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ABSTRAK
PARTISIPASI PRIA PASANGAN USIA SUBUR DALAM PROGRAM
KELUARGA BERENCANA BERDASARKAN TRANSCULTURAL NURSING
Penelitian Cross Sectional di Kecamatan Kenjeran Surabaya
Oleh: R. Hesea Rochmatillah
Pendahuluan: Cakupan pria Pasangan Usia Subur (PUS) dalam Program Keluarga
Berencana masih cukup rendah secara nasional. Di Kecamatan Kenjeran sendiri
partisipasi pria pasangan usia subur cukup tinggi. Belum diketahui faktor yang
mempengaruhi pria dalam berpartisipasi dalam program keluarga berencana.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang berhubungan dengan
partisipasi pria pasangan usia subur dalam program berencana di Kecamatan Kenjeran
Surabaya. Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan
pendekatan cross sectional. Jumlah responden sebanyak 178 orang yang didapatkan
dari Simple Random Sampling. Variabel penelitian ini yaitu faktor teknologi, agama
dan filosofi, sosial dan keterikatan keluarga, nilai budaya, keyakinan, dan gaya hidup,
politik dan legal, ekonomi serta pendidikan. Data diambil melalui penyebaran
instrumen berupa kuesioner yang diadaptasi dari format pengkajian Teori
Transcultural Nursing, kemudian dianalisis secara cross sectional. Hasil: Faktor
teknologi memiliki tingkat hubungan yang kuat (p= 0,000 dan r= 0,633), faktor agama
dan filosofi memiliki tingkat hubungan yang lemah (p= 0,005 dan r= 0,207), faktor
sosial dan keterikatan keluarga memiliki tingkat hubungan yang kuat(p= 0,000 dan r=
0,759), faktor nilai budaya, keyakinan, dan gaya hidup memiliki tingkat hubungan
yang lemah (p= 0,000 dan r= 0,258), faktor politik dan legal memiliki tingkat
hubungan yang sedang (p= 0,000 dan r= 0,463), faktor ekonomi memiliki tingkat
hubungan yang lemah (p= 0,000 dan r= 0,267), dan faktor pendidikan memiliki tingkat
hubungan yang lemah (p= 0,000 dan r= 0,359). Diskusi: Faktor yang paling kuat
berpengaruh dalam partisipasi pria pasangan usia subur dalam program keluarga
berencana yaitu faktor sosial dan keterikatan keluarga, sedangkan yang paling lemah
berpengaruh dalam partisipasi pria pasangan usia subur dalam program keluarga
berencana yaitu faktor agama dan filosofi.
Kata Kunci: Partisipasi pria, Keluarga Berencana, Transcultural Nursing.
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ABSTRACT
MALE PARTICIPATION IN FAMILY PLANNING PROGRAM BASED ON
TRANSCULTURAL NURSING
Cross Sectional Research in Kenjeran Sub-district, Surabaya
By: R. Hesea Rochmatillah
Introduction: The coverage of male in childbearing age who participates in Family
Planning Programs is still quite low nationally. However, the participation of male in
childbearing age in Family Planning Programs in Kenjeran Sub-district is quite high.
The factor that influence Kenjeran Sub-district’s male in participate the family
planning programs is still unidentified. Therefore, this study aims to explain the factors
associated with the participation of male in childbearing age in the family planning
program in Kenjeran Sub-district Surabaya. Method: This research uses quantitative
research design with cross sectional approach. The numbers of respondents are 178
people that obtained from Simple Random Sampling. The variables of this research
are technological factor, religion and philosophy, social and family attachment,
cultural values, beliefs, and lifestyle, politics and legal, and also economy and
education. The data were collected through a questionnaire instrument that was
adapted from the Transcultural Nursing Theory, and then it analyzed by cross sectional
approach. Results: Technological factors have a strong relationship rate (p = 0,000
and r = 0.633), religious and philosophical factors have a weak relationship level (p =
0.005 and r = 0.207), social factors and family attachment have a strong relationship
level = 0,000 and r = 0.759), cultural values, beliefs, and lifestyle factors have a weak
relationship level (p = 0,000 and r = 0.258), political and legal factors have moderate
levels of relationship (p = 0,000 and r = 0.463), the economic factor has a weak
relationship level (p = 0,000 and r = 0.267), and the education factor has a weak
relationship level (p = 0,000 and r = 0.359). Discussion: The strongest factor
influenced the participation of males in childbearing age in family planning programs
is social factors and family attachment, whereas the weakest factor influenced the
participation of males in childbearing age in family planning programs is religious and
philosophical factors.
Keywords: Male Participation, Family Planning, Transcultural Nursing.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Partisipasi suami dalam program Keluarga Berencana sangat diperlukan
dalam upaya untuk meningkatkan program pengendalian jumlah penduduk dan
program kesehatan reproduksi. Hal tersebut termasuk dalam target yang menjadi
tujuan SDG’s 2015 (Sustainable Development Goal’s) tentang peningkatan derajat
kesehatan, hak atas kesehatan seksual dan kesehatan repproduksi serta kesetaraan
gender. Peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana merupakan
langkah yang tepat dalam upaya mendorong seteraan gender sehingga dapat
memberikan kontribusi terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk dan
penanganan masalah kesehatan reproduksi serta dapat meningkatkan status
kesehatan perempuan dan berdampak terhadap penurunan angka kematian ibu dan
anak.
Program keluarga berencana secara langsung maupun tidak langsung
memberikan sumbangan terhadap pemenuhan dasar kesehatan reproduksi dan
kesejahteraan keluarga serta dapat memberikan kesempatan untuk masyarakat
untuk membuat jarak waktu kelahiran anak dan mengurangi jumlah kehamilan
melalui kontrasepsi mantap maupun sederhana. Pelaksanaan pengaturan kelahiran
melalui program keluarga berencana cenderung lebih banyak difokuskan kepada
perempuan (bias gender), sehingga partisipasi pria cenderung rendah secara
nasional (Nurlina 2011). Di dalam SDG’s 2015 telah disebutkan pada poin ke 5
tentang kesetaraan gender, bahwa antara pria dan wanita sama-sama memiliki hak
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asasi manusia. Dalam hal ini adalah hak-hak reproduksi sebagai partisipan dalam
program keluarga berencana (Haryadi & Perpusnas 2016). KB pada pria juga
merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu
yang tinggi akibat dari kehamilan beresiko yang dialami oleh wanita yang
tercantum dalam target SDG’s 2015.
Memasuki era yang baru ini terdapat perubahan acuan partisipan KB yaitu
bergesernya visi program KB yang selama ini melembagakan Norma Kecil
Keluarga Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), yang berubah menjadi perwujudan
keluarga kecil berkualitas tahun 2015 dengan prinsipnya yaitu melalui
pemberdayaan perempuan dan peningkatan partisipasi pria (BKKBN, 2015).
Upaya peningkatan partisipasi pria dalam KB merupakan salah satu tantangan di
masa datang sejalan dengan pembangunan berorientasi kesetaraan gender dalam
program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang dilaksanakan
Indonesia saat ini mengaju pada SDG’s 2015.
Sejalan dengan perubahan paradigma program KB ini, maka program
tersebut dilaksanakan dengan menjamin kualitas pelayanan KB dan kesehatan
reproduksi berwawasan gender melalui upaya pemberdayaan perempuan dan
peningkatan keikutsertaan pria. Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun
2000-2004 telah menetapkan keikutsertaan pria dalam KB sebesar 8,0% pada tahun
2004, namun demikian dari tahun ke tahun pergerakannya relatif lambat.
Pemerintah dalam Rencana Jangka Menengah (RPJM) menyepakati kembali
keikutsertaan pria dalam KB menjadi 4,5% pada tahun 2010 dan 6,5% pada tahun
2015 (BKKBN, 2012).
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Studi pendahuluan yang telah dilakukan di DP5A Kota Surabaya
menyebutkan beberapa hal mengenai beberapa persepsi dari seorang pria mengenai
KB Pria baik vasektomi maupun kondom. Diantaranya yaitu seorang pria
kebanyakan tidak mau berpartisipasi menjadi pengguna kontrasepsi karena pria
beranggapan jika menggunakan kontrasepsi itu tidak jantan, selain itu juga merasa
tidak percaya diri jika menggunakan alat kontrasepsi, kemudian dari pihak istri juga
tidak memperbolehkan suaminya menggunakan alat kontrasepsi karena takut
suaminya dengan perempuan lain, selain itu masyarakat juga beranggapan
penggunaan kontrasepsi tersebut dampak positifnya tidak bisa langsung dilihat atau
dinikmati, karena memerlukan jangka waktu yang panjang untuk mengevaluasi
keberhasilan dari program kontrasepsi dengan melihat jumlah penduduk secara
menyeluruh.
Menurut World Population Date Sheet tahun 2015, Indonesia merupakan
negara ke-4 dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat dengan estimasi jumlah
penduduk terbanyak yaitu 256 juta jiwa (WHO 2015). Distribusi menurut jenis
kelamin laki-laki 126.921.864 jiwa dan perempuan 125.202.594 jiwa. Di Indonesia
jumlah pasangan usia subur (PUS) sebanyak 48.536. 690 jiwa, dengan peserta KB
aktif sebanyak 36.306.662 yaitu sekitar 74,80% dengan distribusi menurut jenis
kelamin akseptor KB pria (Kondom dan MOP) sebanyak 1.405.444 atau 3,87%,
sedangkan akseptor KB perempuan (Pil, suntik, IUD, implan, dan MOW) sebanyak
34.901.218 atau 96.12%. Begitu pula data untuk Propinsi Jawa Timur didapatkan
jumlah PUS 7.946.479 jiwa dengan peserta KB aktif 6.105.646 yaitu sekitar
76,83% dengan distribusi menurut jenis kelamin akseptor KB pria (Kondom dan
MOP) sebanyak 140.048 atau 2,29%, sedangkan akseptor KB perempuan Pil,
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suntik, IUD, implan, dan MOW) sebanyak 5.965.598 atau 97.71% (Kementerian
Kesehatan 2015). Angka cakupan KB pria tersebut masih jauh tertinggal jika
dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia sekitar 16,8%, Bangladesh
13,9%, Iran 13% dan Amerika 35% (BKKBN 2012). Studi pendahuluan yang telah
dilakukan peneliti di DP5A (Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Surabaya, didapatkan bahwa angka
pengguna kontrasepsi Pria pada PUS cukup tinggi di beberapa kecamatan. Hal
tersebut berbanding terbalik dengan cakupan angka pengguna KB pria secara
nasional. Beberapa kecamatan tersebut diantaranya adalah kecamatan Semampir,
Kenjeran, Sawahan, Karangpilang, Simokerto dan Pakal.
Kecamatan Kenjeran merupakan salah satu dari 6 kecamatan di Surabaya
yang memiliki angka cakupan KB Pria yang tinggi. Kecamatan Kenjeran secara
geografis terletak di perbatasan Surabaya Madura, dan merupakan daerah yang
dekat dengan pesisir pantai oleh sebab itu warga masyarkat di kecamatan Kenjeran
juga banyak dari Suku Madura, tidak hanya Suku Jawa. Selain itu, karakteristik
masyarakat yang berada di daerah pesisir cenderung memilik watak yang lebih
keras dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini menjadi alasan dari Peneliti
untuk menghubungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka
cakupan KB Pria di daerah tersebut.
Keikutsertaan KB pria pada tahun 2015 di Indonesia adalah sebesar 0,64%
untuk pengguna vasektomi dan 3,23% untuk pengguna kondom. Metode vasektomi
merupakan metode yang cocok untuk pasangan usia subur yang menginjak usia di
atas 35 tahun atau pada masa mengakhiri bertambahnya anak dengan tingkat
keefektifan yang tinggi diharapkan dapat mencegah kehamilan pada usia tua yang
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nantinya akan beresiko untuk peningkatan angka kematian ibu. Kesadaran akan
peran pria berpartisipasi dalam program KB dan penggunaan metode kontrasepsi
vasektomi maupun kondom secara nasional di Indonesia masih relatif rendah
(Nurlina 2011).
Transcultural Nursing merupakan salah satu teori yang cocok untuk
menjelaskan secara menyeluruh terkait dengan fenomena pemilihan vasektomi di
Kecamatan Kenjeran. Transcultural Nursing dipilih karena menggambarkan
manusia yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang budaya dan struktur sosial,
pandangan dunia, sejarah, serta konteks lingkungan (Alligood 2014). Transcultural
Nursing sebagai gambaran dari teori kebudayaan memiliki 7 dimensi yang menjadi
tolak ukur atau faktor penyebab terjadinya suatu perilaku kesehatan (Andrews &
Boyle 2008). Ketujuh dimensi tersebut adalah faktor nilai budaya, kepercayaan, dan
gaya hidup, faktor sosial dan kekeluargaan, faktor pendidikan, faktor ekonomi,
faktor teknologi, faktor agama dan filosofi, serta yang terakhir adalah faktor politik
dan legal.
Latar belakang budaya seseorang perlu dipelajari dan dipahami bersama
untuk mengetahui keyakinan nilai dan perilaku dalam bertransaksi satu sama lain
(Alligood 2014). Terdapat budaya yang dapat mendukung suami berpartisipasi
dalam KB vasektomi tetapi ada pula budaya yang menentang. Dukungan keluarga
dan lingkungan sosial merupakan faktor yang dapat mendukung mental pria supaya
berpartisipasi dalam vasektomi. Banyaknya dukungan sosial mampu meningkatkan
kepercayaan diri seseorang untuk berperilaku (Novianti & Gustaman 2013).
Pasangan suami istri yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki pola pikir yang
lebih baik dalam hal meningkatkan status kesehatan, namun faktor tingkat
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pendidikan yang rendah justru dapat membuat seseorang tidak mempunyai banyak
pilihan untuk bertindak (Purnomo 2011). Faktor ekonomi dapat menjadi alasan
karena suami tidak mampu lagi menafkahi anak-anaknya yang banyak sedangkan
istri terlalu lemah untuk mengikuti program KB. Kemudian faktor akses teknologi
berupa media cetak dan elektronik yang saat ini dapat memengaruhi pria PUS untuk
berpartisipasi dalam program KB (Nurlina 2011). Selanjutnya faktor agama dan
filosofi yang salah satunya dapat memengaruhi kepercayaan pria PUS terhadap
status kehalalan vasektomi (Muhyiddin, 2014). Terakhir tentang dimensi politik dan
kebijakan pemerintah terkait vasektomi. Tentu pemerintah telah banyak
mengeluarkan peraturan terkait hal tersebut, seperti pada UU No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan dimana terdapat pasal mengenai KB di bagian ketujuh.
Kemudian yang paling terbaru adalah kebijakan mengenai rencana strategis
BKKBN

2015-2019

yang

berdasar

pada

Peraturan

Kepala

BKKBN

No.212/PER/B1/2015 untuk meningkatkan partisipasi MKJP. Berdasarkan data
yang telah dijelaskan, ketujuh faktor tersebut dapat dianalisis dengan kondisi yang
ada di Kecamatan Kenjeran. Maka dari itu peneliti bermaksud melakukan penelitian
dengan judul “Partisipasi Pria PUS dalam Program Keluarga Berencana
Berdasarkan Transcultural Nursing di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya”.
1.2

Rumusan Masalah
Bagaimanakah Partisipasi Pria PUS dalam Program Keluarga Berencana
Berdasarkan Transcultural Nursing di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya?
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Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum
Menjelaskan Partisipasi Pria PUS dalam Program Keluarga Berencana
Berdasarkan Transcultural Nursing di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya?
1.3.2 Tujuan Khusus
1. Mengidentifikasi faktor teknologi dengan partisipasi pria PUS dalam program
KB
2. Mengidentifikasi faktor agama dan filosofi dengan partisipasi pria PUS dalam
program KB
3. Mengidentifikasi faktor sosial dan keterikatan keluarga dengan partisipasi pria
PUS dalam program KB
4. Mengidentifikasi faktor nilai budaya dan gaya hidup dengan partisipasi pria
PUS dalam program KB
5. Mengidentifikasi faktor politik dan legal dengan partisipasi pria PUS dalam
program KB
6. Mengidentifikasi faktor ekonomi dengan partisipasi pria PUS dalam program
KB
7. Mengidentifikasi faktor pendidikan dengan partisipasi pria PUS dalam program
KB
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Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini dapat menjelaskan Partisipasi Pria PUS dalam Program
Keluarga Berencana Berdasarkan Transcultural Nursing di Kecamatan Kenjeran
Kota Surabaya. Hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu
keperawatan maternitas.
1.4.2 Manfaat Praktis
1. Bagi institusi
Hasil identifikasi dan analisis penelitian ini dapat digunakan dalam peran serta
perawat untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya Partisipasi
Pria PUS dalam Program Keluarga Berencana.
2. Bagi profesi
Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perawat sebagai modal pengembangan
ilmu keperawatan maternitas dalam program KB .
3. Bagi responden
Hasil penelitian dapat menjadi pengetahuan tambahan kepada suami untuk dapat
berpartisipasi dalam Program Keluarga Berencana.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Konsep Partisipasi

2.1.1 Pengertian Partisipasi
Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila
dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris
“participation” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (Echols, 2000).
Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam
proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan
dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi,
serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (Sumaryadi,
2010).
Partisipasi merupakan wujud dari keinginan untuk mengembangkan
demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya
perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam
proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya (Tilaar, 2009).
Sundariningrum dalam Sugiah (Sugiah, 2010) mengklasifikasikan
partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :
1. Partisipasi Langsung
Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu
dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat
mengajukan pandangan, membahas

pokok

permasalahan, mengajukan

keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
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2. Partisipasi tidak langsung
Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak
partisipasinya.
2.1.2 Bentuk Partisipasi
Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh (Irine, 2011), terbagi
atas:
1. Partisipasi Vertikal
Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat
terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan
dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.
2. Partisipasi horizontal
Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap
anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang
lainnya.
2.1.3 Partisipasi Pria dalam KB
Partisipasi pria adalah tanggung jawab pria dalam keterlibatan dan kesertaan
ber-KB dan kesehatan reproduksi, serta perilaku yang sehat dan aman bagi dirinya,
pasangannya dan keluarganya (BKKBN, 2017). Partisipasi pria dalam program KB
adalah bentuk nyata dan kepedulian serta keikutsertaan pria dalam pelaksanaan
program KB.
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BKKBN melalui direktorat badan partisipasi pria telah menyusun kebijakan
peran pria dalam KB (BKKBN, 2015) yang dijabarkan sebagai berikut:
1. Sebagai Peserta KB
Partisipasi pria / suami dalam program KB dapat bersifat langsung
maupun tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan dengan menggunakan
salah satu metode vasektomi ataupun kondom. Salah satu hambatan pria dalam
menggunakan alat kontrasepsi secara langsung adalah karena terbatasnya
metode KB untuk pria yaitu kondom, dan vasektomi (WHO, 2011). BKKBN
menyatakan bahwa cara pengaturan kelahiran bagi pria saat ini belum lengkap,
hanya ada senggama terputus, kondom dan vasektomi. Dari cara-cara tersebut
juga belum ada yang ideal, pantang berkala dalam pelaksanaanya mempunyai
kendala faktor ketaatan yang sulit dilaksanakan. Senggama terputus angka
kegagalannya cukup tinggi, kondom banyak tidak disukai karena tidak nyaman
dipakai dan vasektomi mempunyai kendala reversibilitas dan akseptabilitas.
2. Mendukung Istri dalam Penggunaan Kontrasepsi
Peranan pria / suami dalam mengajurkan, mendukung dan memberikan
kebebasan wanita pasangannya / istri untuk menggunakan kontrasepsi diawali
sejak pria tersebut melakukan akad nikah dengan wanita pasangannya dalam
merencanakan jumlah anak yang dimiliki sampai akhir masa reproduksi
(menoupause). Dukungan tersebut antara lain:
1) Memilih kontrasepsi yang cocok, sesuai dengan keinginan dan kondidi
istrinya
2) Membatu pasangan dalam menggunakan kontrasepsi secara benar, seperti
mengingatkan saat minum pil KB, mengingatkan istri untuk kontrol
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3) Membantu mencari pertolongan ke layanan kesehatan apabila terjadi efek
samping maupun komplikasi yang ditimbulkan
4) Mengantarkan ke fasilitas kesehatan untuk kontrol atau rujukan
5) Menggantikan pemakaian kontrasepsi apabila keadaan kesehatan istrinya
tidak memungkinkan

2.2

Konsep Pria Pasangan Usia Subur
PUS adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah,
dimana sang istri berumur antara 15 hingga 49 tahun. PUS merupakan sasaran
utama program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga) untuk menggunakan metode KB (Kemenkes RI, 2013), namun bukan
berarti istri yang berumur di bawah 15 tahun atau di atas 49 tahun tidak termasuk
PUS. Jika ada seorang wanita yang sudah menikah dibawah usia 15 tahun maka ia
termasuk kategori PUS. Begitupun bila ada wanita usia di atas 49 tahun yang belum
menopause maka ia juga termasuk PUS. Logika ini juga berlaku pada wanita yang
mungkin sudah menopause sebelum usia 49 tahun, maka ia bukan termasuk lagi ke
dalam kategori PUS (Oesman, 2009).

