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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN DUKUNGAN SUAMI, SELF EFFICACY DENGAN 

KEPUASAN PENGGUNA IUD DI PUSKESMAS MOJO SURABAYA 

 

Studi Cross Sectional di Puskesmas Mojo, Surabaya 

 

Oleh: Galuh Rachmawati Ginarta Putri 

 

 

Prevalensi penggunaan metode IUD mengalami penurunan dari tahun 2015-

2017 di negara berkembang. Dukungan suami dan self efficacy secara teori 

seharusnya dapat mempengaruhi kepuasan pengguna IUD. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis  hubungan dukungan suami, self efficacy dengan kepuasan 

pengguna IUD di Puskesmas Mojo. 

Desain penelitian menggunakan cross sectional. Responden adalah 114 

wanita usia subur pengguna IUD di Puskesmas Mojo dipilih melalui purposive 

sampling. Variabel independen adalah dukungan suami, self efficacy. Variabel 

dependen adalah kepuasan pengguna IUD wanita usia subur. Instrumen  dengan 

menggunakan kuesioner dan analisis statistik Spearman Rho dengan tingkat 

signifikan α < 0,05. 

Hasil uji dukungan suami menunjukan p=0,000 dan r=0,414, self efficacy 

menunjukan p=0,000 dan r=0,605. Sehingga penelitian ini menunjukan bahwa ada 

hubungan atara dukungan suami, self efficacy dengan kepuasan pengguna IUD. 

Untuk penelitian selanjutnya seharusnya respoden dalam penelitian dipilih 

melalui stratified sampling. 

 

Kata kunci: dukungan suami, self efficacy, kepuasan pengguna IUD 
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ABSTRACT 

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUSBAND SUPPORT , SELF 

EFFICACY WITH SATISFACTION OF  IUD USERS AT PUSKESMAS 

MOJO SURABAYA 

 

Cross Sectional Study At Puskesmas Mojo , Surabaya 

 

By: Galuh Rachmawati Ginarta Putri 

 

The prevalence of iud user was decreased from 2015 to 2017 in developing 

countries. Husband support and self efficacy theoretically can affect the satisfaction 

of IUD users .This study aimed to analyze the relationship between husband 

support, self efficacy with satisfaction of IUD users at puskesmas mojo .This 

research uses cross sectional design . 114 IUD users were chosen as sample by 

using purposive  sampling. The independent variable are husband  support and self 

efficacy. Dependent variable is satisfaction of IUD users on their reproductive age. 

Instrument that used in this study were questionnaires and data were analyzed by 

spearman rho with level of significance α < 0.05 . The result showed that there are 

relationship between husband support and satisfaction of IUD users (p=0,000 and 

r=0,414) ,there are relationship between self efficacy and satisfaction of IUD users 

(p = 0,000 and r = 0.605). 

To the next study, the respodent should be chosen by stratified random sampling.  

 

Keyword: husband support , self efficacy , satisfaction of IUD users 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk 

terbesar di dunia, dari hasil sensus tahun 2015 Indonesia merupakan peringkat 

keempat dunia, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa dengan 

kenaikan 1,49 % tiap tahunnya (Badan Pusat Statistik, 2015). Keluarga berencana 

(KB) merupakan salah satu program pelayanan kesehatan preventif yang paling 

besar dan utama, melalui program KB pemerintah mengharapkan terjadi 

pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk sehingga dapat meningkatkan 

kesehatan dan kesejahteraan bagi keluarga (Basuki et al., 2015).  Penduduk 

Indonesia 95% sudah mengetahui tentang program Keluarga Berencana (KB), 

tetapi yang memiliki kesadaran mengikuti program KB hanya 61%, dari sekian 

banyak warga yang tidak mengikuti program KB terdapat 9% diantaranya memiliki 

keinginan, tetapi karena berbagai faktor pertimbangan sehingga tidak jadi 

mengikuti program KB (Susanto, 2015). Pelaksanaan program KB di Indonesia 

dinyatakan cukup berhasil, meskipun dalam pelaksanaanya sampai saat ini masih 

mengalami hambatan-hambatan yang dirasakan, antara lain masih banyak 

Pasangan Usia Subur (PUS) yang masih belum menjadi peserta KB. 

IUD (Intra Uterine Device) atau Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

merupakan salah satu alat kontrasepsi alat yang terbuat dari plastik yang fleksibel 

dipasang dalam rahim, kontrasepsi yang paling ideal untuk ibu pasca persalinan dan 

menyusui karena tidak menekan produksi ASI (BKKBN, 2014). IUD merupakan 

alat kontrasepsi yang tidak memiliki efek samping hormonal, efektif dan bisa 
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digunakan sesaat setelah proses melahirkan, namun prevalensi penggunaan metode 

IUD mengalami penurunan dari tahun 2015-2017 di negara berkembang (Lubis, 

2017). Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mengalami 

penurunan dari tahun 2000- 2009 sebanyak 4,8% (Purwanti, Suherni, & Astuti, 

2013).  

Banyak alasan yang disampaikan oleh akseptor terhadap penggunaan IUD, 

menurut Lubis (2017) wanita usia subur yang kurang pemahaman tentang prosedur 

pemasangan, dan takut karena merasa tindakan pemasangan IUD merupakan suatu 

tindakan bedah. Dampak dari efek samping pemakain IUD antara lain seperti 

merasa tidak puas karena perubahan pola haid diantaranya yaitu bercak (spotting), 

jarang terjadi perdarahan yang banyak, sebagian akseptor dapat merasakan 

terjadinya sakit pinggang, dan berkurangnya libido seksual (Ratifah, 2014). 

Hambatan dalam penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim ada dua macam 

meliputi instrinsik dan ekstrinsik, salah satu penghambat instrinsik dari pemakaian 

kontrasepsi jangka panjang adalah psikologi, kontrol lokus, dan self efficacy 

(Hamidi, 2017). Self efficacy merupakan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang 

yang dapat berpengaruruh dalam pengambilan keputusan untuk memilih dan 

menggunakan IUD (Operatif, Mow, & Febriyanti, 2011). Faktor ekstrinsik yang 

mempengaruhi antara lain pendidikan, pengetahuan, fasilitas kesehatan, dukungan 

keehatan, dan dukuangan suami. Budaya patrineal Indonesia yang menjadikan 

suami sebagai kepala keluarga dan suami sebagai faktor penting dalam pengambil 

keputusan, sehingga dukungan suami yang diberikan kepada istri akan 

mempengaruhi kepuasan terhadap tindakan yang akan diterima oleh wanita 

akseptor AKDR (Ratifah, 2014).  
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Prevalensi penggunaan kontrasepsi di Indonesia berdasarkan hasil 

Riskesdas (2013), terdapat Wanita Usia Subur (WUS) dengan usia 15-49 tahun 

status kawin sebanyak 59,7% menggunakan kontrasepsi tetapi 24,8% tidak 

menggunakan kontrasepsi. Faktor penyebab yang mempengaruhi WUS tidak 

menggunakan kontrasepsi dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu: segi pelayanan 

KB, ketersediaan alat kontrasepsi, penyampaian konseling dan hambatan sosial 

budaya. Disamping itu, penggunaan kontrasepsi didominasi oleh alat kontrasepsi 

jangka pendek, terutama suntikan yang mencapai 46,87%. IUD adalah metode 

ketiga yang paling umum digunakan sebesar 11,41%. IUD merupakan kontrasepsi 

yang digunakan oleh 18% wanita usia reproduktif di Asia dan lebih dari 40% di 

China (Joshi, Khadilkar, & Patel, 2015). Tingkat pemakaian metode kontrasepsi 

jangka panjang (MKJP) yaitu IUD dari data data Dinas Kesehatan 2016 Jawa Timur 

jumlah KB aktif sebanyak 27.478 peserta. Penguna kontrasepsi jangka panjang 

seperti implan dan IUD masih kurang penggunanya dan masih didominasi oleh 

metode kontrasepsi jangka pendek (80,99%) (Destiwi,2017). 

Alat kontrasepsi jangka pendek masih menjadi pilihan utama bagi pasangan, 

namun di satu sisi tingkat droup out pengguna kontrasepsi jangka pendek seperti 

pil dan suntik terus mengalami peningkatan dari 4,2% menjadi 4,5%, untuk 

mengatasi masalah saat ini pemerintah mencanangkan metode kontrasepsi jangka 

panjang, metode ini merupakan metode kontrasepsi dengan masa efektif yang lebih 

lama (Manurung, 2013). Studi pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas Mojo 

pada tanggal 7 Oktober 20017 berupa wawancara dengan pasangan usia subur, 

didapatkan data 70% pengguna kontrasepsi IUD mengatakan tidak puas, awal 

pemakaian IUD merasa ragu dan suami menyerahkan segala keputusan kepada istri. 
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Tiga orang mengatakan sering merasa sakit pinggang dan dua diantaranya 

mengatakan bahwa terkadang menstruasi tidak teratur. 

 Perilaku pengguna IUD yang merasa ragu dan suami merupakan 

pengambil keputusan berdasarkan teori Health Promotion Model (HPM) bahwa 

perilaku kesehatan individu dipengaruhi oleh tiga determinan. Faktor personal dan 

self efficacy mempunyai pengaruh tidak langsung pada perilaku promosi kesehatan, 

melalui persepsi terhadap kemajuan diri, keuntungan, rintangan, dan pengaruh 

aktifitas. Selain dari self efficacy, pengaruh interpersonal yang merupakan kognisi 

tentang perilaku, kepercayaan, atau sikap orang lain dimana sumber utama 

interpersonal adalah keluarga (suami) dan pemberi pengaruh pelayanan kesehatan. 

Pengaruh interpersonal terdiri atas norma (harapan orang lain), dukungan sosial 

(instrumental dan dorongan emosional), serta model (belajar dari pengalaman orang 

lain). Dalam teori kognitif sosial seperti adanya tekanan sosial atau motivasi yang 

cukup dari suami akan membuat istri merasa puas menggunakan kontrasepsi IUD 

sehingga istri dapat konsisten dalam penggunaan IUD (Nursalam, 2017).  

Program Keluarga Berencana adalah tanggung jawab antara pria dan wanita 

sebagai pasangan, ketika istri memilih kontrasepsi yang digunakan maka suami 

memiliki peran penting untuk mendukung dan menjamin efektifitas kontrasepsi 

(Widyastiwi, 2016). Dalam program keluarga berencana peran serta suami dalam 

kesehatan reproduksi sangat berpengaruh terhadap pemeliharaan kesehatan, 

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

bagi dirinya, istri dan keluarga. Partisipasi suami dalam kesehatan reproduksi dapat 

diwujudkan dalam memberikan dukungan, baik dalam hal materil dan psikologi 

dimana psikologi istri merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan, 
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sehingga saat menggunakan IUD istri akan merasa yakin dan dapat mencapai 

kepuasan dalam menggunakan kontrasepsi IUD. 

IUD merupakan metode kontrasepsi yang efektif hingga 10 tahun 

tergantung pada penyisipan yang benar dan hanya 1% tingkat kegagalan. Metode 

kontrasepsi jangka panjang IUD memiliki banyak manfaat yaitu perlindungan 

jangka panjang yang efektif, cepat kembali kefertilitasannya saat pemakain dilepas, 

aman digunakan pasca aborsi dan melahirkan, aman saat menyusui, dan cocok 

untuk wanita yang menginginkan metode kontrasepsi bebas estrogen (Joshi et al., 

2015).   

Dampak jangka panjang yang dapat di timbulkan apabila tidak mengikuti 

program keluarga berencana dapat terjadi peningkatan jumlah penduduk, 

peningkatan angka kesakitan ibu dan anak maka perlu dilakukan pencegahan agar 

masalah tersebut tidak terjadi. Solusi dari dampak tersebut adalah dengan 

meningkatkan jumlah akseptor KB, menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu, 

memperbaiki kualitas pemakaian KB, meningkatkan pengetahuan, dukungan suami 

dan keyakinan istri dalam KB, penyediaan layanan konseling serta memilih metode 

yang sesuai. Dengan melakukan konseling berarti petugas membantu klien dalam 

memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan 

pilihannya, disamping itu dapat membantu klien menggunakan kontrasepsinya 

lebih lama dan meningkatkan keberhasilan KB, serta kepuasan pengguna. 

Melihat uraian fenomena di atas, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil 

penelitian tentang Hubungan Dukungan suami, self-efficacy dengan Kepusan 

Penggunaan Kontrasepsi IUD di Puskesmas Mojo Surabaya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas memberi dasar bagi peneliti 

untuk merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

“Bagaimanakah hubungan dukungan suami, self efficacy dengan kepuasan 

penggunaan kontrasepsi IUD di Puskesmas Mojo Surabaya” 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki tujuan : 

1. Tujuan umum 

Menjelaskan hubungan dukungan suami, self efficacy dengan kepuasan 

penggunaan kontrasepsi IUD di Puskesmas Mojo Surabaya. 

2. Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi dukungan suami dalam penggunaan kontrasepsi IUD 

2. Mengidentifikasi self efficacy wanita pasangan usia subur dalam 

penggunaan kontrasepsi IUD 

3. Mengidentifikasi kepuasan penggunaan kontrasepsi IUD 

4. Menganalisis hubungan dukungan suami dengan kepuasaan penggunaan 

kontrasepsi IUD 

5. Menganlisis hubungan self efficacy dengan kepuasan penggunaan 

kontrasepsi IUD 

1.4 Manfaat penelitian 

 Peneliti diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang keperawatan kesehatan maternitas 

yang berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi. 

2. Manfaat praktis 

(1) Bagi tempat penelitian 

Dapat memberikan masukan bagi tempat penelitian dengan 

mengingatkan kinerja serta memberikan informasi pada pengguna 

akseptor KB dan calon pengguna KB tentang Kontrasepsi. 

(2) Bagi responden 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

ilmu pengetahuan khususnya dalam hal dukungan suami, kemantapan 

untuk pemakaian metode kontrasepsi IUD 

(3) Bagi peneliti 

Mempunyai pengetahuan dan pengalaman baru yang akan didapat 

selama penelitian ini serta sebagai pengalaman baru dalam melakukan 

penelitian dan peneliti dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang  

diperoleh selama kuliah dengan keadaan yang ada di masyarakat 

khususnya pada kalangan pengguna KB. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Keluarga 

2.1.1 Definisi Keluarga 

Keluarga adalah sekumpulan orang-orang yang tinggal dalam satu 

rumah yang dihubungkan satu ikatan perkawinan, hubungan darah atau tidak 

memiliki hubungan darah yang bertujuan mempertahankan budaya yang 

umum dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial 

dari tiap anggota keluarga. Keluarga adalah kumpulan dari dua orang atau 

lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional dan 

idividu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari 

keluarga (Friedman, 2010) 

2.1.2 Dukungan Keluarga 

Dukungan dari keluarga merupakan unsur terpenting dalam membantu 

individu menyelesaikan masalah. Apabila ada dukungan, rasa percaya diri 

akan bertambah dan motivasi untuk menghadapi masalah yang terjadi akan 

meningkat. Dukungan keluarga merupakan bagian dari dukungan sosial yang 

berfungsi sebagai sistem pendukung anggota-anggotanya dan ditunjukan 

untuk meningkatkan kesehatan dan proses adaptasi. Dukungan keluarga 

sebagai informasi atau nasehat verbal dan nonverbal, bantuan nyata, atau 

tindakan yang diberikan oleh keakraban sosial atau berupa kehadiran dan 

mempunyai manfaat emosional atau berpengaruh pada perilaku penerimanya 

(Bomar, 2004; Friedman, 2010). 
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Keluarga merupakan sistem sosial yang memiliki fungsi sendiri dan 

diharapkan mampu menyelesaikan masalah individu dan lingkungannya 

dalam keluarga. Keluarga juga memiliki kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar, kebutuhan psikososial, kebutuhan ekonomi dan aktulisasi 

keluarga di masyarakat. Keluarga harus berfungsi menjadi perantara bagi 

tuntutan-tuntutan dan harapan dari semua individu yang ada. Keluarga 

memiliki delapan fungsi suportif, termasuk diantaranya dukungan 

informasional (keluarga berfungsi sebagai sebuah kolektor dan penyebar 

informasi tentang dunia); dukungan penilaian (keluarga bertindak sebagai 

sebuah bimbingan umpan balik, membimbing dan menengahi pemecahan 

masalah dan sebagai sumber dan validator identitas anggota); dukungan 

instrumental (keluarga merupakan sebuah sumber pertolongan praktis dan 

konkrit); dukungan emosional (keluarga sebagai sebuah tempat aman dan 

damai untuk istrahat dan pemulihan serta membantu penguasaan terhadap 

emosi) (Suprajitno, 2003; Sari, 2011). 

2.1.3 Bentuk Dukungan Keluarga 

Menurut House 2000 dalam (Sampelan, Kundre, & Lolong, 2015) 

terdapat lima jenis dukungan dalam keluarga yaitu dukungan emosional, 

dukungan penghargaan, dukungan informasional, dukungan instrumental,dan 

dukungan jaringan sosial. Lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Dukungan emosional  

Dukungan emosional merupakan bentuk atau jenis dukungan yang 

diberikan keluarga dalam memberikan perhatian, kasih sayang dan empati. 
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Dukungan emosi adalah dukungan yang dapat membuat seseorang merasa 

nyaman, tenang, rasa memiliki dan dicintai saat stress (Sarafino, 2014) 

2. Dukungan penghargaan  

Dukungan ini adalah dukungan keluarga dalam memberikan umpan 

balik dan penghargaan kepada anggota keluarga dengan menunjukan 

respon positif, yaitu dorongan terhadap gagasan atau perasaan. Dukungan 

penghargaan keluarga merupakan bentuk fungsi afektif keluarga terhadap 

klien sebagai akseptor KB untuk dapat meningkatkan kemantapan dalam 

KB 

3. Dukungan Informasional 

Dukungan informasional merupakan suatu dukungan dan bantuan 

yang diberikan oleh keluarga dalam bentuk memberikan saran, nasehat, 

dan memberikan informasi penting  yang dibutuhkan klien dalam upaya 

meningkatkan status kesehatannya. House (2000, dalam Smet, 2004) 

mengatakan bahwa dukungan informasi ini memberi informasi atau 

mengajarkan suatu keahlian yang dapat memberi solusi terhadap suatu 

masalah. Sedangkan, menurut Sarafino (2014) menyebutkan bahwa 

dukungan informasi ini berarti pemberian nasehat, saran, dan feedback 

ataupun umpan balik tentang apa yang sedang dan telah dilakukan 

seseorang misalnya: pemberian informasi tentang manfaat alat kontrasepsi 

IUD. 

