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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

        Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tidak 

lepas dari masalah kependudukan. Secara garis besar masalah-

masalah pokok di bidang kependudukan yang dihadapi Indonesia 

adalah jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan 

penduduk yang relatif tinggi, penyebaran yang tidak merata, struktur 

usia muda, dan kualitas penduduk yang masih harus ditingkatkan, oleh 

karena itu berbagai program kependudukan telah dilaksanakan yang 

bertujuan mengurangi beban kemiskinan, kebodohan dan 

keterbelakangan akibat tekanan kependudukan dan meningkatnya 

upaya mensejahterakan penduduknya melalui dukungan program-

program pembangunan termasuk keluarga berencana (Wiknjosastro, 

2002). 

       Keluarga Berencana merupakan salah satu usaha yang dikerjakan 

dengan sengaja secara sadar dan bertanggung jawab dalam mengatur 

kelahiran dan kehamilan serta tidak bertentangan dengan hukum dan 

norma agama. Keluarga Berencana secara hakiki adalah upaya 

peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui 

pendewasaan usia perkawinan, penundaan kehamilan, pengaturan 

kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan 
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keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera 

(Hartanto, 2003). 

       Paradigma Keluarga Berencana Nasional telah diubah visinya 

mewujudkan NKKBS untuk meningkatkan keluarga berkualitas tahun 

2015, maka pemerintah merencanakan program KB sebagai berikut 

yakni PUS (Pasangan Usia Subur) berusia kurang dari 20 tahun 

dianjurkan untuk menunda kehamilan, usia 20 – 30 tahun merupakan 

masa untuk mengatur kehamilan, sedangkan usia diatas 30 tahun 

masa mengakhiri kehamilan (Hartanto, 2003). 

       Kontrasepsi merupakan metode untuk menghindari atau 

mencegah untuk terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan 

antara sel telur yang matang dengan sel sperma. Cara kerja 

kontrasepsi pada umumnya sama yaitu mencegah ovulasi, 

meningkatkan kekentalan lendir leher rahim, serta membuat dinding 

rongga rahin tidak siap menerima hasil pembuahan dan menghalangi 

pertemuan sel telur dengan sperma (Hartanto, 2003). 

       Salah satu alat kontrasepsi yang rasional adalah AKDR (Alat 

Kontrasepsi Dalam Rahim). AKDR merupakan alat kontrasepsi yang 

mempunyai reversibilitas dan efektifitas yang tinggi yaitu 0,6 – 0,8/100 

akseptor KB AKDR dalam satu tahun pertama pemakaian dibandinkan 

dengan alat kontrasepsi suntikan yang saat ini merupakan alat 

kontrasepsi paling diminati oleh para akseptor keluarga berencana 
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(saifuddin, 2003), sehingga cocok digunakan untuk ibu-ibu yang ingin 

mengandung dan melahirkan kembali. 

       Berdasarkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, AKDR 

merupakan pilihan utama bagi akseptor yang berusia antara 20 – 34 

tahun dan mempunyai paritas 1 sampai 2 (Depkes RI, 1991). 

       Menurut data yang ada di Puskesmas Simpang Empat pada tahun 

2010 tercatat 4974 PUS (Pasangan Usia Subur) yang menggunakan 

kontrasepsi, yaitu suntikan sebanyak 1995 (40,10%), Pil 1146 

(23,10%), Implant 124 (2,5%), AKDR 29 (0,58%), Kontap 21 (0,42%) 

dan lain-lain 1659 (33,35%). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa 

pemakaian alat kontrasepsi AKDR masih sangat rendah. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran umur dan paritas 

ibu terhadap pemakaian alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) di 

Puskesmas Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten 

Tanah Bumbu tahun 2010 ? ”  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

       Untuk mengetahui sejauh mana gambaran umur dan paritas ibu 

terhadap pemakaian alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) di 
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Puskesmas Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten 

Tanah Bumbu Tahun 2010. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi gambaran umur ibu terhadap penggunaan AKDR 

di Puskesmas Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat 

Tanah Bumbu tahun 2010. 

2. Mengidentifikasi paritas ibu terhadap penggunaan AKDR di 

Puskesmas Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Tanah 

Bumbu tahun 2010. 

3. Mengidentifikasi gambaran umur dan paritas ibu terhadap 

pemakaian AKDR di Puskesmas Simpang Empat Kecamatan 

Simpang EmpatTanah Bumbu tahun 2010 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Instansi kesehatan 

       Dapat dijadikan sebagai sumber data yang bermanfaat sebagai 

tindakan pelayanan kesehatan di Puskesmas Simpang Empat. 