2.3

Program Keluarga Berencana

2.3.1 Pengertian Program Keluarga Berencana
Program KB didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 52 tahun 2009 sebagai suatu upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak
dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan
bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
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Pengertian lain menjelaskan bahwa KB merupakan sebuah usaha yang
disengaja oleh pasangan untuk merencanakan bereproduksi dan membangun
keluarga sebelum konsepsi (Kirch, 2008). Usaha-usaha tersebut termasuk
didalamnya adalah keputusan jumlah anggota keluarga, waktu dan jarak
melahirkan, dan pilihan untuk mengadopsi anak atau melahirkan secara biologis
(Sulistyawati, 2011). Metode KB dirancang untuk mencegah kehamilan sekaligus
memberikan konseling pada pasangan untuk mencapai tujuan KB (Kirch, 2008).
2.3.2 Tujuan Program Keluarga Berencana
Tujuan dari program KB secara umum adalah membentuk keluarga kecil
sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga melalui pengaturan
kelahiran anak agar diperoleh keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya (Sulistyawati, 2011). Tujuan lain meliputi pengaturan
kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan
hidup (Kemenkes RI, 2013).
2.3.3 Manfaat Program Keluarga Berencana
Beberapa penelitian menyebutkan manfaat-manfaat dari keikutsertaan
pasangan atau salah satu pasangan dalam program KB yaitu:
1. Menurunkan angka mortalitas bayi dan meningkatkan kesehatan maternal
(Alaman, 2016).
2. Jika suami turut berpartisipasi dalam program KB, maka kesehatan istri
cenderung meningkat (Mulyanti, 2016)
3. Masyarakat cenderung lebih fokus dalam menentukan masa depan keluarga
karena beban keluarga yang stabil dengan berkurangnya angka kelahiran
(Soleha, 2016)
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4. Meningkatnya kondisi sosial yang meliputi rasa keselarasan, kesusilaan dan
ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap peserta KB untuk
mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah dan rohaniah lebih optimal
(Gustika & Hidir, 2013).
5. Meningkatnya kondisi perekonomian masyarakat peserta program KB (Gustika
& Hidir, 2013).
2.3.4 Sasaran Program Keluarga Berencana
1. Sasaran Langsung
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI, 2013) sasaran
utama atau langsung dari program KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang
lebih dititkberatkan pada kelompok Wanita Usia Subur (WUS) yang berada pada
kisaran usia 15-49 tahun, namun dalam rangka menyukseskan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) BKKBN 2015-2019 maka
kesetaraan partisipasi antara pria dan wanita dalam program KB sangat
diharapkan (Rahayu, 2015).
2. Sasaran Tidak Langsung
Kemenkes RI (2014) Sasaran tidak langsung dalam program KB adalah seluruh
petugas kesehatan baik yang ada di tataran komunitas maupun yang berada di
rumah sakit serta Petugas Lapangan.
Keluarga Berencana (PLKB).
2.3.5 Rencana Strategis BKKBN dan Kaitannya dengan Program KB
BKKBN

mempunyai

beberapa

rencana

strategis

dalam

upaya

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui program Keluarga
Berencana (Rahayu, 2015). Siregar 2016 menyebutkan rencana strategis tersebut
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adalah: 1) penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan
reproduksi; 2) penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan
obat kontrasepsi yang memadai; 3) peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan
MKJP untuk mengurangi risiko drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan
memberikan

informasi

secara

berkesinambungan

untuk

keberlangsungan

keikutsertaan program KB; 4) peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga
lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB; 5) advokasi program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan masyarakat; 6)
pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiaan bina
keluarga dalam rangka melestarikan ber-KB; 7) penguatan tata kelola
pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum dan
kelembagaan; 8) penguatan bidang Kependudukan dan KB melalui penyediaan data
dan informasi yang berkualitas.

2.4

Konsep Kontrasepsi Pria
Upaya meningkatkan keberhasilan KB nasional peranan pria sebenarnya
sangat penting dan strategis. Sebagai kepala keluarga pria merupakan tulang
punggung keluarga dan selalu terlibat dalam mengambil keputusan tentang
kesejahteraan keluarga, termasuk untuk menentukan jumlah anak yang diinginkan
(Manuaba, 1998).
Terdapat banyak cara dan metode kontrasepsi baik untuk wanita maupun
pria, tetapi semua metode atau cara tersebut harus memenuhi syarat kontrasepsi
yang baik yaitu aman / tidak berbahaya, dapat diandalkan, sederhana (tidak perlu
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dilakukan oleh tenaga medis), dapat diterima oleh orang banyak dan pemakaian
berjangka waktu lama.
Adapun metode kontrasepsi pria yang telah dikembangkan adalah
vasektomi atau yang lebih dikenal masyarakat dengan MOP (Metode Operasi Pria)
dan kontrasepsi kondom.
2.4.1 Vasektomi
1. Definisi Vasektomi
Vasektomi adalah suatu MKJP dengan tindakan pembedahan dimana
saluran tempat mengalir sperma dipotong atau diikat (Nurlina, 2011). Prosedur
vasektomi ini sangat aman, sederhana, dan efektif. Waktu yang dibutuhkan
untuk vasektomi relatif singkat dan hanya menggunakan anestesi lokal (Shergill,
2012). Prosedur vasektomi vas deferens diikat dan/atau dipotong untuk
mencegah spermatozoa keluar dari testis menuju epididimis kemudian ke duktus
ejakulatoris dan berakhir di uretra (Lande, 2008).
Vasektomi

merupakan

prosedur

klinik

yang

bertujuan

guna

menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan cara melakukan oklusi vas
deferens sehingga jalur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi tidak
terjadi (Sujiyanti, 2009).
2. Jenis-jenis Teknik Vasektomi
Zini, Grantmyre, dan Chan (A, Zini., 2016) terdapat dua teknik
pembedahan yang paling sering digunakan untuk mengakses vas deferens
selama prosedur vasektomi. Kedua teknik tersebut adalah:
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1) Metode Konvensional/Standar
Metode insisi konvensional merupakan metode yang melibatkan pisau bedah
untuk membuat satu atau dua sayatan.
2) Metode Tanpa Pisau Bedah (No-Scalpel Vasectomy)
Metode tanpa pisau bedah merupakan metode yang menggunakan instrument
tajam seperti forceps untuk menusuk kulit skrotum. Dibandingkan dengan
metode konvensional, metode tanpa pisau bedah memiliki risiko
postoperative yang lebih rendah seperti hematoma, nyeri, dan infeksi.
3. Persyaratan Vasektomi
Beberapa persyaratan vasektomi yang dikutip dari berbagai literature
adalah:
1) Setidaknya berumur 21 tahun dan mampu menerima secara mental serta
bertanggungjawab ketika menandatangani informed consent (Keane, 2010).
2) PUS sudah mantap dan membulatkan tekad untuk tidak mempunyai anak lagi
(Hargeave, 2012).
3) Istri tidak mempunyai masalah ginekologi yang berhubungan dengan
kesulitan untuk hamil. Hal ini agar keefektifan vasektomi dapat terukur
dengan nyata (Hargeave, 2012).
4. Bentuk-bentuk Vasektomi
Vasektomi/sterilisasi pada laki-laki juga memiliki berbagai bentuk
(BKKBN, 2012), antara lain:
1) Vasektomi dengan Pisau
Setelah anestesi lokal yaitu dengan larutan prokain lidokain atau
lignokain tanpa memakai adrendin maka dilakukan irisan pada kulit scrotum.
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Kulit dan otot-otot disayat, maka tampak vas deferens dengan sarungnya.
Irisan dapat dilakukan pada garis tengah antara dua belahan scrotum atau
pada dua tempat di atas masing-masing vas deferens.
Kedua vas tampak sebagai saluran yang putih dan agak kenyal pada
perabaan. Vas dapat dibedakan dari pembuluh-pembuluh darah, karena tidak
berdenyut. Identifikasi vas terutaa sukar apabila kulit scrotum tebal.
2) Vasektomi pada Pisau
Vasektomi pada pisau juga dapat dilakukan tanpa mengiris kulit, jadi
tanpa memakai pisau sama sekali, yaitu dengan cara:
a. Saluran diikat bersama-sama dengan kulit scrotum, dengan cara
mencobloskan jarum dengan benang sampai ke bawah saluran mani.
b. Dapat juga disuntikkan ke dalam saluran mani.
c. Saluran mani dapat dibakar dengan mencobloskan jarum kauter halus
melalui kulit ke dalam saluran mani.
3) Vasektomi tanpa Memotong Saluran Mani
Vasektomi dapat dilakukan tanpa memotong saluran mani setelah kulit
dibuka dan saluran mani ditampilkan, saluran mani kemudian diikat
kemudian di-insisi, dapat juga di-insisi kecil kemudian dimasukkan semacam
spiral kecil ke dalam lumen saluran mani.
Adapun syarat-syarat untuk menjadi akseptor (pengguna) vasektomi
adalah sebagai berikut:
a. Sukarela.
b. Mendapatkan keterangan dari dokter atau petugas pelayanan kontrasepsi
c. Pasangannya harus memberikan persetujuan secara tertulis.
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Cara kerja :
a. Sebelum operasi, dokter akan memeriksa kesehatan lebih dahulu, untuk
memastikan cocok atau tidak.
b. Sebelum operasi dilakukan, disuntik agar tidak terasa sakit.
c. Saluran sperma ditutup dengan operasi kecil (bisa dengan atau tanpa
pisau), sehingga nanti sperma tidak terdapat dalam air mani dan tidak
menyebabkan kehamilan. Sperma yang tidak keluar ini akan diserap
kembali oleh tubuh tanpa menimbulkan penyakit.
d. Operasi dilakukan oleh dokter terlatih.
e. Operasi dapat dilakukan sewaktu-waktu.
Perawatan setelah operasi :
a. Istirahat secukupnya, tidak ada ketentuan khusus untuk hal ini (melihat
kondisi pasien saja).
b. Bekas luka yang di akibatkannya harus bersih dan kering, tidak boleh
terkena air selama 3-4 hari.
c. Senggama baru bisa dilakukan, setelah 1 Minggu sesudah operasi.
d. Selama 10 kali ejakulasi setelah operasi masih dapat sperma dalam caiaran
maninya. Jadi, pasangannya harus menggunaka metode kontrasepsi
lainnya selam 10-12 kali senggama.
e. Pemeriksaan ulang dilakukan oleh dokter setelah 1 minggu, 1 bulan, 3
bulan, 6 bulan dan 1 tahun setelah operasi dilakukan.
5. Kelebihan Vasektomi
1) Tidak ada mortalitas (kematian)
2) Morbiditas (mengakibatkan sakit) sangat minim
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3) Suami tidak perlu dirawat dirumah sakit
4) Dilakuakan dengan anastesi lokal yang berlangsung kurang lebih 15 menit
5) Tidak mengganggu hubungan seks selanjutnya dan jumlah air mani yang
dikeluarkan tidak berubah
6) Bianyanya murah terdapat program dari pemerintah
7) Tidak selalu dilakukan dikamar operasi
6. Kekurangan Vasektomi
Kekurangan metode vasektomi disebabkan karena rendahnya pria dalam
mengikuti metode KB vasektomi. Masih rendahnya pengguna vasektomi
dikarenakan masih banyaknya anggapan bahwa KB hanyalah urusan istri
(Pertiwi, 2011). Alasan lain seperti dipercayanya mitos yang menganggap
bahwa dengan divasektomi dapat menurunkan sexual performance dan
mengakibatkan kelemahan juga berkembang di masyarakat (Scott, 2011). Selain
itu pengetahuan yang kurang turut berkontribusi pula pada keengganan seorang
pria untuk divasektomi (Suikromo, 2015). Padahal antara suami dengan istri
harus saling berbagi tanggungjawab untuk memutuskan penggunaan KB
(Dorman, 2012)
Literature lain menjelaskan bahwa beberapa determinan yang seringkali
terjadi menurut Kols dan Lande (Lande, 2008) adalah :
1) Vasektomi dapat menurunkan kejantanan dan fungsi seksual
2) Vasektomi tidak begitu dikenal
3) Laki-laki beranggapan bahwa KB adalah tanggungjawab wanita seutuhnya
4) Keterbatasan akses pelayanan untuk vasektomi
5) Kecemasan terhadap prosedur
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6) Norma kebudayaan tentang pria lebih tinggi derajatnya dibanding wanita
7. Efektifitas Vasektomi
World Health Organization (WHO, 2011) dengan divasektomi angka
kejadian kehamilan tidak diinginkan menghasilkan angka hingga dibawah 1 dari
100 perempuan setiap tahunnya. Metode lain seperti pemakaian kondom dinilai
sebagai metode yang tidak nyaman untuk dipakai oleh pria sehingga tidak
banyak dipilih (Listiyani, 2012). Angka kegagalan kondom juga cukusp tinggi
yaitu mencapai 18% (WHO, 2011). Sedangkan metode senggama terputus
merupakan metode kontrasepsi dengan angka kegagalan tertinggi dibanding
dengan metode lainnya, yakni mencapai 27% (Caughey, 2013).
2.4.1 Kondom
1. Definisi Kondom
Kondom merupakan salah satu alat kontrasepsi pria yang paling mudah
dipakai dan diperoleh, baik melalui apotik maupun toko obat dengan berbagai
merek dagang. Kondom terbuat dari lateks atau karet, berbentuk lubang tidak
tembus cairan, salah satu ujungnya tetutup rapat dan dilengkapi kantung untuk
menampung sperma yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual
(Kemenkes, 2015).
Kondom bekerja dengan cara menghalangi sperma masuk ke dalam
rahim, sehingga tidak terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur. Kondom
mempunyai tiga fungsi (tiple function) yaitu sebagai alat KB, mencegah IMS
termasuk HIV/AIDS serta membantu suami yang mengalami ejakulasi dini.
Kondom cukup efektif sebagai alat KB bila dipakai secara benar pada setiap kali
berhubungan seksual. Pada beberapa pasangan, pemakaian kondom tidak efektif
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karena tidak dipakai secra konsistem. Secara ilmiah didapatkan hanya sedikit
kegagalan kondom yaitu 2-12 kehamilan per 100 perempuan per tahun atau
tingkat efektifitas penggunaan kondom 80%-90% (BKKBN, 2017).

Gambar 2.1 Alat Kontrasepsi Pria Metode Kondom (Kemenkes, 2015)
2. Kelebihan Kondom
1) Dapat mecegah penularan IMS termasuk HIV/AIDS dan kehamilan, jika
penggunaan secara baik dan benar dan dipakai setiap kali berhubungan
seksual
2) Aman karena tidak ada efek samping hormonal
3) Dapat menambah kenikmatan pada kasus ejakulasi dini
4) Murah dan mudah untuk didapatkan tanpa memerlukan resep dokter
3. Kekurangan Kondom
1) Ada beberapa pasangan yang alergi terhadap baan karet kondom
2) Kondom hanya bisa dipakai satu kali
3) Kondom yang kadaluarga mudah sobek dan bocor
4. Efektifitas Kondom
1) Efektif sebagai kontrasepsi apabila dipakai dengan benar
2) Efektifitas penggunaan kondom <95%
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3) Sangat efektif jika digunakan pada waktu istri dalam periode menyusui
eksklusif 6 bulan (BKKBN, 2017).

2.5

Konsep Transcultural Nursing
Konsep dasar dari teori Transcultural Nursing Leininger berasal dari
antropologi dan keperawatan, akan tetapi diformulasi ulang untuk menjadi teori
keperawatan transkultural dengan suatu perspektif manusiawi. Leininger
mengembangkan the sunrise model (lihat gambar 2.1) pada tahun 1970 untuk
menggambarkan komponen utama dan dimensi yang saling berkaitan..

Gambar 2.2 Model Transcultural Nursing Leininger (Sagar, 2012)
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Model asuhan keperawatan Transcultural Nursing atau yang lebih dikenal
dengan Sunrise Model dari Leininger menggambarkan keberagaman budaya
dalam kehidupan sehari-hari dan menjelaskan alasan mengapa pengkajian budaya
harus dilakukan secara komprehensif (Sagar, 2012). Model tersebut beranggapan
bahwa nilai-nilai pelayanan budaya, kepercayaan dan praktik merupakan hal yang
tidak dapat diubah dalam budaya dan dimensi struktur sosial masyarakat,
termasuk didalamnya konteks lingkungan, bahasa, dan riwayat etnik (Perry,
2016).
Tujuan teori model ini adalah untuk mengetahui perawatan yang
beranekaragam kepada manusia dan bersifat universal yang berhubungan dengan
pandangan klien, struktur sosial, dan dimensi lainnya. Kemudian untuk
mengetahui adat-istiadat guna memberikan perawatan budaya yang sama untuk
orang-orang yang berbeda (Andrews & Boyle, 2008). Model Sunrise atau
matahari terbit merupakan suatu alat yang produktif untuk memberikan panduan
dalam pengkajian dan perawatan yang sejalan dengan kebudayaan dan penelitian
ilmiah. Pengkajian yang dirancang Leininger berdasarkan 7 komponen seperti
yang tercantum dalam Leininger (2002) yaitu:
1. Faktor Teknologi
Faktor teknologi dalam penelitian ini dikaitkan pada pengaksesan pada media
komunikasi dan informasi serta akses ke pelayanan kesehatan. Media tersebut
terdiri dari media cetak dan elektronik. Diharapkan nantinya dapat
teridentifikasi pengaruh-pengaruh dari media cetak (koran, flyer, spanduk, dan
lain sebagainya) dan media elektronik (smartphone, televisi, radio, dan lain
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sebagainya). Akses pelayanan kesehatan juga dapat mendukung terjadinya
suatu perilaku kesehatan sehingga perlu dinilai.
2. Faktor agama dan filosofi
Agama adalah suatu sistem simbol yang mengakibatkan pandangan dan
motivasi yang realistis bagi para pemeluknya. Agama dapat memberikan
motivasi kuat untuk menempatkan kebenarannya di atas segalanya bahkan di
atas kehidupannya sendiri. Faktor agama yang perlu dikaji perawat seperti:
agama yang dianut, kebiasaan agama yang berdampak positif terhadap
kesehatan, berikhtiar terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan kesehatan,
dan lain sebagainya.
3. Faktor sosial dan keterikatan keluarga
Faktor sosial dan keterikatan keluarga yang perlu dikaji oleh perawat : status,
tipe keluarga, pengambilan keputusan dalam anggota keluarga, hubungan klien
dengan kepala keluarga, kebiasaan yang dilakukan rutin oleh keluarga, peran
dalam keluarga, hubungan kekerabatan dengan masyarakat, dan lain
sebagainya.
4. Faktor nilai budaya, kepercayaan, dan gaya hidup
Nilai adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa
yang dianggap baik dan buruk. Hal-hal yang perlu dikaji berhubungan dengan
nilai-nilai budaya dan gaya hidup adalah praktik budaya masyarakat untuk
perawatan, kepercayaan pada suatu pengobatan, alternatif gaya hidup, sumber
kebudayaan, dan lain sebagainya.

SKRIPSI

PARTISIPASI PRIA PASANGAN...

R. HESEA ROCHMATILLAH

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

26

5. Faktor politik dan legal
Peraturan dan kebijakan yang berlaku adalah segala sesuatu yang memengaruhi
perilaku individu dalam asuhan keperawatan transkultural. Misalnya peraturan
dan kebijakan yang berasal dari pemerintah atau bahkan lingkungan tempat
seseorang tinggal.
6. Faktor ekonomi
Faktor ekonomi dapat berperan penting untuk menentukan motivasi seseorang
berperilaku yang berkaitan dengan kesehatan. Hal-hal yang perlu dikaji
diantaranya adalah pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari,
serta motivasi yang mendorong mendapatkan imbalan dari suatu perilaku.
7. Faktor pendidikan
Latar belakang pendidikan individu adalah pengalaman individu dalam
menmpuh jalur pendidikan formal tertinggi saat ini. Semakin tinggi pendidikan
individu, maka keyakinannya harus didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang
rasional dan dapat beradaptasi terhadap budaya yang sesuai dengan kondisi
kesehatannya. Perawat perlu mengkaji latar belakang pendidikan meliputi
tingkat pendidikan, jenis pendidikan, serta kemampuan belajar secara aktif
mandiri.
2.5.1 Konsep Pertanyaan dalam Pengkajian Transcultural Nursing
Menurut Leininger (2002) konsep pengkajian yang harus ditanyakan
kepada seorang klien dalam mengkaji kesehatan dengan pendekatan sosiobudaya
berdasarkan Sunrise Model Transcultural Nursing adalah sebagai berikut:

SKRIPSI

PARTISIPASI PRIA PASANGAN...

