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                                                           BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Keluarga Berencana (KB) merupakan tindakan yang membantu individu 

atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif tertentu, menghindari 

kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, 

mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan suami istri dan menentukan 

jumlah anak dalam keluarga (WHO, 2009). Program KB tidak hanya bertujuan 

untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, melainkan juga untuk 

memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 

(KR) yang berkualitas, menurunkan angka kematian Ibu (AKI) dan angka 

kematian bayi (AKB) serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi untuk 

membentuk keluarga kecil berkualitas (Yuhedi, 2013). 

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang dengan jumlah 

penduduk sebanyak 252.124.458 jiwa dengan luas wilayah 1.913.378,68 km2 dan 

kepadatan penduduk sebesar 131,76 jiwa/km2.Masalah yang terdapat di Indonesia 

adalah laju pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi. Perkiraan penduduk 

pertengahan (2013) sebesar 248,8 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 

sebesar 1,48%. Laju pertumbuhan ditentukan oleh kelahiran dan kematian dengan 

adanya perbaikan pelayanan kesehatan menyebabkan tingkat kematian rendah, 

sedangkan tingkat kelahiran tetap tinggi hal ini penyebab utama ledakan 

penduduk. Menekan jumlah penduduk dengan menggalakan program Keluarga 

Berencana (KB) (BPS, 2013). 

 Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah kontrasepsi yang 

dapat dipakai dalam jangka waktu lama lebih dari dua tahun, efektif dan efisien 

untuk tujuan pemakaian menjarangkan kelahiran lebih dari 3 tahun atau 

mengakhiri kehamilan pada pasangan yang sudah tidak ingin tambah anak lagi. 

Jenis metode yang termasuk dalam kelompok ini adalah metode kontrasepsi 
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mantap (pria dan wanita), implant, dan AKDR atau Intra Uterine Device (IUD) 

(Asih, 2009). 

Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) merupakan metode 

kontrasepsi yang paling efektif. Bila dilihat dari data justru terdapat 

kecenderungan pola pemakaian kontrasespi non MKJP, dimana dari 57% 

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) sebesar 43,7% menggunakan non MKJP 

dan 10,6% yang menggunakan MJKP. Pola penggunaan MKJP cenderung 

menurun 18,7% pada tahun 1991 menjadi 10,6% tahun 2012. Tingginya 

penggunaan non MKJP juga terjadi pada akseptor KB baru yaitu sebesar 82,48%, 

sedangkan yang menggunakan MKJP hanya sebesar 17,52%. Dalam mengatasi 

pertumbuhan penduduk pemerintah menerapkan kebijakan penggunaan 

kontrasepsi yang rasional, efektif dan efisien diantaranya yaitu penggunaan MKJP 

(BPS, 2013). 

Banyak faktor yang mempengaruhi akseptor dalam hal memilih alat 

kontrasepsi IUD ini. Menurut Green (2005) keputusan konsumen dalam memilih 

metode alat kontrasepsi ini tergantung dari perilaku konsumen itu sendiri. Faktor 

yang dapat menjadi penyebab perilaku adalah faktor predisposing 

(sosiodemografi, pengetahuan) , faktor pemungkin (sarana dan prasarana) , faktor 

penguat (dukungan keeluarga, penyedia layanan kesehatan). Faktor tersebut dapat 

mempengaruhi akseptor dalam hal memilih alat kontrasepsi yang diinginkan  

(Rahmi,2012) .  

