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RINGKASAN
 

PERlLAKU BER-KB DAN KESIAPAN GENERASI BABY BOOMERS DALAM MERESPON 

IDE "HONEY YEARS" DAN IDE "SATU KELUARGA SATU BALITA" (I. B. 

Wirawan, Sudarso dan Rahma Suglhartati, 1996: 49 halaman). 

Tujuan penelitian ini di samping untuk mengkaji perilaku repro

duksi generasi baby boomers, juga sekaligus meneliti sejauh mana 

kesiapan mereka dalam merespon gagasan honey years dan satu 

keluarga satu balita. 

Informan peneli tian ini secara khusus dibatasi hanya pada kaum 

pria atau para suami dari generasi baby boomers. Lokasi peneli 

tian dipilih di empat kabupaten, yakni Nganjuk, Lumajang, Treng

galek dan Banyuwangi. Jum]ah responden yang diwawancarai 100 

5uami. 

Beberapa temuan pokok hasil penelitian ini adalah: pertama, 

sebagian besar responden umumnya berpendidikan rendah dan cende

rung menikah pada usia sekitar 22-24 tahun. Mata pencaharian yang 

ditekuni, sebag{dn besar adalah petani dan nelayan. Kehidupan 

sosial ekonomi responden, kebanyakan tidak terlalu mapan --bahkan 

sebagian di antaranya relatif rentan. 

Kedua, di kalangan responden yang diwawancarai pameo "banyak anak 

banyak rejeki" sudah tidak lagi populer. Meski terdapat 41% 

responden yang mengaku menginginkan anak tiga orang, tetapi 

separuh responden (50%) menyatakan bahwa mereka menginginkan anak 

dua orang sa ja. Disadari atau tidak, sebagian besar responden 

umumnya merasa agak mal u atau malu bila mereka memiliki a na k 

lebih dari dua (75%) atau memiliki ariak dengan jarak kelahiran 

yang terlalu kerap (89%). Selain jumlah anak, soal jenis kelamin 

anak bagi responden juga tak lagi menjadi ma~alah. 
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Ketiga, sebagian besar responden umumnya menghendaki seger a 

memiliki anak setelah menikah, atau sekurang-kurangnya tidak 

berusaha mencegah agar jarak tanggal pernikahan dengan masa 

kehamilan pertama kali dapat lebih panjang. Sebanyak 54% respon

den mengaku istri mereka hamil sebelnm 6 bulan dengan tanggal 

pernikahan rnereka. Hanya 25% respond en yang rnengaku istri rnereka 

hamil di atas 1 tahun setelah pernikahan. Dalam penelitian ini, 

hanya 23% responden yang mengaku sebenarnya merencanakan kehami

Ian anak pertamanya. 

Keempat, metode yang digunakan respond en untuk mencegah kehamilan 

relatif beragam. Tetapi, yang populer tampaknya adalah metode 

yang memerlukan tanggungjawab dan peran aktif para suami, seperti 

pemakaian kondom dan senggama terputus. 

Kelima, berbeda dengan program NKKBS --dua anak cukup-- yang 

secara rasional sudah memasyarakat, gagasan menunda jarak kelahi

ran anak hingga lima tahun ke atas, menurut responden akan ris

kan. Dikhawatiran utama sebagian besar responden (55%) adalah 

kesulitan mencari metode kontrasepsi yang benar-benar akurat 

dapat mencegah/menunda kehamilan, tetapi sekaligus dapat memberi

kan jaminan mereka akan tetap mudah. hamil kembali setelah sekian 

lama vakum. 

Atas dasar temuan yang diperoleh, beberapa saran yang dapat 

dikemukakan adalah: (1) Mengingat secara psikologis laki-Iaki 

cenderung ber~ikap lebih terbuka, maka ada baiknya jika pada 

tahap awal gagasan honey years secara intensif lebih banyak 

d i tujUkan kepada para suaml , dan (2) Mengingat kendala utarna 

masyarakat untuk menunda jarak kelahiran anak satu dengan yang 

lain di atas 5 tahun adalah keraguan rner e ka terhadap a ku r a s I 

metode kontrasepsi, maka seyogyanya penyuluhan pada a s pok ini 

lebih diberi perhatian. 

L.P. Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Unair; 
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