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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

A. Akseptor  

1. Pengertian  

Akseptor yaitu pasangan usia subur (PUS) yang salah seorang dari 

padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk tujuan 

pencegahaan kehamilan baik melalui program maupun non program 

(Hartanto, 2004). Akseptor adalah peserta KB, pasangan usia subur (PUS) 

yang menggunakan salah satu alat atau obat kontrasepsi (BKKBN, 2010). 

Sedangkan menurut Manuaba, dkk (2009) akseptor adalah proses yang 

disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta 

waktu kelahiran.  

Jadi dapat ditarik kesimpulan, menurut peneliti akseptor adalah 

peserta KB, pasangan usia subur yang salah satu diantarannya 

mengunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan 

kehamilan, memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu kelahiran. 

2. Jenis Akseptor Keluarga Berencana 

a. Akseptor Baru 

 Pasangan subur yang baru pertama kali menggunakan salah satu 

alat kontrasepsi atau pasangan usia subur yang menggunakan kembali 

salah satu cara atau alat kontrasepsi setelah berakhir masa 

kehamilannya (baik kelahiran yang berakhir dengan keguguran, lahir 

mati, ataupun yang lahir hidup) (Hartanto, 2004).    
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b. Akseptor Lama  

 Pasangan usia subur yang melakukan kunjungan ulang termasuk 

pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi kemudian 

pindah atau ganti ke cara atau alat yang lain atau mereka yang pindah 

klinik baik dengan menggunakan cara yang sama maupun cara atau alat 

yang berbeda (Hartanto, 2004).    

c. Akseptor Aktif (Curent User-CU) 

Pasangan usia subur yang pada saat ini masih menggunakan salah 

satu cara atau alat kontrasepsi (Hartanto, 2004).    

d. Akseptor Aktif Kembali 

 Pasangan usia subur yang telah berhenti menggunakan cara atau 

alat kontrasepsi selama tiga bulan atau lebih yang tidak diselingi oleh 

suatu kehamilan dan kembali menggunakan alat kontrasepsi baik 

dengan cara yang sama maupun berganti cara setelah berhenti atau 

istirahat paling kurang tiga bulan berturut-turut dan bukan karena hamil 

(Hartanto, 2004).    
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B. Kontrasepsi 

1. Pengertian 

  Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau 

melawan, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur (ovum) 

yang telah matang dengan sperma yang mengakibatkan kehamilan 

(Sarwono, 2003). Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya 

kehamilan. Upaya itu dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat 

permanen (Suratun, 2008).  

Penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu variabel yang 

mempengaruhi fertilitas (Wiknjosastro, 2005). Suratun (2008), juga 

mengemukakan bahwa KB adalah tindakan membantu pasangan suami 

istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan 

kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval antara 

kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan umur ibu 

serta menentukan jumlah anak dalam keluarga. 

Kontrasepsi atau antikonsepsi (conception control) adalah suatu 

cara untuk mencegah terjadinya konsepsi dengan menggunakan alat atau 

obat-obatan yang bertujuan untuk mengatur jumlah dan jarak waktu 

kelahiran (Mochtar, 2002). Sarwono (2003), juga mengemukakan bahwa 

dalam memilih metode kontrasepsi, hendaknya kontrasepsi tersebut 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Amannya pemakaian dan dapat dipercaya. 

b. Efek samping yang merugikan tidak ada. 
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c. Lama kerjanya dapat diatur menurut keinginan. 

d. Tidak menggangu hubungan persetubuhan. 

e. Tidak memerlukan bantuan medik atau kontrol yang ketat selama 

pemakaiannya. 

f. Cara penggunaannya sederhana. 

g. Harganya murah supaya dapat dijangkau oleh masyarakat luas. 

h. Dapat diterima oleh pasangan suami istri. 

Sesungguhnya belum ada alat kontrasepsi yang betul-betul ideal dan 

dapat memenuhi semua syarat-syarat tersebut diatas, yang ada ialah 

kontrasepsi yang memenuhi sebagian syarat, atau hampir memenuhi 

syarat, yang penting adalah memakai salah satu kontrasepsi jauh lebih 

baik dari pada tidak menggunakan kontrasepsi sama sekali (Mochtar, 

2002). 

2. Macam-Macam Alat Kontrasepsi 

Jenis metode kontrasepsi bermacam-macam dari yang sederhana 

sampai dengan metode yang dianggap paling mantap.: 

a. Senggama Terputus (Coitus Interuptus) 

Cara ini merupakan cara kontrasepsi yang tertua yang dikenal oleh 

manusia, dan masih merupakan cara yang banyak dilakukan sampai 

sekarang untuk menghindari kehamilan. Senggama terputus (coitus 

interuptus) adalah metode keluarga berencana tradisional, dimana 

pria mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari vagina sebelum pria 

mencapai ejakulasi. Keutunggannya, cara ini tidak menggunakan 
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biaya, alat-alat maupun persiapan, akan tetapi kekurangannya bahwa 

untuk mensukseskan cara ini dibutuhkan pengendalian diri yang 

lebih besar dari pria. Metode ini akan efektif bila dilakukan dengan 

baik dan benar (Saifuddin, 2003). 

b. Pantang Berkala 

Cara ini mula-mula diperkenalkan oleh Kyusaku Ogino dari 

Jepang  dan Hermann Knaus yaitu sekitar tahun 1931. Oleh karena 

itu, cara ini sering disebut cara Ogino-Knaus. Mereka bertitik tolak 

dari hasil penyelidikan bahawa seorang wanita hanya dapat hamil 

selama beberapa hari dalam tiap daur haidnya. Masa subur yang 

disebut juga “fase ovulasi” mulai 48 jam sebelum ovulasi dan 

berakhir 24 jam setelah ovulasi. Sebelum dan sesudah masa itu, 

wanita tersebut berada dalam masa tidak subur. Pantang berkala 

adalah tidak melakukan persetubuhan padamasa subur istri 

(Manuaba, dkk. 2009). 

