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ABSTRAK 

Pil KB merupakan salah satu kontrasepsi hormonal yang bertujuan untuk mencegah 
terjadinya kehamilan. Akan tetapi melakukan pengkonsumsian secara tidak teratur dapat 
beresiko terjadinya kehamilan. Pendidikan turut menentukan mudah tidaknya seseorang 
menyerap dan memahami tentang pil KB yang mereka ketahui berdasarkan kebutuhan dan 
kepentingan. Wanita yang mempunyai pengetahuan  lebih baik  tentang pil KB dan 
manfaatnya akan lebih mentaati aturan penggunaan pil KB. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan pada 
pengguna pil KB di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo.  

Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. 
Sampel berjumlah 285 akseptor pil KB di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Instrumen penelitian 
menggunakan kuesioner. Data hasil penelitian dianalisis dengan uji korelasi Spearman dan 
korelasi Pearson.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang  positif  dan rendah 
tetapi pasti antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan pada pengguna pil KB di 
Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. Terdapat hubungan yang positif dan kuat sekali 
antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan pada pengguna pil KB di Kecamatan Weru 
Kabupaten Sukoharjo. 

 
Kata kunci: Pendidikan, Pengetahuan, Kepatuhan, pil KB, Weru, Sukoharjo 

 
ABSTRACT 

Contraception pills represent one of the hormonal contraception with aim to to 
prevent the happening of pregnancy. However consumption disjointedly earn risk for the 
happening of pregnancy. Education partake to determine easy to do not it him absorb 
someone and comprehend about contraception pills which they know pursuant to 
importance and requirement. Woman who is having better knowledge about birth control 
pills and the benefit will be more adhere order usage of contraception pills. Purpose  of 
this research are to known correlation between education level and knowledge level with 
compliance in user contraception pills at Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo.  
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This research is analytic research with approaches cross sectional. Sample number 
285 acceptors of contraception pills at Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. The 
sample taking  with purposive sampling method. Research instrument using questioner. 
Research result data is analyzed with spearman correlation test and Pearson correlation 
test.  

Analysis result shows that there are positive correlation and low but certain between 
education level with compliance contraception pills users at Kecamatan Weru Kabupaten 
Sukoharjo. There are positive and so strong correlation between knowledge level with 
compliance contraception pills users at Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo 

  
Key word : education, knowledge, compliance, contraception pills, Weru, Sukoharjo  
 
PENDAHULUAN 

Pil KB merupakan salah satu kontrasepsi hormonal yang bertujuan untuk mencegah 

terjadinya kehamilan. Kepatuhan mengkonsumsi pil KB bertujuan agar manfaat konsumsi pil KB 

yaitu mencegah menghambat dan menjarangkan terjadinya kehamilan bisa dirasakan. 

Ketidakpatuhan dalam mengkonsumsi pil KB tidak bisa menjamin bahwa akseptor pil KB terhindar 

dari kehamilan. Menurut WHO, tahun 2009 hampir 380 juta pasangan menjalankan keluarga 

berencana dan 65-75 juta diantaranya terutama di negara berkembang menggunakan 

kontrasepsi hormonal yaitu pil KB. Akan tetapi 5% dari jumlah tersebut penggunanya 

adalah tidak melakukan pengkonsumsian secara teratur sehingga beresiko terjadinya 

kehamilan (Depkes RI, 2001). Data akseptor kontrasepsi di  Kecamatan Weru Kabupaten 

Sukoharjo tahun 2009 sebesar 5.386 orang dari keseluruhan pasangan usia subur, dengan 

perincian yang dipakai adalah suntikan (48,5%), pil (21,5%), dan implant atau susuk alat 

kontrasepsi (30%). Dari jumlah pengguna pil KB yang patuh  mengkonsumsi pil KB sesuai 

dengan petunjuk tenaga kesehatan hanya 54%. Dari jumlah tersebut yang masih mengeluh 

menemukan tanda-tanda kehamilan sebanyak 56%. Hal ini dikarenakan kebiasaan 

mengkonsumsi pil KB yang tidak teratur (Havitia, 2009). 

