PUS tidak memilih IUD 

Tabel 4.11 Hubungan tingkat 

pendidikan dengan PUS tidak 

memilih IUD. 

Tingkat 

Pendidi

kan 

PUS tidak 

memilih IUD 
Total 

2  P 

Tidak 

menggun

akan 

kontrasep

si 

Kontras

epsi 

selain 

IUD 

Frek  % 

Frek % Frek % 

Dasar  31 33 62 67 93 100   

Menen

gah 

25 17 126 83 151 100 23,3

11 

0,00

0 

Tinggi 3 4 68 96 71 100   

Total  59 19 256 81 315 100   

 

Berdasarkan tabel di atas 

menunjukkan bahwa pada responden 

dengan tingkat pendidikan dasar 

sebagian besar menggunakan  

kontrasepsi selain IUD yaitu 

sebanyak 62 responden (67%), pada 

tingkat pendidikan menengah yang 

menggunakan kontrasepsi selain IUD 

yaitu sebanyak 126 responden 

(83%), sedangkan pada responden 

dengan pendidikan tinggi juga 

menunjukkan yang menggunakan 

kontrasepsi selain IUD yaitu 

sebanyak 68 responden (96%). 

Hasil pengujian hubungan 

antara tingkat pendidikan dengan 
PUS tidak  memilih kontrasepsi IUD 

diperoleh nilai 
2
hit sebesar 23,311 

dengan p-value = 0,000. Kesimpulan 

uji adalah H0 ditolak, sehingga dapat 

disimpulkan ada hubungan antara 

tingkat pendidikan dengan alasan 

PUS tidak  memilih kontrasepsi IUD 

pada wanita pasangan usia subur di 

Desa Pucangan Kartasura Sukoharjo. 

Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa tingkat pendidikan memiliki 

hubungan yang signifikan dengan 

pemilihan jenis kontrasepsi. Tingkat 

pendidikan merupakan salah satu 

faktor yang sangat menentukan 

pengetahuan dan persepsi seseorang 

terhadap pentingnya suatu hal, 

termasuk pentingnya dalam 
pemilihan alat kontrasepsi yang 

tepat. Ini disebabkan karena orang 

yang berpendidikan tinggi akan lebih 

luas pandangannya dan lebih mudah 

menerima ide dan tata cara 

kehidupan baru, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa seharusnya orang 

yang memiliki pendidikan yang lebih 

tinggi akan memilih metode 

kontrasepsi jangka panjang seperti 

IUD (Proverawati A, Islaely AD, 

Aspuah S, 2009). 

Hubungan antara Pengetahuan 

dengan PUS tidak memilih IUD 

Tabel 4.12 Hubungan antara 

Pengetahuan dengan PUS tidak 

memilih IUD 

Pengeta

huan  

PUS tidak 

memilih IUD 
Total 

2  P 

Tidak 

menggu

nakan 

kontrase

psi 

Kontra

sepsi 

selain 

IUD 

Fre

k  
% 

Fre

k 

% Fre

k 

% 

Kurang 

baik  

13 45 16 55 29 100 

  

Cukup 

baik 

41 20 164 80 205 100 21,5

84 

0,00

0 

Baik 5 6 76 94 81 100   

Total  59 19 256 81 315 100   
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Berdasarkan tabel di atas 

menunjukkan bahwa pada responden 

dengan pengetahuan kurang baik 

sebagian besar menggunakan 

kontrasepsi selain IUD yaitu 

sebanyak 16 responden (55%), pada 

pengetahuan cukup baik 

menggunakan kontrasepsi selain IUD 

yaitu sebanyak 164 responden 
(80%), sedangkan pada responden 

dengan pengetahuan baik 

menggunakan kontrasepsi selain IUD 

yaitu sebanyak 76 responden (94%). 

Hasil pengujian hubungan 

antara pengetahuan dengan PUS 

tidak  memilih kontrasepsi IUD 

diperoleh nilai 
2
hit sebesar 21,584 

dengan p-value = 0,000. Kesimpulan 
uji adalah H0 ditolak, sehingga dapat 

disimpulkan ada hubungan antara 

pengetahuan dengan alasan PUS 

tidak  memilih kontrasepsi IUD pada 

wanita pasangan usia subur di Desa 

Pucangan Kartasura Sukoharjo. 

Hasil penelitian ini 

menggambarkan bahwa rata-rata 

responden mempunyai pengetahuan 

yang cukup mengenai kontrasepsi 

IUD namun peminatan terhadap 

kontrasepsi IUD masih rendah hal ini 

dapat disebabkan karena berbagai 

alasan yang berbeda- beda seperti 

takut efek samping, takut proses 

pemasangan, dilarang oleh suami 

karena takut benangnya mengganggu 
saat bersenggama (Handayani, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Multivariat 

 

Pengaruh Umur istri, Tingkat 

Pendidikan dan Pengetahuan 

terhadap PUS tidak memilih IUD. 