c. Kondom  

Pemaikan kondom untuk tujuan kontrasepsi baru dimulai kira-

kira pada abad ke-18 di Inggris. Prinsip kerja kondom ialah sebagai 

perisai dari penis sewaktu melakukan koitus dan mencegah 

pengupulan sperma dalam vagina. Kondom merupakan selubung 

atau sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan diantaranya 

lateks (karet),plastik (vinil) atau bahan alami (produksi hewani) 

yangdipasang pada penis saat berhubungan seksual. Kondom terbuat 
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dari karet sintesis yang tipis, berbentuk silinder, dengan muaranya 

berpinggir tebal, yang bila digulung berbentuk rata atau mempunyai 

bentuk seperti putting susu, berbagai bahan telah ditambahkan pada 

kondom baik untuk meningkatkan efektifitasnya (misalnya 

penambahan spermisida) maupun sebagai aksesoris aktifitas seksual 

Keuntungan kondom, selain untuk memberi perlindungan terhadap 

penyakit kelamin, bahwa kondom juga dapat digunakan untuk tujuan 

kontrasepsi. Kekurangannya ialah ada kalanya pasangan yang 

mempergunakannya merasakan selaput karet tersebut sebagai 

penghalang dalam kenikmatan sewaktu melakukan koitus 

(Saifuddin, 2003). 

d. Pil KB 

Pil KB adalah obat pencegah kehamilan yang diminum. Pil telah 

diperkenalkan sejak tahun 1960. Pil diperuntungkan bagi wanita 

yang tidak hamil dan menginginkan cara pencegah kehamilan 

sementara yang paling efektif bila diminum secara teratur (Hartanto, 

2004). 

e. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

AKDR bagi banyak kaum wanita merupakan alat kontrasepsi 

yang terbaik. Alat ini sangat efektif dan tidak perlu diingat setiap 

hari seperti halnya pil. Bagi ibu menyusui, AKDR tidak akan 

mempengaruhi ASI, kelancaran ataupun kadar air susu ibu (ASI). 

Namun, ada wanita yang ternyata belum dapat menggunakan sarana 
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kontrasepsi ini. Karena itu, setiap calon pemakai AKDR perlu 

memperoleh informasi yang lengkaptentang seluk-beluk alat 

kontrasepsi ini. Keluhan yang dijumpai pada pengguna AKDR 

adalah terjadinya sedikit pendarahan, bisa juga disertai dengan mules 

yang biasanya hanya berlangsung tiga hari. Tetapi, jika pendarahan 

berlangsung terus-menerus dalam jumlah banyak, pemakaian AKDR 

harus dihentikan (Hartanto, 2004). 

f. Implant  

Efektifitas progestin sebagai kontrasepsi dapat diperpanjang 

dengan cara memasukan progestin tersebut ke suatu dehvery system. 

Ada bebrapa delivery system antara lain cicin vagina, inplant dan 

mikro kapsul. Satu-satunya kontrasepsi implant yang beredar 

dipasaran adalah Norplant. Mekanisme kerja norplant antara lain 

adalah adalah menekan ovulasi lebih dari 80%,  pemakai norplant 

ada tahun-tahun pertama tidak mengalami ovulasi, membuat getah 

serviks menjadi kental, dan membuat endometrium tidak siap 

menerima kehamilan. Efek samping utama kontrasepsi progestin 

adalah gangguan siklus haid berupa pendarahan tidak teratur, 

perdarahan bercak dan amenore (Saifuddin, 2003). 

g. Suntikan  

Kontrasepsi suntikan adalah obat pencegah kehamilan yang 

pemakiannya dilakukan dengan jalan menyuntikan obat tersebut 

pada wanita subur. Obat ini berisi Depo Medorxi Progesterone 
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Acetate (DMPA). Penyuntikan dilakukan pada daerah intra muskular 

di bokong (gluteus) yang dalam atau pada pangkal lengan (deltoid). 

Kontrasepsi suntikan tidak diperbolehkan untuk wanita yang 

menderita penyakit jantung, hipertensi, hepatitis, kencing manis, 

paru-paru dan kelaianan darah (Saifuddin, 2003). 

h. Tubektomi dan Vasektomi 

Tubektomi adalah tindakan pemotongan yang dilakukan pada 

kedua tuba fallopi wanita sedangkan vasektomi adalah tindakan 

pemotongan pada kedua vas deferens pria (Sarwono, 2003). 

 

C. Vasektomi  

1. Pengertian  

  Kontrasepsi mantap pria atau vasektomi merupakan suatu metode 

kontrasepsi operatif minor pada pria yang sangat aman, sederhana dan 

sangat efektif, memakan waktu operasi yang sangat singkat dan tidak 

memerlukan anastesi umum, efektifitas setelah 20 ejakulasi atau 3 bulan 

(Hartanto, 2004). Vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan 

kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan oklusi vas deferensia 

sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi 

(penyatuan dengan ovum) tidak terjadi (Sarwono, 2003). Vasektomi 

adalah pemotongan atau penyumbatan saluran vas deferens untuk 

mencegah lewatnya sperma (Glasier, 2005). 

  Vasektomi adalah istilah dalam ilmu bedah yang terbentuk dari dua 

kata yaitu vas dan ektomi. Vas atau vasa deferensia artinya adalah saluran 
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benih yaitu saluran yang menyalurkan sel benih jantan (spermatozoa) 

keluar dari buah zakar (testis) yaitu tempat sel benih itu diproduksi menuju 

kantung mani (vesikulaseminalis) sebagai tempat penampungan sel benih 

jantan sebelum dipancarkan keluar pada saat puncak sanggama (ejakulasi). 

Ektomi atau ektomia artinya pemotongan sebagian. Jadi vasektomi artinya 

adalah pemotongan sebagian (0,5 cm-1cm) saluran benih sehingga 

terdapat jarak diantara ujung saluran benih bagian sisi testis dan saluran 

benih bagian sisi lainya yang masih tersisa dan pada masing-masing kedua 

ujung saluran yang tersisa tersebut dilakukan pengikatan sehingga saluran 

menjadi buntu atau tersumbat (Asri, 2008).  