R. HESEA ROCHMATILLAH

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

27

1. Faktor Teknologi (Technological Factors)
1) Dalam kehidupan sehari-hari, apakah Anda sangat ketergantungan pada
peralatan modern berteknologi tinggi? (In your daily life are you greatly
dependent upon “high-tech” modern appliances or equipment?)
2) Apakah Anda diperiksa/dirawat menggunakan teknologi di rumah
sakit/pelayanan kesehatan (What about in the hospital to examine or care for
you?)
3) Menurut Anda, melalui cara apa faktor teknologi membantu atau justru
mengganggu kesehatan Anda? (In what ways do you think technological
factors help or hinder keeping you well?)
4) Apakah Anda menganggap bahwa diri Anda bergantung pada teknologi
modern agar tetap sehat atau mendapat akses perawatan? (Do you consider
yourself dependent upon modern technological to remain healthy or get
access to care?)
2. Faktor Agama dan Filosofi (Religious/Spiritual/Philosophical Factors)
1) Ketika orang sakit atau mengantisipasi masalah, mereka sering berdoa atau
mengandalkan agama mereka atau kepercayaan spiritual. Dalam
keperawatan, kami senang mempelajari bagaimana agama Anda dapat
membantu di masa lalu dan menolong Anda hari ini. Bagaimana caranya
agama Anda berperan dalam merawat orang sakit dan meningkatkan atau
mempertahankan kesehatan? (When people become ill or anticipate
problems, they often pray or use their religion or spiritual beliefs. In
nursing we like to learn how your religion has helped you in the past and
can help you today. How do you think your beliefs and practices have
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helped you to care for yourself or others in keeping well or to regain
health?)
2) Bagaimana peran agama Anda dalam membantu menyembuhkan atau
menghadapi krisis, kecacatan atau bahkan kematian? How does religion
help you heal or to face crisis, disabilities or even death?
3) Bagaimana caranya religious healers (misal: ustadz/kyai/tabib) dan
perawat dalam merawat Anda, keluarga, dan teman Anda? (In what ways
can religious healers and nurses care for you, your family or friends?)
4) Faktor spiritual apa yang kami (perawat) butuhkan untuk dikolaborasikan
sehingga dapat membantu merawat Anda? (What spiritual factors do we
need to incorporate into your care?)
3. Faktor Sosial dan Keterikatan Keluarga (Kinship and Social Factors)
1) Saya ingin dengar tentang pentingnya/apa berartinya keluarga Anda dan/atau
teman dekat Anda bagi Anda? (I would like to hear about your family and/or
close social friends and what they mean to you.
2) Bagaimana keluarga (kerabat) atau teman di lingkungan Anda memengaruhi
hidup Anda terutama pada kesehatan Anda? (How have your kin (relatives)
or social friends influenced your life and especially your caring or healthy
lifeways?)
3) Siapa orang yang peduli atau tidak peduli pada kesehatan Anda dalam hidup
Anda? (Who are the caring or non-caring persons in your life?)
4) Bagaimana keluarga Anda membantu Anda untuk tetap sehat atau justru
memengaruhi Anda lebih mudah sakit? (How has your family (or group)
helped you to stay well or become ill?)
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5) Apakah Anda beranggapan bahwa keluarga Anda sebagai keluarga yang
peduli? Jika tidak, apa yang membuat mereka lebih peduli? (Do you view your
family as a caring family? If not, what would make them more caring?)
6) Apakah ada tanggungjawab keluarga untuk merawat Anda atau orang lain
saat sakit atau tidak? (Are there key family responsibilities to care for you or
others when ill or well?)
7) Melalui cara apa anggota keluarga Anda (atau teman) dapat merawat/peduli
terhadap kesehatan Anda? (In what ways would you like family members (or
social friends) to care for you?)
8) Apa yang Anda inginkan dari perawat untuk merawat Anda? (How would you
like nurses to care for you?)
4. Faktor Nilai Budaya, Keyakinan, dan Gaya Hidup (Cultural Values, Beliefs, and
Lifeways Factors)
1) Dalam menyediakan pelayanan keperawatan, nilai budaya, keyakinan, dan
gaya hidup penting bagi perawat untuk memahami. Dapatkah Anda berbagi
dengan Saya, nilai dan kepercayaan apa yang Anda inginkan perawat
mengetahui untuk meningkatkan atau mempertahankan kesehatan Anda?
(In providing nursing care, your cultural values, beliefs, and lifeways are
important for nurses to understand. Could you share with me what values
and beliefs you would like nurses to know to help you regain or maintain
your health?)
2) Keyakinan atau praktik seperti apa yang menurut Anda paling penting bagi
orang lain untuk diketahui untuk merawat Anda? (What specific beliefs or
practices do you find most important for others to know to care for you?)
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3) Beri Saya contoh dari cara “perawatan yang baik” berdasarkan nilai dan
kepercayaan Anda. (Give me some examples of “good caring” ways based
on your care values and beliefs.)
5. Faktor Politik dan Legal (Political and Legal Factors)
1) Dunia kita terlihat penuh dengan ide tentang aksi politik yang dapat
memengaruhi kesehatan Anda. Apa pandangan Anda tentang politik dan
bagaimana Anda mempertahankan kesejahteraan dalam kaitannya dengan
politik? (Our world seems full of ideas about political actions that can
influence your health. What are some of your views about political and how
you and others maintain your wellbeing?)
2) Dalam masyarakat atau di rumah, masalah politik atau hukum apa yang
cenderung dapat memengaruhi kesejahteraan atau melemahkan jalan hidup
Anda untuk untuk diperhatikan baik bagi diri sendiri atau orang lain? (In
your community or home what political or legal problems tend to influence
your wellbeing or handicap your lifeways in being cared for by yourself or
others?)
6. Faktor Ekonomi (Economic Factors)
1) Saat ini, kita sering mendengar “uang berarti kesehatan atau kelangsungan
hidup”. Apa pendapat Anda tentang pernyataan itu? (Today, one often hears
“money means health or survival”. What do you think of that statement?)
4) Bagaimana kamu percaya bahwa uang dapat memengaruhi kesehatan dan
akses perawatan ke pelayanan kesehatan? (In what ways do you believe
money influences your health and access to care or to obtain professional
services?)
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5) Apakah Anda mencari uang untuk menjaga kesehatan Anda? (Do you find
money is necessary to keep you well? If not, explain)
6) Bagaimana menurut pandanganmu dalam melihat biaya rumah sakit dengan
perawatan praktik home care? (How do you see the cost of hospital care
versus home care cost practices?)
7) Siapa yang mencari nafkah dalam keluarga Anda? Apakah Anda cukup
berpenghasilan untuk menjaga kesehatan Anda atau membantu Anda jika
sakit? (Optional: Who are the wage earners in your family? Do you earn
enough to keep you well or help you if sick?)
7. Faktor Pendidikan (Educational Factors)
1) Saya ingin mendengar, melalui apa kamu percaya bahwa pendidikan
berkontribusi dalam menjaga kesehatan atau membuat anda sakit? (I would
like to hear in what ways you believe education contributes to your staying
well or becoming ill?)
2) Informasi, nilai, atau praktik pendidikan apa yang menurut Anda penting
bagi perawat atau orang lain untuk merawat Anda? Berikan contoh (What
educational information, values, or practices do you believe are important
for nurses or others to care for you? Give examples)
3) Bagaimana pendidikan Anda mampu memberikan pengaruh untuk tetap
menjaga kesehatan atau membuat sakit? (How has your education
influenced you to stay well or become ill?)
4) Setinggi apa Anda bersekolah di pendidikan formal? (How far did you go
with formal education?)

SKRIPSI

PARTISIPASI PRIA PASANGAN...

R. HESEA ROCHMATILLAH

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

32

5) Apakah Anda menghargai instruksi pendidikan dan kesehatan? Jelaskan
(Do you value education and health instruction? explain)
2.5.2 Sub Items dalam Pertanyaan Dimensi Transcultural Nursing
Leinenger, 2002 dan Melo, 2013 maka secara rinci sub items yang
terdapat pada dimensi-dimensi Sunrise Model Leininger adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Sub items dimensi Transcultural Nursing
Sub Items

Faktor
Faktor Teknologi

1) Akses teknologi informasi
2) Akses ke sarana komunikasi
3) Akses media cetak dan
elektronik
4) Akses alat elektronik di rumah

Faktor Agama dan Filosofi

5) Akses menuju pelayanan
kesehatan
6) Pengaruh teknologi informasi
1) Praktik keagamaan
2) Konsultasi pada penyembuh
tradisional
3) Pemaknaan hidup
4) Ketangguhan individu
5) Norma dan kepercayaan agama
6) Ekspresi kebebasan berpikir
7) Spiritualitas dan kesehatan
8) Nilai yang dianut

Faktor Sosial dan Keterikatan
Keluarga

1) Struktur keluarga
2) Status dalam keluarga
3) Nilai yang dianut keluarga dan
masyarakat
4) Peran dalam keluarga
5) Dukungan keluarga dan
masyarakat
6) Pengambil keputusan dalam
keluarga
7) Komposisi dalam keluarga
8) Pengembangan tugas dalam
sosial dan keluarga
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9) Status sosial
10) Hubungan kekerabatan dengan
masyarakat sekitar
11) Jaringan dan dukungan sosial
12) Norma sosial
1) Praktik budaya masyarakat,
kepercayaan untuk perawatan
dan pengobatan
2) Kelompok ras dan etnik
3) Sumber kebudayaan
4) Kepercayaan pada suatu
kebudayaan
5) Akses pada kebudayaan dan
informasi
6) Alternatif gaya hidup
7) Perilaku
8) Aktivitas fisik
9) Hiburan dan kegiatan di waktu
luang
1) Akses informasi mengenai
Faktor Politik dan Legal
kebijakan publik
2) Partisipasi dalam politik
1) Pengeluaran Keluarga
Faktor Ekonomi
2) Pendapatan Keluarga
3) Kondisi Pekerjaan
4) Biaya Hidup
5) Motivasi Ekonomi
Sumber: (Leinenger, 2002) dan (Melo, 2013)
Faktor Nilai Budaya dan Gaya
Hidup
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Keaslian Penelitian

Tabel 2.2 Keaslian penelitan Partisipasi Pria Pasangan Usia Subur dalam Program
Keluarga Berencana Berdasarkan Transcultural Nursing
Metode (Desain, Sampel,
Judul Artikel;
No.
Variabel, Instrumen,
Hasil Penelitian
Penulis; Tahun
Analisis)
1.
J: Faktor Persepsi dan
D: analitik dengan
Hasil menunjukkan sebesar
Dukungan Istri yang
pendekatan cross sectional
17,2% pria melakukan
berhubungan dengan
S: 64 responden
vasektomi dan 81,8% pria
Partisipasi KB Pria
I: kuesioner
menggunakan kondom.
P: Siti Novianti, Rian Arie
V: persepsi pria tentang KB 89,1% responden memiliki
Gustaman
dan dukungan istri
persepsi yang kurang
T: 2014
A: analisis analitik dengan
tentang keluarga berencana
chi square
dan 90,6% memiliki
dukungan istri yang baik.
Hasil analisis menunjukkan
bahwa persepsi (nilai p
1,014) dan dukungan istri
(nilai p 0,006) berhubungan
dengan partisipasi pria
dalam program keluarga
berencana.
2. J:
Motivasi
Pria
D : penelitian deskriptif
Motivasi ekstrinsik yang
Kecamatan
Telaga
dengan
pendekatan
memengaruhi pria tidak ikut
Langsat
Kabupaten
kuantitatif dan kualitatif
KB yaitu rendahnya kualitas
Hulu Sungai Selatan dalam
S : 317 orang
dan aksesibilitas terhadap
Program
V : motivasi intrinsik dan
informasi dan pelayanan
Keluarga Berencana
ekstrinsik
KB.
P:
Erni Jayanti,
I : kuesioner
Karunia Puji Hastuti,
A : teknik persentase
Eva Alviawati
T: 2014
3.

J : Faktor Determinan
Partisipasi Pria dalam
Vasektomi
P : Andik Setiyono, Siti
Novianti
T : 2015

D:
penelitian kasus
kontrol
S : 63 pria PUS
V : tingkat pendidikan,
jumlah anak, dan akses
media
I : kuesioner dengan metode
pengumpulan
data melalui wawancara A :
analisis deskriptif
dan bivariat (chi square)

Semakin banyak jumlah
anak semakin tinggi tingkat
partisipasi pria dalam
vasektomi
Semakin
luas
pengaksesan media maka
semakin tinggi tingkat
partisipasi pria dalam
vasektomi

Sumber Database:
Google Scholar
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J: Hubungan Antara tingkat
Pengetahuan tentang KB Pria
dengan Status Penggunaan
Alat Kontrasepsi pada Suami
P: Rizka Ayu Setyani
T: 2012

D: observasional analitik
dengan pendekatan cross
sectional
S: 286 responden
I: kuesioner
V: tingkat pengetahuan
suami tentang KB pria
A: uji analisis chi square

J : Access to Mass Media
Messages and Use of Family
Planning in Nigeria: a
SpatioDemographic Analysis
from 2013 DHS
(Akses Pesan Media Massa
dan Penggunaan Keluarga
Berencana di Nigeria)
P : Chukwuedozie K. Ajaero,
Clifford Odimegwu, Iieoma
D. Ajaero, Chidiebere A.
Nwachukwu
T : 2016
J: Analisis Partisipasi Pria
sebagai akseptor KB
(Kondom dan Vasektomi) di
wilayah Kerja Puskesmas
Cipanas Kabupaten Lebak
Propinsi Banten
P: Reni Nurlina
T: 2011

D:
penelitian
korelasional S : 904
clusters
V : akses pesan media
massa, penggunaan
keluarga
berencana,
spatio-demographic
I : kuesioner dan data
sekunder
A: analisis Pearson
correlation

D: deskripstif analitik
dengan pendekatan cross
sectional
S: 120 responden
I: kuesioner
V: partisipasi pria sebagai
akseptor KB (kondom dan
vasektomi)
A: uji analisi chi square

Terdapat hubungan antara
umur, pekerjaan, jumlah
anak hidup, dukungan istri
dnegan penggunaan
kontrasepsi dan
pengetahuan tentang
kontrasepsi dengan
partisipasi pria sebagai
akseptor KB.

J: Faktor-faktor yang
berhubungan dengan
Kepesertaan Pria dalam
Program Keluarga Berencana
di Kecamatan Karangnunggal
Kabupaten Tasikmalaya
P: Dian Fortuna, Nurlina, Siti
Noviati
T: 2014

D: case control
S: sampel kasus 43
responden, sampel kontrol
43 reponden
I: kuesioner
V: tingkat pendidikan,
tingkat pengetahuan, sikap
pria, akses pelayanan dan
dukungan istri
A: uji analisis bivariat
menggunakan uji chi square

Ada hubungan anatar
tingkat pengetahuan (p
value=0,049), sikap pria
(p=0,031) dan dukunagn
istri (p value=0,038)
terhadap kepesrtaan KB pria
dalam program keluarga
berencana dan tidak ada
hubungan antara tingkat
pendidikan (p value=0,084)
dan akses pelayanan (p
valuae=0,626) terhadap
kepesertaan KB pria dalam
program keluarga
berencana.
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Terdapat hubungan positif
yang signifikan bahwa
semakin baik tingkat
pengetahuan suami tentang
KB pria maka semakin
tinggi status penggunaan
alat kontrasepsi pada suami,
dengan kekuatan korelasi
kategori kuat.
Semakin tinggi akses pesan
media massa semakin tinggi
penggunaan metode
KB

R. HESEA ROCHMATILLAH

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
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J: Gambaran Pelaksanaan
Peningkatan Program
Partisipasi Pria dalam KB
MOP di Bondowoso
P: Susilawati
T: 2012

D: Studi kasus kualitatif
S: narasumber 20 orang
I: wawancara
V: pelaksanaan peningkatan
program partisipasi pria
dalam KB MOP
A:

9.

J : A Study About
Perceptions, Attitude, and
Knowledge among
Men Toward
Vasectomy
in Bangalore
Rural Population
(Studi Persepsi, Sikap, dan
Pengetahuan pada Pria
tentang Vasektomi pada
Populasi Rural Bangalore)
P : Suwarna
Madhukumar, MB
Pavithra
T : 2015

D: penelitian based dengan
pendekatan cross sectional
S: 215 responden
V: sosiodemografi,
kewaspadaan, persepsi
I: kuesioner
A: analisis deskriptif

10

J: Male Participation In
Family Planning Results
From A Qualitative Study In
Mpigi District, Uganda
(Partisipasi Pria dalam
Program Keluarga Berencana
dengan Kualitatif Studi di
Mpigi Distric Uganda)
P: Angela Kaida, et all
T: 2009

D: kualitatif
S: 17 responden
V: partisipasi pria dalam
program keluarga berencana
I: wawancara mendalam
A: analisis kualitatif
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Pelaksanaan Peningkatan
Program Partisipasi Pria
dalam KB MOP di
Bondowoso dilakukan tanpa
perencanaan dikarenakan
pelaksanaan kegiatan
tergantung dari jumlah
calon akseptor yang sudah
ada, dan pembagian kerja
dalam pengorganisasian
kegiatan dilaksanakan
dengan cara bersam-sama
walaupun secara tertulis
dibagi berdasarkan
perwilayah, serta koordinasi
dalam kegiatannya hanya
lewat sms atau telepon.
Semakin rendah konsling /
pendidikan maka
berbanding lurus dengan
semaikin tinggi mitos dan
sikap negatif terhadap
vasektomi

Partisipasi pria dalam
program KB dipengaruhi
oleh beberapa hal, yang
paling banyak adalah
pengetahuan, motivasi dari
keluarga.
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BAB 3
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN
3.1

Kerangka Konseptual
Asuhan Budaya
Cara pandang masyarakat terhadap pemilihan program keluarga
berencana

Faktor dari budaya-budaya tertentu ( sub budaya )

Dimensi Transcultural Nursing
Faktor Teknologi

Faktor Agama dan Filosofi

Faktor Nilai Budaya
dan Gaya Hidup

Faktor Politik
dan Legal

Faktor Sosial dan
Keterikatan Keluarga

Faktor Ekonomi

Faktor
Pendidikan

Fokus pada kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan komunitas

Perawatan
tradisional

Praktik Asuhan
Keperawatan

Sistem
Profesional

Partisipasi Pria PUS dalama program KB

Pemeliharaan/Negosiasi Pemolaan
/
Ulang Budaya

Konseling pola hubungan seksual dan program KB
: Diteliti

: Tidak Diteliti
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Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian Partisipasi Pria Pus dalam Program
Keluarga Berencana di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya
Keterangan :
Teori yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan berdasarkan Teori
Transcultural Nursing dalam model sunrise yang dikenalkan oleh Leininger tahun
1978. Gambar 3.1 tersebut menunjukkan bahwa partisipasi pria PUS dapat
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tercantum dalam Transcultural Nursing.
Faktor teknologi mampu berpengaruh apabila pria PUS termotivasi untuk
berpartisipasi dalam program KB karena membaca informasi dari berbagai sumber
media. Faktor ekonomi dan pendidikan mendukung untuk berpartisipasi dalam
program KB ketika pada tingkat rendah atau justru tinggi pendidikan-ekonomi
seseorang. Kemudian faktor agama-filosofi dan nilai budaya-gaya hidup sangat erat
kaitannya dengan prinsip-prinsip yang dipercaya seseorang dalam menjalani
kehidupan. Sedangkan faktor sosial dan keterikatan keluarga mempunyai fungsi
penting untuk mendukung atau tidaknya keputusan pria PUS untuk berpartisipasi
dalam program KB. Keseluruhan faktor tersebut saling mempengaruhi dan saling
berkaitan satu sama lain. Selain itu partisipasi pria PUS dalam program KB
merupakan realisasi dari praktik asuhan keperawatan yang juga perlu untuk terus
diperhatikan keberlanjutannya. Partisipasi pria PUS dalam program KB adalah
suatu perilaku dan tindakan kesehatan dimana pemilihan partisipasi tersebut berasal
dari faktor-faktor transkultural yang berkembang dimasyarakat. Maka perawatan
harus terus memonitoring kesejahteraan klien akseptor KB untuk perlu dilakukan
seperti konseling pola hubungan seksual dan keberhasilan program KB. Apabila
perawatan ini tidak berjalan dengan baik bukan tidak mungkin akseptor KB dapat
maerubah pola pikirnya yang berakibat tidak berpartisipasi lagi dalam program KB.
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Hipotesis Penelitian
H11 : Ada hubungan faktor teknologi dengan partisipasi pria PUS dalam program
keluarga berencana
H12 : Ada hubungan faktor agama dan filosifi dengan partisipasi pria PUS dalam
program keluarga berencana
H13 : Ada hubungan faktor sosial dan keterikatan keluarga dengan partisipasi pria
PUS dalam program keluarga berencana
H14 : Ada hubungan faktor nilai budaya dan gaya hidup dengan partisipasi pria PUS
dalam program keluarga berencana
H15 : Ada hubungan faktor politik dan legal dengan partisipasi pria PUS dalam
program keluarga berencana
H16 : Ada hubungan faktor ekonomi dengan partisipasi pria PUS dalam program
keluarga berencana
H17 : Ada hubungan faktor pendidikan dengan partisipasi pria PUS dalam program
keluarga berencana
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BAB 4
METODE PENELITIAN

4.1

Desain Penelitian
Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun
sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk
pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Rencana itu merupakan suatu skema
menyeluruh yang mencakup program penelitian (Heriyanto 2012).
Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian
kuantitatif dengan pendekatan cross sectional (hubungan dan asosiasi) yang
disajikan secara deskriptif analitik yaitu jenis penelitian yang menekankan
observasi variabel dependen dan independen hanya satu kali pada satu saat dan
tidak perlu tindak lanjut (Nursalam 2017).