 

Tabel 4.13 Hasil uji Regresi logistic 

Pengaruh Umur istri, Tingkat 

Pendidikan dan Pengetahuan 

Variabel  B Wald Pvalue  Exp  

Umur istri 0,960 5,806 0,016 2,664 

Pendidikan 0,954 14,515 0,000 2,596 

Pengetahuan 0,984 17,642 0,000 2,806 

Constant -1,322 7,662 0,006 0,267 

Goodness of Fit = 42,048 p value = 

0,000  Cox and Snell R Square= 32,5 

 

Hasil uji regresi logistic 

diperoleh nilai Cox and Snell R 

Square sebesar 32,5. Hal ini berarti 

bahwa perubahan alasan PUS tidak  

memilih kontrasepsi IUD pada 

wanita pasangan usia subur di Desa 

Pucangan Kartasura Sukoharjo 

32,5% dipengaruhi oleh perubahan 

umur istri, tingkat pendidikan, dan 
pengetahuan, sedangkan sisanya 

sebesar 67,5% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

Besarnya pengaruh masing-

masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat dijelaskan dari nilai 

Exp(B) regresi logistic. Nilai Exp(B) 

dari ketiga variabel menunjukkan 

bahwa variabel pengetahuan 

memiliki nilai Exp(B) lebih tinggi 

dibandingkan dengan variabel umur 

istri dan  tingkat pendidikan, 

sehingga disimpulkan bahwa 

pengetahuan merupakan faktor 

paling dominan mempengaruhi 

alasan PUS memilih konstrasepsi 
selain IUD pada PUS di Desa 

Pucangan Kartasura Sukoharjo. 
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Pengetahuan tentang 

kontrasepsi IUD dapat diperoleh dari 

petugas kesehatan, media massa 

maupun informasi dari orang 

disekitarnya. Informasi negatif 

tentang IUD yang diterima oleh 

responden dari teman maupun 

saudara yang tidak di tanyakan 

kebenarannya kepada petugas 
kesehatan dapat menyebabkan 

terbentuknya persepsi negatif tentang 

kontrasepsi IUD. Hal ini yang pada 

akhirnya mempengaruhi sikap 

responden untuk tidak memilih 

kontrasepsi IUD. 

Pada tabel 4.7.1 distribusi 

jawaban pengetahuan tentang IUD 

menggambarkan 73% responden 

berpendapat bahwa IUD dapat 

mempengaruhi dalam hubungan 

suami istri. 60% responden 

menjawab salah pada pernyataan 

efek samping dari pemasangan IUD 

menyebabkan perdarahan dan infeksi 

yang dapat diobati dan 63% 

responden menjawab salah terhadap 
pernyataan IUD dapat menimbulkan 

rasa nyeri saat pemasangan yang 

dapat dikurangi dengan pemberian 

obat. Fakta di atas menggambarkan 

bahwa responden mempunyai 

persepsi negatif terhadap kontrasepsi 

IUD. Persepsi yang salah tentang 

kontrasepsi IUD mempengaruhi PUS 

tidak memilih kontrasepsi IUD. 

Pendapat Blum yang di kutip 

oleh Notoatmodjo (2007) yang 

mengatakan bahwa tindakan seorang 

individu termasuk kemandirian dan 

tanggung jawabnya dalam 

berperilaku sangat dipengaruhi oleh 

domain kognitif atau pengetahuan. 
Tindakan kemandirian setiap 

individu yang lebih nyata akan lebih 

langgeng dan bertahan apabila 

didasari pengetahuan yang kuat. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

1. Terdapat pengaruh umur istri 

dengan PUS tidak memilih 

metode kontrasepsi IUD pada 

PUS di desa Pucangan 

Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo. 

2. Tidak terdapat pengaruh jumlah 
anak dengan PUS tidak memilih  

metode kontrasepsi IUD pada 

PUS di desa Pucangan 

Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo. 

3. Terdapat pengaruh tingkat 

pendidikan dengan PUS tidak 

memilih metode kontrasepsi 

IUD pada PUS di desa Pucangan 

Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo. 

4. Terdapat pengaruh pengetahuan 

tentang kontrasepsi IUD dengan 

PUS tidak memilih metode 

kontrasepsi IUD pada PUS di 

desa Pucangan Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
5. Pengetahuan tentang kontrasepsi 

IUD merupakan faktor yang 

paling dominan mempengaruhi 

PUS tidak memilih metode 

kontrasepsi IUD pada PUS di 

desa Pucangan Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo 

 

Saran 

1. Bagi Puskesmas  

Hasil penelitian ini menunjukkan 

pengetahuan tentang kontrasepsi 

IUD  adalah faktor yang dominan 

berpengaruh terhadap PUS tidak 

memilih kontrasepsi IUD. Untuk 

meningkatkan pengetahuan PUS 
tentang kontrasepsi IUD maka 

tenaga kesehatan diharapkan bisa 
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memberikan konseling secara 

interaktif sepanjang kunjungan. 

Selain itu melakukan program 

Komunikasi Informasi dan 

Edukasi (KIE) secara kelompok 

maupun massa mengenai 

kontrasepsi IUD diharapkan dapat 

meningkatkan peminatan IUD di 

masyarakat. 

2. Bagi Masyarakat 

Masyarakat hendaknya 

meningkatkan pengetahuan 

mereka tentang kontrasepsi IUD 

dengan cara aktif mencari 

informasi melalui media massa 

maupun melalui petugas 

kesehatan. Jika ada informasi 

yang didapat dari sumber yang 

tidak dapat dipercaya sebaiknya di 

tanyakan kebenarannya kepada 

petugas pelayanan KB, sehingga 

tidak membentuk persepsi yang 

salah mengenai kontrasepsi IUD. 

Peningkatan pengetahuan tentang 

kontrasepsi IUD diharapkan 

mampu meningkatkan 
pemahaman masyarakat dalam 

memilih alat kontrasepsi yang 

terbaik. 

3. Bagi peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti lain perlu dilakukan 

penelitian lebih mendalam dengan 

tehnik in-depth interview 

menggunakan faktor-faktor lain 

yang turut mempengaruhi 

pemilihan alat kontrasepsi oleh 

pasangan usia subur (misalnya 

faktor budaya, sosial ekonomi, 

dukungan suami, dan lain-lain) 

sehingga diketahui faktor 

manakah yang paling dominan 

mempengaruhi pemilihan 
kontrasepsi pada pasangan usia 

subur. 
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