 

Gambar. 2.1. Vasektomi 

Sumber. Asri (2008). 
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2. Cara Kerja Kontrasepsi Vasektomi 

Sarwono (2003), mengemukakan cara kerja kontrasepsi vasektomi, 

yaitu : 

a. Sangat efektif dan permanen. 

b. Tidak ada efek samping jangka panjang.  

c. Tindakan bedah yang aman dan sederhana. 

d. Efektif setelah 20 kali ejakulasi atau 3 bulan. 

e. Konseling dan informed consent mutlak diperlukan. 

3. Syarat-syarat untuk Menjadi Akseptor Vasektomi  

Adapun persyaratan untuk menjadi akseptor vasektomi, menurut 

(Suratun, 2008), antara lain : 

a. Harus secara sukarela 

Artinya klien memutuskan pilihan atas keinginannya sendiri tanpa 

ada paksaan dari orang lain, dengan mengisi dan menandatangani 

informed concent. 

b. Mendapat persetujuan dari istri. 

c. Jumlah anak yang cukup 

Artinya pasangan usia subur yang telah memiliki jumlah anak 

yang cukup, minimal 2 anak dan yang paling kecil harus sudah 

berumur di atas 2 tahun. 

d. Mengetahui akibat-akibat vasektomi 

Calon akseptor vasektomi harus mengetahui setelah vasektomi 

akseptor tidak bisa lagi mempunyai keturunan. 
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e. Umur calon akseptor tidak kurang dari 30 tahun. 

4. Indikasi dan Kontra Indikasi dalam Metode Kontrasepsi Vasektomi 

Adapun Indikasi dan Kontra Indikasi untuk metode kontrasepsi 

Vasektomi (Glasier, 2005), yaitu : 

a. Indikasi  

1) Pasangan yang sangat yakin bahwa keluarga mereka sudah 

lengkap. 

2) Pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. 

3) Pasangan yang istrinya memiliki risiko penyakit yang 

 membahayakan jika melahirkan kembali. 

4) Pasangan yang selalu gagal dengan kontrasepsi lainnya 

b. Kontraindikasi  

1) Penderita kecing manis. 

2) Penderita hernia. 

3) Penderita penyakit kulit atau jamur didaerah kemaluan. 

4) Penderita kelainan pembekuan darah. 

5) Memiliki peradangan pada buah zakar. 

6) Orang tidak memiliki penderian tetap. 

5. Keuntungan Vasektomi 

Vasektomi menurut Hartanto (2004), memiliki beberapa keuntungan, 

antara lain : 

a. Sangat efektif. 

b. Aman, morbiditas rendah dan hampir tidak ada mortalitas. 
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c. Sederhana.  

d. Cepat hanya memerlukan waktu 5-10 menit. 

e. Menyenangkan bagi akseptor karena memerlukan anastesi lokal saja. 

f. Biaya rendah. 

g. Tidak mengganggu hubungan sexual. 

6. Keterbatasan Vasektomi 

Vasektomi menurut Hartanto (2004), memiliki beberapa 

keterbatasan, antara lain : 

a. Diperlukan suatu tindakan operatif. 

b. Kadang-kadang menyebabkan komplikasi seperti pendarahan atau 

infeksi 

c. Vasektomi belum memberikan perlindungan total sampai semua 

spermatozoa, yang sudah ada di dalam sistem reproduksi distal dari 

tempat oklusi vas deferns, dikeluarkan. 

d. Masalah psikologis yang berhubungan dengan perilaku seksual 

mungkin bertambah parah setelah tindakan operatif yang 

menyangkut sistem reproduksi pria. 

7. Efek Samping dan Komplikasi Vasektomi 

Vasektomi menurut(Glasier, 2005), tidak menimbulkan efek sistemik 

pada fungsi testis dan hormon pria, sedangkan komplikasi yang mungkin 

ditimbulkan vasektomi, antara lain : 

a. Pendarahan 

b. Hematoma  
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Hampir setiap orang akan mengalami memar di skrotum tetapi pada 

1-2 % pria terjadi pendarahan pascaoperasi yang cukup besar untuk 

menimbulkan hematom. 

c. Infeksi luka operasi di kulit skrotum 

d. Granuloma sperma 

Dapat terjadi pada ujung proksimal vas atau pada epididemis. 

Gejalannya merupakan benjolan kenyal dengan kadang-kadang 

keluhan nyeri. Granuloma sperma dapat terjadi 1-2 minggu setelah 

vasektomi. Pada keadaan ini dilakukan eksisi granuloma dan 

mengikat kembali vas deferns. Terjadi pada 0,1-30% kasus 

e. Antibodi sperma. 

Setelah vasektomi, pada sebagian besar pria pembentukan 

autoantibodi dalam kadar yang dapat dideteksi yang diduga timbul 

sebagai respon terhadap kebocoran sperma. 

8. Perawatan Pasca Bedah Vasektomi 

Hal yang perlu diperhatikan setelah operasi menurut Saifudin (2003), 

adalah sebagai berikut : 

a. Usahakan bekas luka tetap kering dan jangan sampai basah sebelum 

sembuh karena akan mengakibatkan terjadinya infeksi. 

b. Segera kembali apabila terjadi pendarahan. 

c. Jangan lupa minum obat yang diberikan dokter sesuai dengan aturan. 

d. Jangan bekerja keras. 
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e. Menghindari kemungkinan pasangan hamil, akibat sisa sperma, 

baiknya menggunakan alat kontrasepsi sekitar 3 bulan. 

 

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Kontrasepsi 

 Keputusan akseptor untuk menggunakan metode kontrasepsi  tidak 

terlepas dari faktor perilaku yang dimiliki oleh masing-masing individu. 

Faktor yang mempengaruhi akseptor dalam memilih metode kontrasepsi 

dapat menggunakan pendekatan faktor perilaku (Green, 1991, dalam 

Notoatmodjo, 2007). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ada 

3 faktor utama, yaitu : faktor predisposisi (predisposingfactors), faktor 

pemungkin (enabling factors), dan faktor penguat (reinforcing factors). 

