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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Panembahan Kecamatan 

Kraton Kota Yogyakarta. Panembahan adalah sebuah kelurahan yang 

terletak di Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Kelurahan 

Panembahan memiliki 18 RW. Jumlah PUS di Kelurahan Panembahan  

pada tahun 2019 sebanyak 692  PUS. Jumlah PUS yang mengikuti KB 

sebanyak 493 PUS, serta jumlah PUS yang tidak mengikuti KB 

sebanyak 187 PUS, dan yang unmet need sebanyak 68 PUS dengan 

IAT 33 PUS dan TIAL 35 PUS.  (PLKB Kecamatan Kraton, 2019). 

Di Kecamatan Kraton terdapat jejaring kerja pemerintah yaitu 

Petugas Layanan Keluarga Berencana (PLKB) yang membawahi 

Pembantu Pembina Layanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di 

tingkat kelurahan. PPKBD di setiap kelurahan memiliki kader sub-

PPKBD tiap RW dan disetiap RW memiliki kader KB ditingkat RT. 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni  2019 sampai 

bulan Juli 2019 di Kelurahan Panembahan Kecamatan Kraton Kota 

Yogyakarta. Data yang disajikan berupa umur, pendidikan terakhir, 

pekerjaan, jumlah anak hidup serta sumber informasi keluarga 

berencana, pengetahuan istri dan dukungan suami pada PUS unmet 

need tentang program keluarga berencana. Pada penelitian ini terdapat 
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60 PUS yang istrinya berusia 15-49 tahun, aktif berhubungan seksual, 

tidak mengikuti program keluarga berencana, bersedia menjadi 

responden. Sebanyak 60 PUS tersebut dijadikan responden dalam 

penelitian ini.  

2. Distribusi Frekuensi Karakteristik Istri PUS Unmet need 

Dalam penelitian ini diteliti beberapa karakteristik pada istri PUS 

yaitu umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah anak hidup, 

dan sumber informasi KB. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 6 

berikut ini. 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi karakteristik Istri PUS Unmet need di 

Kelurahan Panembahan Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta. 
 Kategori    Frekuensi   Persentasi (%) 

Umur 

a. 20 – 35 tahun    34       56,7 

b. > 35 tahun    26       43,3 

Jumlah                    60                       100 

 

Pendidikan 

a. Sekolah Dasar      3           5 

b. SMP     12                       20 

c. SLTA/SMA    30         50 

d. Perguruan Tinggi    15         25 

Jumlah     60                      100 

 

             Pekerjaan 

a. Tidak bekerja    28      46,7 

b. Buruh     14      23,3 

c. Wiraswasta    15         25 

d.  PNS       3           5 

   Jumlah     60                      100 

 

   Jumlah anak hidup 

a. ≤ 2     26      43,3 

b. > 2     34      56,7 

   Jumlah      60                      100 

 

   Sumber Informasi   

a. Keluarga                      3          5 

b. Masyarakat      4       6,7 

c. Petugas Kesehatan                   39        65 

d. Media Elektronik    14       23,3 

                Jumlah                    60                     100 
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Berdasarkan tabel 6, dapat dietahui persentase karakteristik istri PUS 

unmet need mayoritas pada kelompok umur 20-35 tahun lebih dari setengah 

keseluruhan responden (56,7%), persentase status pendidikan terakhir pada 

kelompok tamat SLTA/SMA sebesar (50%), mayoritas istri tidak bekerja 

(46,7%), jumlah anak hidup >2 dengan persentase (56,7%), dan informasi 

yang didapat istri mengenai KB mayoritas berasal dari petugas kesehatan 

(65%). 

3. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Istri PUS Unmet need tentang Program KB 

Setelah diketahui distribusi frekuensi karakteristik,, maka selanjutnya 

dilakukan analisis tentang pengetahuan untuk mengetahui distribusi frekuensi 

istri PUS Unmet need. Hasil analisis adalah sebagai berikut: 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Istri tentang Program KB pada      

PUS unmet need di Kelurahan Panembahan Kecamatan Kraton Yogyakarta. 

