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MOTTO 

 

“ If you are going to do something, do it with style. 
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ABSTRACT 

FACTOR ANALYSIS RELATED TO THE INTENTION OF THE USE OF 

POSTPARTUM CONTRACEPTION TOWARD PREGNANT WOMEN WITH 

THIRD TRIMESTER 

 

CROSS-SECTIONAL RESEARCH 

 

By : Shanti Indah Lestari 

 

Introduction: The awareness of the use of postpartum contraception in the ideal 

time period as goverment recommendation in women with reproductive age is still 

lack make the incidence of Unwanted Pregnancy become high in Indonesia. 

Methods: The design used in this research is correlation with cross-sectional 

approach. The samples in this research was 86 pregnant women in the third 

trimester who selected by using inclusion criteria. Independent variables consist 

of Attitude Toward The Behavioral (ATTB), Subjective Norm (SN), Perceived 

Behavioral Control (PBC). The Dependent variable was the intention of the use of 

postpartum contraception toward pregnant women with third trimester. The 

instrument used was questionnaires. The data analyzed by using Spearman Rho 

Test with a significance level of α < 0,05. Results: The result of this research 

showed there were a significant correlation between attitude toward the 

behavioral (p = 0,000), subjective norm (0,000), perceived behavioral control 

(0,000) with the intention of the use of postpartum contraception toward pregnant 

women with third trimester. Discussion: The positive ATTB, the better SN support 

and the greater PBC will generate the higher intention of the use of postpartum 

contraception toward pregnant women with third trimester.  

 

Keywords : intention, contraception, postpartum, pregnant, women 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia termasuk dalam salah satu negara berkembang yang 

mempunyai permasalahan terkait tingginya jumlah penduduk. Kenaikan jumlah 

penduduk yang tidak terkendali mengakibatkan kesengsaraan dan penurunan 

ketersediaan sumber daya alam yang kemudian berdampak pada 

ketidakseimbangan bahan pangan dan jumlah penduduk yang ada (Ayunda, 

2013). 

Menurut laporan sensus tahun 2010, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 

naik sebesar 1,49% per tahun. Jika dikonversikan, maka kenaikan penduduk 

Indonesia sebesar 3,5 juta jiwa per tahun. Tahun 2010 jumlah penduduk sekitar 

237,6 juta jiwa, maka tahun 2011 jumlah penduduk Indonesia berada di kisaran 

241,1 juta jiwa dan akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Jika tidak ditekan, 

jumlah penduduk Indonesia di tahun 2045 menjadi sekitar 450 juta jiwa (BKKBN, 

2011).  

Pemerintah Indonesia menggalakkan program Keluarga Berencana (KB) 

sebagai salah satu upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. KB 

difungsikan untuk mencegah maupun menunda kehamilan sesuai dengan 

ketentuan. Hal ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan alat 

kontrasepsi diantaranya; Pil, implant, suntik, MOW, MOP, Kondom dan IUD. 

Pemakaian alat kontrasepsi pasca melahirkan dinilai mampu menekan jumlah 



IR – PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

2 
 

SKRIPSI ANALISA FAKTOR YANG... Shanti Indah 

 

penduduk secara signifikan. Hal ini didasarkan pada kembalinya fertilitas setelah 

6 bulan melahirkan pada wanita yang menyusui secara eksklusif, peluang 

kesuburan meningkat pada wanita yang tidak menyusui selama 6 bulan penuh. 

Tingkat kesuburan wanita tidak dapat diprediksi. Hal ini yang pada akhirnya 

menyebabkan adanya kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini berdampak pada 

tindakan aborsi dan mengakibatkan angka kematian ibu dan janin tinggi. Di sisi 

lain, tingginya angka kematian ibu dikarenakan oleh "empat terlalu", persalinan 

terlalu dekat (<24 bulan), terlalu banyak (4 kali lebih), terlalu tua (>35 tahun), 

terlalu muda (<20 tahun). Persalinan yang terlalu dekat inilah yang menjadi faktor 

penyebab banyaknya komplikasi pada masa kehamilan dan turunnya derajat 

kesehatan ibu dan bayi (Juliaan & Anggraeni, 2015). 

Juliaan & Anggraeni (2015) mengatakan bahwa wanita yang sudah 

melahirkan atau keguguran memakai kontrasepsi di bulan pertama pasca 

melahirkan atau keguguran, disusul 36,8% memakai kontrasepsi di bulan kedua 

pasca melahirkan atau keguguran, 26,5% memakainya di bulan ketiga sampai 

kelima, 11% memakainya di bulan keenam sampai lebih, 23% sisanya tidak 

memakai kontrasepsi pasca melahirkan atau keguguran. Hampir 51% memakai 

KB suntik dan 11% sisanya pil. Hal ini terjadi karena tingkat pengetahuan ibu 

akan berbagai macam kontrasepsi masih terbatas. Selain itu, tingginya angka 

kehamilan yang tidak tepat waktu dan tidak diinginkan di Indonesia masih cukup 

tinggi yakni 80 juta wanita pertahunnya. Menurut WHO (World Health 

Organization) dari 200 juta kehamilan setiap tahunnya, 38% atau sekitar 75 juta 

dikategorikan dalam kehamilan yang tidak diinginkan (Ika Saptarini & Suparmi, 

2016). Menurut penelitian, masih ada 23% dari 14.899 kehamilan pada wanita 
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usia subur yang tidak menggunakan kontrasepsi pasca melahirkan (Juliaan & 

Anggraeni, 2015).  

Beberapa faktor dinilai memberikan pengaruh akan minat ibu dalam 

pemakaian alat kontrasepsi setelah melahirkan. “Rendahnya pengetahuan, 

kurangnya dukungan suami serta rendahnya pendidikan ibu mengakibatkan 

intensi dalam memakai alat kontrasepsi berkurang” (Ayunda, 2013). “Faktor lain 

yang mempengaruhi pemakaian alat kontrasepsi pasca melahirkan adalah sikap, 

pengetahuan, dukungan suami dan tenaga kesehatan” (Ruwayda, 2014). 

“Minimalnya penggunaan alat kontrasepsi pasca melahirkan akan mempengaruhi 

kejadian kehamilan tidak tepat waktu (mistimed pregnancy) dan kehamilan tidak 

diinginkan (unwanted pregnancy)” (Ika Saptarini & Suparmi, 2016). “Rata-rata 

dari wanita yang memakai kontrasepsi pasca melahirkan memilih KB suntik 

karena kurangnya pengetahuan terkait banyaknya alat kontrasepsi yang tersedia” 

(Juliaan & Anggraeni, 2015).  

Berdasarkan studi pendahuluan melalui wawancara dengan 5 orang ibu 

hamil di masing-masing Puskesmas Rangkah, Gading dan Pacarkeling Surabaya 

didapatkan hasil bahwa 10  dari 15 narasumber tidak memiliki keinginan untuk 

memakai alat kontrasepsi pasca melahirkan. Sebagian besar ibu hamil belum 

mempunyai rencana dan pemikiran untuk ber-KB dan takut jika alat kontrasepsi 

akan mempengaruhi kualitas ASI yang akan diberikan pada bayinya pasca 

melahirkan. Disisi lain, data yang didapatkan dari Profil Kesehatan Kota Surabaya 

tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Tambaksari 

sebanyak 217.539 ribu jiwa, sebelumnya hanya 210.960 ribu jiwa. Jumlah ibu 
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hamil di Kecamatan Tambaksari setiap tahun mengalami peningkatan dengan 

jumlah terbanyak di Kota Surabaya.  

Kurangnya minat ibu dalam pemakaian alat kontrasepsi pasca melahirkan 

masih perlu ditindaklanjuti sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan wanita 

dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Teori yang digunakan untuk 

mengungkap faktor-faktor yang berhubungan dengan intensi ibu hamil trimester 

III untuk memakai alat kontrasepsi pasca melahirkan yaitu Theory of Planned 

Behavior. Teori ini menyatakan bahwa perilaku didasarkan karena adanya niat. 

Niat atau intensi dipengaruhi oleh tiga faktor menurut Ajzen (2005), behavioral 

beliefs (keyakinan individu akan hasil suatu perilaku), normative beliefs 

(keyakinan tentang harapan normatif orang lain) dan control beliefs (keyakinan 

akan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan). 

Secara berurutan behavioral beliefs akan menghasilkan attitude toward the 

behavioral (sikap), normative beliefs menghasilkan subjective norm (tekanan 

sosial yang dipersepsikan) dan control beliefs menghasilkan perceived behavioral 

control (kontrol perilaku yang dipersepsikan). Tujuan dari Theory of Planned 

Behavior tersebut sesuai untuk mengungkap faktor-faktor yang dapat 

berkontribusi mempengaruhi niat/intensi akan seseorang sebelum proses 

terjadinya perilaku. Permasalahan yang telah diuraikan diatas membuat peneliti 

tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang berhubungan dengan intensi 

pemakaian alat kontrasepsi pada ibu hamil trimester III. Pemilihan ibu hamil 

trimester III didasarkan pada proses kesiapan menghadapi kelahiran dan 

perencanaan yang akan dilakukan ibu untuk segera atau menunda memakai 

kontrasepsi setelah melahirkan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Apa saja faktor yang berhubungan dengan intensi pemakaian alat 

kontrasepsi pasca melahirkan pada ibu hamil trimester III? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan faktor-faktor yang berhubungan dengan intensi pemakaian alat 

kontrasepsi pasca melahirkan pada ibu hamil Trimester III. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis hubungan attitude toward the behavioral dengan intensi 

pemakaian alat kontrasepsi pasca melahirkan pada ibu hamil Trimester III. 

2. Menganalisis hubungan subjective norm dengan intensi pemakaian alat 

kontrasepsi pasca melahirkan pada ibu hamil Trimester III. 

3. Menganalisis hubungan perceived behavioral control dengan intensi 

pemakaian alat kontrasepsi pasca melahirkan pada ibu hamil Trimester III. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu di 

bidang keperawatan maternitas dengan menjelaskan faktor-faktor yang 

berhubungan dengan intensi pemakaian alat kontrasepsi pasca melahirkan pada 

ibu hamil trimester III berbasis model Theory of Planned Behavior. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Masyarakat: 

1. Meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya penggunaan alat kontrasepsi 

pada ibu pasca melahirkan. 
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2. Meningkatkan derajat kesehatan ibu melalui peningkatan pemakaian alat 

kontrasepsi pasca melahirkan. 

1.4.2.2 Bagi Petugas Kesehatan: 

Menjadi acuan untuk memaksimalkan promosi kesehatan terkait pemakaian alat 

kontrasepsi pasca melahirkan 

1.4.2.3 Bagi Peneliti: 

Menambah pengetahuan guna pelaksanaan penelitian kesehatan, salah satunya 

mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan intensi pemakaian alat 

kontrasepsi pada ibu hamil trimester III. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Theory of Planned Behavior 

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah pengembangan dari teori 

sebelumnya yang bernama Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikembangkan 

oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Sebelumnya TRA hanya membahas dua faktor 

yang menyebabkan seseorang memiliki intensi saat melakukan sesuatu, yaitu 

sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavioral) dan norma subjektif 

(subjective norm). Pada TPB ditambahkan satu faktor lagi yang merupakan 

keterbatasan individu dalam melaksanakan perilaku tertentu, yaitu perceived 

behavioral control (Nursalam, 2016).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2005) 

Theory of Planned Behavior mengemukakan bahwa perilaku seseorang 

dipengaruhi oleh intensi/niat untuk berperilaku. Niat berperilaku ditentukan oleh: 

Behavioral 

Beliefs 

Attitude toward 

the behavioral 

Normative 

Beliefs 

Subjective Norm 

Control Beliefs 
Perceived 

Behavioral 

Control 

Intention Behavior 
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1. Behavioral beliefs, keyakinan yang dihasilkan oleh individu terhadap hasil dari 

suatu perilaku dan kemudian hasil perilaku dievaluasi. 

2. Normative beliefs, keyakinan individu terkait harapan yang bersifat normatif 

dari orang lain dan adanya motivasi agar harapan tersebut terpenuhi. 

3. Control beliefs, keyakinan individu akan adanya hambatan atau dukungan yang 

dihadapi dalam melakukan suatu tindakan/perilaku tertentu. Hambatan dapat 

berasal dari dalam diri individu atau juga lingkungan. 

Behavioral beliefs atau keyakinan yang dihasilkan oleh individu akan hasil 

perilaku dan evaluasi hasil dari perilaku akan mempengaruhi terbentuknya sikap 

(attitude toward the behavioral), baik positif maupun negatif. Normative beliefs 

menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan. Keyakinan atas harapan dari 

orang lain tersebut kemudian membuat individu membutuhkan persetujuan orang 

yang dipercaya dalam menghasilkan sebuah perilaku, hal ini disebut dengan 

subjective norm. Sedangkan, keyakinan akan adanya hambatan atau dukungan 

yang mungkin dihadapi oleh individu (control beliefs) kemudian menghasilkan 

kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control). Hal ini 

akhirnya membuat individu memikirkan tentang mudah atau sulitnya suatu 

perilaku dilakukan (Nursalam, 2016).  

2.1.1 Attitude Toward the Behavioral (sikap) 

Menurut Ajzen (2005) sikap terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan 

individu berdasarkan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Keyakinan yang 

dimaksud berkaitan dengan nilai subjektif individu terhadap lingkungan 

sekitarnya, pemahaman individu tentang dirinya dan lingkungannya. Hal ini 

dilakukan dengan menghubungkan perilaku dengan manfaat dan kerugian yang 
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mungkin timbul jika individu melakukannya atau tidak. Keyakinan akan 

memperkuat sikap untuk melakukan perilaku apabila individu menganggap 

perilaku yang dilakukan memberikan keuntungan untuk dirinya (Ramdhani, 

2011). Sikap yang dimaksud juga termasuk perasaan akan sesuatu yang ingin 

dicapai individu dari perilaku yang dilakukan (Nuary, 2010). Menurut Sobur 

(2009) sikap merupakan kecenderungan bertindak, berpikir, berpersepsi, dan 

merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. 

Sikap merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan oleh individu 

terhadap suatu objek/stimulus yang diberikan. Sikap menggambarkan keyakinan 

akan nilai positif atau negatif untuk menampilkan tindakan/perilaku individu 

(Fatimah, 2014). Pengukuran sikap tidak dapat dilakukan hanya dengan 

pengamatan langsung, melainkan dengan mengukur respons yang diberikan. 

2.1.2 Subjective Norm (norma subjektif) 

Menurut Ramdhani (2011) norma subjektif adalah persepsi yang dihasilkan 

oleh individu terkait harapan dari orang lain mengenai dilakukan atau tidaknya 

suatu perilaku. Hubungan yang dijalin oleh individu dikategorikan menjadi 

vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal misalnya; profesor ke mahasiswa, guru 

ke murid, orang tua ke anak. Sedangkan, hubungan horizontal terjadi antara 

individu dengan orang lain yang dianggap setara dengan dirinya. Adanya 

perbedaan hubungan ini mempengaruhi perbedaan persepsi yang dihasilkan oleh 

individu. Pada hubungan vertikal, harapan dipersepsikan sebagai tuntutan yang 

harus dipenuhi, kemudian akan dihasilkan norma subjektif yang timbul karena 

adanya dorongan untuk patuh terhadap tuntutan dalam melakukan atau tidaknya 

suatu perilaku. Sebaliknya, pada hubungan horizontal akan cenderung harapan 
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individu terbentuk secara deskriptif sehingga norma subjektif yang dihasilkan 

lebih kepada meniru/mengikuti perilaku yang dilakukan oleh orang lain. 

Menurut Wayan et al (2015) norma subjektif memiliki 2 aspek pokok 

yang meliputi keyakinan akan harapan dan harapan norma referensi. Keyakinan 

akan harapan dan keyakinan norma referensi didapatkan dari persepsi orang lain 

yang kemudian disarankan kepada individu untuk dapat dilakukan atau tidak 

dilakukan. Pengukuran norma subjektif menggunakan skala subjective norm 

dengan indikator keyakinan peran orang terdekat, seperti; keluarga, pasangan, 

lingkungan sosial, orang yang dianggap ahli, dll. 

Menurut Nursalam (2016) norma subjektif adalah kayakinan individu 

terkait persetujuan orang lain untuk mewujudkan suatu perilaku. Orang lain yang 

dimaksud antara lain: pasangan, orang tua, agama/kepercayaan, lingkungan sosial, 

orang yang dianggap ahli di bidangnya. Rujukan/saran yang diberikan orang lain 

(orang yang dipercaya) akan menjadi sumber berpikir seseorang melakukan/tidak 

melakukan suatu perilaku. Rasa percaya yang dimiliki seseorang kemudian 

dipersepsikan sebagai motivasi dirinya melakukan sesuatu sesuai dengan kekuatan 

sosial yang diterimanya. 

Norma subjektif dapat didapatkan dari: 

1. Dukungan Orang Tua 

Dukungan keluarga merupakan orang yang selalu siap untuk mendukung 

dan memberi bantuan saat diperlukan. Dukungan sosial keluarga dapat didapatkan 

dari sosial interna seperti suami, orang tua, saudara kandung, dll (Afsari, 2017). 

Salah satu dukungan keluarga yang dapat di berikan yakni dengan melalui 

perhatian secara emosi, diekspresikan melalui kasih sayang dan motivasi anggota 
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keluarga yang sakit agar terus berusaha mencapai kesembuhan (Efendi, 2009). 

Peran keluarga atau orang tua sangat penting dalam tahap-tahap perawatan 

kesehatan, mulai dari tahapan peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan, 

sampai dengan rehabilitasi. 

2. Dukungan Suami 

Dukungan suami yang dimaksudkan adalah memberi perhatian, rasa 

nyaman dan kepercayaan diri yang kuat sebagai pengambil keputusan dalam 

keluarga. Dukungan suami yang kurang akan mempengaruhi minat istri untuk 

mengambil keputusan dalam melakukan perilaku tertentu (Marliani, 2011). 

3. Dukungan Tenaga Kesehatan 

Dukungan tenaga kesehatan adalah kenyamanan fisik dan psikologis, 

perhatian, penghargaan, maupun bantuan dalam bentuk lainnya yang diberikan 

oleh tenaga kesehatan pada individu. Dukungan tenaga kesehatan dapat berwujud 

dukungan emosional, penghargaan, instrumental, dan informasi. Tenaga 

kesehatan adalah salah satu sumber dukungan sosial yang berasal dari individu 

lain yang sangat jarang memberi dukungan dan memiliki peran yang sangat cepat 

berubah (Windari et al., 2017). 

4. Agama 

Agama memberikan keyakinan dan nilai yang mengarahkan perilaku 

seseorang, (Delener, 1994). Adanya aturan dan larangan dalam agama 

mempengaruhi perilaku seseorang dalam menentukan pilihan, Mokhlis (2010). 

Agama mewajibkan bagi pemeluknya untuk menjalankan apa yang diperintahkan 

dan tidak melakukan apa yang dilarang.  
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5. Lingkungan Sosial 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik 

lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap 

proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan 

tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang 

akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu (Notoatmodjo, 2007). 