1. Faktor Predisposisi  

  Merupakan faktor anteseden terhadap perilaku yang menjadi dasar 

atau motivasi bagi perilaku. Termasuk dalam faktor ini adalah 

pengetahuan, sikap, keyakinan, nilai, adat istiadat (budaya), dan persepsi 

yang berkenaan dengan motivasi seseorang atau kelompok untuk 

bertindak. Faktor predisposisi sebagai preferensi pribadi yang dibawa 

seseorang atau kelompok ke dalam suatu pengalaman belajar. Preferensi 

ini mungkin mendukung atau menghambat perilaku sehat, dalam setiap 

kasus, faktor ini mempunyai pengaruh. Meskipun berbagai faktor 

demografis seperti  umur, jenis kelamin, jumlah anak, pendidikan, 

pendapatan dan ukuran keluarga ideal saat ini juga penting sebagai faktor 

predisposisi. 
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2. Faktor Pemungkin (Faktor Pendukung) 

Adalah faktor antesenden terhadap perilaku yang memungkinkan 

suatu motivasi atau aspirasi terlaksana. Faktor pendukung mencakup 

keterampilan dan sumber daya pribadi atau komuniti. Seperti tersedianya 

sarana atau fasilitas, pelayanan kesehatan, keterjangkauan, kebijakan dan 

peraturan perundangan bagi masyarakat. 

3. Faktor Penguat (Faktor Pendorong)  

Faktor penguat adalah faktor yang menentukan apakah tindakan 

kesehatan memperoleh dukungan atau tidak. Sumber penguat tentu saja 

tergantung pada tujuan dan jenis program. Termasuk ke dalam faktor ini 

adalah faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, sikap dan 

perilaku para petugas termasuk petugas kesehatan. Di dalam pendidikan 

pasien, penguat mungkin berasal dari perawat, dokter, pasien lain, dan 

keluarga. Apakah penguat ini positif ataukah negatif bergantung pada 

sikap dan perilaku orang lain yang berkaitan, yang sebagian diantaranya 

lebih kuat daripada yang lain dalam mempengaruhi perilaku. 

 Menurut Bertrand (1980, dalam Ekarini, 2008) faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggunaan kontrasepsi adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Sosio-Demografi 

Indikator yang termasuk ke dalam faktor ini adalah umur, pendidikan,  

jumlah anak dan pendapatan adapaun indikator lainnya adalah kebudayan 

dan agama. 
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a. Hubungan Antara Umur terhadap Pemilihan Kontrasepsi 

Kesehatan pasangan usia subur sangat mempengaruhi kebahagiaan 

dan kesejahteraan keluarga waktu melahirkan, jumlah kelahiran atau 

banyaknya anak yang dimiliki dan jarak anak tiap kelahiran. Maka 

dari itu umur merupakan salah satu faktor seseorang untuk menjadi 

akseptor kontap, sebab umur berhubungan dengan potensi reproduksi 

dan juga untuk menentukan perlu tidaknya seseorang melakukan 

vasektomi dan tubektomi sebagai cara kontrasepsi (Endang, 2002). 

Umur calon akseptor tidak kurang dari 30 tahun. Pada umur 

tersebut kemungkinan calon peserta sudah memiliki jumlah anak yang 

cukup dan tidak menginginkan anak lagi. Apabila umur calon akseptor 

kurang dari 30 tahun, ditakutkan nantinya akan mengalami penyesalan 

seandainya masih menginginkan anak lagi. Umur isteri tidak kurang 

dari 20 tahun dan tidak lebih dari 45 tahun. Pada umur istri antara 20-

45 tahun bisa dikatakan istri dalam usia reproduktif sehingga masih 

bisa hamil. Sehingga suami bisa mengikuti kontarsepsi mantap 

(Hartanto, 2004). 

Sementara menurut Suprihastuti, dkk. (2000), bila dilihat dari segi 

usia, umur pemakai alat kontrasepsi pria cenderung lebih tua 

dibanding yang lain. Indikasi ini memberi petunjuk bahwa 

kematangan pria juga ikut mempengaruhi untuk saling mengerti dalam 

kehidupan keluarga. 
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b. Hubungan Pendidikan terhadap Pemilihan Metode Kontrasepsi 

Menurut Notoatmodjo (2007), pendidikan merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan sikap tentang 

metode kontrasepsi. Orang yang berpendidikan tinggi akan 

memberikan respon yang lebih rasional daripada mereka yang 

berpendidikan rendah, lebih kreatif dan lebih terbuka terhadap usaha-

usaha pembaharuan. Ia juga lebih dapat menyesuaikan diri terhadap 

perubahan-perubahan sosial. Secara langsung maupun tidak langsung 

dalam hal Keluarga Berencana (KB). Karena pengetahuan KB secara 

umum diajarkan pada pendidikan formal di sekolah dalam mata 

pelajaran kesehatan, pendidikan kesejahteraan keluarga dan 

kependudukan. Semakin tinggi tingkat pendidikan pasangan yang ikut 

KB, makin besar pasangan suami istri memandang anaknya sebagai 

alasan penting untuk melakukan KB, sehingga semakin meningkatnya 

pendidikan semakin tinggi proporsi mereka yang mengetahui dan 

menggunakan kontrasepsi untuk membatasi jumlah anaknya. 

Tingkat pendidikan dikategorikan menjadi empat tingkatan 

menurut Notoatmodjo (2007) yaitu SD/MI/Sederajat, 

SMP/MTS/Sederajat, SMA/SMK/Sederajat, Perguruan Tinggi, seperti 

pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan dokter. 