Berdasarkan hasil penelitian (Silviana, 2010), pengguna alat kontrasepsi 

(akseptor KB) dipengaruhi oleh pengetahuan konseling KB yang mereka 

dapatkan, sehingga pasangan usia subur (PUS) memiliki pengetahuan yang luas 

dan tepat mengenai kekurangan dan kelebihan dari metode–metode atau alat 

kontrasepsi yang kemudian disesuaikan dengan kondisi tubuh pengguna. PUS 

tersebut juga mempertimbangkan penggunaan metode atau alat kontrasepsi secara 

rasional, efisien, dan efektif. Interaksi atau konseling yang berkualitas antara klien 

dan provider (tenaga medis) merupakan salah satu indikator yang sangat 

menentukan bagi keberhasilan program  keluarga berencana (KB). Sangat mudah 

dimengerti jika hal itu membuat tingkat keberhasilan KB di Indonesia menurun. 
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Rendahnya pemakaian kontrasepsi jangka panjang disebabkan bahwa oleh 

ketidaktahuan akseptor tentang kelebihan metode tersebut. Ketidaktahuan 

akspetor tentang kelebihan metode kontrasepsi jangka panjang disebabkan oleh 

informasi yang disampaikan petugas pelayanan KB kurang lengkap        

(Maryatun, 2009). 

Tabel 1.1 Data Pencapaian MKJP Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat 

Target Yang Dicapai Sampai Dengan November 2016 

NO Kecamatan Pencapaian MKJP (%) 

1 Gambir 85.78 

2 Sawah Besar 61.67 

3 Kemayoran 73.15 

4 Senen 95.17 

5 Cempaka Putih 87.07 

6 Menteng 124.43 

7 Tanah Abang 66.86 

8 Johar Baru 91.30 

Sumber: Laporan BKKBN 2016 

Menurut data diatas persentase pencapaian MKJP di kecamatan Sawah 

Besar adalah yang terendah diantara kecamatan lain di kota administrasi Jakarta 

Pusat, Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

hubungan konseling KB terhadap pemilihan kontrasepsi jangka panjang di 

kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat . 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

agar diketahuinya hubungan faktor pendorong dalam hal ini  konseling KB 

terhadap pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang di Kecamatan Sawah 

Besar . 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

a. Bagaimana karakteristik responden mengenai Hubungan Konseling KB 

terhadap pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di kecamatan 

Sawah Besar pada Tahun 2017? 

b. Bagaimana gambaran penggunaan Kontrasepsi jangka panjang di 

kecamatan Sawah Besar pada Tahun 2017? 

c. Bagaimana Gambaran Konseling KB di kecamatan Sawah Besar pada 

Tahun 2017? 

d. Apakah ada Hubungan Konseling KB terhadap pemilihan Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang di kecamatan Sawah Besar pada Tahun 2017? 

e. Bagaimana pandangan Islam mengenai Hubungan Konseling KB terhadap 

pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di kecamatan Sawah Besar 

pada Tahun 2017? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1.  Tujuan Umum  

Diketahuinya Hubungan Konseling KB terhadap pemilihan Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang di kecamatan Sawar Besar pada Tahun 2017 

1.4.2.  Tujuan khusus 

a. Mengetahui karakteristik responden mengenai sikap tenaga kesehatan 

terhadap pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang  di kecamatan 

Sawah Besar tahun 2017 
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b.  Mengetahui gambaran penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di 

kecamatan Sawah Besar pada Tahun 2017 

c.  Mengetahui gambaran Konseling KB di kecamatan Sawah Besar pada 

tahun 2017 

d. Mengetahui adanya Hubungan Konseling KB terhadap pemilihan Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang di kecamatan Sawah Besar pada Tahun 2017 

e. Mengetahui Pandangan Islam mengenai Hubungan Konseling KB terhadap 

pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di kecamatan Sawah Besar 

pada Tahun 2017 

1.5. Manfaat Penelitian 

a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh penulis dengan bertambahnya 

wawasan mengenai kontrasepsi jangka panjang dan bagi peneliti lain 

sebagai bahan diskusi untuk melakukan penelitian berikutnya mengenai 

Hubungan Konseling KB terhadap pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka 

Panjang.  

b. Hasil penelitian ini menyediakan informasi yang dapat membantu 

meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. 

c. Manfaat bagi Universitas YARSI adalah bermanfaat sebagai bahan 

masukan bagi civitas akademika Universitas YARSI, sehingga dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hubungan Konseling KB 

terhadap pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. 

d. Memberikan pengetahuan dan bahan masukan untuk petugas medis di 

puskesmas dan rumah sakit. 
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