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ABSTRAK 

Pertambahan penduduk merupakan fenomena yang nyata dan absolut terjadi 

di Indonesia. Terutama yang terjadi pada Pasangan Usia Subur (PUS) miskin, 

kurangnya pemahaman mengenai dampak yang akan dialami terhadap jumlah 

penduduk yang meningkat menjadikan pemerintah atau sistem yang terkait kesusahan 

dalam mengatasi. Salah satu program yang dapat mengentaskan kemiskinan yang 

diiringi dengan pengurangan jumlah penduduk adalah program Keluarga Berencana 

(KB). Salah satu kunci kesuksesan program KB adalah partisipasi masyarakat dalam 

menjadi akseptor KB dan menggunakan alat kontrasepsi sebagai pencegahan 

kehamilan. Pengambilan keputusan dalam mengikuti KB pada PUS miskin ini dapat 

di pengaruhi oleh beberapa faktor luar, intervensi dari beberapa pihak dapat menjadi 

pertimbangan-pertimbangan dikala akan memutuskan tindakan. Kemiskinan menjadi 

alasan utama sebagai modal atas tindakan rasional menjadi akseptor KB, maka 

masyarakat dapat bertindak mengikuti KB dengan berpegang teguh pada tujuan yang 

ingin dicapai. Sesuai dengan teori pilihan rasional dari James S. Coleman, bagaimana 

aktor memanfaatkan sumber daya sehingga memunculkan tindakan atas dasar hasil 

pikiran individu maupun pertimbangan pihak lain. 

Kata Kunci : Pengambilan Keputusan, PUS Keluarga Miskin, Keluarga Berencana 
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ABSTRACT 

Population growth is a real and absolute phenomenon occurring in Indonesia. 

Especially what happens to poor fertile age couples (PUS), the lack of understanding 

the impact that will be experienced on the increasing population makes the 

government or system associated with difficulties in overcoming. One program that 

can alleviate poverty accompanied by a reduction in population is the Family 

Planning Program. One of the keys to the success of family planning programs is 

community participation in becoming family planning acceptors and using 

contraceptives as prevention of pregnancy. Application of contraceptives is still 

dominated by wives. Decision making in participating in family planning on poor 

family can be influenced by several external factors, intervention from several parties 

can be considered when deciding on actions. Poverty is the main reason as capital for 

rational acts of being a family planning acceptor, so the community can act on a 

family planning program by adhering to the goals to be achieved. In accordance with 

the rational choice theory of James S. Coleman, how actors applied resources so that 

action arises on the basis of the results of individual thoughts and considerations of 

other parties.  

Keywords : Decision Making, Family Planning, Fertile Age Couples 

A. Pendahuluan 

 Sebagai salah satu negara 

diantara negara lain yang memiliki 

jumlah penduduk terbanyak di dunia, 

Indonesia memiliki jumlah penduduk 

sebanyak 258.704.900 jiwa pada tahun 

2016 yang dipublikasikan oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 

yang berjudul Statistika Indonesia 

2017. Angka tersebut kian bertambah 

dari tahun sebelumnya sebesar 8,5%. 

Jumlah penduduk sekian juta tersebut 

berhubungan dengan pelaksanaan 

sumber daya manusia agar dapat 

meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat Indonesia.  

 Masalah kompleks yang 

terjadi di Indonesia saat ini salah 

satunya adalah terkait dengan jumlah 

sumber daya manusia yang terus 

bertambah, maka salah satu cara untuk 

mengangkat derajat kehidupan bangsa 

dan membangun kualitas individu, di 

bentuklah sebuah program Keluarga 

Berencana (KB). KB dilaksanakan 

oleh Pasangan Usia Subur (PUS) 
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dengan rentang usia 15 sampai 50 

tahun dengan ketentuan masih 

mengalamai menstruasi. 

Dalam RPJM 2004-2009 telah 

tertuang upaya pemerintah untuk 

mengendalikan Laju Pertumbuhan 

Penduduk (LPP), yakni dengan 

memberikan prioritas kepada keluarga 

miskin dengan cara menekan angka 

kelahiran melalui Program Keluarga 

Bencana Nasional. Program yang 

dilakukan adalah dengan menyediakan 

pelayanan KB secara gratis bagi 

masyarakat yang berasal dari keluarga 

miskin, sehingga dengan berkurangnya 

anggota keluarga diharapkan dapat 

meningkatkan gizi makanan, tingkat 

kesejahteraan dan pendidikan anggota 

keluarga. 