1.4.2 Bagi pemerintah daerah 

       Sebagai sumber data sehingga dapat menindaklanjuti untuk 

rencana pelayanan kesehatan selanjutnya. 
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1.4.3 Bagi peneliti selanjutnya  

       Menjadi sumber ilmu pengetahuan baru sehingga dapat 

mengambil manfaat dari penelitian serta dapat menjadi penelitian 

lanjutan. 

 

1.5. Keaslian  Penelitian 

1.5.1 Wulandari (2006), Gambaran umur dan paritas akseptor KB AKDR di 

wilayah kerja Puskesmas S.Parman Banjarmasin.  Variabel : AKDR, 

Umur dan Paritas. Hasil : a). Terdapat 22 responden (3,31%) 

menggunakan AKDR dari 664 akseptor KB. b) Umur responden 

terbanyak adalah berumur 20 – 30 tahun sebanyak 13 responden 

(59,01%) dan responden yang berumur > 30 tahun sebanyak 9 

responden(40,99%). c) Paritas responden terbanyak adalah paritas 1 

dan 2 yaitu 18 responden (81,18%) dan 4 responden(18,19%) 

mempunyai paritas 0 dan > 3. 

1.5.2 Nurhikmah (2005), Hubungan Karakteristik Ibu Dengan Pemakaian 

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) di Poliklinik Kandungan Dan 

Kebidanan RSU Ulin Banjarmasin tahun 2005. Variabel: Pemakaian 

AKDR, Umur, Pendidikan dan Paritas. Hasil: a). Ada hubungan yang 

bermakna antara umur ibu dengan pemakaian AKDR. b). Ada 

hubungan yang bermakna antara pendidikan dengan pemakaian 

AKDR. c). Ada hubungan yang bermakna antara paritas ibu dengan 

pemakaian AKDR 
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Adapun perbedaan dari penelitian diatas adalah tempat lokasi 

penelitian, tahun penelitian dan persamaan dari penelitian ini adalah 

variabel yang akan diteliti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Teori 

2.1.1 Umur  

       Menurut Dani,(2002) Umur adalah lama waktu hidup atau ada 

sejak dilahirkan atau diadakan, sedangkan menurut Yulkardi,(2002) 

Umur adalah usia individu seseorang terhitung mulai saat dilahirkan 

sampai berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat kematangan 

dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan 

bekerja sehingga dari segi kepercayaan masyarakat seseorang yang 

lebih besar dan dewasa akan lebih di percaya dari orang yang belum 

cukup tinggi kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman 

dan kematangan jiwanya (Nursalam, 2001). 

Pembagian umur menurut Yulkardi,(2002) adalah :  

• Masa menunda kehamilan (≤ 20 tahun ) 

• Masa mengatur kehamilan ( 20 – 30 tahun ) 

• Masa mengakhiri kehamilan ( ≥ 30 tahun ) 

       Adapun penggunaan kontrasepsi yang rasional disesuaikan 

dengan umur (Hartanto 2003) seperti dalam tabel berikut : 
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Masa subur 
(kehamilan) 

Masa mengatur kesuburan 
(menjarangkan kehamilan) 

Masa mengakhiri 
kesuburan 

( Tidak hamil lagi ) 

I IIa IIb IIIa IIIb 

≤ 20 tahun 20 tahun 30 tahun ≤35 tahun ≥35 tahun 

1. Pil  

2. AKDR 

3. Cara 

sederhana 

1. AKDR 

2. Pil 

3. Suntikan  

4. Cara 

Sederhana 

1. AKDR  

2. Pil  

3. Susuk KB 

4. Suntikan  

5. Cara 

sederhana 

 

1. Kontap  

2. Susuk KB 

3. AKDR 

4. Suntikan  

5. Pil  

6. Cara 

Sederhana 

1. Kontap  

2. AKDR 

3. Susuk KB 

4. Suntikan  

5. Cara 

sederhana 

6. Pil  

 

2.1.2  Paritas 

       Paritas adalah jumlah kehamilan yang diakhiri dengan kelahiran 

janin yang memenuhi syarat untuk melangsungkan kehidupan (28 

minggu / 1000 gram ) (Varney,2002), sedangkan menurut 

Nursalam,(2003) paritas adalah jumlah anak yang pernah dilahirkan 

oleh seorang ibu.  

man  

1) Primipara adalah seorang wanita yang pernah melahirkan bayi 

hidup untuk pertama kali. 

2) Multipara adalah wanita yang pernah melahirkan bayi hidup 

beberapa kali (sampai 5 kali) 

3) Grandmultipara adalah wanita yang pernah melahirkan bayi  lebih 

dari 5 kali hidup atau mati. 

