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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka 

1. Konsep KB 

a. Pengertian KB 

KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal 

melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan 

bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga 

yang berkualitas.19 KB mencakup layanan, kebijakan, informasi, sikap, 

praktik, dan komoditas, termasuk kontrasepsi, yang memberi wanita, 

pria, pasangan, dan remaja kemampuan untuk menghindari kehamilan 

yang tidak diinginkan dan memilih apakah dan / atau kapan memiliki 

anak.11 Program KB adalah suatu langkah-langkah atau suatu usaha 

kegiatan yang disusun oleh organisasi-organisasi KB dan merupakan 

program pemerintah untuk mencapai rakyat yang sejahtera berdasarkan 

peraturan dan perundang-undangan kesehatan. KB adalah mengatur 

jumlah anak sesuai dengan keinginan dan menentukan kapan ingin 

hamil. Jadi, KB (Family Planning, Planned Parenthood) adalah suatu 

usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak 

kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi, untuk mewujudkan 

keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.20  
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b. Tujuan KB 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomer 87 tahun 

2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan 

Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, 

kebijakan KB bertujuan untuk : 

1) Mengatur kehamilan yang diinginkan, 

2) Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan 

anak, 

3) Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, 

dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, 

4) Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek 

Keluarga Berencana, dan  

5) Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk 

menjarangkan jarak kehamilan.19  

c. Manfaat KB 

Menurut WHO (2018) manfaat KB adalah sebagai berikut. 

1) Mencegah Kesehatan Terkait Kehamilan 

Kemampuan wanita untuk memilih untuk hamil dan kapan ingin 

hamil memiliki dampak langsung pada kesehatan dan 

kesejahteraannya. KB memungkinkan jarak kehamilan dan 

penundaan kehamilan pada wanita muda yang memiliki risiko 

masalah kesehatan dan kematian akibat melahirkan anak usia dini. 

KB mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, termasuk wanita 



16 
 

 
 

yang lebih tua dalam menghadapi peningkatan risiko terkait 

kehamilan. KB memungkinkan wanita yang ingin membatasi jumlah 

keluarga mereka. Bukti menunjukkan bahwa wanita yang memiliki 

lebih dari 4 anak berisiko mengalami kematian ibu. Dengan 

mengurangi tingkat kehamilan yang tidak diinginkan, KB juga 

mengurangi kebutuhan akan aborsi yang tidak aman. 

2) Mengurangi AKB 

KB dapat mencegah kehamilan dan kelahiran yang berjarak dekat 

dan tidak tepat waktu. Hal ini berkontribusi pada beberapa angka 

kematian bayi tertinggi di dunia. Bayi dengan ibu yang meninggal 

akibat melahirkan juga memiliki risiko kematian yang lebih besar 

dan kesehatan yang buruk. 

3) Membantu Mencegah Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ 

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) 

KB mengurangi risiko kehamilan yang tidak diinginkan di antara 

wanita yang hidup dengan HIV, mengakibatkan lebih sedikit bayi 

yang terinfeksi dan anak yatim. Selain itu, kondom pria dan wanita 

memberikan perlindungan ganda terhadap kehamilan yang tidak 

diinginkan dan terhadap IMS termasuk HIV. 

4) Memberdayakan Masyarakat dan Meningkatkan Pendidikan 

KB memungkinkan masyarakat untuk membuat pilihan berdasarkan 

informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi. KB 

memberikan peluang bagi perempuan untuk mengejar pendidikan 
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tambahan dan berpartisipasi dalam kehidupan publik, termasuk 

mendapatkan pekerjaan yang dibayar. Selain itu, memiliki keluarga 

yang lebih kecil memungkinkan orang tua untuk berinvestasi lebih 

banyak pada setiap anak. Anak-anak dengan lebih sedikit saudara 

kandung cenderung tetap bersekolah lebih lama daripada mereka 

yang memiliki banyak saudara kandung. 

5) Mengurangi Kehamilan Remaja 

Remaja hamil lebih cenderung memiliki bayi prematur atau bayi 

berat lahir rendah (BBLR). Bayi yang dilahirkan oleh remaja 

memiliki angka kematian neonatal yang lebih tinggi. Banyak gadis 

remaja yang hamil harus meninggalkan sekolah. Hal ini memiliki 

dampak jangka panjang bagi mereka sebagai individu, keluarga dan 

komunitas. 