Masalah kemiskinan tetap 

menjadi perhatian pada beberapa 

negara, sehingga beberapa bentuk 

penanggulangan dengan bantuan data 

terkait kemiskinan yang akurat 

dibentuk untuk mencegah kemiskinan 

yang semakin merajalela. Saat ini 

berbagai informasi menyatakan angka 

kemiskinan di Indonesia sangatlah 

bervariasi, hal ini disebabkan oleh 

perbedaan definisi garis kemiskinan 

yang dipakai sebagai garis kemiskinan 

(Mulyono, 2006). 

Kedua, angka pertumbuhan 

penduduk yang meningkat dapat 

mengancam stabilitas politis suatu 

negara. Ketiga, dapat menyebabkan 

generasi selanjutnya menghadapi 

kurangnya sumber daya dukung dan 

daya tampung sehingga terjadi 

pembangunan tidak berkelanjutan. 

Seiring berkembangnya jaman, 

dengan pendidikan yang telah merata 

dan wawasan kian berkembang 

menjadikan masyarakat lebih berpikir 

secara rasional dengan menggunakan 

pertimbangan-pertimbangan lain yang 

dapat menguntungkan maupun 

merugikan individu tersebut. 

Operasionalisasi pelaksanaan 

pelayanan KB bagi masyarakat miskin 

diduga masih terkendala oleh 

ketidaktersediaan dana dan berbagai 
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permasalahan pada proses pelayanan 

sehingga mempengaruhi kontribusi 

PUS KB pada keluarga miskin. 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana PUS miskin 

menentukan pilihan ikut KB 

menurut sudut pandang teori 

pilihan rasional? 

2. Bagaimana proses pengambilan 

keputusan untuk ikut serta 

dalam program KB? 

C. Kerangka Teori 

Teori Pilihan Rasional 

Coleman mengemukakan 

sebuah analisa tindakan yang dapat 

dikembangkan sebagai analisa nilai 

sosial, sistem status, pasar dan hasil 

pendidikan. Teori pilihan rasional 

memiliki dua faktor penting, yaitu 

pertama prespektif tindakan sosial 

dilihat dari aspek manfaat dengan 

demikian tindakan aktor berorientasi 

oleh sistem nilai dan tujuan. Kedua 

sebuah komitmen, kepada bentuk 

individualisme metodologis dimana 

struktur dan institusi sosial dilihat 

sebagai produk tindakan sosial. 

Tindakan rasional dari 

Coleman menekankan bahwa seorang 

aktor menentukan tindakan dimana 

tindakan tersebut dapat memanfaatkan 

sumber daya yang dimiliki untuk 

mencapai sebuah tujuan. Pada 

dasarnya, teori pilihan rasional 

memusatkan perhatian pada tindakan 

yang dilakukan oleh aktor untuk 

mencapai tujuan tertentu dan 

ditentukan oleh nilai atau 

pertimbangan-pertimbangan lain.  

Coleman juga menyatakan 

bahwa aktor rasional berasal dari ilmu 

ekonomi, dimana aktor memilih 

bertindak yang dapat memaksimalkan 

kegunaan dan dapat memuaskan 

keinginan dan kebutuhan mereka. 

Masuknya pengaruh dari luar 

mempengaruhi pada bagaimana 

keputusan tersebut diambil yang 

membawa baik kemajuan maupun 

kemunduran. Pertimbangan yang 
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menjadi dasar aktor memegang 

peranan penting, mulai dari cara 

berpikir yang kritis, sistematis, 

analitis, dan logis-rasional.  

Dasar rasionalitas yang tinggi 

digerakkan oleh perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang 

disebut sebagai pendorong proses 

rasionalitas. Sehingga dibentuklah 

program KB yang melayani program 

pengendalian penduduk. 

Budaya perilaku ber KB juga 

berdampak pada keluarga miskin di 

Indonesia. Pertimbangan dari berbagai 

sisi dapat menjadi faktor penentu 

seseorang dalam ikut berpartisipasi. 