 

 

Tabel 7 menunjukkan lebih dari setengah responden memiliki pengetahuan 

yang baik (65%), sedangkan persentase pada kategori pengetahuan cukup 

sebesar (35%), dan tidak ada istri PUS yang pengetahuannya kurang (0%). 

Seluruh responden mayoritas menjawab benar pada topik pengertian Keluarga 

Berencana (90%), dan persentase pengetahuan responden paling rendah pada 

pertanyaan tujuan dan manfaat dari Keluarga Berencana (64,4%). 

 

 

Kategori Frekuensi Persentase(%) 

Kurang   0   0 

Cukup 21 35 

Baik 39 65 

Jumlah 60                     100 
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4. Distribusi Frekuensi Dukungan Suami PUS Unmet need tentang 

Program KB 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh dukungan suami pada istri 

PUS unmet need. Persentase dukungan suami dapat dilihat pada tabel 

8 berikut. 

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Dukungan Suami tentang Program KB    

pada PUS unmet need di Kelurahan Panembahan Kraton Yogyakarta. 
 

 

 

 

Bedasarakan tabel 8, dapat diketahui responden yang tidak 

mendapat dukungan suami sebesar (51,70%) dan yang mendapat 

dukungan suami (48,3%) mempunyai persentase yang hampir sebanding. 

Dukungan suami palling rendah terletak pada  jenis dukungan 

informasional (54,58%), dan dukungan suami paling tinggi pada jenis 

dukungan instrumental (75,93%). 

B. Pembahasan 

Setiap orang memiliki kesehatan reproduksi sesuai dengan siklus 

kehidupan mereka masing-masing. Kesehatan reproduksi salah satunya 

dipengaruhi oleh usia seseorang. Pada saat hamil dan melahirkan di atas 

usia 35 tahun menyebabkan berbagai risiko kesehatan meningkat. Seperti 

risiko gangguan hipertensi, kehamilan multipel, anomali kongenital, 

kematian ibu atau morbiditas yang berat, melahirkan secara sectio cesarea, 

Kategori Frekuensi Persentase(%) 

Tidak Mendukung   31                 51,7 

Mendukung   29  48,3 

Jumlah   60                 100 
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kelahiran preterm, kematian bayi, malpresentasi, plasenta previa dan lain 

sebagainya. 

Berdasarkan berbagai risiko yang mungkin muncul tersebut, 

perempuan tidak disarankan untuk melahirkan di usia 35 tahun ke atas. 

Sehingga kebanyakan ibu yang berusia 35 tahun ke atas lebih memilih 

menggunakan KB untuk menghindarkan diri mengalami kehamilan yang 

tidak diinginkan dan masalah kesehatan yang mungkin terjadi. Selain itu, 

ibu yang berusia di atas 35 tahun lebih mungkin telah memiliki jumlah anak 

yang diinginkan. Disisi lain, ibu yang berusia 15-34 tahun masih merasa 

sehat untuk terus bereproduksi. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan 

oleh  Nzokirishaka dan Itua di Burundi (2018) menunjukkan bahwa 

kejadian unmet  need secara signifikan berhubungan dengan usia 

perempuan, dimana setelah usia ibu 35 tahun, unmet need akan cenderung 

menurun.12 Selain itu, penelitian yang dilakukakan oleh Bulto, Tatek dan 

Teresa (2014) menyatakan bahwa perempuan yang berusia antara 40-44 

tahun 3 kali lebih berpeluang menggunakan metode kontrasepsi jangka 

panjang dan kontrasepsi mantap dari pada perempuan yang berusia 15-19 

tahun. 

Hasil penelitian yang didapat karakteristik responden untuk umur  

sebagian besar responden dalam kategori umur 20-35 tahun (56,70%). Hal 

ini sesuai dengan hasil penelitian Ryka Juaneriyah tahun 2008 yang 

menunjukan bahwa responden terbanyak yang mengalami unmet need 

dalam penelitian adalah responden yang berumur 20-35 tahun . Oleh karena 
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itu umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi  seseorang untuk 

menjadi akseptor KB. Sebab, umur berhubungan dengan potensi reproduksi 

dan juga untuk menentukan perlu tidaknya seseorang melakukan 

kontrasepsi. 