4.2

Populasi, Sampel dan Sampling

4.2.1 Populasi
Populasi adalah kumpulan semua elemen atau individu atau keseluruhan
dari suatu variabel yang menyangkut masalah yang diteliti (Heriyanto 2012).
Populasi penelitian ini adalah semua Pria Pasangan Usia Subur yang ada di
Kecamatan Kenjeran Surabaya.
4.2.2 Sampel
Sampel adalah sebagian dari populasi / kumpulan unit sampling (suatu
obyek yang akan dilakukan suatu pengukuran atau pengamatan) yang ditarik dari
kerangka atau beberapa kerangka yang dapat dijadikan sebagai basis untuk
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mempelajari parameter populasi yang tidak diketahui dan sebagai basis generalisasi
atau inferensi (Heriyanto 2012).
1. Kriteria inklusi
Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Pria PUS usia 30-49 tahun
2) Dapat membaca dan menulis
3) Tinggal bersama dengan istri
4) Memenuhi kriteria untuk melakukan KB
5) Mempunyai lebih dari 2 anak kandung
2. Kriteria eksklusi
Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Penduduk musiman atau bukan penduduk tetap
4.2.3 Besar Sampel
Penetapan besar sampel dapat menggunakan rumus sebagai berikut:
𝑁

n = 1+𝑁 (𝑑)2
Keterangan:
n = besar sampel
N = besar populasi
d = tingkat signifikasi (p)
(Nursalam 2017)
Didapatkan besar sampel sebagai berikut:
𝑁

n = 1+𝑁 (𝑑)2
323

n = 1+323 (0.05)2
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n = 178 orang. Besar sampel yang digunakan adalah 178 pria pasangan usia
subur.
4.2.4 Teknik Sampling
Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat
mewakili populasi. Teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh dalam
mengambil sampel, agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan
keseluruhan subjek peneliti (Nursalam 2017). Teknik sampling dalam penelitian ini
yaitu non probability sampling dimana teknik sampling ini bertujuan agar sampel
dapat mewakili populasi (Heriyanto 2012).
Di antara beberapa jenis non probability sampling, yang digunakan peneliti
adalah purposive sampling adalah suatu teknik penetapan sampel dengan cara
memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan
/ masalah dalam penelitian) dalam kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, sehingga
sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal
sebelumnya (Nursalam 2017).

4.3

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

4.3.1 Variabel Penelitian
Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang
dimiliki atau yang didapatkan oleh satuan penelitian tentang suatu konsep
pengertian (Notoatmodjo 2012). Variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Variabel independen
Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi
atau nilainya menentukan variabel lain. Variabel bebas biasanya dimanipulasi,
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diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya terhadap
variabel lain (Nursalam 2017). Variabel independen dalam penelitian ini adalah
Transcultural Nursing meliputi faktor teknologi, faktor agama dan filosofi,
faktor sosial dan keterikatan keluarga, faktor nilai budaya dan gaya hidup, faktor
politik dan legal, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan.
2. Variabel dependen
Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi nilainya
ditentukan oleh variabel lain. Variabel terikat adalah faktor yang diamati dan
diukur untuk menentukan ada tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel
bebas (Nursalam 2017). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah
Partisipasi pria pasangan usia subur dalam program keluarga berencana di
wilayah Kecamatan Kenjeran Surabaya.
4.3.2 Definisi Operasional
Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang
diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut sehingga memungkinkan peneliti
untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek
atau fenomena (Nursalam 2017).
Tabel 4. 1 Definisi Operasional Partisipasi Pria PUS dalam Program Keluarga
Berencana Berdasarkan Trancultural Nursing
Definisi
Parameter
Operasional
Independen: Suatu keterlibatan 1. Akses
Faktor
berbagai media
terhadap
teknologi
dan
informasi,
teknologi
baik
elektronik
informasi
maupun
cetak 2. Akses
serta kemudahan
terhadap
akses layanan KB
media
yang
dapat
cetak
mempengaruhi
Variabel
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Variabel

Independen:
Faktor
agama dan
filosofi

Independen:
Faktor
sosial dan
keterikatan
keluarga

SKRIPSI

Definisi
Parameter
Operasional
pria
PUS
maupun
berpartisipasi
elektronik
dalam KB
3. Akses ke
pelayanan
kesehatan
Prinsip dalam diri 1. Norma
seseorang yang
dan
dapat bersumber
keyakinan
dari agama atau
terhadap
kepercayaan yang
agama
dianut dan dapat 2. Proses
berpengaruh pada
memaknai
pemilihan metode
hidup
vasektomi
atau
kondom
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Alat Ukur

Skala

Skor

Kuesioner

Ordin
al

Jawaban
pertanyaan
favorable (2, 3, 5)
Sangat Setuju = 4
Setuju = 3
Tidak Setuju = 2
Sangat
Tidak
Setuju =1

Hubungan antar 1. Dukungan Kuesioner
masyarakat dan
keluarga
anggota keluarga
dan /
yang
memiliki
masyaraka
peran
serta
t
pengaruh khusus 2. Nilai yang
kepada pria PUS
dianut
untuk
memilih
keluarga
metode vasektomi 3. Status
atau kondom
sosial

PARTISIPASI PRIA PASANGAN...

Jawaban
pertanyaan
unfavorable (1, 4)
Sangat
Tidak
Setuju = 4
Tidak Setuju = 3
Setuju = 2
Sangat setuju = 1

Ordin
al

Kategori:
Kurang = <55%
Cukup= 55-75%
Baik= >75%
Jawaban
pertanyaan
favorable
(pertanyaan
nomor 1, 2, 3, 4)
Sangat Setuju = 4
Setuju = 3
Tidak Setuju = 2
Sangat
Tidak
Setuju =1
Jawaban
pertanyaan
unfavorable
(pertanyaan
nomor 5, 6)
Sangat
Tidak
Setuju = 4
Tidak Setuju = 3
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Variabel

Definisi
Operasional

Parameter

Alat Ukur

Skala
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Skor
Setuju = 2
Sangat Setuju = 1

Independen:
Faktor nilai
budaya,
keyakinan,
dan
gaya
hidup

Independen:
Faktor
politik dan
legal

SKRIPSI

Suatu norma dan 1. Keyakina Kuesioner
kebiasaan yang
n
akan
diyakini
praktik
seseorang
kebudayaa
sehingga menjadi
n
kebiasaan untuk 2. Alternatif
dilakukan
serta
gaya
dapat
hidup
berpengaruh
aktifitas /
terhadap
kegiatan
pemilihan metode
vasektomi
atau
kontrasepsi

Petunjuk
yang 1. Akses
dapat
menjadi
mengenai
sumber
acuan
kebijakan
untuk berperilaku,
publik
dapat
bersifat 2. Kebebasa
himbauan
atau
n dalam
wajib
sehinnga
menentuk
mempengaruhi
an pilihan
pria PUS untuk
turut
serta
mengikuti metode
vasektomi
atau
kondom

Ordin
al

Kuesioner

PARTISIPASI PRIA PASANGAN...

Ordin
al

Kategori:
Kurang = <55%
Cukup= 55-75%
Baik= >75%
Jawaban
pertanyaan
favorable
(pertanyaan
nomor 1, 2, 3, 4)
Sangat Setuju = 4
Setuju = 3
Tidak Setuju = 2
Sangat
Tidak
Setuju =1
Jawaban
pertanyaan
unfavorable
(pertanyaan
nomor 5, 6)
Sangat
Tidak
Setuju = 4
Tidak Setuju = 3
Setuju = 2
Sangat Setuju = 1
Kategori:
Kurang = <55%
Cukup= 55-75%
Baik= >75%
Kriteria :
Ya = 1
Tidak = 0
Kategori:
Kurang=<55%
Cukup=55-75%
Baik=>75%
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Definisi
Parameter
Alat Ukur
Operasional
Independen: Tingkat
1. Pendapata Kuesioner
Faktor
kesejahteraan
n keluarga
ekonomi
keluarga
yang 2. Biaya
diukur
secara
hidup
material dan dapat 3. Motivasi
mempengaruhi
ekonomi
pemenuhan
kebutuhan
keluarga sehingga
pria
PUS
berkeinginan
untuk melakukan
metode vasektomi
atau kondom
Variabel

SKRIPSI

Skala

Skor

Ordin
al

Pertanyaan nomor
3,4,5,6
merupakan
pertanyaan
favorable apabila
menjawab “Ya”
skor bernilai = 0
dan
menjawab
“Tidak”
skor
bernilai = 1

Independen: Pengalaman pria Tingkat
Kuesioner
Faktor
PUS
dalam pendidikan
pendidikan pendidikan formal 1. Tidak
sehingga
dapat
sekolah
berpengaruh
2. Tamat SD
dalam
metode
/ SMP
vasektomi
atau
sederajat
kondom
3. Tamat
SMA /
sederajat
4. Tamat
Akademi /
Perguruan
Tinggi

Nomi
nal

Dependen:
Partisipasi
Pria dalam
Program
Keluarga
Berencana

Nomi
nal

Keikutsertaan pria
PUS
secara
langsung dalam
menggunakan
metode
KB
(vasektomi atau
kondom)

Berpatisipa Kuesioner
si sebagai
akseptor
KB
Pria
(vasektomi
atau
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Pertanyaan nomor
1,2
merupakan
pertanyaan
unfavorable,
apabila menjawab
“Ya” skor bernilai
= 1 dan menjawab
“Tidak”
skor
bernilai = 0
Kategori:
Kurang = <55%
Cukup = 55- 75%
Baik = >75%
Tidak sekolah = 1
Tamat SD / SMP
sederajat = 2
Tamat SMA /
sederajat = 3
Tamat Akademi /
Perguruan Tinggi
=4

Iya = 1
Tidak = 2
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Variabel

Definisi
Operasional

Parameter

Alat Ukur

Skala
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Skor

kondom)
atau tidak

4.4

Instrumen Peneilitian
Instrumen adalah alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan kuesioner dan data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan
kuesioner adalah daftar pertanyaan yang sudah tersusun dengan baik, jenis
pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah closes ended atau
pertanyaan tertutup dalam dalam bentuk multiple choice yaitu pertanyaan yang
menyediakan alternatif jawaban dan responden hanya memiliih diantaranya sesuai
dengan pendapatnya (Notoatmodjo 2012). Penelitian ini menggunakan instrumen
yang diadaptasi dari format pengkajian Transcultural Nursing Sunrise Model
Leininger (2002). Pemilihan kuesioner Leininger (2002) didasarkan karena dalam
instrument tersebut mempunyai inti pertanyaan yang dapat mewakili dan
menggambarkan sub items dalam dimensi Sunrise Model. Ketujuh kuesioner
tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:
1. Kuesioner Teknologi
Kuesioner teknologi pada penelitian ini meliputi pernyataan yang berindikator
pada sub items tentang akses teknologi informasi, pemanfaatan teknologi dan
informasi, serta pengaruh teknologi informasi. Kuesioner ini terdiri dari 6
pertanyaan closed ended dengan tipe dichotomy questions yaitu jawaban terbatas
“Ya” dan “Tidak”.
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Tabel 4. 2 Blue Print Sub Items Faktor Teknologi dalam Sunrise Model Leininger
Sub Items

Terjemahan dalam
Bahasa
Access to technologies/
Akses terhadap
information
teknologi/informasi
Access to media and
Akses terhadap media
press
(cetak dan elektronik)
Access to health services Akses menuju
pelayanan kesehatan
Sumber: Leininger (2002) dan Melo (2013)

Nomor Pertanyaan
Nomor 1
Nomor 4,5,6
Nomor 2,3

2. Kuesioner Agama dan Filosofi
Kuesioner agama dan filosofi merupakan kuesioner yang memiliki parameter
praktik keagamaan, pemaknaan hidup, serta norma dan keyakinan terhadap
agama. Salah satu pernyataan yang tercantum adalah tentang sudut pandang
agama terhadap adanya vasektomi. Kuesioner ini menggunakan skala likert,
dengan pilihan jawaban yang terdiri dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan
sangat tidak setuju. Ada 5 pertanyaan, nomor 2, 3, dan 5 merupakan pertanyaan
favorable (positif), sedangkan nomor 1 dan 4 pertanyaan unfavorable (negatif).
Tabel 4. 3 Blueprint Sub Items Faktor Agama dan Filosofi dalam Sunrise Model
Leininger
Sub Items
Norms and
Religious
Beliefs
Meanings of Life

Terjemahan dalam
Bahasa
Norma dan keyakinan
terhadap agama
Proses memaknai hidup

Nomor Pertanyaan
Nomor 1,2,3,4
Nomor 5

Sumber: Leininger (2007) dan Melo (2013)
3. Kuesioner Sosial dan Keterikatan Keluarga
Kuesioner sosial dan keterikatan keluarga merupakan kuesioner yang berisikan
pernyataan-pernyataan tentang hubungan akseptor dengan keluarga dan
masyarakat serta pengaruhnya. Kuesioner diukur dengan skala likert, dengan
pilihan jawaban terdiri dari tidak pernah, jarang, sering, sering sekali. Ada 6
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pertanyaan, nomor 1, 2, 3, 4 merupakan pertanyaan favorable (positif),
sedangkan nomor 5, 6 pertanyaan unfavorable (negatif).
Tabel 4. 4 Blue Print Sub Items Faktor Sosial dan Keterikatan Keluarga dalam
Sunrise Model Leininger
Sub Items
Emotional and Social
Supports

Terjemahan dalam
Bahasa
Dukungan emosional
dan sosial keluarga
dan/atau masyarakat

Nomor Pertanyaan
Nomor 1, 2

Family values

Nilai yang dianut
keluarga

Nomor 3, 5, 6

Social status

Status sosial

Nomor 4

Sumber: Leininger (2002) dan Melo (2013)
4. Kuesioner Nilai Budaya, Keyakinan, dan Gaya Hidup
Kuesioner nilai budaya, keyakinan, dan gaya hidup merupakan kuesioner yang
bertujuan untuk mengklarifikasi terkait praktik kebudayaan yang dipercayai
sehingga berdampak pada pemilihan partisipan dalam KB.
Kuesioner ini menggunakan skala likert, dengan pilihan jawaban yang terdiri
dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ada 7 pertanyaan,
nomor 2, 5, 6 merupakan pertanyaan favorable (positif), sedangkan nomor 1, 3,
4, 7 pertanyaan unfavorable (negatif).
Tabel 4. 5 Blue Print Sub Items Faktor Nilai Budaya, Keyakinan, dan Gaya
Hidup dalam Sunrise Model Leininger
Sub Items
Cultural Practice Beliefs
Alternative lifestyles

Terjemahan dalam
Bahasa
Keyakinan akan praktik
kebudayaan
Alternatif gaya hidup

Nomor Pertanyaan
Nomor 1, 2, 3, 4, 5,
6
Nomor 7

Sumber: Leininger (2007) dan Melo (2013)
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5. Kuesioner Politik dan Legal
Kuesioner politik dan legal adalah kuesioner yang berisi pernyataan tentang
akses informasi dan pengetahuan tentang kebijakan Program Keluarga
Berencana yaitu vasektomi ataupun kondom. Kuesioner ini terdiri dari 5
pertanyaan closed ended dengan tipe dichotomy questions yaitu jawaban terbatas
“Ya” dan “Tidak”.
Tabel 4. 6 Blue Print Sub Items Faktor Politik dan Legal dalam Sunrise Model
Leininger
Sub Items

Terjemahan dalam
Bahasa
Knowledge about public Akses mengenai
policies
kebijakan publik
Freedom to think and
Kebebasan menentukan
express
pilihan
Sumber: Leininger (2007) dan Melo (2013)

Nomor Pertanyaan
Nomor 2,3,4,5
Nomor 1

6. Kuesioner Ekonomi
Kuesioner ekonomi merupakan kuesioner yang berisi pernyataan untuk
mengetahui kondisi ekonomi para partisipan KB. Kuesioner ekonomi terdiri dari
6 pertanyaan closed ended dengan tipe dichotomy questions yaitu jawaban
terbatas ya atau tidak. Setiap pernyataan jika jawaban “Ya” maka diberi nilai 0
(nol) dan “Tidak” diberi nilai 1 (satu) untuk pernyataan favorable (nomor 3, 4,
5, 6). Sedangkan pernyataan unfavorable (nomor 1, 2) jika jawaban “Ya” maka
diberi nilai 1 (satu) dan “Tidak” diberi nilai 0 (nol).
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Tabel 4. 7 Blue Print Sub Items Faktor Ekonomi dalam Sunrise Model Leininger
Sub Items
Family Incomes

Terjemahan dalam
Bahasa
Pendapatan keluarga

Nomor Pertanyaan
Nomor 4,5,6

Cost of Living

Biaya hidup

Nomor 3

Financial Motivation

Motivasi ekonomi

Nomor 1,2

Sumber: Leininger (2002) dan Melo (2013)
7. Kuesioner Pendidikan
Kuesioner pendidikan merupakan kuesioner yang diberikan dengan tujuan untuk
menilai tingkat pendidikan partisipasi pria PUS dalam program keluarga
berencana. Dalam penelitian ini sub items dari dimensi pendidikan yang
digunakan adalah tingkat pendidikan. Kuesioner diberikan dalam bentuk jenjang
pendidikan yang telah ditempuh pria PUS. Pada kuesioner ini memiliki dasar
yaitu UU No. 20 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 1 ayat 8 yang
menyebutkan bahwa jenjang pendidikan dibedakan menjadi: tidak sekolah/tidak
tamat pendidikan dasar, pendidikan dasar (tamat SD/SMP), pendidikan
menengah (tamat SMA/sederajat), dan pendidikan tinggi (akademi/perguruan
tinggi). Tidak sekolah diberi nilai 1, pendidikan dasar diberi nilai 2, pendidikan
menengah diberi nilai 3, dan pendidikan tinggi diberi nilai 4.
Tabel 4. 8 Blue Print Sub Item Faktor Pendidikan dalam Sunrise Model
Leininger
Sub Item
Educational Level

Terjemahan dalam
Bahasa
Tingkat Pendidikan

Nomor Pertanyaan
Nomor 1

Sumber: Leininger (2002) dan Melo (2013)
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Lokasi dan Waktu Penelitian

4.5.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Kenjeran Surabaya,
diambil 2 Kelurahan dengan cakupan KB pria terbanyak yaitu Kelurahan Bulak
Banteng dan kelurahan Tanah Kali Kedinding dan karateristik suku di kecamatan
kenjeran terdapat Suku Jawa dan Madura.
4.5.2 Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3 November 2017 – 1 Desember
2017.