2.1.3 Perceived Behavioral Control (Kontrol perilaku yang dipersepsikan)  

Perceived Behavioral Control merupakan faktor yang diyakini individu 

dapat memfasilitasi atau bahkan menghambat suatu perilaku terbentuk (Wayan et 

al., 2015). Pada penelitian ini, menyebutkan bahwa pengalaman sebelumnya 

diasumsikan sebagai salah satu faktor yang membentuk kontrol perilaku yang 

dipersepsikan. PBC adalah suatu keyakinan individu akan adanya hambatan 

(kesulitan) atau dukungan (kemudahan) dalam melakukan suatu  perilaku 

(Ramdhani, 2011). Adanya konsep lain yang dinilai hampir sama dengan PBC ini 

adalah efikasi diri (self efficacy) yang dipelopori oleh Bandura (dalam Ajzen, 

2005). Pengertian efikasi diri secara umum yaitu keyakinan individu terhadap 

ketrampilan yang dimiliki untuk menyelesaikan sesuatu. Menurut Ajzen (2005) 

PBC ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya berupa kesiapan (peralatan, 

kompatibelitas, kompetensi dan kesempatan). Jika individu memiliki keyakinan 

yang kuat akan ketersediaan sumber daya yang dimilikinya, semakin kuat pula 

persepsi kontrol perilaku yang dihasilkan. Tingginya persepsi kontrol yang 

dimiliki individu akan membuatnya semakin termotivasi untuk berhasil dengan 

bantuan sumber daya yang dimilikinya dan kesulitan yang dihadapi akan dapat 

teratasi (Ramdhani, 2011). Selain itu, pengukuran pengetahuan dapat dilakukan 
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untuk mengetahui informasi yang telah dimiliki oleh terhadap suatu perilaku 

(Rois, 2016). 

Berdasarkan uraian diatas, hal yang dapat mempengaruhi perceived behavioral 

control adalah: 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan diyakini sebagai hasil tahu dari individu dan terjadi setelah 

orang melakukan pengamatan dan pengindraan terhadap objek tertentu 

(Notoatmodjo 2014). Pengetahuan mempunyai kontribusi yang tinggi untuk 

mengubah kecenderungan individu dalam berperilaku (Rizali et al., 2013). 

2. Kesiapan 

Ketersediaan sumberdaya yaitu berupa kesiapan (peralatan, 

kompatibelitas, kompetensi dan kesempatan). Jika individu memiliki keyakinan 

yang kuat akan ketersediaan sumber daya yang dimilikinya, semakin kuat pula 

persepsi kontrol perilaku yang dihasilkan. Tingginya persepsi kontrol yang 

dimiliki individu akan membuatnya semakin termotivasi untuk berhasil dengan 

bantuan sumber daya yang dimilikinya dan kesulitan yang dihadapi akan dapat 

teratasi (Ramdhani, 2011). 

3. Pengalaman 

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan 

perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non 

formal atau biasa di artikan sebagai proses yang membawa seseorang kepada 

tingkah laku yang lebih tinggi. Seseorang yang berpengalaman memiliki cara 

berpikir yang lebih terperinci dan lengkap dibanding seseorang yang belum 

berpengalaman (Taylor dan Tood, 1995) dalam Dian purnamasari (2005:19). 
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2.1.4 Intention (niat) 

Intensi merupakan niat sungguh-sungguh yang dimiliki individu untuk 

melakukan suatu perilaku yang dikehendaki (Wayan et al., 2015). Intensi dapat 

diartikan sebagai dimensi probabilitas subjektif individu yang berkaitan dengan 

diri dan perilaku. Intensi/niat dapat dijadikan tolak ukur seberapa keras individu 

berusaha dan seberapa banyak usaha yang telah dipersiapkan sebelumnya, 

kemudian dapat menimbulkan terwujudnya perilaku (Rois, 2016). 

Menurut Nursalam (2016) intensi adalah niat yang timbul dari individu 

untuk melakukan suatu tindakan. Menurut Ajzen (1988), intensi dipengaruhi oleh 

tiga faktor, diantaranya: sikap, norma subjektif dan hambatan terhadap perilaku 

yang dipersepsikan. Intensi yang dimiliki seorang individu dikatakan dapat 

mencerminkan perilaku yang dilakukan. Studi lain menyatakan bahwa intensi 

tidak selalu sama dengan perilaku yang dilakukan oleh individu.  

Kesenjangan antara intensi dan perilaku dipengaruhi oleh: 

1. Kesesuaian antara intensi dan perilaku. 

Pengukuran harus sesuai terkait konteks dan waktunya. 

2. Stabilitas intensi. 

Jika ada jeda waktu yang lama antara pengukuran intensi dan perilaku 

individu, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan hasil yang didapatkan. 

3. Literal inconsistency 

Hal lain yang mengakibatkan intensi dan perilaku yang dihasilkan tidak sama. 

Sebagai contoh, individu lupa akan intensi yang telah dipaparkan sebelumnya. Hal 

ini menyebabkan adanya perbedaan antara intensi dan perilaku yang dilakukan 

individu. 
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4. Base rate 

Base rate diartikan sebagai tingkat kemungkinan suatu tindakan dilakukan 

oleh seorang individu. Perilaku dapat diprediksi dengan tepat jika base rate 

berada dalam kategori tingkat sedang (Nursalam, 2016). 

2.2 Konsep Kehamilan  

2.2.1 Definisi Kehamilan 

Pengertian kehamilan menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, 

adalah merupakan sebuah proses fertilisasi dimana terjadi penyatuan sel sperma 

dan sel ovum yang kemudian melakukan implantasi di dalam endometrium. 

Menurut kalender internasional, lamanya kehamilan normal adalah 40 minggu 

atau 10 bulan atau 9 bulan. Masa kehamilan dibagi menjadi 3 periode trimester 

(Mujtahidah, 2008). 

Tabel 2.1 Lamanya trimester kehamilan menurut Prawirohardjo (2008) 

No Trimester Kehamilan Lamanya 

1. Trimester pertama 12 minggu 

2. Trimester kedua 15 minggu 

3. Trimester ketiga 13 minggu 

Trimester pertama berlangsung 12 minggu (3 bulan),trimester kedua 15 

minggu dihitung dari minggu ke-13 hingga 27, trimester ketiga 13 minggu 

dihitung dari minggu ke 28 sampai 40 (Mujtahidah, 2008). 

2.2.2 Proses Kehamilan 

Proses kehamilan adalah sebuah rangkaian peristiwa yang terdiri dari 

ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, terjadi konsepsi diikuti dengan 

pertumbuhan zigot, implementasi di uterus, plasenta terbentuk dan akhirnya hasil 

konsepsi berkembang sampai aterm (Manuaba, 2010). Jutaan spermatozoa pria 
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dikeluarkan di forniks vagina dan juga di sekitar portio wanita, tetapi hanya 

beberapa ratus ribu yang dapat masuk hingga kavum uteri dan tuba. Beberapa 

ratus ribu tersebut, akan tersaring menjadi beberapa ratus yang kemudian dapat 

memasuki bagian ampula tuba. Hingga spermatozoon dapat bertemu dengan 

ovum yang sudah siap terbuahi. Ratusan spermatozoon yang berkumpul akan 

mengeluarkan zat ferment (ragi) agar dapat menembus ovum yang dilapisi oleh 

zona pellucida. Hanya akan ada satu spermatozoon yang behasil membuahi sel 

ovum wanita, proses ini disebut konsepsi (pembuahan). 

Setelah pembuahan terjadi dalam beberapa jam, proses pembelahan zigot 

dimulai. Hasil konsepsi akan terbawa arus dan bergerak menuju kavum uteri 

dengan bantuan getaran silia. Saat hasil konsepsi sampai di kavum uteri, maka 

akan melekat di sekitar dinding depan atau belakang uterus dekat dengan fundus 

uteri. Proses perlekatan hasil konsepsi inilah yang disebut dengan nidasi. 

Dikatakan hamil jika nidasi ini terjadi. Janin harus tumbuh dengan baik dengan 

bantuan plasenta. Plasenta umumnya terbentuk di minggu ke 16. Plasenta 

terbentuk sebagian besar berasal dari janin, sebagian kecil dari ibu 

(Winknjosastro, 2008). 

2.2.3 Kehamilan Trimester III 

Kehamilan trimester III merupakan puncak dari kegembiraan emosi karena 

kelahiran bayi. Sekitar bulan ke-8 mungkin terjadi periode ibu tidak 

bersemangat/depresi karena ukuran bayi yang semakin membesar dan 

ketidaknyamanan bertambah. Calon ibu akan merasa lelah untuk menunggu calon 

anaknya. Sekitar 2 minggu sebelum proses melahirkan, sebagian wanita akan 
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merasa senang. Perasaan senang ibu akan berlangsung sampai 24 jam setelah 

proses persalinan (Hamilton, 1995). 

2.2.3.1 Perubahan Anatomi dan Fisiologi Kehamilan Trimester III 

Menurut Mochtar (2002) perubahan anatomi dan fisiologis pada ibu hamil 

trimester III: 

1. Uterus 

Berat uterus pada akhir kehamilan sekitar 1000 gram dengan panjang 20 cm 

dan dinding 2,5 cm. Pada kehamilan 28 minggu fundus uterus berada 3 jari di atas 

pusat. Kehamilan 32 minggu fundus uterus terletak 1/2 pusat dengan prosesus 

xipoideus. Memasuki kehamilan 36 minggu fundus uterus berada 1 jari di bawah 

prosesus xipoideus. 

2. Vagina dan Vulva 

Perubahan hormon estrogen mengakibatkan timbulnya tanda chadwick 

(vagina dan vulva tampak lebih merah dan kebiru-biruan). Cairan vagina mulai 

meningkat dan lebih kental. 

3. Payudara 

Payudara akan tumbuh dan berkembang karena ada pengaruh hormon 

estrogen dan progesteron untuk mempersiapkan produksi ASI saat laktasi. 

4. Sirkulasi Darah 

Kehamilan yang lebih dari 30 minggu cenderung mengalami peningkatan 

tekanan darah.  

5. Sistim Respirasi 

Nafas pendek cenderung terjadi pada 60% wanita hamil karena pembesaran 

uterus akan menyebabkan diafragma naik 4 cm. 
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6. Sistim Pencernaan 

Wanita hamil akan mengalami hipersaliva yang menyebabkan produksi air 

liur meningkat. Daerah lambung akan terasa panas mengakibatkan mual muntah. 

Gerakan usus berkurang karena pengaruh estrogen menimbulkan sembelit. 

7. Sistim Perkemihan 

Memasuki usia akhir kehamilan, kepala janin akan turun ke pintu atas 

panggul. Hal ini akan mengakibatkan seringnya muncul keluhan berkemih. 

2.2.3.2 Perubahan Psikologis Kehamilan Trimester III 

Perubahan psikologis pada kehamilan trimester III (Sulistyawati, 2009:77) : 

1. Rasa tidak nyaman akan timbul lagi (merasa aneh, tidak cantik). 

2. Timbul kecewa jika bayi lahir tidak tepat dengan waktu yang diperkirakan 

sebelumnya. 

3. Merasa tidak tenang dan takut akan keselamatan dirinya saat melahirkan 

bayinya kelak. 

4. Takut bayi yang akan dilahirkan mengalami ketidaknormalan/cacat 

(mengalami mimpi buruk). 

5. Sedih karena akan pisah dengan bayi yang dilahirkannya. 

6. Merasa sedih karena hilangnya perhatian akan dirinya. 

2.3 Kontrasepsi 

Kontrasepsi adalah upaya untuk menunda/mencegah kehamilan yang 

bersifat permanen maupun sementara dengan menggunakan alat, cara dan obat-

obatan. Berdasarkan cara dan pelaksanaannya, ada dua macam pembagian 

kontrasepsi: Temporer atau spacing (menjarakkan kehamilan selanjutnya selama 
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beberapa tahun) dan permanen atau mantap mencegah kehamilan secara permanen 

dengan cara menyudahi kesuburan agar tidak dapat hamil lagi (Afsari, 2017). 

Manfaat menggunakan kontrasepsi: 

1. Menghindari kehamilan yang tidak diinginkan dengan mengatur atau menjarak 

kehamilan berulang dalam waktu yang cenderung pendek.  

2. Menjamin tumbuh kembang bayi dan anak karena memberikan kasih sayang 

dan perhatian yang lebih banyak. 

3. Menentukan kualitas keluarga dengan menjarakkan kehamilan dan mengurangi 

angka kehamilan tidak diinginkan serta menjamin tingkat kesejahteraam 

hidup ibu dan bayi. 

Metode kontrasepsi yang digunakan berdasarkan fase-fase kebutuhan menurut 

(Ayunda, 2013) antara lain: 

1. Fase Menunda Kehamilan 

Pada Pasangan Usia Subur (PUS) dengan rentang usia di bawah 20 tahun 

dianjurkan untuk menunda kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi. Alat 

kontrasepsi yang paling dianjurkan adalah pil karena alasan usia yang masih 

muda. Selain itu, pemakaian IUD mini juga diperbolehkan karena dianggap aman 

bagi wanita yang belum mempunyai anak. Pemilihan kondom sebagai alat 

kontrasepsi tidak disarankan karena kuantitas berhubungan seksual yang relatif 

tinggi di usia ini.  

2. Fase Menjarangkan Kehamilan 

Fase ini dialami oleh pasangan usia 20-35 tahun sebagai upaya untuk 

menjarak kehamilan sekitar 2-4 tahun setelak kelahiran anak sebelumnya. 

Penggunaan IUD pasca melahirkan dinilai efektif untuk menunda kehamilan 
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sampai rentang waktu yang dianjurkan. Alat kontrasepsi yang aman digunakan 

dalam fase ini adalah: AKDR, suntik, implant dan pil KB. 

3. Fase mengakhiri kesuburan/kehamilan permanen 

Dianjurkan pada wanita yang sudah memasuki usia diatas 35 tahun dan 

mempunyai minimal 2 anak. Risiko yang buruk dan dapat mengancam kesehatan 

dianggap sebagai alasan utama pemakaian kontrasepsi di fase ini. Alat kontrasepsi 

yang dianjurkan: kontrasepsi mantap, AKDR, pil, implant, suntik. 

2.3.1 Macam Metoda Kontrasepsi 

2.3.1.1 Pil 

 Cara kerja KB pil adalah dengan menekan kerja hormon esterogen dan 

progesteron serta mencegah proses ovulasi yang dialami wanita. Namun 

penggunaan metode ini menimbulkan gejala seperti wanita hamil, meliputi: mual, 

muntah, payudara semakin membesar. 

Berdasarkan Sulistyawati (2013) jenis KB pil adalah: 

1. Monofasik: Kemasan pil terdiri dari 21 tablet yang di dalamnya terdapat 

kandungan hormon aktif estrogen/progestin dengan dosis yang sama. 7 tablet 

tidak mengandung hormon aktif, kadar hormon konstan setiap harinya. 

2. Bifasik: Dikemas dalam 21 tablet dan mengandung estrogen/progestin aktif, 

namun dibagi menjadi dua dosis berbeda. 7 tablet tidak mengandung hormon 

aktif dengan dosis hormon berbeda-beda. 

3. Trifasik: Terdiri dari 21 tablet per kemasan dan mempunyai kandungan aktif 

estrogen/progestin dengan tiga dosis berbeda. 7 tablet tanpa hormon aktif 

dengan dosis bervariasi. 
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Pil KB dinilai memberikan efektivitas yang tinggi hampir setara dengan 

tubektomi. Pemakaian pil tidak menimbulkan dampak yang berarti terhadap 

kesehatan, menjadikan siklus menstruasi lebih teratur. Efek samping yang 

umumnya dialami wanita saat memakai alat kontrasepsi jenis ini antara lain: mual, 

muntah, payudara semakin membesar dan nyeri (keluhan kehamilan palsu), 

mempengaruhi mood untuk berhubungan intim. Pada pil oral jenis kombinasi 

akan mempengaruhi produksi ASI pada ibu yang masih menyusui. 

Ada varian KB pil yang hanya berisi progestin saja tanpa kandungan 

estrogen. Penggunaan pil ini tidak mempengaruhi produksi ASI, nyaman, dan 

efek samping yang ditimbulkan minimal. Keluhan haid dialami oleh 30-60% 

wanita dengan KB jenis ini. Hampir seluruhnya mengatakan banyaknya produksi 

darah saat haid, siklus menjadi lebih panjang dan munculnya bercak (Pinem, 

2009) dalam (Ayunda, 2013). 

2.3.1.2 Suntik 

 Cara kerja alat kontrasepsi jenis suntik adalah dengan mengentalkan lendir 

serviks yang akhirnya menghambat penetrasi sperma dan juga mencegah ovulasi.  

Jenis KB suntik: 

1. Suntik progestin 

Hanya mengandung progestin saja. Jenis yang paling banyak digunakan ada 

dua macam: 

1. Depo Medroxy Progesterone Asetat (DMPA) 

Mengandung dosis 150 mg, disuntikkan secara intra muskular (area pantat) 

setiap 3 bulan sekali. 

2. Norethindrone Enanthate (NET-EN) 
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Mengandung dosis 200 mg disuntikkan setiap 8 minggu sekali atau setiap 8 

minggu 3 kali suntikan untuk 6 bulan pertama, setelah itu dilanjutkan 12 

minggu sekali. KB suntik progesteron tidak mempengaruhi produksi ASI, 

mempunyai sedikit efek samping (Pinem, 2009). 

2. Suntikan kombinasi 

Diinjeksikan secara intramuskular satu bulan sekali dengan dosis yang 

digunakan 25 mg depo medroksi progesteron asetat dan 5 mg estradiol 

sipionat. Setelahnya injeksi 50 mg noretindron enantat dan 5 mg estradiol 

valerat sebulan sekali secara intramuskular. 

Akseptor KB jenis suntik harus mendapatkan injeksi secara teratur sesuai 

dengan jadwal yang sudah ditentukan. Namun kesuburan tidak dapat langsung 

didapatkan setelah suntikan dihentikan karena pengaruh obat suntik yang 

didapatkan masih tersisa.  

2.3.1.3 Implant 

Cara kerja yang dilakukan oleh alat kontrasepsi jenis implant adalah dengan 

menekan terjadinya ovulasi, kekentalan lendir serviks meningkat, menghambat 

terjadinya proses implantasi dengan mengganggu proses pembentukan 

endometrium. 

Menurut Saroha (2009), jenis kontrasepsi implant terdiri dari: 

1. Norplant: terdiri dari batang silastik lembut berongga yang berisi 

levonorgestrel 3,6 mg. Panjang 3,4 cm, diameter 2,4 mm, masa kerja 5 tahun. 

2. Implanon: terdiri dari sebatang putih lentur dengan mengandung 3-keto-

desogestrel 68 mg. Panjang 40 mm, diameter 2 mm, digunakan dalam jangka 

3 tahun. 
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3. Jadena dan indoplant: terdiri dari 2 batang yang berisi levonorgestrel 75 mg 

dengan jangka waktu 3 tahun. 

KB ini tidak mengandung estrogen dan untuk pemasangan dan pencabutan 

dilakukan dengan insersi minor. Implant aman digunakan untuk ibu menyusui 

karena tidak mempengaruhi produksi ASI. Jika ada keluhan yang dirasa semakin 

memburuk perlu dikonsultasikan ke klinik untuk pemantauan lebih lanjut. Klien 

tidak dapat menghentikan pemakaian kontrasepsi implant secara sepihak karena 

ada jangka waktu yang ditetapkan (Pinem, 2009) dalam (Ayunda, 2013).  

