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SKRIPSI DETERMINAN KEINGINAN PENERAPAN… RANI LATIFAH FILMIRA 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak urutan ke-4 

(empat) di dunia dan urutan pertama di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk 

sebanyak 264 jutaan penduduk (Population Reference Bureau, 2017). Jumlah 

penduduk tersebut akan terus bertambah hingga pada tahun 2050 yang 

diperkirakan mencapai sebanyak 322 jutaan penduduk. Banyaknya penduduk 

tersebut dapat berdampak pada kerusakan lingkungan, kelangkaan sumber daya, 

kerawanan pangan, kemiskinan, dan konflik sosial (Siregar, 2016). Pemerintah 

telah melakukan upaya guna mengendalikan pertumbuhan penduduk tersebut 

melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 

yang di dalamnya terdapat sembilan agenda prioritas atau yang biasa disebut 

dengan Nawacita.  

Nawacita nomor 5 berisi meningkatkan kualitas hidup manusia dan 

masyarakat Indonesia dengan membentuk program Kependudukan, Keluarga 

Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) periode 2015-2019. 

Berdasarkan RPJMN tahun 2015-2019, pada tahun 2019 target angka kelahiran 

total (total fertility rate/TFR) adalah 2,28 anak per wanita, serta target prevalensi 

penggunaan kontrasepsi (contraceptive prevalence ratio/CPR) adalah 66% 

(BKKBN, 2017a). Angka kelahiran total (TFR) di Indonesia tahun 2017 masih 

sebesar 2,4 yang berarti masih lebih tinggi daripada target. Angka penggunaan 
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kontrasepsi di Indonesia tahun 2017 pada wanita umur 15-49 tahun yang telah 

menikah juga masih cukup rendah yaitu 61% (Population Reference Bureau, 

2017). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa BKKBN masih perlu 

memberikan intervensi agar terjadi penurunan angka kelahiran dan peningkatan 

penggunaan kontrasepsi melalui program KB (Keluarga Berencana). Pelaksanaan 

program KB diarahkan untuk menurunkan tingkat kelahiran berdasarkan dari 

kesadaran dan tanggungjawab seluruh masyarakat dengan cara memilih metode 

kontrasepsi secara sukarela (Badan Pusat Statistik, 2018).  

Pelayanan KB mengacu pada pendekatan siklus continuum of care mulai dari 

pemberian konseling kesehatan reproduksi kepada remaja dan calon pengantin, 

konseling KB kepada ibu hamil serta pelayanan KB pasca persalinan dan KB 

interval kepada PUS (Kementerian Kesehatan RI, 2014a). Jika melihat dari aspek 

pencapaian program KKBPK yang belum mengalami peningkatan, maka tahun 

2017 pemerintah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai upaya 

mengendalikan jumlah penduduk salah satunya melalui pembinaan remaja 

(Siregar, 2016). Pembinaan remaja terkait program KB dilaksanakan melalui 

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

dan Generasi Berencana (GenRe) serta pembinaan kelompok KB untuk remaja 

tergabung dalam Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai upaya percepatan 

revitalisasi program KB untuk pencapaian target penurunan TFR (Kementerian 

Kesehatan RI, 2014a).  

Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 

menyatakan bahwa Indonesia sedang mengalami masa bonus demografi yaitu 
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jumlah penduduk usia produktif lebih banyak yaitu sebesar 67% dari total 

populasi. Jumlah penduduk terbanyak di Indonesia tersebut didominasi oleh 

penduduk dengan usia muda yang produktif dan anak-anak (Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017). Secara kesehatan, pada masa 

remaja merupakan periode penting untuk kesehatan reproduksi dan pembentukan 

awal perilaku hidup sehat (Kementerian Kesehatan, 2015). Masa remaja 

merupakan peralihan dari masa anak menjadi dewasa yang terjadi perubahan-

perubahan dari bentuk dan fungsi tubuh dalam waktu relatif cepat. Hal ini ditandai 

dengan berkembangnya tanda seks sekunder dan berkembangnya jasmani secara 

pesat yang menyebabkan remaja secara fisik mampu melakukan fungsi proses 

reproduksi tetapi belum dapat mempertanggungjawabkan akibat dari proses 

reproduksi tersebut (Prijatni and Rahayu, 2016).  