6) Perlambatan Pertumbuhan Penduduk 

KB adalah kunci untuk memperlambat pertumbuhan penduduk yang 

tidak berkelanjutan dengan dampak negatif yang dihasilkan pada 

ekonomi, lingkungan, dan upaya pembangunan nasional dan 

regional.21 

d. Faktor Penggunaan Alat Kontrasepsi 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mochache, dkk. (2018) 

faktor-faktor penentu penggunaan kontrasepsi adalah pendidikan, 

memiliki anak, melakukan pemeriksaan kehamilan pada persalinan 

terakhir, serta niat untuk menghentikan atau menunda kelahiran 
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berikutnya.22 Sedangkan menurut Huda, Laksmono, dan Bagoes (2016) 

faktor yang berhubungan dengan perilaku penggunaan kontrasepsi 

adalah pengetahuan, sikap, dukungan suami, dan peran tenaga 

kesehatan.23 

e. Sasaran Program KB 

Menurut Handayani, sasaran program KB dibagi menjadi dua yaitu 

sasaran secara langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran secara 

langsung adalah PUS yang bertujuan untuk menurunkan tingkat 

kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. 

PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai 

dengan 49 tahun. Sedangkan sasaran secara tidak langsung adalah 

pelaksana dan pengelola KB dengan tujuan menurunkan tingkat 

kelahiran hidup melalui pendekatan kebijakan kependudukan terpadu 

dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas dan sejahtera.21 

Sedangkan sasaran strategis BKKBN tahun 2015 - 2019 yang tertera 

pada Renstra BKKBN 2015-2019 adalah sebagai berikut:  

1) Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), 

2) Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun),  

3) Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR), 

4) Menurunnya unmet need, 

5) Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 

15 – 19 tahun), 
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6) Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 

tahun).24  

2. Konsep Unmet Need 

a. Pengertian Unmet Need 

Menurut WHO wanita unmet need adalah mereka yang subur dan 

aktif secara seksual tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi, dan 

melaporkan tidak menginginkan anak lagi atau ingin menunda anak 

berikutnya. Konsep unmet need adalah kesenjangan antara niat 

reproduksi wanita dengan perilaku kontrasepsi mereka. Unmet need 

sangat tinggi pada kelompok remaja, migran, penghuni kawasan kumuh 

perkotaan, pengungsi, dan wanita pada periode nifas.6 Unmet need 

merupakan jumlah atau persentase wanita yang saat ini menikah atau 

berkumpul dengan pasangan yang subur dan yang ingin berhenti atau 

menunda melahirkan anak, tetapi saat ini tidak menggunakan metode 

kontrasepsi.25 Unmet need menjadi salah satu indikator utama untuk 

memantau program keluarga berencana yang seharusnya dijaga 

serendah mungkin dan jika mungkin dihilangkan.14 

b. Klasifikasi Unmet Need 

Unmet need terdiri dari 2 kelompok : 

1) Wanita yang bertujuan untuk menjarangkan kehamilan (unmet need 

for  spacing), mereka yang ingin untuk menunda kehamilan 

berikutnya dalam jangka waktu tertentu dan saat ini tidak 

menggunakan sebuah metode kontrasepsi. 
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2) Wanita yang bertujuan untuk membatasi kehamilan (unmet need for 

limitting), mereka yang tidak menginginkan anak tambahan dan 

saat ini tidak menggunakan sebuah metode kontrasepsi.12 

c. Faktor Penyebab Unmet Need 

1) Usia 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nzokirishaka 

dan Imose, wanita berusia 15-24 dan 25-34 memiliki hubungan 

yang signifikan dengan kejadian unmet need (aOR = 3.048 [2.114-

4.393] dan 2.436 [1.850-3.207]) dibandingkan wanita usia 35 

keatas.12  Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wulifan dkk. yang menyatakan bahwa ada 11 penelitian yang 

meneliti hubungan antara usia dengan kejadian unmet need dan 6 

diantaranya menyatakan bahwa usia secara signifikan sebagai 

faktor unmet need dengan penjelasan bahwa seorang wanita yang 

lebih tua maka jumlah unmet need berkurang.13 Akan tetapi, 

menurut penelitian yang dilakukan oleh Bhusal dan Sigma, usia 

tidak memiliki hubungan dengan kejadian unmet need.17 

2) Jumlah Anak Hidup 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wulifan, dkk.  

jumlah anak hidup merupakan faktor yang memengaruhi unmet 

need. Hal ini didapat dari 12 penelitian kuantitatif yang diteliti. 