2.3.1.4 Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) 

Sejarah AKDR didapatkan dengan mengembangkan ide menutup rahim 

onta dengan batu-batu kecil. Pemantauan dilakukan untuk melihat apakah ada 

kemungkinan tidak terjadi kehamilan. Pada akhirnya, penutupan rahim dengan 

“sesuatu” akan menghambat terjadinya kehamilan. AKDR merupakan suatu 

bahan inerr sintetik, biasanya diisi dengan tambahan tembaga atau hormon 

levonorgestrel. AKDR mempunyai berbagai variasi bentuk, seperti: spiral, huruf 

T, tulang ikan dan batang (Suratun, 2008) dalam (Ayunda, 2013). 

Pemasangan alat ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional 

dengan mempertimbangkan kesiapan tubuh ibu. Alat kontrasepsi jenis ini 

dianjurkan untuk dipasang saat menstruasi atau dalam masa nifas. Efek samping 

yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Selain keefektivitasannya yang tinggi, 

banyak keuntungan lain yang didapatkan dari pemasangan AKDR diantaranya: 

1. Tidak mempengaruhi produksi ASI. 

2. Meningkatkan intensitas berhubungan seksual karena tidak ada kecemasan 

akan kehamilan. 
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3. Tidak perlu memikirkan jadwal KB, seperti halnya pil dan suntik. 

4. Jangka waktu cukup lama. 

2.3.1.5 Kontrasepsi Mantap 

1. Vasektomi  

Vasektomi adalah pengikatan dan pemotongan saluran sperma dengan 

tindakan operasi kecil menggunakan anastesi lokal. Vasektomi dilakukan agar 

sperma tidak dapat keluar saat bersenggama. Kontrasepsi jenis ini bersifat 

permanen dan diperlukan keputusan yang matang (Suratun, 2008) dalam 

(Ayunda, 2013).  

Indikasi vasektomi (Suratun, 2008): 

1. Atas persetujuan istri. 

2. Minimal anak 2 (anak kedua usia tidak kurang dari 2 tahun). 

3. Memahami sebab akibat tindakan vasektomi. 

4. Berusia lebih dari 30 tahun. 

2. Tubektomi 

Tubektomi dilakukan dengan mengikat dan memotong kedua saluran tuba 

untuk menyumbat saluran telur wanita. Kontrasepsi ini memiliki konsekuensi 

yang sama dengan vasektomi. Calon akseptor harus memikirkan kembali 

keputusannya tentunya dengan memperhitungkan indikasi tubektomi.  

Indikasi tubektomi: 

1. Minimal usia termuda ibu 25 dengan jumlah anak 4 dan semuanya hidup. 

2. Ibu dengan anak 3 di usia 30 tahun. 

3. Ibu dengan anak 2 di usia 35 tahun. 
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Tingkat keefektivitasannya sangat tinggi karena tidak ada pengaruh dengan 

masuknya sperma ke dalam rahim. Tubektomi juga tidak mempengaruhi produksi 

ASI. Kontrasepsi jenis ini dapat dilakukan pasca melahirkan atau keguguran. 

Namun, jika terjadi kehamilan maka berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu 

(Suratun, 2008) dalam (Ayunda, 2013).  

2.3.1.6 Kondom 

1. Kondom pria 

Kondom merupakan alat berbahan karet yang tipis dengan cara pemakaian 

diselubungkan ke bagian penis untuk mencegah masuknya sperma ke dalam 

vagina. Keuntungan penggunaannya (Pinem, 2009): 

1. Mudah di dapatkan dengan harga murah. 

2. Menekan penularan penyakit seksual. 

3. Tidak mengganggu produksi ASI. 

4. Tidak mengurangi niat bersenggama. 

Pada pemakaian kontrasepsi jenis ini perlu dipertimbangkan terjadinya 

malformasi penis dan akseptor/pasangan mempunyai alergi terhadap karet lateks 

untuk mengurangi komplikasi yang mungkin timbul (Pinem, 2009) dalam 

(Ayunda. S, 2013). 

2. Kondom wanita 

Kondom untuk wanita adalah alat yang berbentuk sarung poliuretan yang 

mempunyai panjang 15 cm dari garis tengah 7 cm dengan ujung terbuka melekat 

kesuatu cincin poliuretan lentur (Pinem, 2009). 
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2.3.1.7 Metoda Kontrasepsi Sederhana 

Metoda Amenorea Laktasi (MAL), Metoda Keluarga Berencana Alamiah (Metoda 

kelender, Suhu basal dan lendir serviks), Metoda sanggama terputus (Coitus 

Interuptus), Metoda Barier (Pinem, 2009). 

2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Pemakaian Alat Kontrasepsi 

1. Tingkat Pendidikan 

Umumnya, wanita yang mempunyai pendidikan tinggi dapat dengan mudah 

menerima informasi (Wawan dkk, 2010). Pendidikan merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi pengetahuan tentang pemakaian alat kontrasepsi pasca 

melahirkan untuk menunda kehamilan selanjutnya.Orang yang berpendidikan 

tinggi cenderung mempunyai daya kreatifitas yang tinggi dan mau terbuka akan 

ilmu-ilmu baru. Wanita dengan tingkat pendidikan yang rendah tidak selalu 

memiliki pengetahuan yang sempit. Sikap ditentukan dari aspek-aspek positif dan 

negatif. Semakin banyak aspek positif yang diketahui, besar kemungkinan 

individu menumbuhkan pemahaman-pemahaman yang bersifat positif (Afsari, 

2017). 

Menurut Darmawati (2003) tingkat pendidikan seseorang yang semakin 

tinggi akan mempengaruhi daya serap seseorang untuk menerima informasi dari 

informan. Dalam hal ini, suatu informasi yang akan disampaikan pada Pasangan 

Usia Subur adalah mengenai pelayanan Keluarga Berencana. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, Handayani & Indah 

(2016) didapatkan hasil bahwa akseptor KB terbanyak adalah wanita yang 

mempunyai tingkat pendidikan tamat SMA/sederajat dengan jumlah sebanyak 365 

(66,6%). Sedangkan sisanya sekitar 183 (33,4%) memutuskan tidak menjadi 
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akseptor KB. Keikutsertaan KB paling sedikit berada di tingkat pendidikan tidak 

tamat SD dengan jumlah 8 orang (88,9%). Diikuti yang tidak mengikuti KB 1 

orang responden (11,1%).  

2. Pengetahuan 

Pengetahuan seseorang terhadap suatu objek mempunyai intensitas dan 

tingkatan yang berbeda-beda. Ada 4 tingkatan pengetahuan, diantaranya: 

1. Tahu (know) 

Tahu adalah tingkatan pengetahuan yang paling dasar/rendah. Rasa tahu 

seseorang muncul setelah mengamati sesuatu objek.  

2. Memahami (comprehension) 

Memahami suatu objek bukan hanya sekedar rasa tahu, tetapi individu harus 

dapat menyebutkan kemudian mengintepretasikannya. 

3. Aplikasi (Aplication) 

Jika seseorang tahu dan memahami suatu objek, maka ia dapat 

mengaplikasikan prinsip yang diterimanya di situasi yang berbeda. 

4. Analisis (analysis) 

Apabila individu sudah mencapai tahap analisis, maka ia dapat membedakan, 

mengelompokkan, membuat diagram terhadap suatu objek.  

5. Sintesis (synthesis) 

Individu yang sudah mencapai tahap ini dapat merangkum dan menyusun 

formulasi baru dari yang sudah ada. 

6. Evaluasi (evaluation) 

Individu mampu memberikan penilaian terhadap suatu objek. 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Megawati, Febi & Adisty (2015) 

didapatkan hasil bahwa pengguna alat kontrasepsi sekitar 54 (56,3) responden 

memiliki tingkat pengetahuan yang baik dan 42 (43,8) sisanya memiliki 

pengetahuan buruk. Analisis yang dilakukan oleh peneliti mengatakan bahwa 

rendahnya pengetahuan PUS akan alat kontrasepsi disebabkan oleh kurangnya 

pengenalan atau promosi yang berkaitan dengan motode kontasepsi. Terutama 

adalah wilayah yang letaknya cukup jauh dari puskesmas yang ada. 

3. Umur 

Umur mempengaruhi daya pikir seseorang, semakin bertambahnya umur 

semakin baik pula daya pikir dan pola pikirnya. Hal ini berkaitan dengan usia 

muda mempunyai masa kesuburan yang relatif lama. Oleh karenanya, pemakaian 

kontrasepsi setelah melahirkan dianjurkan untuk menunda kehamilan selanjutnya 

jika ibu dengan usia di rentang 20-25 tahun tahun. Wanita yang menikah dini 

dengan rentang usia kurang dari 21 tahun, dinilai mengalami banyak kasus. 

Kehamilan tidak diinginkan dan abortus cenderung banyak dialami wanita usia 

sangat muda. Sebab itu, pemakaian kontrasepsi dianjurkan untuk menekan derajat 

kematian ibu akibat komplikasi kehamilan (Afsari, 2017). 

Ada hubungan yang signifikan antara umur dengan pemakaian alat 

kontrasepsi didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustini, Martina & 

Ramani (2017) di tahun 2015. Penelitian ini membuktikan bahwa responden 

dengan usia < 30 tahun lebih memilih untuk memakai alat kontrasepsi dengan 

tujuan untuk menjarangkan kehamilan. Sekitar 17 (19,5%) responden 

menjarangkan, 2 (2,3%) sisanya membatasi kehamilan. Pada respoden dengan 

rentang usia > 30 tahun lebih banyak yang memakai alat kontrasepsi dengan 
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maksud untuk membatasi kehamilan. Didapatkan 11 (12,7%) responden 

menjarangkan, sisanya 57 (65,5%) membatasi kehamilan. PUS dengan usia > 30 

tahun mempunyai banyak risiko yang akan membahayakan ibu dan anak jika 

nantinya terjadi konsepsi. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Huda et al. (2016) bahwa akseptor 

kontrasepsi terbanyak digunakan oleh wanita usia risiko tinggi > 35 tahun dengan 

jumlah 17 (47,2%). Sedangkan pada wanita usia risiko rendah sebesar 20 (33,9%) 

yang menggunakan kontrasepsi. Penggunaan kontrasepsi untuk wanita usia risiko 

tinggi adalah untuk mencegah kehamilan yang dapat membahayakan ibu dan bayi. 

4. Dukungan Suami 

Peran anggota keluarga dan suami dinilai mampu membangkitkan motivasi 

terhadap pasangan yang mengalami masalah (istri). Orang yang siap mendukung 

dirasa dapat memenuhi segala kebutuhan individu yang bersangkutan. Sumber 

dukungan internal (suami) merupakan aspekyang penting untuk peningkatan 

kesehatan reproduksi (Afsari, 2017). 

Penelitian yang dilakukan oleh Huda et al. (2016) menyebutkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara dukungan suami dengan penggunaan alat 

kontrasepsi pada istri. Hasil yang didapatkan adalah bahwa presentase istri yang 

tidak menggunakan kontrasepsi karena kurangnya dukungan suami adalah sekitar 

87,5% jika dibandingkan dengan kelompok suami yang mendukung yaitu sekitar 

22,5%. 

5. Jumlah Anak 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Juliaan & Anggraeni (2015) 

mengemukakan bahwa rerata PUS Indonesia yang sudah memiliki setidaknya 2 
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anak memilih untuk memakai alat kontrasepsi. PUS dengan presentase 78,5% 

memilih untuk menggunakan kontrasepsi dibandingkan dengan yang sudah 

memiliki anak > 3-4. Masih belum diketahui faktor apa yang membuat ibu dengan 

anak yang sudah melebihi 6 orang keatas memilih untuk tidak memakai alat 

kontrasepsi. 

6. Biaya Pemakaian Alat Kontrasepsi 

Penelitian yang dilakukan oleh Septalia & Puspitasari (2016) menunjukkan 

ada hubungan terkait biaya pemasangan alat kontrasepsi dengan pemakaiannya. 

Presentase pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non  MKJP) murah 

lebih banyak daripada akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 

murah. Total presentase dari penelitian ini adalah; non MKJP mahal 3 (30,0%) 

responden sedangkan non MKJP murah 56 (81,2%) responden. Disisi lain, MKJP 

mahal digunakan oleh 7 (70,0%) responden dan yang murah sekitar 13 (18,8%) 

responden. 

Umumnya, pemakaian MKJP tampak lebih mahal jika dibandingkan dengan 

non MKJP. Namun, jika dilihat dari segi efektivitas MKJP adalah kontasepsi yang 

lebih disarankan pemerintah untuk menjarakkan kehamilan selanjutnya.  

7. Penolong Persalinan 

Analisis yang dilakukan oleh Juliaan & Anggraeni (2015) menyatakan 

bahwa ibu yang saat persalinannya ditolong oleh dokter kandungan memiliki 

kecenderungan yang tinggi untuk memakai alat kontrasepsi pasca melahirkan 

dengan presentase pengguna MKJP 16,0% dan non MKJP 63,4%. Sedangkan ibu 

yang memilih untuk tidak menggunakan kontrasepsi dengan penolong persalinan 



IR – PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

31 
 

 

SKRIPSI ANALISA FAKTOR YANG... Shanti Indah 
 

secara berturut-turut sebagai berikut;  teman/keluarga 59,8% , tidak ada 55,3% , 

tidak menjawab 51,4% , lainnya 36,4% , dukun bayi 24,6%. 

8. Sumber Informasi 

Hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azizah & Nisak 

(2018) mengungkap bahwa keterpaparan informasi terkait kontrasepsi 

mempengaruhi angka pengguna kontrasepsi. Sebanyak 49 (77,8%) responden 

mendapat informasi dari bidan, kelas ibu hamil 49 (73%) responden, orang tua 44 

(69,8) responden. Sumber informasi terbanyak adalah oleh bidan. Menurut teori, 

pemberian pelayanan ANC dimaksudkan untuk  memantau kesehatan saat 

kehamilan pada perempuan. Tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah bidan 

dinilai terlatih dan terpercaya sebagai pemberi saran akan pentingnya KB dan 

macam-macam kontrasepsi yang tersedia (WHO, 2006 dan WHO, 2010).  

9. Sikap  

Sikap merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan oleh individu 

terhadap suatu objek/stimulus yang diberikan. Sikap menggambarkan keyakinan 

akan nilai positif atau negatif untuk menampilkan tindakan/perilaku individu 

(Fatimah, 2014). Keyakinan akan memperkuat sikap untuk melakukan perilaku 

apabila individu menganggap perilaku yang dilakukan memberikan keuntungan 

untuk dirinya (Ramdhani, 2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh Huda et al. (2016) mengatakan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara sikap dengan perilaku penggunaan alat 

kontrasepsi. Penelitian dilakukan pada 37 responden dan sebagai hasilnya 16 

(57,1%) diantaranya memiliki sikap tidak mendukung terhadap keluarga 

berencana dengan perilaku penggunaan alat kontrasepsi. Sedangkan sisanya, 21 
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(31,3%) memiliki sikap yang mendukung penggunaan alat kontrasepsi. Sikap 

merupakan dasar yang paling penting terhadap ketersediaan mengikuti program 

KB.  

10. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 

Data yang diperoleh dari penelitian Juliaan & Anggraeni (2015) adalah 

bahwa Tokoh agama dan tokoh masyarakat dinilai dapat membantu program KB 

pasca melahirkan sebanyak 89% dan yang melakukan konseling dengan guru 

spiritual 6 bulan terakhir sebelum survey ternyata melakukan KB pasca 

melahirkan dengan total 78%. Pengaruh tokoh agama atau masyarakat yang 

termasuk orang-orang yang dipercaya oleh individu berperan besar dalam 

keputusan memakai alat kontrasepsi. 

11. Tenaga Kesehatan 

Petugas kesehatan merupakan pengambil peran dalam tahap akhir 

pemakaian alat kontrasepsi pada calon-calon akseptor KB. Penelitian yang 

dilakukan oleh Musdalifah (2013) menyatakan bahwa ada hubungan antara peran 

tenaga kesehatan dengan perilaku ibu terhadap pemakaian alat kontrasepsi. Hal ini 

juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huda et al. (2016). Sebesar 23 

(54,8%) responden yang diteliti memiliki perilaku yang buruk terkait penggunaan 

alat kontrasepsi karena peran tenaga kesehatan yang dianggap kurang mendukung. 

Sedangkan, 14 (26,4%) sisanya memiliki perilaku baik terhadap penggunaan 

kontrasepsi karena dukungan dari tenaga kesehatan yang dianggap baik pula.  

12. Pengalaman 

Pengalaman yang dialami oleh ibu primipara (anak satu) dengan multipara 

(lebih dari 1) terkait pemakaian alat kontrasepsi cukup berbeda. Jika dibandingkan 
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dengan primipara,  ibu multipara mempunyai banyak pengalaman berkontrasepsi 

termasuk metode dan efek samping yang ditimbulkan. Penelitian Septalia & 

Puspitasari (2016) mengungkapkan bahwa ibu cenderung memilih metode 

kontrasepsi yang tidak menimbulkan banyak efek samping. Alat kontrasepsi yang 

paling banyak menimbulkan ketidaknyamanan adalah suntik karena berpengaruh 

terhadap berat badan dan siklus menstruasi.  

2.4 KB Pasca Melahirkan/Persalinan 

2.4.1 Definisi Persalinan 

Penerapan program KB pasca persalinan/melahirkan bukan lagi hal baru 

karena sudah ada sejak tahun 2007 melalui program yang bernama Program 

Perencanaan Penggunaan KB setelah bersalin (P4K). Program KB ini 

diberlakukan untuk membatasi kelahiran, menjarangkan kelahiran agar tidak 

menimbulkan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) pada ibu pasca melahirkan. 

Kehamilan yang jaraknya terlalu dekat dan tidak akan berkontribusi dalam 

meningkatkan angka komplikasi kehamilan pada ibu. Selain itu, permasalahan 

yang akan timbul adalah tingginya angka aborsi untuk mengakhiri kehamilan. Jika 

aborsi dilakukan tidak aman, akan menimbulkan komplikasi yang nantinya akan 

mengarah kepada kematian ibu dan bayi (Kementerian Kesehatan, 2013). 

Beberapa sumber mengatakan bahwa KB pasca persalinan/melahirkan 

merupakan upaya untuk menjarangkan kehamilan dengan memakai alat 

kontrasepsi setelah persalinan sampai dengan satu tahun pertama pasca 

melahirkan. Namun, Kementerian Kesehatan melakukan pembatasan untuk 

melakukan KB pasca melahirkan sampai dengan hari ke 42 setelah anak lahir 

(Juliaan & Anggraeni, 2015). 
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Program KB Pasca Persalinan mengupayakan agar wanita yang hamil 

dapat segera memutuskan untuk ber-KB setelah melahirkan. Waktu yang 

dianggap efektif untuk pemasangan kontrasepsi adalah sebelum terjadinya ovulasi 

pertama (sekitar 45 hari). Umumnya, 25% wanita akan mengalami ovulasi antara 

25 sampai 39 hari setelah bersalin. Wanita yang lebih muda diperkirakan akan 

mengalami kembalinya kesuburan lebih cepat setelah melahirkan (Nelson, 2015).  