4.6

Prosedur Pengambilan dan pengumpulan Data
Pengambilan data awal (studi pendahuluan) dimulai setelah mendapatkan
surat pengantar dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang ditujukan
kepada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
(Bakesbangpol). Dari Bakesbangpol mendapatkan surat rekomendasi penelitian
untuk dilayangkan ke BKKBN, DP5A Kota Surabaya, Kecamatan Kenjeran Kota
Surabaya serta Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Kemudian dari Dinas Kesehatan
juga mengeluarkan ijin penelitian di wilayah kerja Puskesmas Kenjeran Kecamatan
Kenjeran Kota Surabaya. Peneliti bekerjasama dengan bagian PLKB untuk
mendapatkan nama-nama lengkap, usia, dan alamat Pria PUS. Kemudian peneliti
dengan bantuan Kader KB di Kelurahan Bulak Banteng dan Kelurahan Tanah Kali
Kedinding melakukan pengelompokan kriteria inklusi duntuk masuk dalam daftar
responden dan yang termasuk dalam kriteria eksklusi tidak dimasukkan. Setelah itu,
kader KB mengantar ke masing-masing reponden dengan cara door to door untuk
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menjelaskan maksud dan tujuan penelitian dan meminta persetujuan penelitian dan
informed consent kepada responden, mereka diminta untuk memberi tanda tangan
pada lembar tersebut. Setelah itu, peneliti menjelaskan cara pengisian lembar
kuesioner. Waktu yang dibutuhkan responden untuk mengisi kuesioner kurang
lebih 40 menit dengan jumlah soal 35 butir. Selama proses pengisian kuesioner
peneliti berada di dekat responden sampai pengisian selesai untuk menjelaskan
apabila responden tindakan mengerti maksud pertanyaan. Setelah selesai kuesioner
dikembalikan kepada peneliti untuk dicek apakah kuesioner sudah terisi semua atau
belum. Kuesioner yang telah terkumpul dicatat dalam lembar pengumpulan data.
Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui adanya keterkaitan
faktor-faktor dalam Teori Transcultural Nursing dengan Partisipasi Pria PUS
dalam Program Keluarga Berencana, Kemudian peneliti melakukan tabulasi data
dan pengolahan data menggunakan analisis univariat dengan uji statistik
Spearman’s Rho.

4.7

Cara Analisis Data
Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data. Langkahlangkah analisis data:
1. Editing
Editing yaitu upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang
diperoleh atau dikumpulkan (Hidayat 2007). Pengolahan data dapat dilakukan
dengan baik jika data tersebut diperiksa kembali di tempat pengambilan data apakah
telah sesuai seperti yang diharapkan atau tidak. Semua data yang ada dalam
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penelitian ini sudah terisi lengkap atau belum, tulisannya jelas atau tidak sehingga
tidak perlu dilakukan pengambilan responden baru.
2. Scoring
Pada kuesioner diberikan skor untuk masing-masing sub-bab dari dimensi
transcultural nursing.
3. Tabulating
Tabulating yaitu membuat tabel-tabel data, sesuai dengan tujuan penelitian
atau yang diinginkan oleh peneliti (Notoatmodjo 2012).
4. Uji statistik
Data yang sudah terkumpul diolah dan diidentifikasi, kemudian untuk
pengujian masalah penelitian menggunakan uji korelasi spearman. Korelasi
Spearman merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis
assosiatif dua variabel bila datanya berskala ordinal (ranking).
Nilai korelasi spearman berada di antara -1≤ ≤ . Bila nilai 0, berarti tidak
ada korelasi atau tidak ada hubungannya antara variabel independen dan variabel
dependen. Nilai +1 berarti terdapat hubungan yang positif antara variabel
independen dan dependen. Dengan kata lain, tanda “+” dan “-“ menunjukkan arah
hubungan di antara variabel yang sedang dioperasikan. Uji signifikansi Spearman
menggunakan uji Z karena distribusinya mendekati distribusi normal. Untuk
menghitung korelasi Spearman ditentukan dengan menentukan formulasi hipotesis
terlebih dahulu kemudian menentukan tarif nyata (α ≤ 0,05) untuk menentukan
tabel. Kemudian baru menyusun tabel penolong untuk menentukan hitung.
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Penghitungan rumus Spearman adalah sebagai berikut:
6.∑b12
Ρ =1 n(n2-1)
Keterangan:
ρ= nilai korelasi rank spearman (dibaca rho)
b = Jumlah kuadrat selisih ranking variabel x dan y arau RX – RY
n = Besar sampel
4.8

Kerangka Operasional

Non Probability Sampling
(Purposive sampling)

Populasi terjangkau:
Seluruh Pria PUS di Kelurahan Kenjeran
berjumlah 323 orang

Sampel:
Besar sampel pria PUS berjumlah 178 orang

Variabel
Independen: faktor teknologi, faktor agama
dan filosofi, faktor sosial dan keterikatan
keluarga, faktor nilai budaya, keyakinan dan
gaya hidup, faktor politik dan legal, faktor
ekonomi, faktor pendidikan
Dependen: Partisipasi pria pasangan usia
subur dalam program keluarga berencana

Pengumpulan data: kuesioner

Pengolahan data: Editing, Scoring, Tabulating
Analisa Data: Tabulasi uji Spearman Rho

Penyajian hasil penelitian
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4.9 Masalah Etik
Penelitian ini telah dilakukan uji etik dengan No. 550-KEPK dan dinyatakan
lolos uji etik oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Keperawatan
Universitas Airlangga. Setiap penelitian yang menggunakan subyek manusia harus
tidak bertentangan dengan etika, oleh karena itu harus mendapatkan persetujuan
dari komisi etika medis/paramedis atau instansi tempat dilakukannya penelitian
(Heriyanto 2012). Pada penelitian ini, penulis berusaha untuk memperhatikan etika
yang harus dipatuhi dalam pelaksanaannya mengingat bahwa penelitian
keperawatan akan berhubungan langsung dengan manusia. Masalah etika dalam
keperawatan meliputi:
1. Right to full disclosure (hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang
diberikan)
Peniliti akan memberikan penjelasan secara rinci tentang penelitian yang akan
dilakukan serta akan bertanggung jawab kepada subyek penelitian jika ada
sesuatu yang terjadi akibat penelitian yang dilakukan.
2. Informed concent (lembar persetujuan)
Merupakan lembar persetujuan memuat penjelasan-penjelasan tentang maksud
dan tujuan penelitian, dampak yang mungkin terjadi selama penelitian. Apabila
responden telah mengerti dan bersedia maka responden diminta menandatangani
surat persetujuan menjadi responden, namun apabila responden menolak maka
peneliti tidak akan memaksa.
3. Anonimity (tanpa nama)
Demi menjaga kerahasiaan responden, peneliti tidak mencantumkan nama
subyek penelitian, namun untuk lebih memudahkan dalam mengenali identitas
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responden, peneliti memakai simbol berupa sebutan responden 1, 2 dan
seterusnya.
4. Confidentiality (kerahasiaan)
Informasi yang diberikan oleh responden serta semua data yang terkumpul akan
disimpan, dijamin kerahasiaannya dan hanya menjadi koleksi peneliti. Informasi
yang diberikan oleh responden tidak akan disebarkan atau diberikan kepada
orang lain tanpa seijin responden.
4.10 Uji Validitas dan Reliabilitas
Untuk mengetahui kelayakan dari butir-butir pertanyaan dalam suatu
instrumen penelitian maka harus dilakukan uji validitas yang daftar pertanyaan
tersebut mendukung suatu kelompok variabel tertentu. Untuk menguji kestabilan
dan konsistensi sampel penelitian dalam menjawab pertanyaan yang disusun
sebagai dimensi dari suatu variabel dilakukan uji reliabilitas (Sujarweni, 2014).
Dalam penelitian ini, kuesioner yang akan digunakan telah diuji validitas
dan reliabilitas oleh peneliti sebelumnya sehingga peneliti tidak melakukan uji
validitas dan reliabi litas ulang. Uji validitas dari ketujuh kuesioner pada tiap-tiap
butir item. Sedangkan untuk uji reliabilitas juga dilakukan pada ketujuh faktor
tersebut dengan skor Cronbach Alpha 0,797artinya sudah reliabel.
4.11 Keterbatasan
1. Instrumen penelitian hanya berfokus pada pria PUS, sehingga dari sudut
pandang istri masih kurang tergali
2. Jumlah PUS yang didapatkan dari Kecamatan Kenjeran masih banyak yang tidak
singkron dengan keaadaan di wilayah Kecamatan Kenjeran.
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BAB 5
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan di
Wilayah Kecamatan Kenjeran Surabaya yaitu Kelurahan Bulak Banteng dan
Kelurhan Tanah Kali Kedinding pada tanggal 3 November sampai 1 Desember
2017. Data-data tersebut diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 178
responden yang termasuk dalam pria pasangan usia subur. Data yang diperoleh
akan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Pada penyajian hasil dibagi dalam
tiga bagian yaitu gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik demografi
responden yang meliputi data umum yaitu usia, usia istri, pendidikan terakhir, jenis
pekerjaan, penghasilan perbulan, jumlah anak kandung, kontrasepsi yang
digunakan, dan variabel yang diukur meliputi faktor pendidikan, faktor teknologi,
faktor agama dan filosofi, faktor sosial dan keterikatan keluarga, faktor nilai
budaya, keyakinan dan gaya hidup, faktor ekonomi, dan faktor politik dan legal.
Dalam bab ini akan dibahas faktor yang berpengaruh dalam partisipasi pria
pasangan usia subur dalam program keluarga berencana dengan penggunakan uji
statistik Spearman’s Rho. Selanjutnya akan dijelaskan hasil penelitian sesuai
dengan tujuan dan hipotesis penelitian, teori dan penelitian sebelumnya pada
pembahasan.
5.1. Hasil Penelitian
5.1.1. Gambaran umum lokasi penelitian
Kecamatan Kenjeran Surabaya mempunyai luas wilayah 14,42 km2 yang
dibagi menjadi 4 kelurahan yaitu kelurahan Bulak Banteng, Kelurahan Tanah Kali
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Kedinding, Kelurahan Sidotopo Wetan, dan Kelurahan Tambak Wedi. Pusat
pelayanan Kesehatan di Kecamatan Kenjeran terdapat 4 Puskesmas dan 5 unit
Klinik Keluarga Berencana. Di Kecamatan Kenjeran juga terdapat paguyuban
Kelompok KB pria yang bernama “Paguyuban Arjuna Mesra” yang berdiri sejak
tanggal 5 Maret 2014 oleh para akseptor KB Pria baik vasektomi maupun kondom.
Paguyuban ini beranggotakan 155 akseptor pada saat pertama kali didirikan yang
tersebar di 4 kelurahan, tetapi yang terbanyak anggotanya berada di Kelurahan
Bulak Banteng dan Tanah Kali Kedinding sehingga peneliti memilih 2 kelurahan
tersebut dalam penelitian ini. Sampai saat ini anggotanya semakin bertambah yaitu
183 anggota.
Kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini meliputi agenda rutin
pertemuan anggota kelompok 2 bulan sekali, KIE bersama kader IMP, PKB,
mendukung acara gerbeg KB di pasar-pasar dan tempat umum, turut serta
mendukung pelayanan rutin di Pusyangatra BKKBN Provinsi Jawa Timur, dan
kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi anggota paguyuban dan
memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang metode kontrasepsi.
Paguyuban Arjuna Mesra ini berdiri dibawah binaan PLKB Kecamatan Kenjeran
dan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Surabaya.
Paguyuban ini berada di RW 8 Kelurahan Bulak Banteng. Kelurahan Bulak
Banteng berada di ujung utara Surabaya, sebelah timur berbatasan dengan
Kelurahan Tambak Wedi yang berhubungan dengan Jembatan Suramadu, sebelah
utara berbatasan dengan Selat Madura. Kelurahan Bulak Banteng terdiri atas 12
RW dengan mayoritas penduduk adalah Suku Madura dan Jawa. Jumlah PUS di
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Kelurahan Bulak Banteng 6.021 pasangan. Jumlah pengguna KB aktif sebanyak
2.077 pasangan dengan pengguna vasektomi 135 akesptor, dan kondom 216
akseptor, sisanya merupakan akseptor dari KB Perempuan meliputi pil, suntik,
implan, IUD dan Tubektomi. Wilayah Kelurahan Tanah Kali Kedinding terdiri dari
12 RW, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bulak Banteng dan sebelah
timur berbatasan dengan Jembatan Suramadu. Jumlah PUS di Kelurahan Tanah
Kali Kedinding 7.761 pasangan. Jumlah pengguna KB aktif sebanyak 2.069
pasangan dengan pengguna vasektomi 39 akesptor, dan kondom 192 akseptor.
Kelurahan Bulak Banteng dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding merupakan
Kelurahan terbanyak KB pria.
5.1.2. Karakteristik demografi responden
Data karateriktik responden ini berjumlah 178 responden. Data yang
dibahas meliputi umur responden, umur istri, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan,
penghasilan perbulan, jumlah anak kandung, kontrasepsi yang dugunkan atau tidak.
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Tabel 5. 1 Distribusi karakteristik demografi responden partisipasi pria pasangan
usia subur dalam Program Keluarga Berencana di Wilayah Kecamatan kenjeran
Surabaya pada Bulan November-Desember 2017
No
Karakteristik Responden
1 Usia
30-34 tahun
35-39 tahun
40-44 tahun
45-49 tahun
2

3

4

5

6

7

8

SKRIPSI

F

%

Total

19
61
58
40
178

10,7
34,3
32,6
22,5
100

Total

59
51
44
24
178

33,1
28,7
24,7
13,5
100

Total

41
137
178

23
77
100

Total

34
70
74
178

19,1
39,3
41,6
100

Total

4
151
8
15
178

2,2
84,8
4,5
8,4
100

Total

141
33
4
178

79,2
18,5
2,2
100

Total

122
56
178

68,5
31,5
100

Total

25
79
74
178

14,0
44,4
41,6
100

Usia istri
30-34 tahun
35-39 tahun
40-44 tahun
45-49 tahun
Suku
Jawa
Madura
Pendidikan terakhir
Tamat SD / sederajat
Tamat SMP / sederajat
Tamat SMA / sederajat
Pekerjaan
PNS
Lainnya / serabutan
Wiraswasta
Pedagang
Penghasilan perbulan
Kurang dari UMR
Sama dengan UMR
Lebih dari UMR
Jumlah anak kandung
1-3 anak
4-6 anak
Partisipasi KB
Tidak KB
Vasektomi
Kondom
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Berdasarkan tabel 5.1 tentang karakteristik demografi responden dapat
dilihat dari segi usia menunjukkan rata-rata responden berusia antara 35-39 tahun
sebanyak 61 (34,3%) responden sedangkan usia istri responden diantara usia 3034 tahun dengan jumlah 59 (33,1%) orang. Jumlah anak kandung yang dimiliki oleh
pria PUS rata-rata berjumlah >2 anak sebanyak 122 (68,5%) responden. Suku
responden mayoritas Madura, sebesar 137 (77%) responden. Pekerjaan responden
lebih didominasi oleh serabutan atau buruh sejumlah 151 (84,8%) responden
dengan penghasilan perbulan kurang dari UMR sebanyak 141 (79,2%) responden.
Partisipasi KB lebih banyak vasektomi yaitu 79 (44,4%) responden.
5.1.3. Variabel yang diukur
Pada penelitian ini variabel yang diukur adalah faktor teknologi, faktor
agama dan filosofi, faktor sosial dan keterikatan keluarga, faktor nilai budaya dan
gaya hidup, dan faktor politik dan legal, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan
dengan partisipasi pria pasangan usia subur dalam program keluarga Berencana.
Berikut adalah uraian masing-masing variabel dalam bentuk tabel:
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Tabel 5. 2 Distribusi responden berdasarkan faktor Transcultural Nursing
partisipasi pria pasangan usia subur dalam Program Keluarga Berencana di Wilayah
Kecamatan Kenjeran Surabaya pada Bulan November-Desember 2017
No Variabel yang Diukur
1
Faktor teknologi

Kategori
Kurang
Cukup
Baik
Total

2

Faktor agama dan
filosofi

Positif
Negatif

3

Faktor sosial dan
keterikatan keluarga

Positif
Negatif

Total

Total
4

Positif
Negatif

5

Faktor nilai budaya,
keyakinan dan gaya
hidup
Faktor politik dan legal

6

Faktor ekonomi

Kurang
Cukup
Baik

Total
Cukup
Baik
Total

7

Faktor pendidikan

Total
Tamat SD / sederajat
Tamat SMP / sederajat
Tamat SMA / sederajat
Total

F
7
91
80
178
114
64
178
103
75
178
136
42
178
82
96
178
158
16
4
178
34
70
74
178

%
3,9
51,1
44,9
100
64,0
36,0
100
57,9
42,1
100
76,4
23,6
100
46,1
53,9
100
88,8
9,0
2,2
100
19,1
39,3
41,6
100

Berdasarkan tabel 5.2 tentang distribusi responden berdasarkan faktor
Transcultural Nursing diantaranya yaitu faktor teknologi menunjukkan bahwa
sebagian besar responden memiliki nilai cukup terhadap faktor teknologi dalam
mempengaruhi partisipasi pria PUS dalam program keluarga berencana
sebanyak 91 (51,1%) responden, 80 (44,9%) responden bernilai baik, dan hanya
7 (3,9%) responden yang bernilai kurang. Faktor agama menunjukkan bahwa
sebagian besar responden memiliki nilai positif terhadap faktor agama dan
filosofi dalam mempengaruhi partisipasi pria PUS dalam program keluarga
berencana sebanyak 114 (64%) responden dan hanya 64 (36%) responden yang
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memiliki nilai negatif. Faktor sosial dan keterikatan keluarga menunjukkan
bahwa sebagian besar responden memiliki nilai positif terhadap faktor sosial dan
keterikatan keluarga dalam mempengaruhi partisipasi pria PUS dalam program
keluarga berencana sebanyak 103 (57,9%) responden dan hanya 75 (42,1%)
yang bernilai negatif. Faktor nilai budaya dan gaya hidup menunjukkan bahwa
sebagian besar responden memiliki nilai positif terhadap faktor nilai budaya,
keyakinan, dan gaya hidup dalam mempengaruhi partisipasi pria PUS dalam
program keluarga berencana sebanyak 136 (76,4%) responden nilai negatif lebih
sedikit sebanyak 42 (23,6%) responden. Faktor politik dan legal menunjukkan
bahwa sebagian besar responden memiliki nilai baik terhadap faktor politik dan
legal dalam memengaruhi partisipasi pria PUS dalam program keluarga
berencana sebanyak 96 (53,9%) responden, dan hanya 82 (46,1%) bernilai
cukup. Faktor ekonomi menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki
nilai kurang terhadap faktor ekonomi dalam memengaruhi partisipasi pria PUS
dalam program keluarga berencana sebanyak 158 (88,8%) responden, 16 (9,0%)
responden bernilai cukup, dan hanya 4 (2,2%) responden bernilai baik. Faktor
pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar responden tamat pendidikan
menengah sebanyak 74 (41,6%) responden dan hanya 34 (19,1%) tamat sekolah
dasar.
5.1.4. Hasil Uji statistik korelasi faktor yang mempengaruhi partisipasi pria
pasangan usia subur dalam Program Keluarga Berencana
Hasil uji statistik korelasi Spearman’s Rho faktor yang mempengaruhi
partisipasi pria pasangan usia subur dalam program keluarga berencana dengan
tingkat signifikasi α<0,05, yaitu:
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1. Hubungan faktor teknologi dengan partisipasi pria pasangan usia subur dalam
Program Keluarga Berencana di Wilayah Kecamatan Kenjeran Surabaya
Tabel 5. 3 Hubungan faktor teknologi dengan partisipasi pria pasangan usia subur
dalam Program Keluarga Berencana di Wilayah Kecamatan Kenjeran Surabaya
pada Bulan November-Desember 2017
Partisipasi Pria PUS

Faktor Teknologi
Total
Kurang
Cukup
Baik
Tidak KB
0
25
0
25
Vasektomi
7
53
19
79
Kondom
0
13
61
74
Total
7
91
80
178
Uji statistik Spearman’s Rho (p)= 0,000 koefisien korelasi (r)= 0,633
Tabel 5.3 menggunakan uji statistik Spearman’s Rho diperoleh
(p=0,000) dengan (α=0,05) maka H1 diterima yang berarti bahwa ada hubungan
antara faktor teknologi dengan partisipasi pria pasangan usia subur dalam
program keluarga berencana. Pada koefisien korelasi (r=0,633) yang berarti
bahwa faktor teknologi dan partisipasi pria pasangan usia subur memiliki tingkat
hubungan yang kuat artinya semakin baik faktor teknologi maka partisipasi pria
pasangan usia subur dalam program keluarga berencana juga semakin tinggi.
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2. Hubungan faktor agama dan filosofi dengan partisipasi pria pasangan usia subur
dalam Program Keluarga Berencana di Wilayah Kecamatan Kenjeran Surabaya
Tabel 5. 4 Hubungan faktor agama dan filosofi dengan partisipasi pria pasangan
usia subur dalam Program Keluarga Berencana di Wilayah Kecamatan Kenjeran
Surabaya pada Bulan November-Desember 2017
Partisipasi Pria PUS