Pendidikan mencakup seluruh proses kehidupan dan segala bentuk 

interaksi individu dengan lingkungannya, baik secara formal maupun 
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informal. Hasil dari proses belajar adalah perubahan tingkah laku 

(Notoatmodjo, 2007). 

c. Hubungan Jumlah Anak dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi 

Jumlah anak yang dimiliki, paritas 2-3 merupakan paritas paling 

aman ditinjau dari sudut kematian maternal. Paritas 1 dan paritas lebih 

dari 3 mempunyai angka kematian maternal. Risiko pada paritas 1 

dapat ditangani dengan asuhan obstetri lebih baik, sedangkan resiko 

pada paritas tinggi dapat dikurangi atau dicegah dengan keluarga 

berencana yang salah satunya menggunakan kontrasepsi mantap yaitu 

vasektomi dan tubektomi (Hartanto, 2004). 

Jumlah anak hidup mempengaruhi pasangan usia subur dalam 

menentukan metode kontrasepsi yang akan digunakan. Pada pasangan 

dengan jumlah anak hidup masih sedikit terdapat kecenderungan 

untuk menggunakan metode kontrasepsi dengan efektivitas rendah, 

sedangkan pada pasangan dengan jumlah anak hidup banyak terdapat 

kecenderungan menggunakan metode kontrasepsi dengan efektivitas 

tinggi (Siregar, 2003). 

d. Hubungan Pendapatan terhadap Pemilihan Metode Kontrasepsi 

Pendapatan adalah perolehan uang yang diterima selama satu bulan 

yang berasal dari berbagai sumber dibagi dengan jumlah anggota 

keluarga yang ditanggung. Tingkat pendapatan suatu keluarga 

memberikan pengaruh berarti pada masyarakat di desa atau perkotaan, 

pengaruh yang diberikan tidak terbatas pada harga dari pelayanan 
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kontrasepsi atau kontrasepsi itu sendiri, akan tetapi meliputi uang 

yang harus dikeluarkan ketempat pelayanan kontrasepsi dan dalam 

menggunakan alat kontrasepsi  (Suprihastuti, dkk. 2000). 

e. Kebudayaan  

Sosial Budaya adalah suatu keadaan/kondisi yang diciptakan untuk 

mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat, yang mencakup semua 

bidang (Effendy, 2000). Dilihat dari sisi sosial budaya, kondisi sosial 

budaya masyarakat yang patrilinial yang memungkinkan kaum 

perempuan berada dalam sub ordinasi menyebabkan pengambilan 

keputusan dalam KB didominasi oleh kaum pria. Budaya yang 

didominasi laki-laki didasari oleh kekuatan dan kekuasaan materi 

(Wirawan, 2007). Keberhasilan program KB dapat tercapai, jika 

pasangan suami istri ikut berpartisipasi dalam melaksanakan program 

KB. Namun terkadang masyarakat luas memandang bahwa ber-KB 

adalah urusan istri saja. Padahal antara pria dan wanita mempunyai 

hak reproduksi yang sama, sehingga mempunyai kewajiban untuk 

mulai memikirkan siapa yang akan menggunakan alat kontrasepsi 

(BKKBN, 2007). 

Mayoritas budaya masyarakat di dunia ini memang menunjukkan 

kecenderungan untuk lebih menyenangi kelahiran anak laki-laki, 

dibandingkan kelahiran anak perempuan. Preferensi jenis kelamin 

laki-laki terutama terjadi di kalangan budaya orang-orang Islam, Cina, 

India, dan di Indonesia, budaya ini ditemukan dimasyarakat Batak, 
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dan Bali. Preferensi anak laki-laki, nampaknya menjadi hambatan 

program KB untuk mewujudkan cita-cita dua anak harus dianggap 

ideal dan juga untuk mengurangi tingkat fertilitas (Wirawan, 2007). 

Adat kebiasaan atau adat dari suatu masyarakat yang memberikan 

nilai anak laki-laki lebih dari anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini 

akan memungkinkan satu keluarga mempunyai anak banyak. 

Bagaimana kalau keinginan untuk mendapatkan anak laki-laki atau 

perempuan tidak terpenuhi mungkin akan menceraikan istrinya dan 

kawin lagi agar terpenuhi keinginan memiliki anak laki-laki ataupun 

anak perempuan. Di sinilah norma adat istiadat perlu diluruskan 

karena tidak banyak menguntungkan bahkan banyak bertentangan 

dengan kemanusiaan (Siregar, 2003). 

Kepercayaan religius dan budaya dapat mempengaruhi seseorang 

dalam menentukan suatu pilihan dalam memilih metode kontrasepsi. 

Masih adanya suatu kepercayaan bahwa banyak anak akan lebih 

banyak rejeki sebagai dampak aspek budaya nenek moyang, hukum 

agama yang masih belum jelas dalam melakukan KB. Di daerah 

pedesaan anak mempunyai nilai yang tinggi bagi keluarga. Anak 

dianggap dapat memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya selain 

itu akan merupakan jaminan di hari tua dan dapat membantu ekonomi 

keluarga, namun pada kenyataannya banyak anak tanpa disertai 

dengan peningkatan kualitas hidup dapat menimbulkan masalah 

dikemudian hari (Siregar, 2003). Masih  adanya persepsi dimasyarakat 
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yang salah terhadap metode kontrasepsi, banyak masyarakat yang 

beranggapan apabila seseorang telah dilakukan vasektomi, dan 

tubektomi maka akan di anggap di kebiri atau dengan kata lain sifat 

kejantanan/keperkasaan pria akan menurun dan tidak sesuai kodrat 

manusia (Manuaba, dkk. 2009). Sementara persepsi yang ada di 

masyarakat masih kurang menguntungkan (Endang, 2002).  

f. Agama 

Manusia mengenal unsur rohani disamping unsur jasmani yang 

terpadu di dalam dirinya, sehingga dimensi spiritual tumbuh bersama-

sama dengan dimensi sosial didalam mengembangkan kehidupan 

kultrul dengan budaya yang tinggi. Dengan latar belakang hal tersebut 

program kependudukan dan keluarga berencana di Indonesia 

berintikan kesukarelaan serta mengindahkan nilai agama sebagai 

pencerminan jiwa pancasila yang melandasi filsafat kebangsaan dari 

rakyat Indonesia. 