Alat kontrasepsi yang paling direkomendasikan adalah MKJP 

(AKDR/IUD dan Implant) karena keefektivitasannya dinilai tinggi. Namun, yang 

terjadi di Indonesia wanita setelah melahirkan cenderung memilih alat kontrasepsi 

suntik 53,87% dan pil 11,64%. Hal ini berbeda dengan penelitian Yilmazel & 

Balci (2013) yang berpendapat bahwa di wanita Turkey lebih memilih memasang 

IUD setelah melahirkan daripada alat kontrasepsi lain. Analisis penelitian 

mengungkapkan bahwa penggunaan IUD dinilai mampu mengurangi kehamilan 

yang tidak diinginkan, menekan angka aborsi dan menghindari komplikasi 

kehamilan. 

KB pasca melahirkan difokuskan dengan memberikan sosialisasi berupa 

konseling pada ibu hamil dan pasangannya. Diharapkan setelah dilakukan 

konseling ANC, minat PUS akan kesadaran penggunaan kontrasepsi pasca 

melahirkan meningkat. Jika klien sudah setuju dan menentukan ingin memakai 

alat kontrasepsi jenis apa setelah melahirkan, maka dibutuhkan lembar 

persetujuan (informed consent). 
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2.4.2 Faktor yang Berhubungan dengan Pemakaian Alat Kontrasepsi Pasca 

Melahirkan 

1. Sikap 

Sikap meupakan kecenderungan bertindak, berpikir, berpersepsi, dan 

merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai (Sobur, 2009).  

Sikap merupakan penilaian yang dilakukan individu sebagai bahan 

pertimbangan terlaksananya perilaku tertentu. Sikap terbentuk sebagai respons 

suka atau tidak suka terhadap suatu hal, setuju atau tidak setuju akan sesuatu 

(Preputri, Abdullah & Thaha, 2014).  

Keyakinan akan memperkuat sikap untuk melakukan perilaku apabila 

individu menganggap perilaku yang dilakukan memberikan keuntungan untuk 

dirinya (Ramdhani, 2011). 

Penanaman sikap yang baik terhadap KB pasca melahirkan dapat 

dilakukan pada ibu hamil saat melakukan ANC dengan tujuan agar ibu 

menunjukkan sikap yang positif terhadap program KB tersebut. Hal ini dapat 

dilakukan dengan pemberian edukasi pada ibu dengan cara konseling, pemberian 

brosur maupun leaflet (Ruwayda, 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ruwayda (2014) menyatakan bahwa 

terdapat hubungan antara sikap dengan penggunaan kontrasepsi pasca melahirkan. 

Hasilnya bahwa 31 responden memiliki sikap kurang baik, sebanyak 23 orang 

(74.2%) tidak menggunakan KB pasca melahirkan dan sebanyak 8 orang (25.8%) 

menggunakannya. Sedangkan responden dengan sikap baik terdapat 36 orang, 

menggunakan KB pasca melahirkan sebanyak 22 orang ( 61.1 %), dan 14 orang 

(38.9 %) tidak menggunakannya. 
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2. Dukungan Orang Tua/Keluarga 

Dukungan yang dapat diperoleh dari keluarga salah satunya adalah dari 

orang tua. Penelitian Nasrulloh (2015) responden yang memiliki dukungan 

keluarga baik terhadap keikutsertaan KB; bukan akseptor 10 (47,6%), akseptor 11 

(52,4%). Sedangkan responden yang memiliki dukungan keluarga yang buruk 

terhadap keikutsertaan KB; bukan akseptor 12 (20,3%), akseptor 47 (79,7%). 

Penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Nisak (2018) juga membuktikan 

bahwa ibu hamil yang mendapat informasi/dukungan dari orang tua cenderung 

memiliki pengetahuan baik terkait penggunaan kontrasepsi pasca melahirkan. 

Sumber informasi yang terbanyak didapatkan oleh calon akseptor KB pasca 

persalinan/melahirkan adalah dari orang tua setelah bidan. Responden yang 

mengatakan mendapatkan sumber informasi dari orang tuanya adalah sekitar 34 

(77,3%) responden dengan pengetahuan baik, sisanya 10 (22,7%) responden 

dengan pengetahuan yang buruk. Disisi lain, responden yang tidak mendapat 

dukungan orang tua yang berpengetahuan baik hanya 6 (31,6%) responden, 

sisanya 13 (68,4%) berpengetahuan buruk. 

Seseorang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik 

terhadap Keluarga Berencana (KB) akan memiliki dukungan yang baik pula 

kepada keluarganya. Dalam hal ini adalah orang tua akan mendukung anaknya 

untuk mengikuti program KB dengan harapan meningkatkan kesehatan reproduksi 

keluarga dan mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas (Nasrulloh, 2015). 

3. Dukungan Suami 

Minat istri untuk memakai alat kontrasepsi muncul karena adanya 

dorongan dari pihak suami maupun keluarga. Dukungan suami yang dimaksudkan 
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adalah memberi perhatian, rasa nyaman dan kepercayaan diri yang kuat sebagai 

pengambil keputusan penggunaan alat kontrasepsi. Dukungan suami yang kurang 

akan mempengaruhi minat istri untuk mengambil keputusan memakai alat 

kontrasepsi yang diinginkan (Marliani, 2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh Isnaeni (2015) menyatakan bahwa 

dukungan suami yang kurang membuat minat ibu hamil untuk memakai alat 

kontrasepsi pasca melahirkan berada di rentang rendah sebanyak 25 (59,5) 

responden dan di rentang sedang 3 (7,1) responden. Disisi lain, dukungan suami 

yang cukup membuat minat istri terhadap pemakaian kontrasepsi rendah 5 

(11,5%), rentang sedang 6 (14,3%) responden, rentang tinggi 1 (2,4%) responden. 

Kemudian disusul oleh dukungan suami yang baik akan membuat minat istri 

tinggi untuk memakai kontrasepsi, sebanyak 2 (4,8%). 

4. Dukungan Tenaga Kesehatan 

Tenaga Kesehatan berperan penting untuk memberikan informasi kepada 

calon akseptor (ibu hamil, bersalin, nifas) terkait penggunaan kontrasepsi dan 

metodenya. Pemberian informasi ini dilakukan melalui konseling dengan 

menggunakan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) ber-KB. Konseling 

dilakukan dengan menjelaskan secara keseluruhan tentang metode-metode 

kontrasepsi beserta efek samping yang mungkin ditimbulkan. Calon akseptor 

diberikan kebebasan untuk memilih alat kontrasepsi yang diinginkan, tentunya 

sesuai dengan kondisi dan kesehatannya (Rizali et al., 2013). 

Penelitian Ruwayda (2014) mengatakan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara peran tenaga kesehatan dengan penggunaan alat kontrasepsi 

pasca melahirkan. Sebanyak 28 responden mengatakan peran petugas kesehatan 
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masih kurang baik, sekitar 20 (71,4%) responden tidak menggunakan KB pasca 

melahirkan dan sebanyak 8 (28,6%) menggunakannya. Sedangkan, peran petugas 

kesehatan kategori baik didapatkan dari 39 orang responden dengan presentase 

pengguna KB pasca melahirkan 22 (56,4%) orang dan sisanya 17 (43,6%) tidak. 

5. Agama 

Pada kasus-kasus tertentu, keyakinan/agama seseorang dinilai memberikan 

dampak yang cukup signifkan terhadap distribusi penggunaan alat kontrasepsi. 

Sebagai contoh adalah agama islam mengharamkan pembatasan kelahiran, namun 

hukumnya berubah menjadi mubah jika ibu berpotensi untuk mendapatkan 

komplikasi yang berbahaya baginya jika hamil (Nurmayanti, Ramie & Herawati, 

2017).  

Keyakinan yang kuat akan membuat individu terus mencari keyakinan 

termasuk berkonsultasi dengan ahli spiritual sesuai ajaran yang dianutnya. 

Penelitian Juliaan & Anggraeni (2015) memaparkan bahwa responden yang 

melakukan konseling dengan guru spiritual 6 bulan terakhir sebelum survey 

ternyata melakukan KB pasca melahirkan dengan total 78%. Pengaruh tokoh 

agama atau masyarakat yang termasuk orang-orang yang dipercaya oleh individu 

berperan besar dalam keputusan memakai alat kontrasepsi. 

6. Pengetahuan 

Pengetahuan diyakini sebagai hasil tahu dari individu dan terjadi setelah 

orang melakukan pengamatan dan pengindraan terhadap objek tertentu 

(Notoatmodjo 2014).  

Pengetahuan mempunyai kontribusi yang tinggi untuk mengubah 

kecenderungan individu dalam berperilaku (Rizali et al., 2013). Hampir 95% 
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wanita tahu tentang pelayanan KB, sekitar 75% memakai alat kontrasepsi di tahun 

pertama pasca melahirkan. Namun kebanyakan dari mereka memutuskan untuk 

memakai kontrasepsi setelah kembali rutin melakukan hubungan seksual. 

Pengetahuan suami dan istri tentang KB akan berdampak pada keikutsertaan ber-

KB.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruwayda (2014) didapatkan dari 67 

responden didapatkan hasil 38 responden (56.7%) berpengetahuan baik sisanya 

pengetahuan kurang baik 29 (43.3%). Setelah dilakukan analisis, responden yang 

berpengetahuan baik menjadi akseptor KB pasca melahirkan. Responden dengan 

pengetahuan yang buruk sebagian besar tidak mengikuti anjuran memakai alat 

kontrasepsi pasca melahirkan. 

2.5 Keaslian Penelitian 

Pencarian database untuk keaslian penelitian ini dengan menggunakan kata 

kunci “contraception” and “postpartum”. Pencarian dilakukan di Science Direct 

dengan batas tahun 2014 sampai 2018 menggunakan kata kunci tersebut dan 

ditemukan dua jurnal yang sesuai dengan judul Exploring Young Mothers’ 

Experiences with Postpartum Contraception in Ottawa: Results from a Multi-

methods Qualitative Study dan Postpartum Uptake of Contraception in Rural 

Northern Malawi: A Prospective Study.  

Pencarian database selanjutnya dilakukan di One Search dengan kata kunci 

“minat ibu dalam pemakaian kontrasepsi pasca persalinan” dengan batas tahun 

2014 sampai 2018 dan ditemukan jurnal yang sesuai dengan judul Hubungan 

Dukungan Suami dengan Minat Ibu Hamil dalam Pemakaian KB Pasca Persalinan 

di Puskesmas Srandakan Bantul Yogyakarta. Pencarian lain yang dilakukan di 
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One Search menggunakan kata kunci “keluarga berencana pada ibu post partum” 

dan ditemukan jurnal lain yang sesuai berjudul Hubungan antara Tingkat 

Pengetahuan Ibu Post Partum tentang Keluarga Berencana dengan Keputusan 

menjadi Akseptor KB di Puskesmas Kebakkramat 1 Karanganyar.  

 Pencarian lainnya dilakukan di Neliti dengan menggunakan kata kunci “KB 

pasca persalinan” dan ditemukan jurnal yang sesuai berjudul Penggunaan 

Kontrasepsi pada Wanita Pasca Melahirkan dan Pasca Keguguran, SDKI 2012.  

Berikut merupakan daftar database jurnal yang digunakan dalam keaslian 

penelitian : 
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Tabel 2.2 Keaslian Penelitian Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Intensi 

Pemakaian Alat Kontrasepsi Pasca Melahirkan pada Ibu Hamil Trimester III. 

 

NO Judul Karya Ilmiah  

Penulis, Tahun 

Metode (Desain, 

Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Kritik 

1. Penggunaan 

Kontrasepsi pada 

Wanita Pasca 

Melahirkan dan Pasca 

Keguguran, SDKI 

2012 (Juliaan & 

Anggraeni, 2015). 

 

Database: Neliti 

 

(http://www.neliti.co

m/id/publications/107

693/penggunaan-

kontrasepsi-pada-

wanita-pasca-

melahirkan-dan-

pasca-keguguran-

sdki-201) 

 

- D: Study cross 

sectional 

- S: Responden 

SDKI wanita 

kawin 15-49 

tahun yang 

mengalami 

kehamilan dalam 

5 tahun sebelum 

survey, dengan 

jumlah anak yang 

dilahirkan dalam 

5 tahun sebelum 

survey sebanyak 

13.659 anak 

(18.594 

kehamilan). 

- V: Variabel 

independen  

status kawin ibu, 

jenis alat 

kontrasepsi yang 

dipakai dan 

sumber 

mendapatkan alat 

kontrasepsi, maka 

dalam analisis 

pemakaian KB 

PP dan PK akan 

menurut jenis alat 

kontrasepsi yang 

dipakai, dari 

mana mereka 

mendapatkan 

pelayanan alat 

kontrasepsi 

tersebut dan 

berapa lama 

setelah 

melahirkan atau 

aborsi mereka 

memakai alat 

Penggunaan 

KB PP dan PK 

untuk MKJP 

persentasenya 

jauh lebih 

sedikit 

dibandingkan 

dengan non 

MKJP. 

Penggunaan 

MKJP makin 

meningkat 

dengan 

meningkatnya 

umur ibu, 

pendidikan ibu 

dan pada ibu 

yang tinggal di 

perkotaan, 

menurut 

tingkat 

kesejahteraan 

tidak 

menunjukkan 

perbedaan 

bermakna. 

Penelitian ini 

belum 

menyatakan 

berapa persen 

wanita yang 

tidak memakai 

kontrasepsi 

pasca 

melahirkan 

dari 

keseluruhan 

sampel yang 

digunakan. 

http://www.neliti.com/id/publications/107693/penggunaan-kontrasepsi-pada-wanita-pasca-melahirkan-dan-pasca-keguguran-sdki-201
http://www.neliti.com/id/publications/107693/penggunaan-kontrasepsi-pada-wanita-pasca-melahirkan-dan-pasca-keguguran-sdki-201
http://www.neliti.com/id/publications/107693/penggunaan-kontrasepsi-pada-wanita-pasca-melahirkan-dan-pasca-keguguran-sdki-201
http://www.neliti.com/id/publications/107693/penggunaan-kontrasepsi-pada-wanita-pasca-melahirkan-dan-pasca-keguguran-sdki-201
http://www.neliti.com/id/publications/107693/penggunaan-kontrasepsi-pada-wanita-pasca-melahirkan-dan-pasca-keguguran-sdki-201
http://www.neliti.com/id/publications/107693/penggunaan-kontrasepsi-pada-wanita-pasca-melahirkan-dan-pasca-keguguran-sdki-201
http://www.neliti.com/id/publications/107693/penggunaan-kontrasepsi-pada-wanita-pasca-melahirkan-dan-pasca-keguguran-sdki-201
http://www.neliti.com/id/publications/107693/penggunaan-kontrasepsi-pada-wanita-pasca-melahirkan-dan-pasca-keguguran-sdki-201
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kontrasepsi, 

Variabel 

dependen  

Penggunaan alat 

kontrasepsi pasca 

melahirkan dan 

keguguran. 

- I: Dokumen 

(Analisis data 

kalender dalam 

modul Wanita 

Usia Subur SDKI 

2012). 

- A:  Analitik 

2.  Exploring Young 

Mothers’ Experiences 

with Postpartum 

Contraception in 

Ottawa: Results from 

a Multi-methods 

Qualitative Study 

(Fortier & Foster, 

2017). 

 

Database: Science 

Direct 

- D: Cohort 

- S:  10 ibu muda 

yang tinggal di 

Ottawa (hamil 

lagi kurang dari 1 

tahun kelahiran 

anak pertama) 

10 informan yang 

bekerja dengan 

ibu muda. 

- V: Variabel 

independen biaya, 

keyakinan yang 

dimiliki, prioritas 

dan pengetahuan, 

Variabel 

dependen 

Penggunaan 

kontrasepsi 

setelah 

melahirkan 

- I: Wawancara 

secara mendalam 

- A: ATLAS.ti 

10 Ibu muda 

dan 10 

informan 

mengatakan 

bahwa 

sebagian besar 

ibu muda di 

Ottawa tidak 

memakai 

kontrasepsi 

setelah 

melahirkan. 

Sebagian ibu 

muda yang 

memakai 

kontrasepsi 

dinilai tidak 

konsisten 

dalam 

pemakaiannya. 

Faktor-faktor 

yang 

mendasari 

diantaranya: 

biaya, 

keyakinan, 

prioritas dan 

pengetahuan. 

Penelitian ini 

tidak 

menunjukkan 

presentase ibu 

muda yang 

memakai 

kontrasepsi 

dan tidak. 

Selain itu, 

tidak 

disebutkan 

jenis 

kontrasepsi 

apa yang 

dipakai oleh 

ibu muda 

setelah 

melahirkan. 

3. Hubungan Dukungan 

Suami dengan Minat 

Ibu Hamil dalam 

Pemakaian KB Pasca 

Persalinan di 

Puskesmas Srandakan 

- D: Study cross 

sectional 

- S: Ibu hamil di 

Puskesmas 

Srandakan Bantul 

Yogyakaarta 

Adanya 

hubungan 

dukungan 

suami dengan 

minat ibu 

hamil dalam 

Penelitian ini 

hanya 

mempelajari 

dukungan 

suami sebagai 

salah satu 
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Bantul Yogyakarta 

(Isnaeni, 2015). 

 

Database: One search 

 

(http://www.onesearc

h.id/Record/IOS3884.

595) 

 

tahun 2015 (42 

orang). 

- V: Variabel 

independen 

dukungan suami 

Variabel 

dependen  minat 

ibu hamil dalam 

pemakaian kb 

pasca persalinan. 

- I: Kuesioner 

- A: Uji Korelasi 

Kendall Tau 

pemakaian KB 

pasca 

persalinan. 

faktor yang 

berpengaruh 

sebagai 

pendorong 

minat ibu 

dalam 

pemakaian KB 

pasca 

persalinan. 

4. Postpartum Uptake of 

Contraception in 

Rural Northern 

Malawi: A 

Prospective Study 

(Dasgupta, Zaba & 

Crampin, 2016). 

 

Database: Science 

Direct 

- D: Case control 

dan study cross 

sectional 

- S: Wanita usia 15-

49  yang 

memenuhi syarat 

untuk studi 

prospektif satu 

tahun dari data 

DSS (A 

Demographic 

Surveillance Site) 

Malawi tahun 

2010-2011, 

sebanyak 4.678 

responden. 

- V: Variabel 

independen 

waktu 

pengambilan 

kontrasepsi 

setelah 

melahirkan, 

waktu dan 

penggunaan 

kontrasepsi untuk 

berhubungan 

seksual setelah 

melahirkan dan 

penggunaan 

kontrasepsi pada 

wanita amenore,  

Variabel 

dependen 

Penggunaan 

Total 

keseluruhan 

sebanyak 

4.678 

responden dan 

442 

diantaranya 

melahirkan 

selama 

observasi 

dilakukan. 

Sebanyak 442 

ibu 

melahirkan, 

28,4% 

menggunakan 

kontrasepsi 

dalam 6 bulan 

setelah 

melahirkan. 

