
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Program Keluarga Berencana (KB) menurut Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1992 merupakan salah satu program pembangunan nasional yang 

sangat penting dalam rangka mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera. 

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya peningkatan kepedulian 

dan peran serta masyarakat terhadap program KB melalui pendewasaan usia 

perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga serta 

peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, 

bahagia dan sejahtera. Jumlah akseptor KB di Indonesia terus meningkat 

sejak tahun 1991. Pada tahun 2013 akseptor KB di Indonesia tercatat sebesar 

76,73% (Kemenkes RI, 2014). 

Manfaat program KB sangat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi 

seseorang, baik itu untuk kesehatan reproduksi pria maupun kesehatan 

reproduksi wanita. Peran bagi kesehatan reproduksi pria/suami antara lain, 

mencegah dari Infeksi Menular Seksual (IMS) seperti, sifilis, gonorhea, dan 

penyakit kelamin lain, dikarenakan tidak menggunakan alat kontrasepsi 

(kondom) ketika melakukan hubungan seksual dengan istri yang terkena IMS 

(Suratun, 2008). Sementara itu, peran KB bagi kesehatan reproduksi wanita 

di antaranya yaitu menghindari dari bahaya infeksi; eklamsia, abortus, emboli 

obstetri, komplikasi masa nifas, serta terjadinya pendarahan yang disebabkan
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 karena sering melakukan proses persalinan. KB juga bertujuan untuk 

mengatur umur ibu yang tepat dalam menghadapi proses persalinan, karena 

apabila terlalu muda atau terlalu tua dapat mengakibatkan risiko terjadinya 

pendarahan serius yang dapat mengakibatkan kematian ibu dan calon bayi 

(Depkes, 2007). 

       Berdasarkan laporan SDKI tahun 2012, rata-rata Angka Kematian Ibu 

(AKI) di Indonesia tercatat mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup dan 

Angka Kematian Bayi (AKB) 34 per 1000 kelahiran hidup. Angka tersebut 

masih melebihi target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 yaitu 

AKI 102 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 24 per 1000 kelahiran hidup 

(BPS, BKKBN, Kemenkes, dan ICF International, 2013). Salah satu 

penyebab tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi 

(AKB) yaitu pernikahan dan kehamilan pada usia dini. Berdasarkan laporan 

Riskesdas tahun 2012, 2,6% penduduk menikah pada usia 15 tahun dan 

23,9% menikah pada usia 15-19 tahun. Sementara itu angka kehamilan 

penduduk perempuan usia 10-54 tahun sebesar 2,68%, terdapat pula 

kehamilan di bawah usia 15 tahun yakni sebesar 0,02%, dan 1,97% 

kehamilan pada usia remaja 15-19 tahun (Kemenkes RI, 2013). Oleh karena 

itu, perlu dilakukan tindakan pengaturan usia perkawinan dan pengaturan 

waktu kehamilan melalui program KB untuk mencegah peningkatan AKI dan 

AKB di Indonesia. 

       Salah satu kunci keberhasilan program KB yakni keterlibatan semua 

pihak baik dari institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat serta keterlibatan 
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seluruh anggota keluarga itu sendiri. Pelayanan Keluarga Berencana 

ditujukan kepada Pasangan Usia Subur (PUS), yang berarti baik istri maupun 

suami harus ikut terlibat di dalamnya. Hal yang mendasar dalam pelaksanaan 

pengembangan program partisipasi suami maupun istri untuk mewujudkan 

keadilan dan kesetaraan gender dalam bentuk perubahan kesadaran, sikap, 

dan perilaku suami atau istri tentang Keluarga Berencana dan kesehatan 

reproduksi (Siswosudarmo, 2007). 

Salah satu cara meningkatkan peran suami untuk mendukung istri 

ataupun sebaliknya dalam mengikuti program Keluarga Berencana, yaitu 

berupa pemberian pengetahuan yang cukup tentang program KB dan  

kesehatan reproduksi di dalam keluarga. Faktor pengetahuan suami maupun 

istri sebagai peserta KB berkontribusi cukup besar sebagai pendukung 

sekaligus penganjur pasangan dalam menjatuhkan pilihan kontrasepsi. 

Suami/istri yang memiliki pengetahuan yang baik tentang KB akan 

cenderung menganjurkan dan mengijinkan pasangannya menggunakan alat 

kontrasepsi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasangannya. Selain 

pengetahuan, sikap suami/istri juga merupakan faktor yang berperan dalam 

keberhasilan program KB, karena apabila penerimaan perilaku baru (program 

KB) atau adopsi perilaku didasarkan pada pengetahuan dan sikap positif, 

maka perilaku penggunaan KB akan bersifat langgeng. Sebaliknya apabila 

dalam penerimaan perilaku baru (program KB) tidak didasarkan pada 

pengetahuan dan sikap positif, maka perilaku tersebut tidak akan bertahan 

lama (BKKBN, 2012). 
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Berdasarkan penelitian Astuti E. (2014), di wilayah kerja Puskesmas 

Sumbang Kabupaten Banyumas, disimpulkan bahwa dari 61 suami hanya ada 

14,75% yang memberikan dukungan kepada istri dalam pemilihan alat 

kontrasepsi. Sebagian besar responden tidak menggunakan alat kontrasepsi 

disebabkan tidak memperoleh dukungan suami. Mereka lebih memilih tidak 

menggunakan alat kontrasepsi dikarenakan takut melawan suami. 

       Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sukarami 

Palembang, didapatkan hasil frekuensi keikutsertaan suami dalam ber-KB 

dengan kategori berperan serta dalam program KB sebesar 20,4%, frekuensi 

pengetahuan suami dengan keikutsertaan ber-KB dengan kategori kurang 

sebesar 83,3% dan frekuensi sikap negatif suami sebesar 72,2% (Vasra, 

2009). Sedangkan hasil penelitian Fridalni (2012), didapatkan responden 

yang memiliki tingkat pengetahuan rendah sebesar 45,5%, responden yang 

memiliki dukungan rendah sebesar 60,6%, dan sebesar 57,6% responden 

bukan akseptor (tidak ikut serta KB).  

Dampak negatif bila suami ataupun istri tidak saling mendukung 

Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yakni bisa menyebabkan 

terjadinya ketimpangan antara peran wanita dan pria dalam bidang Keluarga 

Berencana. Selain itu, perempuan juga cenderung dijadikan sasaran dalam 

masalah kesehatan reproduksi. Sikap peduli terhadap masalah kesehatan 

reproduksi perempuan selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca 

persalinan tidak menjadi tanggung jawab perempuan saja, melainkan menjadi 
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tanggung jawab bersama antara pria dan wanita dalam membina keluarga 

sejahtera (Sofyan, 2011). 

       Berdasarkan penelitian Novianti (2014), diketahui ada hubungan antara 

persepsi (p value 0,014) dan dukungan keluarga (p value 0,006) dengan 

partisipasi pria dalam ber-KB. Berdasarkan penelitian Lina (2012), diketahui 

ada hubungan antara pengetahuan dengan keikutsertaan ber-KB. Sedangkan 

Berdasarkan penelitian Rizkitama (2015), tidak ada hubungan antara 

pengetahuan (p value 0,054) dengan partisipasi aktif pria dalam program 

vasektomi. Berdasarkan penelitian Fridalni (2012), tidak ada hubungan antara 

sikap tentang KB (p value 0,301) dengan keikutsertaan KB di RW III 

Kelurahan Korong Gadang wilayah kerja Puskesmas Kuranji Padang tahun 

2012. Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat inkonsistensi hasil dimana 

ada yang menyatakan terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap 

dengan keikutsertaan ber-KB, ada pula yang menyatakan bahwa tidak 

terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan keikutsertaan ber-

KB.   

       Pendataan jumlah akseptor KB di suatu wilayah perlu dilakukan, karena 

data tersebut dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan program KB.       

Cakupan peserta KB aktif Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 sebesar 81,61%, 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 

(80,2%) (Kemenkes RI, 2014). Data Binkesmas Dinas Kesehatan Kota 

Surakarta pada tahun 2014 menyimpulkan bahwa Puskesmas Purwosari 

memiliki angka akseptor KB terendah sebesar 73,76% dari 3.099 Pasangan 
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Usia Subur (PUS) dibandingkan dengan rata-rata jumlah akseptor KB di 16 

Puskesmas lainnya yang sebesar 81,19%. Angka tersebut masih berada di 

bawah target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yakni 

sebesar 80% pada tahun 2014.  

       Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan di wilayah kerja 

Puskesmas Purwosari terhadap 10 orang responden yang tidak ber-KB, untuk 

variabel pengetahuan tentang KB didapatkan hasil 40% responden 

berpengetahuan baik, sementara 60% berpengetahuan tidak baik. Sementara 

untuk variabel sikap, didapatkan hasil 50% responden memiliki sikap positif 

terhadap KB, sedangkan 50% responden memiliki sikap negatif. Sedangkan 

untuk variabel dukungan keluarga, 40% responden memiliki dukungan baik 

terhadap program KB, sementara 60% memiliki dukungan tidak baik 

terhadap program KB. Oleh karena itu, peneliti tertarik menganalisis 

hubungan antara pengetahuan, sikap, dan dukungan keluarga dengan 

keikutsertaan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB di wilayah kerja 

Puskesmas Purwosari Kota Surakarta.  

 

B. Rumusan Masalah  

       Apakah ada hubungan antara pengetahuan, sikap, dan dukungan keluarga 

dengan keikutsertaan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB di wilayah 

kerja Puskesmas Purwosari Kota Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

       Menganalisis hubungan antara pengetahuan, sikap, dan dukungan 

keluarga dengan keikutsertaan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-

KB di wilayah kerja Puskesmas Purwosari Kota Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan gambaran karakteristik Pasangan Usia Subur 

(PUS) di wilayah kerja Puskesmas Purwosari Kota Surakarta. 

b. Mendeskripsikan gambaran pengetahuan, sikap, dukungan keluarga, 

dan keikutsertaan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang program KB 

di wilayah kerja Puskesmas Purwosari Kota Surakarta. 

c. Menganalisis hubungan antara pengetahuan dengan keikutsertaan  

Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB di wilayah kerja 

Puskesmas Purwosari Kota Surakarta. 

d. Menganalisis hubungan antara sikap dengan keikutsertaan Pasangan 

Usia Subur (PUS) dalam ber-KB di wilayah kerja Puskesmas 

Purwosari Kota Surakarta. 

e. Menganalisis hubungan antara dukungan keluarga dengan 

keikutsertaan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB di wilayah 

kerja Puskesmas Purwosari Kota Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan Puskesmas Purwosari 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk 

merencanakan program KB dalam rangka meningkatkan kepedulian 

masyarakat dalam ber-KB sehingga dapat mewujudkan visi dari Program 

KB Nasional. 

2. Bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) 

       Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk 

perencanaan program peningkatan kepesertaan KB di wilayah kerja 

Puskesmas Purwosari.  

3. Bagi Masyarakat 

       Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah informasi 

dan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan 

dukungan keluarga dengan keikutsertaan PUS dalam program Keluarga 

Berencana (KB). 

4. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dasar bagi peneliti 

selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis tentang faktor-faktor yang 

berhubungan dengan keikutsertaan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam 

program KB. 

 