Pendidikan turut menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami 

tentang pil KB yang mereka ketahui berdasarkan kebutuhan dan kepentingan keluarga.( 

Kodyat, 1999). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang yaitu tingkat 

pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga (melihat dan mendengar). Pengetahuan juga sangat erat 

dengan pendidikan, sebab pengetahuan didapat baik melalui pendidikan formal maupun 

informal (Notoadmodjo, 2002).  
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Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita yang berpendidikan rendah 

mencapai 4,1%, sedangkan kelompok berpendidikan tinggi hanya 2,7% per keluarga. Hal 

itu dikarenakan wanita berpendidikan rendah cenderung mempunyai pola fikir yang tidak 

ingin mencari informasi dan memahami tentang pentingnya melakukan keteraturan 

pengkonsumsian pil KB (Ruslan, 2010). Pada wanita berpendidikan rendah, angka 

kematian ibu tinggi yaitu 228 kasus per seratus ribu kelahiran sedangkan kematian bayi 34 

kasus dari seribu kelahiran.  Penduduk indonesia 60% hanya tamatan SMA atau lebih 

rendah. Pengaruh antara wanita berpendidikan tinggi dengan wanita berpendidikan rendah 

dalam melaksanakan program KB yaitu dengan tingginya angka kelahiran pada wanita 

yang berpendidikan rendah (Wibowo, 2010). Wanita yang kurang berpendidikan lebih 

cenderung mulai mengandung pada usia lebih muda yaitu 19% remaja yang tidak sekolah 

telah mulai mempunyai anak dibandingkan dengan wanita berpendidikan SMA atau lebih 

yaitu 4% (Depkes RI, 2001) 

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pelaksanaan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik untuk mengetahui hubungan tingkat 

pendidikan dan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan pengguna Pil KB di Kecamatan 

Weru Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan pelaksanaan penelitian adalah survey analitik 

dengan pendekatan cross-sectional, dimana data yang menyangkut variabel bebas 

(independen) dan variabel terikat (dependen) dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan 

(Notoadmodjo, 2002). 

 
B. Definisi Operasional Penelitian 

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian 
No Variabel Definisi Operasional Alat ukur Parameter Skala 

1 Variabel bebas: 
Tingkat pendidikan 
akseptor pil KB 

Pendidikan terakhir 
yang ditempuh 
akseptor Pil KB. 

Kuesioner Pendidikan SD diberi kode 1 
Pendidikan SMP diberi kode 2 
Pendidikan SMA diberi kode 3 
Pendidikan perguruan tinggi 
diberi kode 4 

Ordinal  

2 Tingkat 
pengetahuan 
akseptor pil KB 

Kemampuan responden 
dalam memahami dan 
mengerti tentang pil 
KB dan efek 
sampingnya. 

Kuesioner Jawaban benar nilai 1 
Jawaban salah nilai 0 

Numerik 

3 Variabel terikat: 
Kepatuhan akseptor 
pil KB 

Kesadaran dan 
kesediaan akseptor Pil 
KB dalam mentaati 
semua peraturan 
penggunaan Pil KB.

Kuesioner Jawaban ya nilai 0 
Jawaban tidak nilai 1   

Numerik 
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh akseptor pil KB yang berada di 

Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, yang berjumlah 1.158 orang dengan rincian pada 

Tabel 2: 
Tabel 2. Jumlah Akseptor Pil KB Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo 

 
NO Desa Jumlah Akseptor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 

Karang Wuni 
Krajan 
Jatingarang 
Karang Anyar 
Alas Ombo 
Karang Mojo 
Weru 
Karakan 
Karang Tengah 
Grogol 
Tegal Sari 
Tawang 
Ngreco 
Jumlah 