Disisi lain, 

sekitar 28,0% 

wanita 

melakukan 

hubungan 

seksual setelah 

menstruasi (6-

9 bulan pasca 

melahirkan) 

dan yang 

memakai 

kontrasepsi 

hanya 77,6%. 

Penelitian ini 

belum 

menjelaskan 

presentase 

jenis 

kontrasepsi 

yang 

digunakan 

oleh 

responden dan 

faktor apa saja 

yang 

berhubungan 

dengan 

pemakaian 

alat 

kontrasepsi 

setelah 

melahirkan. 

http://www.onesearch.id/Record/IOS3884.595
http://www.onesearch.id/Record/IOS3884.595
http://www.onesearch.id/Record/IOS3884.595
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kontrasepsi 

setelah 

melahirkan. 

- I: Dokumentasi dan 

observasi. 

- A: - 

5. Hubungan antara 

Tingkat Pengetahuan 

Ibu Post Partum 

tentang Keluarga 

Berencana dengan 

Keputusan menjadi 

Akseptor KB di 

Puskesmas 

Kebakkramat 1 

Karanganyar (Istiqori, 

2012). 

 

Database: One search 

 

(http://onesearch.id/R

ecord/IOS1141.article

-245) 

 

- D: Study cross 

sectional  

- S: Semua ibu post 

partum yang ada 

di Puskesmas 1 

Kebakkramat 

Karanganyar (28 

orang). 

- V: Variabel 

independen 

tingkat 

pengetahuan ibu 

post partum, 

Variabel 

dependen 

keputusan 

menjadi akseptor 

KB. 

- I: Kuesioner 

- A: Chi Square 

Terdapat 

hubungan 

antara tingkat 

pengetahuan 

ibu post 

partum 

tentang 

keluarga 

berencana 

dengan 

keputusan 

menjadi 

akseptor KB 

di Puskesmas 

Kebakkramat 

Penelitian ini 

hanya 

mengukur 

tingkat 

pengetahuan 

ibu post 

partum, belum 

faktor lain 

yang dapat 

mempengaruhi 

ibu untuk 

memutuskan 

menjadi 

akseptor KB. 

 

 

 

http://onesearch.id/Record/IOS1141.article-245
http://onesearch.id/Record/IOS1141.article-245
http://onesearch.id/Record/IOS1141.article-245
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual analisis faktor yang berhubungan dengan intensi 

pemakaian alat kontrasepsi pasca melahirkan pada ibu hamil trimester 

III (Modifikasi Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2005) dalam 

(Nursalam, 2016). 

Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa perilaku/tindakan 

yang dilakukan individu muncul akibat adanya niat. Intention dipengaruhi oleh 

tiga faktor utama, yaitu: Behavioral beliefs, keyakinan yang dimiliki individu 

terkait berhasil atau tidaknya dalam melakukan tindakan tertentu. Normative 

Background 

Factors: 

Personal 

General, 

attitudes, 

personality, 

values, 

emotions, 

intelligence 

Social 

Age, gender, 

race, ethnicity, 

income, 

religion 

Information 

Experiment, 

knowledge, 

media 

exposure 

 

Behavioral 

Beliefs 

Attitude toward the 

behavioral 

Sikap dalam pemakaian 

alat kontrasepsi pasca 

melahirkan pada ibu 

hamil trimester III 

 

Normative 

Beliefs 

Control 

Beliefs 

Intention 

Niat memakai alat 

kontrasepsi setelah 

melahirkan. 

 

Subjective norm: 

1. Orang tua 

2. Suami 

3. Tenaga kesehatan 

(dokter/bidan) 

4. Agama 

5. Lingkungan Sosial 

 Perceived behavioral 

control: 

1. Pengetahuan 

2. Kesiapan 

3. Pengalaman 

 

Behavior: 

Perilaku 

individu dalam 

intensi 

pemakaian alat 

kontrasepsi 

pasca 

melahirkan 

 

Diteliti       : 

Tidak diteliti : 
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beliefs, keyakinan individu akan adanya dukungan atau tidak dari orang-

orang yang berada disekitarnya. Control beliefs, keyakinan individu akan adanya 

hambatan atau dukungan yang dihadapi dalam melakukan suatu tindakan/perilaku 

tertentu. Hambatan dapat berasal dari dalam diri individu atau juga lingkungan 

(Nursalam, 2016). 

Behavioral beliefs selanjutnya akan menghasilkan sikap terhadap perilaku 

(attitude toward the behavior), dalam hal ini adalah sikap pemakaian alat 

kontrasepsi pasca melahirkan pada ibu hamil trimester III. Kemudian, adanya 

normative beliefs mengakibatkan timbulnya tekanan sosial yang dipersepsikan 

(subjective norm). Rujukan yang didapat dari orang terdekat (orang tua, 

pasangan/suami, tenaga kesehatan, agama/kepercayaan, lingkungan sosial) dapat 

mempengaruhi kecenderungan ibu hamil trimester III memutuskan untuk 

memakai alat kontrasepsi pasca melahirkan. Di sisi lain, control beliefs akan 

berdampak pada perilaku kontrol yang dipersepsikan (perceived behavioral 

control). Pada kasus ini adalah pengetahuan, kesiapan dan pengalaman dinilai 

menunjang niat memakai/tidak memakai alat kontrasepsi pasca melahirkan. 

Ketiga faktor ini dinilai mempengaruhi niat ibu untuk memakai alat kontrasepsi 

pasca melahirkan secara tidak langsung. Kemudian, terbentuklah perilaku tertentu 

berdasarkan niat yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

3.2 Hipotesis Penelitian 

H1:  

1. Ada hubungan antara attitude toward the behavioral dengan intensi pemakaian 

alat kontrasepsi pasca melahirkan pada ibu hamil trimester III. 
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2. Ada hubungan antara subjective norm dengan intensi pemakaian alat 

kontrasepsi pasca melahirkan pada ibu hamil trimester III. 

3. Ada hubungan antara perceived behavioral control dengan intensi pemakaian 

alat kontrasepsi pasca melahirkan pada ibu hamil trimester III. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan cara untuk menjawab permasalahan 

menggunakan metode ilmiah. Pada bab ini akan membahas mengenai: 1) Desain 

Penelitian, 2) Populasi, Sampel dan teknik sampling, 3) Variabel Penelitian dan 

Definisi Operasional Variabel, 4) Instrumen Penelitian, 5) Lokasi dan Waktu 

Penelitian, 6) Uji Validitas dan Reabilitas, 7) Prosedur Pengambilan dan 

Pengumpulan Data, 8) Cara Analisis Data, 9) Kerangka Operasional, 10) Masalah 

Etik, 11) Keterbatasan Penelitian. 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan jenis penelitian cross sectional dengan 

desain deskriptif korelasional, merupakan jenis penelitian yang menekankan pada 

waktu pengukuran atau observasi data variabel dependen dan variabel independen 

hanya satu kali pada saat itu dan tidak dilakukan follow up atau hasil observasi. 

Pemilihan desain deskriptif korelasional karena sesuai dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan antar 

variabel (Nursalam, 2016). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-

faktor yang berhubungan dengan intensi pemakaian alat kontrasepsi pasca 

melahirkan pada ibu hamil trimester III. 
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4.2 Populasi, Sampel dan Sampling 

4.2.1 Populasi 

 Populasi pada penelitian ini adalah ibu hamil di Puskesmas Rangkah, 

Pacarkeling dan Gading dengan HPL (Hari Perkiraan Lahir) Juli-September 2018 

yaitu 159 orang. 

4.2.2 Sampel 

Dalam pemilihan sampel peneliti menetapkan kriteria sampel sebagai 

berikut: 

1. Kriteria Inklusi: 

1. Dapat membaca dan menulis. 

2. Sedang melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan di Puskesmas 

Rangkah, Pacarkeling dan Gading. 

2. Kriteria Eksklusi: 

1. Subjek tidak ingin diteliti dan tidak kooperatif. 

4.2.3 Besar Sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

non probability sampling dengan teknik pengambilan sampel secara purposive 

sampling. Menurut (Nursalam, 2016) dengan memilih responden sesuai dengan 

yang dikehendaki peneliti sesuai tujuan dan masalah penelitian. Populasi yang 

diteliti ada 86 orang. 

4.2.4 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik nonprobability sampling tipe purposive sampling, yaitu dengan memilih 

responden sesuai dengan yang dikehendaki peneliti sesuai tujuan dan masalah 
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penelitian untuk memperoleh sampel yang dapat mewakili populasi yang ada 

(Nursalam, 2016). 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

4.3.1 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah attitude toward the 

behavioral, subjective norm, perceived behavioral control. 

4.3.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen penelitian ini adalah intensi pemakaian alat kontrasepsi 

pasca melahirkan. 
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4.3.3 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 4.1 Definisi operasional faktor yang berhubungan dengan intensi pemakaian 

alat kontrasepsi pasca melahirkan pada ibu hamil trimester III. 

Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Variabel 

independen: 

A. 

Attitude 

toward the 

behavioral 

Sikap terhadap perilaku 

tertentu yang 

ditimbukan karena 

adanya 

persepsi/keyakinan 

dalam dirinya. 

1. Keyakinan 

individu akan 

efek yang 

dihasilkan dari 

penggunaan 

kontrasepsi. 

kontrasepsi 

2. Keyakinan 

individu akan 

manfaat 

penggunaan 

kontrasepsi 

 

Kuesioner  Ordinal  Kategori sikap positif = T 

> mean data 

Sikap Negatif = T< mean 

data 

B. 

Subjective 

Norm 

Keyakinan individu 

akan adanya dukungan 

yang diperoleh dari 

orang lain yang berada 

di sekitarnya. 

1. Dukungan orang 

tua 

2. Dukungan suami 

3. Dukungan tenaga 

kesehatan 

(dokter/bidan) 

4. Agama 

5. Dukungan 

lingkungan 

sosial 

Kuesioner  Ordinal  Baik = 76-100% 

Cukup = 60-75% 

Kurang = <60% 

C. 

Perceived 

behavioral 

control 

Persepsi individu 

terhadap adanya faktor 

pendorong/penghambat 

yang dapat 

mempengaruhi 

terlaksananya perilaku. 

1. Pengetahuan 

2. Kesiapan 

3. Pengalaman 

Kuesioner  Ordinal  Tinggi = 76-100% 

Sedang = 60-75% 

Rendah= <60% 

Variabel 

Dependen: 

Intention 

 

 

 

 

 

Keinginan untuk 

melakukan tindakan. 

1. Niat memakai 

kontrasepsi 

setelah 

melahirkan. 

Kuesioner 

 

Ordinal Tinggi = 76-100% 

Sedang = 60-75% 

Rendah= <60% 
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4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang 

merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

mengetahui data demografi, variabel independen (attitude toward the behavioral, 

subjective norm, perceived behavioral control) dan variabel dependen 

(intention/intensi pemakaian alat kontrasepsi pasca melahirkan) berbasis Theory 

of Planned Behavior (TPB). Lembar kuesioner variabel independen terdiri dari 

attitude toward the behavioral, subjective norm, perceived behavioral control, 

diukur dengan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi sendiri oleh peneliti 

berdasarkan sumber pustaka yang ada. 

1. Instrumen 1 berisi pertanyaan terkait data demografi responden yang meliputi 

nomor responden, tanggal pengisian kuesioner, agama, usia, pendidikan terakhir. 

Kuesioner diisi dengan memberikan checklist ( √ ) pada pilihan jawaban yang 

tersedia. 

2. Instrumen 2 berisi pertanyaan terkait attitude toward the behavior yang akan 

dilakukan dengan cara menghubungkan perilaku niat dengan berbagai manfaat 

atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila individu melakukan atau tidak 

melakukannya. Instrumen ini diadopsi dari penelitian Gatra Satria (2014) terkait 

perilaku pemilihan metoda kontrasepsi vasektomi pada pria pasangan usia subur 

di Wilayah Kecamatan Kenjeran Surabaya. 

Tabel 4.2 Blue print variabel attitude toward the behavior 

Parameter Nomor Skor Jumlah 

Keyakinan 

individu akan efek 

yang dihasilkan 

dari penggunaan 

alat kontrasepsi. 
 

Pertanyaan nomor 

3,4,5,6,8 

Skala likert 

Pernyataan positif: 

Sangat setuju = 4 

Setuju = 3 

Tidak setuju = 2 

Sangat tidak setuju = 1 

5 
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(nomor 4,5) 

 

Pernyataan negatif: 

Sangat setuju = 1 

Setuju = 2 

Tidak setuju = 3 

Sangat tidak setuju = 4 

(nomor 3,6,8) 

Keyakinan 

individu akan 

manfaat 

penggunaan 

kontrasepsi. 

 

Pertanyaan nomor 

1,2,7 

Skala likert 

Pernyataan positif: 

Sangat setuju = 4 

Setuju = 3 

Tidak setuju = 2 

Sangat tidak setuju = 1 

(nomor 1,2,7) 

3 

                     Jumlah  8 

 

3. Instrumen 3 berisi pertanyaan terkait subjective norm yang akan dilakukan 

dengan cara menghubungkan antara persepsi individu terhadap keyakinannya 

mendapatkan dukungan dari orang-orang yang dipercaya. Dukungan yang 

didapatkan akan menentukan niat untuk berperilaku individu. Instrumen ini 

diadopsi dari penelitian Gatra Satria (2014) terkait perilaku pemilihan metoda 

kontrasepsi vasektomi pada pria pasangan usia subur di Wilayah Kecamatan 

Kenjeran Surabaya. 

Tabel 4.3 Blue print variabel subjective norm 

Parameter Nomor Skor Jumlah 

1. Dukungan 

orang tua 

2. Dukungan 

suami 

3. Dukungan 

tenaga 

kesehatan 

(dokter/bid

an) 

4. Agama 

5. Dukungan 

lingkungan 

sosial  

Pertanyaan nomor 

1,2,3,4,5 

 

Skala likert 

Pernyataan positif: 

Sangat setuju = 4 

Setuju = 3 

Tidak setuju = 2 

Sangat tidak setuju = 1 

(nomor 1,3,5) 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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Pernyataan negatif: 

Sangat setuju = 1 

Setuju = 2 

Tidak setuju = 3 

Sangat tidak setuju = 4 

(nomor 2,4) 

                       Jumlah  5 

 

4. Instrumen 4 berisi pertanyaan terkait perceived behavioral control. Instrumen 4 

menghubungkan antara perceived behavioral control dengan keyakinan individu 

terkait pengetahuan, kesiapan dan pengalaman yang dimiliki. Ketiga faktor 

tersebut dinilai dapat mendukung atau bahkan menghambat individu untuk 

menentukan niat berperilaku. 

Tabel 4.4 Blue print variabel perceived behavioral control 

Parameter Nomor Skor Jumlah 

Pengetahuan Pertanyaan nomor 

1,2,3,4 

Skala likert 

Pernyataan positif: 

Sangat setuju = 4 

Setuju = 3 

Tidak setuju = 2 

Sangat tidak setuju = 1 

(nomor 1,4) 

 

Pernyataan negatif: 

Sangat setuju = 1 

Setuju = 2 

Tidak setuju = 3 

Sangat tidak setuju = 4 

(nomor 2,3) 

4 

Kesiapan 

(peralatan, 

kompatibelitas, 

kompetensi, 

kesempatan) 

 

Pertanyaan nomor 

5,6,7 

Skala likert 

Pernyataan positif: 

Sangat setuju = 4 

Setuju = 3 

Tidak setuju = 2 

Sangat tidak setuju = 1 

(nomor 5,7) 

 

 

 

 

 

 

3 
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Pernyataan negatif: 

Sangat setuju = 1 

Setuju = 2 

Tidak setuju = 3 

Sangat tidak setuju = 4 

(nomor 6) 

Pengalaman Pertanyaan nomor  

8  

Pernyataan negatif: 

Sangat setuju = 1 

Setuju = 2 

Tidak setuju = 3 

Sangat tidak setuju = 4 

(nomor 8) 

1 

                     Jumlah   8 

 

5. Instrumen 5 berisi pertanyaan terkait intention/niat pengambilan keputusan 

individu dalam menentukan perilaku. Instrumen ini diadopsi dari penelitian Gatra 

Satria (2014) terkait perilaku pemilihan metoda kontrasepsi vasektomi pada pria 

pasangan usia subur di Wilayah Kecamatan Kenjeran Surabaya. 

Tabel 4.5 Blue print variabel intention 

Parameter Nomor Skor Jumlah 

1. Niat memakai 

kontrasepsi 

setelah 

melahirkan. 

 

Pertanyaan nomor 

1,2,3,4,5 

Skala likert 

Pernyataan positif: 

Sangat setuju = 4 

Setuju = 3 

Tidak setuju = 2 

Sangat tidak setuju = 1 

(nomor 1,2) 

 

Pernyataan negatif: 

Sangat setuju = 1 

Setuju = 2 

Tidak setuju = 3 

Sangat tidak setuju = 4 

(nomor 3,4,5) 

5 

                        Jumlah  5 

  

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Puskesmas Rangkah, Pacarkeling dan 

Gading pada Bulan Juli 2018. 
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4.6 Uji Validitas dan Reabilitas 

Sebelum kuesioner digunakan dilapangan maka diadakan uji coba 

kuesioner. Uji coba kuesioner ini mencegah terjadinya kesalahan sistemik. 

Kesalahan ini harus dihindari karena akan merusak validitas dan kualitas 

penelitian. Uji validitas dan reabilitas dilakukan pada 15 orang ibu hamil trimester 

III. Uji validitas dilakukan menggunakan SPSS Pearson Correlation dengan 

tingkat signifikansi 5%. Item instrumen dianggap valid dan relevan jika nilai r 

hitung > r tabel = 0,441. 

4.6.1 Uji Validitas 

Validitas merupakan pengukuran dan pengamatan yang berarti keandalan 

dan kesahihan pada alat ukur yang digunakan dalam penelitian (instrumen). 

Instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur (Nursalam, 2016). 

Pentingnya uji validitas yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pertanyaan dalam 

kuesioner yang harus diganti karena dianggap kurang relevan.  

Hasil dari uji validitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Instrumen Attitude Toward The Behavioral  

Pertanyaan r Hitung r Tabel Keterangan 

1 0,682 0,441 Valid 

2 0,822 0,441 Valid 

3 0,580 0,441 Valid 

4 0,709 0,441 Valid 

5 0,641 0,441 Valid 

6 0,672 0,441 Valid 

7 0,630 0,441 Valid 

8 0,681 0,441 Valid 

 

2. Instrumen Subjective Norm 

Pertanyaan r Hitung r Tabel Keterangan 

1 0,776 0,441 Valid 

2 0,776 0,441 Valid 
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3 0,727 0,441 Valid 

4 0,662 0,441 Valid 

5 0,776 0,441 Valid 

 

3. Instrumen Perceived Behavioral Control  

Pertanyaan r Hitung r Tabel Keterangan 

1 0,877 0,441 Valid 

2 0,834 0,441 Valid 

3 0,701 0,441 Valid 

4 0,821 0,441 Valid 

5 0,834 0,441 Valid 

6 0,701 0,441 Valid 

7 0,779 0,441 Valid 

8 0,698 0,441 Valid 

 

4. Instrumen Intention  

Pertanyaan r Hitung r Tabel Keterangan 

1 0,701 0,441 Valid 

2 0,769 0,441 Valid 

3 0,851 0,441 Valid 

4 0,838 0,441 Valid 

5 0,781 0,441 Valid 

 

4.6.2 Uji Reabilitas 

Reabilitas merupakan kesamaan hasil pengukuran bila kuesioner digunakan 

berkali-kali dalam waktu berlainan (Nursalam, 2016). Reabilitas bertujuan untuk 

mengetahui data yang didapatkan sesuai dengan tujuan pengukuran. Uji reabilitas 

diukur dengan menggunakan metode alpha Cronbach diukur berdasarkan skala 

alpha Cronbach 0 sampai 1.  

