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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Peningkatan penduduk di seluruh dunia masih berlangsung sampai 

saat ini. Jumlah penduduk di dunia pada tahun 2005 berkisar 6,5 milyar, 

naik menjadi 6,9 milyar pada tahun 2010. Jumlah penduduk paling banyak 

adalah China dengan total penduduk sekitar 1,3 milyar. Kemudian India 

menempati urutan kedua jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah 

penduduk 1,2 milyar. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke 4 negara 

dengan penduduk paling banyak di dunia dengan jumlah 249 juta 

penduduk (Badan Pusat Statistik, 2012). 

 Negara-negara yang di ASEAN Indonesia memiliki luas wilayah 

terbesar dan merupakan negara dengan penduduk terbanyak, jauh di atas 9 

negara lain (Infodatin Kemenkes RI, 2014). Indonesia merupakan negara 

yang masih berkembang dengan luas 1.890.754 km yang memiliki 34 

provinsi dengan jumlah penduduk 237.641.326 jiwa dengan laju 

pertumbuhan 1,49% (Badan Pusat Statistik, 2012 ). Luas wilayah negara 

Indonesia tidak diimbangi dengan penyebaran penduduk yang tidak 

merata, sehingga dapat berdampak kemiskinan dan kesejahteraan 

penduduk. Pertumbuhan penduduk yang terus membengkak dipandang 

sangat mengkhawatirkan karena tidak sebanding dengan peningkatan 

kesejahteraan yang serba terbatas. Dengan melihat masalah tersebut salah 

satu cara untuk menurunkan jumlah penduduk adalah dengan cara KB 

(Prawirohardjo, 2005). Wonosobo memiliki jumlah total penduduk 

berkisar  773.243 penduduk, dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 

391.882 dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 381.631 (BKB, 

2014) 

Angka kesuburan total telah mengalami penurunan secara global, 

namun dinegara berkembang penurunan terjadi sangat lambat karena 
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masih rendahnya penggunaan kontrasepsi moderen yaitu hanya 31% 

(Sherpa, 2012). 

 Program KB sebagai salah satu program untuk pengendalian 

penduduk melalui pengaturan kelahiran, KB juga menjadi salah satu cara 

yang efektif untuk mencegah mortalitas ibu dan anak karena dapat 

menolong pasangan suami istri menghindari kehamilan resiko tinggi, 

menurunkan resiko kematian ibu melalui pencegahan kehamilan, 

penundaan, usia kehamilan serta menjarangkan kehamilan dengan sasaran 

utama adalah pasangan usia subur (PUS) jumlah pengguna aktif pada 

tahun 2010 berjumlah 29 juta dan pada tahun 2014  jumlah pengguna KB 

aktif naik menjadi 29, 8 juta (BKKBN, 2014). 

 Menurut hasil survei tahun 2012, pemakaian alat kontrasepsi baru 

mencapai 62 persen yaitu 58 persen menggunakan alat kontrasepsi modern  

dan 4 persen menggunakan alat kontrasepsi tradisional (BKKBN, 2012). 

Pemilihan metode kontrasepsi di pengaruhi banyak faktor, diantaranya 

adalah faktor lingkungan, jumlah anak, pendidikan, dukungan pasangan, 

sosial, budaya, dan ekonomi (Handayani, 2010 & Aryanti, 2014).  

 Metode kontrasepsi terbagi menjadi hormonal dan non hormonal. 

Jenis kontrasepsi non hormonal yaitu MAL (Metode Amenore Laktasi), 

kondom, AKDR dan Kontrasepsi mantap (vasektomi dan Tubektomi), 

sedangkan jenis kontrasepsi hormonal terbagi dua yaitu progestin (PIL, 

Injeksi dan Implant) dan kombinasi (pil dan injeksi) (BKKBN, 2012). 

Kontrasepsi yang ideal adalah kontrasepsi yang berdaya guna, aman, 

murah, estetik, mudah didapat, tidak memerlukan motivasi terus menerus, 

dan efek samping minimal (Notoatmodjo, 2006). 

 Banyak wanita yang mengalami kesulitan dalam menentukan 

pilihan jenis kontrasepsi. Hal ini tidak hanya terbatasnya metode yang 

tersedia, tetapi juga oleh ketidaktahuan tentang persyaratan dan keamanan 

metode  kontrasepsi tersebut. Berbagai faktor yang harus dipertimbangkan 

termasuk status kesehatan, efek samping, konsekuensi kegagalan atau 

kehamilan yang tidak diinginkan. Tidak ada satupun metode kontrasepsi 
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yang aman dan efektif bagi semua akseptor, karena masing-masing 

mempunyai kesesuaian dan kecocokan individual bagi akseptor (Saiffudin, 

2003).  

 Wonosobo  memiliki 15 kecamatan, dan memiliki jumlah 

pengguna KB aktif pelayanan pemerintah berjumlah 83.736 dan pelayanan 

swasta berjumlah 56.622 dengan begitu jumlah total pengguna kontrasepsi 

di kabupaten Wonosobo sebanyak 140.358. Penggunaan alat kontrasepsi 

paling banyak adalah suntik berjumlah 68.302 peserta, Implan sebanyak 

30.401 peserta, IUD sebanyak 14.701 peserta, pil sebanyak 12.004 peserta, 

MOW sebanyak 11.571 peserta, MOP sebanyak 1936, kemudian kondom 

sebanyak 1443 peserta (BKB, 2014).  

 Tujuan kontrasepsi adalah untuk menekan jumlah laju penduduk 

dan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dan keluarga. Banyak 

pasangan usia subur mengalami kesulitan memilih alat kontrasepsi. 

Ketidaktahuan tentang kontrasepsi dapat mengakibatkan ketidakberhasilan 

kontrasepsi dan keluhan atas munculnya efek samping penggunaan 

kontrasepsi. Hal ini bukan hanya karena kesalahan metode kontrasepsi 

namun dapat juga dikarenakan ketidaktahuan akseptor kontrasepsi tentang 

cara kerja metode kontrasepsi dan efek samping yang muncul saat 

menggunakan alat kontrasepsi. 

Ketidaksiapan akseptor terhadap efek samping dan 

ketidakberhasilan alat kontrasepsi dapat dipengaruhi oleh tingkat 

pengetahuan akseptor tentang kontrasepsi. Sehingga penulis merasa perlu 

meneliti tentang hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang kontrasepsi 

dengan metode pemilihan kontrasepsi hormonal atau non hormonal. 

 

B. Rumusan masalah 

Adakah hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang 

kontrasepsi dengan metode pemilihan kontrasepsi hormonal atau non 

hormonal? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang 

kontrasepsi dengan metode pemilihan kontrasepsi hormonal atau non 

hormonal. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan ibu tentang metode 

kontrasepsi 

b. Mengidentifikasi pemilihan metode kotrasepsi berdasarkan tingkat 

pengetahuan ibu tentang kontrasepsi. 

c. Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang kontrasepsi 

dengan metode pemilihan kontrasepsi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi akseptor KB  

Melalui penelitian ini, akseptor KB dapat memperoleh informasi 

terkait efek samping dan juga cara kerja alat kontrasepsi. Dapat 

membantu akseptor dalam memilih metode kontrasepsi yang baik. 

2. Bagi penelitian 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta  pengalaman 

bagi peneliti. 