Individu memiliki kepentingan yang 

dapat digunakan sebagai sistem dan 

menurut Coleman individu dapat 

bersifat hedonis yang dapat memiliki 

dan mengalami kepuasan yang 

berbeda-beda. 

Teori pilihan rasional menilik 

lebih dalam mengenai aktor. Aktor 

dipandang sebagai manusia yang 

mempunyai tujuan atau maksud 

tertentu. Artinya aktor mempunyai 

tujuan dan tindakannya tertuju pada 

upaya untuk mencapai tujuan tersebut.  

Bagi orang yang hidup tanpa 

rencana atau perhitungan apa-apa 

sebenarnya tidak ada masalah, akan 

tetapi penderitaan tetap ada. Maka 

perlu dilakukan planning, secara 

tertulis maupun tidak dengan secara 

sederhana maupun kompleks. 

Menurut Coleman, sosiologi 

memusatkan perhatian pada sistem 

sosial, dimana fenomena makro harus 

dijelaskan oleh faktor internalnya, 

khususnya oleh faktor individu. Alasan 

untuk memusatkan perhatian pada 

individu dikarenakan intervensi untuk 

menciptakan perubahan sosial. 

Fenomena pada tingkat mikro selain 

bersifat individual dapat menjadi 

sasaran perhatian analisisnya. Interaksi 

antar individu dipandang sebagai 

akibat dari fenomena yang 

mengemuka di tingkat sistem yakni 

fenomena yang tidak dimaksudkan 

atau diprediksi oleh individu. 
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Teori pilihan rasional 

merupakan tindakan berdasarkan 

tujuan tertentu dan tujuan itu telah 

ditentukan oleh: 

1. Nilai 

Individu dapat bersifat hedonis 

yang dapat memiliki dan mengalami 

kepuasan yang berbeda-beda. 

Sehingga pedoman nilai yang 

melandasi aktor sebagai pendorong 

untuk mencapai kepuasan antar 

individu berbeda. Nilai sebuah 

peristiwa yang terletak pada 

kepentingan pelaku dapat berpengaruh 

pada peristiwa lainnya. 

2. Kepentingan 

Individu akan bertindak dimana hal 

tersebut merupakan cara untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Kepentingan menjadi pedoman pada 

individu untuk bertindak. 

3. Kekuatan 

Sebagai tolak ukur pada sebuah 

sistem untuk sarana-sarana yang 

digunakan sebagai landasan aktor di 

dalam melakukan tindakan. Dalam 

menghadapi suatu pilihan yang 

membutuhkan pemikiran-pemikiran 

logis didalamnya, maka peran decision 

making atau pengambilan keputusan 

dibutuhkan sebagai bagian dari final 

dari keputusan akhir untuk 

berasionalitas. 

Teori Kemiskinan 

Chambers dalam Nasikun 

(2001) mengatakan bahwa kemiskinan 

adalah suatu integrated concept yang 

memiliki lima dimensi kemiskinan, 

yaitu: 

1. Kemiskinan (poverty) 

2. Ketidakberdayaan (powerless) 

3. Kerentanan Menghadapi 

Situasi Darurat (state of 

emergency) 

4. Ketergantungan (dependence) 

5. Keterasingan (isolation) 
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Hidup dalam kemiskinan 

bukan hanya hidup dalam kekurangan 

uang dan tingkat pendapatan rendah, 

tetapi juga banyak hal lain seperti 

tingkat kesehatan, tingkat pendidikan 

rendah, perlakuan tidak adil dalam 

hukum, kerentanan terhadap ancaman 

tindak kriminal, ketidakberdayaan 

menghadapi kekuasan dan 

ketidakberdayaan dalam menentukan 

jalan hidupnya sendiri. 

Pada awalnya definisi 

mengenai kemiskinan lebih banyak 

mengartikannya sebagai bentuk 

ketidakmampuan pendapatan dalam 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

pokok (Tadaro, 1997).  

Kegagalan konsep 

pembangunan mendorong pemahaman 

mengenai kemiskinan teurtama di 

negara-negara sedang berkembang 

diperluas hingga pada aspek yang 

menyebabkan kemiskinan. Dalam hal 

ini kemiskinan memiliki dimensi yang 

cukup luas meliputi aspek sosial, 

budaya, politik, lingkungan (alam dan 

geografis), kesehatan, pendidikan, 

agama dan budi pekerti. 