Hasil penelitian berdasarkan pendidikan terakhir, mayoritas reponden 

berpendidikan SLTA/SMA (50,00%). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

Rifa’i Ali tahun 2012 dimana responden terbanyak yang mengikuti 

penelitian adalah responden dengan tingkat pendidikan SLTA, serta sejalan 

dengan penelitian Wahyu Dwi Diana Kartika tahun 2015 yang menunjukkan 

pengetahuan tentang KB secara umum diajarkan pada pendidikan formal di 

sekolah dalam mata pelajaran kesehatan, pendidikan kesejahteraan keluarga 

dan kependudukan. Semakin tinggi tingkat pendidikan pasangan yang 

mengikuti program KB, makin besar pula pandangan pasangan suami istri 

bahwa anak adalah alasan penting untuk mengikuti program KB, sehingga 

semakin meningkatnya pendidikan semakin tinggi proporsi pasangan usia 

subur untuk mengetahui dan menggunakan kontrasepsi untuk mengatur 

jumlah anaknya. 

Hasil penelitian berdasarkan pekerjaan responden, mayoritas 

responden tidak bekerja (46,70%). Bekerja umumnya merupakan kegiatan 

yang menyita waktu, bekerja bagi  ibu-ibu akan mempunyai pengaruh 

terhadap keluarga. Pekerjaan dari peserta KB dan suami akan 

mempengaruhi pendapatan dan status ekonomi keluarga. Suatu keluarga   

dengan status ekonomi atas terdapat perilaku fertilitas yang mendorong 
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terbentuknya keluarga besar. Status pekerjaan dapat berpengaruh terhadap 

keikutsertaan dalam KB karena adanya faktor pengaruh lingkungan 

pekerjaan yang mendorong seseorang untuk ikut dalam KB, sehingga secara 

tidak langsung akan mempengaruhi status dalam pemakaian kontrasepsi. 

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Siti Nunung Nurjannah tahun 2016 

yang menunjukkan ibu yang tidak bekerja memiliki risiko tinggi mengalami 

unmet need dibandingkan dengan ibu yang bekerja. Hasil penelitian 

berdasarkan jumlah anak responden, mayoritas responden memiliki jumlah 

anak >2 (56,70%). Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Hasnawatty 

Surya Porouw tahun 2015 yaitu dengan yang menunjukkan PUS dengan 

jumlah anak masih hidup lebih banyak memiliki akses yang lebih rendah 

terhadap informasi dan pelayanan KB. Wanita yang sudah memiliki 

minimal satu orang anak akan menunjukkan permintaan untuk 

menjarangkan kelahiran. Apabila sudah memiliki dua anak atau lebih akan 

menginginkan untuk membatasi kelahiran. Artinya bertambahnya jumlah 

anak akan memberikan peluang meningkatnya terjadinya unmet need, 

karena semakin banyak jumlah anak yang dimiliki maka akan semakin besar 

kemungkinan wanita tersebut telah mencapai preferensi fertilitasnya. 

Hasil penelitian berdasarkan sumber informasi responden, mayoritas 

responden mendapatkan informasi tentang program KB berasal dari petugas 

kesehatan (65,00%). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 

Ratna Katulistiwa tahun 2014 yang menunjukkan responden yang 

memperoleh informasi KB belum tentu semuanya memiliki persepsi setuju 
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terhadap KB sedangkan sebaliknya, masyarakat yang tidak mendapatkan 

informasi KB belum tentu semuanya menyatakan tidak setuju terhadap KB. 

Hal tersebut dikarenakan pandangan setiap individu berbeda-beda dalam 

menanggapi pesan yang disampaikan melalui suatu informasi. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilaksanakan sebelumnya, salah 

satu faktor yang menyebabkan PUS tidak menggunakan KB adalah 

minimnya pengetahuan PUS mengenai alat dan metode kontrasepsi, baik 

dari segi jenis, tempat mendapatkan pelayanan, efek samping dan 

sebagainya. Hal ini berbeda dengan hasil data lapangan yang telah diperoleh 

peneliti bahwa secara umum pengetahuan mengenai program KB responden 

sudah baik sebanyak (65%). Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian 