Faktor Agama dan Filosofi
Total
Positif
Negatif
Tidak KB
20
5
25
Vasektomi
33
46
79
Kondom
61
13
74
Total
114
64
178
Uji statistik Spearman’s Rho (p)= 0,005 koefisien korelasi (r)= 0,207
Tabel 5.4 menggunakan uji statistik Spearman’s Rho diperoleh
(p=0,005) dengan (α=0,05) maka H1 diterima yang berarti bahwa ada hubungan
antara faktor agama dan filosofi dengan partisipasi pria pasangan usia subur
dalam program keluarga berencana. Pada koefisien korelasi (r=0,207) yang
berarti i bahwa faktor agama dan filosofi dan partisipasi pria pasangan usia subur
memiliki tingkat hubungan yang lemah artinya semakin positif faktor agama
maka partisipasi pria pasangan usia subur semakin rendah.
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3. Hubungan faktor sosial dan keterikatan keluarga dengan partisipasi pria
pasangan usia subur dalam Program Keluarga Berencana di Wilayah Kecamatan
Kenjeran Surabaya
Tabel 5. 5 Hubungan faktor sosial dan keterikatan keluarga dengan partisipasi
pria pasangan usia subur dalam Program Keluarga Berencana di Wilayah
Kecamatan Kenjeran Surabaya pada Bulan November-Desember 2017
Partisipasi Pria PUS

Faktor Sosial dan Keterikatan Keluarga
Total
Positif
Negatif
Tidak KB
0
25
25
Vasektomi
29
50
79
Kondom
74
0
74
Total
103
75
178
Uji statistik Spearman’s Rho (p)= 0,000 koefisien korelasi (r)= 0,759
Tabel 5.5 menggunakan uji statistik Spearman’s Rho diperoleh
(p=0,000) dengan (α=0,05) maka H1 diterima yang berarti bahwa ada hubungan
antara faktor sosial dan keterikatan keluarga dengan partisipasi pria pasangan
usia subur dalam program keluarga berencana. Pada koefisien korelasi (r=0,759)
yang berarti bahwa faktor sosial dan keterikatan keluarga dan partisipasi pria
pasangan usia subur memiliki tingkat hubungan yang kuat artinya semakin
positif faktor sosial dan keterikatan keluarga maka partisipasi pria pasangan usia
subur dalam program keluarga berencana juga semakin tinggi.
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4. Hubungan faktor nilai budaya dan gaya hidup dengan partisipasi pria pasangan
usia subur dalam Program Keluarga Berencana di Wilayah Kecamatan Kenjeran
Surabaya
Tabel 5. 6 Hubungan faktor nilai budaya dan gaya hidup dengan partisipasi pria
pasangan usia subur dalam Program Keluarga Berencana di Wilayah Kecamatan
Kenjeran Surabaya pada Bulan November-Desember 2017
Partisipasi Pria PUS

Faktor Nilai Budaya dan Gaya Hidup
Total
Positif
Negatif
Tidak KB
25
0
25
Vasektomi
38
41
79
Kondom
73
1
74
Total
136
42
178
Uji statistik Spearman’s Rho (p)= 0,000 koefisien korelasi (r)= 0,268
Tabel 5.6 menggunakan uji statistik Spearman’s Rho diperoleh
(p=0,000) dengan (α=0,05) maka H1 diterima yang berarti bahwa ada hubungan
antara faktor nilai budaya dan gaya hidup dengan partisipasi pria pasangan usia
subur dalam program keluarga berencana. Pada koefisien korelasi (r=0,268)
yang berarti bahwa faktor nilai budaya dan gaya hidup dan partisipasi pria
pasangan usia subur memiliki tingkat hubungan yang lemah artinya semakin
positif faktor agama maka partisipasi pria pasangan usia subur semakin rendah..
5. Hubungan faktor politik dan legal dengan partisipasi pria pasangan usia subur
dalam Program Keluarga Berencana di Wilayah Kecamatan Kenjeran Surabaya
Tabel 5. 7 Hubungan faktor politik dan legal dengan partisipasi pria pasangan
usia subur dalam Program Keluarga Berencana di Wilayah Kecamatan Kenjeran
Surabaya pada Bulan November-Desember 2017
Partisipasi Pria PUS

Faktor Politik dan Legal
Total
Kurang
Cukup
Baik
Tidak KB
0
25
0
25
Vasektomi
0
39
40
79
Kondom
0
18
56
74
Total
0
82
96
178
Uji statistik Spearman’s Rho (p)= 0,000 koefisien korelasi (r)= 0,463
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Tabel 5.7 menggunakan uji statistik Spearman’s Rho diperoleh
(p=0,000) dengan (α=0,05) maka H1 diterima yang berarti bahwa ada hubungan
antara faktor politik dan legal dengan partisipasi pria pasangan usia subur dalam
program keluarga berencana. Pada koefisien korelasi (r=0,463) yang berarti
bahwa faktor faktor politik dan legal dan partisipasi pria pasangan usia subur
memiliki tingkat hubungan yang sedang semakin positif faktor sosial dan
keterikatan keluarga maka partisipasi pria pasangan usia subur dalam program
keluarga berencana juga semakin meningkat.
6. Hubungan faktor ekonomi dengan partisipasi pria pasangan usia subur dalam
Program Keluarga Berencana di Wilayah Kecamatan Kenjeran Surabaya
Tabel 5. 8 Hubungan faktor ekonomi dengan partisipasi pria pasangan usia subur
dalam Program Keluarga Berencana di Wilayah Kecamatan Kenjeran Surabaya
pada Bulan November-Desember 2017
Partisipasi Pria PUS

Faktor Ekonomi
Total
Kurang
Cukup
Baik
Tidak KB
25
0
0
25
Vasektomi
75
0
4
79
Kondom
58
16
0
74
Total
158
16
4
178
Uji statistik Spearman’s Rho (p)= 0,000 koefisien korelasi (r)= 0,267
Tabel 5.8 menggunakan uji statistik Spearman’s Rho diperoleh
(p=0,000) dengan (α=0,05) maka H1 diterima yang berarti bahwa ada hubungan
antara faktor ekonomi dengan partisipasi pria pasangan usia subur dalam
program keluarga berencana. Pada koefisien korelasi (r=0,267) yang berarti
bahwa faktor faktor ekonomi dan partisipasi pria pasangan usia subur memiliki
tingkat hubungan yang lemah yang artinya semakin kurang tingkat
perekonomiannya maka partisipasi pria pasangan usia subur dalam program
keluarga berencana juga semakin meningkat.
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7. Hubungan faktor pendidikan dengan partisipasi pria pasangan usia subur dalam
Program Keluarga Berencana di Wilayah Kecamatan Kenjeran Surabaya
Tabel 5. 9 Hubungan faktor pendidikan dengan partisipasi pria pasangan usia
subur dalam Program Keluarga Berencana di Wilayah Kecamatan Kenjeran
Surabaya pada Bulan November-Desember 2017
Partisipasi Pria
PUS

Faktor Pendidikan
Total
Tidak
Tamat Tamat Tamat Perguruan
Sekolah
SD
SMP
SMA
Tinggi
Tidak KB
0
6
14
5
0
25
Vasektomi
0
27
26
26
0
79
Kondom
0
1
30
43
0
74
Total
0
34
70
74
0
178
Uji statistik Spearman’s Rho (p)= 0,000 koefisien korelasi (r)= 0,359
Tabel 5.9 menggunakan uji statistik Spearman’s Rho diperoleh
(p=0,000) dengan (α=0,05) maka H1 diterima yang berarti bahwa ada hubungan
antara faktor pendidikan dengan partisipasi pria pasangan usia subur dalam
program keluarga berencana. Pada koefisien korelasi (r=0,359) yang berarti
bahwa faktor pendidikan dan partisipasi pria pasangan usia subur memiliki
tingkat hubungan yang lemah.
5.2. Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 3 November
2017 sampai 1 Desember 2017 didapatkan faktor teknologi, faktor agama dan
filosofi, faktor sosial dan keterikatan keluarga, faktor nilai budaya dan gaya hidup,
dan faktor politik dan legal, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan memiliki
hubungan yang signifikan terhadap partisipasi pria pasangan usia subur dalam
program keluarga berencana di wilayah Kecamatan Kenjeran Surabaya.

SKRIPSI

PARTISIPASI PRIA PASANGAN...

R. HESEA ROCHMATILLAH

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

70

5.2.1. Hubungan faktor teknologi dengan partisipasi pria pasangan usia
subur dalam Program Keluarga Berencana
Data distribusi faktor teknologi dan kaitannya terhadap partisipasi pria PUS
dalam program keluarga berencana menunjukkan paling banyak responden
memiliki nilai cukup. Artinya faktor teknologi cukup diikuti terhadap partisipasi
pria PUS dalam program keluarga berencana. Hal ini disebabkan karena hanya
beberapa dari responden yang mendapat kemudahan informasi tentang kontrasepsi
pria dari teknologi media. Rincian yang mudah mendapat informasi kontrasepsi pria
bersumber media cetak (soal nomor 3) sebanyak 45 responden dan bersumber
media elektronik (soal nomor 4) sebanyak 34 responden. Selebihnya responden
memperoleh informasi dari petugas PLKB dan petugas kesehatan.
Rendahnya informasi KB pria didukung oleh studi yang dilakukan oleh
Jayanti, et al. (2014) yang menjelaskan bahwa aksesibilitas terhadap informasi KB
pria masih rendah dan cenderung hanya KB wanita saja yang digencarkan. Hasil
penelitian Setiyono dan Novianti (2015) juga menyatakan bahwa lebih dari 50%
akseptor vasektomi maupun kondom (sebagai respondennya) memiliki nilai kurang
baik terhadap akses media informasi tentang KB pria. Padahal teknologi media
informasi seperti TV, handphone, laptop, radio, koran, majalah, dan lain sebagainya
memegang peranan penting dalam mendorong PUS untuk berpartisipasi dalam
program KB (Ajaero, et al., 2016; Damayanti, et al., 2012; Ekwugha & Adum,
2014; Musafaah, 2012; Odewale, et al., 2016; Prastyanti, 2012).
Di sisi lain alasan masih rendahnya paparan informasi terkait dengan KB
pria adalah karena penguasaan teknologi informasi PUS tergolong masih rendah
(Widyawati, et al., 2014). Penguasaan dan pemahaman teknologi informasi sangat
penting karena dapat berpengaruh terhadap penerimaan partisipasi pada pria PUS.
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Seperti studi yang dilakukan oleh Aditya (2015) yang menyebutkan kejelasan
informasi bersumber media hanya dapat diterima dengan baik tidak sampai
setengah dari total responden.
Analisis peneliti dari cukupnya nilai akses teknologi media informasi adalah
karena kurangnya penguasaan teknologi informasi dan terlalu sedikit informasi
yang tersebar di media cetak seperti poster, flyer, dan banner. Namun peneliti juga
beranggapan bahwa para pria PUS memiliki kesadaran, kewaspadaan, dan kemauan
mencari informasi melalui teknologi yang rendah. Seharusnya jika mereka ingin
belajar untuk menguasai teknologi serta mempunyai inisiatif yang tinggi untuk
mencari informasi dari berbagai media, maka bukan tidak mungkin nilai akses
teknologi media informasi bernilai baik.
Kurangnya penguasaan teknologi informasi dapat dipengaruhi oleh
ketersediaan gadget yang memadai serta faktor usia yang tidak muda lagi sehingga
sulit memahami penggunaan teknologi informasi. Tabel 5.1 tentang karakteristik
demografi menunjukkan rata-rata usia responden berkisar antara 40-49 tahun yang
sudah tidak muda lagi. Studi yang dilakukan oleh Enwald, et al. (2016) menyatakan
bahwa semakin tua usia maka semakin sulit dalam menggunakan suatu teknologi
informasi. Seharusnya jika diimbangi dengan banyaknya informasi bersumber
media cetak (yang tidak perlu kemampuan khusus dalam penggunaannya) maka
informasi KB pria mampu terpenuhi dengan baik (walaupun juga harus diikuti oleh
arahan petugas KB).
Berbeda dengan parameter tentang akses pelayanan kesehatan (pelayanan
KB) yang justru seluruh responden (153 orang) menyatakan lebih mudah
mendapatkan informasi dan pelayanan KB pria dari PLKB dan kader kesehatan.
Hal ini didukung dengan beberapa studi yang menyatakan bahwa peranan petugas

SKRIPSI

PARTISIPASI PRIA PASANGAN...

R. HESEA ROCHMATILLAH

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

72

KB dan/atau pelayanan KB dapat berpengaruh dalam memberikan informasi
mengenai kontrasepsi pria baik vasektomi maupun kondom. (Bunce, et al., 2007;
Muhatiah, 2012; Muklison & Zain, 2016; Subramanian, et al., 2010; Widoyo &
Markolinda, 2011).
Penelitian oleh Padmamas, et al. (2014) menjelaskan bahwa mobil
pelayanan (mobile clinic) sangat signifikan meningkatkan angka pelayanan KB,
khususnya metode vasektomi. Cukup tingginya aksesibilitas mobil pelayanan KB
kiranya perlu dibarengi dengan pemanfaatan lain (bukan hanya pelayanan
vasektomi) seperti misalnya sosialisasi informasi KB pria. Sehingga cakupan
informasi KB pria baik vasektomi maupun kondom tidak hanya terbatas pada media
cetak, elektronik, dan penyuluhan secara langsung.
Leininger (2002) menyebutkan bahwa faktor teknologi dapat membantu
untuk meningkatkan perilaku seseorang ke arah yang lebih sehat. Teknologi yang
membantu dapat berupa kemajuan teknologi di bidang kesehatan atau teknologi
media. Pada hasil penelitian ini, walaupun nilai faktor teknologi dengan parameter
‘akses media cetak/elektronik’ kurang akan tetapi penerimaan informasi dapat
terpenuhi melalui informasi kader/petugas KB. Sangat diharapkan pihak
pemerintah dan terkait dapat meningkatkan pemberian informasi serta sosialisasi
vasektomi bagi pria, terutama melalui media cetak dan elektronik.

5.2.2. Hubungan faktor agama dan filosofi dengan partisipasi pria pasangan
usia subur dalam Program Keluarga Berencana
Faktor agama dan filosofi pada penelitian ini memiliki nilai positif yang
lebih besar dibandingkan dengan nilai negatif. Tingginya nilai positif disebabkan
karena ada beberapa dari jumlah responden yang masih ‘setuju’ (78 responden) dan
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‘sangat setuju’ (11 responden) dengan pernyataan “semakin banyak anak maka
rezeki dari Tuhan juga akan semakin banyak”. Meski pada kenyataannya responden
sudah berpartisipasi dalam KB pria baik memilih vasektomi maupun kondom,
namun kepercayaan terhadap filosofi tersebut masih tetap dipertahankan oleh
beberapa orang. Kepercayaan banyak anak banyak rezeki terjadi karena terdapat
perasaan yakin dari pasangan bahwa anak membawa rezeki masing-masing dari
Tuhan (Anindita, 2013; Ieda, 2012; Tober, et al., 2006).
Analisis peneliti pada kondisi responden yang sudah berpartisipasi dalam
program keluarga berencana ternyata ada yang tidak mengelak hal tersebut dapat
disebabkan karena perbedaan motivasi. Banyak dari alasan akseptor mengikuti KB
pria disebabkan kesehatan istri yang kurang baik. Apabila istri mereka tidak ada
masalah kesehatan maka bukan tidak mungkin responden justru tidak mau KB.
Menurut sudut pandang peneliti, kuatnya kepercayaan maupun keyakinan terhadap
agama yang dianut menjadi faktor utama beberapa responden tersebut masih setuju
terhadap mitos banyak anak banyak rezeki. Bahkan ketika proses pengisian
kuesioner dan melihat pertanyaan banyak anak banyak rezeki, terdapat responden
yang sampai mengutarakan pedoman beragamanya (isi kitab/hadist) dan
menyampaikan bahwa semua rezeki makhluk hidup di dunia ini sudah diatur
dengan baik oleh Tuhan. Tanggapan-tanggapan tersebut pasti masih akan sering
ditemui di berbagai daerah lain yang mungkin saja lebih bervariasi. Hal-hal itulah
yang mampu mendorong perawat/praktisi kesehatan melakukan berbagai
pertimbangan agama/spiritual sebelum memberikan intervensi.
Nilai negatif pada faktor agama dan filosofi tidak lantas membuat faktor
agama tidak diikuti total dengan pemilihan metode kontrasepsi pria. Karena
beberapa item pertanyaan lain dijawab cenderung negatif oleh responden.
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Walaupun masih ada beberapa responden yang menyatakan ‘tidak setuju’ dan
‘sangat tidak setuju’ dengan pernyataan “banyak anak banyak rezeki”.
Peneliti menganggap bahwa responden yang setuju terhadap pernyataan
“KB pria merupakan metode yang halal dan tidak bertentangan” menunjukkan
responden tersebut mampu berpikir secara rasional berkaitan dengan kondisinya.
Responden yang tidak menganggap bahwa itu suatu dosa mungkin disebabkan
karena keyakinan terhadap semua permasalahan yang pasti ada solusinya. Mereka
tidak ingin terjebak dalam kepercayaan yang tidak berdasar. Karena Tuhan tidak
mungkin memberikan suatu ujian tanpa ada jalan keluar. Misalnya permasalahan
istri yang tidak cocok menggunakan metode KB, maka pada situasi tersebut suami
yang harus mengalah dan menggunakan KB. Suami yang berpartisipasi dalam
vasektomi merupakan suatu bentuk solusi sekaligus usaha guna menyejahterakan
keluarga, jadi bukanlah suatu dosa atau melanggar kodrat karena mampu
berdampak baik.
Kanes (2017) mengemukakan bahwa KB pria membuat pasangan tidak
merasa cemas dan takut akan terjadinya kehamilan. Ketenangan dalam
berhubungan seksual merupakan suatu pemaknaan tersendiri bagi pria PUS untuk
mencapai keharmonisannya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mulyanti, et al.
(2016) dijelaskan bahwa terdapat peningkatan keharmonisan pasangan suami istri
paska vasektomi.
Leininger (2002) menjelaskan bahwa kepercayaan terkait dengan agama
dan filosofi seseorang dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku/bersikap
untuk menjaga kesehatan (sesuai persepsinya). Perilaku ini dapat ke arah yang
positif dan negatif. Pada konteks penelitian ini, beberapa responden yang
mempunyai sikap yakin bahwa banyak anak banyak rezeki merupakan hal yang
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negatif. Item pertanyaan lain yang mendominasi (nilai tertinggi) sikap positif
diwakili oleh sikap yang meyakini bahwa KB pria bukan merupakan penentangan
Tuhan dan keyakinan bahwa KB pria tidak membuat khawatir selama berhubungan
seksual.
5.2.3. Hubungan faktor sosial dan keterikatan keluarga dengan partisipasi
pria pasangan usia subur dalam Program Keluarga Berencana
Faktor sosial dan keterikatan keluarga memiliki nilai yang positif terhadap
partisipasi pria pasangan usia subur dalam program keluarga berencana. Nilai
positif pada faktor ini diantaranya dipengaruhi oleh berbagai parameter, yaitu
dukungan keluarga dan/atau masyarakat, nilai-nilai yang dianut keluarga, serta
adanya peranan status sosial. Hasil penelitian menunjukkan data bahwa sebanyak
24 responden menjawab ‘sangat setuju’ dan 47 responden menjawab ‘setuju’ ketika
ditanya “keluarga mendukung dan memotivasi saya untuk divasektomi”. Beberapa
penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga sangat berperan penting sebagai
determinan partisipasi pria dalam program keluarga berencana (Rusmawati, 2014;
Wahyuni, et al., 2013; Yunitasari, et. al., 2017;Yunitasari et al. 2015)). Penelitian
lain turut memperkuat dengan mengemukakan bahwa terdapat pengaruh dukungan
istri dengan pemilihan KB pria (Bunce, et al., 2007; Widoyo & Markolinda, 2010;
Zafer, et al., 2013). Responden yang pernah mengemukakan berpartisipasi dalam
KB pria ternyata ditanggapi positif oleh istri. Hal tersebut juga didukung dengan
wawancara responden mengatakan bahwa yang sangat mendukung dan
menyarankan mereka untuk berpartisipasi dalam KB pria adalah istri. Dukungan
keluarga pada pria agar mengikuti KB pria semakin kuat ketika istri dalam kondisi
lemah dan merasa banyak keluhan (efek samping) dalam menggunakan metode KB
(Shattuck, et al., 2014; Scott, et al., 2011; Widoyo & Markolinda, 2010). Christiana,
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et. al (2014) juga mengemukakan dalam penelitiannya bahwa risiko kondisi
kesehatan istri yang membahayakan jika terjadi kehamilan dapat menjadi salah satu
faktor. Sejumlah 63 responden mengatakan bahwa mereka merasa kasihan dengan
istri apabila terus diharuskan mengikuti progam KB yang selalu menimbulkan
berbagai keluhan efek samping. Kemudian 18 responden lainnya turut mendukung
dengan menyatakan bahwa kondisi istrinya terlalu bahaya jika terjadi kehamilan
kembali.
Analisis peneliti mengenai dukungan keluarga tersebut dapat disebabkan
karena rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami istri yang masih terjaga
dengan baik meski usia sudah tidak muda lagi. Tidak ada rasa saling egois baik dari
suami maupun istri dalam memutuskan penggunaan metode KB. Walaupun
beberapa responden ada yang terlihat terpaksa mengikuti KB pria namun ternyata
rasa cinta mereka terhadap istri lebih besar sehingga pada akhirnya memutuskan
untuk mengikuti KB pria.
Selain dukungan keluarga, Scott, et al. (2011) mengemukakan pula tentang
peranan teman sebaya yang merupakan akseptor vasektomi dan akseptor kondom
dalam paguyuban arjuna mesra sangat berpengaruh untuk mengajak pria PUS untuk
berpartispasi dalam program keluarga berencana. Hal tersebut ditunjukkan dengan
adanya wawancara dari 16 responden yang menyatakan bahwa mereka pertama kali
diinformasikan tentang vasektomi melalui teman yang juga telah divasektomi.
Menurut peneliti, dukungan lingkungan sosial khususnya teman sebaya
(yang memiliki pengalaman sama dalam vasektomi) di Kecamatan Kenjeran sangat
signifikan mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh tersebut tidak serta merta terjadi
begitu saja dan langsung diterima. Ada proses yang menyertainya, seperti lobbying
dan negosiasi. Selain itu pengaruh teman sebaya juga dapat diperkuat karena faktor
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lamanya telah mengenal satu sama lain sehingga ada rasa percaya yang besar
terhadap orang yang mengajak untuk berpartisipasi dalam KB pria khususnya pada
metode vasektomi.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka terdapat keterkaitan yang positif
dengan teori yang dikemukakan oleh Leininger (2002) tentang faktor sosial dan
keterikatan keluarga. Leininger (2002) menjelaskan bahwa orang yang sangat dekat
dan berarti di keluarga atau di lingkungan masyarakat dapat memengaruhi perilaku
serta kondisi kesehatan seseorang.
5.2.4. Hubungan faktor nilai budaya dan gaya hidup dengan partisipasi pria
pasangan usia subur dalam Program Keluarga Berencana
Faktor nilai budaya, keyakinan, dan gaya hidup memiliki nilai positif lebih
mendominasi. Sebagian besar responden memiliki keyakinan terhadap suatu hal
yang positif sehingga persepsi terhadap partisipasi pria PUS dalam program
keluarga berencana menjadi baik. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya
jawaban ‘setuju’ pada masing-masing parameter soal kuesioner.
Scott, et al. (2011) menjelaskan masih banyak pria PUS yang beranggapan
bahwa penggunaan KB merupakan murni urusan wanita. Nian, et al. (2010) dan
Kisa, et. al, (2015)