Kemiskinan bukan semata-

mata karena pendapatan yang kurang. 

Kompleksitas masalah kemiskinan 

mencerminkan kesengsaraan dan 

tertekannya harga diri manusia karena 

ketiadaan pendapatan, kekuasaan dan 

pilihan untuk memperbaiki taraf 

hidupnya.  

D. Metode Penelitian 

Fokus dan tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk 

memaparkan bagaimana PUS dari 

keluarga miskin menentukan pilihan 

untuk ber KB dengan rasionalitas yang 

dimiliki serta proses yang harus dilalui 

sebelum mendapatkan keputusan akhir 

dalam ber KB. 

Penelitian ini dilakukan di 

Kabupaten Lamongan, tepatnya di 

Desa Ngasemlemahabang Kecamatan 

Ngimbang. Dimana daerah ini terletak 

jauh dari akses jalan raya dan fasilitas 

umum lainnya. Di daerah ini pula 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Jurnal S1 Sosiologi Universitas Airlangga. 9 

SKRIPSI PROSES PENGAMBILAN… YAYANG ROMADANTI 

 

terdapat kampung KB yang aktif, 

program yang dijalankan di desa ini 

mendapat respon positif dari 

warganya.  

Bahkan beberapa kali menjadi 

perwakilan pada saat lomba yang 

diadakan oleh BKKBN. Berkat 

kampung KB peneliti melakukan 

observasi awal dan melakukan 

pendekatan terhadap masyarakat 

sebagai akseptor. Selain itu, 

keterbatasan harta benda, dan 

ketidakberdayaan lainnya menjadikan 

sebagian warga nya mengalami 

kemiskinan.  

Ketergantungan yang tinggi 

mengakibatkan masyarakat Desa 

Ngasemlemahabang ini belum 

berkembang dan maju, sektor 

perekonomiannya sebagian masih 

berasal dari ladang sawah yang 

didapatkan ketika panen, belum begitu 

beragam. 

Masyarakatnya masih dapat 

dikategorikan sebagai masyarakat 

tradisional, selain mata pencaharian 

yang homogen, terdapat adat istiadat 

yang kental pula dan sudah mendarah 

daging. Beberapa kelompok 

masyarakat tidak terjangkau oleh 

modernisasi yang kian gencar kain 

tahun pada kehidupannya. 

Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik penentuan 

informan purposive. Teknik purposive 

merupakan teknik penentuan informan 

dengan mengambil informan sesuai 

dengan kriteria-kriteria yang 

dibutuhkan dalam permasalahan yang 

diteliti. Kelebihan dari teknik ini 

terletak pada ketetapan peneliti 

memilih sumber data atau informan 

sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti (Moleong, 2002). 

Penelitian “Proses 

Pengambilan Keputusan PUS di 

Kalangan Keluarga Miskin Dalam 

Program KB (Studi di Desa 

Ngasemlemahabang Kecamatan 

Ngimbang Kabupaten Lamongan)”, 

peneliti telah menentukan kriteria 

khusus untuk subjek penelitiannya. 
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Kriteria tersebut salah satunya adalah 

berpenghasilan rendah dengan beban 

hidup yang ditanggung tidak 

sebanding. Setelah menemukan subjek 

yang sesuai dengan kriteri, peneliti 

kemudian melakukan proses 

wawancara. 

E. Hasil Penelitian 

Keberhasilan program KB di 

Indonesia dapat menyadarkan dan 

mengajak Pasangan Usia Subur (PUS) 

terutama untuk meningkatkan 

kesehatan ibu dan anak, sehingga 

mampu memperbanyak masyarakat 

yang ikut menggunakan kontrasepsi. 

Kemudian periode 1980-an ada upaya 

percepatan program dengan 

pendekatan sosiologis, dan tidak lagi 

semata mencapai kesehatan ibu dan 

anak, hasilnya yaitu peningkatan 

peserta KB.  