Apabila jumlah anak hidup semakin meningkat, maka jumlah 

kejadian unmet need  juga akan meningkat.13 Kebudayaan patriarki 
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yang kuat, nilai anak laki-laki yang lebih tinggi dibanding wanita, 

dan terutama keyakinan banyak anak banyak rezeki menjadi dasar 

wanita untuk lebih banyak melahirkan.26,27 Menurut Nzokirishaka 

dan Imose wanita dengan 4-5 anak dan atau lebih dari sama dengan 

6 memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalami unmet need (aOR 

= 1.850 [1.322-2590] dan 2.390 [1.616-3.534]).12 Akan tetapi, hal 

ini tidak didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Edietah, 

dkk. yang menyatakan bahwa jumlah anak hidup lebih dari lima 

anak tidak berhubungan secara signifikan dalam kejadian unmet 

need (p = 0.426).15 

3) Jumlah Anak Mati 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nzokirishaka dan 

Imose wanita yang pernah mengalami kematian anaknya memiliki 

peluang lebih tinggi dibandingkan wanita yang belum pernah 

kehilangan anaknya (aOR = 1.285 [1.038-1.591]).12,13 Hal ini 

didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mekonnen dan 

Alemayehu yang menyatakan bahwa wanita yang tidak pernah 

mengalami kematian anaknya 1,3 kali (95% CI : 1.1, 1.5) lebih 

berpeluang menggunakan kontrasepsi dibanding perempuan yang 

pernah mengalami kematian anak.  

4) Tingkat Pendidikan 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wulifan, dkk. ada 

12 penelitian kuantitatif yang memeriksa tingkat pendidikan 
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sebagai faktor yang mungkin menyebabkan unmet need. Dari 12 

penelitian, ditemukan tujuh penelitian yang menyatakan bahwa 

tingkat pendidikan berhubungan secara signifikan dengan kejadian 

unmet need, enam penelitian menyatakan bahwa seorang wanita 

dengan tingkat pendidikan yang tinggi berhubungan dengan 

penurunan jumlah unmet need, dan satu penelitian menyatakan 

bahwa tingkat pendidikan yang tinggi berhubungan dengan 

peningkatan jumlah unmet need for limitting.13  Sedangkan menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Nzokirishaka dan Imose wanita 

yang tidak memiliki pendidikan lebih berisiko mengalami unmet 

need daripada wanita yang memiliki pendidikan lanjut dan 

pendidikan tinggi.12 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang 

terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.  

5) Tingkat Pendapatan 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nzokirishaka dan 

Imose keluarga dengan tingkat pendapatan menengah dan tinggi 

memiliki wanita dengan peluang lebih kecil mengalami unmet need 

dibanding keluarga dengan pendapatan yang rendah (aOR = 

0.670[0.530-0.846] dan 0.664 [0.541-0.817]. Wanita miskin 
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memiliki risiko 1.453 kali lebih besar mengalami unmet need.12 Hal 

ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ewerling, dkk. 

yang mengatakan bahwa cakupan wanita ber-KB rendah pada 

negara-negara yang miskin.28 Akan tetapi, menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Wulifan, dkk. tidak ada hubungan yang signifikan 

antara unmet need dengan tingkat pendapatan, meskipun terdapat 

hubungan positif yang teridentifikasi pada tingkat pendapatan yang 

rendah (OR = 1.72; 95% CI [1.04-2.85]).10 

6) Diskusi tentang KB dan Jumlah Anak dengan Pasangan 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ajong, dkk. seorang 

wanita yang melakukan diskusi dengan suaminya mengenai KB 

0,39 kali lebih kecil mengalami unmet need dibandingkan wanita 

yang tidak pernah berdiskusi dengan suaminya (p = 0.001).14 Hal 

ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Edietah, dkk. serta 

Mekonnen dan Alemayehu yang menyatakan bahwa diskusi 

mengenai KB dengan pasangan berhubungan dalam menurunkan 

kejadian unmet need.15,29 Akan tetapi, menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Woldemicael dan Beaujot yang dilakukan di 