ini mencakup pengetahuan tentang pengertian dan tujuan dari program KB, 

pengertian dan tujuan dari alat kontrasepsi, dan jenis-jenis alat kontrasepsi 

yang diketahui responden. Responden yang memiliki pengetahuan baik, 

berarti responden mampu menjawab semua atau sebagian besar pertanyaan 

pengetahuan yaitu berupa pertanyaan pengertian program KB dan 

tujuannya, pengertian kontrasepsi dan tujuannya, serta jenis-jenis alat/cara 

kontrasepsi. Pengetahuan responden yang kurang dapat diketahui dari 

jawaban yang diberikan, bahwa masih ada responden yang sama sekali tidak 

mengetahui tentang KB dan tujuan KB serta kontrasepsi dan tujuan 

kontrasepsi. Terdapat juga istri yang memiliki pengetahuan baik tetapi 

unmet need KB dikarenakan beberapa responden mengalami efek samping 

saat menggunakan alat/cara kontrasepsi, sehingga timbul keengganan 
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responden untuk menggunakan alat/cara kontrasepsi apapun. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Ahmadi dan Iranmahboob (2005). 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa istri di 

Kelurahan Panembahan yang mengikuti penelitian ini masih memerlukan 

peningkatan pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang 

program KB serta tujuannya dan pemanfaatan penggunaan alat/cara 

kontrasepsi yang aman dan nyaman bagi mereka. 

Hal ini sesuai dengan modifikasi antara kerangka teori Anderson 

(1974) dan Lawrence Green dalam Dwi Fitria (2010), yang mengatakan 

bahwa pengetahuan termasuk ke dalam faktor predisposisi, yaitu merupakan 

salah satu faktor yang dapat memperkuat perilaku manusia, dalam hal ini 

perilaku yang dimaksud adalah pengunaan alat/cara kontrasepsi agar dapat 

menekan angka kejadian unmet need KB. 

Penelitian ini juga sejalan dengan jurnal Muhammad Ancha Sitorus 

yang berjudul “Faktor Pengetahuan dan Sikap Kebutuhan KB yang tidak 

terpenuhi di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Asahan” yang 

menunjukan bahwa pengetahuan dan sikap PUS terhadap program KB 

sudah baik namun hal ini tidak berdampak banyak pada keputusan untuk 

menggunakan kontrasepsi sekalipun terdapat dukungan yang baik dari 

suami dan keluarga. Lain hal nya dalam jurnal Sri Yanti tahun yang 

menunjukan bahwa kejadian unmet need KB lebih besar pada PUS dengan 

pengetahuan kurang dibandingkan dengan pengetahuan baik. Pengetahuan 
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responden yang kurang tentang KB, salah satunya dapat menjadi penyebab 

tingginya kejadian unmet need. 

Dukungan suami merupakan salah satu faktor penguat (reinforcing 

faktor) yang dapat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. Dukungan 

suami merupakan salah satu variabel sosial budaya yang sangat berpengaruh 

terhadap pemakaian alat kontrasepsi bagi seorang istri dalam suatu keluarga. 

Budaya patrilineal yang menjadikan pria sebagai kepala keluarga yang 

masih banyak dianut sebagian besar pola keluarga di Indonesia, sehingga 

menjadikan preferensi suami terhadap fertilisasi dan pandangan serta 

pengetahuannya terhadap program KB akan sangat berpengaruh terhadap 

keputusan dalam keluarga untuk menggunakan alat atau metode keluarga 

berencana tertentu.  Sehingga di dalam beberapa penelitian, variabel 

penolakan atau persetujuan dari suami terbukti berpengaruh terhadap 

kejadian unmet need dalam rumah tangga (Ismail, 2010). 

Peran dan tanggung jawab pria dalam kesehatan reproduksi khususnya 

pada KB sangat berpengaruh terhadap kesehatan (BKKBN, 2007). 