Kesungguhan BKKBN untuk 

menangani keluarga miskin juga 

diperlihatkan dengan upaya pendataan 

keluarga miskin yang merupakan data 

mikro dan dapat digunakan untuk 

menentukan program-program yang 

dapat menyentuh pada individu 

keluarga. Hingga pada periode 1988 

sampai sekarang degan mudah dapat 

dijumpai program-program untuk 

memperkuat kesejahteraan dan 

ketahanan keluarga seperti melalui 

usaha peningkatan pendapatan 

keluarga, pembinaan karakter anak 

sejak dini (Bina Keluarga Balita), 

Pendidikan Kependudukan dan 

reproduksi sehat bagi anak remaja 

(Bina Keluarga Remaja), perawatan 

lansia (Bina Keluarga Lansia) dan 

lain-lainnya. 

Dalam pelaksanaan program 

KB bersumber dari tingkat lini 

lapangan, keberadaan PLKB atau 

Petugas Lapangan Keluarga Berencana 

sangat menentukan keberlangsungan 

operasional pelayanan program di 

daerah-daerah. Hal tersebut juga 

mencakup institusi pelayanan program 

dan kelompok kegiatan lainnya seperti 

Bidan di desa, Polindes dan Posyandu 

menjadi pelengkap dalam perluasan 

jangkauan pelayanan program. 
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Pos Pelayanan Terpadu atau 

Posyandu adalah salah satu lembaga 

pedesaan yang sangat terkenal, melalui 

Posyandu khususnya ibu-ibu 

berkumpul mengikuti program 

pembinaan kesehatan keluarga atau 

PKK. Posyandu menampung dan 

menjadi sarana partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan, utamanya dalam 

bidang KB dan kesehatan. 

Permasalahan yang sering 

terjadi di masyarakat adalah kurangnya 

pengetauan mengenai program atau 

perencanaan dalam berkeluarga di 

kalangan pasangan usia subur seperti 

kapan akan memiliki anak, berapa 

jumlah anak yang dinginkan tentunya, 

dll. Karena kurangnya persiapan dan 

pemahaman mengenai hal tersebut 

maka banyak keluarga yang akhirnya 

memiliki anak banyak, padahal jika 

dilihat dari ekonomi mereka masih 

kurang. 

Perlu adanya peran masyarakat 

agar dapat mengatasi permasalahan 

tersebut. Serta kerjasama pemerintah, 

pemuka masyarakat dan warga sekitar 

dalam mensukseskan program 

Keluarga Berencana. Tidak lupa 

kesadaran yang tinggi juga diperlukan, 

rasa keingintahuan lebih yang 

mendorong individu sebagai respon 

dan dapat muncul kapan saja.  

Kemiskinan yang dialami 

masyarakat pada umumnya pun dapat 

beragam, mulai dari sekadar 

ketidakmampuan dalam memenuhi 

kebutuhan konsumsi dasar hingga 

terkucilkan sosial, ketergantungan dan 

ketidakmampuan untuk berpartisipasi 

dalam kehidupan masyarakat yang 

layak. 

Survei terhadap pasangan usia 

subur oleh BKKBN dilakukan setiap 

tahun sekali guna operalisasi program 

KB yaitu antara lain untuk mengetahui 

jumlah PUS sasaran program KB dan 

untuk merencanakan jumlah alokon 

beserta distribusinya. Hasil pendataan 

tersebut dapat dipilah kembali 

mengenai pasangan miskin yang 

mengikuti KB. 
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Dalam penelitian ini, peniliti 

menggunakan Teori Pilihan Rasional 

yang diungkapkan oleh James S 

Coleman untuk menjelaskan proses 

pengambilan keputusan pada keluarga 

miskin di pedesaan. Inti dari teori ini 

adalah menyatakan bahwa tindakan 

perseorangan mengarah kepada 

sesuatu tujuan dan tujuan tersebut (dan 

juga tindakan) ditentukan oleh nilai 

atau pilihan (prefensi).  

Teori pilihan rasional memiliki 

dua faktor penting yaitu pertama 

prespektif tindakan sosial dilihat dari 

aspek manfaat dengan demikian 

tindakan di orientasikan oleh sistem 

nilai dan tujuan. Kedua, sebuah 

komitmen kepada bentuk 

individualisme metodologis dimana 

struktur dan institusi sosial dilihat 

sebagai produk tindakan sosial. 