juga menyatakan dalam hasil studinya bahwa terdapat

stereotype negatif pada pria jika berpartisipasi dalam program KB. Stereotype
tersebut menganggap apabila seorang laki-laki yang berkedudukan sebagai kepala
keluarga mengikuti program KB maka laki-laki tersebut akan menurun derajatnya.
Namun pada penelitian ini sejumlah 40 responden menyatakan ‘tidak
setuju’ dan 34 responden menyatakan ‘sangat tidak setuju’ terhadap hal tersebut
(jika KB hanya urusan wanita). Artinya kebanyakan responden mempunyai
persepsi positif dari item pertanyaan ini. Hal tersebut didukung dengan jawaban

SKRIPSI

PARTISIPASI PRIA PASANGAN...

R. HESEA ROCHMATILLAH

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

78

pertanyaan terbuka dimana banyak suami yang tidak tega terhadap kondisi istrinya
(lihat pembahasan faktor sosial dan keterikatan keluarga). Studi yang dilakukan
oleh Shih (2012) dijelaskan bahwa pada sebagian orang ada yang berkeyakinan
jika seorang pria bersedia berpasrtisipasi dam KB pria maka ia adalah benar-benar
seorang lelaki sejati yang peduli pada keberlangsungan hidup keluarganya.
Scott, et al. (2011) dan Madhukumar & Pavithra (2015) juga
mengemukakan bahwa mitos yang berkembang di masyarakat terkait penurunan
sexual performance dan ketakutan tidak bisa ereksi paska mengikuti vasektomi
masih banyak dipercaya. Namun seluruh responden dalam penelitian ini
menyangkal ‘tidak setuju’ (74 responden) dan ‘sangat tidak setuju’ (28 responden)
terhadap penurunan fungsi seksual. Bahkan, beberapa responden menyatakan
bahwa gairah seksual mereka semakin meningkat (43 responden setuju, 11
responden sangat setuju). Perubahan gairah seksual yang meningkat atau membuat
kepuasan tersendiri berkorelasi dengan studi yang dilakukan oleh Al-Ali, et al.
(2015). Namun penelitian tersebut mengatakan bahwa peningkatan kepuasan
seksual berhubungan erat dengan pengetahuan yang baik.
Kemudian terkait dengan budaya yang tidak mempercayai bahwa terdapat
penurunan frekuensi seksual juga telah dibantah oleh beberapa literature yang
menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara vasektomi dengan penurunan
frekuensi dan kualitas berhubungan seksual (Guo, et al., 2015; Smith, et al., 2010).
Analisis peneliti terkait dengan mitos yang sering berkembang di
masyarakat mengenai KB pria khususnya pada metode vasektomi namun tidak
banyak dipercayai oleh akseptor di Kenjeran membuktikan bahwa mereka dapat
menerima dan menyerap informasi dengan berpikir secara rasional.
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Selain itu kepercayaan lain yang diyakini masyarakat tentang KB pria ialah
terbukanya peluang untuk berhubungan seksual dengan wanita lain (selingkuh)
tanpa takut terjadinya kehamilan. Pada item pertanyaan tersebut sejumlah 70
responden menyatakan ‘tidak setuju’ dan 32 responden menyatakan ‘sangat tidak
setuju’. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak ingin menjadikan KB pria baik
vasektomi maupun kondom sebagai media kesempatan negatif. Berbeda dengan
penelitian Roberto, et al. (2015) yang menyatakan terdapat sikap istri yang tidak
memperbolehkan suami ikut KB pria karena takut jika suaminya bermain dengan
perempuan lain (selingkuh).
Leininger (2002) menerangkan bahwa suatu keyakinan (mitos) atau budaya
yang dipercayai seseorang dan bersifat positif maka budaya/mitos tersebut berhasil
membuat seseorang berperilaku ke arah yang lebih sehat. Berbagai mitos atau
budaya yang berkaitan dengan mitos-mitos negatif KB pria lebih didominasi oleh
responden yang tidak percaya akan hal tersebut, meskipun masih ada sedikit
responden yang mempercayainya.
5.2.5. Hubungan faktor politik dan legal dengan partisipasi pria pasangan
usia subur dalam Program Keluarga Berencana
Faktor politik dan legal mempunyai nilai baik yang mendominasi terhadap
pemilihan vasektomi. Pada faktor politik dan legal, peneliti mengkaji pengetahuan
responden terkait dengan kebijakan dan peran pemerintah tentang KB, kebebasan
dan hak untuk rekanalisasi, serta metode KB pria apa saja yang legal di Indonesia.
36 responden mengatakan peran pemerintah dalam program KB adalah untuk
mempromosikan peningkatan penggunaan dan partisipasi dalam program KB.
Selain itu sejumlah 89 responden mengemukakan bahwa mereka pernah mengikuti
sosialisasi tentang KB pria dari BKKBN dan/atau kecamatan sebelum pada
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akhirnya memutuskan untuk berpartisipasi. Dari sosialisasi tersebutlah mereka tahu
banyak himbauan dan kebijakan pemerintah tentang KB. Penelitian yang dilakukan
oleh Hubert, et al. (2016) menghasilkan kesimpulan bahwa pendampingan dari
pemerintah (dalam bentuk sosialisasi ataupun promosi kesehatan) dapat
meningkatkan ketertarikan pada penerimaan akseptor KB pria.
Pengetahuan yang dipahami oleh sebagian besar responden mengenai
keterkaitan pemerintah dengan program KB dapat menjadi salah satu faktor
pemilihan metode KB pria. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Listyani (2012)
bahwa semakin tinggi pengetahuan pria PUS tentang KB maka semakin positif
sikap berpartisipasi dalam program KB.
Menurut peneliti, tingginya nilai baik pada faktor politik dan legal selain
karena peran pemerintah yang sering melakukan sosialisasi juga karena ada
pemberian informasi, ajakan dan dorongan dari kader KB. Kader KB mampu
menjadi tangan kedua pemerintah yang memberikan informasi selain dari
pemerintah langsung.
Pada parameter kebebasan menentukan pilihan, seluruh responden
menyatakan tidak ingin melakukan rekanalisasi. Penelitian Sigalos, et. al (2017)
menyatakan bahwa rekanalisasi banyak diinginkan oleh akseptor yang mempunyai
pendapatan dan tingkat pendidikan yang tinggi. Hal tersebut berbanding lurus
dengan penelitoan ini yang memiliki rata-rata responden berpendapatan perbulan
kurang dari UMR dan juga lululusan sekolah menengah.
Fenomena yang terjadi di Kecamatan Kenjeran dimana para responden yang
sudah mengikuti vasektomi tidak ada yang berkeinginan untuk rekanalisasi
membuktikan bahwa masyarakat di Indonesia khususnya di Kecamatan Kenejeran
Kota Surabaya memiliki kekonsistensian yang baik terhadap keputusannya.
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Berbeda dengan penelitian di luar negeri yang cukup banyak mempublikasi terkait
dengan keputusan pria PUS untuk rekanalisasi. Menurut peneliti, masyarakat di
Indonesia cenderung tidak ingin menghabiskan biaya hanya untuk merubah atau
mengembalikan sesuatu yang sudah diputuskannya (operasi rekanalisasi).
Walaupun perubahan tersebut dirasa penting (misal untuk menambah anak karena
permintaan keluarga) kemungkinan besar mereka tetap akan lebih memilih untuk
tidak rekanalisasi.
Leininger (2002) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa kebijakan atau
peraturan yang dibuat oleh pemerintah baik yang tertulis maupun tidak tertulis
(berupa himbauan) dapat memengaruhi perilaku kesehatan seseorang. Pada
penelitian ini sebagian besar responden mengetahui himbauan dan promosi
pemerintah tentang 2 anak lebih baik (156 responden). Sehingga mengetahui hal
tersebut juga menjadi faktor bahwa faktor politik dan legal ini cukup berpengaruh
terhadap partisipasi pria PUS dalam program keluarga berencana.
5.2.6. Hubungan faktor ekonomi dengan partisipasi pria pasangan usia
subur dalam Program Keluarga Berencana
Faktor ekonomi mempunyai nilai yang kurang terhadap partispasi pria PUS
dalam program keluarga berencana. Makna kurang dalam penelitian ini adalah
karena kondisi perekonomian akseptor rata-rata dalam kondisi kurang. Beberapa
responden menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk vasektomi dikarenakan
kekhawatiran akan pemenuhan kebutuhan anak di masa depan (65 responden). Hal
tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bunce, et al. (2007) yang
menghasilkan data bahwa kebanyakan pria berpartisipasi dalam KB pria karena
khawatir dan takut akan kebutuhan keluarganya apabila terlalu banyak anak. Data
juga didukung jawaban pada saat tanya jawab tentang “alasan/motivasi paling
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besar” tentang partisipasi pria pasangan usia subur dalam program keluarga
berencana. Sebanyak 52 responden mengatakan bahwa mereka sangat khawatir jika
menambah jumlah anak lagi akan berdampak pada biaya yang tidak dapat dipenuhi
dengan optimal, terutama biaya sekolah dan biaya kesehatan.
Kekhawatiran akan pemenuhan kebutuhan anak adalah suatu hal yang wajar
dialami oleh keluarga. Terlebih lagi di era globalisasi seperti saat ini kebutuhan dan
biaya hidup sehari-hari semakin mahal. Tidak heran jika para responden takut tidak
bisa memenuhinya. Peneliti juga menganggap bahwa ratarata responden yang
berpartisipasi dalam program keluarga berencana tersebut memiliki pemikiran yang
sangat rasional dalam memperkirakan pengeluaran jika menambah anak lagi.
Karena terdapat suatu fenomena di tempat lain dimana masyarakatnya tidak
memperdulikan berapapun jumlah anaknya. Satu-satunya modal yang mereka
punya adalah rasa kepercayaan bahwa rezeki manusia sudah diatur oleh Tuhan.
Sayangnya, kebanyakan orang yang setuju terhadap kepercayaan tersebut biasanya
memiliki usaha yang tidak optimal.
Chang, et al. (2015), Lestari (2010), Sharma, et al. (2014), Widoyo et al.
(2010), menjelaskan dalam penelitiannya bahwa semakin rendah status ekonomi
keluarga maka semakin tinggi motivasi untuk ikut KB pria. Penelitian-penelitian
tersebut ternyata cukup berkorelasi dengan hasil penelitian kali ini. Hal tersebut
ditunjukkan dengan data bahwa mereka rata-rata berpenghasilan dibawah Upah
Minimum Regional (UMR). Meskipun pada item pertanyaan lain responden ratarata menjawab bahwa kebutuhan mereka sehari-hari cukup terpenuhi.
Leininger (2002) dalam teorinya menjelaskan bahwa keluarga yang dalam
kondisi perekonomian yang kurang baik maka cenderung membuat keputusan
berkaitan dengan kesehatan yang sekiranya tidak dapat merugikan. Pada kasus
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dalam penelitian ini, responden rata-rata mempunyai penghasilan diatar UMR tidak
berpartispasi dalam KB pria karena faktor sosial dan keterikatan keluarga.
5.2.7. Hubungan faktor pendidikan dengan partisipasi pria pasangan usia
subur dalam Program Keluarga Berencana
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data mayoritas responden tamat
pendidikan menengah atas. Tidak ada satupun dari responden yang tamat
pendidikan tinggi. Jadi responden paling tinggi tingkat pendidikannya dalam
penelitian ini adalah tamat pendidikan menengah atas.
Hasil penelitian ini sama dengan studi yang dilakukan oleh Indrayani et al.
(2013) dan Ibad (2015) yang menjelaskan semakin rendah tingkat pendidikan
seseorang maka semakin tinggi tingkat partisipasi dalam KB pria. Penelitian
tersebut juga didominasi oleh akseptor KB pria yang hanya lulus sekolah
menengah. Namun hasil penelitian oleh Temach et al. (2017) menjelaskan bahwa
semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin rendah pengetahuan tentang KB
pria sehingga pemilihan KB pria juga semakin kecil kemungkinannya. Artinya
penelitian Temach et al. (2017) berbanding terbalik dengan studi yang dilakukan
oleh peneliti. Rata-rata responden berpendidikan menengah maka dapat
diasumsikan pengetahuannya akan lebih baik tentang KB sehingga perilaku untuk
memilih kontrasepsi akan semakin besar kemungkinannya. Longwe et al. (2012)
juga mengemukakan bahwa populasi orang dewasa yang memiliki pendidikan lebih
tinggi dapat memengaruhi peningkatan partisipasi KB.
Menurut peneliti dengan banyaknya responden yang lulusan pendidikan
menengah merupakan sebuah peluang tersendiri bagi pemerintah untuk dapat
menggencarkan promosi KB pria. Namun yang juga harus diwaspadai bersama
adalah semakin tinggi pendidikan seseorang sebetulnya tingkat kekritisan
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seseorang semakin tinggi. Artinya pemerintah dan/atau kader KB dituntut untuk
lebih cerdas dalam memberikan informasi.
Jurges, et al. (2009) menjelaskan dalam hasil studinya dan Leininger (2002)
dalam teorinya mengemukakan bahwa keluarga atau pasangan suami istri yang
berpendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pola pikir yang lebih baik dalam hal
menjaga dan meningkatkan status kesehatan. Pada penelitian ini bukti bahwa
responden mempunyai pola pikir yang baik untuk menjaga dan meningkatkan status
kesehatannya adalah keikutsertaan pria PUS dalam program KB. Keikutsertaan
tersebut banyak didominasi oleh kekhawatiran akan kondisi kesehatan dan
kesejahteraan keluarga jika menambah anak lagi.
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BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan
1. Faktor teknologi memiliki tingkat hubungan yang kuat dalam kaitannya terhadap
partisipasi pria pasangan usia subur dalam program keluarga berencana.
2. Faktor agama dan filosofi memiliki tingkat hubungan yang lemah dalam
kaitannya terhadap partisipasi pria pasangan usia subur dalam program keluarga
berencana disebabkan karena masih terdapat keyakinan pada parameter norma
dan keyakinan terhadap agama dengan item pertanyaan banyak anak banyak
rezeki.
3. Faktor sosial dan keterikatan keluarga memiliki tingkat hubungan yang kuat
dalam kaitannya terhadap partisipasi pria pasangan usia subur dalam program
keluarga berencana pada semua parameter.
4. Faktor nilai budaya, keyakinan, dan gaya hidup memiliki tingkat hubungan yang
lemah dalam kaitannya terhadap partisipasi pria pasangan usia subur dalam
program keluarga berencana pada semua parameter.
5. Faktor politik dan legal memiliki tingkat hubungan yang sedang dalam kaitannya
terhadap partisipasi pria pasangan usia subur dalam program keluarga berencana
pada semua parameter.
6. Faktor ekonomi memiliki tingkat hubungan yang lemah dalam kaitannya
terhadap partisipasi pria pasangan usia subur dalam program keluarga berencana
pada semua parameter.
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7. Faktor pendidikan memiliki tingkat hubungan yang lemah dalam kaitannya
terhadap partisipasi pria pasangan usia subur dalam program keluarga berencana
yang rata-rata responden berpendidikan menengah.
8. Faktor yang paling kuat berpengaruh dalam partisipasi pria pasangan usia subur
dalam program keluarga berencana yaitu faktor sosial dan keterikatan keluarga,
sedangkan yang paling lemah yaitu faktor agama dan filosofi.

6.2 Saran
1. Bagi BKKBN dan Pemerintah Terkait
1) Meningkatkan promosi program KB pria melalui berbagai media (cetak:
flyer, spanduk dan elektronik: pemanfaatan media sosial).
2) Menyeimbangkan promosi program KB, jangan hanya terfokus pada wanita.
Langkah strategis yaitu dengan membuat kader KB pria sendiri per wilayah.
3) Jika ingin melakukan promosi tentang program KB maka akan lebih baik jika
menggunakan pendekatan sosio-spiritual-kultural serta merangkul berbagai
kalangan (misal: ulama/ustadz setempat).
2. Bagi Petugas Kesehatan
1) Berupaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan
maupun promosi kesehatan tentang program keluarga berencana bagi pria
agar dapat meningkatkan partisipasi pria pasangan usia subur dalam program
keluarga berencana
2) Memberikan layanan konseling untuk mengajak masyarakat agar pria dapat
berpastisipasi dalam program keluarga berencana
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya
1) Melakukan penelitian korelasional antara faktor-faktor dalam Transcultural
Nursing dengan pemilihan KB pria
2) Melakukan penelitian kualitatif tentang partisipasi pria pasangan usia subur
dalam program keluarga berencana meliputi vasektomi dan kondom
3) Melakukan penelitian eksperimental tentang efektivitas promosi kesehatan
pendekatan sosial-transkultural terhadap keinginan untuk vasektomi
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Lampiran 1
PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN

Judul Penelitian:
Partisipasi Pria Pasangan Usia Subur dalam Program Keluarga Berencana
Berdasarkan Transcultural Nursing di Kecamatan Kenjeran Surabaya.