Menurut Wiknjosastro (2002) dari sudut kematian maternal paritas 

terbagi dalam : 
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1) Paritas 1   : Tidak aman 

2) Paritas 2-3 : Aman untuk hamil dan bersalin 

3) Paritas 3   : Tidak aman 

 

2.1.3 AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) 

2.1.3.1  Pengertian 

1) AKDR adalah bahan inert sintetik (dengan atau tanpa unsure 

tambahan untuk senergi efektivitas) dengan berbagai bentuk yang 

dipasang ke dalam rahim untuk menghasilkan efek kontraseptik, 

Bentuk AKDR yang ada di pasaran adalah spiral  (lippes loops), 

huruf T (TCU 380 A, TCU 200 C nova) Tulang ikan (ml cu 250 dan 

375) dan batang (syntetik) unsure tambahan adalah tembaga (cu 

prim) atau hormone (lapornogostirel) (Saifudin, 2002). 

2) AKDR adalah kontrasepsi yang terbuat dari plastic halus 

berbentuk spiral (Lippes Loop) atau berbentuk lain (Copper T Cu 

200. Copper T 220 atau ML Cu 250) yang dipasang di dalam 

rahim yang memakai alat khusus oleh dokter atau bidan/parmedik 

lain yang sudah terlatih (Depkes RI, 1991). 

 

2.1.4 AKDR yang banyak dipakai di Indonesia 

       Dewasa ini dari jenis unmedicated adalah lippes loop, dan dari 

jenis medicated yaitu  Cu T, Cu 7, Multiload, Nova T dan Cu T-300 A. 

pada jenis medicated AKDR, angka yang tertera di belakang macam 
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AKDR menunjukan luasnya kawat halus tembaga yang ditambahkan. 

Misalnya Cu T – 200, berat tembaganya 200 mmz. (Mochtar, 1998).   

 

2.1.5 AKDR terbagi beberapa jenis (Menurut Hartanto 2004)  : 

Dan menurut bentuknya AKDR dibagi menjadi : 

1) Bentuk terbuka (opendevice), yakni Lippes Loop, Cu T, Cu 7, 

Margulies, Sprring Coil, Multiload, Nova T. 

2) Bentuk tertutup (closed device), yakni Ota Ring, 

Antigon,Grafenberg ring, hall stonering. Pada bentuk tertutup, bila 

terjadi dislokasikan ke dalam rongga perut maka harus dikeluarkan, 

karena dapat menyebabkan masuknya usus ke dalam lubang atau 

cincin dan kemudian terjadi ileus. 

Dan menurut tambahan obat atau metal AKDR dibagi menjadi 

Mochtar, (1998) : 

1) Medicated AKDR, yakni Cu T -200. Cu T -220, Cu T – 300, Cu–

T 380 AKDR, Cu 7, Nova T, ML – Cu 375, Progesterone. 

2) Unmedicated AKDR, misalnya lippes loop, salf – t coil antigon 

Mochtar, (1998). 

 

2.1.6 Cara Kerja AKDR Saifuddin, (2003) : 

1. Menghambat sperma untuk masuk ke tuba falopii. 

2. Mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri. 
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3. AKDR bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu, 

walaupun AKDR membuat sperma sulit masuk ke dalam alat 

reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma 

untuk fertilisasi. 

4. Memungkinkan untuk mencegah implantasi hasil konsepsi dalam 

uterus saifuddin, (2003). 

 

2.1.7 Efektifitas AKDR 

       Efektifitas dari AKDR dinyatakan dalam angka kontiunitas 

(continuation rate) yaitu beberapa lama AKDR tetap tinggal in-utero 

tanpa e eksplusi spontan, terjadinya kehamilan Pengangkatan atau 

pengeluaran karena alasan-alasan medis atau pribadi. Efektifitas dari 

bermacam-macam AKDR tergantung pada: 

AKDR-nya : Ukuran, Bentuk, Mengandung Cu atau progesteron 

Akseptor  :  Umur, Paritas,  Frekuensi senggama 

Dari faktor-faktor yang berhubungan dengan aseptor yaitu umur dan 

paritas diketahui: 

1. Makin tua usia, makin rendah angka kehamilan,ekspulsi dan 

pengeluaran AKDR 

2. Makin muda usia,terutama pada nulli gravida,makin tinggi angka 

ekspulsi dan pengeluaran AKDR. 

3. Angka kegagalan AKDR : Belum ada AKDR yang 100%  efektif. 
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4. Angka kegagalan untuk AKDR pada umumnya 1-3 kehamilan 100 

perempuan/tahun. Lippes loop dan first generation Cu AKDR 

adalah 2 kehamilan / 100 perempuan / tahun. Second Generation 

Cu AKDR adalah < 1 kehamilan/100 perempuan / tahun dan 1,4 

kehamilan 100 perempuan / 6 tahun pemakaian. (Hartanto, 2004). 

 

2.1.8 Indikasi  

 AKDR adalah metode kontrasepsi yang cocok digunakan untuk  

wanita : 

1) Usia reproduksi (20-30 tahun). 