129 
53 
47 
44 
50 
85 

122 
119 
78 

122 
171 
89 
50 

1.158
 

Berdasarkan tabel Kreicje jika jumlah populasi 1.158 maka sampel yang diambil 

sebanyak 285 orang. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling yaitu sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih 

dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan 

berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang 

ditetapkan (Notoatmodjo, 2002) 

Adapun pembagian sampel masing-masing desa dengan menggunakan rumus 

menurut Prasetyo dan Jannah (2005) yaitu: 

 sampel x total
populasi total

1 populasi1sampel =  

Tabel 3. Daftar Sampel Masing-masing Desa 
NO DESA Populasi Sampel 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Karang Wuni 
Krajan 
Jatingarang 
Karang Anyar 
Alas Ombo 
Karang Mojo 
Weru 
Karakan 
Karang Tengah 
Grogol 
Tegal Sari 
Tawang 
Ngreco 

129 
53 
47 
44 
50 
85 
122 
119 
78 
122 
171 
89 
50 

32 
13 
12 
11 
12 
21 
30 
29 
19 
30 
42 
22 
12 

 Jumlah 1.158 285 
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D. Alat dan Bahan 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

(Notoadmodjo, 2002). Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yaitu daftar 

yang berisi pernyataan yang akan diamati, responden akan menjawab pertanyaan dari 

peneliti. Kuesioner penelitian ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama berisi tentag 

identitas responden dengan 5 peertanyaan, bagian kedua berisi tentang pengetahuan 

tentang pil KB dengan 13 pertanyaan dan bagian ketiga berisi tentang kepatuhan 

menggunakan pil KB dengan 8 pertanyaan. Untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut 

dapat dipakai untuk mengumpulkan data yang tepat, maka kuesioner tersebut diuji dengan 

uji validitas dan reliabilitas. 

E. Tempat 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. 

F. Jalannya Penelitian 

Jalannya penelitian ini secara garis besar melalui tiga tahap yaitu persiapan, 

pelaksanaan dan pengolahan data beserta kesimpulannya. Tahap persiapan adalah peneliti 

melakukan observasi ke tempat penelitian, selanjutnya membuat proposal penelitian yang 

disertai dengan pembuatan kuesioner. Setelah pembuatan proposal peneliti melaksanakan 

penelitian dengan mengajukan surat ijin penelitian kepada Camat Desa Weru dan seluruh 

Kepala Desa untuk menyebarkan kuesioner kepada 285 responden. Pengambilan data 

dilakukan dengan cara mendatangi responden dengan mengikuti kegiatan posyandu. 

Kuesinoer diberikan kepada responden yang telah ditanyakan apakah responden tersebut 

mengunakan pil KB dan bertempat tinggal di salah satu desa di Kecamatan Weru 

Kabupaten Sukoharjo. Setelah memberikan kuesioner peneliti mendampingi dalam 

pengisian kuesionernya tersebut untuk memberikan penjelasan bila responden belum 

memahami pertanyaan dalam kuesioner. Setelah data terpenuhi data diolah untuk 

pembuktian hipotesis dalam penulisan skripsi 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur, mengukur yang ingin 

diukur. Dalam penelitian ini akan menggunakan pengujian validitas dengan corrected 

item-total corelation, yaitu dengan cara mengkorelasikan skor tiap item dengan skor 

totalnya. Teknik statistik yang digunakan untuk mencari koefisien korelasi adalah teknik 

product moment dari Pearson, dengan menggunakan alat bantu komputer dengan program 

SPSS 17.00 for windows. 
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Dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2001):   

r   =             

Keterangan : 
r  = Koefisien korelasi product moment 

 = Jumlah masing-masing butir 

 = Jumlah skor total 

 = Jumlah antara skor x dan y 
n   = Jumlah subyek/sampel 
 

Instrumen penelitian dikatakan valid apabila nilai rhitung > rtabel, sebaliknya tidak 

valid apabila nilai rhitung < rtabel. Untuk menentukan valid tidaknya suatu butir angket, 

peneliti menggunakan ketentuan jika rhitung lebih besar atau sama dengan rtabel dengan 

signifikansi 0,05 dikatakan bahwa butir angket tersebut valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dengan bantuan program 