Tujuan
Tujuan Umum:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari Partisipasi Pria Pasangan Usia
Subur dalam Program Keluarga Berencana Berdasarkan Transcultural Nursing di
Kecamatan Kenjeran Surabaya.
Tujuan khusus:
1. Mengidentifikasi faktor teknologi (akses teknologi/informasi, akses terhadap
media, dan akses pelayanan kesehatan) dengan partisipasi pria PUS dalam
program KB
2. Mengidentifikasi faktor agama dan filosofi (norma dan keyakinan terhadap
agama dan proses memaknai hidup) dengan partisipasi pria PUS dalam program
KB
3. Mengidentifikasi faktor sosial dan keterikatan keluarga (dukungan keluarga
dan/atau masyarakat, nilai yang dianut keluarga, dan status sosial) dengan
partisipasi pria PUS dalam program KB
4. Mengidentifikasi faktor nilai budaya dan gaya hidup (keyakinan akan praktik
kebudayaan dan alternatif gaya hidup) dengan partisipasi pria PUS dalam
program KB
5. Mengidentifikasi faktor politik dan legal (pengetahuan mengenai kebijakan
publik dan kebebasan menentukan pilihan) dengan partisipasi pria PUS dalam
program KB
6. Mengidentifikasi faktor ekonomi (pendapatan keluarga, biaya hidup, dan
motivasi ekonomi) dengan partisipasi pria PUS dalam program KB
7. Mengidentifikasi faktor pendidikan (tingkat pendidikan) dengan partisipasi pria
PUS dalam program KB
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8. Perlakuan yang diterapkan pada subyek Penelitian ini merupakan Penelitian
deskriptif, sehingga tidak ada perlakuan apapun untuk subyek. Subyek hanya
terlibat sebagai responden yang akan diminta untuk mengisi kuesioner dengan
sebenar-benarnya yang telah peneliti sediakan.

Manfaat
Subyek (Responden) yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh
pengetahuan tentang manfaat dari partisipasinya dengan divasektomi terhadap
penurunan jumlah penduduk sehingga meningkatkan kualitas penduduk melalui
pendidikan kesehatan yang akan dijelaskan paska responden mengisi kuesioner.

Bahaya potensial
Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subyek dalam
penelitian ini, oleh karena dalam penelitian ini tidak dilakukan intervensi apapun
melainkan responden hanya diminta kesediaannya untuk mengisi kuesioner.

Hak untuk undur diri
Keikutsertaan subyek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden berhak
untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang
merugikan responden.

Adanya insentif untuk subyek
Oleh karena keikutsertaan subyek bersifat sukarela, tidak ada insentif berupa uang,
sebagai gantinya akan diberikan sovenir yang akan diberikan kepada responden.

Surabaya ,.......................2017
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Lampiran 2
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN
Dengan hormat,
Sehubungan dengan proses penyelesaian tugas akhir (Skripsi) Program
Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, dengan ini
saya:
Nama

: R. HESEA ROCHMATILLAH

NIM

: 131611123047

No. Handphone

: 085707474539

Akan melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Pria Pasangan Usia
Subur dalam Program Keluarga Berencana Berdasarkan Transcultural Nursing di
Kecamatan Kenjeran Surabaya.”
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mengidentifikasi
faktor-faktor Partisipasi Pria Pasangan Usia Subur dalam Program Keluarga
Berencana Berdasarkan Transcultural Nursing di Kecamatan Kenjeran Surabaya.
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan kuesioner
survei, sehingga tidak ada perlakuan apapun pada subjek. Subjek hanya terlibat
sebagai responden yang akan diminta untuk mengisi kuesioner yang dibagikan,
untuk kepentingan tersebut, maka saya memohon kesediaan Bapak untuk
berpartisipasi menjadi responden dengan sukarela dan menjawab pertanyaan
dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan apa yang Bapak alami/rasakan/lakukan.
Semua jawaban dan data Bapak akan dirahasiakan dan tidak ada maksud kegunaan
lain.
Demikian surat permohonan ini Kami sampaikan, atas bantuan dan
kesediaan Bapak, Kami ucapkan terimakasih.
Surabaya,

Oktober 2017

Hormat Saya

R. HESEA ROCHMATILLAH
131611123047
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Lampiran 3
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

: ____________________________________________

Usia

: ______________ Tahun

No. Handphone

: _____________________

Alamat

: _____________________________________________

Telah mendapatkan keterangan secara terinci dan jelas mengenai:
1) Penelitian yang berjudul “Partisipasi Pria Pasangan Usia Subur dalam Program
Keluarga Berencana Berdasarkan Transcultural Nursing di Kecamatan Kenjeran
Surabaya.
2) Perlakuan yang akan diterapkan pada subjek
3) Manfaat ikut sebagai subjek penelitian
4) Bahaya yang akan timbul
5) Prosedur penelitian
Responden mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala
sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya:
BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*
secara sukarela untuk menjadi responden penelitian dengan penuh kesadaran serta
tanpa keterpaksaan. Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya
tanpa ada tekanan dari pihak manapun.
Surabaya, ............................................2017
Peneliti

Responden

R. Hesea Rochmatillah
131611123047

(.......................................)
Saksi

(.......................................)
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Lampiran 4
LEMBAR KUESIONER
PARTISIPASI PRIA PASANGAN USIA SUBUR DALAM PROGRAM
KELUARGA BERENCANA BERDASARKAN TRANSCULTURAL
NURSING DI KECAMATAN KENJERAN SURABAYA
No. Responden

:

Tanggal Pengisian

:

Petunjuk pengisian:
1) Kuesioner ini diisi oleh responden
2) Isilah kuesioner ini dengan lengkap dan sesuai
3) Jangan memberi tanda pada kotak yang ada di sebelah kanan
4) Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan kondisi
Bapak saat ini
Data Demografi
1. Usia Istri Bapak…
a.

20-24 tahun

c. 35-39 tahun

b.

25-29 tahun

d. 40-44 tahun

c.

30-34 tahun

e. 45-49 tahun

2. Jumlah anggota keluarga inti….
a.

3 orang

b.

4 orang

3. Jumlah anak kandung…
a. 1 orang
b.

c. >2 orang

2 orang

4. Agama Bapak….
a. Islam
b. Kristen Protestan
c. Kristen Katolik
5. Suku....

SKRIPSI

c. >4 orang

a.

Jawa

b.

Madura

d. Hindu
f. Budha
g. Konghucu
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c.

Bali

d.

Sunda

e.

Betawi

f.

Lain-lain, sebutkan………………….

6. Jenis pekerjaan….
a.

PNS

d. Buruh

b.

Pegawai Swasta e. Supir

c.

Pedagang

g. lain-lain, sebutkan………..

f. Petambak

7. Jumlah penghasilan .....
a.

< UMR (Kurang dari Upah Minimal Regional )

b. UMR (Sama dengan Upah Minimal Regional )
c.

> UMR (Lebih dari Upah Minimal Regional )

8. Apakah Bapak menggunakan alat kontrasepsi ? (Ya / Tidak)
9. Jika Iya, alat kontrasepsi apa yang Bapak gunakan? ( Vasektomi /
Kondom )

Petunjuk pengisian: berilah tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai
dengan tingkat pendidikan terakhir Bapak.
Tingkat Pendidikan
a. Tidak sekolah/Tidak Tamat SD
b. Tamat SD/Sederajat

Skor (diisi peneliti)

c. Tamat SMP/Sederajat
d. Tamat SMA/Sederajat
e. Tamat Akademi/Perguruan Tinggi
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Petunjuk pengisian: Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi
tempat kosong yang tersedia dengan memberi tanda centang (√)
Faktor Teknologi
No

Pertanyaan

Jawaban
Ya (√)

1

2

3

4

5

6

SKRIPSI

Skor

Tidak (√)

Saya mendapatkan kemudahan untuk menyimpan
atau memperoleh informasi tentang vasektomi
atau kondom
Saya mendapatkan kemudahan dalam
memperoleh informasi mengenai vasektomi atau
kondom melalui PLKB/petugas KB
Saya mendapatkan kemudahan dalam
memperoleh pelayanan kesehatan untuk
konsultasi atau turut serta dalam program KB
Saya mendapatkan kemudahan untuk mencari
informasi tentang vasektomi atau kondom melalui
media cetak (contoh: koran, majalah, spanduk,
baliho, poster, buku, dan lain sebagainya)
Saya mendapatkan kemudahan untuk mencari
informasi tentang vasektomi atau kondom melalui
media elektronik (contoh: handphone, laptop,
komputer, televisi, radio, dan lain sebagainya)
Saya termotivasi untuk ikut vasektomi atau
kondom karena menerima informasi dari media
cetak dan/atau elektronik
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Petunjuk pengisian: Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi
tempat kosong yang tersedia dengan memberi tanda centang (√)
Faktor Agama dan Filosofi
No
Pertanyaan

Jawaban
Sangat
Setuju

Setuju

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

1

Saya percaya bahwa banyak anak
banyak rezeki

2

Saya mengikuti vasektomi atau
kondom karena saya percaya bahwa
vasektomi atau kondom adalah metode

3

SKRIPSI

KB yang halal dan tidak bertentangan
Saya percaya bahwa membatasi jumlah
anak merupakan sebuah ikhtiar (usaha)
dalam hidup

4

Saya percaya bahwa membatasi jumlah
anak merupakan bentuk penolakan
rezeki dari Tuhan

5

Vasektomi atau kondom membuat saya
lebih tenang dalam berhubungan
seksual (tidak khawatir istri akan
hamil)
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Petunjuk pengisian: Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi
tempat kosong yang tersedia dengan memberi tanda centang (√)
Faktor Sosial dan Keterikatan Keluarga
No

Pertanyaan

Jawaban
Sangat
Setuju

Setuju

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

1

Saya vasektomi atau kondom atas saran
teman dan/atau keluarga

2

Keluarga mendukung dan memotivasi
saya untuk vasektomi atau kodom

3

Keluarga menghormati dan menghargai
keputusan Saya untuk berpartisipasi
vasektomi atau kodom

4

Vasektomi atau kondom membuat saya
dijadikan contoh yang baik (sering
dipuji) ketika sedang berkumpul
bersama masyarakat atau keluarga

5

Keluarga sempat mencela saya sebelum
/ setelah saya berpartisipasi vasektomi
atau kondom

6

SKRIPSI

Keluarga pernah meminta/menyarankan
saya untuk rekanalisasi atau tidak
memakai kondom lagi
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Petunjuk pengisian: Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi
tempat kosong yang tersedia dengan memberi tanda centang (√)
Faktor Nilai Budaya, Keyakinan, dan Gaya Hidup
Pertanyaan
No

Jawaban
Sangat
Setuju

Setuju

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

1

2
3

4
5

Saya yakin bahwa dengan divasektomi
atau kondom membuat gairah seks saya
berkurang
Saya yakin dengan divasektomi atau
kondom saya semakin perkasa
Saya yakin bahwa dengan divasektomi
atau kondom akan menyebabkan penis
sulit ereksi (penis tidak mudah
‘bangun’)
Saya yakin bahwa mengikuti program
KB hanya urusan istri
Saya yakin mempunyai sedikit anak
merupakan hal yang baik bagi

6

7

SKRIPSI

kesejahteraan keluarga
Saya yakin dengan divasektomi atau
kondom kualitas hubungan seksual
saya semakin baik
Dengan divasektomi atau kondom saya
mempunyai peluang untuk
berhubungan seks dengan wanita lain
(selain istri) tanpa takut terjadi
kehamilan
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Petunjuk pengisian: Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi
tempat kosong yang tersedia dengan memberi tanda centang (√)
Faktor Politik dan Legal
No

Pertanyaan

Jawaban
Ya

1

2

3
4

5

Skor

Tidak

Adanya hak dan kebebasan dalam bertindak,
membuat saya berpikir untuk rekanalisasi
atau tidak memakai kondom lagi
Saya mengetahui metode KB apa saja yang
dapat diikuti oleh pria (vasektomi dan
kondom)
Saya mengetahui peran pemerintah tentang
program KB
Saya mengetahui adanya himbauan
pemerintah untuk meningkatkan
keikutsertaan KB pria vasektomi maupun
kondom
Saya mengetahui himbauan pemerintah
tentang 2 anak lebih baik

SKRIPSI
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Petunjuk pengisian: Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi
tempat kosong yang tersedia dengan memberi tanda centang (√)
Faktor Ekonomi
No

Pertanyaan

Jawaban
Ya (√)

1

2

3

SKRIPSI

Tidak (√)

Kekhawatiran saya akan pemenuhan kebutuhan
keluarga, membuat saya mengikuti vasektomi maupun
kondom
Keadaan ekonomi yang kurang membuat saya
berpartisipasi vasektomi ataupun kondom untuk
mendapatkan imbalan
Keluarga memiliki simpanan uang yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari

4

Keluarga mendapatkan penghasilan/pemasukan yang
pasti setiap bulannya dari pekerjaan yang dijalani

5

Penghasilan yang diperoleh keluarga dalam satu bulan
lebih dari UMK Kota Surabaya (lebih dari Rp
3.045.000)
Keluarga memiliki sumber penghasilan lain/usaha
sampingan (selain dari gaji pokok)

6

Skor
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Lampiran 11
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Lampiran 12
Uji Statistik
partisipasi_pria
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

tidak kb

25

14,0

14,0

14,0

vasektomi

79

44,4

44,4

58,4

kondom

74

41,6

41,6

100,0

178

100,0

100,0

Valid
Total

pendidikan
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Sd

34

19,1

19,1

19,1

Smp

70

39,3

39,3

58,4

Sma

74

41,6

41,6

100,0

Total

178

100,0

100,0

Valid

teknologi
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

kurang

7

3,9

3,9

3,9

cukup

91

51,1

51,1

55,1

Baik

80

44,9

44,9

100,0

Total

178

100,0

100,0

Valid

politik
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

cukup

82

46,1

46,1

46,1

Baik

96

53,9

53,9

100,0

Total

178

100,0

100,0

ekonomi
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

kurang

158

88,8

88,8

88,8

cukup

16

9,0

9,0

97,8

Baik

4

2,2

2,2

100,0

Total

178

100,0

100,0

Valid
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agama
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

negatif

64

36,0

36,0

36,0

positif

114

64,0

64,0

100,0

Total

178

100,0

100,0

sosial
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

negatif

75

42,1

42,1

42,1

positif

103

57,9

57,9

100,0

Total

178

100,0

100,0

budaya
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

negatif

42

23,6

23,6

23,6

positif

136

76,4

76,4

100,0

Total

178

100,0

100,0

usia_pria
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

30-34

19

10,7

10,7

10,7

35-39

61

34,3

34,3

44,9

40-44

58

32,6

32,6

77,5

45-49

40

22,5

22,5

100,0

Total

178

100,0

100,0

usia_istri
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

SKRIPSI

30-34

59

33,1

33,1

33,1

35-39

51

28,7

28,7

61,8

40-44

44

24,7

24,7

86,5

45-49

24

13,5

13,5

100,0

Total

178

100,0

100,0

PARTISIPASI PRIA PASANGAN...

R. HESEA ROCHMATILLAH

115

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

jumlah_anak
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

1-3

122

68,5

68,5

68,5

4-6

56

31,5

31,5

100,0

178

100,0

100,0

Total

pend_akhir
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

tamat sd / sederajat

34

19,1

19,1

19,1

tamat smp / sederajat

70

39,3

39,3

58,4

tamat sma / sederajat

74

41,6

41,6

100,0

178

100,0

100,0

Valid
Total

pekerjaan
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

PNS

4

2,2

2,2

2,2

151

84,8

84,8

87,1

wiraswasta

8

4,5

4,5

91,6

pedagang

15

8,4

8,4

100,0

178

100,0

100,0

lainnya / serabutan
Valid

Total

penghasilan_bulan
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

kurang dari UMR
sama dengan UMR

141

79,2

79,2

79,2

33

18,5

18,5

97,8

4

2,2

2,2

100,0

178

100,0

100,0

Valid
lebih dari UMR
Total

kontrasepsi
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

tidak kb

25

14,0

14,0

14,0

vasektomi

79

44,4

44,4

58,4

kondom

74

41,6

41,6

100,0

178

100,0

100,0

Valid
Total
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Suku

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Jawa
Valid

41

23,0

23,0

23,0

madura

137

77,0

77,0

100,0

Total

178

100,0

100,0

Deskriptif statistik
Descriptive Statistics
N

SKRIPSI

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

partisipasi_pria

178

1

3

2,28

,695

Pendidikan

178

1

3

2,22

,748

Teknologi

178

1

3

2,41

,568

Politik

178

2

3

2,54

,500

Ekonomi

178

1

3

1,13

,403

Agama

178

0

1

,64

,481

Sosial

178

0

1

,58

,495

budaya

178

0

1

,76

,426

usia_pria

178

1

4

2,67

,943

usia_istri

178

1

4

2,19

1,044

pend_akhir

178

1

3

2,22

,748

pekerjaan

178

1

4

2,19

,608

penghasilan_bulan

178

1

3

1,23

,473

jumlah_anak

178

0

1

,31

,466

kontrasepsi

178

1

3

2,28

,695

Suku

178

0

1

,77

,422

Valid N (listwise)

178
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Crosstab
partisipasi_pria * teknologi Crosstabulation
Count
teknologi
kurang

partisipasi_pria

cukup

Total
baik

tidak kb

0

25

0

25

vasektomi

7

53

19

79

kondom

0

13

61

74

7

91

80

178

Total

partisipasi_pria * agama Crosstabulation
Count
agama
negatif
tidak kb
partisipasi_pria

Total

positif
5

20

25

vasektomi

46

33

79

kondom

13

61

74

64

114

178

Total

partisipasi_pria * sosial Crosstabulation
Count
sosial
negatif

partisipasi_pria

Total
positif

tidak kb

25

0

25

vasektomi

50

29

79

0

74

74

75

103

178

kondom
Total

partisipasi_pria * budaya Crosstabulation
Count
budaya
negatif
tidak kb
partisipasi_pria

vasektomi
kondom

Total

SKRIPSI

Total

positif
0

25

25

41

38

79

1

73

74

42

136

178
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partisipasi_pria * politik Crosstabulation
Count
politik
cukup

partisipasi_pria

Total
baik

tidak kb

25

0

25

vasektomi

39

40

79

kondom

18

56

74

82

96

178

Total

partisipasi_pria * ekonomi Crosstabulation
Count
ekonomi
kurang

partisipasi_pria

cukup

Total
baik

tidak kb

25

0

0

25

vasektomi

75

0

4

79

kondom

58

16

0

74

158

16

4

178

Total

partisipasi_pria * pendidikan Crosstabulation
Count
pendidikan
Sd
tidak kb
partisipasi_pria

vasektomi
kondom

Total

SKRIPSI

smp

Total
sma

6

14

5

25

27

26

26

79

1

30

43

74

34

70

74

178

PARTISIPASI PRIA PASANGAN...

R. HESEA ROCHMATILLAH

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Correlations
partisipasi_pria
Correlation Coefficient
partisipasi_pria

Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient

Teknologi

1,000

,633**

,207**

,759**

,268**

,463**

,267**

,359**

.

,000

,005

,000

,000

,000

,000

,000

178

178

178

178

178

178

178

178

,633**

1,000

,453**

,713**

,398**

,447**

,106

-,039

,000

,000

,000

,000

,161

,601

178

178

178

178

178

178

,207**

,453**

1,000

,451**

,494**

,341**

-,104

-,236**

,005

,000

.

,000

,000

,000

,167

,002

Sig. (2-tailed)

178

178

178

178

178

178

178

178

,759**

,713**

,451**

1,000

,490**

,558**

,225**

,031

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

.

,000

,000

,003

,686

N

178

178

178

178

178

178

178

178

,268**

,398**

,494**

,490**

1,000

,362**

,197**

-,006

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

.

,000

,008

,941

N

178

178

178

178

178

178

178

178

,463**

,447**

,341**

,558**

,362**

1,000

-,229**

,054

,000

,000

,000

,000

,000

.

,002

,475

Sig. (2-tailed)

178

178

178

178

178

178

178

178

,267**

,106

-,104

,225**

,197**

-,229**

1,000

,146

Sig. (2-tailed)

,000

,161

,167

,003

,008

,002

.

,053

N

178

178

178

178

178

178

178

178

,359**

-,039

-,236**

,031

-,006

,054

,146

1,000

Sig. (2-tailed)

,000

,601

,002

,686

,941

,475

,053

.

N

178

178

178

178

178

178

178

178

Correlation Coefficient

Correlation Coefficient
Pendidikan

pendidikan

.

N
Ekonomi

ekonomi

178

Correlation Coefficient
Politik

politik

178

Correlation Coefficient
Budaya

budaya

,000

Correlation Coefficient

Spearman's rho

sosial

N

N
Sosial

agama

Sig. (2-tailed)
Correlation Coefficient

Agama

teknologi

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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