Masalah kesehatan reproduksi yang sering timbul pada remaja adalah 

perilaku seks berisiko, kehamilan yang tak diinginkan atau di luar pernikahan, 

pernikahan dini, aborsi, dan penyakit menular seksual seperti HIV dan AIDS 

(Puspasari, Sukamdi and Emilia, 2017). Salah satu masalah kesehatan reproduksi 

remaja di Indonesia adalah pergeseran perilaku seksual remaja yang banyak 

terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi 

(Irawan, 2016). Pendidikan kesehatan reproduksi penting diberikan kepada remaja 

karena rentan terhadap resiko masalah kesehatan reproduksi. Komunikasi 

kesehatan yang diberikan pada remaja dapat meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan remaja terutama dalam pemahaman kesehatan reproduksi remaja 

(Kartikasari, Ariwinanti and Hapsari, 2019).  
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Berdasarkan UU nomor 52 tahun 2009 pasal 48 disebutkan bahwa kebijakan 

pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 

dilaksanakan salah satunya melalui peningkatan kualitas remaja dengan 

pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang 

kehidupan berkeluarga (BKKBN, 2017b). Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI 

nomor 61 tahun 2014 pasal 12 ayat 2, pemberian komunikasi, informasi dan 

edukasi pada remaja meliputi materi pendidikan keterampilan hidup sehat; 

ketahanan mental melalui ketrampilan sosial; sistem, fungsi, dan proses 

reproduksi; perilaku seksual yang sehat dan aman; perilaku seksual berisiko dan 

akibatnya; keluarga berencana; dan perilaku berisiko lain atau kondisi kesehatan 

lain yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi (Kementerian Kesehatan RI, 

2014b).  

Berdasarkan penelitian Karundeng dkk, promosi kesehatan reproduksi remaja 

memiliki pengaruh terhadap pengetahuan dan sikap remaja (Karundeng, Solang 

and Imbar, 2015). Promosi kesehatan dengan metode ceramah dan diskusi 

merupakan metode yang efektif karena dapat meningkatkan pengetahuan 

kesehatan reproduksi pada remaja secara signifikan (Syatiawati, Titik and Dony, 

2017). Namun, kegiatan promosi kesehatan dan pelayanan kesehatan tidak harus 

dilakukan di dalam gedung saja melainkan di luar gedung juga, karena masih 

banyak sasaran remaja di luar sana yang perlu mendapatkan komunikasi, 

informasi, dan edukasi (KIE) serta intervensi (Sarweni and Hargono, 2018). 

Jejaring sosial dapat mempengaruhi kesehatan melalui banyak jalur diantaranya 

dengan memberikan dukungan emosial, dukungan instrumental, dukungan 
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informasional, atau dukungan penilaian dengan menggunakan media yang dinilai 

lebih efektif seperti media sosial (Li et al., 2013).  

Berdasarkan penelitian studi literatur yang dilakukan oleh Wibowo dan 

Gustina, disebutkan bahwa beberapa penelitian yang diteliti menyebutkan bahwa 

penggunaan media digital sebagai media promosi kesehatan seksual dapat 

memberikan efek positif terhadap perubahan perilaku pada remaja (Wibowo and 

Gustina, 2020). Media pemaparan dengan slide, permainan, leaflet, dan poster 

dapat digunakan sebagai media promosi kesehatan dikarenakan dapat memberikan 

pengetahuan yang lebih tinggi dan daya ingat yang lebih lama dibandingkan 2 

intervensi lainnya (Utomo, Sudarnika and Lukman, 2018). Pengetahuan 

seksualitas pada remaja dengan memberikan informasi yang akurat dapat 

memberikan kesempatan pada remaja untuk membuat keputusan penting 

mengenai kehidupan seksual guna mencegah terjadinya risiko buruk pada remaja 

(Miswanto, 2014). 