Eritrea, menemukan bahwa diskusi mengenai KB dengan pasangan 

meningkatkan kejadian unmet need 1.41 kali lebih besar dibanding 

dengan yang tidak pernah berdiskusi (p = 0.001).18  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nzokirishaka dan 

Imose kejadian unmet need lebih rendah ketika kedua pasangan 



24 
 

 
 

menginginkan jumlah anak yang sama (aOR = 0.385 [0.303-

0.488]), dan akan lebih tinggi ketika suami menginginkan lebih 

banyak anak dari istri (aOR = 1.824 [1.411-2.358]) dan ketika 

wanita mengabaikan keinginan suami terkait jumlah anak (aOR = 

2.700 (2.176-3.350]).12 Selain itu, menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Wulifan, dkk. wanita yang memiliki keinginan 

lebih banyak anak dibandingkan pasangan mereka  (OR = 1.907; 

95% CI [1.361-2.672]) memiliki hubungan yang signifikan dengan 

kejadian unmet need.10 

7) Persetujuan Pasangan 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ajong, dkk. seorang 

wanita yang pasangannya menyetujui penggunaan kontrasepsi 0,52 

kali lebih kecil mengalami unmet need daripada wanita yang 

suaminya tidak setuju (p = 0.023). KB dan penggunaan kontrasepsi 

merupakan suatu yang berpasangan. Kebebasan yang dimiliki 

seorang wanita adalah ketika membahas tentang KB bersama 

pasangan, kemudian disetujui dan didukung pasangannya. Hal ini 

merupakan poin yang sangat penting untuk diperhatikan ketika 

melakukan intervensi yang bertujuan mengurangi unmet need.14 

Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Edietah, dkk. yang 

menyatakan bahwa persetujuan pasangan berhubungan dalam 

menurunkan kejadian unmet need (OR = 0.66 [0.45-0.97], p = 

0.035).15 
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8) Akses Informasi 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nzokirishaka dan 

Imose peluang terjadinya unmet need akan meningkat pada wanita 

yang tidak mengunjungi pelayanan kesehatan dalam rentang waktu 

12 bulan (aOR = 1.586 [1.166-2.156]) dan mendapatkan akses 

informasi melalui TV (aOR = 0.562 [0.375-0.843]). Wanita yang 

mengunjungi pelayanan kesehatan memiliki kesempatan mendapat 

konseling, informasi, dan pelayanan KB. 12  

9) Sosial budaya 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wulifan, dkk. 

menjelaskan bahwa sejumlah faktor yang relevan kemungkinan 

membentuk probabilitas unmet need. Fakta bahwa heterogenitas 

unmet need yang diamati lintas wilayah di Burkina Faso sebagian 

besar dapat dijelaskan oleh faktor-faktor individu, rumah tangga, 

dan sistem kesehatan. Penelitian ini menunjukkan fakta bahwa 

heterogenitas dalam unmet need tidak didorong oleh perbedaan 

struktural antar wilayah, melainkan dengan pengelompokan 

karakteristik individu, rumah tangga, dan sistem kesehatan di 

wilayah tersebut.10 Hal ini dapat dijadikan spekulasi bahwa wanita 

dengan banyak anak sebenarnya ingin mencegah kehamilan lebih 

lanjut, tetapi tidak berdaya untuk melakukannya karena pengaturan 

sosial-budaya di mana mereka tinggal.30–32 
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10) Sikap terhadap efek samping 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wulifan, dkk. 

Ajong, dkk. dan Genet, dkk. salah satu alasan wanita memilih 

unmet need adalah karena ketakutan terhadap efek samping.13,14,33 

3. Konsep Perilaku 

Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang 

diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. 

Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus 

(rangsangan dari luar). Sedangkan perilaku kesehatan merupakan suatu 

aktivitas atau kegiatan seseorang baik yang dapat diamati (observable) 

maupun yang tidak dapat diamati (unobservable) yang berkaitan dengan 

pemeliharaan dan peningkatan kesehatan seseorang. Pemeliharaan 

kesehatan ini mencakup melindungi diri dari penyakit dan masalah 

kesehatan yang lain, meningkatkan kesehatan dan mencari penyembuhan 

bila terkena masalah kesehatan.9 Menurut Sarafino dan Timothy perilaku 

kesehatan adalah aktivitas apa pun yang dilakukan orang untuk menjaga 

atau meningkatkan kesehatan mereka, terlepas dari status kesehatan yang 

mereka rasakan atau apakah perilaku tersebut benar-benar mencapai 

tujuan tersebut.34 

a. Perilaku Baik (well behavior) 

 Perilaku baik adalah aktivitas apa pun yang dilakukan orang 

untuk mempertahankan atau meningkatkan kesehatan yang baik saat 

ini dan menghindari penyakit. Kegiatan ini dapat mencakup olahraga, 
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makan makanan yang sehat, melakukan pemeriksaan gigi rutin, dan 

mendapatkan vaksinasi terhadap penyakit. Tetapi ketika orang baik-

baik saja, mereka mungkin tidak merasa ingin mencurahkan usaha dan 

mengorbankan perilaku sehat itu. Dengan demikian, berperilaku sehat 

tergantung pada faktor motivasi, khususnya yang berkaitan dengan 

persepsi individu terhadap ancaman penyakit, nilai dalam perilaku 

untuk mengurangi ancaman ini, dan daya tarik perilaku yang 

berlawanan. 

b. Perilaku Berdasarkan Gejala (Symptom-based behavior) 

Perilaku berdasarkan gejala adalah aktivitas apa pun yang 

dilakukan orang sakit untuk menentukan masalah dan menemukan 

obatnya. Kegiatan ini biasanya termasuk mengeluhkan gejala, seperti 

sakit perut, mencari bantuan atau saran dari kerabat, teman, dan 

praktisi medis. Beberapa orang lebih mungkin berperilaku 

berdasarkan gejala saat gejala muncul, dan ada banyak alasan untuk 

perbedaan ini. Sebagai contoh, beberapa individu mungkin lebih takut 

pada dokter, rumah sakit, atau diagnosis penyakit yang serius. 

Beberapa orang merasa tabah atau tidak peduli dengan sakit dan nyeri 

yang mereka alami, dan yang lainnya tidak mencari perawatan medis 

karena mereka tidak punya uang untuk membayarnya. 

c. Perilaku sakit (sick-role behavior) 

Hal ini mengacu pada aktivitas apa pun yang dilakukan orang 

untuk sembuh setelah mengerti bahwa mereka sakit dan mengetahui 
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diagnosa penyakit. Perilaku ini didasarkan pada gagasan bahwa orang 

sakit mengambil peran khusus, membuat mereka dibebaskan dari 

kewajiban dan tugas kehidupan normal mereka, seperti pergi bekerja 

atau sekolah. Mereka akan menunjukkan perilaku peran sakit jika 

mereka mendapatkan resep, menggunakannya sebagai petunjuk 

dokter, tinggal di rumah untuk memulihkan, dan meminta orang lain 

melakukan pekerjaan rumah tangga. Meskipun status ini biasanya 

mengharuskan pasien untuk mencoba sembuh, banyak yang tidak 

mengikuti pengobatan yang direkomendasikan, terutama jika itu tidak 

nyaman untuk dilakukan.34  

Menurut Blum dalam Notoatmodjo, perilaku merupakan faktor 

terbesar kedua setelah faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan 

individu, kelompok, atau masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka 

membina dan meningkatkan kesehatan masyarakat, intervensi atau upaya 

yang ditujukan kepada faktor perilaku dapat dilakukan melalui dua upaya. 