1) Pandangan Agama Islam 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanngal 13 Juli 1977 tentang 

keluarga berencana dipandang dari syariat Islam memutuskan 

sterilisasi adalah salah satu upaya pemandulan diharamkan oleh 

syariat Islam, dengan alasan sterilisasi termasuk tindakan 

merubah ciptaan Alloh.  Namun, tidak sedikit pula ulama 

berpendapat bahwa sterilisasi dengan alasan medis (karena jika 

tidak dilakukan dapat membahayakan jiwa ibu atau anak), 
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dibenarkan karena termasuk katagori darurat, misalnya untuk 

menghindarkan penurunan penyakit dari ibu atau ayah kepada 

anak-anaknya atau bilamana ibu berisiko terancam jiwanya jika 

hamil atau melahirkan lagi (BKKBN, 2011). 

2) Sikap dan Ajaran Gereja Mengenai Kontrasepsi. 

Dengan kontrasepsi, manusia secara sengaja memilih untuk 

menggunakan alat atau metode kontrasepsi untuk mencegah 

terjadinya penciptaan. Ini berarti menolak ajaran Allah untuk 

turut serta dalam karya penciptaan-Nya dan menolak tatanan 

Illahi yangdibuat Allah. Bila memang ada ”alasan yang serius” 

maka metode yang dianjurkan Gereja karena tidak melawan 

hukum moral adalah KB alami. Lebihlanjut, Gereja 

mengharapkan umat-Nya harus tetap menyadari bahwa ”abortus 

pro vocatus” apapun dan ”sterilisasi” dengan tujuan mencegah 

kehamilan, harus ditolak dengan tegas (BKKBN, 2011). 

Adanya perbedaan pendapat antar ulama dalam hal sterilisasi dan 

pandangan Gereja tersebut berdampak pada keraguan masyarakat 

untuk melakukan sterilisasi, meskipun bagi penganut Islam sudah ada 

Fatwa dari pihak MUI yang menyatakan bahwa sterilisasi 

diperbolehkan jika dalam keadaan darurat. Keadaan darurat yang 

dimaksudkan disini nampaknya perlu lebih diklarifikasi lebih lanjut, 

sehingga masyarakat dapat dengan gamblang memahami (BKKBN, 

2011). 
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2. Faktor Sosio-Psikologi 

Sikap dan keyakinan merupakan kunci penerimaan keluarga 

berencana. Pengertian penerimaan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah sikap terhadap. Sikap merupakan reaksi atau respons 

seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek 

(Notoatmodjo, 2007). 

Beberapa indikator penting lainnya adalah pentingnya nilai 

anak dan keinginan untuk memilikinya, sikap terhadap keluarga 

berencana  dan persepsi terhadap kontrasepsi. 

a. Nilai Anak dan Keinginan untuk Memilikinya. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa anak mempunyai nilai tertentu 

bagi orang tua. Anak yang diibaratkan sebagai titipan Tuhan bagi 

orang tua memiliki nilai tertentu serta mentutut dipenuhinya 

beberapa konsekuensi atas kehadirannya. Latar belakang sosial 

yang berbeda tingkat pendidikan, kesehatan, adat istiadat atau 

kebudayaan suatu kelompok sosial serta penghasilan atau mata 

pencaharian yang berlainan, menyebabkan pandangan yang 

berbeda mengenai anak. Anak memiliki nilai universal namun 

nilai anak tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor sosio kultural 

dan lain-lain. Yang dimaksud dengan persepsi nilai anak oleh 

orang tua adalah merupakan tanggapan dalam memahami adanya 

anak, yang berwujud suatu pendapat untuk memiliki diantara 

pilihan-pilihan yang berorientasi pada suatu hal yang pada 
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dasarnya terbuka dalam situasi yang datangnya dari luar. 

Pandangan orang tua mengenai nilai anak dan jumlah anak dalam 

keluarga dapat merupakan hambatan bagi keberhasilan program 

KB. Di daerah pedesaan anak mempunyai nilai yang tinggi bagi 

keluarga. Anak dapat memberikan kebahagiaan kepada orang 

tuanya selain itu akan merupakan jaminan di hari tua dan dapat 

membantu ekonomi keluarga, banyak masyarakat di desa di 

Indonesia yang berpandangan bahwa banyak anak banyak rejeki. 

Nilai dan keinginan anak biasanya dinyatakan dengan jumlah 

anak ideal yang diputuskan oleh pasangan untuk dimilikinya, hal 

ini sangat subjektif karena berkaitan dengan masalah ekonomi, 

penambahan keuntungan orang tua dan biaya serta manfaat dari 

anak tersebut. Perkembangan tingkat sosial ekonomi, urbanisasi, 

tuntutan untuk memperkerjakan anak, jaminan ekonomi di usia 

tua, biaya membesarkan anak, tingkat kematian bayi, tingkat 

pendidikan, status wanita, struktur keluarga, tanggung jawab 

orang tua dan agama yang dianut merupakan contoh dari faktor 

penentu yang dapat mempengaruhi nilai anak dan keinginan anak 

di tingkat masyarakat maupun ditingkat keluarga. Bagaimanapun 

keinginan anak dipengaruhi oleh ketersediaan keluarga berencana 

(Siregar, 2003). 
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b. Sikap terhadap Keluarga Berencana 

Sikap menurut  Notoatmodjo (2007) merupakan kesiapan atau 

kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksana motif 

tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, 

akan tetapi adalah merupakan “predisposisi” tindakan atau 

perilaku. Sikap itu masih merupakan reaksi tertutup, bukan 

merupakan reaksi terbuka atau tingkah laku yang terbuka. Lebih 

dapat dijelaskan lagi bahwa sikap merupakan reaksi terhadap 

objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap 

objek (Notoatmodjo, 2007). 

c. Persepsi terhadap Kontrasepsi 

Persepsi merupakan pemahaman individu terhadap objek yang 

diperoleh melalui proses kognitif, baik dipengaruhi dari dalam 

diri individu atau dari luar diri individu. Dalam hal ini, pandangan 

atau pemahaman individu terhadap metode kontrasepsi, yang 

pada akhirnya akan menentukan seseorang dalam memilih 

metode kontrasepsi. 

