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FAKTOR-FAKTOR PEMTLIHAN PENGGUNAAN JENIS ALAT KONTRASEPSI 1 ,';./
KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN KELAYAN TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN

SELATAN

Oleh:

Nana Elidasari, Sidharta Adyatma; Deasy Arisanty

ABSTRACT

The research titled "The Factors of Chosen Contraseption Stuff Usage by Poor Family in East Kelayan

Village, South Borneo Regency". The purpose of this research is to knowing the factors of chosen contraseption
stuff usage by poor family.

The populations in this research are fertiled couple (PUS) activated members who living at East Kelayan

village. The biggest sample are ll5 members as respondents. The technique used is simple ranclom sampling. The
data that used are primary data and secondary data. The primary ciata got directly on the field using qLrestioners

and secondary data got from government instancy such as BPS, BKKBN and Kantor Dinas Sosial & Tenaga Keria.

Analyze technique used is percentation analysis and class interval.
T,re results of this research shown are couples factoris the high class r,vith too%, where as the lowest class

with o,'a theref or the respondents are choosing the contraseption their have using. Health factor is the high class

with EB,".j, where as the loyrest class with tz% therefor the respondents are choosing the contraseption their
have using. Stuff and metodes of contraseption is the high class \,vith r6:, r,r,here as the lowest class with 84%

therefor the respondents are choosing the contraseption their have using
Keyrvords : Contraseption Stuff, Poor Family

I. PENDAHULUAN

^donesia merupakan negara yang iumlah penduduknya ada pada posisi l<eempat di dunia, dengan laju

--.r-tumbuhan yang masih relatif tinggi dan meningkat cukup cepat. Jumlah penduduk pada tahun 197i yang

- =r-jumlah 118.ooo.ooo jiwa meningkat dengan pesat menjadi zzo.ooo.ooo iiwa pada tahun zoo5.

Kemiskinan menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian di hampir setiap negara berkembang

.=oerti lndonesia yang masih memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa negara

- sekitarnya sehingga harus disembuhkan atau palinB iidak clikurangi. Kemiskinan memang merupakan

,::rrasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Upa.va pengentasan kemiskinan harus dilakukan

.=:ara komprehensif, me,rcakup berbagai aspek kehidupan rnas)iarakat dan dilaksanakan secara terpadu.

Program KB tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. melainkan juga

-:ningkatl<an kualitas keluarga Tnaupun individu-individu sehingga dapat tercipta keluarga yang memiliki

- -lah anak yang ideal, sehat, sejahtera, berpendidikan, berketahanan, serta terpenuhr hak-hak reprodul<sinya.

Kota Banjarmasin merupakan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbanyal< di Provinsi Kalimairtan

:= atan yaitu 656.778 jiwa. Kecamatan Banjarrrrasin Selatar-r memiliki jumlah pendudurk yaitu t53.254 jiwa.

=-amatan Banjarmasin Selatan memiliki jumlah kepala rumah tangga miskin sebanyak 6.53t kepala keluarga

' ..). Kelurahan Kelayan Timur memiliki fumlah pendudr,rk;raitu t6.599 jir,,,a. Kelurahan Kelayan Timur memili

. -lah kepala rumah tangga miskin sebanyak t.;62 jir,rra. Kota Banlarmasin jumlah peserta KB aktif sebanyak

.:7 jiwa dan junrlah pasangan usia subur seban,ir3( )9.527 ji,,'.,a ','ang menggr-rnakan jenis kontrasepsi yaitu

;ebanyak 12.r95 peserta, suntikan sebanyak 8.4t., peserta, imp arr )19 peserta, IUD/spiral sebanyak 459

..:rta, l<ondom sebanyak 349 peserta, tubektomi (,ltOW; secan,,'ak t86 peserta, dan vasektomi (MOP)

, .nyak 25 peserta.

?enelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor pe:- l;::n penggunaan jenis alat kontrasepsi

: lrga miskin di K:lurahan Kelayan Timur.
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Konsep Kemiskinan Menurut BKKBN

BKKBN mendefiniskan miskin berdasarkan konsep atau pendekatan kesejahteraan keluarga. Keluarga

Sejahtera menurut BKKBN adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu

memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

memiliki irubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan arltar keluarga dengan masyarakat

dan lingkungan (Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 5z tahun zoog). lndikator tahapan keluarga

sejahtera menurut BKKBI\ dapat dihat pada Tabel z.