Akseptor di Desa 

Ngasemlemahabang memutuskan 

mengikuti KB untuk membantu 

perekonomian mereka dalam 

kehidupan sehari-hari dimana tidak 

diiringi penghasilan cukup sedangkan 

beban ekonomi yang harus ditanggung 

kian lama kian bertambah jumlahnya, 

sehingga akseptor menentukan untuk 

melakukan kontrol atau periksa pada 

Puskesmas maupun Rumah Sakit 

terdekat untuk mendapatkan jenis alat 

kontrasepsi yang sesuai dengan 

dirinya. Selain itu akseptor dapat 

memaksimalkan program-program KB 

yang berjalan pada jangka waktu 

tertentu sehingga dapat membantu 

kesehatan ibu dan anak. 

Tiga poin penting dalam teori 

Pilihan Rasional yaitu kepentingan, 

nilai dan kekuatan. Pertama, 

kepentingan muncul berdasarkan atas 

tindakan yang akan dilakukan oleh 

aktor, kepentingan bertujuan untuk 

memaksimalkan keuntungan yang 

akan didapat. Aktor akan bertindak 

dimana hal tersebut merupakan cara 

untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan.  

Setiap aktor memiliki 

kepentingan masing-masing berdasar 
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atas pemikiran aktor itu sendiri dan 

bagaimana aktor memikirkannya 

berdasar pada apa yang akan diperoleh 

nantinya. Kedua, nilai adalah nilai 

sebuah peristiwa terletak pada 

kepentingan yang dimiliki aktor yang 

juga dapat berpengaruh pada peristiwa 

lainnya. Tujuan yang dimiliki oleh 

aktor terhadap suatu peristiwa 

memiliki pengaruh sangat kuat 

merupakan nilai dari suatu peristiwa.  

Kepentingan akan suatu 

peristiwa memiiki nilai yang berbeda 

pada setiap aktor sebagai dasar dalam 

bertindak dan nilai-nilai tersebut 

mencerminkan tujuan dari perilaku 

aktor pada peristiwa yang terjadi. Dan 

yang terakhir, kekuatan adalah tolak 

ukur nilai di dalam sebuah sistem yang 

digunakan individu sebagai modal 

awal dalam melakukan sesuai 

kepentingan pada sarana-sarana 

tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian di 

lapangan ditemukan bahwa akseptor 

dari keluarga miskin memutuskan ikut 

ber KB dengan berlandaskan nilai 

ekonomi. Sedangkan untuk proses 

dalam mengambil keputusan dalam ber 

KB dilalui dengan beberapa langkah 

yang dibantu sumber daya sebagai 

pertimbangan lain. Masyarakat melalui 

tahap-tahap proses menjadi akseptor 

dalam mencapai tujuan yang bernilai 

dasar sehingga digunakan untuk 

memilih pilihan yaitu menggunakan 

pertimbangan secara mendalam 

berdasarkan keadaannya. 

Proses yang dilalui masyarakat 

dalam menjadi akseptor KB yakni 

dengan memanfaatkan sumber daya 

seperti bagian dari Petugas Lapangan 

Keluarga Berencana yaitu Polo dan 

Bidan desa. Keduanya merupakan 

sumber daya yang masih merupakan 

bagian dari tahap pengambilan 

keputusan ber KB.  

Pada kehidupan nyata, 

Coleman mengungkapkan bahwa 

individu tidak selalu bertindak atau 

berperilaku rasional. Tetapi dalam hal 

ini seorang aktor akan dapat 
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mengambil keputusan dengan  tepat 

menurut rasionalitas yang berangkat 

dari tujuan dan alasan. 

Keadaan ekonomi masyarakat 

turut mempengaruhi sebagai modal 

awal dalam menentukan keputusan 

yang diartikan individu melakukan 

sebuah tindakan. Tindakan tersebut 

diharapkan mampu menghasilkan 

perubahan, baik bagi dirinya maupun 

perubahan pada sosial.  

Dari keseluruhan penjabaran 

melalui temuan di lapangan terkait 

proses pengambilan keputusan dalam 

ber KB dapat dipahami bahwa 

masyarakat PUS dari keluarga miskin 

memutuskan mengikuti KB dengan 

pertimbangan berbagai sisi yang dapat 

berpengaruh pada peristiwa lainnya. 