SPSS, dengan pengukuran one shot (pengukuran sekali saja) hasilnya akan diketahui 

dengan melihat hasil output SPSS. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan paket program SPSS 17.00. Masing-masing pernyataan diuji konsistensinya 

terhadap variabel penelitian dengan menggunakan Cronbach's alpha. Teknik ini dipilih 

karena merupakan pengujian konsistensi yang cukup sempurna. Persamaan Cronbach 

Alpha, sebagai berikut (Sugiyono, 2001) :  

r 11 = ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
∑

2
1

2

1
1 σ

σ b

K
K

     

Keterangan : 

r 11   = Reliabilitas instrumen 
K   = Banyaknya butir pertanyaan 
∑ 2

bσ  = Jumlah varian butir 
2
tσ  = Varian total 

 
Instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach alpha > 0, 60 dan 

sebaliknya penelitian dikatakan tidak reliabel apabila nilai Croanbach Alpha < 0,60. 

Cara uji reliabilitas pada penelitian ini yaitu dengan mendatangi beberapa 

responden yang menggunakan kontrasepsi pil KB dan bertempat tingal di Kecamatan 

{ }{ ∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−

−
2222 )()(

)()(

yynxxn

yxxyn

∑ x

∑ y

∑ xy
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Weru Kabupaten Sukoharjo. Kemudian responden diberikan kuesioner untuk diisi. Setelah 

didapatkan hasilnya, data yang diperoleh diujikan dengan menggunakan program SPSS 

dan hasilnya reliabel. 

 

H. Metode Pengolahan Data dan Analisis 

1. Pengolahan data 

Pengolahan data penelitian di lakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Editing, adalah memeriksa data terlebih dahulu, meliputi mengecek kelengkapan 

identitas subjek penelitian, mengecek macam isian data dari kuesioner yang telah 

dibagikan. Bila ada kuesioner yang belum di isi sesuai ketentuan yang telah dijelaskan, 

maka saat itu kuesioner dikembalikan kepada responden untuk diteliti kembali sehingga 

kekurangan dan kesalahan pengisian data dapat segera dilakukan perbaikan sehingga 

dari kuesioner yang dikumpulkan semua terisi lengkap. 

b.  Coding, adalah sebuah jawaban responden akan diberikan kode sebelum data 

dimasukkan ke software computer untuk dilakukan pengolahan data lebih lanjut. Dalam 

pengkodingan sebagai berikut: 

1) Tingkat pendidikan dikategorikan menjadi: 

a) Pendidikan SD  dikategorikan rendah diberi kode (1) 

b) Pendidikan SMP dikategorikan rendah diberi kode (2) 

c) Pendidikan SMA dikategorikan tinggi diberi kode (3) 

d) Pendidikan perguruan tinggi dikategorikan tinggi kode (4) 

2) Tingkat Pengetahuan dikatagorikan menjadi: 

a) Pengetahuan kurang jika jumlah jawaban benar < 5 

b) Pengetahuan cukup jika jumlah jawaban benar antara 5 – 9. 

c) Pengetahuan baik jika jumlah jawaban benar > 9. 

Tingkat pengetahuan mengunakan parameter:  

a) jawaban benar nilai 1 

b) Jawaban salah nilai 0 

3) Tingkat Kepatuhan dikatagorikan menjadi: 

a) Kepatuhan rendah jika jumlah jawaban tidak < 3 

b) Kepatuhan cukup jika jumlah jawaban tidak antara 3 - 5 

c) Kepatuhan tinggi jika jumlah jawaban tidak > 5 

Tingkat kepatuhan mengunakan parameter:  

a) Jawaban “tidak” nilai 1 
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b) Jawaban “ya” nilai 0 

Khusus pertanyaan nomor 8 menggunakan parameter 

a) Jawaban a berarti  “ya”, nilai 0 

b) Jawaban b sampai dengan e berarti “tidak”, nilai 1 

d. Entri Data adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan kedalam master 

tabel komputer melalui program SPSS versi 17.00. Kemudian membuat disribusi 

frekuensi sederhana. 

e. Tabulating. Hasil dari jawaban ditabulasi dengan skor jawaban sesuai dengan jenis 

pertanyaan, kemudian digambarkan dalam bentuk diagram dan tabel. 