4. Dukungan instrumental 

Menurut (Friedman, 2003) dukungan ini merupakan fungsi ekonomi 

dan perawatan kesehatan yang diterapkan keluarga terhadap anggota 
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keluarga. Fungsi ekonomi keluarga merupakan pemenuhan semua 

kebutuhan anggota keluarga dan anggotanya, sedangkan fungsi perawatan 

kesehatan keluarga adalah mempertahankan keadaan kesehatan anggota 

keluarga, diantaranya merawat anggota keluarga yang sakit, menciptakan 

lingkungan yang mendukung kesehatan keluarga, dan membawa anggota 

keluarga ke pelayanan kesehatan. 

5. Dukungan sosial 

Dukungan ini dapat berupa menghabiskan menghabiskan waktu 

bersama orang lain dalam aktivitas rekreasional dan waktu senggang. 

Dukungan ini dapat mengurangi stres dengan memenuhi kebutuhan afiliasi 

dan kontak dengan orang lain, dengan membantu mengalihkan perhatian 

seseorang seseorang dari kecemasan terhadap masalah atau dengan 

memfasilitasi  suatu suasana hati yang positif (Friedman, 2003). 

2.1.1 Dukungan Suami 

Dukungan merupakan suatu perilaku individu sebagai upayayang 

diberikan kepada orang lain, baik secara morilmaupun materil untuk memotivasi 

orang tersebut dalam melaksanakan kegiatan (Suryani, 2011). Perasaan dan 

kepercayaan wanita mengenai tubuh dan seksualitasnya tidak dapat 

dikesampingkan   dalam   pengambilan   keputusan   untuk   menggunakan   

kontrasepsi. Dinamika seksual dan kekuasaan antara pria dan wanita dapat 

pula menyebabkan penggunaan kontrasepsi terasa canggung bagi wanita. 

Konflik timbul kapan berhubungan seksual, siapa yang harus mengambil 

keputusan mengenai penggunaan kontrasespsi, metode yang digunakan, 

berapa jumlah anak dan kapan mempunyai anak (Roesli, 2008). 
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Pendapat suami mengenai keluarga berencana cukup kuat pengaruhnya 

untuk menetukan penggunaan metode keluarga berencana oleh isteri. Pada 

penelitian di lima kota di Indonesia, persetujuan suami merupakan faktor 

yang paling penting dalam menetukan apakah isteri akan mengunakan 

kontrasepsi atau tidak karena suami dipandang sebagai pelindung, pencari 

nafkah rumah tangga, dan pembuat keputusan (Roesli, 2008). 

Dukungan suamimerupakan salah satu sumber dukungan sosial yang 

berasal dari lingkungan keluarga. Peran keluarga khususnya suami sangat 

diperlukan bagi istri, keterlibatan dan dukungan yang diberikan suami pada 

kepada istri akan mempererat hubungan antara pasangan. Dukungan yang 

diperoleh istri akan membuatnya tenang dan nyaman dalam setiap keputusan 

yang telah di ambil (Asrinah, 2010). 

Menurut Bobak (2005) menyebutkan bentuk dukungan sosial dapat 

dibagi menjadi lima jenis sesuai dengan kebutuhannya, yaitu: 

1. Dukungan harga diri diperlukan untuk membantu pemecahanmasalah 

individu, seperti keraguan terhadap kemampuan diri.Dukungan ini dapat 

berupa perhatian, dorongan, sapaan atau kasih sayang. 

2. Dukungan informasi adalahpemberian dukungandengan memberi   informasi 

untukmenyelesaikan   masalah.Dukungan dapat berupa informasi, saran, 

nasihat pemecahan masalah dan umpan balik. 

3. Dukungan instrumental adalah bantuan nyata dalam bentuk materi atau benda 

yang dibutuhkan guna meringankan bebanindividu 

4. Dukungan kedekatan sosial yang diwujudkan dengan terbinanya hubungan 

antar individu dalam lingkungan tempat iaberada untuk menghindari individu 
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dari kesepian dan kesendirian. 

5. Dukungan motivasi yang bertujuan agar individu termotivasiuntuk segera 

mencari penyelesaianmasalah. 

Keterlibatan seorang suami dalam hal reprosuksi khususnya dalam 

pengambilan keputusan dan pemilihan alat kontrasepsi sangat diperlukan. 

Seringkali tidak  adanya  keterlibatan  suami  mengakibatkan  kurangnya  

informasi  yang   dimiliki seorang suami mengenai kesehatan reproduksi 

terutama alat kontrasepsi. Dalam sebuah penelitian, ditemukan suami-suami 

yang melarang pemakaian IUD sebagai alat kontrasepsi pilihan istri 

beranggapan yakin bahwa IUD atau spiral mengurangi kenikmatan hubungan 

seksual. 

2.2 SelfEfficacy 

2.2.1 Definisi SelfEfficacy 

Efikasi diri mengacu pada keyakinan sejauh mana individu 

memperkirakan kemampuan dirinya dalam melaksanakan tugas atau 

melakukan suatu tugas yang diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. 

Keyakinan akan seluruh kemampuan ini meliputi kepercayaan diri, 

kemampuan menyesuaikan diri, kapasitas kognitif, kecerdasan dan 

kapasitas bertindak pada situasi yang penuh tekanan. Efikasi diri akan 

berkembang berangsur-angsur secara terus menerus seiring meningkatnya 

kemampuan dan bertambahnya pengalaman-pengalaman yang berkaitan 

(Bandura, 1997; Ormrod,2008). 

Teori self efficacymerupakan cabang dari Social Cognitive 

Theoryyang dikemukakan oleh Albert Bandura (juga biasa dikenal dengan 
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Social LearningTheory). Teori kognitif sosial menurut Bandura menyoroti 

pertemuan yang kebetulan (chance encounters) dan kejadian tak terduga 

(fortuitous events) meskipun pertemuan dan peristiwa tersebut tidak serta 

merta mengubah jalan hidup manusia. Cara manusia bereaksi terhadap 

pertemuan atau kejadian itulah yang biasanya berperan lebih kuat dibanding 

peristiwa itu sendiri (Feist & Feist, 2008). 

Menurut (Bandura, 1997; Ormrod,2008)efikasi diri (Self 

Efficacy)adalah penilaian seseorang tentang kemampuannya sendiri untuk 

menjalankan perilaku tertentu atau mencapai tujuan tertentu.Efikasi diri 

adalah keyakinan seseorang bahwa ia mampu melakukan tugas tertentu 

dengan baik. Efikasi diri memiliki keefektifan yaitu individu mampu 

menilai dirinya memiliki kekuatan untuk menghasilkan sesuatu yang 

diinginkan. Tingginya efikasi diriyang dipersepsikan akan memotivasi 

individu secara kognitif untuk bertindak secara tepat dan terarah, terutama 

apabila tujuan yang hendak dicapai merupakan tujuan yang jelas. Pikiran 

individu terhadap efikasi diri menentukan seberapa besar usaha yang 

dicurahkan dan seberapa lama individu akan tetap bertahan dalam 

menghadapi hambatan atau pengalaman yang tidak meyenangkan.Efikasi 

diri selalu berhubungan dan berdampak pada pemilihan perilaku, motivasi 

dan keteguhan individu dalam menghadapi setiap persoalan. Cara untuk 

menganalisis perbedaan motivasi dengan pencapaian mengedepankan 

efikasi diri individu yaitu kepercayaan bahwa seseorang dapat menguasai 

suatu situasi dan menghasilkan akhir yang baik.Individu yang memiliki 

bentuk efikasi diri yang tinggi memiliki sikap optimis, suasana hati yang 
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positif, dapat memperbaiki kemampuan untuk memproses informasi secara 

lebih efisien, memiliki pemikiran bahwa   kegagalan   bukanlah   sesuatu   

yang   merugikan   namun    justru   memotivasi diri untuk melakukan yang 

lebih baik. Individu yang efikasi dirinya rendah memiliki sikap pesimis, 

suasana hati yang negatif meningkatkan kemungkinan seseorang menjadi 

marah,  mudah bersalah,dan memperbesar kesalahan mereka (Bandura, 

1997). 

2.2.2 Dimensi SelfEfficacy 

Menurut (Bandura, 1997) ada empat sumber penting yang digunakan 

individu dalam membentuk efikasi diri yaitu : 

1. Mastery Experience (pengalaman keberhasilan) keberhasilan yang 

didapatkan akan meningkatkan efikasi diri yang dimilki seseorang 

sedangkan kegagalan akan menurunkan efikasi dirinya. Apabila 

keberhasilan yang didapatkan seseorang lebih banyak karena faktor- 

faktordi luar dirinya, biasanya tidak akan membawa pengaruh  terhadap 

peningkatan efikasi diri. Akan tetapi, apabila keberhasilan itu didapat 

melalui hambatan yang besar dan merupakan hasil perjuangan sendiri 

maka hal itu akan membawa pengaruh terhadap peningkatan efikasidiri. 

2. Vicarious Experience atau modeling (meniru) pengalaman keberhasilan 

orang lain yang memiliki kemiripan dengan individu dalam mengerjakan 

suatu tugas biasanya akan meningkatkan efikasi diri seseorang dalam 

mengerjakan tugas yang sama. Efikasi tersebut didapat melalui social 

models yangbiasanya terjadi pada diri seseorang yang   kurang   

pengetahuan   tentang   kemampuan   dirinya  sehingga  



16 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

 SKRIPSI   HUBUNGAN DUKUNGAN SUAMI...  GALUH RACHMAWATI G 

 

melakukanmodeling. Namun efikasi diri yang didapat tidak akan 

berpengaruh bila model yang diamati tidak memilki kemiripan atau 

berbeda dengan model 

3. Social Persuasion: informasi tentang kemampuan yang disampaikan 

secara verbal oleh seseorang yang berpengaruh biasanya digunakan 

untuk menyakinkan seseorang bahwa ia cukup mampumelakukan  

suatutugas. 

4. Physiological & Emotion State kecemasan dan stres yang terjadi dalam 

diri seseorang ketika melakukan tugas sering diartikan suatu  kegagalan. 

Pada umumnya seseorang cenderung akan mengharapkan keberhasilan 

dalam kondisi yang tidak di warnai oleh ketegangan dan tidak merasakan 

adanya keluhan atau gangguan somantik lainnya. Efikasi diri biasanya 

ditandai oleh rendahnya tingkat stress dan kecemasan sebaliknya efikasi 

diri yang rendah ditandai oleh tingkat stress dan kecemasan yang 

tinggipula. 

2.2.3 Aspek-aspek SelfEfficacy 

Tingkat efikasi diri yang dimiliki individu dapat dilihat dari aspek 

efikasi diri. Efikasi diri yang dimiliki seseorang berbeda-beda, dapat  dilihat 

berdasarkan aspek yang mempunyai implikasi penting pada perilaku. 

Menurut Bandura, 1997 ada tiga aspek dalam efikasi diriyaitu: 

1. Magnitude, Aspek ini berkaitan dengan kesulitan tugas. Apabila tugas- 

tugas  yang  dibebankan  pada  individu  menurut  tingkatkesulitannya, 

maka perbedaan efikasi diri secara individual mungkin terdapat pada 

tugas-tugas yang sederhana, menengah, atau tinggi. individu akan 
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melakukan tindakan yang dirasakan mampuuntuk dilaksanakannya dan 

akan tugas-tugas yang diperkirakan diluar batas kemampuan yang 

dimilkinya. 

2. Generality, Aspek ini berhubungan luas bidang tugas atau  tingkah laku. 

Beberapa pengalaman berangsur-angsur menimbulkan penguasaan 

terhadap pengharapan pada bidang tugas atau tingka laku yang khusus 

sedangkan pengalaman lain membangkitkan keyakinan yang meliputi 

berbagaitugas 

3. Strength, Aspek ini berkaitan dengan tingkat kekuatan atau kemantapan 

seseorang terhadap keyakinannya. Tingkat efikasi diri yang lebih rendah 

mudah digoyangkan oleh pengalaman-pengalaman yang 

memperlemahnya, sedanagkan seseorang yang memiliki efikasi diri yang 

kuat tekun dalam meningkatkan usahanya meskipun dijumpai 

pengalaman yangmemperlemahnya.Konsep self efficacy memasukkan 3 

dimensi yaitu besarnya, kekuatandan generalitas.Besarnya merujuk pada 

tingkat kesulitan yang diyakini dapat ditanganioleh individu. 

 

2.3 Konsep Keluarga Berencana 

2.3.1 Pengertian Keluarga Berencana 

Menurut WHO (Word Health Organisation) Expert commite, 1970 

keluarga berencana merupakan tindakan yang membantu individu/pasangan 

suami istri untuk mendapatkan obyektif-obyektif tertentu, menghindari 

kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, 
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mengatur jumlah interval diantara kehamilan dan menentukan jumlah anak 

dalam keluarga (Anggraini, 2012). 

2.3.2 Tujuan program keluarga berencana 

Tujuan umum keluarga berencana yaitu membentuk keluarga kecil 

sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara 

pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia sejahtera 

yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan lain meliputi pengaturan 

kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga. Kesimpulan dari tujuan keluarga berencana ini yaitu 

memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan (ibu, anak, keluarga, dan bangsa), 

mengurangi angka kelahiran untuk menaikan taraf hidup rakyat dan bangsa, 

memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan keluarga berencana dan 

kesehatan reproduksi yang berkualitas , serta upaya untuk menurunkan angka 

kematian (ibu dan bayi) (Anggraini, 2012). 

2.4 Konsep Metode Kontrasepsi 

2.4.1 Pengertian 

Kontrasepsi berasal dari kata “Kontra” yang berarti mencegah atau 

melawan, sedangkan “Konsepsi” adalah pertemuan antara sel telur (ovum) 

yang matang dan sel sperma yang menyebabkan kehamilan. Jadi alat 

kontrasepsi adalah segala macam alat yang digunakan oleh satu pihak atau 

kedua pihak untuk menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai 

akibat pertemuan sel sperma dan sel telur (ovum) yang sudah matang. 

Manfaat alat kontrasepsi yaitu mencegah terjadinya kematian ,dan 

mengurangi angka kesakitan ibu dan anak, mengatur kelahiran anak sesuai 
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yang diinginkan dan menghindari terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan 

(Depkes RI, 2016).  

Akseptor keluarga berencana yaitu pasangan usia subur yeng menjadi 

peserta atau anggota dalam program keluarga berencana dengan 

menggunakan salah satu metode atau alat kontrasepsi yang bertujuan untuk 

menghindari terjadinya kehamilan resiko tinggi dan mengurangi angka 

kematian dan kesakitan (Hartanto, 2003). 

2.4.2 Akseptabilitas 

Akseptabilitas suatu cara kontrasepsi ditentukan oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah (Wiknjosastro, 2005) : 

1. Dapat dipercaya 

2. Hanya ada efek samping ringan 

3. Tidak mempengaruhi koitus 

4. Mudah penggunaanya 

5. Harga obat/ alat kontrasepsi terjangkau 

Akseptabilitas  ini terbukti jika pasangan tetap mempergunakan cara 

kontrasepsi yang bersangkutan, dan baru berhenti jika pasangan ingin 

mendapat anak lagi, atau jika kehamilan tidak akan terjadi lagi karena umur 

wanita sudah lanjut atau oleh karena ia telah menjalani tubektomi atau 

bilamana suaminya telah divasektomi. 

2.4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan metode kontrasepsi 

1. Faktor kepentingan pribadi, meliputi : umur, paritas, usia anak terkecil, 

tujuan reproduksi, frekuensi hubungan kelamin, hubungan dengan 

pasangan,pengaruh orang lain, kemudahan metode, pengenalan terhadap 
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anatomi reproduksi. 

2. Faktor pertimbangan kesehatan, meliputi : resiko PMS, infeksi HIV dan 

pemakaian kontrasepsi, perilaku beresiko 

3. Biaya dan aksebilitas, meliputi : biaya langsung dan biaya lain 

4. Lingkungan budaya, meliputi : kepercayaan religius dan budaya, tingkat 

pendidikan, persepsi resiko kehamilan, status wanita (Pendit, 2007). 

2.4.4 Jenis metode kontrasepsi 

Jenis-jenis kontrasepsi yang tersedia antara lain (Hartanto,2003) :  

1. Metode Sederhana  

a. Tanpa alat yaitu : Keluarga berencana alamiah (KBA) diantaranya 

metode kalender, metode suhu badan basal, metode lendir serviks, 

metode simpo-termal, metode alamiah laktasidan coitur interruptus.  

b. Dengan alat  

1) Mekanis (barrier)  

Kondom pria, Barier intra vaginal antara lain : diafragma, kap 

serviks, spons, dan kondom wanita.  

2) Kimiawi  

Spermisid antara lain :vaginal cresm, vaginal foam, vaginal jelly, 

vaginal suppositoria, vaginal tablet, dan vaginal solubel film.  

2. Metode modern  

a. Kontrasepsi hormonal yaitu: pil KB, suntik KB, dan susuk KB/ 

implant/AKBK. 

b. Kontrasepsi mantap yaitu Medis Operatif  Pria (MOP) dan Medis 

Operatif Wanita (MOW).  
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c. MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), yang termasuk dalam 

kategori ini AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), IUD (Intra 

Uterine Devices) 

Berikut ini pembahasan singkat tentang jenis-jenis kontrasepsi tersebut : 

1. Metode Keluarga Berencana Alamiah (KBA) 

Keluarga  berencana alamiah didefinisikan oleh WHO  sebagai 

metode untuk merencanakan dan mencegah  kehamilan melalui  

pengamatan tanda-tanda dan gejala alamiah yang timbul pada fase-fase 

fertil dan infertil dari siklus menstruasi, dengan menghindari senggama 

selama masa fertil bila kehamilan hendak dihindari (Anggraini, 2012). 