Kedua upaya tersebut dilakukan melalui: 

a. Paksaan (Coertion) 

Upaya ini bertujuan agar masyarakat mengubah perilaku atau 

mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara-cara tekanan, paksaan 

atau koersi (coertion). Upaya ini bisa secara tidak langsung dalam 

bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan (law enforcement), 

instruksi-instruksi, dan secara langsung melalui tekanan-tekanan 

(fisik atau nonfisik), sanksi-sanksi, dan sebagainya. Pendekatan atau 
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cara ini biasanya menimbulkan dampak yang lebih cepat terhadap 

perubahan perilaku. Tetapi pada umumnya perubahan atau perilaku 

baru ini tidak bertahan lama (sustainable), karena perubahan perilaku 

yang dihasilkan dengan cara ini tidak didasari oleh pengertian dan 

kesadaran yang tinggi terhadap tujuan perilaku tersebut dilaksanakan.  

b. Pendidikan (Education) 

Upaya pendidikan bertujuan agar masyarakat berperilaku atau 

mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara persuasi, bujukan, 

imbauan, ajakan, memberikan informasi, memberikan kesadaran, dan 

sebagainya. Upaya pendidikan juga disebut sebagai promosi 

kesehatan. Dengan upaya ini perubahan perilaku masyarakat akan 

memakan waktu yang lama, namun bila perilaku tersebut berhasil 

diadobsi masyarakat, maka akan bertahan lama bahkan selama hidup 

dilakukan.  

Promosi kesehatan mengupayakan agar individu, kelompok, atau 

masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap pemeliharaan dan 

peningkatan kesehatan. Agar intervensi atau upaya tersebut efektif, maka 

sebelum dilakukan intervensi perlu dilakukan diagnosis atau analisis 

terhadap masalah perilaku tersebut.9 

Salah satu teori perubahan perilaku yang dapat digunakan adalah teori 

PRECEDE-PROCEED yang dikemukakan oleh Green dan Kreuter. 

Teori PRECEDE-PROCEED adalah contoh dari model logika yang 

menghubungkan penilaian kausal dan perencanaan intervensi serta 
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evaluasi ke dalam satu kerangka kerja perencanaan yang menyeluruh. 

Berikut ini penjelasan teori PRECEDE-PROCEED dalam setiap fasenya. 

a. Fase 1 (Penilaian Sosial, Perencanaan Partisipatif, dan Analisis 

Situasi) 

Para perencana memperluas pemahaman mereka tentang 

komunitas di mana mereka bekerja dengan melakukan berbagai 

kegiatan pengumpulan data, seperti wawancara dengan para 

pemimpin, kelompok fokus dengan anggota masyarakat, 

pengamatan, dan survei. Penilaian sosial mengartikulasikan 

kebutuhan, keinginan, dan mempertimbangkan kemampuan 

pemecahan masalah anggota masyarakat, kekuatan dan sumber daya 

mereka, serta kesiapan mereka untuk berubah. 

b. Fase 2 (Penilaian Epidemiologis, Perilaku, dan Lingkungan) 

Penilaian epidemiologis mengidentifikasi masalah kesehatan, 

isu, atau aspirasi yang menjadi fokus program, mengungkap faktor 

perilaku dan lingkungan yang paling mungkin memengaruhi 

masalah kesehatan, dan menerjemahkan prioritas tersebut ke dalam 

tujuan yang terukur untuk program yang sedang dikembangkan. 

Kemudian penentu perilaku masalah kesehatan dapat dipahami 

pada tiga tingkatan. Paling proksimal adalah perilaku yang 

berkontribusi terhadap terjadinya dan parahnya masalah kesehatan. 

Kemudian,  penentu yang lebih jauh adalah perilaku orang lain yang 

secara langsung dapat mempengaruhi perilaku individu yang 
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berisiko. Penentu perilaku ketiga dan paling distal adalah tindakan 

pengambil keputusan yang keputusannya mempengaruhi 

lingkungan sosial atau fisik yang dapat memengaruhi individu yang 

berisiko. Kemudian faktor lingkungan adalah faktor sosial dan fisik 

yang berada di luar individu, yang seringkali di luar kendali 

pribadinya dan dapat dimodifikasi untuk mendukung perilaku atau 

memengaruhi hasil kesehatan. 

c. Fase 3 (Penilaian Pendidikan dan Ekologis) 

Setelah menilai faktor perilaku dan lingkungan yang relevan, 

kerangka kerja teori PRECEDE-PROCEED mengarahkan 

perencana untuk mengidentifikasi faktor pendahuluan dan penguat 

yang harus ada untuk memulai dan mempertahankan proses 

perubahan. Faktor-faktor ini diklasifikasikan sebagai faktor 

predisposisi, faktor penguat, dan pemungkin. Faktor-faktor ini  

secara bersama-sama memengaruhi kemungkinan terjadinya 

perubahan perilaku dan lingkungan. 