z. lndikator Tahapan Keluarga Seiahtera Menurut BKKBN:5el

lndikator Tahapan Keluarga Sejahtera Klasifikasi Kriteria Keluarga Seiahtera

fu1akan dua kali sehari atau lebih Kebutuhan Dasar Keluarga Seiahtera I

Jika tidak dapat memenuhi
satu atau lebih dari 6 indikator
KS-l maka tertnasuk ke dalam

Keluarga Prasejahtera

Memiliki pakaian yang berbeda

Rumah yang ditempati mempunyai atap,

lantai dan dinding yang baik

Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke

sarana kesehatan

PUS ingin berKB ke sarana pelayanan kontrasepsi

Semua anak umur 7-15 th dalam keluarga bersekolah

Melaksanakan lbadah agama dan kepercayaan masing-

rnasing

Kebutuhan
Psikologi

Keluarga Seiahtera ll

Jika tidak dapat memenuhi
satu atau lebih dari 8 indikator
KS-ll maka termasuk ke dalam

Keluarga Seiahtera I

Paling kurang sekali seminggu makan drging/'kun/jt\,t

lvlemperoleh paling kurang satu stel pakaian baru

dalam setahun

Luas lantai rumah paling kurang 8mz untuk setiap

penghuni rumah

Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat

Ada anggota keluarga yang bekerja untuk
memperoleh penghasilan

Seluruh anggota keluar'ga umur to-6o th
bisa baca tulisan latin

PUS dengan anak z atau lebih menggunakan alat

kontrasepsi

Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama Kebutulran
Pengembangan

Keluarga Seiahtera lll
Jika tidak dapat memenuhi
satu atau lebih dar i 5 indikator
KS-lll maka termasuk ke dalam

Keluarga Seiahtera ll

Sebagian penghasilan keluarS; d.:abung dalam bentuk

rrang maupun barang

!1akan bersama paling kurang sekali

seminggu untuk berkomunikasi

',lengikuti kegiatan masyarakat

','emperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV, T"l!lu!
I '.lemberikan sumbangan materil secara teratur Kebutuhan

Aktualisasi Diri
Keluarga Seiahtera lll Plus
Jika tidak dapat memenuhi satu

atau lebih dari z indikator KS-lll

plus maka termasuk ke dalam

K5-il t

- <:if seb'gai pengurus organisasi kemasyarakatar'
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dan r-esponden yng usia pernikahannya >5 tahun dengan penggunaan >l tahun beriumlah tt3 responden

sudah menggunakan alat kontrasepsi selama bertahun-tahun.

Caya Hidup

Caya hidup responden di Kelurahan Kelayan Timur yang sehat berjumlah z7t responden. Responden yang

hidupnya sehat ticlur teratur berjumlah t5o responden, dan makan teratur beriumlah tzt responden. Gaya

hidup responden yang tidak sehat berlumlah 64 responden. Responden yang gaya hiCupnya tidak sehat

itu karena ada responden yang suka merokok.

Frekuensi Senggama

Responden di Kelurahan Kelayan Timur yang menentukan frekuensi senggama dalam sebulan berjumlah

6o responden. Frekuensi senggama yang dilakukan responden dalam sebulan sebanyak >9 kali berfumlah

46 responden,T - 9 kali ber.jumlah ro responden, dan 4 6 kali berjumlah 4 responden. Responden yang

menentukan frekuensi senggama sebanyak 4 - 6 kali dalam sebulan beralasan karena mereka hanya

tinggal di rumah kontrakan yang kecil dan memiliki anak sehingga untuk melakukan hubungan senggama

dalam sebulan tidak banyak dilakukan. Responden yang tidak menentukan f rekuensi senggama beriumlah

275 responden, karena responden ingin memiliki anak lagi dan responden mengatakan itu merupakan

kebutuhan yang tidak menentukan ada batasnya.

Jumlah Anak yang diinginkan

Responden di Kelurahan Kelayan Timur yang menentukan iumlah anak yang diinginkan beriumlah u 5o

:-esponden. Responden yang ingin memiliki anak >6 anak berjumlah 4 respond€n, 5 - 6 anak beriumlah 4o

responden, S - 4 arrak berjumlah r3r responclen, dan t - z responden berjumlah 75 rsponden. Responden

r,:ng tidak menentukan jumlah anak yang diinginkan berjumlah 85 responden, karena responden ingin

:lemiliki anal< lagi, responden yang baru memiliki anak perempuan ingin mendapatkan anak laki-laki dan

sebaliknya responden yang baru memiliki anak laki-laki ingin mendapatkan anak perempuan sehingga

:esponden tidak menentukan iumlah anak yang diinginkan.

rengalaman dengan Alat Kontrasepsi yang lalu

iesponden di Kelurahan Kelayan Timur yang memiliki pengalaman dengan alat kontrarepsi yang lalu

:erjumlah t78 responden. Pengalaman responden dengan alat kontrasepsi yang lalu karena efek samping

terjumlah 5o responden, efektivitas berjumlah 44 responden, biaya beriumiah 8l responden, dan mudah

:idapat berjumlah 3 respor,den. Responden yang tidak memiliki pengalaman dengan alat kontrasepsi

.ang lalu berjurnlah r57 responden karena responden tidak ganti-gant; alat kontrasepsi.