Berbagai macam KBA antara lain : 

a. Metode kalender, merupakan salah satu metode alamiah yang dapat 

dilakukan oleh pasangan suami istri tanpa pemeriksaan medis 

terlebih dahulu. Masa berpantang waktu subur dapat dilakukan 

dengan menentukan waktu ovulasi dari haid yang dicatat sebelum 

6-12 bulan terakhir. Untuk menentukan masa subur , dan 

mengurang 18 hari dari siklus haid terpendek sebagai awal dari 

masa subur, dan mengurangi 11 hari dari siklus haid terpanjang 

sebagai akhir dari masa suburnya. 

b. Metode suhu basal (termal), merupakan metode pantang senggama 

pada waktu subur yaitu pada peninggian sushu badan basal 0,2-0,5 

C pada waktu ovulasi. Waktu pengukuran harus pada saat yang 

sama setiap  pagi dan setelah tidur nyenyak sedikitnya 3-5 jam serta 

masih dalam keadaaan istrahat mutlak (Hartanto, 2003). 
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c. Metode lendir serviks (billings), merupakan metode pantang 

senggama pada waktu subur dengan melakukan pengamatan 

perubahan siklus dari lendir serviks yang terjadi karena perubahan 

kadar hormon estogen. Senggama dihindari pada masa subur yaitu 

dekat dengan pertengahan siklus haid atau  terdapat tanda-tanda 

adanya kesuburan yaitu keluarnya lendir (encer, jernih, licin, 

basah, dan dapat diregangkan) dari liang vagina. Untuk dapat 

perhitungan masa subur dipakai rumus siklus terpanjang dikurangi 

11, siklus terpendek dikurangi 18 (Saifudin,2006). 

d. Metode simptothermal mengkombinasikan metode suhu basal 

tubuh dan mukosa serviks. Tetapi ada teori lain yang menyatakan 

bahwa metode ini mengamati tiga indikator kesuburan yaitu 

perubahansuhu basal tubuh, perubahan mukosa/lendir serviks dan 

perhitungan masa subur melalui metode kalender. Metode 

simptothermalakan lebih akurat memprediksikan hari aman pada 

wanita daripada menggunakan salah satu metode saja. Ketika 

menggunakan metode ini bersama-sama, maka tanda-tanda dari 

satu dengan yang lainnya akan saling melengkapi. 

e.  Metode Amenorea Laktasi (MAL), merupakan  kontrasepsi yang 

mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif , artinya hanya 

diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman apapun 

lainnya, efektifitas sampai  6 bulan pasca persalinan atau sampai 

belum datang haid. 

f. Metode senggama terputus adalah metode keluarga berencana 

http://www.lusa.web.id/tag/metode-simptothermal/
http://www.lusa.web.id/tag/metode-suhu-basal-tubuh/
http://www.lusa.web.id/tag/metode-suhu-basal-tubuh/
http://www.lusa.web.id/tag/serviks/
http://www.lusa.web.id/tag/perubahan/
http://www.lusa.web.id/tag/perubahan/
http://www.lusa.web.id/tag/perubahan/
http://www.lusa.web.id/tag/lendir-serviks/
http://www.lusa.web.id/menghitung-masa-subur/
http://www.lusa.web.id/tag/metode-kalender/
http://www.lusa.web.id/tag/metode-simptothermal/
http://www.lusa.web.id/tag/metode-simptothermal/
http://www.lusa.web.id/tag/aman/
http://www.lusa.web.id/tag/wanita/
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tradisional, dimana pria mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari 

vagina sebelum pria mencapai ejakulasi . dalam metode ini 

diperlukan persiapan mental bagi suami istri (Saifudin, 2006) 

2. Metode Barier 

Berbgai macam dari metode barier diantaranya : 

a. Kondom, merupakan selubung/sarung karet yang terbuat dari 

berbagai bahan diantaranya lateks (karet), plastik (vinil) atau 

bahan alami (produksi hewani) yang dipasang  padapenis saat 

berhubungan seksual. Selain sebagai mencegah kehamilan, tetapi 

juga mencegah penyakit menular seksualtermasuk HIV/AIDS. 

Kondom terbuat dari karet sintetis yang tipis, berbentuk silinder, 

dengan muaranya berpinggir tebal, yang digulung berbentuk rata. 

Standar kondom dilihat dari ketebalannya, yaitu 0,02 mm. 

Efektifitas pemakaian kondom akan tinggi, apabila pengguna 

kondom dapat menggunakan kondom dengan baik dan benar 

setiap kali akan berhubungan seksual. 

b. Diafragma, merupakan alat kontrasepsi kap berbentuk bulat 

cembung, terbuat dari lateks (karet) yang di insersikan ke dalam 

vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks. 

Mekanisme kerja diafragma menahan sperma agar tidak 

mendapatkan akses mencapai saluran alat reproduksi bagian atas 

(uterus dan tuba falopi) dan sebagai alat spermisida. 

 Metode kimiawi (spermisida), alat kontrasepsi yang 

mengandung bahan kimia (non oksinol-9) yang digunakan untuk 

http://www.lusa.web.id/tag/hewani/
http://www.lusa.web.id/tag/penis/
http://www.lusa.web.id/category/askeb-i-kehamilan/
http://www.lusa.web.id/penyakit-menular-seksual/
http://www.lusa.web.id/tag/hivaids/
http://www.lusa.web.id/kondom/
http://www.lusa.web.id/kondom/
http://www.lusa.web.id/kondom/
http://www.lusa.web.id/kondom/
http://www.lusa.web.id/kondom/
http://www.lusa.web.id/tag/seksual/


24 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

 SKRIPSI   HUBUNGAN DUKUNGAN SUAMI...  GALUH RACHMAWATI G 

 

membunuh sperma. Spermisida adalah agen yang menghancurkan 

membran sel sperma dan menurunkan motilitas (pergerakan) sperma. 

Tipe spermisida mencakup foam aerosol, krim, vagina suposituria, 

jeli, sponge (busa) yang dimasukkan sebelum melakukan hubungan 

seksual. Gerakan pada waktu berhubungan akan menyebarkan busa 

sehinga busa akan meliputi leher rahim dan mencegah masuknya 

sperma ke dalam rahim.  Bahan kimia yang dikandungnya dapat terdiri 

atas nonoxynol 9 atau nonilfenoksi polietanol. Mekanisme spermisida 

adalah menyebabkan sel membran sperma terpecah, memperlambat 

pergerakan sperma, dan menurunkan kemampuan pembuahan sel 

telur. 

3. Metode hormonal 

a. Kontrasepsi hormonal oral (pil) 

Merupakan kontrasepsi berupa pil atau obat berbentuk tablet 

berisi hormon estrogen dan progresteron, diantaranya : 

1) Pil oral kombinasi, merupakan pil kontrasepsi yang mencegah 

ovulasi dan mempunyai efek lain terhadap traktus genetalia seperti 

menimbulkan perubahan pada lendir servik, pada motilitas tuba 

falopi dan uterus. Terdapat 3 jenis POK yaitu monofasik, bifasik, 

dan trifasik 

2) Mini pil, merupakan pil kontrasepsi yang mengandung progestin 

saja tanpa estrogen.  

3) Morning after pil, merupakan pil atau obat yang harus dimulai 

dalam waktu beberapa jam atau diberikan esok paginya, karena 
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digunakan setelah senggama, kontrasepsi ini bertujuan untuk 

mencegah nidasi. (Anggraini,  2012). 

b. Kontrasepsi hormonal suntik 

Kontrasepsi ini adalah cara untuk mencegah terjadinya 

kehamilan dengan cara suntikan hormonal. Jenis suntikan yang sering 

digunakan adalah Depo Provera 3ml/150mg atau 1ml/150mg 

diberikan setiap 3 bualan, Noriteran 200mg diberikan setiap 2 bulan, 

Cyclofem 25mg Medroksi Progresteron Asetat dan 5mg Estrogen 

sipinoat diberikan setiap bualn.  

c. Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) atau implan 

Kontrasepsi implan adalah cara mencegah kehamilan dengan 

memasukan hormon progestin kedalam tubuh wanita secara terus 

menerus, melalui batang silastik berisi hormon tersebut yang ditanam 

dalam lapisan lemak dibawah kulit (Imbarwati, 2009). Setelah 

dipasang ini akan mencegah kehamilan selama 5 tahun. 

4. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau Kontrasepsi Intra Uteri 

Devices (IUD) 

AKDR adalah alat yang dimasukan kedalam rahim dalam masa 

reproduksi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan. 

Mempunyai kemampuan untuk mencegah kehamilan 96-98%. Lama 

penggunaan AKDR bergantung pada jenis, untuk AKDR inert (non 

medisinalis) dapat digunakan sampai menopause bila tidak ada indikasi 

untuk mengeluarkan AKDR tersebut. Untuk AKDR medisnalis 

bergantung pada bahan bioaktif yang digunakan untuk AKDR 
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progestasert diganti setiap tahun, AKDR coper T 380A jangka waktu 

pemakaian 10 tahun, Nova T selama 5 tahun (Imbarwati, 2009). 

Kelebihan metode AKDR : 

a. Efektifitas sangat tinggi dan segera setelah efektif setelah 

pemasangan. 

b. Tidak mempengaruhi hubungan seksual. 

c. Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. 

d. Tidak ada efek samping dengan hormonal Cu AKDR (Cu-380A). 

e. Dapat dipasang segera setelah melahirkan atau abortus. 

f. Tidak ada interaksi dengan obat-obatan. 

g. Dapat digunakan sampai menopause 

h. Membantu pencegahan kehamilan ektopik. 

Kerugiaan AKDR : 

a. Meningkatkan sekresi endometrium dengan gejala klinis flour 

b. Meningkatkan kontraksi miometrium (peningkatan prostaglandin), 

dengan gejala klinis sakit perut bawah sampai kepinggang (cramping). 

c. Meningkatkan perdarahan pada waktu haid karena pengaruh hiperemi 

dan peningkatan prostaglandin, peningkatan aktivitas fibrinolitik 

(histamin,plasmin). 

5. Metode kontrasepsi mantap 

1) Kontrasepsi mantap pada wanita (MOW/Medis Operatif Wanita) 

Yaitu prosedur bedah suak rela untuk menghentikan fertilisasi 

(kesuburan) seorang perempuan, dengan mengoklusi tuba falopi 

(mengikat atau memasang cincin) sehingga sperma tidak dapat 
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bertemu dengan ovum. 

2) Kontrasepsi mantap pria (MOP/Medis Operatif Pria) 

Vasektomi adalah prosedur klinik untuk mengentikan kapasitas 

reproduksi pria dengan jalan melakukan oklusi vasa deferensia 

sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi 

(penyatuan dengan ovum) tidak terjadi. Saluran vasdeferen yang 

berfungsi  mengangkut sperma dipotong dan diikat, sehingga aliran 

sperma hanya dihambat tanpa mempengaruhi jumlah cairan semen 

(Saifudin, 2006). 

2.5 Konsep IUD 

IUD (Intra Uterine Device) adalah atau Alat Kontrasepsi Dalam Rahim 

(AKDR) merupakan alat kontrasepsi terbuat dari plastik yang flesibel dipasang 

dalam rahim. Kontrasepsi yang paling ideal untuk ibu pasca persalinan dan 

menyusui adalah tidak menekan produksi ASI yakni Alat Kontarsepsi Dalam rahim 

(AKDR)/Intra Uterine Device (IUD) (BKKBN, 2014). 

2.5.1 Jenis IUD 

Menurut Suparyanto (2011) IUD terdiri dari IUD hormonal dan non 

hormonal. 

1. IUDNon-hormonal 

Pada saat ini IUD telah memasuki generasi ke-4. Karena itu 

berpuluh-puluh macam IUD telah dikembangkan. Mulai dari generasi 

pertama yang terbuat dari benang sutra dan logam sampai generasi plastik 

(polietilen) baik yang ditambah obat atau tidak. 

a. Menurut bentuknya IUD dibagi menjadi2: 
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1) Bentuk  terbuka  (Open  Device):  Misalnya:  Lippes  Loop,  

CUT,Cu-7 Marguiles, Spring Coil, Multiload, Nova-T. 

2) Bentuk tertutup (Closed Device): Misalnya: Ota-Ring, Altigon, dan 

Gratenber-ring. 

b. Menurut Tambahan atauMetal 

1) Medicated IUD: Misalnya: Cu T 200 (daya kerja 3 tahun), Cu T 

220 (daya kerja 3 tahun), Cu T 300 (daya kerja 3 tahun), Cu T 380 

A (daya kerja 8 tahun), Cu-7, Nova T (daya kerja 5 tahun), ML-Cu 

375 (daya kerja 3 tahun). Pada jenis Medicated IUD angka yang 

tertera di  belakang IUD menunjukkan luasnya kawat halus 

tembaga yang ditambahkan, misalnya Cu T 220 berarti tembaga 

adalah 220 mm
2
. Cara insersi:Withdrawal. 

2) Unmedicated IUD: Misalnya: Lippes Loop, Marguiles, Saf-T Coil, 

Antigon. Cara  insersi  Lippes  Loop:  Push  Out.  Lippes  Loop 

dapat dibiarkan inutero untuk selama-lamanya sampai menopause, 

sepanjang tidak ada keluhan persoalan bagi akseptornya. IUD yang 

banyak dipakai di Indonesia dewasa ini dari jenis Un Medicated 

yaitu Lippes Loop dan yang dari jenis Medicated Cu T, Cu-7, 

Multiload dan Nova-T. 

2. IUD yang mengandunghormonal 

a. Progestasert –T = Alza T, dengan daya kerja 18 bulan dan dilakukan 

dengan teknik insersi: Plunging (modifiedwithdrawal). 

1) Panjang 36 mm, lebar 32 mm, dengan 2 lembar benang ekor warna 

hitam. 
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2) Mengandung 38 mg progesteron dan barium sulfat, melepaskan 65 

µg progesteron setiaphari. 

3) Tabung insersinya berbentuklengkung. 

b. Mirena 

Mirena adalah IUD yang terbuat dari plastik, berukuran kecil, 

lembut, fleksibel, yang melepaskan sejumlah kecil levonogestrel dalam 

rahim. Mirena merupakan plastik fleksibel berukuran 32 mm berbentuk 

T yang diresapi dengan barium sulfat yang membuat mirena dapat 

terdeteksi dalam pemeriksaan rontgen. Mirena berisi sebuah reservoir 

silindris, melilit batang vertikal, berisi 52 mg levonorgestrel (LNG). 

Setelah penempatan dalam rahim,  LNG  dilepaskan  dalam  dosis  kecil  

melalui  membran polydimethylsiloxane  ke   dalam  rongga   rahim.   

Pelepasan hormon yang rendah menyebabkan efek sampingnya rendah. 

Keunggulan dari IUD ini adalah efektivitasnya tinggi, dengan tingkat 

kesakitan lebih pendek dan lebih ringan. Mirena merupakan sebuah 

pilihan alternatif yang tepat untuk wanita yang tidak dapat mentoleransi 

estrogen untuk kontrasepsinya. Mengurangi frekuensi ovulasi (Rosa, 

2012).  

Cara kerja mirena melakukan perubahan pada konsistensi lendir 

serviks. Lendir serviks menjadi lebih kental sehingga menghambat 

perjalanan sperma untuk bertemu sel telur. Menipiskan endometrium, 

lapisan dinding rahim yang dapat mengurangi kemungkinan implantasi 

embrio pada endometrium Setelah mirena dipasang 3 sampai 6 bulan 

pertama, menstruasi mungkin menjadi tidak teratur. Mirena dapat 
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dilepas dan fertilitas dapat kembali dengan segera (Rosa,2012). 

     Menurut Arum (2011) jenis-jenis Intra Uterine Device (IUD) 

adalah sebagai berikut: 

1. IUD CuT-380A 

Bentuknya kecil, kerangka dari plastik yang fleksibel, berbentuk 

huruf T diselubungi oleh kawat halus yang terbuat dari tembaga (Cu). 

2. IUD lain yang beredar di Indonesia ialah NOVA T(Schering) 

Menurut Hartanto (2003) IUD yang banyak dipakai di Indonesia 

dewasa ini dari jenis unmedicated adalah Lippes Loop dan dari jenis 

Medicated adalah Cu-T 380 A, Multiload 375 dan Nova-T. 

a. LippesLoop 

IUD Lippes Loop terbuat dari bahan polietilen, berbentuk spiral, 

pada bagian tubuhnya mengandung barium sulfat yang menjadikannya 

radio opaque pada pemeriksaan dengansinar-X. 