Partisipasi  pria dalam kesehatan reproduksi adalah tanggung jawab pria 

dalam kesehatan reproduksi terutama dalam pemeliharaan kesehatan dan 

kelangsungan hidup ibu dan anak, serta berperilaku seksual yang sehat dan 

aman bagi dirinya, istri dan keluarganya (Kusumaningrum, 2009). Dalam 

pengambilan keputusan penggunaan alat kontrasepsi, dukungan suami 

meliputi upaya memperoleh informasi, memilih alat kontrasepsi, 

mengantarkan ke pelayanan kesehatan dan membianyai  pemasangan alat 



53 
 

kontrasepsi. Semakin baik dukungan yang diberikan suami maka dalam 

pengambilan keputusan sesuai dengan keinginan suami dan istri, sebaliknya 

jika dukungan suami kurang maka akan timbul ketidakpuasan istri dalam 

penggunaan alat kontrasepsi.  

Berdasarkan tabel 8, dapat diketahui kejadian unmet need KB lebih 

besar pada PUS dengan dukungan suami kurang (46,70%) dibandingkan 

dengan pada PUS yang mendapatkan dukungan suami dalam menggunakan 

alat kontrasepsi (48,30%). Bila dukungan suami kurang kepada istri dalam 

menggunakan kontrasepsi maka dapat menjadi penyebab tingginya kejadian 

unmet need KB. Penelitian ini sesuai dengan hasil jurnal Sri Yanti tahun 

2018 yang menunjukan bahwa dukungan suami memiliki hubungan dengan 

kejadian unmet need KB, dengan hasil dalam penelitian ini mayoritas suami 

tidak mendukung terhadap KB. 

Pada penelitian ini, adapun bentuk dukungan suami yang memiliki 

persentase paling rendah yaitu dukungan informasional. Rendahnya 

dukungan informasional ditunjukan pada pernyataan positif bahwa suami 

ikut serta mendengarkan penjelasan tentang KB dari petugas kesehatan dan 

suami menjelaskan kepada ibu tentang KB dengan jawaban responden rata-

rata menjawab “Tidak Pernah”. 

Bentuk dukungan yang kurang berupa larangan atau ketidaksetujuan 

suami terhadap pemakaian alat kontrasepsi disebabkan oleh adanya 

beberapa alasan yaitu suami melihat adanya efek samping akibat pemakaian 

alat kontrasepsi yang dirasakan istri sehingga mengganggu kesehatan istri, 
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suami yang menginginkan anak dengan jenis kelamin yang berbeda dan 

menginginkan anak dengan jumlah tertentu sebagai pewaris keturunan dan 

membantu mencari nafkah dalam keluarga (Sariyati, 2015). 

Penelitian yang dilakukan di kota Dangila, Ethiopia oleh Genet et al 

(2015) didapatkan hasil bahwa wanita yang pasangannya memiliki sikap 

tidak mendukung untuk penggunaan keluarga berencana berisiko 3 kali 

lebih besar terhadap kejadian unmet need KB. Ajong et al (2016) dalam 

penelitiannya didapatkan hasil bahwa persetujuan suami dalam penggunaan 

kontrasepsi berhubungan dengan kejadian unmet need KB. 

Hasil Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Risnawati Wahab tahun 2014 yang menunjukan hasil bahwa sebagian 

besar suami mendukung istri secara baik, berarti ada respons yang baik dari 

suami untuk istrinya dalam menggunakan alat/cara kontrasepsi, akan tetapi 

dukungan suami yang baik terhadap perilaku ber-KB istrinya tidak 

menjamin penggunaan KB juga baik. Hal ini sesuai dengan teori 

Notoadmodjo (2010) dan Sukmadinata (2003) menyebutkan bahwa 

dukungan suami saja tidak cukup untuk meningkatkan penerapan sebuah 

perilaku. Hal ini dikarenakan masih ada faktor lain yang mempengaruhi 

perilaku seseorang seperti faktor internal (kecerdasan, persepsi, emosi, 

motivasi, pendidikan, dan sebagainya) dan faktor eksternal yang meliputi 

lingkungan fisik (iklim, manusia) maupun non fisik (sosial ekonomi, 

kebudayaan, akses terhadap informasi, dan pengalaman). 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat 

keterbatasan yaitu penelitian hanya dilakukan satu kali, dan kuesioner 

yang digunakan adalah kuesioner tertutup dimana responden hanya bisa 

menjawab lewat jawaban yang disediakan, disamping itu kuesioner yang 

digunakan peneliti merupakan hasil saduran dari penelitian sebelumnya 

sehingga perlu dipastikan kembali kevalidtannya. 