Pengetahuan alat/ cara KB pada remaja pria memiliki tingkat pengetahuan 

yang lebih rendah dibandingkan remaja wanita (BKKBN, 2017c). Ketimpangan 

tersebut perlu dibenahi dengan edukasi dan konseling yang tepat baik sebelum 

maupun saat pemilihan metode kontrasepsi yang membantu remaja 

menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi dan membuat keputusan 

untuk menggunakan metode kontrasepsi dengan penuh kesadaran (Sumadikarya, 

2009). Penelitian tersebut diperkuat dengan data SDKI KRR 2017, terdapat 76% 

remaja pria yang menyatakan masih membutuhkan penyediaan informasi terkait 

program KB (BKKBN, 2017c). Sedangkan, pengetahuan tentang alat/cara KB dan 
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sumber memperoleh alat/cara KB berkorelasi positif dengan keinginan 

menerapkan program KB dengan memakai kontrasepsi di masa mendatang 

(Kistiana, 2018). 

Berdasarkan SDKI KRR 2017, keinginan penggunaan kontrasepsi remaja di 

masa mendatang pada wanita memiliki persentase yang lebih tinggi yaitu sebesar 

78% dibandingkan dengan remaja pria yang hanya sebesar 57% (BKKBN, 

2017c). Keinginan pada remaja pria perlu ditingkatkan sehingga bisa berdampak 

pada peningkatan angka penggunaan kontrasepsi pada pria di masa mendatang. 

Persepsi remaja tentang nilai anak dan program Keluarga Berencana berhubungan 

dengan jumlah anak yang diinginkan. Sehingga, remaja juga perlu mengetahui 

bahwa keinginan untuk menggunakan jenis/alat kontrasepsi ketika menikah perlu 

dimulai dengan perencanaan dari awal bahwa nantinya akan membentuk hidup 

yang nyaman dan menjadi keluarga kecil bahagia dan sejahtera (Nurlaili, 

Trisnaningsih and Haryono, 2015).  

Preferensi remaja terkait KB (Keluarga Berencana) memiliki hubungan 

dengan jenis kelamin, pengetahuan reproduksi, paparan informasi reproduksi, dan 

peran orang tua (Agustina and Herdayati, 2015). Preferensi remaja dalam 

mengikuti KB di masa depan berhubungan dengan jenis kelamin (remaja 

perempuan),  pengetahuan (berpengetahuan tinggi), dan sikap (bersikap positif) 

(Suryani, Ramani and Wati, 2016). Pada penggunaan kontrasepsi suntik 

berhubungan dengan pengetahuan, umur, paritas, peran pengambilan keputusan, 

alasan pemilihan, tingkat pendidikan (Astuti and Ilyas, 2015). Keikutsetaan pria 
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pada KB vasektomi berhubungan dengan umur, pendidikan, status pekerjaan, 

jumlah anak yang dimiliki, dan sumber informasi (Astuti, 2003).  

Keinginan remaja menggunakan metode kontrasepsi di masa mendatang 

memiliki hubungan yang bermakna dengan umur, jenis kelamin, tempat tinggal, 

dan tingkat pendidikan (Fajriyah and Puspitasari, 2017). Keinginan menggunakan 

KB di masa mendatang pada remaja pria dipengaruhi oleh keterpaparan kesehatan 

reproduksi melalui ketiga media massa yaitu TV, radio, dan surat kabar/majalah, 

tingkat kesejahteraan sosial keluarga, pelajaran tentang sistem reproduksi saat 

sekolah, pengetahuan tentang jarak antara dua kelahiran yang baik dan sehat, 

pendapat tentang aborsi pada remaja belum menikah, dan pendapat kehamilan 

yang tidak dikehendaki (Anggraeni, 2009). Berdasarkan beberapa penelitian 

tersebut disimpulkan bahwa kemungkinan faktor yang berhubungan dengan 

keinginan menerapkan program KB pada remaja pria adalah umur, jenis kelamin, 

pendidikan, status pekerjaan, pengetahuan, sikap, tingkat kesejahteraan sosial, 

jumlah anak yang dimiliki, peran orang tua, paparan informasi, sumber informasi, 

pengambilan keputusan dan tempat tinggal.  