Faktor predisposisi adalah anteseden terhadap perilaku yang 

memberikan alasan atau motivasi untuk perilaku. Faktor ini 

mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, preferensi pribadi, 

keterampilan yang ada, dan keyakinan efikasi diri individu. 

Sedangkan faktor penguat adalah faktor-faktor yang mengikuti 

perilaku yang memberikan hadiah atau insentif berkelanjutan untuk 

kegigihan atau pengulangan perilaku. Contohnya adalah termasuk 
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dukungan sosial, pengaruh teman sebaya dan orang yang berarti, dan 

penguatan perwakilan.  

Kemudian faktor pemungkin adalah anteseden terhadap 

perubahan perilaku atau lingkungan yang memungkinkan motivasi 

atau kebijakan lingkungan diwujudkan. Faktor-faktor pemungkin 

dapat memengaruhi perilaku secara langsung atau tidak langsung 

melalui faktor lingkungan. Hal ini termasuk program, layanan, dan 

sumber daya yang diperlukan, serta dalam beberapa kasus, 

keterampilan baru juga diperlukan untuk memungkinkan perubahan 

perilaku. 

d. Fase 4 (Penilaian Administrasi, Kebijakan, dan Penyelarasan 

Intervensi) 

Pemetaan intervensi untuk faktor-faktor predisposisi, penguat, 

dan pemungkin dipengaruhi oleh pertimbangan teoritis serupa 

dengan yang dijelaskan dalam fase 3, namun dengan fokus utama 

berada pada tingkat masyarakat. Organisasi membahas proses dan 

strategi untuk menciptakan dan mempertahankan perubahan melalui 

kebijakan dan prosedur kesehatan sehingga dapat memengaruhi 

keberhasilan program promosi kesehatan. 

e. Fase 5-8 (Implementasi dan Evaluasi) 

Pada fase ini promosi kesehatan dapat diimplementasikan dan 

dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh 

mana program dilaksanakan sesuai rencana yang telah dibuat, dan 
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perubahan faktor predisposisi, penguat, pemungkin dan faktor 

perilaku serta lingkungan. Selain itu, juga mengevaluasi sejauh mana 

pengaruh program dalam kesehatan dan indikator kualitas hidup.35  
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B. Landasan Teori 

1. Kerangka Teori 
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Gambar 1. Kerangka Teori Model Precede-Proceed dikembangkan Green dan 

Kreuter (2005)35 

Genetik 
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2. Kerangka Konsep 

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian 

C. Hipotesis Penelitian 

1. Terdapat pengaruh antara usia dengan kejadian unmet need pada PUS di 

Kecamatan Kraton. 

2. Terdapat pengaruh antara jumlah anak hidup dengan kejadian unmet need 

pada PUS di Kecamatan Kraton. 

3. Terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan dengan kejadian unmet need 

pada PUS di Kecamatan Kraton. 

4. Terdapat pengaruh antara tingkat pendapatan dengan kejadian unmet need 

pada PUS di Kecamatan Kraton. 

5. Terdapat pengaruh antara kepercayaan dengan kejadian unmet need pada 

PUS di Kecamatan Kraton. 

6. Terdapat pengaruh antara sikap terhadap efek samping dengan kejadian 

unmet need pada PUS di Kecamatan Kraton. 

7. Terdapat pengaruh antara dukungan suami dengan kejadian unmet need 

pada PUS di Kecamatan Kraton. 

Variabel Independen Variabel dependen 

1. Usia 

2. Jumlah anak hidup 

3. Tingkat Pendidikan 

4. Tingkat Pendapatan 

5. Kepercayaan 

6. Sikap terhadap Efek 

Samping 

 
7. Dukungan suami 

Perilaku Unmet need 
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8. Terdapat faktor yang paling memengaruhi kejadian unmet need pada PUS 

di Kecamatan Kraton.  