Menurut Proverawati (2010) IUD Lippes Loop bentuknya seperti 

spiral atau huruf S bersambung. Untuk memudahkan kontrol dan 

dipasang benang pada ekornya. Lippes Loop terdiri dari 4 jenis yang 

berbeda ukuran panjang bagian atasnya. Adapun tipe dari Lippes Loops 

adalah sebagai berikut 

Macam Loop Panjang Berat Warna 

Benang 

LL A 22,5 cm 290 mgr Hitam 

LL B 27,5 cm 526 mgr Biru 

LL C 30,0 cm 615 mgr Kuning 

LL D 30,0 cm 709 mgr Putih 
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Tabel 2.1 Jenis dan Ukuran Lippes Loops 

 

IUD jenis Lippes Loops mempunyai angka kegagalan yang 

rendah. Keuntungan lain dari jenis ini ialah bila terjadi perforasi 

jarang menyebabkan luka atau penyumbatan usus, sebab terbuat dari 

bahan plastik (Proverawati, 2010). 

b. Cu T 380A 

IUD Cu – T 380 A terbuat dari bahan polietilen berbentuk huruf 

T dengan tambahan bahan Barium Sulfat. Pada bagian tubuh yang 

tegak, dibalut tembaga sebanyak 176 mg tembaga dan pada bagian 

tengahnya masing- masing mengandung 68,7 mg tembaga, dengan luas 

permukaan 380 ± 23m2. Ukuran bagian tegak 36 mm dan bagian 

melintang 32 mm, dengan diameter 3 mm. pada bagian ujung bawah 

dikaitkan benang monofilamen polietilen sebagai kontrol dan untuk 

mengeluarkan IUD. 

c. Multiload375 

IUD Multiload 375 (ML 375) terbuat dari polipropilen dan 

mempunyai luas permukaan 250 mm
2 

atau panjang 375 mm
2 

kawat 

halus tembaga yang membalut batang vertikalnya untuk menambah 

efektifitas. Ada tiga jenis ukuran multi load yaitu standar, small, dan 

mini. Bagian lengannya didesain sedemikian rupa sehingga lebih 
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fleksibel dan meminimalkan terjadinya ekspulsi. 

d. Nova –T 

IUD Nova-T mempunyai 200 mm
2 

kawat halus tembaga 

dengan bagian lengan fleksibel dan ujung tumpul sehingga tidak 

menimbulkan luka pada jaringan setempat pada saat dipasang. 

e. Cooper-7 

IUD ini berbentuk angka 7 dengan maksud untuk 

memudahkan pemasangan. Jenis ini mempunyai ukuran diameter 

batang vertikal 32 mm dan ditambahkan gulungan kawat tembaga 

(Cu) yang mempunyai luas permukaan 200  mm
2  

fungsinya  sama  

seperti  halnya  lilitan  tembaga  halus  pada  jenis Copper-T 

(Proverawati, 2010) Jenis kontrasepsi IUD pasca salin aman dengan 

menggunakan IUD Cu T (copper T), sedangkan jenis non copper 

memerlukan penundaan sampai 6 minggu sehingga tidak cocok 

untuk pasca salin (BKKBN, 2014) 
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Gambar 2.1 Jenis IUD 

2.5.2 Indikasi pemasangan IUD 

Menurut Arum (2011) yang dapat menggunakan IUD adalah sebagai berikut: 

1. Usiareproduktif 

2. Keadaanmultipara 

3. Menginginkan penggunaan kontrasepsi jangkapanjang 

4. Menyusui dan menginginkan menggunakankontrasepi 

5. Tidak menyusuibayinya 

6. Setelah mengalami abortus dan tidak terlihat adanyainfeksi 

7. Risiko rendah dariIMS 

8. Tidak menghendaki metodehormonal 

9. Tidak menyukai untuk mengingat-ingat minum pil setiaphari 

2.5.3 Waktu pemasangan IUD 

IUD pasca plasenta aman dan efektif, tetapi tingkat ekspulsinya lebih 

tinggi dibandingkan ekspulsi≥4minggu  pasca  persalinan.  Eskpulsi  dapat  

diturunkan dengan cara melakukan insersi IUD dalam 10 menit setelah 

ekspulsi plasenta, memastikan insersi mencapai fundus uteri, dan dikerjakan 

oleh tenaga medis dan paramedis yang terlatih dan berpengalaman. Jika 48 

jam pasca persalinan telah lewat, insersi IUD ditunda sampai 4 minggu atau 

lebih pasca persalinan. IUD 4 minggu pasca persalinan aman dengan 

menggunakan IUD copper T, sedangkan jenis non copper memerlukan 



34 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

 SKRIPSI   HUBUNGAN DUKUNGAN SUAMI...  GALUH RACHMAWATI G 

 

penundaan sampai 6 minggu pasca persalinan. Pelayanan KB pasca 

persalinan yang dilakukan oleh bidan, mengacu pada Peraturan 

MenteriKesehatan Nomor 1464/MENKES/Per/IX/2010, Pasal 12 tentang 

ijin dan penyelenggaraan praktik bidan, dimana dinyatakan bahwa bidan 

dapat : 1) memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi 

perempuan  dan keluarga berencana. 2) memberikan alat kontrasepsi oral 

dan kondom, dan dalam Pasal 13 dinyatakan bahwa bidan berwenang 

memberikan pelayanan : 1) pemberian alat  kontrasepsi  suntikan,  alat  

kontrasepsi  dalam  rahim  dan  memberikan alat kontrasepsi bawah kulit. 2) 

pelayanan tersebut hanya dapat diberikan oleh bidan yang terlatih 

(Kemenkes RI, 2014). 

2.5.4 Cara kerja IUD 

Mekanisme  kerja  yang  pasti  dari  kontrasepsi  

IUDbelumdiketahui.Ada beberapa mekanisme kerja kontrasepsi IUD yang 

telah diajukan: 

1. Timbulnya reaksi radang lokal yang non spesifik di dalam cavum uteri 

sehingga implantasi sel telur yang telah dibuahiterganggu. 

Di samping itu, dengan munculnya leukosit, makrofag, foreign body 

giant cells, sel mononuklear dan sel plasma yang dapat mengakibatkan 

lisis dari spermatozoa atau ovum dan blastokista. 

2. Produksi lokal prostaglandin yang meninggi, yang menyebabkan 

terhambatnya implantasi. 

3. Gangguan atau terlepasnya blastokista yang telah berimplantasi di dalam 

endometrium. 
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4. Pergerakan ovum yang bertambah cepat di dalam tubafallopii. 

5. Immobilisasi spermatozoa saat melewati cavum uteri (Hartanto,2003). 

 Menurut Saifuddin, dkk (2006) cara kerja pemasangan IUD adalah 

sebagai berikut: 

1. Menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tubafalofii. 

2. Memengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavumuteri. 

3. IUD bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu, walaupun 

IUD membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan 

dan mengurangi kemampuan sperma untukfertilisasi. 

4. Memungkinkan utnuk mencegah implantasi telur dalamuterus. 

2.6 Konsep Kepuasaan 

2.6.1 Pengertian Kepuasaan 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

dialami setelah membandingkan antara persepsi kinerja atau hasil suatu 

produk dengan harapan-harapannya (Kotler, 2003).   

Sebenarnya untuk memberikan layanan yang memuaskan pelanggan 

yakni dengan memberikan kenyataan (perception) sesuai harapan 

(expectation) pelanggan. Sebaliknya, jika kenyataan lebih kecil 

dibandingkan dengan harapan, maka pelanggan akan menjadi kecewa, 

minimal kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan melebihi apa 

yang diharapkan oleh pelanggan (Dittmer, 2002). 

2.6.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harapan 

1. Kebutuhan Pelanggan 
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Seorang pemasar harus mengetahui kebutuhan pelanggan dan berusaha 

memberikan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

2. Janji  

Seorang penjual biasanya terlalu mengobral janji agar calon pelanggan 

tertarik membeli. Namun, perlu diingat bahwa bila janji tersebut tidak 

dapat terpenuhi akan dapat mengecewakan calon pelanggan. Oleh karena 

itu seorang penjual idealnya tidak perlu terlalu banyak memberi janji, 

pastikan bahwa yang sudah dijanjikan akan dapat ditepati. 

3. Pengalaman masa lalu 

Seorang pelanggan yang merasa puas setelah datang berkunjung ke 

sebuah tempat pelayanan akan berharap tetap mendapat pelayanan yang 

memuaskan pada saat kunjungan berikutnya (Umiarso & Imam, 2011).  

Akseptor KB adalah pasangan usia subur yang menggunakan salah 

satu alat kontrasepsi. Kontrasepsi IUD merupakan metode kontrasepsi 

dengan jalan menyisipkan alat pada uterus wanita sebagai pencegahan 

kehamilan kepada wanita usia subur dangan jangka waktu lama 

tergantung pemilihan IUD. 

2.6.3 Pengertian Kepuasan Pasien 

Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan dimana kebutuhan, 

keinginan dan harapan pelanggan dapat terpenuhi, melebihi produk yang 

dikonsumsi. Memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dalam hal ini 

pasien adalah hal penting yang mempengaruhi kepuasan pasien. Pasien yang 

puas merupakan aset yang sangat berharga karena apabila pasien puas 

mereka akan terus melakukan pemakaian terhadap jasa pilihannya, tetapi 
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jika pasien merasa tidak puas mereka akan memberitahukan dua kali lebih 

hebat kepada orang lain tentang pengalaman buruknya. Untuk menciptakan 

kepuasan pasien suatu perusahaan atau rumah sakit harus menciptakan dan 

mengelola suatu system untuk memperoleh pasien yang lebih banyak dan 

kemampuan untuk mempertahankan pasiennya. Kepuasan konsumen atas 

suatu produk dengan kinerja yang dirasakan konsumen atas poduk tersebut. 

Jika kinerja produk lebih tinggi dari harapan konsumen maka konsumen 

akan mengalami kepuasan. (Mamik, 2010). 

Dalam penelitian ini peneliti menitik beratkan pada kepuasan pasien. 

Pasien adalah orang yang karena kelemahan fisik atau mentalnya 

menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti 

pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan uraian dari 

beberapa ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

pasien adalah perasaan senang, puas individu karena terpenuhinya harapan 

atau keinginan dalam menerima jasa pelayanan kesehatan. 

2.6.4 Faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien 

Menurut pendapat Budiastuti (2002) mengemukakan bahwa pasien 

dalam mengevaluasi kepuasan terhadap jasa pelayanan yang diterima 

mengacu pada beberapa faktor, antara lain : 

1. Kualitas produk dan jasa 

Pasien akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan 

bahwa produk atau jasa yang digunakan berkualitas. Persepsi konsumen 

terhadap kualitas poduk atau jasa dipengaruhi oleh dua hal yaitu 

kenyataan kualitas poduk atau jasa yang sesungguhnya dan komunikasi 
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perusahaan terutama iklan dalam mempromosikan rumah sakitnya. 

2.  Kualitas pelayanan 

Memegang peranan penting dalam industri jasa. Pelanggan dalam hal ini 

pasien akan merasa puas jika mereka memperoleh pelayanan yang baik 

atau sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Faktor emosional 

Pasien yang merasa bangga dan yakin bahwa orang lain kagum 

terhadap konsumen bila dalam hal ini pasien memilih rumah sakit yang 

sudah mempunyai pandangan “rumah sakit mahal”, cenderung memiliki 

tingkat kepuasan yang lebih tinggi. 

4. Biaya  

 Biayamerupakan aspek penting, namun yang terpenting dalam 

penentuan kualitas guna mencapai kepuasan pasien. Meskipun demikian 

elemen ini mempengaruhi pasien dari segi biaya yang dikeluarkan, 

biasanya semakin mahal harga perawatan maka pasien mempunyai 

harapan yang lebih besar. Sedangkan rumah sakit yang berkualitas sama 

tetapi berharga murah, memberi nilai yang lebih tinggi pada pasien.  

Mendapatkan produk atau jasa, pasien yang tidak perlu 

mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk 

mendapatkan jasa pelayanan, cenderung puas terhadap jasa pelayanan 

tersebut. 

5. Keandalan (reliability) 

Sejauhmana kemungkinan kecil akan mengalami ketidakpuasan 

atau ketidaksesuaian dengan harapan atas pelayanan yang diberikan. Hal 
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ini dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki oleh perawat didalam 

memberikan jasa keperawatannya yaitu dengan kemampuan dan 

pengalaman yang baik terhadap memberikan pelayanan.  

6. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to spesification) 

Sejauh mana karakteristik pelayanan memenuhi standart-standart 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya : standar keamanan dan emisi 

terpenuhi seperti peralatan pengobatan. 

7. Daya tahan (durability) 

Berkaitan dengan beberapa lama produk tersebut digunakan. 

Dimensi ini mencakup umur teknis maupun umur ekonomis dalam 

penggunaan peralatan rumah sakit, misalnya : peralatan bedah, alat 

transportasi, dan sebagainya. 

 

2.7 Konsep Teori Health Promotion Model 

2.7.1 Model Promosi Kesehatan (Health PromotionModel) 

Model Promosi Kesehatan adalah suatu cara untuk menggambarkan 

interaksi manusia dalam lingkungan fisik dan interpersonalnya dalam 

berbagai dimensi. Health Promotion Model berasal dari penelitian tentang 

faktor persepsi kognitif dan faktor modifikasi tingkah laku yang 

mempengaruhi dan meramalkan tentang perilaku kesehatan. Model ini 

menggabungkan dua teori yaitu dari teori Nilai penghargaan (Expectancy-

value) dan teori pembelajaran sosial (Social Cognitive Theory)Pender et 

al,(2002). Berikut adalah Komponen Health Promotion Model: 
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Gambar 2.2 kerangka kerja teori HPM oleh Nola J Pender 
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a. Karakteristik individu dan pengalaman individu 

Setiap manusia memiliki ciri-ciri dan pengalaman yang dapat 

mempengaruhi tindakannya. Karakteristik tersebut mampu mendorong 

wanita usia subur untuk menggunakan kontrasepsi IUD. 

1. Pengalaman masa lalu 

Pengalaman sebelumnya menjadi suatu pengetahuan yang spesifik. 

Pada wanita dengan multipara yang sudah menggunakan jenis KB 

selain IUD dapat lebih membandingkan bagaimana efek dari 

penggunaaan KB, selain itu perlu dikaji bagaimana pengetahuan klien 

tentang KB. Hal ini merupakan landasan bagi perawat memberikan 

promosi kesehatan dan membantu klien dengan mengajar klien 

bagaimana bertindak dan menimbulkan potensi dan sikap yang postif 

melalui pengalaman yang sukses dalam melakukan perawatan. 

2. Faktor personal 

Faktor personal dalam model promosi kesehatan perlu dilakukan 

pengkajian meliputi: 

1).   Biologi: usia dan jumlah anak 

2). Psikologi: bagaimana seorang perempuan memilih jenis 

kontrasepsi, motivasi wanita dalam menggunakan kontrasepsi, 

kemauan untuk memeriksakan diri jika terjadi keluhan 

3). Sosiokultural: suku, etnis, pendidikan ibu dan status sosial 

ekonomi, budaya yang mempengaruhi menggunakan kontrasepsi 

(sepserti perilaku, agama, aktifitas) 

b.  Perilaku spesifik, pengetahuan dan sikap 
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1. Keuntungan dari tindakan yang dirasakan/manfaaat tindakan 

Manfaat tindakan secara langsung memotivasi perilaku dan secara 

tidak langsung menjadi faktor penentu rencana kegiatan untuk 

mencapai manfaat sebagai hasil. Seseorang merasakan sangat 

membutuhkan pengetahuan untuk menggunakan IUD. Maka 

promosi kesehatan yang dirancang harus benar-benar dimanfaatkan 

oleh klien.  

2. Hambatan daalam bertindak yang dirasakan 

Mengkaji apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan upaya 

penggunaan kontrasepsi, misalnya : budaya yang melarang klien 

untuk menggunakan kontrasepsi sehingga klien tidak bersedia 

mengikuti program KB. 

3. Kemajuan diri (self efficacy) 

Efikasi diri merupakan salah satu hal terpenting dalam 

mempengaruhi diri sendiri untuk membentuk sebuah motivasi. 

Efikasi diri mempengaruhi tingkatan pencapaian tujuan, kekuatan 

untuk berkomitmen, seberapa besar usaha yang diperlukan, dan 

bagaimana meningkatkan motivasi ketika menurun. Pengetahuan 

seseorang tentang kemajuan diri didasarkan pada 4 tipe informasi: 

a). Umpan balik eksternal yang diberikan oleh orang lain. 

Pencapaian hasil dari perilaku dan evaluasi standar diri. b). 

Pengalaman orang lain dan evaluasi diri dan umpan balik dari 

mereka. c). Ajakan orang lain dan d). Status psikologi: kecemasan, 

ketakutan, ketenangan dari orang yang menilai. 
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4. Sikap yang berhubungan dengan aktivitas terkait yang 

mempengaruhi 

Pengaruh terhadap perilaku menunjukan suatu reaksi emosional 

langsung dapat positif atau negatif. Perilaku yang memberi pengaruh 

positif sering diulangi. Sedangkan perilaku negatif dibatasi atau 

dikurangi. 

5. Pengaruh interpersonal 

Sumber utama interpersonal adalah keluarga, kelompok dan pemberi 

pengaruh pelayanan kesehatan. Sebagai seorang tenaga kesehatan 

perlu menggali bagaimana sumber utama dukungan seseorang yaitu 

keluarga, dalam hal ini suami merupakan anggota keluarga yang 

paling dekat dan paaling sering berinteraksi dengan wanita untu 

memeberikan motivasi yang cukup bisa mempengaruhi 

pengetahuan, keyakinan wanita untuk menggunakan IUD dan 

mencapai kepuasaan dalam penggunaan IUD. 

6. Pengaruh situasional 

Pengaruh situasional dapat menjadi kunci untuk pengembangan 

strategi efektif yang baru untuk memfasilitasi dan mempertahankan 

perilaku promosi kesehatan dalam populas, yang perlu dikaji adalah 

bagaimana persepsi sesorang dalam kebijakan pemerintah dalam 

upaya program KB. 

 

 



44 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

 SKRIPSI   HUBUNGAN DUKUNGAN SUAMI...  GALUH RACHMAWATI G 

 

2.7.2 Proposisi Model PromosiKesehatan 

Empat belas pernyataan teoritis yang berasal dari model promosi 

kesehatan dalam praktek keperawatan Pender et al,(2002) dalam (Tomey, 

2009) Perilaku sebelumnya dan karakteristik yang diperoleh mempengaruhi 

kepercayaan dan perilaku untuk meningkatkan kesehatan. 

1. Manusia melakukan perubahan perilaku dimana mereka mengharapkan 

keuntungan yang bernilai bagidirinya. 

2. Rintangan yang dirasakan dapat menjadi penghambat kesanggupan 

melakukan tindakan, suatu mediator perilaku sebagaimana 

perilakunyata. 

3. Promosi atau pemanfaatan diri akan menambah kemampuan untuk 

melakukan tindakan dan perbuatan dariperilaku 

4. Pemanfaatan diri yang terbesar akan menghasilkan sedikit rintangan 

pada  perilaku kesehatanspesifik. 

5. Pengaruh positif pada perilaku akibat pemanfaatan diri yang baik  dapat 

menambah hasilpositif. 