 Hasil dari beberapa penelitian tersebut sejalan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Snehandu B. Karr terkait determinan perilaku. Menurut (Irwan, 

2017) dalam buku Etika dan Perilaku Kesehatan, teori yang dikembangkan oleh 

Snehandu B. Karr guna menganalisis perilaku kesehatan dengan berfokus bahwa 

perilaku merupakan fungsi dari: 1) niat seseorang untuk bertindak sehubungan 

dengan kesehatan atau perawatan kesehatan dirinya (behaviour intention), 2) 

dukungan sosial dari lingkungan/masyarakat sekitarnya (social support), 3) ada 
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atau tidak adanya informasi yang diperoleh tentang kesehatan atau fasilitas 

kesehatan (accessibility of information), 4) otonomi pribadi yang bersangkutan 

dalam hal seseorang untuk mengambil tindakan atau keputusan (personal 

autonomy), 5) situasi yang memungkinkan seseorang untuk bertindak atau tidak 

bertindak (action situation). 

 Keinginan dalam diri seseorang yang termasuk dalam niat dapat bertindak 

sebagai langkah awal yang akan berdampak pada suatu perilaku yang dipilih oleh 

seseorang tersebut. Penelitian terkait keinginan penerapan program KB pada 

remaja pria di masa mendatang tergolong masih sangat jarang, beberapa penelitian 

hanya membahas pada remaja keseluruhan tidak hanya pada remaja pria. 

Sedangkan, keinginan menerapkan program KB pada remaja pria di masa 

mendatang dapat berdampak pada penggunaan kontrasepsi pria di beberapa tahun 

kedepan, sehingga tidak terjadi ketimpangan penggunaan kontrasepsi pada pria 

dan wanita. 

 Pada fase remaja akhir, remaja cenderung lebih tenang dalam menghadapi 

segala hal dan makin mantap dalam menghadapi masalah (Adriani dan 

Wirjatmadi, 2012). Maka dari itu, peneliti memutuskan untuk melakukan 

penelitian ini yaitu menganalisis determinan yang berhubungan dengan keinginan 

penerapan program KB pada remaja pria Indonesia berumur 15-24 tahun di masa 

mendatang menggunakan teori Snehandu B. Karr yang dikombinasikan dengan 

karakteristik individu. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Kesehatan Reproduksi Remaja 

(SDKI KRR) tahun 2017 menunjukkan persentase keinginan remaja pria untuk 

menggunakan alat atau cara KB di masa mendatang di Indonesia lebih rendah 

(57%) dibandingkan wanita (78%). Berikut adalah gambar tren keinginan remaja 

pria dalam menggunakan alat atau cara KB pada masa mendatang di Indonesia 

tahun 2007-2017: 

 
Sumber: SDKI KRR 2012 dan 2017 (BKKBN, 2013) (BKKBN, 2017c) 

Gambar 1.1 Tren Keinginan Remaja Pria dalam Menggunakan Alat atau Cara 
KB pada Masa Mendatang di Indonesia Tahun 2007-2017 

Tren angka keinginan remaja pria menggunakan alat atau cara KB pada 

masa mendatang di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2007 hingga tahun 

2017. Pada tahun 2007 hingga tahun 2012, persentase keinginan remaja pria 

menggunakan alat atau cara KB pada masa mendatang mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan yaitu dari 37% menjadi 64%. Hal tersebut jika dilihat pada 

laporan SDKI tahun 2012 dan 2017 keinginan pada remaja pria memiliki dampak 

terhadap penggunaan alat atau cara KB 5 tahun kemudian pada pria yang telah 

menikah mengalami peningkatan persentase pada tahun 2012 yaitu sebesar 4,7% 

menjadi 8% pada tahun 2017.  
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Peningkatan penggunaan alat atau cara KB pada pria tersebut dapat 

membuktikan bahwa semakin tinggi keinginan remaja pria dalam menerapkan 

program KB di masa mendatang dapat berdampak pada semakin tingginya 

penerapan program KB beberapa tahun kemudian ketika remaja telah menjadi 

dewasa. Namun, keinginan remaja pria menggunakan alat atau cara KB di masa 

mendatang mengalami penurunan pada tahun 2012 dari 64% menjadi 57% pada 

tahun 2017. Penurunan keinginan remaja pria dalam menerapkan program KB di 

masa mendatang tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada penggunaan 

kontrasepsi pada pria di 5 tahun mendatang ketika Survei Demografi dan 

Kesehatan Indonesia dilakukan yaitu pada tahun 2022. Maka dari itu, perlu 

dilakukan analisis mengenai faktor yang berhubungan dengan keinginan remaja 

pria dalam menerapkan program KB melalui penggunaan alat atau cara KB pada 

masa mendatang sehingga dapat dilakukan pendekatan yang sesuai untuk 

meningkatkan keinginan dalam menerapkan program KB pada remaja pria 

Indonesia.   