Masyarakat menganggap dengan 

mengikuti KB diharapkan dapat 

memotong tali kemiskinan yang 

membelenggu dan menghambat 

perkembangan baik kesehatan maupun 

pendidikan seluruh anggota keluarga. 

F. Kesimpulan  

1. Alasan dan tujuan informan 

menjadi akseptor KB karena 

lebih kepada mencegah 

pengeluaran kebutuhan yang 

membengkak. Dapat dikatakan 

jika memiliki anak lebih dari 2, 

maka tuntutan akan bertambah 

yang berarti informan harus 

bekerja lebih keras untuk 

menghidupi. Pendapatan yang 

cenderung cukup bahkan 

kurang memberikan alasan 

tidak perlu memiliki anak 

lebih, sehingga pasien 

menentukan alasan atas dasar 

perekonomian untuk menjadi 

akseptor KB Desa 

Ngasemlemahabang. Selain itu, 

tujuan yang ingin dicapai bagi 

sebagian lainnya adalah 

kesehatan. Keadaan baik fisik 

maupun psikis yang dirasa 

tidak dianjurkan memiliki anak 

lagi ikut serta menjadi akseptor 

KB. 

2. Proses pengambilan keputusan 

yang dilalui informan dapat 
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dimulai dari diri sendiri, atau 

meminta saran kepada pihak 

yang memiliki pengetahuan 

lebih. Saran-saran yang didapat 

menjadikan sebagai 

pertimbangan dalam 

menghasilkan keputusan akhir. 

Proses dapat dimulai dari 

menggali informasi dan 

referensi mendalam mengenai 

KB hingga munculnya 

kesadaran individu untuk ber 

KB seperti sebagian informan. 

3. Berdasarkan 

analisis dengan teori pilihan 

rasional Coleman, program KB 

menjadi sebuah kekuatan untuk 

mencapai kepentingan dan juga 

menjadi sebuah nilai dari 

capaian yang didapatkan oleh 

akseptor KB. Pada dasarnya 

aktor atau individu bertindak 

mengarah pada tujuan akhir, 

hal tersebut mempengaruhi 

pada tindakan rasional yang 

akan dilakukan. Sedangkan 

analisis data berdasarkan teori 

kemiskinan Chambers ialah 

posisi dimana individu atau 

aktor mengalami tidak 

keberdayaan baik material 

maupun non material, 

terbatasnya wewenang, dan 

ketidak bebasan dalam hak 

berpendapat. Di Desa 

Ngasemlemahabang akseptor 

KB khususnya pada PUS 

miskin mengalami hal tersebut, 

atas keadaan sosial ekonomi 

yang membuat mereka berada 

pada keadaan menerima yang 

terjadi.  

Tindakan rasional akseptor KB 

di Desa Ngasemlemahabang didasari 

oleh 3 poin penting dari konsep diri 

individu yaitu kepentingan untuk 

mencegah kehamilan. Tuntutan 

pekerjaan yang menjadikan 

masyarakat khususnya pada akseptor 

KB PUS miskin untuk bekerja lebih 

dan cenderung kurang memiliki waktu 

untuk merawat anak saja.  
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Mengurangi potensi memiliki 

anak kembali berhubungan dengan 

poin nilai sebagai nilai ekonomi. Poin 

nilai dalam menjadi akseptor KB 

sebagai nilai ekonomi yaitu dapat 

menghemat pengeluaran yang 

sewaktu-waktu dengan menekan 

pengeluaran beban ekonomi keluarga 

bisa bertambah apabila tidak dilakukan 

pencegahan memiliki anak lagi dengan 

mengikuti KB sehingga kepentingan 

yang akan dituju terhambat.  

Mengandalkan pendapatan 

akseptor yang cenderung hanya cukup 

untuk kebutuhan sehari-hari masih 

tergolong kurang sehingga dalam 

pemenuhan dalam kebutuhan lain 

seperti pendidikan dibutuhkan kerja 

yang lebih keras dan dukungan serta 

bantuan dari beberapa pihak.  

Kekuatan program-program KB yang 

berjalan di masyarakat hingga 

sekarang telah menjadi modal awal 

atas dasar kepentingan masyarakat 

dalam memanfaatkan program KB 

yang berbasis pada kesehatan seperti 

Posyandu, Senam Lansia, dll. 