2. Analisa Data 

Analisis hasil penelitian ini menggunakan uji korelasi Spearman untuk menguji 

hipotesis 1 dan menggunakan uji korelasi Pearson untuk menguji hipotesis yang ke 2. Uji 

korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk 

mengetahui arah hubungan yang terjadi.  

a. Uji korelasi Spearman Rank  

Uji korelasi Spearman adalah uji statistik yang ditujukan untuk mengetahui 

hubungan antara dua atau lebih variabel berskala Ordinal. Dengan rumus:  

 
Di mana: 

 
Dengan ketentuan jika z hitung > z tabel, H0 ditolak dan H1 diterima. Jika z hitung 

<= z tabel, H0 diterima, H1 ditolak. 

b. Uji korelasi Pearson  

Uji korelasi Pearson adalah uji statistik yang ditujukan untuk mengetahui hubungan 

antara dua atau lebih variabel berskala Nominal. 

Dengan rumus:  

( )( )
( )[ ] ( )[ ]2222 ∑∑∑∑

∑ ∑∑
−−

−
=

yynxxn

yxxyn
rxy  

Dimana: 
x = variabel pertama 
y = variabel kedua 
n = jumlah data 
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Dengan ketentuan jika rxy > rxy tabel, H0 ditolak dan H1 diterima. Jika rxy hitung <= 

rxy tabel, H0 diterima, H1 ditolak. 

Nilai koefisien korelasi berkisar antara –1 sampai dengan +1 yang berkriteria 

pemanfaatannya sebagai berikut: 

1) Jika nilai r > 0, artinya terjadi hubungan positif. Semakin besar nilai variabel bebas 

maka semakin besar pula nilai variabel terikatnya. 

2) Jika nilai r < 0, artinya terjadi hubungan linear negatif. Semakin besar nilai variabel 

bebas semakin kecil nilai variabel terikatnya. 

3) Jika nilai r = 0, artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel bebas dan 

variabel terikat. 

4) Jika nilai r = 1 atau r = -1, artinya telah terjadi hubungan yang sempurna yaitu berupa 

garis lurus. Untuk r yang semakin mengarah ke 0, garis semakin tidak lurus. 
Tabel 4. Tingkat Keeratan antara Variabel Bebas dengan Variabel Terikat 

Nilai korelasi Interprestasi 
Kurang dari 0,20 

0,20 – 0,40 
0,40 – 0,70 
0,70 – 0,90 

lebih dari 0,90 

Hubungan rendah sekali/ lemah sekali 
Hubungan rendah tetapi pasti 
Hubungan cukup berarti 
Hubungan tinggi dan kuat 
Hubungan tinggi dan kuat sekali 

      ( Setiawan, 2004) 

I. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Kabupaten Sukoharjo 

Pada tahun 2013 jumlah penduduknya tercatat 1821.213 jiwa yang terdiri dari 

905.831 penduduk laki-laki dan 915.382 penduduk perempuan, yang tersebar di 13 

kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Dari 13 kecamatan salah satunya adalah kecamatan 

Weru. Berdasarkan rekapitulasi hasil pendataan keluarga tingkat Kecamatan Weru 

Kabupaten Sukoharjo akseptor KB berjumlah 5.386 orang. Jumlah akseptor Pil KB 

sebanyak 1.158 orang dengan proporsi 21,5% merupakan urutan pertama dari akseptor KB 

di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. Usia 

1. Usia  

Responden dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 
Tabel 5. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Prosentase 
18 – 24 tahun 46 16,1% 
25 – 31 tahun   100 35,1% 
32 – 38 tahun 98 34,4% 
39 – 49 tahun   41 14,4% 
Jumlah 285 100,0% 
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Berdasar Tabel 5 dapat diketahui bahwa dari 285 responden yang merupakan 

akseptor pil KB yang berada di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, paling banyak 

adalah responden berusia antara 25 sampai dengan 38 tahun yang berjumlah 198 responden 

(69,5%), dan paling sedikit adalah responden yang berusia 39 sampai dengan 49 tahun 

yang berjumlah 41 responden (14,4%).  