6. Ketika emosi yang positif atau pengaruh yang berhubungan dengan  

perilaku, maka kemungkinan menambah komitmen untukbertindak. 

7. Manusia lebih suka melakukan promosi kesehatan ketika model 

perilaku itu menarik, perilaku yang diharapkan terjadi dan dapat 

mendukung perilaku yang sudah ada. 

8. Keluarga, kelompok dan pemberi layanan kesehatan adalah sumber 

interpersonal yang penting yang mempengaruhi, menambah atau 

mengurangi keinginan untuk berperilaku promosikesehatan. 
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9. Pengaruh situasional pada lingkungan eksternal dapat menambah atau 

mengurangi keinginan untuk berpartisipasi dalam perilaku 

promosikesehatan. 

10. Komitmen terbesar pada suatu rencana kegiatan yang spesifik lebih 

memungkinkan perilaku promosi kesehatan dipertahankan untuk 

jangka waktu yanglama. 

11. Komitmen pada rencana kegiatan kemungkinan kurang menunjukan 

perilaku yang diharapkan dimana seseorang mempunyai kontrol yang 

sedikit kebutuhan yang diinginkan tidaktersedia. 

12. Komitmen pada rencana kegiatan kurang menunjukkan perilaku yang 

diharapkan ketika tindakan-tindakan lain lebih atraktif dan juga lebih 

suka pada perilaku yang diharapkan 

13. Seseorang dapat memodifikasi kognisi, mempengaruhi interpersonal 

dan lingkungan fisik yang mendorong rnelakukan tindakankesehatan. 

2.7.3 Hasil perilaku 

 Hasil perilaku promosi kesehatan adalah tindakan akhir atau hasil 

tindakan. Perilaku ini akhirnya secara langsung ditunjukan pada pencapaian 

hasil kesehatan positif untuk klien. Perilaku promosi kesehatan terutama 

sekali terintegritas dalam  gaya hidup sehat yang menyerap pada semua aspek 

kehidupan seharusnya mengakibatkan peningkatan kemampuan fungsional 

dan kualitas hidup yang lebih baik pada semua tingkatperkembangan 
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2.8 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.2 Keaslian penelitian 

No Judul Karya Ilmiah dan 

Penulis 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil 

1 Hubungan Antara 

Dukungan Suami terhadap 

Istri dengan keputusan 

penggunaan alat 

kontrasepsi di wilayah 

kerja Puskesmas Ngemplak 

Boyolali  

(Bela,2015) 

- D : kuantitatif, 

metode survey 

analitik dengan 

pendekatan cross 

sectional 

- S : 48 orang dengan 

purposive sampling 

- V :  

 Independen : 

Dukungan Suami 

terhadap Istri 

 Dependen : 

keputusan 

penggunaan alat 

kontrasepsi 

- I  : kuesioner 

- A : chi-square 

Terdapat hubungan 

Antara Dukungan 

Suami terhadap Istri 

dengan keputusan 

penggunaan alat 

kontrasepsi di wilayah 

kerja Puskesmas 

Ngemplak Boyolali  

 

2 Gambaran Tingkat 

Pengetahuan, Pengalaman 

dan Dukungan Suami 

dalam Penggunaan 

Kontrasepsi di Desa 

Bendosari Boyolali 

(Inesti,2016) 

- D : Deskriptif  

- S : 67 pasangan 

dengan proportional 

ramdom sampling 

- V : Gambaran 

Tingkat 

Pengetahuan, 

Pengalaman dan 

Dukungan Suami 

dalam Penggunaan 

Kontrasepsi 

- I  : kuesioner 

- A : univarat 

- Penelitian 

menunjukan bahwa 

pengatahuan ibu 

usia subur tentang 

kontrasepsi 

sebagian besar 

cukup 

- Pengalaman dan 

penggunaan 

kontrasepsi pada ibu 

pasangan usia subur 

pengguna 

kontrasepsi 

sebagian besar baik 

- Dukungan suami 

dalam pengunaan 

kontrasepsi terhadap 

ibu pasangan usia 

subur pengguna 

kontrasepsi tidak 

mendukung 
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3 Hubungan Antara Harga 

Diri (Self Esteem) dan 

Kepuasan seksual pada 

Wanita yang melakukan 

Histerektomi 

(Theodora,2016) 

- D : kuantitatif, cross 

sectional 

- S : 41 orang dengan 

icidental sampling 

- V :  

 Independen : Harga 

Diri (Self Esteem) 

 Dependen : 

kepusan seksual 

pada wanita yang 

melakukan 

histrektomi 

- I  : state self esteem 

scale, skala likert 

- A : analisa aitem (uji 

reabilitas), analisa 

deskriptif 

Adanya hubungan 

positif yang signifikan 

Antara Harga Diri (Self 

Esteem) dan Kepuasan 

seksual pada Wanita 

yang melakukan 

Histerektomi 

 

4 Adaptasi skala efikasi diri 

kontrasepsi untuk pria dan 

wanita Meksiko 

heteroseksual usia 

reproduksi 

(Arias ML,Champion,Soto, 

2016) 

 

- D :  Deskriptif cross 

sectional 

- S : 160 sampel  

- V :  

 Independen 

:aadaptasi skala 

efikasi diri 

kontrasepsi 

 Dependen : pria 

dan wanita 

heteroseksual usia 

reproduktif 

- I  : informed consent, 

Skala Self-Efikasi 

Kontrasepsi 

- A : chi-square 

Korelasi positif antara 

self-efficacy dan 

penggunaan metode 

keluarga berencana 

diidentifikasikan. Skala 

ini dapat digunakan di 

kalangan pria dan 

wanita heteroseksual 

pria usia reproduksi. 

5 Pemberdayaan perempuan 

dan penggunaan 

kontrasepsi 

(Patrikar S.R., Basannar 

D.R, Sharma , 2014) 

 

- D :  Penelitian cross 

sectional  

- S : 384 sampel 

wanita 

- V :  

 Independen :alat 

kontrasepsi oleh 

perempuan 

 Dependen : 

pemberdayaaan 

perempuan 

- I  : kuesioner pretest 

dan validated, 

wawancara 

- A : chi-square 

Temuan survei 

menunjukkan bahwa 

proses pengambilan 

keputusan keluarga 

bersama-sama dibagi 

oleh kedua pasangan 

dan dapat disimpulkan 

bahwa otonomi 

perempuan memainkan 

peran penting dalam 

pemanfaatan layanan 

keluarga berencana. 
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6. Hubungan Pengetahuan, 

Dukungan Suami Dan 

Budaya Dengan 

Penggunaan Alat 

Kontrasepsi Implant Pada 

Pasangan Usia Subur Di 

Wilayah Kerja Puskesmas 

Abeli Kecamatan Abeli  

Kota Kendari Tahun 2016 

(Hasmiatin,2016) 

- D :  analitik 

observasional  

- S : 58 orang 

(proposional random 

sampling) 

- V :  

- Independen : 

Hubungan 

Pengetahuan, 

Dukungan Suami 

Dan Budaya 

Dependen : 

Penggunaan Alat 

Kontrasepsi Implant 

Pada Pasangan Usia 

Subur  

- I  : kuesioner  

- A : chi-square 

Ada hubungan 

Pengetahuan,Dukungan 

Suami Dan Budaya 

Dengan Penggunaan 

Alat Kontrasepsi 

Implant Pada Pasangan 

Usia Subur Di Wilayah 

Kerja Puskesmas Abeli 

Kecamatan Abeli Kota 

Kendari Tahun 2016 

 

7 Gambaran Tingkat 

Kepuasan Pus Terhadap 

Pemakaian Kb Suntik 3 

Bulan Di Bpm Lilik 

Rukiyanah ,  

Di Desa Lembeyan Wetan 

Kab. Magetan 

(Sundari, 2016) 

- D :  deskriptif 

- S : 50 PUS 

- V :  

tingkat kepuasan 

pasangan usia subur 

terhadap 

penggunaan KB 

suntik 3 bulan. 

-  I  : kuesioner  

- A : chi-square 

Hasil penelitian 

menunjukan gambaran 

tingkat kepuasan PUS 

terhadap penggunaan 

KB suntik 3 bulan 

yaitu sebagian besar 

responden yaitu 25 

Responden (50 %) 

menyatakan tidak puas, 

12% menyatakan 

sangat tidak puas, 24% 

menyatakan puas dan 

14% menyatakan 

sangat puas terhadap 

pemakaian DMPA. 

8 Hubungan Faktor 

Pelayanan Keluarga 

Berencana 

Dengan Pemilihan Alat 

Kontrasepsi Dalam Rahim 

(Rosni Lubis, 2017) 

- D :  analitik 

komparatif  

- S : 96 orang 

(Proportionate 

Stratified Random 

Sampling) 

- V : 

- Independen : faktor 

pelayanan keluarga 

berencana 

- dependen : 

pemilihan alat 

kontrasepsi dalam 

rahim 

- I  : kuesioner  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

dari 5 aspek pelayanan 

keluarga berencana 

(prosedur, petugas, 

biaya, sarana prasarana, 

dan informasi) yang 

memiliki hubungan 

dengan pemilihan alat 

kontrasepsi dalam 

rahim adalah aspek 

informasi (p=0,000; 

OR=13,79). 

Berdasarkan 

karakteristik subyek 
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- A : chi-square dan 

regresi logistic 

ganda 

penelitian (umur, 

pendidikan, pekerjaan, 

jumlah anak dan 

penyakit kandungan) 

yang memiliki 

hubungan dengan 

pemilihan alat 

kontrasepsi dalam 

rahim adalah penyakit 

kandungan (p=0,014; 

OR=0,33). Faktor yang 

paling dominan 

berhubungan dengan 

pemilihan alat 

kontrasepsi dalam 

rahim adalah 

informasi (p= 0,001; 

OR=11,42). 

9 Deskriptif Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Wus 

Tidak Menggunakan 

Kontrasepsi. 

(Ratifah,2014) 

- D :  cross sectional 

- S : 61 orang simple 

random sampling 

- V : faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

wus tidak 

menggunakan  

kontrasepsi 

- I  : kuesioner  

 

 
 Pengetahuan 

responden tentang efek 

samping kontrasepsi 

yang cukup banyak 

mayoritas 42 responden 

(68,85%). Kebanyakan 

suami tidak mendukung 

penggunaan 

kontrasepsi sebesar 52 

responden (85.25%). 

Mayoritas responden 

memiliki paritas 

primipara, memiliki 

pengetahuan yang 

cukup tentang efek 

samping kontrasepsi 

dan suami tidak 

mendukung 

penggunaan 

kontrasepsi. 

10 Pengaruh Pengetahuan 

Mengenai Program KB 

Terhadap Kemantapan 

Pemilihan Alat 

Kontrasepsi Di Rsia 

Aprillia Cilacap 

(Dyah Retnani Basuki, 

Retno Soesilowati, 2015) 

- D :  after only with 

control design 

- S : 80 responden 

dengan 40 kontrol 

dan 40 perlakuan 

(proportional cluster 

random sampling) 

- V : 

hasil penelitian 

didapatkan ada 

perbedaan pengetahuan 

antara kelompok diberi 

konseling dengan tidak 

diberi 

konseling dengan 

p<0,001) dan ada 

perbedaan kemantapan 
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- Independen : 

pengaruh 

pengetahuan 

mengenai program 

kb 

- dependen : terhadap 

kemantapan 

pemilihan alat 

kontrasepsi 

- I  : kuesioner  

- A : uji T 2 sampel 

bebas (Two 

independent sample 

T-Test). 

dalam pemilihan alat 

kontrasepsi 

pada calon akseptor KB 

antara kelompok diberi 

konseling dengan tidak 

diberi konseling 

dengan p<0,001). 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diukur  :  

Tidak diukur :  

Gambar 3.1  Kerangka konseptual hubungan dukungan suami, self efficacy dengan 

kepuasan penggunaan kontrasepsi IUD di Puskesmas Mojo Surabaya menggunakan 

teori Health Promotion Model oleh Nola J Pender (Nursalam, 2017) 
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      Berdasarkan teori Health Promotion Model (HPM) bahwa perilaku 

kesehatan individu dipengaruhi oleh tiga determinan, yaitu karakteristik dan 

pengalaman individu (perilaku kesehatan dan faktor personal), 

behaviorspesific cognitions and affect (diantaranya keuntungan, hambatan, 

kemampuan, dan perceived self efficacy dan situation influence). Faktor 

personal dan self efficacy mempunyai efek langsung dan tidak langsung pada 

perilaku promosi kesehatan yang akan dipilih. Sesuai dengan teori sosial 

kognitif, faktor personal dan self efficacy mempunyai pengaruh tidak 

langsung pada perilaku promosi kesehatan melalui persepsi terhadap kemjuan 

diri, keuntungan, rintangan, dan pengaruh aktifitas. Selain dari self efficacy, 

pengaruh interpersonal yang merupakan kognisi tentang perilaku, 

kepercayaan, atau sikap orang lain dimana sumber utama interpersonal adalah 

keluarga (suami) dan pemberi pengaruh pelayanan kesehatan. Pengaruh 

interpersonal terdiri atas norma (harapan orang lain), dukungan sosial 

(instrumental dan dorongan emosional), serta model (belajar dari pengalaman 

orang lain). Dalam teori kognitif sosial seperti adanya tekanan sosial atau 

desakan untuk komitmen pada rencana kegiatan, contohnya motivasi yang 

cukup dari suami akan membuat istri merasa puas menggunakan kontrasepsi 

IUD sehingga istri dapat konsisten dalam penggunaan IUD. 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah: 

H1: Ada hubungan antara self efficacy dengan kepuasaan penggunaan 

kontrasepsi IUD di Puskesmas Mojo Surabaya. 
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H1: Ada hubungan antara dukungan suami dengan kepuasaan 

penggunaan kontrasepsi IUD di Puskesmas Mojo Surabaya 
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BAB 4 

METODE  PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan atau desain penelitian adalah sesuatu yang sangat penting 

dalam penelitian, yang memungkinkan pemaksimalan kontrol berupa faktor 

yang bisa mempengaruhi akurasi suatu hasil (Nursalam, 2016). Rancangan 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasional yang dilaksanakan 

untuk mengembangkan hubungan antarvariabel dan menjelaskan hubungan 

yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross-sectional, 

yaitu suatu penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran atau 

observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali, pada suatu 

saat (Nursalam, 2016). Peneliti juga menggunakan desain penelitian potong 

silang (cross sectional), dalam penelitian ini, variabel independen (dukungan 

suami dan self efficacy) dan dependen (kepuasan penggunaan IUD) yang 

terjadi pada objek penelitian dikumpulkan atau diukur secara simultan (dalam 

waktu yang bersamaan) (Notoatmodjo, 2010). 

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel dan Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi penelitian adalah semua objek yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan  (Nursalam, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah Ibu 

sebagai akseptor IUD di Puskesmas Mojo. 

4.2.2 Sampel 

Sugiyono (2011) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak 
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mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi. Sampel penelitian adalah objek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmojo, 2010). Sampel 

ditetapkan berdasarkan kriteria inklusi 

1. Kriteria inklusi : 

a. Wanita usia subur usia 

b. Wanita pengguna IUD lebih dari 3 bulan 

c. Wanita yang memiliki suami dan tinggal satu rumah 

d. Wanita dengan multipara 

2. Kriteria ekslusi : 

a. Wanita yang tidak dapat berbahasa indonesia 

b. Wanita yang tidak bisa baca tulis  

4.2.3 Teknik Sampling 

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dan populasi untuk dapat 

mewakili populasi di tentukan dengan rumus (Nursalam, 2016). 

n =            N 

 

1+ N(d)² 

 

Keterangan : 

N : besar populasi 

n : besar sampel 

d² : tingkat signifikan (p) 

perempuan pengguna IUD 
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n =         160 

         1+160(0,05)² 

=         160 

            1 + 0,4 

=          160 

     1,4 

  =     114 

Dalam penelitian ini menggunakan Probability sampling yaitu setiap 

subjek dalam populasi mempunyai kesempatan untuk terpilih atau tidak 

terpilih sebagai sampel Berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi, besar sampel 

yang ditetapkan sebesar 114 sampel.Dikarenakan keterbatasan peneliti, 

sample akan diambil berdasarkan strata atau kedudukan subjek di 

masyarakatmaka pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling. 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

4.3.1 Variabel penelitian 

Variabel adalah perilaku atau karakteristik yang memberikan nilai beda 

terhadap sesuatu (Nursalam, 2016). Dalam penelitian ini dibedakan antara 

variabel independen dan dependen. 

4.3.2 Variabel independen (bebas) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi nilai variabel 

lain (Nursalam 2016). Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

dukungan suami dan self efficacy. 
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4.3.3 Variabel dependen (terikat) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain 

(Nursalam 2016). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepuasaan 

penggunaan kontrasepsi IUD di Mojo. 

4.3.4 Definisi operasional 

Definisi operasional adalah uraian tentang batasan variabel yang 

dimaksud atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan 

(Notoatmodjo, 2010). 