1. Nilai alpha Croncbach 0,00 s.d 0,20 berarti kurang reliabel 

2. Nilai alpha Croncbach 0,21 s.d 0,40 berarti agak reliabel 

3. Nilai alpha Croncbach 0,41 s.d 0,60 berarti cukup reliabel 

4. Nilai alpha Croncbach 0,61 s.d 0,80 berarti reliabel 
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5. Nilai alpha Croncbach 0,81 s.d 1,00 berarti sangat reliabel 

Hasil dari uji reabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Instrumen Alpha Croncbach Keterangan 

Attitude Toward The 

Behavioral 

0,828 Sangat Reliabel 

Subjective Norm 0,796 Reliabel 

Perceived Behavioral 

Control 

0,910 Sangat Reliabel 

Intention 0,847 Sangat Reliabel 

 

4.7 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1. Pengambilan data awal (studi pendahuluan) dimulai setelah mendapatkan surat 

pengantar dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga ditujukan 

kepada Bankesbangpol dan Linmas Kota Surabaya, Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya. 

2. Dari Bankesbangpol dan Linmas Kota Surabaya mendapatkan izin untuk 

pengambilan data di Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Puskesmas 

Rangkah, Puskesmas Pacarkeling, Puskesmas Gading Surabaya. 

3. Klasifikasi wilayah kerja Kecamatan Tambaksari sebagai data dasar untuk 

penelitian. 

4. Peneliti menyerahkan izin penelitian ke Puskesmas Rangkah, Pacarkeling dan 

Gading. 

5. Setelah mendapatkan persetujuan penelitian dari Kepala Puskesmas Rangkah, 

Pacarkeling, Gading peneliti menemui dan bekerjasama dengan staf poli 

KIA/KB untuk menentukan hari kunjungan per minggu ke puskesmas dalam 

kurun waktu 2 minggu penelitian. Pada Hari Senin, Kamis dan Sabtu 
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penelitian dilakukan di Puskesmas Rangkah. Penelitian di Puskesmas 

Gading dilaksanakan di Hari Selasa dan Puskesmas Pacarkeling di setiap 

Hari Rabu. 

6. Peneliti dibantu bidan KIA untuk mengumpulkan ibu hamil trimester III yang 

sedang berkunjung untuk pemeriksaan di wilayah puskesmas di hari yang 

telah disepakati sebelumnya oleh peneliti dan bidan disetiap puskesmas. 

7. Peneliti menjelaskan tujuan dari penelitian kepada responden ketika sudah 

berkumpul, menjelaskan terkait instrumen penelitian dan menjelaskan 

bahwa peneliti akan menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan 

responden. 

8. Responden yang bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian diberikan 

informed consent. 

9. Setelah responden mengisi informed consent, peneliti mempersilakan 

responden mengisi semua daftar pertanyaan dalam kuesioner yang diberikan 

dalam 15-20 menit dan meminta kembali kuesioner yang telah diisi oleh 

responden. 

10. Peneliti memberikan penjelasan yang lebih detail sesuai dengan yang ada 

dalam kuesioner, ketika ada responden yang kurang mengerti maksud dari 

item pertanyaan yang ada di kuesioner. 

11. Setelah data terkumpul yang meliputi data demografi, attitude toward the 

behavioral, subjective norm, perceived behavioral control yang 

mempengaruhi intention pemakaian alat kontrasepsi pada ibu hamil 

trimester III. 
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4.8. Cara Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan setelah semua kuesioner yang 

diisi oleh responden terkumpul. Data yang terkumpul selanjutnya melakukan 

pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Melakukan pengecekan data (editing) dengan memeriksa data kembali. 

2. Melakukan pemberian kode (coding) dengan memberi tanda atau kode pada 

tiap kuesioner yang masuk ke dalam kategori yang diteliti agar lebih mudah 

melakukan tabulasi dan analisis data. 

3. Melakukan tabulasi data (tabulating) dengan mamasukkan data yang telah 

ditulis sesuai dengan pengkodean dalam suatu tabel agar mempermudah entry. 

Tabulasi dalam bentuk tabel sesuai dengan variabel yang diukur untuk 

mengetahui hubungan setiap variabel dengan intensi pemakaian alat 

kontrasepsi pasca melahirkan pada ibu hamil trimester III. 

4. Memasukkan (entry) data dari hasil tabulasi yang sudah dilakukan ke dalam 

program komputer (master sheet penelitian). 

5. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji spearman, yaitu 

membandingkan p value α  ≤ 0,05 dinyatakan ada hubungan dan jika p value α  

≥ 0,05 dinyatakan tidak ada hubungan (tidak signifikan). 
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4.9 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 : Kerangka operasional analisis faktor yang berhubungan dengan 

intensi pemakaian alat kontrasepsi pasca melahirkan pada ibu hamil 

trimester III. 

 

 

 

 

 

Purposive 

Sampling  

Populasi: semua ibu hamil trimester III yang 

melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan di 

Puskesmas Rangkah, Pacarkeling, Gading 

Surabaya berjumlah 86 orang. 

Mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan 

intensi pemakaian alat kontrasepsi pasca 

melahirkan pada ibu hamil trimester III. 

Menganalisis hubungan antara attitude toward the 

behavioral, subjective norm, perceived behavioral 

control terhadap intensi pemakaian alat kontrasepsi 

pasca melahirkan. 

 

Kuesioner pengukuran hubungan pada setiap 

faktor yang dapat mempengaruhi intensi 

pemakaian alat kontrasepsi pasca melahirkan pada 

ibu hamil trimester III menggunakan Theory of 

Planned Behavior. 

Analisis data menggunakan teknik spearman test. 

Laporan hasil penelitian. 
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4.10 Masalah Etik 

Prosedur penelitian telah direview dan disetujui Komisi Etik Penelitian 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga No. 1014-KEPK. Aspek etik yang 

dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah: 

4.10.1 Lembar persetujuan (informed consent) 

Lembar persetujuan atau informed consent  diberikan kepada responden 

yang menjadi subjek penelitian setelah mendapat penjelasan maksud dan tujuan 

dari penelitian. Responden dalam penelitian ini bersifat sukarela. Jika responden 

tidak bersedia, peneliti tetap menghargai dan menghormati hak-hak responden. 

Jika responden bersedia, maka harus menandatangani informed consent. 

4.10.2 Tanpa nama (anonymity) 

Penelitian ini tidak menyebutkan nama responden dalam lembar 

pengumpulan data. Nama responden diganti menggunakan kode yang hanya 

diketahui oleh peneliti agar kerahasiaan responden tetap terjaga. 

4.10.3 Kerahasiaan (confidentiality) 

Informasi yang diberikan oleh repsonden akan dijaga kerahasiaanya oleh 

peneliti. Semua data yang diberikan oleh responden kepada peneliti hanya 

dietahui oleh peneliti dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian saja. Data 

akan disimpan dengan aman oleh peneliti agar kerahasiaan informasi dari 

responden tetap terjaga. 

4.10.4 Asas kejujuran (veracity) dan asas menepati janji (fidelity) 

Pada asas kejujuran ini peneliti harus menyampaikan kebenaran pada 

responden. Peneliti mengatakan informasi yang sebenar-benarnya saat penelitian 

agar responden mendapatkan informasi yang akurat, komprehensif, dan objektif 
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untuk dapat dipahami dan diterima oleh responden. Peneliti memberikan lembar 

penjelasan pada responden untuk dapat dipahami oleh wali siswa dan siswa yang 

menjadi responden dalam penelitian ini.Pada asas menepati janji peneliti dan 

responden memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kesepakatan 

yang telah disepakati. 

4.10.5 Keadilan (justice) 

Keterlibatan subjek penelitian berdasarkan pemilihan yang dilakukan 

peneliti dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan serta semua subjek 

diperlukan sama dan adil. Keadilan dalam penelitian ini, diterapkan dengan 

memenuhi hak subjek untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil, dengan 

memberikan kesempatan yang sama dan menghormati persetujuan dalam 

informed consent yang telah disepakati. 

4.11 Keterbatasan Penelitian 

1. Pengisian kuesioner responden beberapa ada yang berkelompok sehingga 

responden masih bisa saling berdiskusi dan mencontek saat mengisi lembar 

kuesioner. 

2. Ada beberapa responden yang tidak mengerti maksud pertanyaan kuesioner. 

3. Penelitian ini dilakukan pada semua ibu hamil trimester III dengan paritas 

primipara, multipara dan grande multipara yang memiliki tingkat 

pengalaman yang berbeda terkait pemakaian alat kontrasepsi sebelumnya. 

Responden yang memiliki pengalaman sebelumnya cenderung memiliki 

intensi yang tinggi untuk memakai alat kontrasepsi. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang meliputi: 

gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik demografi responden yang 

meliputi data umum yaitu usia, pendidikan terakhir, kali kehamilan, jumlah anak, 

jenis KB yang ingin digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan hasil penelitian 

sesuai dengan tujuan dan hipotesis penelitian dan teori pada pembahasan.  

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Puskesmas Rangkah merupakan satu dari 3 puskesmas yang berada di 

wilayah Kecamatan Tambaksari. Puskesmas Rangkah mempunyai layanan 

fasilitas unggulan, diantaranya; puskesmas sore, poli paliatif, poli psikologi dan 

posyandu remaja. Bagian loket dan poli umum berada di bagian depan puskesmas, 

sedangkan di bagian belakang puskesmas ada ruang poli TB, KIA, poli gizi, poli 

paliatif dan psikologi dan ruang konseling sanitasi. Puskesmas Rangkah memiliki 

Hari Senin, Kamis dan Sabtu untuk layanan pemeriksaan ibu hamil. Edukasi 

terkait alat kontrasepsi dilakukan di hari pemeriksaan ibu hamil dilakukan. 

Puskesmas Rangkah memiliki layanan untuk pemasangan KB sesuai kebutuhan. 

Puskesmas Gading merupakan puskesmas dengan jumlah data pengunjung 

layanan terbanyak di wilayah Kecamatan Tambaksari menurut data Profil 

Kesehatan Kota Surabaya. Puskesmas Gading memiliki 3 lantai, lantai dasar dan 

lantai 2 digunakan sebagai pelayanan kesehatan sedangkan lantai teratas 
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merupakan ruang Tata Usaha. Lantai dasar memiliki fasilitas seperti poli TB, 

UGD, KIA dan poli umum. Hari kunjungan pemeriksaan ibu hamil di puskesmas 

ini adalah Hari Selasa dan Kamis. Puskesmas ini juga memiliki layanan KB yang 

sudah diberlakukan. 

Puskesmas Pacarkeling merupakan puskesmas yang memiliki poli paliatif 

sebagai layanan unggulannya. Puskesmas ini memiliki fasilitas layanan kesehatan 

seperti; poli umum, poli gigi, poli TB, KIA, konsultasi gizi dan laboratorium. 

Ruang Tata Usaha berada di lantai 2. Poli KIA pada puskesmas ini melayani KB, 

pemeriksaan ibu hamil, konsultasi calon pengantin dan imunisasi/vaksin. 

Pelayanan KB biasa dilakukan pada Hari Sabtu. 

5.1.2 Karakteristik Demografi Responden 

Karakteristik demografi responden meliputi data umum yaitu usia, 

pendidikan terakhir, kali kehamilan, jumlah anak  

Tabel 5.1 Karakteristik Demografi Responden 
Parameter Frekuensi % 

Usia 16-35 tahun 

> 35 tahun 

Total 

73 

13 

86 

84,9 

15,1 

100,0 

Pendidikan Terakhir SD 

SMP 

SMA 

Perguruan Tinggi 

Total 

6 

7 

51 

22 

86 

7,0 

8,1 

59,3 

25,6 

100,0 

Kali Kehamilan 1 

2-3 

> 4 

Total 

35 

42 

9 

86 

40,7 

48,8 

10,5 

100,0 

Jumlah Anak Belum ada 

1 

2 

> 3 

Total 

34 

25 

19 

8 

86 

39,5 

29,1 

22,1 

9,3 

100,0 
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Berdasarkan tabel 5.1 mengenai karakteristik demografi responden 

didapatkan hasil  bahwa terdapat 73 (84,9%) berusia 16-35 tahun. Pada data 

pendidikan terakhir diketahui bahwa sebagian besar SMA 51 (59,3%). 

Berdasarkan kali kehamilan responden, diperoleh hasil bahwa sebanyak 9 (10,5%) 

responden sudah hamil > 4 kali. Sebagian besar responden belum memiliki anak 

dan merupakan kehamilan yang pertama. 

5.1.3 Distribusi Intensi Pemakaian Alat Kontrasepsi Pasca Melahirkan pada 

Ibu Hamil Trimester III. 

Tabel 5.2 Distribusi Intensi Pemakaian Alat Kontrasepsi Pasca Melahirkan pada 

Ibu Hamil Trimester III. 

Jenis Alat Kontrasepsi 

yang Ingin Digunakan 

Frekuensi % 

Suntik 

Pil 

IUD 

Steril 

Kondom 

Sederhana 

Implan 

Tidak Ada 

Total 

20 

9 

14 

3 

1 

1 

1 

37 

86 

23,3 

10,5 

16,3 

3,5 

1,2 

1,2 

1,2 

43,0 

100,0 

Berdasarkan tabel 5.2 didapatkan hasil bahwa sebanyak 37 (43,0%) 

responden tidak memiliki keinginan untuk memakai alat kontrasepsi < 1 tahun 

setelah melahirkan sesuai anjuran pemerintah karena dianggap tidak aman dan 

mahal. Ditinjau dari data demografi, alasan sebagian besar responden adalah 

masih memiliki anak yang belum lebih dari 2. Jenis alat kontrasepsi yang 

dominan dipilih adalah non-MKJP jenis suntik. 
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5.1.4 Hubungan Attitude Toward The Behavioral dengan Intensi Pemakaian 

Alat Kontrasepsi Pasca Melahirkan pada Ibu Hamil Trimester III. 

Tabel 5.3 Cross Tabulation Hubungan antara Attitude Toward The Behavioral 

dengan Intensi Pemakaian Alat Kontrasepsi Pasca Melahirkan pada Ibu Hamil 

Trimester III. 

Berdasarkan tabel 5.3 didapatkan hasil bahwa sebanyak 10 (11,6%) dari 

total keseluruhan 86 responden memiliki attitude toward the bahavioral yang 

positif dalam pemakaian alat kontrasepsi pasca melahirkan pada ibu hamil 

trimester III. 

5.1.5 Hubungan Subjective Norm dengan Intensi Pemakaian Alat 

Kontrasepsi Pasca Melahirkan pada Ibu Hamil Trimester III. 

Tabel 5.4 Cross Tabulation Hubungan antara Subjective Norm dengan Intensi 

Pemakaian Alat Kontrasepsi Pasca Melahirkan pada Ibu Hamil Trimester III. 

Attitude 

Toward The 

Behavioral 

(sikap) 

  Intensi    Total %  

Rendah % Sedang % Tinggi %    

Negatif 

Positif 

Total 

11 

1 

12 

12,8 

1,2 

14,0 

44 

19 

63 

51,1 

22,1 

73,2 

1 

10 

11 

1,2 

11,6 

12,8 

56 

30 

86 

65,1 

34,9 

100 

 

Uji statistik Spearman Rho Test p = 0,000 r= 0,440  

Subjective 

Norm 

(norma 

subjektif) 

  Intensi    Total %  

Rendah % Sedang % Tinggi %    

Kurang 

Cukup 

Baik 

Total 

6 

6 

0 

12 

7,0 

7,0 

0 

14,0 

1 

59 

3 

63 

1,2 

68,6 

3,5 

73,3 

0 

2 

9 

11 

0 

2,3 

10,5 

12,8 

7 

67 

12 

86 

8,1 

77,9 

14,0 

100 

 

Uji statistik Spearman Rho Test p = 0,000 r= 0,725  
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Berdasarkan tabel 5.4 diperoleh hasil bahwa sebanyak 9 (10,5%) dari total 

86 responden memiliki subjective norm yang baik dan memiliki intensi yang 

tinggi dalam pemakaian alat kontrasepsi pasca melahirkan pada ibu hamil 

trimester III. 

 

 

5.1.6 Hubungan Perceived Behavioral Control dengan Intensi Pemakaian 

Alat Kontrasepsi Pasca Melahirkan pada Ibu Hamil Trimester III. 

Tabel 5.5 Cross Tabulation Hubungan antara Perceived Behavioral Control 

dengan Intensi Pemakaian Alat Kontrasepsi Pasca Melahirkan pada Ibu Hamil 

Trimester III. 

Berdasarkan tabel 5.5 didapatkan hasil bahwa sebanyak 58 (67,4%) 

responden dari total 86 orang memiliki perceived behavioral control dengan 

intensi yang sedang dalam pemakaian alat kontrasepsi pasca melahirkan pada ibu 

hamil trimester III. 

5.1.7 Nilai Uji Hubungan Spearman Rho Antar Variabel 

Tabel 5.6 Nilai Uji Hubungan Hubungan Spearman Rho  Antar Variabel  

Variabel yang berhubungan 

dengan Intensi Pemakaian Alat 

Kontrasepsi Pasca Melahirkan 

pada Ibu Hamil Trimester III 

p value Koefisien 

Korelasi 

Keterangan 

Attitude Toward The Behavioral 

(sikap) 

0,000 0,440 Berhubungan 

signifikan searah 

Perceived 

Behavioral Control 

(kontrol perilaku 

yang dipersepsikan) 

  Intensi    Total %  

Rendah % Sedang % Tinggi %    

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Total 

6 

6 

0 

12 

7,0 

7,0 

0 

14,0 

2 

58 

3 

63 

2,3 

67,4 

3,5 

73,2 

0 

3 

8 

11 

0 

3,5 

9,3 

12,8 

8 

67 

11 

86 

9,3 

77,9 

12,8 

100 

 

Uji statistik Spearman Rho Test p = 0,000 r= 0,673  
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dengan tingkat 

korelasi sedang 

Subjective Norm 

(norma subjektif) 

0,000 0,725 Berhubungan 

signifikan searah 

dengan tingkat 

korelasi tinggi 

Perceived Behavioral Control 

(kontrol perilaku yang 

dipersepsikan) 

0,000 0,673 Berhubungan 

signifikan searah 

dengan tingkat 

korelasi tinggi 

Berdasarkan hasil uji analisis menggunakan Spearman Rho Test 

didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan searah  dengan tingkat 

korelasi sedang antara attitude toward the behavioral dengan intensi pemakaian 

alat kontrasepsi pasca melahirkan pada ibu hamil trimester III. Terdapat hubungan 

yang signifikan searah dengan tingkat korelasi tinggi antara subjective norm 

dengan intensi pemakaian alat kontrasepsi pasca melahirkan pada ibu hamil 

trimester III. Terdapat hubungan yang signifikan searah dengan tingkat korelasi 

tinggi antara perceived behavioral control dengan intensi pemakaian alat 

kontrasepsi pasca melahirkan pada ibu hamil trimester III. 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Hubungan Attitude Toward The Behavioral (sikap) dengan Intensi 

Pemakaian Alat Kontrasepsi Pasca Melahirkan pada Ibu Hamil 

Trimester III. 