2. Pendidikan 

Pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 6. 
Tabel 6. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Jumlah Prosentase 
SD 31 10,9% 
SMP 48 16,8% 
SMA  124 43,5% 
Perguruan Tinggi 82 28,8% 
Jumlah 285 100,0% 
    

Berdasar Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa dari 285 responden penelitian, 

paling banyak adalah responden dengan tingkat pendidikan SMA, yaitu sebanyak 124 

responden (43,5%), sedangkan paling sedikit adalah responden dengan tingkat pendidikan 

SD, yaitu berjumlah 31 responden (10,9%). Dengan tingginya tingkat pendidikan yang 

dimiliki akseptor KB pil di kecamatan weru Kabupaten Sukoharjo maka dapat 

meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan pil KB. Hal ini sesuai teori yang 

dikemukakan oleh Kodyat (1999) bahwa tingkat pendidikan turut menentukan mudah 

tidaknya seseorang menyerap dan memahami tentang pil KB yang mereka ketahui 

berdasarkan kebutuhan dan kepentingan keluarga.  

3. Jumlah anak 

Jumlah anak responden dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 7. 
Tabel 7. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jumlah Anak 

Jumlah Anak Jumlah Prosentase 
1 anak 47 16,5% 
2 anak   124 43,5% 
3 anak 90 31,6% 
4 anak   24 8,4% 

Jumlah 285 100,0% 
 

Berdasar Tabel 7 dapat diketahui bahwa dari 285 responden penelitian, paling 

banyak adalah responden yang memiliki 2 anak, yaitu berjumlah 124 responden (43,5%), 

sedangkan paling sedikit adalah responden yang memiliki 4 anak, yaitu berjumlah 24 

responden (8,4%). 
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4. Tingkat Pengetahuan 

Tingkat pengetahuan tentang pil KB responden dalam penelitian ini dapat dilihat 

dalam Tabel 8. 
Tabel 8. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tingkat Pengetahuan 

Tingkat Pengetahuan Jumlah Prosentase 
Kurang  0 0,0% 
Cukup  37 13,0% 
Baik  248 87,0% 

Jumlah 285 100,0% 
    

Berdasar Tabel 8 dapat diketahui bahwa dari 285 responden penelitian, paling 

banyak adalah responden yang memiliki pengetahuan baik tentang pil KB, yaitu berjumlah 

248 responden (87,0%), selebihnya (13%) memiliki pengetahuan cukup baik tentang pil 

KB. Pada penelitian didapatkan data responden yang sudah dimengerti oleh akseptor KB 

Pil mulai dari jenis–jenis, efek samping, manfaat, keteraturan mengkonsumsi dan definisi.  

5. Kepatuhan 

Kepatuhan responden dalam penggunaan pil KB dalam penelitian ini dapat dilihat 

dalam Tabel 9. 
Tabel 9. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kepatuhan 

Kepatuhan Jumlah Prosentase 
Rendah 38 13,3% 
Cukup   55 19,3% 
Tinggi 192 67,4% 

Jumlah 285 100,0% 
    

Berdasar Tabel 9 dapat diketahui bahwa dari 285 responden  penelitian didapatkan 

data lebih dari 50% responden patuh dalam mengkonsumsi pil KB yaitu sebanyak 192 

responden (67,4%). Kepatuhan adalah disiplin dan taat. Sacket (2010) mendefinisikan 

kepatuhan sebagai sejauh mana perilaku pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan 

oleh petugas kesehatan. 

B. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang ingin 

di ukur. Berdasarkan hasil olah data ternyata seluruh item pertanyaan untuk variabel 

tingkat pengetahuan dan kepatuhan dinyatakan valid. Output SPSS dapat ditabulasikan 

sebagai berikut. 

 

 

 



12 
 

Tabel 10. Hasil  Uji  Validitas Variabel Tingkat Pengetahuan 
Pertanyaan rxy rtabel (α = 5%) Signifikansi Kesimpulan 

Item 1 0,642 0,105 0,000 Valid 
Item 2 0,847 0,105 0,000 Valid 
Item 3 0,575 0,105 0,000 Valid 
Item 4 0,775 0,105 0,000 Valid 
Item 5 0,630 0,105 0,000 Valid 
Item 6 0,383 0,105 0,000 Valid 
Item 7 0,460 0,105 0,000 Valid 
Item 8 0,601 0,105 0,000 Valid 
Item 9 0,506 0,105 0,000 Valid 

Item 10 0,268 0,105 0,000 Valid 
Item 11 0,842 0,105 0,000 Valid 
Item 12 0,488 0,105 0,000 Valid 
Item 13 0,640 0,105 0,000 Valid 

   
Tampilan output SPSS menunjukkan bahwa korelasi item pertanyaan 1 sampai 

dengan 13 memiliki nilai rxy lebih besar daripada rtabel dengan nilai signifikansi < 0,05, 

sehingga item pertanyaan tersebut dinyatakan valid, dan dilanjutkan dengan uji reliabilitas. 

Kemudian untuk menguji variabel kepatuhan dapat dilihat pada Tabel 11. 
Tabel 11. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan 

Pertanyaan rxy rtabel (α = 5%) Signifikansi Kesimpulan 
Item 1 0,601 0,105 0,000 Valid 
Item 2 0,751 0,105 0,000 Valid 
Item 3 0,696 0,105 0,000 Valid 
Item 4 0,783 0,105 0,000 Valid 
Item 5 0,659 0,105 0,000 Valid 
Item 6 0,496 0,105 0,000 Valid 
Item 7 0,821 0,105 0,000 Valid 
Item 8 0,841 0,105 0,000 Valid 

 
Tabel 11 menunjukkan dari 8 item pernyataan pada variabel kepatuhan, semua item 

memiliki nilai rxy > r tabel dengan signifikansi < 0,05, yang berarti bahwa semua item 

valid, sehingga dan dilanjutkan dengan uji reliabilitas. 

2. Uji Reliabilitas 

Item pernyataan yang telah diuji validitasnya dan dinyatakan valid baru bisa diuji 

reliabilitasnya. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran 

sekali saja. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

Cronbach Alpha (α). Hasil Uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 12. 
Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas 

No  Variabel-variabel  Cronbach Alpha Kesimpulan 
1 
2 

Pengetahuan 
Kepatuhan 

0,841 
0,838 

Reliabel 
Reliabel 

       
Tampilan SPSS menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha semua variabel 

penelitian lebih besar dari 0,6 maka dikatakan reliabel dan dapat digunakan untuk 

penelitian. 
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C. Uji Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan uji korelasi untuk menguji hipotesis antara variabel 
tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan pada pengguna pil KB di 
Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo.  
1. Uji Hipotesis 1 

Untuk menguji hipotesis 1 menggunakan uji korelasi Spearman untuk mengetahui 
keeratan hubungan antara variabel yang berbentuk ordinal (tingkat pendidikan) dan 
variabel nominal (tingkat kepatuhan). Berdasarkan olah data SPSS diperoleh hasil sebagai 
berikut.  

Tabel 13. Hasil Uji Korelasi Spearman 
Correlations 

 PENDIDIKAN KEPATUHAN 
Spearman's 
rho 

PENDIDIKAN Correlation Coefficient 1,000 ,249** 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 285 285 

KEPATUHAN Correlation Coefficient ,249** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 285 285 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
  

Dari hasil analisis korelasi Spearman didapat korelasi antara pendidikan dengan 
kepatuhan adalah 0,249. Menurut tingkat keeratan antara variabel bebas dengan variabel 
terikat menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang rendah tetapi pasti antara pendidikan 
dengan kepatuhan. Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, berarti 
semakin tinggi pendidikan maka semakin meningkatkan kepatuhan dalam penggunaan pil 
KB di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. 