Faktor Kesehatarr

rerubahan Kesehatan

::sponden di Kelurahan Kelayan Timuryang mengalami perubahan kesehatan saat menggunakan alat

.tntrasepsi berjumlah zo3 responden. Perubahan kesehatan responden yang banyak yaitu perubahan

,:da pola haid berjumlah r63 responden, berat badan berjumlah 34 responden, jerarvat 4 responden,

'-engurangi jumlah ASI berjumlah z responden. Responden yang tidak mengalami perubahan kesehatan

- ::jumlah t3z responden.

r'.'.,ayat Haid

: :s p onclen di Kelurahan Kelayan Timur yang mengalami peru bahan riwayat haid atau siklus h a id berjumlah

-,responden. Riwayat haid atau siklus haid selama 5-7hari berjurllah 84 responden,3 5 hari berjumlah

.: hari, >7 hari berjumlah 4 responden. Responden yang mengalami perubahan riwayat haid atau sik,us

:J
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:iaya yang membuat responden tidak dapat menyekolahkan berjumlah too anak dan karena anak masih

<ecil berjumlah 7o anak.

I unrlah Anggota Keluarga

-rumlah anggota keluarga responden di Kelurahan Kelayan Timur 3 - 4 orang didalam rumah beriumah z4

:esponden,5 6 orang didalam rumah berjumlah tto responden, dan >6 orang didalam rumah berjumlah

zor responden.

Kelas lnterval

Faktor Pasangan

Dapat dilihat bahwa kriteria f al<tor pasangan oleh pasangan usia subur di Kelayan Timur berdasarkan hasil

skoring dapat dikatakan berada pada kriteria tinggi sebesa r 1oo % dalam f aktor pemilihan penggunaan alat

<o ntra sepsi.

:aktor Kesehatan

)apat dilihat bahwa kriteria faktor kesehatan oleh pasangan usia subur di Kelayan Timur berdasarkan hasil

.xor-ing dapat dikatakan beracia pada kriteria rendah sebesar 84% dalam faktor pemilihan penggunaan alat

.,ontrasepsi.

r:ktor Alat atau Metocle Kontrasepsi

):pat dilihat bahwa faktor alat/metode alat kontrasepsi oleh pasangan usia subur di Kelayan Timur

.,::dasarkan hasil skoring danat ciikatakan berada pada kriteria tinggi sebesar 88% dalam faktor pemilihan

I ::r o-gur-tdJfl alat kont rasepsi.

rersentase Faktor Faktor Pemilihan Penggunaan Jenis Alat Kontrasepsi Keluar-ga Miskin Ci Kelayan Timur

-.:camatan Banjarnrasin Selatan

\u

Frrktor- I,-alitor ['cntili h att Pcrt g-

gunaxn ,Je nis ,\lat Kotrtrascpsi
Keltt:tt'grt \lisl.irt

di Kclitr an I'ilttttr

Krcrrn:rt:trt Banjarrttasirr Selatan

Kriteria
'l-inggi Rendah

Iirc'kuensi

0)
l)e rsen tlse

("1,)
l,-rckucnsi

U)

Persentase
(ul,)

I--akt0r [)rrslnsan 3i5 100 0 t)

Faktor Keselratan 53 t6 811

J Faktor Aiat, IVletoclc ;\lat Korttrlt
seps i

295 88 40 12

Sumber: Hasil Analisi, zot5

I :qram Persentase bahwa faktor pasangan berada pada kriteria tinggi dengan persentase yaitu loo%,

- 
=..:or kesehatan dan faktor alat atau metode kontrasepsi berada pada kriteria rendah dengan persentase

: :J E49: dan rz% dalam faktor pemilihan penggunaan alat kontrasepsi.

' :SIMPULAN

'.simpulan
::ktor pasangan merupakan dalam l<riteria tinggi dengan persentase 1oo,'1, sedangkan yang termasuk

.,edalam kriteria rendah dengan persentase oirl sehingga menentukan responden untuk memilih alat

-.cntrasepsi.