3. Faktor yang Berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan 

Beberapa faktor yang berhubungan dengan pelayanan KB antara 

lain pengetahuan tentang kontrasepsi, akses pelayanan  dan kualitas 

pelayanan KB.  
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a. Pengetahuan Tentang Kontrasepsi 

Pengetahuan menurut Notoatmodjo (2007) adalah hasil dari 

tahu, dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap 

suatu objek tertentu. Penginderaan itu terjadi melalui panca indera 

manusia yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa 

dan raba. Sebagian besar penginderaan manusia diperoleh melalui 

mata dan telinga. 

Kebijakan dalam program KB telah melakukan advokasi 

pendidikan dan proses prilaku agar pasangan usia subur (PUS) 

yang menikah lebih dewasa dan memiliki anak setelah cukup umur. 

Informasi bagi peserta KB dari providur harus dapat memberikan 

informasi yang lengkap dan rasional sehingga dapat dipahami 

untuk membantu pesertra KB dalam memilih alat kontrasepsi 

secara optimal (Hartanto, 2004). 

Menurut Notoadmodjo (2007), pengetahuan dibagi menjadi 

enam tingkatan yang tercakup dalam domain kognitif yaitu : 

1) Tahu (know) 

Dapat diartikan sebagai mengingat materi yang telah dipelajari 

sebelumnya termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah 

mengingat kembali sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan 

yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Tahu 

(know) ini merupakan tingkatan pengetahuan yang paling 

rendah. 
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2) Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan 

dapat menginterprestasikan materi tersebut secara benar. 

Seseorang yang telah faham terhadap objek atau materi tersebut 

harus dapat menyimpulkan dan menyebutkan contoh, 

menjelaskan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang 

dipelajari. 

3) Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi real 

(sebenarnya). Aplikasi disini dapat diartikan sebagai aplikasi 

atau penggunaan hukum-hukum, rumus-rumus dan metode, 

prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. 

4) Analisis (analysis) 

Arti dari analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan 

materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi 

masih di dalam struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu 

sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari 

penggunaan kata kerja seperti menggambarkan (membuat 

bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan 

sebagainya. 
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5) Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjukan kepada suatu kemampuan untuk 

meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian kepada suatu 

bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis itu 

adalah kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari 

formulasi-formulasi yang ada, misalnya dapat menyusun, dapat 

merencanakan, dapat meringkas, dapat menyesuaikan, dan 

sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang 

telah ada. 

6) Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. 

Penilaian-penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria yang 

ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah 

ada misalnya dapat membandingkan antara anak yang cukup 

gizi dengan anak yang kekurangan gizi, dapat menanggapi 

terjadinya diare di suatu tempat, dapat menafsirkan sebab-sebab 

ibu-ibu tidak mau ikut KB dan sebagainya (Notoatmodjo, 2007). 

b. Akses Pelayanan KB 

Menurut Wijono (1999 dalam Ekarini 2008) bahwa akses berarti 

bahwa pelayanan kesehatan tidak terhalang oleh keadaan geografis, 

sosial, budaya, organisasi atau hambatan bahasa. 
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Menurut BKKBN (2007), keterjangkauan ini dimaksudkan agar 

pria dapat memperoleh informasi yang memadai dan pelayanan KB 

yang memuaskan. Keterjangkauan ini meliputi : 

1) Keterjangkauan fisik 

 Keterjangkauan fisik dimaksudkan agar tempat pelayanan lebih 

mudah menjangkau dan dijangkau oleh masyarakat sasaran, 

khususnya pria. 

2) Keterjangkauan ekonomi 

 Keterjangkauan ekonomi ini dimaksudkan agar biaya pelayanan 

dapat dijangkau oleh klien. Biaya untuk memperoleh pelayanan 

menjadi bagian penting bagi klien. Biaya klien meliputi : uang, 

waktu, kegiatan kognitif dan upaya perilaku serta nilai yang 

akan diperoleh klien. Untuk itu dalam mengembangkan 

pelayanan gratis atau subsidi perlu pertimbangan biaya 

pelayanan dan biaya klien. 

3) Keterjangkauan psikososial 

Keterjangkauan psikososial ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan penerimaan pria dalam KB secara sosial dan 

budaya oleh masyarakat, provider, pengambil kebijakan, tokoh 

agama, tokoh masyarakat. 

4) Keterjangkauan pengetahuan 

Keterjangkauan pengetahuan ini dimaksudkan agar pria 

mengetahui tentang pelayanan KB serta dimana mereka dapat 
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memperoleh pelayanan tersebut dan besarnya biaya untuk 

memperolehnya. 

5) Keterjangkauan administrasi 

 Keterjangkauan administrasi dimaksudkan agar ketetapan 

administrasi medis dan peraturan yang berlaku pada semua 

aspek pelayanan berlaku untuk pria dan wanita. 

c. Kualitas Pelayanan KB 

Bruce (1990, dalam Ekarini, 2008) menjelaskan bahwa 

terdapat enam komponen dalam kualitas pelayanan, yaitu pilihan 

kontrasepsi, informasi yang diberikan, kemampuan tehnikal, 

hubungan interpersonal, tidak lanjut atau kesinambungan, 

kemudahan pelayanan. Dalam kerangka teorinya disebutkan pula 

bahwa dampak dari kualitas pelayanan adalah pengetahuan klien, 

kepuasan klien, kesehatan klien, penggunaan kontrasepsi 

penerimaan dan kelangsungannya. 

Enam elemen kualitas pelayanan di atas saling berkaitan 

antara yang satu dengan unsur yang lainnya. Keterkaitan ini 

dipengaruhi oleh faktor latar belakang yang sama, yaitu 

kebijaksanaan politis, sumber alokasi, managemen program. Dari 

ketiga unsur yaitu pengelola, pelaksana, dan klien dapat 

diidentifikasi untuk dapat memberikan penilaian pada setiap 

elemen tersebut dapat membahas untuk konsep dan indikator 

Analisis Faktor-Faktor..., Sucipto Prasetiyo Budi, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



41 
 

 

kualitas pelayanan KB. Kualitas yang diterima oleh klien menjadi 

fokus pokok untuk menilai kualitas pelayanan. 