2) Dalam keadaan nullipara. 

3) Menyusui dan ingin menggunakan kontrasepsi. 

4) Menyukai metode kontrasepsi yang hasilnya sangat efektif, 

berjangka panjang, tetapi belum ingin menerima metode 

permanen. 

5) Setelah melahirkan dan tidak menyusui bayinya. 

6) Setelah mengalami abortus dan tidak terlihat ada infeksi. 

7) Resiko rendah dari infeksi menular seksual. 

8) Tidak menghendaki metode hormontal. 

9) Tidak mengingat-ingat untuk minum pil tiap hari. 

10) Tidak meenghendaki kehamilan setelah 1-5 hari pasca senggama 

karena tidak menggunakan kontrasepsi. 
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AKDR dapat juga digunakan pada perempuan dengan segala 

kemungkinan keadaan misalnya: 

1) Perokok. 

2) Gemuk ataupun kurus. 

3) Sedang memakai  antibiotik atau antikejang. 

 

2.1.9 Kontraindikasi 

1) Sedang hamil (diketahui hamil atau kemungkinan hamil). 

2) Pendarahan vagina yang tidak diketahui sebabnya ( sampai dapat 

dievaluasi). 

3) Sedang menderita infeksi alat genital (vaginitis,servisitis). 

4) Tiga bulan terakhir sedang mengalami atau sering menderita 

penyakit radang panggul (PRP) atau abortus septic. 

5) Kelainan bawaan uterus yang abnormal atau tumor jinak rahim 

yang  tepat mempengaruhi kavum uteri. 

6) Penyakit trofoblas yang ganas. 

7) Diketahui menderita TBC Pelvik. 

8) Kanker alat genital. 

9) Ukuran rongga rahim kurang dari 5 cm. 
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2.1.10 Efek Samping Pemakaian AKDR 

1. Perdarahan  

        Umumnya setelah pemasangan AKDR, terjadi pendarahan 

sedikit-sedikt yang cepat berhenti, kalau pemasangan dilakukan 

sewaktu haid, perdarahan yang sedikit-sedikit itu tidak akan 

diketahui oleh akseptor. Keluhan yang sering terdapat pada 

pemakai AKDR ialah menoragia dan spotting menoragia. Jika 

terjadi pendarahan banyak yang tidak dapat diatasi, sebaiknya 

AKDR dikeluarkan dan diganti dengan AKDR yang mempunyai 

ukuran kecil. Jika perdarahan sedikit-sedikit, dapat diusahakan 

mengatasinya dengan pengobatan konservatif. Pada perdarahan 

yang tidak berhenti dengan tindakan-tindakan di atas, sebaiknya 

AKDR diangkat dan digantikan dengan kontrasepsi lain. 

2. Rasa nyeri dan kejang di perut 

       Rasa nyeri dan kejang di perut dapat terjadi segera setelah 

pemasangan AKDR, biasanya rasa nyeri tidak berangsur-angsur 

hilang dengan sendirinya. Rasa nyeri dapat dikurangi atau 

dihilangkan dengan jalan memberi analgetik. Jika keluhan 

berlangsung terus-menerus, sebaiknya AKDR di keluarkan dan 

diganti dengan AKDR yang mempunyai ukuran yang lebih kecil. 

3. Gangguan pada suami 

       Kadang-kadang suami dapat merasakan akan adanya benang 

AKDR sewaktu bersenggama. Ini disebabkan oleh benang AKDR 
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yang keluar dari portio uteri terlalu pendek atau terlalu panjang. 

Untuk mengurangi atau menghilangkan keluhan ini, benang AKDR 

yang terlalu panjang dipotong kira-kira 2-3 cm dari portio, 

sedangkan jika benang AKDR terlalu pendek sebaiknya AKDRnya 

diganti. Biasanya dengan cara ini keluhan suami akan hilang. 

4. Ekspulsi ( keluar sendiri ) 

       Sering dijumpai setelah 3 bulan pertama setelah insersi setelah 

satu tahun angka ekspulsi akan berkurang. Biasanya terjadi 

sewaktu sedang haid. 

Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya ekspulsi pada  AKDR. 

Jenis  :  ekspulsi lebih jarang terjadi pada AKDR tertutup 

Ukuran  : makin besar ukurannya makin kecil kemungkinan 

terjadinya ekspulsi. (mochtar, 1998).  

 

2.1.11 Keuntungan AKDR 

       Menurut syaifuddin, (2003).Keuntungan AKDR adalah sebagai 

berikut : 

1) Efektivitas tinggi, 0,6-0,8 kehamilan/100 perempuan dalam satu 

tahun pertama (1 kegagalan dalam 125-170 kehamilan). 

2) AKDR efektif segera setelah pemasangan. 