Tabel 4.1 Definisi operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Independen 

Dukungan 

suami 

Suatu tindakan 

suami yang 

diharapkan 

dapat membantu 

dan memotivasi 

istri agar 

mencapai 

kepuasan dalam 

menggunakan 

IUD 

1. Dukungan 

emosional 

2. Dukungan 

informasi 

3. Dukungan 

instrumenttal 

4. Dukungan 

penghargaan 

5. Dukungan 

sosial 

kuesioner Ordinal Penilaian : 

1. Sangat 

setuju : 

4 

2. Setuju : 

3 

3. Tidak 

setuju : 

2 

4. Sangat 

tidak 

setuju : 

1 

 

Dukungan 

suami baik : 

40-32 

Dukungan 

suami 

sedang : 31-

24 

Dukungan 

suami 

kurang : ≤ 

23 
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Self Efficacy Penilaian 

seseorang 

terhadap 

kemampuannya 

sendiri untuk 

menggunakan 

IUD sebagai alat 

kontrasepsi 

1. Yakin bahwa 

IUD 

merupakan 

alat 

kontrasepsi 

yang mudah 

digunakan 

(magnitude) 

2. Keyakinan 

seseorang 

datang ke RS 

untuk 

memasang 

IUD 

(generality) 

3. Keyakinan 

seseorang 

untuk tetap 

menggunakan 

IUD 

(strength) 

 

Kuesioner  

 

Ordinal  1. Sangat 

setuju : 

4 

2. Setuju : 

3 

3. Tidak 

setuju : 

2 

4. Sangat 

tidak 

setuju : 

1 

 

Keyakina

n baik : 

32-40 

Keyakina

n cukup : 

31- 24 

Keyakina

n kurang : 

≤ 23 

Dependen 

Tingkatan 

kepuasaan 

wanita 

terhadap 

pemakaian 

IUD  

Perasaan puas 

wanita usia 

subur terhadap 

produk 

kontrasepsi IUD 

1.puas dengan 

kualitas   produk 

/ jasa  

2.puas dengan 

kualitas 

pelayanan  

3.yakin 

bahwa IUD 

lebih unggul 

dibanding 

kontrasepsi 

lain 

4.setuju dengan  

biaya  

5.setuju dengan 

keandalan  

6.Kesesuaian 

dengan 

spesifikasi 

7.puas dengan 

daya tahan IUD 

kuesioner Ordinal 1. Sangat 

setuju : 

4 

2. Setuju : 

3 

3. Tidak 

setuju : 

2 

4. Sangat 

tidak 

setuju : 

1 

 

Sangat 

puas : 45-

56 

Puas : 44-

34 

Tidak 

puas : 

33-22  

Sangat 

tidak puas 

: <22 
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4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat ukur yang digunakan dalam 

pengumpulan data yang ditujukan kepada responden yang akan diteliti 

(Nursalam, 2016). 

1. Kuesioner data demografi 

Kuesioner data demografi merupakan kuesioner yang dilampirkan 

untuk mengetahui secara umum pada responden. Ada 7 pertanyaan yang 

terdiri atas data usia sesuai dengan WHO yai wanita usia subur 15-49 

tahun, etnis/suku responden (jawa, madura, sunda, sumatra), agama 

(islam, kristen, katolik, hindu, budha), pekerjaan responden PNS, Swasta, 

wiraswasta, IRT, dan lain-lain , pendidikan terakhir (SD, SMP, SMA, PT) 

, pendapatan perbulan (>Rp. 3.000.000, <Rp. 3.000.000), dan jumlah anak 

(2,3,4,5). 

2. Kuesioner dukungan suami 

Instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah Instrumen untuk 

mengukur dukungan suami menggunakan instrumen yang diadopsi dari 

Siti Asupah (2013). Kuisioner ini menggunakan skala likert dengan pilihan 

jawaban selalu, sering, jarang, tidak pernah. Terdapat 10 pertanyaan 

nomor 1&2 merupakan dukungan emosional, 3&4 merupakan pertanyaan 

tentang dukungan penghargaan, 5&6 pertanyaan mengenai dukungan 

informasional, pertanyaan nomor 7&8 merupakan dukungan sosial, dan 

nomor 9&10 merupakan pertanyaan dukungan suami berupa dukungan 

instrumental. 

 



60 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 SKRIPSI   HUBUNGAN DUKUNGAN SUAMI...  GALUH RACHMAWATI G 

 

Variabel Favorable Unfavorable  ∑ 

Dukungan emosional 1&2 - 2 

Dukungan informasional 5&6 - 2 

Dukungan instrumental 9&10 - 2 

Dukungan  penghargaan 3&4 - 2 

Dukungan sosial 7&8 - 2 

Total pertanyaan                                                                              10 

Tabel 4.2 kuesioner dukungan suami 

3. Kuesioner self efficacy 

Instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah kusioner. Instrumen 

untuk mengukur self efficacy hasil modifikasi dari peneliti Hikmah (2016) 

di ukur dengan skala ordinal, dengan pilihan jawaban yang terdiri dari 

sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Ada 10 

pertanyaan nomor 1,2,3 merupakan pertanyaan keyakin bahwa IUD 

merupakan alat kontrasepsi yang mudah digunakan, nomor 4,5,6,7 

merupakan pertanyaan tentang keyakinan untuk datang dan menggunakan 

IUD, nomor 8,9,10 merupakan pertanyaan tentang keyakinan untuk tetap 

menggunakan IUD.  

Variabel Favorable Unfavorable  ∑ 

Yakin bahwa IUD merupakan alat 

kontrasepsi yang mudah 

digunakan (magnitude) 

1,2&3 - 3 

Keyakinan seseorang datang ke 

RS untuk memasang IUD 

(generality) 

4,5,6&7 - 4 

Keyakinan seseorang untuk tetap 

menggunakan IUD (strength) 

8,9&10 - 3 

 Total pertanyaan                                                                              10 

Tabel 4.3 kuesioner self efficacy 

4. Kuesioner kepuasan 

Instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah Instrumen untuk 

kepuasan menggunakan instrumen yang diadopsi dari penelitian Sundari 
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(2016). Kuisioner ini menggunakan skala likert. Kisi- kisi Alat Ukur 

Tingkat Kepuasan Skala: Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Setuju, 

Sangat setuju. Ada 14 pertanyaan tentang kualitas produk/jasa nomor 

(1,2), Kualitas pelayan (3&4), yakin bahwa IUD lebih unggul dibanding 

kontrasepsi yang lain nomor (5,6), faktorbiaya (7,8), Faktor keandalan 

nomor (9,10), nomor (11,12) kesesuaian dengan spesifikasi, nomor 

(13,14) puas dengan daya tahan IUD. 

Variabel Favorable Unfavorable  ∑ 

Kualitas produk/jas 1,2 - 3 

Kualitas pelayan 3,4 - 4 

Faktor emosional 5,6 - 3 

Biaya 7,8 -  

Keandala 9,10 -  

Spesifikasi  11,12 -  

Daya tahan 13,14 -  

 Total pertanyaan                                                                              14 

Tabel 4.4 kuesioner kepuasan 

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan di Puskesmas Mojo 

Surabaya dengan alasan di wilayah Puskesmas Mojo merupakan cakupan 

pengguna IUD terbesar di kota Surabaya. Waktu penelitian dilaksanakan  

mulai bulan Oktober sampai Desember 2017, yang diawali dengan 

pembuatan proposal, pengambilan data dan pengolahan data. 

4.6 Uji Validitas dan Reabilitas 

Suatu penelitian diperlukan adanya alat atau pengumpuan data yang 

valid dan aktual. Untuk mendapatkan data valid tersebut, diperlukan 

kuesioner yang sebelum digunakan di lapangan diadakan uji coba kuesioner 
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untuk mencegah terjadinya kesalahan sistemik yang harus dihindari, karena 

akan merusak validitas dan kualitas penelitian (Nursalam, 2013). 

4.6.1 Uji Validitas 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang 

sudah di modifikasi dari penelitian (Siti Asupah, 2013), (Hikmah, 

2016) dan (Sundari, 2016) yang telah di uji validitas dan uji reabilitas 

pada 20 responden. Pada uji validitas hasilnya r tabel untuk 20 

responden adalah 0,444. Soal tersebut akan valid jika r hitung lebih 

besar dari r tabel. Pada uji reliabilitas soal tersebut akan reliabel jika 

nilai cronbach’s alpha > 0,6. Pada penelitian ini nilai cronbach’s alpha 

sebesar 0,760. Berjumlah 34 pertanyaan yang terdiri dari kuesioner 

dukungan suami, self efficacy, dan kepuasaan pengguna IUD untuk 

wanita usia subur yang menggunakan IUD. Teknik untuk mengukur 

validitas kuesioner yaitu dengan menghitung korelasi antara data pada 

masing – masing pertanyaan dengan skor total perhitungan memakai 

rumus korelasi Product Moment sebagai berikut: 

r :                N(ƩXY) - (ƩX ƩY) 

  {√∗ (𝑁Ʃ𝑋2) − (Ʃ𝑋2)} (NƩY − ƩY)2 

Keterangan : 

r : Koefisien Validitas 

X : Skor pertanyaan tiap nomor 

Y : Skor total subjek 

ƩX : Jumlah skor item 

ƩY : Jumlah skor total 
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ƩX² : Jumlah kuadran skor item 

ƩY² : Jumlah kuadran skor total 

N : Banyaknya subjek 

Berikut hasil uji validitas masing-masing variabel: 

1. Uji validitas item pertanyaan mengenai dukungan suami terhadap 

kepuasaan pengguna IUD 

Tabel. 4.5 hasil uji validitas dukungan suami terhadap kepuasaan pengguna IUD 

Item pertanyaan  r hitung r tabel 5%(20) Keterangan 

1 0,901 0,444 Valid 

2 0,876 0,444 Valid 

3 0,567 0,444 Valid 

4 0,557 0,444 Valid 

5 0,833 0,444 Valid 

6 0,894 0,444 Valid 

7 0,849 0,444 Valid 

8 0,815 0,444 Valid 

9 0,795 0,444 Valid 

10 0,833 0,444 Valid 

 

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji validitas pada kuesioner tentang dukungan 

suami ada 10 item pertanyaan, dan hasilnya semua dinyatakan valid, 

sehingga kuesioner dapat digunakan untuk mengukur dukungan suami 

terhadap kepuasaan pengguna IUD di wilayah Puskesmas Mojo. 

 

 

 

 

 

2. Uji validitas item pertanyaan mengenai self efficacy. 
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Tabel. 4.6 hasil uji validitas self efficacy terhadap kepuasaan pengguna IUD 

Item pertanyaan  r hitung r tabel 5%(20) Keterangan 

1 0,617 0,444 Valid 

2 0,795 0,444 Valid 

3 0,810 0,444 Valid 

4 0,753 0,444 Valid 

5 0,809 0,444 Valid 

6 0,869 0,444 Valid 

7 0,884 0,444 Valid 

8 0,658 0,444 Valid 

9 0,869 0,444 Valid 

10 0,840 0,444 Valid 

 

Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji validitas pada kuesioner tentang self efficacy ada 10 

item pertanyaan, dan hasilnya semua dinyatakan valid, sehingga kuesioner dapat 

digunakan untuk mengukur self efficacy terhadap kepuasaan pengguna IUD di 

wilayah Puskesmas Mojo. 

3. Uji validitas item pertanyaan mengenai kepuasan pengguna IUD 

Tabel. 4.7 hasil uji validitas kepuasaan pengguna IUD 

Item pertanyaan  r hitung r tabel 5%(20) Keterangan 

1 0,922 0,444 Valid 

2 0,885 0,444 Valid 

3 0,912 0,444 Valid 

4 0,779 0,444 Valid 

5 0,833 0,444 Valid 

6 0,918 0,444 Valid 

7 0,899 0,444 Valid 

8 0,853 0,444 Valid 

9 0,868 0,444 Valid 

10 0,670 0,444 Valid 

11 0,912 0,444 Valid 

12 0,743 0,444 Valid 

13 0,930 0,444 Valid 

14 0,655 0,444 Valid 
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Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji validitas pada kuesioner tentang kepuasan 

pengguna IUD ada 14 item pertanyaan, dan hasilnya semua dinyatakan valid, 

sehingga kuesioner dapat digunakan untuk mengukur kepuasaan pengguna 

IUD di wilayah Puskesmas Mojo. 

 

4.6.2 Uji Reabilitas 

Uji reabilitas berfungsi sebagai penetapan instrumen yang dalam hal 

ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, untuk menghasilkan 

data yang kosisten. Uji reabilitas dengan metode alpha cronbach 

diukur berdasarkan skala alpha cronbach 0 sampai 1. Rumus 

perhitungan koefesien reabilitas menggunakan alpha cronbach adalah 

sebagai berikut: 

r = [
k

(k−1)
] [1 −

Σσb²

σt²
] 

keterangan :  

r : koefesien reabilitas instrumen (cronbach alpha) 

k : banyak butir pertanyaan atau banyaknya soal  

Σσb² : total varians butir istrumen 

σt² : total varians 

jika skala itu dikelompokan kedalam lima kelas dengan rentang yang 

sama, maka ukuran kemantapan alpha cronbach dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Nilai alpha cron bach 0,00 sampai 0,20 berarti kurang reliabel 

2. Nilai alpha cron bach 0,21 sampai 0,40 berarti kurang agak reliabel 

3. Nilai alpha cron bach 0,41 sampai 0,60 berarti cukup reliabel 
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4. Nilai alpha cron bach 0,61 sampai 0,80 berarti reliabel 

5. Nilai alpha cron bach 0,81 sampai 1,00 berarti sangat reliabel 

Berikut hasil uji reabilitas instrumen penelitian: 

Tabel. 4.8 hasil uji reabilitas intrumen (kuesioner) penelitian kepuasaan 

pengguna IUD 

variabel Alpha cronbach keterangan 

Dukungan suami 0,780 Reliabel 

self efficacy 0,781 Reliabel 

kepuasaan 

pengguna IUD 

0,775 Reliabel 

  

Dari data 4.8 dapat dilihat semua pertanyaan dalam semua variabel hasilnya 

reliabel sehingga dapat digunakan dalam penelitian. 

4.7 Prosedur Pengumpulan Data 

4.7.1 Pengambilan data 

Pengambilan data merupakan suatu proses pendekatan kepada subjek 

dan proses pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu 

penelitian (Nursalam, 2016). Prosedur ini mencakup pengambilan dan 

pengumpulan data serta instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan 

prosedur tersebut. Data yang didapat dalam prosedur pengambilan data 

meliputi data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang 

diperoleh langsung dari responden melalui instrumen penelitian, dan data 

sekunder digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian. Pengambilan data 

awal dan penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2017 dengan mengajukan 

surat studi pendahuluan pada bagian akademik Universitas Airlangga terlebih 

dahulu kemudian ke Bakesbangpol setelah mendapat surat tembusan untuk 

dinas kesehatan kota Surabaya dan puskesmas Mojo kemudian meminta ijin 
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ke kepala puskemas untuk pengambilan data awal dan penelitian. Dilanjutkan 

ke kelurahan dan kecamatan untuk mengetahui RT/RW kemudian peneliti 

memilih jumlat RW dengan RT terbesar karena populasa terbesar. Peneliti 

mendapatkan 17 RT dengan jumlah populasi 160 dan dipilih responden 114 

sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi. 

4.7.2 Pengumpulan data 

Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Persiapan 

a. Pengajuan surat pengambilan data kepada Dekan Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga. 

b. Pengajuan surat permohonan izin kepada Kepala Puskesmas Mojo 

untuk melakukan pengambilan data. 

c. Penentuan responden penelitian di Poli KIA Puskesmas Mojo. 

d. Peneliti melakukan kontrak dengan responden penelitian dengan cara 

door to door. 

2. Pelaksanaan 

a. Setelah melakukan kontrak dengan responden, peneliti 

memperkenalkan diri, melakukan informed consent sebagai persetujuan 

menjadi responden penelitian, menjelaskan manfaat dan tujuan dari 

penelitian kepada responden. 

b. Pengisian kuisioner oleh wanita pengguna kontrasepsi IUD di wilayah 

kerja Puskesmas Mojo dengan cara door to door. 

c. Responden diberikan hak kebebasan untuk ikut berpartisipasi atau 

menolak dalam penelitian. 
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d. Responden yang diteliti adalah wanita yang menggunakan kontrasepsi 

IUD sesuai kriteria inklusi. 

e. Reward yang diberikan kepada responden berupa souvenir 

4.8 Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dengan bantuan 

komputer, menggunakan program SPSS dan untuk menghindari kesalahan 

pengolahan data, dilakukan proses pengolahan dengan tahapan : 1) Editing, 

2) Coding, 3) Entry data, 4) Cleaning dan 5) Uji statistika (Notoatmodjo, 

2010). 

Langkah-langkah pengolahan data : 

1. Editing 

Editing merupakan proses pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah 

dikumpulkan oleh pengumpul data (Setiadi, 2007). Peneliti memeriksa 

kelengkapan data yang diperoleh dari lembar kuisioner. 

2. Coding  

     Coding merupakan kegiatan mengubah data berbentuk kalimat atau 

huruf menjadi data angka atau bilangan (Notoatmodjo, 2010). 

3. Entry data 

     Peneliti memasukkan data dari lembar kuisioner ke dalam program 

komputer, selanjutnya data tersebut diproses oleh program komputer. 

4. Cleaning 

     Peneliti melakukan pemeriksaan seluruh data untuk menghindari 

terjadinya kesalahan dalam pengkodean atau membaca kode. Data yang 

salah dikoreksi dan selanjutnya siap untuk dianalisis. 
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5. Uji statistika 

     Uji statistika dalam penelitian ini menggunakan korelasi spearmen. 

Apabila hasil analisa penelitian didapatkan nilai α <0,05, H1 diterima 

yang artinya ada hubungan. 
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4.9 Kerangka Operasional Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka operasional penelitian hubungan dukungan suami, self 

efficacy dengan kepuasan penggunaan IUD 
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Variabel Independen 

Dukungan suami dan self efficacy 

Variabel Dependen 
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Laporan Hasil Penelitian 
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4.10 Etika Penelitian 

Etika penelitian merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan sebuah 

penelitian karena penelitian keperawatan berhubungan langsung dengan 

manusia yang mempunyai hak asasi dalam kegiatan penelitian. Etika dalam 

penelitian ini antara lain : 

4.10.1 Respect for Person 

1. Bujukan (Indocement) 

Penelitian ini memberikan souvenir sebagai bujukan. Souvenir yang diberikan 

kepada responden berupa gelas dan bagi kesemua responden yang mengisi 

kuesioner. 

2. Rahasia (Privacy) 

Responden memiliki hak untuk meminta bahwa data yang diberikan harus dijaga 

kerahasiaan dan diperbolehkan mencantumkan tanpa nama untuk menjamin 

kerahasiannya.  