Penelitian ini menggunakan teori yang dikembangkan oleh Snehandu B. 

Karr sebagai kerangka penelitian guna menganalisis hubungan antara karakteristik 

individu (umur, pendidikan, status pekerjaan, pengetahuan, sikap, dan 

pengalaman seksual pranikah), dukungan sosial (peran keluarga dan peran petugas 

kesehatan), akses informasi (akses informasi melalui siaran televisi serta sumber 

informasi dan konseling kesehatan reproduksi pada remaja pria), otonomi pribadi 

(kebebasan mengambil keputusan), situasi aksi (tempat tinggal) dengan keinginan 

penerapan program KB pada remaja pria Indonesia di masa mendatang. 
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1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan terbatas untuk mengidentifikasi 

determinan yang berhubungan dengan keinginan penerapan program KB di masa 

mendatang hanya pada remaja pria Indonesia dengan menggunakan data sekunder 

dari SDKI tahun 2017. 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apa sajakah determinan yang 

berhubungan dengan keinginan penerapan program KB pada remaja pria 

Indonesia di masa mendatang?”. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Untuk menganalisis determinan yang berhubungan dengan keinginan 

penerapan program KB pada remaja pria Indonesia di masa mendatang. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi gambaran karakteristik individu, behavior intention, 

social support, accessibility of information, personal autonomy, dan action 

situation remaja pria di Indonesia. 

2. Menganalisis hubungan antara karakteristik individu (umur, pendidikan, 

status pekerjaan, pengetahuan, sikap, dan pengalaman seksual pranikah) 
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dengan behavior intention (keinginan penerapan program KB pada remaja 

pria Indonesia di masa mendatang). 

3. Menganalisis hubungan antara social support (peran keluarga dan petugas 

kesehatan) dengan behavior intention (keinginan penerapan program KB 

pada remaja pria Indonesia di masa mendatang).  

4. Menganalisis hubungan antara accessibility of information (akses 

informasi melalui siaran televisi serta sumber informasi dan konseling) 

dengan behavior intention (keinginan penerapan program KB pada remaja 

pria Indonesia di masa mendatang). 

5. Menganalisis hubungan antara personal autonomy (kebebasan mengambil 

keputusan) dengan behavior intention (keinginan penerapan program KB 

pada remaja pria Indonesia di masa mendatang). 

6. Menganalisis hubungan antara action situation (tempat tinggal) dengan 

behavior intention (keinginan penerapan program KB pada remaja pria 

Indonesia di masa mendatang). 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

A. Manfaat Bagi Peneliti 

Menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti 

pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan menambah 

pengalaman dengan menganalisis determinan yang berhubungan 

dengan keinginan penerapan program KB pada remaja pria Indonesia 

di masa mendatang yang dipergunakan sebagai bahan persyaratan 

kelulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat.  
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B. Manfaat Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 

Airlangga 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

tambahan atau referensi bagi mahasiswa atau pengembangan 

penelitian di bidang Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dalam 

penelitian ilmiah yang serupa atau menambah pengetahuan yang baru 

sehingga bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut dengan topik 

program KB (Keluarga Berencana) pada remaja khususnya jenis 

kelamin pria. 

C. Manfaat Bagi Instansi Bidang Kesehatan dan Pendidikan 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan 

kebijakan terutama bidang kesehatan dalam tingkat nasional guna 

meningkatkan keikutsertaan pria dalam menerapkan program KB di 

Indonesia melalui kegiatan edukasi atau promosi kesehatan dengan 

mengetahui determinan yang berhubungan dengan keinginan 

penerapan program KB pada remaja pria Indonesia di masa 

mendatang. 