3) Metode jangka panjang. 

4) Sangat praktis karena tidak perlu meingat-ingat. 

5) Tidak mempengaruhi hubungan seksual. 
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6) Ibu tidak merasa takut untuk hamil. 

7) Tidak ada efek samping hormonal dengan Cu AKDR (Cu T-380 

A). 

8) Tidak mengurangi kualitas dan volume ASI. 

9) Dapat digunakan sampai menopause. 

10) Tidak ada interaksi terhadap obat-obatan. 

11) Kesuburan segera kembali setelah AKDR diangkat. 

 

2.1.12 Kerugian AKDR 

1.  Efek samping yang umum terjadi 

a) Perubahan siklus haid, umumnya pada 3 bulan pertama dan 

akan berkurang setelah 3 bulan. 

b) Haid yang lebih lama dan lebih banyak. 

c) Pendarahan (spotting) antar mentruasi. 

d) Saat haid lebih sakit (dismenorhea) 

2. Komplikasi  

a) Merasakan sakit dan kejang selama 3-5 hari setelah 

pemasangan. 

b) Pendarahan hebat pada waktu haid atau diantaranya yang 

menyebabkan anemia. 

c) Perporasi dinding uterus (sangat jarang apabila pemasang 

benar) 
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3. Tidak mencegah IMS termasuk HIV AIDS 

a) Tidak dianjurkan wanita dengan IMS atau sering berganti 

pasangan. 

b) Penyakit Radang Panggul (PRP) terjadi sesudah perempuan 

dengan IMS memakai AKDR PRP dapat memicu infertilitas. 

c) Sedikit nyeri dalam perdarahan (spotting) terjadi setelah 

pemasangan AKDR. Biasanya menghilang selama 1-2 hari  

Saifuddin, (2003). 

 

2.1.13 Waktu Pemasangan AKDR 

1. Setiap waktu dalam waktu haid, yang dapat dipastikan klien tidak 

hamil 

2. Hari pertama sampai ke 7 siklus haid 

3. Setelah 4 minggu pasca persalinan, setelah 6 bulan apabila 

menggunakan metode amenorrhea laktasi       ( MAL ) 

4. Setelah abortus (segera atau dalam waktu 7 hari), apabila tidak ada 

gejala infeksi 

5. Selama 1 sampai 5 hari setelah senggama yang tidak dilindungi. 

Saifuddin, (2003). 
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Berikut adalah Matrik penggunaan kontrasepsi : 

Umur 

Jumlah 

Anak 

20 tahun 
20-24 

tahun 

25-29 

tahun 

30-34 

tahun 
35 tahun 

 

0 

Pil  

AKDR 

Cara 

sederhana 

Pil  

AKDR 

Cara 

sederhana 

Tanpa 

kontrasep

si 

Tanpa 

kontrasepsi 

Resiko 

tinggi perlu 

bimbingan, 

bantuan 

ahli 

 

1 

AKDR 

Pil  

Suntikan 

Cara 

sederhana 

AKDR 

Pil  

Suntikan 

Cara 

sederhana 

AKDR 

Suntikan 

Implant  

Pil  

Cara 

sederhana 

AKDR 

Suntikan 

Implant  

Pil  

Cara 

sederhana 

Resiko 

tinggi perlu 

bimbingan, 

bantuan  

ahli 

 

2 

AKDR 

Suntikan  

Implant  

Pil  

Cara 

sederhana 

AKDR 

Suntikan  

Implant  

Pil  

Cara 

sederhana 

Kontap  

Implant  

AKDR 

Suntikan  

Pil  

Kontap  

Implant  

AKDR 

Suntikan  

Pil  

 

Kontap  

AKDR  

Implant  

Cara 

sederhana 

3 atau 

lebih 

Kontap 

Implant 

Suntikan 

Pil  

Cara 

sederhana 

Kontap 

Implant 

Suntikan 

Pil  

Cara 

sederhana 

Kontap 

AKDR 

Implant 

Suntikan 

Cara 

sederhana 

Pil  

Kontap 

AKDR 

Implant 

Suntikan 

Cara 

sederhana 

Pil  

Kontap 

AKDR 

Implant 

Suntikan 

Cara 

sederhana 

 

2.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemakaian AKDR 

2.2.1 Pengetahuan 

        Adalah sesuatu yang diketahui atau segala sesuatu yang 

diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan adalah 

merupakan hasil “tahu”, dan ini terjadi setelah seseorang melakukan 

penginderaan terhadap sesuatu objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca indera manusia yakni indera penglihatan, pendengaran, 
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penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga (Notoajmodjo, 2007). 