3. Penjelasan Sebelum Penelitian/Informed Consent 

Peneliti menjelaskan tujuan yang akan dilakukan kepada responden. Responden 

memiliki hak penuh untuk berpartisipasi atau menolak menjadi responden. Pada 

informed consent dicantumkan bahwa data diperoleh hanya untuk mengembangkan 

ilmu. Informed consent diberikan sebelum peneliti atau asisten peneliti memberikan 

kuisioner 

4.10.2 Beneficiancy 

1. Nilai Sosial 

Peneliti melibatkan asisten penelitian untuk menentukan sampel dan responden 

sehingga asisten peneliti (kader) memilih responden dan observasi sesuai yang 
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dijelaskan oleh ketua peneliti. Pada penelitian ini populasi target dalam penelitian 

ini adalah wanita usia subur pengguna IUD sesuai kriteria inklusi. 

2. Nilai Ilmiah 

Pada penelitian ini meneliti tentang hubungan dukungan suami, self efficacy 

dengan kepuasaan pengguna IUD. Sehingga besar harapan untuk hasil penelitian 

ini dapat meningkatkan jumlah pserta KB, menurunkan angka kesakitan dan 

kematian ibu dan anak, menurunkan jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia. 

3. Manfaat 

Peneliti meniliti hal ini karena banyaknya wanita pengguna IUD yang 

mengeluh tidak nyaman, takut pada awal pemasangan, dan kurangnya dukungan 

suami. Manfaat penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan 

ilmu pengethuan khususnya pada kontrasepsi IUD. Pada penelitian ini juga tidak 

merugikan responden (non maleficience) penelitian ini melibatkan responden 

dalam satu kali wawancara serta pengisian kuesioner oleh responden dan tidak ada 

tindakan yang diberikan kepada responden. 

4.10.3 Pemerataan Beban (Justice) 

Responden diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi. 

4.11 Keterbatasan  

1. Instrumen dalam penelitian ini berupa kuesioner terdiri dari beberapa pertanyaan 

yang diajukan untuk mengukur beberapa variabel penelitian, keterbatasan dalam 

pengumpulan data menggunakan lembar kuesioner adalah kemungkinan responden 

tidak jujur dalam menjawab atau tidak mengerti pertanyaan yang dimaksud kan 

peneliti.  
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2. kesulitan dalam mencari responden karena tidak ada data pasti tentang  pengguna 

IUD . 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahsan tentang hubungan 

atara dukungan suami, self efficacy dengan kepuasaan pengguna IUD di Puskesmas 

Mojo Surabaya sesuai dengan tujuan penelitian. 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Puskesmas Mojo berlokasi Mojo Klanggru Wetan II / 11 Kecamatan  

Gubeng Surabaya, kecamatan Gubeng terbagi menjadi 3 kelurahan yaitu 

kelurahan gubeng, mojo, dan airlangga. Penelitian dilakukan secara door to 

door di wilayah kerja puskesmas mojo yang memiliki 12 RW dan 44 

posyandu. Puskesmas mojo merupakan cakupan tertinggi responden yang 

menggunakan IUD.  

Puskesmas Mojo memilki poli KIA dimana setiap hari kamis selalu di 

adakan hari untuk KB, puskesmas mojo sudah memberikan penyuluhan 

mengenai KB pada wanita usia subur hal ini dilakukan dengan harpan untuk 

meningkatkan pengguna KB di daerah puskesmas Mojo. 

5.1.2 Karakteristik demografi responden 

Karakteristik demografi responden menampilkan data demografi 

responden meliputi usia, suku, agama, pekerjaan, pendidikan, pendapatan 

perbulan, dan jumlah anak. 
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Tabel 5.1 Distribusi frekuensi data demografi responden didalam 

penelitian “hubungan dukungan suami, self efficacy dengan kepuasaan 

pengguna IUD di Puskesmas Mojo Surabaya” 

No  Karakeristik  Parameter  Frekuensi  % Total 

1 Usia Ibu 15-32 tahun 37 32,5  

  33-49 tahun 77 67,5 114 

2 Suku  Jawa  98 86,0  

  Madura  10 8,8  

  Sunda  2 1,8  

  Sumatra  4 3,5 114 

3 Agama  Islam 93 81,6  

  Katolik  12 10,5  

  kristen 9 7,9 114 

4 Pekerjaan  PNS 17 14,9  

  Swasta 43 37,7  

  Wiraswasta  22 19,3  

  IRT 29 25,4  

  Lain-lain  3 2,6 114 

5 Pendidikan  SD 5 4,4  

  SMP 42 36,8  

  SMA 51 44,7  

  PT 16 14,0 114 

6 Pendapatan 

perbulan 

<3.000.000 18 15,8  

  >3.000.000 96 84,2 114 

7 Jumlah anak  2 47 41,2  

  3 43 37,7  

  4 18 15,8  

  5 6 5,3 114 

 

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukan data demografi yang dimiliki 

seluruh responden yang berjumlah 114 responden menunjukan bahwa dalam 

rentang usia 33-49 tahun terdapat 77 pengguna IUD dengan frekuensi 

(67,5%). Sebagian responden bersuku jawa sebanyak 98 responden (86,0 %). 

Pada segi agama sebagian besar menunjukan bahwa responden beragama 

islam sebanyak 93 orang (81,6 %). Pada segi pekerjaan yang terbanyak adalah 

swasta sebanyak 43 orang (37,7%). Pada segi pendidikan terakhir yang 
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terbanyak adalah SMA swasta sebanyak 51 orang (44,7%). Pada segi 

pendapatan perbulan sebagian besar adalah lebih dari 3.000.000 sebanyak 96 

orang (84,2 %). Pada segi jumlah anak yang terbanyak adalah responden 

memiliki 2 anak sebanyak 47 (41,22%).  

5.1.1 Variabel yang diukur 

Berikut hasil distribusi data pada variabel independen yang diukur 

berdasarkan dukungan suami dan self efficacy. Sedangkan variabel dependen 

yang diukur adalah kepuasan penggunaan IUD pada wanita usia subur. 

1. Mengidentifikasi dukungan suami dalam penggunaan kontrasepsi IUD 

Tabel 5.2 Dukungan suami pada penggunaan IUD 

Kategori  Frekuensi % 

Baik  48 42,1 

Sedang  61 53,5 

Kurang  5 4,4 

Total  114 100 

 

Dari tabel 5.2 menunjukan bahwa 114 responden dukungan suami 

pada kepuasaan penggunaan IUD di wilayah puskesmas mojo  sebagian 

besar sedang. Menurut data pendidikan terakhir mayoritas responden 

pendidikan terakhir SMA, menunjukan bahwa wanita usia subur yang 

memakai metode kontrasepsi IUD rata-rata berpendidikan, pendidikan ini 

sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang termasuk untuk menerima 

respon yang diberikan oleh suami. 

2. Mengidentifikasi self efficacy wanita pasangan usia subur dalam 

penggunaan kontrasepsi IUD 
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Tabel 5.3 Self efficacy pada penggunaan IUD 

Kategori  Frekuensi % 

Keyakinan baik 51 44,7 

Keyakinan sedang 61 53,5 

Keyakinan kurang 2 1,8 

Total  114 100 

 

Dari tabel 5.3 menunjukan bahwa self efficacy pada kepuasaan 

penggunaan IUD di wilayah puskesmas mojo  sebagian besar sedang. Dari 

114 responden, Menurut data mayoritas wanita usia subur dengan usia 33-

49 tahun dalam usia dewasa ini sangat berpengaruh terhadap keyakian 

karena pengalaman dalam penggunaan kontrasepsi jenis lain sehingga 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan keluarga termasuk dalam 

penggunaan IUD.. 

3. Mengidentifikasi kepuasan penggunaan kontrasepsi IUD 

Tabel 5.4 kepuasan penggunaan kontrasepsi IUD 

Kategori  Frekuensi % 

Sangat puas 58 50,9 

Puas  56 549,1 

Total  114 100 

 

Dari tabel 5.4 menunjukan bahwa kepuasaan penggunaan IUD di wilayah 

puskesmas mojo  sebagian besar sangat puas. Dari 114 responden, didapat 

persentase reponden yang sangat puas dengan penggunaan kontrasepsi 

IUD sebanyak 50,9% (58 responden). Mayoritas responden bekerja di 

sektor swasta dan memiliki penghasilan diatas tiga juta. Hal ini 

menggambarkan bahwa mayoritas keluarga yang menjadi responden 

mampu untuk menyejahterakan anggota keluarganya terutama untuk 
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memelihara kesehatan termasuk dalam penggunaan kontrasepsi IUD 

karena keluarga mempunyai pendapatan dari pekerjaan sebagai swasta dan 

memiliki gaji yang cukup untuk menjaga kesehatan sehingga dapat 

mencapai kepuasan. 

4. Analisis hubungan dukungan suami dengan kepuasaan penggunaan 

kontrasepsi IUD 

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukan bahwa ressponden yang mempunyai 

dukungan suami baik berjumlah 36 (62,1%) dan berjumlah 40 puas dengan 

penggunaan IUD (71,4%). Hasil uji statistik Spearman rho diperoleh 

p=0.000 (α≤0,005) maka H1 diterima artinya ada hubungan antara 

dukungan suami dengan tingkat kepuasan  penggunaan kontrasepsi IUD. 

Kuat hubungan yang dihasilkan yaitu sebesar r=0,414 yang berarti 2 

variabel tersebut mempunyai hubungan cukup kuat. 

Tabel 5.5 analisis hubungan dukungan suami dengan kepuasaan 

penggunaan kontrasepsi IUD 

Dukungan 

suami 

Kepuasaan pengguna IUD Total 

 

  Sangat puas             Puas 

                                                         

f % f % Σ % 

Baik  36 62,1 12 21,4 48 42,1 

Sedang  21 36,2 40 71,4 61 53,5 

Kurang  1 1,7 4 7,1 5 4,4 

Total  58 100 56 100 114 100 

Spearman rho p=0.000 r=0.414 

 

 

 

5. Anlisis hubungan self efficacy dengan kepuasan penggunaan kontrasepsi 

IUD 
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Tabel 5.6 Anlisis hubungan self efficacy dengan kepuasan penggunaan 

kontrasepsi IUD 

Keyakinan  Kepuasaan pengguna IUD Total 

 

  Sangat puas               Puas 

                                                         

f % f % Σ % 

Baik  43 74,1 8 14,3 51 44,7 

Sedang  15 25,9 46 82,1 61 53,5 

Kurang  0 0 2 3,6 2 1,8 

Total  58 100 56 100 114 100 

Spearman rho p=0.000 r=0,605 

 

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukan bahwa responden yang mempunyai 

keyakinan baik dan kepuasan pengguna IUD sangat puas berjumlah 43 

(74,1%) dan responden dengan kepuasaan penggunaan IUD puas 

berjumlah 8 (14,3). Responden dengan keyakinan sedang dan kepuasan 

pengguna IUD sangat puas berjumlah 15 (25,9%) dan dengan tigkat puas 

46 (82,1%). Responden dengan keyakinan kurang dan sangat puas 

berjumlah 0 dan tingkat puas berjumlah 2 (3,6%) . Hasil uji statistik 

Spearman rho diperoleh p=0.000 (α≤0,005) maka H1 diterima artinya ada 

hubungan antara self efficacy dengan tingkat kepuasan  penggunaan 

kontrasepsi IUD. Kuat hubungan yang dihasilkan yaitu sebesar 

r=0,605yang berarti 2 variabel tersebut mempunyai hubungan cukup kuat. 

5.2 Pembahasan  

5.2.1 Hubungan dukungan suami dengan kepuasaan pengguna IUD  

Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji spearman didapatkan 

ada hubungan dukungan suami dengan kepuasan pengguna IUD, dengan 

kekuatan cukup dan arah hubungan positif. Berdasarkan tabel 5.5 mayoritas 

responden dukungan suami baik memiliki tingkat kepuasan yang puas dan 
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sangat puas artinya apabila dukungan suami meningkat maka tingkat 

kepuasan juga meningkat.  

Dukungan merupakan informasi dari orang lain bahwa ia dicintai dan 

diperhatikan, memiliki harga diri dan dihargai, serta merupakan bagian dari 

jaringan komunikasi dan kewajiban bersama. Dukungan dapat juga diartikan 

sebagai informasi verbal dan non verbal, saran dan bantuan yang nyata atau 

tingkah laku yang diberikan oleh orang – orang yang akrab dengan subjek di 

dalam lingkungan sosialnya atau yang berupa kehadiran dalam hal – hal yang 

dapat memberikan keuntungan emosional dan berpengaruh pada tingkah laku 

penerimanya (Friedman, 2010). Hasil penelitian diperoleh bahwa teradapat 

hubungan yang bermakna antara dukungan suami dengan kepuasaan 

pengguna IUD di Wilayah Kerja Puskesmas Mojo Tahun 2017. Penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bela (2015) tentang 

Hubungan dukungan suami dengan keputusan penggunaan alat kontrasepsi di 

wilayah kerja Puskesmas Ngemplak Boyolali. Dimana hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa faktor yang paling berhubungan dan yang paling 

signifikan dengan keputusan penggunaan alat kontrasepsi adalah dukungan 

suami dengan p (0,022).  

Hal ini memberikan gambaran bahwa kepuasan dalam menggunakan 

kontrasepsi IUD sangat memerlukan dukungan dari suami di mana dukungan 

tersebut yang paling dibutuhkan oleh ibu untuk mencapai kepuasaan dalam 

menggunakan alat kontrasepsi yaitu IUD. Suami (ayah) memiliki peran yang 

sangat besar dalam pemilihan alat kontrasepsi oleh seorang istri. Hal ini dapat 

diwujudkan dalam bentuk mengantar isteri konsultasi ke bidan, 
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mengingatkan dalam kontrol jika ada masalah dalam penggunaan kontrasepsi 

dan mendampingi sang isteri saat pemasangan kontrasepsi. Keterlibatan 

seorang suami dalam hal reprosuksi khususnya dalam pengambilan 

keputusan dan pemilihan alat kontrasepsi sangat diperlukan.  

Seringkali tidak adanya keterlibatan suami mengakibatkan kurangnya 

informasi yang dimiliki seorang suami mengenai kesehatan reproduksi 

terutama alat kontrasepsi (Inesti, 2016). Sementara itu, berdasarkan jawaban 

dari responden yang suaminya mendukung dalam penggunaan kontrasepsi 

IUD, suami mereka selalu ikut serta dalam memberikan saran tentang alat 

kontrasepsi yang akan digunakan. Suami mereka juga yang mengantar 

mereka ke tempat pelayanan alat kontrasepsi serta ikut turut dalam mengikuti 

konseling pemilihan alat kontrasepsi. Sedangkan bagi responden yang 

suaminya tidak mendukung dalam ber-KB dapat disebabkan oleh masih 

kurangnya pemahaman suami mereka tentang manfaat KB itu sendiri baik 

bagi diri sendiri maupun bagi keluarganya, serta adanya anggapan suami 

bahwa KB itu adalah urusan wanita. Oleh karena itu, dukungan suami suami 

tentang KB juga sangat penting termasuk dengan penggunaan KB IUD. 

Penelitian lain yang juga dilakukan oleh Indra (2009) tentang faktor- faktor 

yang mempengaruhi jenis kontrasepsi yang digunakan pada keluarga miskin 

dengan total sampel sebanyak 72 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tedapat hubungan yang signifikan antara dukungan pasangan dengan jenis 

pemilihan kontrasepsi yang digunakan (p value 0,032 < α 0,05).  

Faktor dukungan suami suami sebagai pasangan dari peserta KB juga 

berkontribusi cukup besar sebagai pendukung sekaligus penganjur istri dalam 
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kepuasan penggunaan kontrasepsi IUD. Dukungan suami dapat berupa 

dukungan informasi, emosional, instrumental, penghargaan, dan sosial. 

Dalam penelitian mayoritas suami memilki dukungan instrumental paling 

kuat keluarga bekerja di sektor swasta dan memiliki penghasilan diatas tiga 

juta. Hal ini menggambarkan bahwa mayoritas keluarga yang menjadi 

responden mampu untuk menyejahterakan anggota keluarganya terutama 

untuk memelihara kesehatan. Suami yang memiliki dukungan baik akan 

mempengaruuhi istri dalam mencapai kepuasaan penggunaan kontrasepsi 

jenis IUD. Faktor dukungan suami dapat dikatakan sebagai salah satu faktor 

anteseden atau pemungkin, yang memungkinkan suatu motivasi atau aspirasi 

terlaksana (Roesli, 2008). Perpaduan antara dukungan suami dengan 

kemauan yang kuat dari istri dalam menetapkan pilihan pada alat kontrasepsi 

terbukti efektif membuahkan kepuasan dalam menggunakan kontrasepsi 

tersebut. 

Tingkat dukungan suami kurang sebanyak 5 responden dengan 1 

reponden memiliki tingat kepuasan sangat puas dan 4 lainnya puas. Peran 

keluarga adalah mempertahankan meningkatkan status mental, 

mengantisipasi perubahan sosial ekonomi, memberikan motivasi, 

memberikan informasi (nasehat dan saran) sehingga akan termotivasi untuk 

tetap menjaga kondisi kesehatan untuk menjadi lebih baik (Friedman, 2010). 

Dukungan suami kurang karena 5 responden tidak mendapatkan dukungan 

secara emosional, instrumental, penghargaan, dan sosial. Hasil penelitian 

menunjukan terdapat 4 responden yang memiliki penghasilan diatas Rp. 

3.000.000 dan bekerja peneliti berasumsi bahwa orang dengan ekonomi 
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mencukupi tidak memilki hambatan dalam kepercayaan diri menghadapi 

masalah kesehatan sehingga responden tetap dapat mencapai kepuasaan 

dalam penggunaan IUD. Hal ini sesui dengan teori tingkat dukungan keluarga 

dapat dipengaruhi faktor pekerjaan, pengetahuan anggota keluarga. Faktor 

ekonomi atau pekerjaan menjadi salah satu faktor dukungan keluarga, 

semakin tinngi tingkat ekonomi seseorang biasanya ia akan lebih cepat 

tanggap terhadap masalah kesehatan yang dirasakan dan segera berusaha 

mencari pertolongan (Rafidah, 2012).  