Berdasarkan Teori Pilihan 

Rasional, akseptor KB di Desa 

Ngasemlemahabang merupakan hasil 

konsep diri yang mendasari setiap 

individu untuk mencapai kepuasan dan 

kepentingan masing-masing. Oleh 

karena itu 4 capaian pada masyarakat 

yang berpartisipasi menjadi akseptor 

KB yaitu kesehatan, keefektifitasan, 

mengurangi beban ekonomi, 

mengendalikan TFR (Total Fertility 

Rate).  

Kesehatan akseptor yaitu 

kondisi dimana bagi seorang ibu dan 

anak yang dikandung maupun balita 

mendapat pelayanan yang baik. 

Kebutuhan untuk kesehatannya terjaga 

dan memanfaatkan layanan kesehatan 

yang diberikan oleh program KB. 

Efektif yaitu memberikan pelayanan 

pada masyarakat yang sesuai dan tepat 

sasaran sesuai dengan kondisi 

geografis masyarakat sehingga terjadi 

kemudahan dalam mencapai 

kepentingan masyarakat.  
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Beban ekonomi yang dapat 

berkurang termasuk capaian pada 

masyarakat yang berpartisipasi 

menjadi akseptor KB, dimana hal ini 

berarti pada program pencegahan 

kehamilan tersebut mampu menekan 

biaya kebutuhan sehari-hari terkhusus 

bagi keluarga miskin.  

Pencapaian lain yaitu upaya 

pengendalian penduduk seperti 

pengurangan rata-rata jumlah anak 

yang dilahirkan setiap wanita usia 

reproduktif hingga akhir masa 

reproduksinya. 

G. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di 

atas, penulis memberikan saran dengan 

harapan bisa menjadi bahan renungan 

sekaligus masukan kepada semua 

pihak yang terkait. Beberapa 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Saran Kepada Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional 

Saran ini ditujukan kepada 

pihak penyedia layanan program KB 

yaitu BKKBN untuk mengadakan 

sosialisasi-sosialisasi bagi masyarakat 

mengenai dampak pada keikutsertaan 

masyarakat dalam ber KB dan juga 

pelatihan pada program-program yang 

terikat dalam KB seperti BKR yang 

saat ini berjalan kurang produktif di 

masyarakat. Dengan adanya sosialisasi 

maupun pelatihan dapat membantu 

masyarakat secara keseluruhan agar 

berpartisipasi aktif dan menjadi 

produktif. 

2. Saran Kepada Kader dan 

Petugas Kesehatan KB 

Saran ini ditujukan kepada 

petugas kesehatan yang terkait 

mengenai jalannya program KB di 

Desa Ngasemlemahabang untuk 

mengenalkan lebih dalam mengenai 

keluarga yang sejahtera. Dibutuhkan 

program KB sebagai salah satu upaya 

pengendalian penduduk supaya dapat 

membawa kualitas SDM rakyat 

Indonesia menuju setingkat lebih baik. 
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Dengan meningkatkan pengenalan 

mengenai Kependudukan diharapkan 

masyarakat mampu mengambil tujuan 

yang dimaksud dari hal tersebut. 

3.  Saran Kepada Masyarakat atau 

Pembaca 

Kepada masyarakat luas terutama 

pembaca penelitian ini, setelah 

mengetahui proses pengambilan 

keputusan ber KB khusus pada PUS 

miskin diharapkan dapat ikut 

menggerakkan program KB agar 

program KB dapat merata hingga 

seluruh lapisan masyarakat dengan 

mudah dan mendapat dukungan 

masyarakat dalam pelaksanaannya. 

4. Saran Kepada Peneliti 

Selanjutnya 

Saran ini ditujukan kepada pihak 

yang ingin memperluas kajian tentang 

pilihan rasional dalam proses 

pengambilan keputusan ber KB. 

Pembuatan penelitian ini disadari oleh 

peneliti bahwa penelitian ini jauh dari 

kata sempurna, demi melengkapi data-

data yang sudah ada disarankan 

peneliti selanjutnya lebih intensif 

berkomunikasi dengan informan 

sehingga informasi lain yang kurang 

mendalam dan kendala yang dihadapi 

dapat terlengkapi. 
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