Tabel 14. Hasil Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Spearman 
Variabel z hitung z tabel Kesimpulan 

Pendidikan - Kepatuhan 4,196 1,968 Ada hubungan 
 

Tabel 14 menunjukkan bahwa variabel pendidikan terhadap kepatuhan diperoleh 
nilai z hitung > z tabel (4,196 > 1,968) maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti 
bahwa ada hubungan tingkat pendidikan dengan kepatuhan pengguna pil KB di Kecamatan 
Weru Kabupaten Sukoharjo.   
2. Uji Hipotesis 2 

Untuk menguji hipotesis 2 menggunakan uji korelasi Pearson untuk mengetahui 
keeratan hubungan antara variabel yang berbentuk nominal (tingkat pengetahuan) dan 
variabel nominal (tingkat kepatuhan). Berdasarkan olah data SPSS diperoleh hasil sebagai 
berikut.  
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Tabel 15. Hasil Uji Korelasi Pearson 

Correlations 
 PENGETAHUAN KEPATUHAN 

PENGETAHUAN Pearson Correlation 1 ,905** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 285 285 

KEPATUHAN Pearson Correlation ,905** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 285 285 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  

Dari hasil analisis korelasi Pearson didapat korelasi antara pengetahuan dengan 
kepatuhan adalah 0,905. Menurut tingkat keeratan antara variabel bebas dengan variabel 
terikat menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang tinggi dan kuat sekali antara 
pengetahuan dengan kepatuhan. Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r 
positif, berarti semakin tinggi pengetahuan maka semakin meningkatkan kepatuhan dalam 
penggunaan pil KB di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. 

Tabel 16. Hasil Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Pearson 
Variabel rxy hitung rxy tabel Kesimpulan 

Pengetahuan - Kepatuhan 35,7873 1,968 Ada hubungan 
 

Tabel 16 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan terhadap kepatuhan diperoleh 
nilai rxy hitung > rxy tabel (35,7873 > 1,968) maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti 
bahwa ada hubungan pengetahuan dengan kepatuhan pengguna pil KB di Kecamatan Weru 
Kabupaten Sukoharjo. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat hubungan yang  positif  dan rendah tetapi pasti antara tingkat pendidikan 

dengan kepatuhan  pengguna pil KB di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. 

2. Terdapat hubungan yang positif dan kuat sekali antara tingkat pengetahuan dengan 

kepatuhan  pengguna pil KB di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. 

Saran 

1. Bagi Responden 

Supaya hasil penelitian ini bisa memberikan pengetahuan kepada responden agar 

selalu menjaga keteraturan mengkonsumsi pil KB untuk mendapatkan manfaat maksimal 

dari konsumsi pil KB yaitu tercegahnya responden dari kehamilan. 
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2. Bagi Penelitian 

Supaya hasil penelitian ini bisa digunakan untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang pentingnya keteraturan konsumsi pil KB yaitu bahwa kepatuhan dalam 

keteraturan konsumsi bisa mencegah kehamilan dan ketidakpatuhan dalam konsumsi tidak 

menjamin tercegahnya kehamilan. 

3. Bagi Bidang Farmasi 

Supaya hasil penelitian ini digunakan dalam upaya memberikan masukan untuk 

meningkatkan kepatuhan akseptor pil KB untuk melakukan rutinitas konsumsi pil KB.  

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Supaya hasil penelitian ini digunakan untuk mengembangkan hasil penelitian 

tentang hubungan tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan akseptor pil KB dengan 

kepatuhan mengkonsumsi pil KB dengan jumlah responden yang lebih banyak dan wilayah 

penelitian yang lebih luas. 
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