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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Program Keluarga Bencana (KB) bertujuan untuk mempengaruhi fertilitas 

penduduk sehingga dapat menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur 

interval diantara kelahiran, dan dapat menetukan jumlah anak yang diinginkan 

dalam keluarga yang diharapkan terjadi penurunan angka pertumbuhan penduduk 

salah satu indikator ke ikut sertaan masyarakat dalam ber – KB adalah dengan 

menggunakan salah satu alat atau cara kontrasepsi. Menurut Affandi (2013) ada dua 

macam metode kontrasepsi yaitu kontrasepsi hormonal dan non hormonal. 

Kontrasepsi hormonal menurut kandungannya ada hormonal kombinasi (pil, suntik 

kombinasi) dan hormonal progesteron (minipil, implant, suntik progestin only). 

Pada pengguna kontrasepsi suntik biasanya di temukan efek samping gangguan 

menstruasi, Spotting, nyeri payudara, dan penambahan berat badan. 

Peserta KB aktif di Surabaya pada tahun 2018 paling banyak memilih 

kontrasepsi hormonal jenis suntik. Efek samping yang disebabkan oleh penggunaan 

KB suntik adalah perubahan berat badan. Perubahan berat badan bersifat individual 

dan multifaktor selain kaitannya dengan efek samping penggunaan kontrasepsi 

hormonal juga ada faktor penguat lain yaitu dukungan suami. Menurut (Setiyarti 

2011) dukungan sosial yang paling berpengaruh adalah dukungan suami, ada empat 

dukungan suami yaitu dukungan emosional, instrumental, penghargaan dan 

informatif. Seorang istri mengambil keputusan dengan persetujuan dan dukungan 

suaminya, sehingga dapat mempengaruhi perilaku istri, istri menjadi rutin  tepat 
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waktu ber – KB dan terhindar dari adanya penyakit awam yaitu (pelupa) atau 

terlambat hari KB maka angka keberhasilan KB suntik akan meningkat sehingga 

menurunkan angka kelahiran di Indonesia.  

Kontrasepsi hormonal jenis suntik dibagi menjadi suntik KB 1 bulanan dan 

KB suntik KB 3 bulanan. Menurut World Health Organization (WHO tahun 2018) 

suntik KB 1 bulanan adalah kontrasepsi hormonal yang mengandung hormone 

kombinasi hormone estrogen dan progesterone meliputi kombinasi MPA dengan 

estradiol cypionate dan kombinasi NET – EN dengan estradiol valerate. Suntik KB 

3 bulanan adalah kontrasepsi hormonal yang mengandung prgesteron saja meliputi 

Depo Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) dan Norethindrone Enanthate (NET 

– EN) 

Penelitian Aparecida et al., (2008) membuktikan bahwa suntik kombinasi 

memilki efek samping yang lebih sedikit dalam meningkatkan berat badan karena 

hormone estrogen memilki 2 kemungkinan yaitu meningkatkan berat badan atau 

menurunkan berat badan. Peningkatan berat badan disebabkan karena mekanisme 

retensi natrium dan air oleh renin- angiotensin-aldosteron system (RAAS) 

(Africander et al.,2011). Pengaruh estrogen terhadap penurunan berat badan adalah 

melalui mekanisme penurunan nafsu makan dan penurunan penumpukan lemak 

visceral (Brown & Clegg, 2010). 

International Conference on Population and Development Programme 

(ICPD) tahun 1994 di Kairo menyebutkan antara lain bahwa hak reproduksi dan 

kesehatan reproduksi termasuk masalah KB dan kesehatan seksual. Kesehatan 

reproduksi yang dimaksud sesuai dengan definisi ksehatan yaitu “kesehatan fisik, 
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mental dan kesehajteraan sosial yang secara utuh pada semua hal yang berhubungan 

dengan system dan fungsi, serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang 

bebas dari penyakit dan kecacatan”.pada masa reproduksi ini, kondisi kesehatan 

wanita usia subur (WUS) perlu diperhatikan karena dapat berdampak pada 

kematian.   

Berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan wanita antara lain, 

yaitu genetik, lingkungan, pola makan dan perilaku (BKKBN 2017). Dukungan 

suami mempunyai peran yang sangat penting dalam berhasilnya program KB yang 

di jalankan oleh Ibu Usia Subur (IUS). Dukungan emosional  atau motivasi dan 

dukungan penghargaan yang positif akan mempengaruhi tindakan istri untuk rutin 

dan tepat waktu mengunakan Kb suntik 1 bulan.  

Sehingga alasan penulis mengambil penelitian ini adalah karena di dapati bahwa 

kurangnya peran suami dalam memenuhi kebutuhan repoduksi istri dalam hal ini 

kebutuhan ibu dalam menggunakan metode kontrasepsi, atau dengan kata lain 

kurangnya peran suami dalam mengsukseskan program keluarga berencana (KB) 

sehingga diharapkan dalam penelitian tenaga kesehata  dapat meningkatkan mutu 

pelayanan dalam mengedukasi atau mengkonseling suami sehingga semua dapat 

koperatif dalam mendukung istri memenuhi kebutuhan reproduksi istri.  

1.2 Rumusan Masalah  

Apakah ada hubungan antara peran suami  sebagai motivator terhadap 

kebutuhan ibu usia subur dalam mengunakan metode KB suntik 1 bulan di 

BPM Farida Hajri Surabaya? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara peran suami sebagai motivator terhadap 

kebutuhan ibu usia subur dalam mengunakan metode KB suntik 1 bulan di 

BPM Farida Hajri Surabaya. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi peran suami sebagai motivator terhadap kebutuhan ibu 

usia subur dalam mengunakan metode KB suntik 1 bulan di BPM Farida 

Hajri Surabaya. 

2. Mengidentifikasi kebutuhan ibu usia subur dalam mengunakan metode 

KB suntik 1 bulan di BPM Farida Hajri Surabaya. 

3. Menganalisis hubungan antara peran suami sebagai motivator terhadap 

kebutuhan KB suntik 1 bulan di BPM Farida Hajri Surabaya. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

teoritik ilmiah bagi dunia pendidikan serta dapat dijadikan sebagai acuan 

bagi penelitian selanjutnya pada bidang yang sama. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

a) Bagi Peneliti 

Menambah pengalaman dalam mengetahui hubungan peran suami 

sebagai motivator dalam kebutuhan ibu usia subur mengunakan 
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metode KB suntik 1 bulan dan juga penulis dapat menerapkan hasil 

penelitian ini dalam lingkungan tempat asal penulis seperti contoh 

penulis dapat mengedukasi keluarga dan juga lingkungan tempat 

asal penulis terkait pentingnya peran suami dalam mendukung dan 

bertangung jawab terhadap kebutuhan reproduksi istri.  

b) Bagi Institusi Pendidikan 

Menambah kepustakaan dan referensi tentang hubungan antara 

peran suami sebagai motivator terhadap kebutuhan ibu usia subur 

dalam mengunakan metode KB suntik 1 bulan. 

c) Bagi BPM 

Menjadi masukan terkait asuhan kontrasepsi, serta menjadi motivasi 

bagi para tenaga kesehatan dalam memberikan kepuasan klien 

terhadap pelayanan KB. 

d) Bagi Masyarakat 

Sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan suami terkait 

pelayanan KB sesuai kebutuhan ibu usia subur di fasilitas Kesehatan 
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