Enam elemen dalam kualitas pelayanan kontrasepsi konsep 

Bruce dapat didefinisikan sebagai berikut : 

1) Pilihan kontrasepsi 

Suatu tempat pelayanan agar menyediakan pelayanan 

kontrasepsi yang beragam baik untuk pelayanan pria maupun 

wanita. Hal ini dimaksudkan agar klien mempunyai pilihan 

metode kontrasepsi yang tersedia untuk pria dan wanita. 

Peraturan dan sistem logistik perlu diperkuat untuk menjamin 

ketersediaan kontrasepsi yang terus menerus. Keanekaragaman 

metode yang tersedia merupakan jaminan bahwa program 

tidak hanya mempromosikan suatu metode tertentu bagi klien 

(BKKBN, 2007). 

2) Informasi yang diberikan 

Pelayanan dapat dikatakan berkualitas apabila klien 

mendapatkan informasi yang lengkap, jelas, rasional dan dapat 

dipahami (inform choice) dari provider tentang metode 

kontrasepsi pria maupun wanita untuk membantu klien dalam 

menentukan pilihan kontrasepsinya (BKKBN, 2007). 

Informasi yang diberikan kepada klien mencakup informasi 

tentang indikasi dan kontra indikasi berbagai metode 

kontrasepsi, manfaat serta efek samping yang ada, penapisan 
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calon akseptor dan lain-lain. Konseling merupakan suatu 

bentuk informasi yang memungkinkan pasangan atau calon 

klien memutuskan metode kontrasepsi yang mana yang akan 

dipilihnya. 

3) Kemampuan tehnikal 

Kemampuan teknis dimaksudkan bahwa provider yang ada 

mempunyai kemampuan teknis yang memadai dalam 

memberikan pelayanan KB termasuk pelayanan KB pria 

(vasektomi) serta menjamin bahwa provider mendapatkan 

latihan penyegaran mengingat bahwa teknis pelayanan perlu 

diperbaharuhi selaras dengan perkembangan teknologi. 

Kemampuan teknis ini menyangkut kemampuan KIP 

(komunikasi inter personal/konseling) dan kemampuan 

pelayanan. 

Kemampuan tehnikal mencakup terutama keterampilan klinik 

dari pelaksana pelayanan seperti dokter dan paramedik, tenaga 

anestasi, pencegahan infeksi, perawatan pra dan pasca bedah, 

tindak lanjut dan lain-lain. Dasar-dasar tindakan klinik ini 

perlu juga diinformasikan kepada klien sebelumnya, karena 

dengan demikian klien akan sangat membantu proses 

pemulihan dan sebagainya. 
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4) Hubungan interpersonal 

Hubungan interpersonal merupakan elemen yang tidak kurang 

penting dari pada elemen keterampilan klinik. Hubungan 

antara klien dan pelaksana memang sangat dipengaruhi oleh 

pola pengelolaan, alokasi sumber-sumber, waktu yang tersedia 

dan lain-lain. 

5) Tindak lanjut atau kesinambungan 

Mekanisme tindak lanjut mempengaruhi kelangsungan 

pemakaian kontrasepsi. Tindak lanjut dilakukan baik melalui 

pemeriksaan berkala pasca tindakan, kunjungan rumah dan 

sebagainya. Klien harus tetap dijamin untuk mendapatkan 

kontrasepsi dan pelayanan KB lanjutannya. Mereka harus 

mengetahui kapan harus kontrol dan mendapatkan pelayanan 

ulangan. 

6) Kemudahan pelayanan 

Kemudahan pelayanan meliputi pelayanan kontrasepsi yang 

bagaimana dapat diterima dan memudahkan klien, ditinjau dari 

sudut lokasi, jarak dari rumah klien ke klinik, waktu 

pelayanan, prosedur yang tidak berbelit-belit dan lain-lain. 

Keenam elemen ini tidaklah berdiri sendiri, tetapi satu dengan 

lainnya saling berkaitan, dan mempunyai latar belakang, pola 

pengelolaan, serta alokasi sumber-sumber yang sama. Salah satu 

isu penting yang perlu dikemukakan adalah masalah kualitas 
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pelayanan KB pria di lapangan. Hal ini dapat ditinjau dari berbagai 

sasaran, yaitu klien, provider dan pengelola program atau 

manajemen (Endang, 2002). 
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber. Kerangka Teori dari Green (1991, dalam Notoatmodjo, 2007),  & 

Bertrand (1994, dalam Ekarini, 2008). 

Gambar. 2.4. Kerangka Teori. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan  

akseptor terhadap metode kontrasepsi vasektomi di kecamatan Paguyangan. 
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F. Kerangka Konsep 

Variabel Independen             Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar. 2.5. Kerangka Konsep. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan 

akseptor terhadap metode kontrasepsi vasektomi di kecamatan Paguyangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikap 

Sosial budaya 

Pengetahuan 

Akseptor memilih 

metode kontrasepsi  

 Vasektomi 

 Non vasektomi 

 

 

Analisis Faktor-Faktor..., Sucipto Prasetiyo Budi, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



47 
 

 

G. Hipotesis  

1. Ada hubungan pengetahuan terhadap pemilihan metode kontrasepsi 

vasektomi di Kecamatan Paguyangan. 

2. Ada hubungan sikap terhadap pemilihan metode kontrasepsi vasektomi 

di Kecamatan Paguyangan 

3. Ada hubungan sosial budaya terhadap pemilihan metode kontrasepsi 

vasektomi di Kecamatan Paguyangan. 

4. Ada pengaruh pengetahuan, sikap dan sosial budaya terhadap pemilihan 

metode kontrasepsi vasektomi di Kecamatan Paguyangan. 
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