        Penelitian Rogers mengungkapkan bahwa sebelum orang 

mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), di dalam diri orang 

tersebut terjadi proses yang berurutan, yakni : 

1) Awarenes (Kesadaran) dimana  orang tersebut menyadari dalam 

arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus / objek  

2) Interest dimana orang mulai tertarik pada stimulus 

3) Evaluation (menimbang–nimbang terhadap baik dan tidaknya 

stimulus tersebut bagi dirinya) 

4) Trial, dimana orang telah mencoba perilaku baru  

5) Adoption, dimana subjek telah berprilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus. 

(Notoatmodjo, 2003). 

 

2.2.2 Sikap 

2.2.2.1  Pengertian 

         Sikap adalah kecenderungan bertindak dari individu, 

berupa respon tertutup terhadap stimulus ataupun objek 

tertentu. ataupun kesiapan seseorang untuk bertindak.  

          Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup 

dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek 

(Notoatmodjo, 2003).   
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        Menurut (Sunaryo,2004) sikap yaitu kecenderungan 

bertindak dari individu berupa respon tertutup terhadap 

stimulus atupun objek tertentu.   

2.2.2.2 Tingkatan 

• Menerima (Receiving)  

Pada tingkatan ini individu ingin memperhatikan 

rangsangan (stimulus) yang diberikan. 

• Merespon (Responding) 

Sikap individu dapat memberikan jawaban apabila ditanya 

• Menghargai (valuing) 

Sikap individu mengajak orang lain untuk mengerjakan atau 

mendiskusikan suatu masalah  

• Bertanggung jawab (responsible) 

Sikap individu bertanggung jawab dan siap menanggung     

segala sesuatu yang telah dipilihnya Sunaryo, (2004). 

 
2.2.3 Dukungan Suami  

        Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2003) 

dukungan adalah sokongan/penunjang / bantuan. Dalam hal ini adalah 

sokongan / dukungan / bantuan suami sebagai pasangan hidup dari 

akseptor dalam menentukan keputusan pilihan terhadap tindakan 

yang akan dilakukan yaitu jenis pemilihan kontrasepsi yang 

digunakan. 
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        Suami yang mau mendukung isterinya dan membantu dalam 

menentukan pilihan jenis alat kontrasepsi secara psikologis akan 

membuat isteri labih nyaman baik secara fisik maupun mental. Karena 

keputusan dalam mengatur kelahiran anak adalah keputusan bersama 

dengan suami.    

 

2.3 Landasan Teori 

        Menurut Dani (2002) pengertian  Umur adalah lama waktu 

hidup atau ada sejak dilahirkan atau diadakan. Sedangkan menurut 

Yulkardi (2002) Umur adalah usia individu seseorang terhitung mulai 

saat dilahirkan sampai berulang tahun. 

Pembagian umur menurut Yulkardi adalah :  

- Masa menunda kehamilan (≤ 20 tahun ) 

- Masa mengatur kehamilan ( 20 – 30 tahun ) 

- Masa mengakhiri kehamilan ( ≥ 30 tahun ) 

        Menurut Nursalam (2003) Paritas adalah jumlah anak yang 

pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Pembagian menurut Mochtar 

(1998) paritas terbagi : 

• Primipara adalah seorang wanita yang pernah melahirkan bayi 

hidup untuk pertama kali. 

• Multipara adalah wanita yang pernah melahirkan bayi hidup 

beberapa kali ( sampai 5 kali ) 
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• Grandmultipara adalah wanita yang pernah melahirkan bayi lebih 

dari 5 kali hidup atau mati. 

 

2.4 Kerangka Konsep Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

       Rancangan  penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu 

suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk 

memberikan  gambaran/ menguraikan atau deskriptif tentang suatu 

keadaan secara objektif, dengan langkah-langkah pengumpulan data, 

identitas, pengolahan/ analisa, membuat kesimpulan dan laporan  

(Notoadmodjo, 2002). 

       Penelitian ini menggunakan pendekatan survey yaitu melihat dan 

mendiskripsikan umur dan paritas ibu terhadap pemakaian AKDR di 

Puskesmas Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten 

tanah Bumbu tahun 2010.   

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

       Adapun yang diambil pada penelitian ini adalah Puskesmas 

Simpang Empat yang berlokasi di Kecamatan Simpang Empat 

Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan 

pada bulan September sampai dengan bulan Nopember 2010.  
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3.3 Subjek Penelitian 

3.3.1 Populasi 

       Adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti 

(Notoadmodjo, 2010). Populasi dalam penelitian  adalah seluruh ibu 

yang menjadi akseptor keluarga berencana yang menggunakan 

metode AKDR di Puskesmas Simpang Empat Kecamatan Simpang 

Empat Kabupaten Tanah Bumbu dari bulan September sampai 

Nopember 2010. 

 

3.3.2 Sampel  

       Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang menjadi 

akseptor AKDR di Puskesmas Simpang Empat Kecamatan Simpang 

Empat Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 57 orang. 

       Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuhyaitu 

pengambilan semua anggota populasi menjadi sampel.yaitu bulan 

september sampai nopember 2010.  

 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.4.1 Variabel penelitian 

       Variabel adalah suatu ukuran atau ciri yang dimiliki oleh 

anggota suatu kelompok (Notoatmodjo, 2005). Variabel dalam 

penelitian ini adalah Umur, Paritas ibu yang menggunakan 



25 
 

AKDR di Puskesmas Simpang Empat Kecamatan Simpang 

Empat Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2010. 

 

3.4.2 Definisi Operasional 

       Definisi operasional adalah batasan untuk membatasi ruang 

lingkup atau pengertian variabel-variabel yang diamati atau 

diteliti (Notoatmodjo, 2005).  

No. Variabel 
Definisi 

Operasional 
Kategori Skala 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Umur ibu  
 
 
 
 
 
 
 
 
Paritas ibu  

Adalah umur ibu 
yang menggunakan 
AKDR berdasarkan 
penggunaan 
kontrasepsi 
rasional 
 
 
 
Adalah jumlah 
persalinan yang 
pernah dialami ibu 

Masa menunda 
kehamilan (≤ 20 
tahun ) 
Masa mengatur 
kehamilan ( 20 – 
30 tahun ) 
Masa mengakhiri 
kehamilan ( ≥ 30 
tahun ) 
Paritas 1 
Paritas 2 – 3 :   
Paritas 3 

Ordinal  
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordinal  

 

3.5 Instrumen Penelitian 

       Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan data register dari ibu yang terdaftar sebagai 

peserta KB AKDR,apabila pada saat itu ada responden untuk 

mengetahui gambaran umur dan paritas ibu dalam pemakaian AKDR di 

Puskesmas Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten 

Tanah Bumbu tahun 2010 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan : 

3.6.1 Data Primer 

Data primer dalam penelitian adalah umur dan paritas ibu yang 

dikumpulkan melalui regester. 

3.6.2 Data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data register ibu yang 

ada di Puskesmas Simpang Empat selama bulan September 

sampai November. 

  

3.7 Teknik Analisa Data 

3.7.1 Editing data 

Yaitu memeriksa data yang telah dikumpulkan yang terdiri dari 

kelengkapan data, konsistensi dan isi 

3.7.2 Coding data 

Yaitu memberikan code pada setiap variabel untuk memudahkan 

pengolahan  

3.7.3 Tabulasi data 

Setelah data di coding, kemudian diolah dan dimasukkan 

kedalam  tabel distribusi frekuensi 
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3.7.4 Analisa Data 

Analisa dalam penelitian dengan cara mendiskripsikan setiap 

variabel  dengan menggunakan prosentase dengan rumus : 

          f 

 P = ----- X 100 % 

          N 

Keterangan : 

P  :  Persentase 

f :  Frekuensi 

N :  Jumlah sampel 

 

3.8 Prosedur Penelitian 

3.8.1 Meminta surat pengantar penelitian dari Institusi untuk mencari 

data ke Dinas Kesehatan Kabaupaten Tanah Bumbu dan 

Puskesmas Simpang Empat. 

3.8.2 Meminta data umur dan paritas ibu yang menggunakan AKDR di 

Dinas Kesehatan khususnya bidang pelayanan kesehatan. 

3.8.3 Meminta data umur dan paritas ibu yang menggunakan AKDR di 

Puskesmas Simpang Empat di pelayanan KIA. 

       Sedangkan dalam penelitian ini cara pengumpulan data yang 

digunakan adalah dengan pengambilan data melalui register pasien 

dan cara wawancara atau kuesioner, yaitu pengumpulan data melalui 

daftar pertanyaan yang diisi oleh responden sendiri. 
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3.9  Keterbatasan Penelitian 

        Subyek penelitian ini tergolong kelompok yang kebanyakan tidak 

memiliki data tentang kelahirannya secara formal, sehingga responden 

dalam memberikan keterangan tentang umur berdasarkan perkiraan dan 

tidak pasti. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Gambaran Umum 

4.1.1.1 Letak Geografis 

        Puskesmas simpang Empat berada diwilayah kecamatan 

Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu provensi Kalimantan 

Selatan, yang terdiri enam desa. Luas wilayah puskesmas Simpang 

Empat adalah 6.016,25 km2 yang terdiri dari daratan sekitar 85 % 

sungai. Adapun wilayah kerja puskesmas Simpang Empat 

berbatasan dengan: 

•  Disebelah selatan dengan kebupaten Kotabaru 

•  Desebelah barat dengan kecamatan Batulicin 

•  Disebelah utara dengan kabupaten Banjar 

• Disebelah timur dengan kecamatan Kelumpang Pantai. 