Sebagian besar responden ibu hamil trimester III yang memiliki attitude 

toward the behavioral (sikap) positif sebagian besar memiliki intensi yang sedang 

dalam pemakaian alat kontrasepsi pasca melahirkan. Hanya terdapat 10 (11,6%) 

responden yang memiliki attitude toward the behavioral positif dan intensi yang 
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tinggi. Hal ini dibuktikan dari hasil uji analisis menggunakan Spearman Rho Test 

yang hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan searah 

dengan tingkat hubungan yang sedang antara attitude toward the behavioral 

dengan intensi. Hasil analisis menyebutkan bahwa responden yang memiliki 

attitude toward the behavioral positif tidak selalu memunculkan intensi yang 

tinggi. Hal tersebut berlaku sebaliknya, responden dengan attitude toward the 

behavioral yang negatif tidak selalu memunculkan intensi yang rendah terhadap 

pemakaian alat kontrasepsi pasca melahirkan.  

 Menurut hasil penelitian, sebanyak 44 (51,1%) dari total 86 responden 

menjawab setuju pada item pertanyaan kuesioner attitude toward the behavioral 

nomor 5 terkait pemakaian alat kontrasepsi paling efektif dilakukan < 1 tahun 

setelah melahirkan dengan dominasi pendidikan terakhir SMA. Responden yang 

menjawab setuju sebagian besar berada di rentang usia 21-30 tahun. Setengah dari 

jumlah responden memiliki niat dalam pemakaian alat kontrasepsi pasca 

melahirkan. Disisi lain, sebagian ibu hamil mengatakan tidak setuju menggunakan 

alat kontrasepsi < 1 tahun setelah melahirkan karena takut mempengaruhi ASI. 

Responden setuju bahwa alat kontrasepsi akan memperburuk produksi dan 

kualitas ASI. Sebagian lagi ada responden yang tidak ingin memakai alat 

kontrasepsi karena beranggapan akan menyebabkan infertilisasi/kemandulan yang 

menyebabkan susah hamil lagi. Hal ini banyak dialami oleh ibu primigravida yang 

merasa takut jika kelak tidak dapat hamil lagi karena alat kontrasepsi akan 

menghambat proses terjadinya kehamilan secara sengaja. Ditinjau dari 
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karakteristik data demografi, rendahnya attitude toward the bahavioral terhadap 

intensi pemakaian alat kontrasepsi pasca melahirkan disebabkan oleh usia 

responden yang masih 16-35 tahun (usia produktif) dan jumlah anak yang masih 1 

dan atau merupakan kehamilan yang pertama. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ruwayda (2014) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara sikap dengan 

penggunaan kontrasepsi pasca melahirkan. Penelitian ini membuktikan bahwa 

responden yang memiliki sikap negatif cenderung tidak memakai kontrasepsi 

pasca melahirkan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Huda et al. (2016) 

mengatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara sikap dengan perilaku 

penggunaan alat kontrasepsi. Penelitian ini dilakukan pada 37 responden dan 

sebagai hasilnya sikap yang positif akan memunculkan perilaku yang mendukung 

penggunaan alat kontrasepsi. Sikap merupakan dasar yang paling penting terhadap 

ketersediaan mengikuti program KB.  

Sikap yang dimaksud juga termasuk perasaan akan sesuatu yang ingin 

dicapai individu dari perilaku yang dilakukan (Nuary, 2010). Menurut Sobur 

(2009) sikap merupakan kecenderungan bertindak, berpikir, berpersepsi, dan 

merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Sikap merupakan suatu 

proses penilaian yang dilakukan oleh individu terhadap suatu objek/stimulus yang 

diberikan. Sikap menggambarkan keyakinan akan nilai positif atau negatif untuk 

menampilkan tindakan/perilaku individu (Fatimah, 2014). Sikap merupakan hasil 
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hubungan antara perilaku dengan manfaat dan kerugian yang mungkin timbul jika 

individu melakukannya atau tidak.  

Berdasarkan hasil yang didapatkan, tenaga kesehatan diharapkan dapat 

menggalakkan program bernama Program Perencanaan Penggunaan KB setelah 

bersalin (P4K) yang sudah ada sejak tahun 2007. Hal ini cukup penting 

didasarkan pada kembalinya kesuburan seorang wanita sekitar 45 hari pasca 

bersalin. Sebagian responden tidak ingin memakai kontrasepsi pasca melahirkan 

karena dianggap mempunyai banyak kerugian dibandingkan dengan manfaat. 

Responden yang berniat menggunakan kontrasepsi pasca melahirkan sesuai aturan 

pemerintah lebih memilih menggunakan non-MKJP jenis suntik yang tidak efektif 

jika dibandingkan dengan MKJP. Pemahaman yang salah diharapkan dapat segera 

di luruskan sesuai dengan fakta dan ilmu yang ada. Mengingat kehamilan yang 

terlalu banyak dan terlalu dekat akan berdampak pada kejadian kehamilan 

berisiko tinggi. Kesadaran akan pentingnya berkontrasepsi pasca melahirkan 

diharapkan mampu menaikkan derajat kesehatan ibu dan anak. 

5.2.2 Hubungan Subjective Norm (Norma Subjektif) dengan Intensi 

Pemakaian Alat Kontrasepsi Pasca Melahirkan pada Ibu Hamil 

Trimester III. 

Sebagian besar responden memperoleh dukungan subjective norm yang 

cukup dengan tingkat intensi cukup. Menurut hasil penelitian, semakin kurang 

subjective norm yang diperoleh responden, maka tingkat intensi akan semakin 

rendah. Sebaliknya, semakin baik subjective norm yang didapatkan maka semakin 
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tinggi pula intensi yang dihasilkan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji Spearman 

Rho Test yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan searah dengan 

tingkat korelasi tinggi antara subjective norm dengan intensi dalam pemakaian 

alat kontrasepsi pasca melahirkan pada ibu hamil trimester III. 

 Pengaruh subjective norm terbanyak yang diperoleh responden adalah dari 

tenaga kesehatan (dokter/bidan). Sebanyak 66 (76,7%) dari total 86 orang 

responden menjawab setuju terhadap adanya saran dari tenaga kesehatan. Hasil 

analisis data didapatkan bahwa sekitar hampir setengah responden yang setuju 

tersebut memiliki intensi untuk memakai alat kontrasepsi < 1 tahun setelah 

melahirkan. Beberapa diantaranya tidak berniat memakai alat kontrasepsi < 1 

tahun setelah melahirkan karena suami tidak memperbolehkannya. Saran suami 

dalam penelitian ini sangat berpengaruh terhadap subjective norm responden 

setelah tenaga kesehatan (dokter/bidan). Hal ini terjadi karena responden dan 

suami sepakat untuk menambah anak lagi sesuai impian dalam waktu dekat. 

Selain tidak adanya dukungan dari suami, faktor lain seperti keyakinan akan 

larangan agama dalam pemakaian alat kontrasepsi menyebabkan intensi 

responden menjadi rendah. Terdapat 18 (20,9%) setuju terkait pertanyaan yang 

berkaitan dengan larangan agama dalam berkontrasepsi dengan distribusi jumlah 

anak hanya 1 ada 4 (4,7%) responden, anak 2 ada 2 (2,3%) responden, anak > 3 

ada 5 (5,8%) responden, sisanya 7 (8,1%) belum mempunyai anak sebelumnya. 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnaeni (2015) 

menyatakan bahwa dukungan suami yang kurang membuat minat ibu hamil untuk 
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memakai alat kontrasepsi pasca melahirkan berada di rentang rendah. Penelitian 

Huda et al. (2016) menyebutkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

dukungan suami dengan penggunaan alat kontrasepsi pada istri. Dukungan dari 

tenaga kesehatan dinilai berhubungan dengan penggunaan alat kontrasepsi, hal ini 

dibuktikan oleh penelitian Ruwayda (2014) mengatakan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara peran tenaga kesehatan dengan penggunaan alat 

kontrasepsi pasca melahirkan. Dilihat dari sisi agama/keyakinan, penelitian yang 

dilakukan oleh Juliaan & Anggraeni (2015) memaparkan bahwa responden yang 

melakukan konseling dengan guru spiritual enam bulan terakhir sebelum survey 

ternyata melakukan KB pasca melahirkan dengan total 78%. Pengaruh tokoh 

agama atau masyarakat yang termasuk orang-orang yang dipercaya oleh individu 

berperan besar dalam keputusan memakai alat kontrasepsi.  

Menurut Wayan et al (2015) norma subjektif memiliki dua aspek pokok 

yang meliputi keyakinan akan harapan dan harapan norma referensi. Keyakinan 

akan harapan dan keyakinan norma referensi didapatkan dari persepsi orang lain 

yang kemudian disarankan kepada individu untuk dapat dilakukan atau tidak 

dilakukan. Pengukuran norma subjektif menggunakan skala subjective norm 

dengan indikator keyakinan peran orang terdekat, seperti; keluarga, pasangan, 

lingkungan sosial, orang yang dianggap ahli, dll. Menurut Ramdhani (2011) 

norma subjektif adalah persepsi yang dihasilkan oleh individu terkait harapan dari 

orang lain mengenai dilakukan atau tidaknya suatu perilaku. Hubungan yang 

dijalin oleh individu dikategorikan menjadi vertikal dan horizontal. Hubungan 
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vertikal misalnya; profesor ke mahasiswa, guru ke murid, orang tua ke anak. 

Sedangkan, hubungan horizontal terjadi antara individu dengan orang lain yang 

dianggap setara dengan dirinya. Menurut Nursalam (2016) norma subjektif adalah 

kayakinan individu terkait persetujuan orang lain untuk mewujudkan suatu 

perilaku. Orang lain yang dimaksud antara lain: pasangan, orang tua, 

agama/kepercayaan, lingkungan sosial, orang yang dianggap ahli di bidangnya. 

Rujukan/saran yang diberikan orang lain (orang yang dipercaya) akan menjadi 

sumber berpikir seseorang melakukan/tidak melakukan suatu perilaku. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh subjective norm terbesar 

diberikan oleh tenaga kesehatan (dokter/bidan). Namun, sebagian responden 

berpendapat bahwa suami tidak memperbolehkan berkontrasepsi pasca 

melahirkan. Hal ini dapat diatasi dengan cara menghimbau suami dan istri untuk 

mengikuti konseling kehamilan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati untuk 

mendiskusikan terkait hal-hal yang berkaitan dengan proses kehamilan hingga 

melahirkan. Konseling bagi suami dan istri diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan terkait hal-hal yang sangat dianjurkan untuk dilakukan selama hamil 

sampai melahirkan, salah satunya membahas program KB pasca melahirkan. 

5.2.3 Hubungan Perceived Behavioral Control (Kontrol Perilaku yang 

Dipersepsikan) dengan Intention (Intensi) Pemakaian Alat Kontrasepsi 

Pasca Melahirkan pada Ibu Hamil Trimester III.  

Setengah lebih dari responden penelitian memiliki perceived control 

behavioral yang berada pada tingkat sedang. Pada hasil analisis didapatkan 
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kesimpulan bahwa semakin tinggi perceived behavioral control maka semakin 

tinggi intensi responden dalam pemakaian alat kontrasepsi pasca melahirkan, 

begitu pula sebaliknya. Hal ini didukung dengan hasil uji analisis hubungan yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan searah dengan tingkat 

korelasi tinggi antara perceived behavioral control dengan intensi pemakaian alat 

kontrasepsi pasca melahirkan.  

Terdapat 47 (54,7%) dari 86 responden tahu tentang kegunaan alat 

kontrasepsi dan memiliki intensi untuk memakai alat kontrasepsi setelah 

melahirkan karena efektif untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan 

(kebobolan). Hampir lebih dari setengah keseluruhan responden  setuju untuk 

memakai alat kontrasepsi pasca melahirkan jika rumahnya dekat dengan layanan 

kesehatan (puskesmas/rumah sakit), namun hanya terdapat sebagian yang 

berkeinginan memakai alat kontrasepsi < 1 tahun pasca melahirkan sesuai anjuran 

pemerintah. Hasil analisis menyebutkan sebagian kecil merasa malu memakai alat 

kontrasepsi sehingga tidak mempunyai intensi untuk berkontrasepsi karena 

beranggapan akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Faktor lain yang memberikan 

pengaruh adalah ada tidaknya pengalaman sebelumnya dalam penggunaan alat 

kontrasepsi. Sebanyak 36 (41,9%) dari 86 orang belum pernah menggunakan 

kontrasepsi sebelumnya tidak memiliki keinginan untuk berkontrasepsi pasca 

melahirkan karena menganggap pemakaian alat kontrasepsi tidak aman 

(menimbulkan efek samping yang berbahaya). Sebagian lagi memiliki intensi 

rendah karena ingin menambah jumlah anak lagi sesuai impian. Hal ini 
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dikarenakan, sebagian besar responden yang belum berpengalaman adalah ibu 

hamil primigravida yang masih ingin menambah anak lagi. Ditinjau dari segi data 

demografi responden, tingginya perceived behavioral control terbanyak berada di 

rentang usia produktif dan berniat untuk menjarakkan kehamilan berikutnya 

dengan memilih untuk memakai alat kontrasepsi < 1 tahun pasca melahirkan. 

Penelitian lain yang mendukung hasil penelitian ini dilakukan oleh 

Ruwayda (2014) didapatkan dari sebagian besar responden yang berpengetahuan 

baik akan menjadi akseptor KB pasca melahirkan begitupun sebaliknya. 

Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perceived 

behavioral control seseorang. Ditinjau dari segi pengetahuan, penelitian yang 

dilakukan oleh Megawati, Febi & Adisty (2015) didapatkan hasil bahwa 

pengguna alat kontrasepsi didominasi oleh responden yang berpengetahuan baik. 

Analisis yang dilakukan oleh peneliti mengatakan bahwa rendahnya pengetahuan 

PUS akan alat kontrasepsi disebabkan oleh kurangnya pengenalan atau promosi 

yang berkaitan dengan motode kontasepsi. Terutama adalah wilayah yang 

letaknya cukup jauh dari puskesmas yang ada. Penelitian lain oleh Septalia & 

Puspitasari (2016) terkait biaya pemasangan alat kontrasepsi menunjukkan bahwa 

ada hubungan antara biaya pemasangan alat kontrasepsi dengan pemakaiannya. 

Presentase pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non  MKJP) murah 

lebih banyak daripada akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 

murah. 
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Menurut Ajzen (2005) PBC ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya 

berupa kesiapan (peralatan, kompatibelitas, kompetensi dan kesempatan). Jika 

individu memiliki keyakinan yang kuat akan ketersediaan sumber daya yang 

dimilikinya, semakin kuat pula persepsi kontrol perilaku yang dihasilkan. 

Tingginya persepsi kontrol yang dimiliki individu akan membuatnya semakin 

termotivasi untuk berhasil dengan bantuan sumber daya yang dimilikinya dan 

kesulitan yang dihadapi akan dapat teratasi (Ramdhani, 2011). Perceived 

Behavioral Control merupakan faktor yang diyakini individu dapat memfasilitasi 

atau bahkan menghambat suatu perilaku terbentuk (Wayan et al., 2015). PBC 

adalah suatu keyakinan individu akan adanya hambatan (kesulitan) atau dukungan 

(kemudahan) dalam melakukan suatu  perilaku (Ramdhani, 2011). 

Sebagian responden tahu tentang kegunaan alat kontrasepsi dan memiliki 

keinginan untuk berkontrasepsi pasca melahirkan karena dianggap efektif dalam 

mencegah kehamilan yang tidak diinginkan (kebobolan). Namun tidak banyak 

responden yang berkeinginan untuk memakai alat kontrasepsi karena malu dan 

menimbulkan rasa tidak nyaman. Diharapkan tenaga kesehatan dapat 

mengungkap faktor apa yang mengakibatkan seseorang malu dan tidak nyaman 

untuk memakai alat kontrasepsi. Pengetahuan yang kurang akan berbagai jenis 

alat kontrasepsi dapat menjadi salah satu faktor penyebab ketidaknyamanan 

seseorang untuk berkontrasepsi. Penjelasan mengenai efek samping dan manfaat 

perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan, sehingga calon akseptor dapat memilih 

jenis alat kontrasepsi yang ingin digunakan sesuai dengan keinginannya.  
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Rangkah, Gading 

dan Pacarkeling didapatkan hasil bahwa attitude toward the behavioral yang 

positif akan menghasilkan intensi yang tinggi terhadap pemakaian alat 

kontrasepsi pasca melahirkan pada ibu hamil trimester III. 

2. Ibu hamil trimester III yang mendapatkan dukungan dari orang tua, suami, 

tenaga kesehatan, agama dan lingkungan sosial yang baik akan 

menghasilkan tingginya intensi terhadap pemakaian alat kontrasepsi pasca 

melahirkan. 

3. Tingginya perceived behavioral control (pengetahuan, kesiapan dan 

pengalaman) yang dimiliki oleh ibu hamil trimester III berdampak terhadap 

tingginya intensi pemakaian alat kontrasepsi pasca melahirkan. 

6.2 Saran 

1. Bagi Perawat 

Perawat sebagai tenaga kesehatan diharapkan mampu memberikan 

pemahaman bahwa pemakaian alat kontrasepsi pasca melahirkan penting 

untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Penjelasan mengenai 

batas waktu yang efektif dalam pemakaian alat kontrasepsi dan jenis 

kontrasepsi yang sangat dianjurkan pemerintah perlu ditekankan lagi. 
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2. Bagi Responden 

Responden diharapkan mengikuti konseling bersama dengan suami untuk 

mengetahui hal-hal apa saja yang harus dianjurkan untuk dilakukan selama 

hamil sampai melahirkan, khususnya penggunaan alat kontrasepsi pasca 

melahirkan.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor yang berhubungan 

dengan intensi pemilihan jenis alat kontrasepsi yang ingin digunakan pasca 

melahirkan. 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Fasilitas Pengambilan Data Penelitian 
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Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian BakesBanpol 
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Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian Dinas Kesehatan 
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Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian Dinas Kesehatan 
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Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian Puskesmas Rangkah Surabaya 
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Lampiran 6. Surat Keterangan Penelitian Puskesmas Gading Surabaya 
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Lampiran 7. Surat Keterangan Penelitian Puskesmas Pacarkeling Surabaya 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



IR – PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

91 
 

 

SKRIPSI ANALISA FAKTOR YANG... Shanti Indah 
 

Lampiran 8. Surat Uji Etik 
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Lampiran 9 

 

PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Saya sebagai peneliti,  

Nama : Shanti Indah Lestari 

NIM : 131411131036 

Prodi : Pendidikan Ners  

Fakultas : Keperawatan  

Universitas : Airlangga 

 

Saya bermaksud melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. 