::ktor kesehatan merupakan dalam ki-iteria tinggi dengan persentase B8il, sedangkan yang termasuk
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::- ::iEan persentase 122 sehingga menentukan responden untuk memilih alat
. -:-::=:i.

,- :=-.::- ?.r arau metode kontrasepsi merupakan dalam kriteria tinggi dengan persentase 16%,

sedangkan yang termasuk kedalam kriteria rendah dengan persentase 84% sehingga menentukan
responden untuk memilih alat kontrasepsi.

A. Saran

t' Kualitas fasilitas pelayanan baik di puskesmas rnaupun bidan lebih ditingkatkan lagi aga. pasangan
usia subur (PUS) keluarga miskin bisa mengakses informasi tentang alat kontrasepsi secara spesifik.

2' Penyuluhan dari petugas kesehatan tentang alat kontrasepsi dalam keluarga berencana bagi
pasangan usia subur (PUS) keluarga miskin bisa lebih ditingkatkan agar pasangan usia subur (pUS)
keluarga miskin mengetahui positifnya dan lebih menyadarr bahrva menggunakan alat kontrasepsi
dalam keluarga berencana sangat penting dan tidak hanya bagi wanita saja tetapi luga bagi pria dalam
keluarga berencana untuk menggunakan alat kontrasepsi dan dapat dijangkau oleh keluarga miskin.

3' Penyuluhan dari petugas kesohatan dengan terus menggalakkan program keluarga berencana (KB)
perlu terus dilakukan karena pentingnya menggunakan alat kontrasepsi dalam keluarga berencana
dengan alat kontrasepsi yangticlak mahalsehingga dapat dijangkau oleh keluarga miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suyono. zooz. Metodoiogi Penelitian Suatu Pendekatan proposal. Jakarta: pT. Rineka Cipta.

Arikunto, suyono. zot}. cara Dahsyot Membuat skripsi. Madiun: Jaya star Nine.

Badan Pusat Statistik (BPS), zco7. AnalisisTipologi Kemiskinon Perkotaan Stuc/i Kcisus Di .)akarto L)tora. )akarta:
Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat statistik (BPS), zorz. Kota Banjarmasin Dolam Angka zotz.

Banjarmasin: Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin.

Bappenas, zoto. Evaluast Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Mosyarakat Miskin. Jakarta: Kementerian
Pei-encanaan Pembangunan Nasional.

lndra, Laksmi. zoo9. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Jenis Kontrasepsi yang Digunakan pada Keluarga
Miskin. skripsi tidak diterbitkan. semarang: Univer-sitas Diponegoro.

Kusumaningrum, Radita. 2oo9. Faktor-Faktor Yang Mempe,tgaruhi pemilihan Jenis Kontrasepsi yang
Digunakan Pada pasangan Usia subur. Semarang: Universitas Diponegoro.

Hartanto, Hanafi. zoo4. Keluarga Berencana dan Kontrasepsi. Jakarta: pustaka Sinar Harapan.

M. Muh. i'Jasir, Saichudin dan Maulizar. zoo8. "Analisis Faktor-Fal<tor vang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah
Tangga di Kabupaten purworejo,,.

Jurnal Eksekutif. Vol. 5 No. 4, Agustus zoog. Lipi: Jakarta

Notoatmodjo. 2oo2. Metodologi penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta.

Sadiyah, Halimah Yufi. zotz. Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Meialui Fal<tor-Faktor yang Mempengaruhinya
di Kecamatan Tugu Kota Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sugiyono. 2o1o. Metode penelitian Kuantttattf Kualitattf don R&D. Bandung: Alfabeta.

32



Suryawati, Criswardan,20o5. Memahami Kerniskinan Secara Multidimensional.

http://docslicle.r-rs/documents/memahami-kemiskinan-secara-multidimensional.html. Diakses tanggal o8 maret

201 5.

Widiastuti, Ari. 2o1o. Analisis Faktor,Faktor Yang il4empengaruhi Kemiskinan DiJawa Tengah Tahun zoo4'zoo8.

http://eprints.undip.ac.id. Diakses 5 Mei zor5.

33

rn


	IMG_20180520_0001.pdf
	IMG_20180520_0002.pdf
	IMG_20180520_0003.pdf
	IMG_20180520_0023.pdf
	IMG_20180520_0024.pdf
	IMG_20180520_0025.pdf
	IMG_20180520_0026.pdf
	IMG_20180520_0027.pdf
	IMG_20180520_0028.pdf
	IMG_20180520_0029.pdf
	IMG_20180520_0030.pdf
	IMG_20180520_0031.pdf