5.2.2 Hubungan self efficacy dengan kepuasan pengguna IUD 

Berdasarkan tabel 5.6 self efficacy memiliki hubungan antara kepuasaan 

pengguna IUD di wilayah kerja Puskesmas Mojo Surabaya. Sebagian 

besar responden memiliki self efficacy baik. Pada hasil kuesioner self 

efficacy yang di lakukan menunjukan bahwa responden memiliki 

keyakinan baik dalam menggunakan kontrasepsi IUD , sehingga 

responden mampu meningkatkan self efficacy serta tidak mengalami 

kecemasan dalam menggunakan kontrasepsi IUD. Self efficacy adalah 

keykinan untuk melakukan suatu tindakan yang diharapkan,  self efficacy 

menjadi latar belakang seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau 

mengontrol kondisi tertentu (Bandura, 1994). Hal ini sesuai dengan teori 

Nola J Pender efikasi diri merupakan salah satu hal terpenting dalam 

mempengaruhi diri sendri untuk membentuk sebuah motivasi. Efikasi diri 

mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan, kekuatan untuk berkomitmen, 

seberapa usaha yang diperlukan dan bagaimana meningkatkan motivasi 

ketika menurun.  
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Semua alat kontrasepsi baik yang hormonal maupun yang AKDR/IUD 

memiliki efek samping yang dapat menimbulkan kecemasan pada peserta 

KB, terutama bagi mereka yang masih belum pernah memakai alat 

kontrasepsi atau calon akseptor KB. Pengalaman dan dukungan keluarga 

khususnya suami sangat mempengaruhi dalam penggunaan kontrasepsi 

IUD. Dari uraian tersebut menunjukan bahwa dukungan suami akan 

sejalan dengan self efficacy untuk mencapai kepuasan dalam penggunaan 

kontrasepsi IUD. Responden dalam penelitian ini adalah wanita usia 

subur yang memiliki anak lebih dari 1 atau multipara.  

Hal ini berpengaruh karena responden sudah memiliki pengalaman dan 

informasi kontrasepsi jenis lain, sehingga peran motivasi, self efficacy, 

dan kepercaayn diri merupakan bagian penting dalam penggunaan 

kontrasepsi (Soesilowati, 2015). Self efficacy sangat berperan terhadap 

cara seseorang berperilaku, seperti dalam penggunan kontrasepsi IUD. 

Dalam teori kognitif dijelaskan bila kita percaya tidak punya  kemampuan 

untuk menanggulangi tantangan-tantangan penuh stres yang kita hadapi 

dalam hidup, kita akan merasa makin cemas bila kita berhadapan dengan 

tantangan-tantangan (Bandura dalam Nevid dkk, 2005). Sebaliknya, bila 

kita merasa mampu menghadapi tantangan-tantangan dan berusaha 

mengatasinya maka kita tidak akan dihantui kecemasan atau rasa takut 

karena kita berusaha menghadapinya. Orang dengan self efficacy yang 

rendah (kurang keyakinan pada kemampuannya untuk melaksanakan 

tugas-tugas dengan sukses) cenderung untuk berfokus pada ketidak 

adekuatan yang dipersepsikannya. 
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 Dalam penelitian ini terdapat responden dengan self efficacy baik 

74,1% dengan tingkat kepuasaan sangat puas dimana responden merasa 

mampu dan yakin bahwa IUD merupakan alat kontrasepsi yang efektif 

digunakan. Sesuai dengan penelitian sebelumnya Arias ML 2016 terdapat 

Korelasi positif antara self-efficacy dan penggunaan metode keluarga 

berencana. Faktor eksternal dapat memepengaruhi self efficacy 

seseorang, self efficacy sangat berperan terhadap cara seseorang untuk 

berperilaku sehat, seperti halnya seseorang yakin untuk menggunakan 

sebuah alat kontrasepsi hingga mencapai kepuasan dan orang tersebut 

mampu untuk tetap menggunakan kontrasepsi jenis IUD. 

Dalam penelitian ini 2 responden yang memiliki self efficacy kurang 

dengan kepuasan tingkat kepuasan yan puas. Responden mayoritas 

berpendidikan terakhir SD, bekerja Swasta, dan memiliki penghasilan 

lebih dari tiga juta. Pendidikan adalah salah satu alat yang dapat dipakai 

untuk memperbaiki dirinya dalam melangsungkan kehidupan 

bermasyarakat. Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh dalam 

memberikan respon yang berasal dari luar. Orang dengan pendidikan 

tinggi akan memberikan respon yang lebih rasional daripada yang yang 

berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sama sekali. Informasi 

diperoleh baik dari pendidikan formal ataupun non formal dapat 

memberikan pengaruh jangka pendek sehingga menghasilkan perubahan 

atau pemingkatan pengetahuan (Bagus, 2014). Hasil analisis data 

menunjukan bahwa dua responden kurang pemahaman saat mengisi 

kuesioner, melihat dari jawaban kuesioner self efficacy no.5 dan 7 kedua 
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responden tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan. Latar belakang 

pendidikan menjadi pendukung responden memiliki self efficacy kurang 

memiliki tingkat kepuasan yang puas, apabila ditinjau dari tingkat 

kecemasan (kuesioner no.2), responden tidak mengalami kecemasan saat 

menggunakan IUD. Hal ini mampu mempengaruhi tingkat kepuasan 

dalam menggunakan kontrasepsi IUD. Meskipun responden merasa self 

efficacy kuranng namun masih ada rasa yakin dalam menggunakan 

kontrasepsi IUD. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan disajikan simpulan dan saran dari hasil penelitian mengenai 

Hubungan Dukungan Suami, Self Efficacy dengan kepuasan pengguna IUD di 

Puskesmas Mojo Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

maka dapat diambil simpulan dan saran sebagai berikut. 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dukungan suami pada pengguna IUD di Puskesmas Mojo sebagian besar 

sedang 

2. Self efficacy pada pengguna IUD di Puskesmas Mojo sebagian besar sedang 

3. Kepuasan penggunan IUD di Puskesmas Mojo mayoritas tingkat kepuasaan 

sangat puas 

4. Dukungan suami yang baik akan meningkatkan tingkat kepuasaan 

penggunaan IUD 

5. Self efficacy yang baik akan meningkatkan tingkat kepuasaan penggunaan 

IUD 

6.2 Saran 

1. Bagi instansi kesehatan 

Instansi kesehatan (Puskesmas) diharapkan sosialisasi yang sudah berjalan 

saat ini dapat ditingkatkan keefektifitasannya seperti menggunakan media 
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yang lebih informatif dan belum pernah digunakan. Serta dilakukan evaluasi 

terhadap pelaksanaan sosialisasi yang sudah berjalan selama ini. 

2. Bagi tenaga kesehatan 

Data dari peneliti dapat digunakan sebagai data dasar oleh tenaga kesehatan  

Puskesmas Mojo untuk merencanakan tindak lanjut terhadap penelitian ini.  

3. Bagi responden 

Ibu-ibu responden diharapkan lebih aktif dalam mengikuti program 

puskesmas mengenai KB sehingga tidak mengalami kecemasan saat 

menggunakan kontrasespsi  

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya seharusnya respoden dalam penelitian dipilih 

melalui stratified sampling. 
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Lampiran 1 Surat Perijinan Survey Data Awal 
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Lampiran 2 Surat permohonan fasilitas pengambilan data penelitian 

 

 

 

 



96 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 SKRIPSI   HUBUNGAN DUKUNGAN SUAMI...  GALUH RACHMAWATI G 

 

 

Lampiran 3 Surat Bakesbangpol 
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Lampiran 4 Sertifikat uji etik penelitian 
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Lampiran 5 Surat Dinas Kesehatan 
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Lampiran 6 Lembar Permintaan Menjadi Responden 

 

LEMBAR PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN 

Dengan Hormat, 

Responden yang saya hormati, Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama  : Galuh Rachmawati Ginarta Putri 

NIM  : 131611123050 

adalah Mahasiswa Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

Surabaya yang akan melakukan penelitian tentang “Hubungan Dukungan Suami, 

Self Efficacy dengan Kepuasaan Pengguna IUD di Puskesmas Mojo Surabaya ”.  

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka dengan ini saya mohon 

kesediaan saudara menjadi responden. Semua informasi dan identitas responden 

akan dirahasiakan dan hanya untuk kepentingan penelitian. Saya mohon kepada 

saudara untuk menjawab pertanyaan pada kuisioner dengan sejujurnya. Apabila 

dalam penelitian ini saudara merasa tidak nyaman dengan pertanyaan di kuisioner, 

maka saudara dapat mengundurkan diri. 

Apabila saudara berkenan menjadi responden, silahkan menandatangani pada 

lembar persetujuan yang telah disediakan. Atas perhatian dan partisipasinya saya 

ucapkan terima kasih. 

  

 

 

 

Surabaya,...................................... 

Hormat Saya, 

Peneliti 

 

 

Galuh Rachmawati Ginarta Putri 
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PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Galuh Rachmawati Ginarta Putri 

Alamat  : Kalikidang RT 05/07 Sokaraja, Banyumas 

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universita Airlangga 

Nomor kontak : 085655673646 

Email  : galuhginarta79@gmail.com 

 

Judul Penelitian: Hubungan Dukungan Suami, Self Efficacy dengan 

Kepuasaan Pengguna IUD di Puskesmas Mojo Surabaya. 

Tujuan 

Tujuan Umum 

Menjelaskan hubungan dukungan suami, self efficacy dengan kepuasan 

penggunaan kontrasepsi IUD di Puskesmas Mojo. 

Tujuan Khusus 

Mengidentifikasi dukungan suami dalam penggunaan kontrasepsi IUD 

Mengidentifikasi self efficacy wanita pasangan usia subur dalam penggunaan 

kontrasepsi IUD 

Mengidentifikasi kepuasan penggunaan kontrasepsi IUD 

Menganalisis hubungan dukungan suami dengan self efficacy 

Menganalisis hubungan dukungan suami dengan kepuasaan penggunaan 

kontrasepsi IUD 

Menganlisis hubungan self efficacy dengan kepuasan penggunaan kontrasepsi IUD 

Perlakuan yang Diterapkan pada Subjek 

Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional, faktor-faktor yang 

mempengaruhinya yaitu faktor dukungan suami dan faktor Individu yang dilakukan 

dengan menggunakan kuisioner. 

Waktu dan Tempat Dilakukan Pengisian Kuisioner 

Pengisian kuisioner dilakukan di Poli KIA Puskesmas Mojo Surabaya. 

Manfaat Penelitian Bagi Subjek Penelitian 
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Manfaat penelitian ini bagi responden adalah dapat memberikan pengetahuan 

memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hal dukungan 

suami, kemantapan untuk pemakaian metode kontrasepsi IUD. 

Bahaya Potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subjek dalam 

penelitian ini, karena subjek hanya diberikan kuisioner yang harus diisi responden. 

Hak untuk Undur Diri 

Keikutsertaan subjek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden berhak 

untuk mengundurkan diri kapanpun tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan responden. 

Jaminan Kerahasiaan Data 

Semua data dan informasi identitas responden akan dijaga kerahasiaannya, yaitu 

dengan tidak mencantumkan identitas responden secara jelas dan pada laporan 

penelitian nama responden dibuat kode. 

Adanya Insentif untuk Subjektif 

Karena keikutsertaan subjek bersifat sukarela, tidak ada insentif berupa uang yang 

akan diberikan kepada responden.  

Informasi Tambahan 

Hasil penelitian ini akan diberikan kepada institusi pendidikan dimana peneliti 

sedang belajar yakni di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. 

Pernyataan Kesediaan 

Apabila responden telah memahami penjelasan dan setuju sebagai responden dalam 

penelitian ini, mohon menandatangani surat pernyataan bersedia berpartisipasi 

sebagai responden penelitian. 
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Lampiran 7 Lembar Informed Consent 

INFORMED CONSENT RESPONDEN 

(PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN) 

 

Setelah mendapatkan penjelasan tentang pelaksanaan penelitian yang telah saya 

mengerti dan pahami dengan baik, saya  

Nama  : 

Alamat  : 

No. Telepon : 

Bahwa saya mengatakan setuju/ tidak setuju*) dengan sukarela ikut berperan 

sebagai responden dalam penelitian yang berjudul: 

“Hubungan Dukungan Suami, Self Efficacy dengan Kepuasaan Pengguna IUD di 

Puskesmas Mojo Surabaya. 

Demikian persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran. 

*) Coret yang tidak perlu 

Surabaya,..........................2017 

Yang memberi penjelasan 

 

 

 

Galuh Rachmawati Ginarta P 

Yang membuat persetujuan 

 

 

 

(_____________________) 

 

Saksi 

 

 

 

(_________________________) 
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Lampiran 8 Kuesioner Penelitian 

KUESIONER 

 Hubungan Dukungan Suami, Self Efficacy dengan Kepuasan 

Penggunaan IUD di Puskesmas Mojo Surabaya  

 

 

 

 

 

1. Data Umum Responden 

Usia   : tahun 

Etnis/Suku   : 

Agama   : 

Pekerjaan    : 

Pendidikan    : 

pendapatan per bulan : 

Jumlah Anak   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Kode Responden 
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I. Kuesioner Dukungan Suami 

Berilah tanda chek list (√) pada kolom jawaban yang ada pada masing-masing 

pernyataan.  

No  Daftar petanyaan Sangat 

setuju  

Setuju  Sangat 

tidak 

setuju 

Tidak 

setuju 

1 Untuk membuat saya bahagia, suami saya 

mengatakan tidak ada perubahan fisik dan tetap 

cantik selama menggunakan IUD 

    

2 Suami memberikan dukungan  ketika saya merasa 

cemas saat pertama pemasangan IUD 

    

3 Suami memuji saya ketika saya memeriksakan 

diri ke fasilitas kesehatan 

    

4 Suami mendorong saya untuk segara segera 

melakukan pemeriksaan jika terjadi masalah yang 

dirasakan 

    

5 Suami saya berusaha mencari informasi tentang 

kontrasepsi IUD di media sosial,artikel dan 

majalah 

    

6 Pada waktu luang suami saya bersedia berdiskusi 

dengan saya mengenai kontasepsi IUD 

    

7 Suami mengizinkan saya untuk mengikuti 

seminar, penyuluhan tentang kontrasepsi 

    

8 Suami saya mengingatkan untuk kontrol ke 

fasilitas kesehatan 

    

9 Suami saya selalu membiayai ketika saya 

melakukan pemeriksaan KB 

    

10 suami membiayai ketika pemasangan KB IUD     

 

Kuesioner modifikasi Dukungan sosial suami terhadap pemberian ASI 

ekslusif, Siti Asupah (2013). 
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II. Kuesioner Self Efficacy 

Berilah tanda chek list (√) pada kolom jawaban yang ada pada masing-

masing pernyataan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Pertanyaan  Sangat 

setuju  

Setuju  Tidak 

setuju 

Sangat 

tidak 

setuju 

1.  Saya yakin kontrasepsi IUD 

efektif dalam menunda 

kehamilan  

    

2.  Saya tidak mengalami 

kecemasan ketika di lakukan 

pemasangan IUD 

    

3.  Saya merasa nyaman saat 

sudah menggunakan 

kontrasepsi IUD 

    

4.  Saya yakin akan menunda 

kehamilan saya dengan 

mengikuti program KB IUD 

    

5.  Saya memutuskan sendiri 

untuk melakukan program KB 

jenis IUD  

    

6.  Saya merasa suami saya 

mendukung saat saya milih 

kontrasepsi IUD 

    

7.  Saya menikuti program KB 

karena ajakan orang di sekitar 

saya 

    

8.  saya yakin bahwa IUD 

merupakan kontrasepsi terbaik 
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kuesioner modifikasi Hubungan faktor personal, self efficacy dengan 

upaya pencegahan kanker serviks pada perempuan usia produktif di 

Puskesmas Kenjeran Surabaya, Fani Lailtul Hikmas (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dibanding jenis kontrasepsi 

yang lain 

9.  saya yakin IUD tidak 

menimbulkan banyak efek 

samping seperti kontrasepsi 

yang lain 

    

10.  Saya akan terus menggunakan 

kontrasepsi IUD selama saya 

ingin menunda kehamilan  
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III. Kuesioner Kepuasaan 

Berilah tanda chek list (√) pada kolom jawaban yang ada pada masing-

masing pernyataan. 

No Daftar pertanyaan Sangat 

setuju  

Setuju  Sangat 

tidak 

setuju  

Tidak 

setuju 

1. Penggunaan KB IUD 

tidak mengganggu hubungan 

suamiistri 

    

2. IUD merupakan suatu 

kontrasepsi efektif untuk anda 

gunakan 

    

3. Dalam pemakain KB IUD 

anda merasa tenang karena 

jangka waktu yang lama 

    

4. Diberikan penjelasan oleh 

petugas kesehatan mengenai 

kontasepsi IUD 

    

5. Anda percaya bahwa KB IUD 

yang anda gunakan tepat dan 

aman untuk anda 

    

6. Anda merasa bangga dan lebih 

percaya diri selama 

menggunakan KB IUD 

    

7. Tarif KB IUD yang diberikan 

dapat anda jangkau atau tidak 

terlalu mahal 

    

8. Menurut anda KB IUD lebih 

murah dibanding alat 

kontrasepsi lain 
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9. Anda percaya bahwa KB IUD 

dapat mencegah kehamilan 

100% 

    

10. Menurut anda KB IUD paling 

efektif digunakan dibanding 

alat kontrasepsi yang lain 

    

11. Secara keseluruhan efek 

samping dari KB IUD tidak 

mengganggu kegiatan sehari-

hari 

    

12. Menurut anda Mutu KB IUD 

sangat tinggi 

    

13. Waktu kembali untuk kontrol 

IUD selama tidak ada keluhan 

dan pemilihan jenis IUD 

    

14. IUD dapat digunakan selama 

wanita ingin menunda 

kehamilan 
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kuesioner modifikasi Gambaran tingkat kepuasan PUS terhadap 

pemakaian KB suntik 3 bulan di BPM lilik rukiyanah , di Desa Lembeyan 

Wetan Kab. Magetan, Sundari (2016). 
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