 

Judul Penelitian : Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Intensi Pemakaian       

Alat Kontrasepsi Pasca Melahirkan pada Ibu Hamil Trimester 

III. 

 

Tujuan Penelitian 

Menganalisis faktor yang berhubungan dengan intensi pemakaian alat kontrasepsi 

pasca melahirkan pada ibu hamil trimester III. 

 

Perlakuan yang diterapkan pada subyek 

Desain penelitian ini adalah deskriptif korelasional yaitu untuk menjelaskan dan 

menganalisis hubungan antar variable. Penelitian dilakukan dengan tata cara 

sebagai berikut: 

1. Responden yang diteliti adalah ibu hamil trimester III yang sedang melakukan 

kunjungan pemeriksaan kehamilan di Puskesmas Rangkah, Pacarkeling dan 

Gading Surabaya. 

2. Peneliti memberikan penjelasan mengenai tujuan dan prosedur penelitian. Jika 

bersedia menjadi responden, responden diminta untuk mengisi informed 

consent penelitian.  

3. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan di kuesioner dengan waktu 

kurang lebih 10-15 menit.  

4. Selama proses pengisian kuesioner peneliti memberikan penjelasan apabila 

responden tidak mengerti dengan maksud pertanyaan. 

 

Manfaat 

Memberikan informasi terkait pentingnya pemakaian alat kontrasepsi pasca 

melahirkan pada ibu hamil trimester III. 

 

Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan ibu hamil trimester 

III dalam penelitian ini. 

 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan ibu hamil trimester III dalam penelitian ini bersifat sukarela dan 

berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan dampak yang 

merugikan ibu hamil dan apabila dalam penelitian ini ibu hamil tidak bersedia 



IR – PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

93 
 

 

SKRIPSI ANALISA FAKTOR YANG... Shanti Indah 
 

dijadikan responden maka peneliti akan mencari ibu hamil lainnya untuk 

dijadikan responden. 

 

Jaminan kerahasiaan data 

Dalam penelitian ini, semua data dan informasi identitas ibu hamil trimester III 

dijaga kerahasiaanya yaitu dengan tidak mencantumkan identitas ibu hamil secara 

jelas dan pada laporan penelitian nama orang diubah menjadi kode. 

 

Adanya insentif untuk subyek 

Seluruh subyek penelitian tidak mendapatkan insentif berupa uang/biaya 

transportasi tetapi akan memperoleh souvenir berupa botol minum. 

 

Solusi 

Setelah mengisi kuesioner, diharapkan ibu hamil trimester III mendapatkan 

informasi terkait pentingnya akan pemakaian alat kontrasepsi pasca melahirkan. 

 

Informasi tambahan 

Subjek penelitian dapat menanyakan semua hal yang berkaitan dengan penelitian 

ini dengan menghubungi peneliti: 

Shanti Indah Lestari 

Telp.  : 081931604561 

Email : shantilestari25@gmail.com 

 

Demikian penjelasan dari saya selaku peneliti, dengan penjelasan ini besar 

harapan saya agar ibu hamil dapat berpartisipasi dalam penelitian yang saya 

laksanakan.Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan partisipasi ibu dalam 

penelitian ini. 

 

 

   Surabaya, 2 Mei 2018 

                 Dosen Pembimbing                                 Peneliti 

 

 

 

(Tiyas Kusumaningrum, S.Kep.Ns., M.Kep)           Shanti Indah Lestari 

             NIP. 19830703201404200                                 NIM.131411131036 
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Lampiran 10 

 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

Kepada Yth,  

Ibu Responden  

Di Tempat 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : Shanti Indah Lestari 

NIM   : 131411131036 

Fakultas  : Keperawatan Universitas Airlangga 

Saat ini, saya sedang melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor yang 

Berhubungan dengan Intensi Pemakaian Alat Kontrasepsi Pasca Melahirkan pada 

Ibu Hamil Trimester III” sebagai syarat kelulusan. Saya mohon kesediaan dan 

persetujuan ibu untuk membantu pelaksanaan penelitian ini dengan bersedia 

menjadi responden, menandatangai lembar persetujuan, mengisi kuesioner. 

Jawaban ibu akan dijaga kerahasiaannya karena hanya akan digunakan untuk 

kepentingan penelitian.  

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan 

kesediaannya saya ucapkan terima kasih. 

 

     Surabaya, 2 Mei 2018 

                          Peneliti 

 

 

 

Shanti Indah Lestari 
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Lampiran 11 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : 

Umur : 

Alamat : 

Telah mendapatkan penjelasan mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul “Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Intensi 

Pemakaian Alat Kontrasepsi Pasca Melahirkan pada Ibu Hamil Trimester 

III” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek 

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur penelitian 

Saya juga mendapatkan kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai 

penelitian tersebut. Oleh karena itu saya (BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*) 

secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan penuh kesadaran serta 

tanpa keterpaksaan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa 

tekanan dari pihak manapun. 

      Surabaya,         2018 

          Peneliti,                                                      Responden, 

 

 

 

Shanti Indah Lestari                                             (                               ) 

                                                            Saksi 

 

(                                      ) 

*Coret salah satu 
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Lampiran 12 

LEMBAR KUESIONER ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN 

DENGAN INTENSI PEMAKAIAN ALAT KONTRASEPSI PASCA 

MELAHIRKAN PADA IBU HAMIL TRIMESTER III 

A. DATA RESPONDEN 

Isilah data berikut dengan sebenar-benarnya, berilah tanda ( √ ) pada pilihan 

jawaban yang tersedia 

1. No. Responden : 

2. Tanggal Pengisian : 

3. Usia : 

 < 16 tahun 

 16-35 tahun 

 > 35 tahun 

4. Pendidikan Terakhir :  

 SD 

 SMP 

 SMA 

 Perguruan Tinggi 

5. Kehamilan ke : ........................ (sebutkan) 

6. Jumlah anak : 

 0  

 1 

 2 

 > 3 
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B. KUESIONER ATTITUDE TOWARD THE BEHAVIORAL (sikap) 

Pilihlah salah satu jawaban sesuai pendapat anda dengan memberi tanda ( √ ) pada 

kolom yang disediakan. 

Keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

S  : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

No. Pernyataan STS TS S SS 

1. Memakai alat kontrasepsi setelah melahirkan 

sangat efektif dan aman dalam mencegah 

kehamilan. 

    

2. Memakai alat kontrasepsi setelah melahirkan 

mempunyai banyak manfaat.  

    

3. Memakai alat kontrasepsi setelah melahirkan 

menyebabkan infertilisasi/kemandulan. 

    

4. Memakai alat kontrasepsi hormonal setelah 

melahirkan akan mengganggu fungsi seksual. 

    

5.  Pemakaian alat kontrasepsi paling efektif dilakukan 

< 1 tahun setelah melahirkan. 

    

 

6. 

 

Memakai alat kontrasepsi setelah melahirkan akan 

mempengaruhi ASI (Air Susu Ibu). 

    

7. Memakai alat kontrasepsi setelah melahirkan akan 

mengurangi angka kehamilan yang tidak diinginkan 

(kebobolan). 

    

8. Memakai alat kontrasepsi setelah melahirkan akan 

meningkatkan angka aborsi. 
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C. KUESIONER SUBJECTIVE NORM (norma subjektif) 

Pilihlah satu jawaban sesuai pendapat anda dengan memberi tanda ( √ ) pada kolom 

yang disediakan. 

Keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

S  : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

No. Pernyataan STS TS S SS 

1. Orang tua saya menyarankan saya untuk memakai 

alat kontrasepsi setelah melahirkan.  

    

2. Suami saya tidak memperbolehkan saya untuk 

memakai alat kontrasepsi setelah melahirkan. 

    

3. Tenaga kesehatan (dokter/bidan) menganjurkan 

saya untuk memakai alat kontrasepsi setelah 

melahirkan. 

    

4. Agama/keyakinan saya melarang untuk memakai 

alat kontrasepsi. 

    

5.  Teman saya memberitahu saya jenis alat 

kontrasepsi apa saja yang cocok untuk ibu 

menyusui. 
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D. KUESIONER PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL (Kontrol Perilaku 

yang Dipersepsikan) 

Pilihlah satu jawaban sesuai pendapat anda dengan memberi tanda ( √ ) pada kolom 

yang disediakan. 

Keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

S  : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

PENGETAHUAN 

No. Pernyataan STS TS S SS 

1. Saya tahu tentang kegunaan alat kontrasepsi.      

2. Saya tidak tahu tentang efek samping penggunaan 

alat kontrasepsi. 

    

3. Hamil lagi dalam waktu < 2 tahun setelah 

melahirkan anak pertama tidak membahayakan 

kesehatan ibu. 

    

4. Memakai alat kontrasepsi jenis (suntik progesteron) 

aman untuk ibu menyusui. 

    

 

 

 

KESIAPAN 

No. Pernyataan STS TS S SS 

5. Jika rumah saya dekat dengan fasilitas layanan 

kesehatan (puskesmas/rumah sakit) maka saya akan 

memakai alat kontrasepsi setelah melahirkan. 

    

6. Saya malu memakai alat kontrasepsi.     

7. Saya akan memakai alat kontrasepsi walaupun 

harus membayar. 
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PENGALAMAN 

No. Pernyataan STS TS S SS 

8. Saya belum pernah memakai alat kontrasepsi 

sebelumnya. 
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E. KUESIONER INTENTION (intensi/niat) 

Pilihlah satu jawaban sesuai pendapat anda dengan memberi tanda ( √ ) pada 

kolom yang disediakan. 

Keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

No. Pernyataan STS TS S SS 

1. Saya memiliki keinginan untuk memakai alat 

kontrasepsi < 1 tahun setelah melahirkan. 

    

 2. Saya memiliki keinginan untuk memakai alat 

kontrasepsi setelah melahirkan karena efektif untuk 

mencegah kehamilan yang tidak diinginkan 

(kebobolan). 

    

3. Saya tidak memiliki keinginan untuk memakai 

kontrasepsi setelah melahirkan karena membuat 

saya tidak nyaman. 

    

4. Saya tidak memiliki keinginan untuk memakai alat 

kontrasepsi setelah melahirkan karena ingin 

menambah jumlah anak lagi sesuai impian. 

    

5. Saya tidak memiliki keinginan untuk memakai alat 

kontrasepsi setelah melahirkan karena tidak aman 

(menimbulkan efek samping yang berbahaya). 

    

 

Pertanyaan nomor 1. 

Jenis kontrasepsi yang ingin saya gunakan adalah................................... . 

*(sebutkan jika ada) 
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Lampiran 13 

UJI VALIDITAS DAN REABILITAS 

Correlations Attitude Toward The Behavioral 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

VAR000

01 

R1 Pearson 

Correlation 
1 ,551

*
 ,227 ,366 ,261 ,665

**
 ,372 ,098 ,682

**
 

Sig. (2-tailed)  ,033 ,415 ,180 ,347 ,007 ,173 ,728 ,005 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

R2 Pearson 

Correlation 
,551

*
 1 ,390 ,562

*
 ,465 ,542

*
 ,423 ,438 ,822

**
 

Sig. (2-tailed) ,033  ,151 ,029 ,081 ,037 ,116 ,103 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

R3 Pearson 

Correlation 
,227 ,390 1 ,559

*
 ,155 ,106 ,320 ,455 ,580

*
 

Sig. (2-tailed) ,415 ,151  ,030 ,582 ,708 ,245 ,089 ,023 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

R4 Pearson 

Correlation 
,366 ,562

*
 ,559

*
 1 ,237 ,353 ,380 ,476 ,709

**
 

Sig. (2-tailed) ,180 ,029 ,030  ,394 ,196 ,163 ,073 ,003 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

R5 Pearson 

Correlation 
,261 ,465 ,155 ,237 1 ,346 ,341 ,641

*
 ,641

*
 

Sig. (2-tailed) ,347 ,081 ,582 ,394  ,207 ,213 ,010 ,010 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

R6 Pearson 

Correlation 
,665

**
 ,542

*
 ,106 ,353 ,346 1 ,280 ,233 ,672

**
 

Sig. (2-tailed) ,007 ,037 ,708 ,196 ,207  ,312 ,404 ,006 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

R7 Pearson 

Correlation 
,372 ,423 ,320 ,380 ,341 ,280 1 ,484 ,630

*
 

Sig. (2-tailed) ,173 ,116 ,245 ,163 ,213 ,312  ,067 ,012 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

R8 Pearson 

Correlation 
,098 ,438 ,455 ,476 ,641

*
 ,233 ,484 1 ,681

**
 

Sig. (2-tailed) ,728 ,103 ,089 ,073 ,010 ,404 ,067  ,005 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 



IR – PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

103 
 

 

SKRIPSI ANALISA FAKTOR YANG... Shanti Indah 
 

VAR000

01 

Pearson 

Correlation 
,682

**
 ,822

**
 ,580

*
 ,709

**
 ,641

*
 ,672

**
 ,630

*
 ,681

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,005 ,000 ,023 ,003 ,010 ,006 ,012 ,005  

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

 

Reabilitas 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 15 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,828 8 
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Correlations Subjective Norm 

 R1 R2 R3 R4 R5 VAR00001 

R1 Pearson Correlation 1 ,688
**
 ,491 ,113 ,490 ,776

**
 

Sig. (2-tailed)  ,005 ,063 ,688 ,064 ,001 

N 15 15 15 15 15 15 

R2 Pearson Correlation ,688
**
 1 ,286 ,490 ,302 ,776

**
 

Sig. (2-tailed) ,005  ,301 ,064 ,275 ,001 

N 15 15 15 15 15 15 

R3 Pearson Correlation ,491 ,286 1 ,395 ,642
**
 ,727

**
 

Sig. (2-tailed) ,063 ,301  ,145 ,010 ,002 

N 15 15 15 15 15 15 

R4 Pearson Correlation ,113 ,490 ,395 1 ,545
*
 ,662

**
 

Sig. (2-tailed) ,688 ,064 ,145  ,035 ,007 

N 15 15 15 15 15 15 

R5 Pearson Correlation ,490 ,302 ,642
**
 ,545

*
 1 ,776

**
 

Sig. (2-tailed) ,064 ,275 ,010 ,035  ,001 

N 15 15 15 15 15 15 

VAR00001 Pearson Correlation ,776
**
 ,776

**
 ,727

**
 ,662

**
 ,776

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,002 ,007 ,001  

N 15 15 15 15 15 15 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Reabilitas 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 15 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,796 5 
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Correlations Perceived Behavioral Control 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

VAR00

031 

R1 Pearson 

Correlation 
1 ,554

*
 ,546

*
 ,826

**
 ,642

**
 ,683

**
 ,578

*
 ,635

*
 ,877

**
 

Sig. (2-tailed)  ,032 ,035 ,000 ,010 ,005 ,024 ,011 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

R2 Pearson 

Correlation 
,554

*
 1 ,704

**
 ,571

*
 ,716

**
 ,423 ,778

**
 ,464 ,834

**
 

Sig. (2-tailed) ,032  ,003 ,026 ,003 ,117 ,001 ,082 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

R3 Pearson 

Correlation 
,546

*
 ,704

**
 1 ,440 ,546

*
 ,333 ,682

**
 ,161 ,701

**
 

Sig. (2-tailed) ,035 ,003  ,100 ,035 ,225 ,005 ,566 ,004 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

R4 Pearson 

Correlation 
,826

**
 ,571

*
 ,440 1 ,658

**
 ,587

*
 ,491 ,512 ,821

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,026 ,100  ,008 ,021 ,063 ,051 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

R5 Pearson 

Correlation 
,642

**
 ,716

**
 ,546

*
 ,658

**
 1 ,410 ,633

*
 ,555

*
 ,834

**
 

Sig. (2-tailed) ,010 ,003 ,035 ,008  ,129 ,011 ,032 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

R6 Pearson 

Correlation 
,683

**
 ,423 ,333 ,587

*
 ,410 1 ,341 ,645

**
 ,701

**
 

Sig. (2-tailed) ,005 ,117 ,225 ,021 ,129  ,214 ,009 ,004 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

R7 Pearson 

Correlation 
,578

*
 ,778

**
 ,682

**
 ,491 ,633

*
 ,341 1 ,396 ,779

**
 

Sig. (2-tailed) ,024 ,001 ,005 ,063 ,011 ,214  ,144 ,001 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

R8 Pearson 

Correlation 
,635

*
 ,464 ,161 ,512 ,555

*
 ,645

**
 ,396 1 ,698

**
 

Sig. (2-tailed) ,011 ,082 ,566 ,051 ,032 ,009 ,144  ,004 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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VAR00

031 

Pearson 

Correlation 
,877

**
 ,834

**
 ,701

**
 ,821

**
 ,834

**
 ,701

**
 ,779

**
 ,698

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,004 ,001 ,004  

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

 

Reabilitas 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 15 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,910 8 
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Correlations Intensi 

 R1 R2 R3 R4 R5 VAR00001 

R1 Pearson Correlation 1 ,688
**
 ,491 ,113 ,490 ,776

**
 

Sig. (2-tailed)  ,005 ,063 ,688 ,064 ,001 

N 15 15 15 15 15 15 

R2 Pearson Correlation ,688
**
 1 ,286 ,490 ,302 ,776

**
 

Sig. (2-tailed) ,005  ,301 ,064 ,275 ,001 

N 15 15 15 15 15 15 

R3 Pearson Correlation ,491 ,286 1 ,395 ,642
**
 ,727

**
 

Sig. (2-tailed) ,063 ,301  ,145 ,010 ,002 

N 15 15 15 15 15 15 

R4 Pearson Correlation ,113 ,490 ,395 1 ,545
*
 ,662

**
 

Sig. (2-tailed) ,688 ,064 ,145  ,035 ,007 

N 15 15 15 15 15 15 

R5 Pearson Correlation ,490 ,302 ,642
**
 ,545

*
 1 ,776

**
 

Sig. (2-tailed) ,064 ,275 ,010 ,035  ,001 

N 15 15 15 15 15 15 

VAR00001 Pearson Correlation ,776
**
 ,776

**
 ,727

**
 ,662

**
 ,776

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,002 ,007 ,001  

N 15 15 15 15 15 15 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Reabilitas 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 15 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,847 5 
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Lampiran 14 

HASIL UJI HUBUNGAN SPEARMAN RHO 

Correlations Attitude Toward The Behavioral dan Intensi 

 Attitude Toward 

The Behavioral 

Intensi 

Spearman's rho 

Attitude Toward The 

Behavioral 

Correlation Coefficient 1.000 .440
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 86 86 

Intensi 

Correlation Coefficient .440
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 86 86 

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

 

 

Correlations Subjective Norm dan Intensi 

 Subjective Norm Intensi 

Spearman's rho Subjective Norm Correlation Coefficient 
1,000 ,725

**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 86 86 

Intensi Correlation Coefficient ,725
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 86 86 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations Perceived Behavioral Control dan Intensi 

 Perceived 

Behavioral 

Control 

Intensi 

Spearman's rho 

Perceived Behavioral 

Control 

Correlation Coefficient 1.000 .673
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 86 86 

Intensi 

Correlation Coefficient .673
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 86 86 

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