Sarana transportasi yang digunakan adalah kendaran baik  roda 2 

maupun roda 4. Sebagian sarana jalan sudah diaspal dan 

pengerasan dengan batu gunung sehingga masyarakat sudah dapat 

menikmati pasilitas kesehatan dengan mudah. 
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4.1.1.2 Demografi 

 Berdasarkan jumlah penduduk di kecamatan Simpang Empat 

tahun 2010, wilayah kerja puskesmas Simpang Empat berjumlah 

47.681 jiwa yang terbagi 6 desa seperti terlihat dari: 

Tabel 4.1 Distribusi Penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Simpang 
Empat Tahun 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data jumlah penduduk berdasarkan umur di wilayah kerja 

puskesmas Simpang Empat kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

 Tabel 4.2 Jumlah penduduk berdasarkan umur tahun 2010 

No. Status Umur Jiwa 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1 – 4 tahun 

5– 6 tahun 

7– 15 tahun 

16– 21 tahun 

22– 59 tahun 

60 tahun lebih 

3.221 

1034 

2176 

4.830 

35.675 

745 

Jumlah 47.681 

 

 

 

 

No Desa Jumlah (Jiwa) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Kampung Baru 

Tungkaran Pangeran 

Sarigadung 

Sungai Dua 

Mekar sari 

Mentewe 

26314 

10960 

2718 

4370 

680 

2639 

Jumlah 47.681 
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4.1.1.2 Sarana Pelayanan Kesehatan 

        Sarana kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas 

Simpang Empat adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Jumlah sarana kesehatan di wilayah kerja PKM Simpang  
Empat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 

 

No. Sarana Kesehatan Jumlah 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Puskesmas Induk 
Poskesdes 
Praktek dokter 
Prakter Bidan Swasta 
Apotek 
Posyandu 

3 
4 
8 
9 
4 
24 

Jumlah 52 

 

         Adapun dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan di 

wilayahnya Puskesmas Simpang Empat mempunyai tenaga 

kesehatan yang dapat dilihat dari tabel berikut ini : 

Tabel 4.4  Jumlah tenaga kesehatan PKM Simpang Empat 

No. Tenaga Kesehatan Jumlah 

1.  Dokter Umum 4 
2.  Dokter Gigi 1 
3.  Skep 2 
4.  SKM 2 
5.  D.3 Bidan 8 
6.  D.3 Perawat 8 
7.  D.3 Kesling 4 
8.  D.3 Gigi 2 
9.  D.3 Gizi 2 
10.  D.3 Analis 3 
11.  Perkarya 4 
12.  SMA 6 

Total  46 
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Tabel 4.5  Distribusi Responden Berdasarkan Umur Di Puskesmas 
Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Tahun 
2010 

 

Umur N % 

 
< 20  tahun  

         20 dan 30 tahun 
>30 

 
1 

52 
5 
 

 
4,0 

91,2 
8,7 

 

Jumlah  57 100 

 

       Dari table 4.5 dapat dilihat bahwa sebagian besar atau 6 

responden (12,7%) termasuk kategori umur tidak aman untuk 

pemakaian kontrasepsi AKDR 

4.1.2.1 Gambaran Paritas responden terhadap pengguna AKDR 

Tabel 4.6  Distribusi Responden Berdasarkan Paritas Akseptor Di 
Puskesmas Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat 
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 

 

Paritas N % 

1  

2- 3 

> 3 

1 

12 

44 

1,75 

21,0 

77,19 

Jumlah 57 100 

 

        Berdasarkan tabel 4.6 didapatkan sebanyak 44 responden 

(77,9 %) akseptor termasuk kategori paritas tidak aman untuk 

pemakaian AKDR. 
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4.1.1. Gambaran umur dan paritas ibu terhadap pengguna AKDR 

Tabel 4.7  Distribusi Responden Berdasarkan Paritas Akseptor Di 
Puskesmas Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat 
Tahun 2010 

 

No  Umur  
Paritas  Total  

1 2 3 

1. < 20 1 0 0 1 

52 

4 

2. 20-30 10 5 37 

3. >30 0 1 3 

Jumlah  11 6 40 

 

57 

 

        Dari tabel 4.7 menunjukan bahwa responden sebagian besar 

paritas 3 yaitu sebanyak 40 responden, dari 40 responden tersebut 

umur < 20 tahun tidak ada, umur 20-34 tahun sebanyak 37 

responden dan 3 responden yang umurnya > 30. Dan responden 

yang paritas 2 ada 6 responden yaitu 5 responden  pada umur 20 – 

30 tahun dan 1 responden pada umur > 30 tahun, untuk paritas 1 

ada 11 responden yaitu 10 responden pada umur 20 – 30 tahun dan 

1 responden pada umur < 20 tahun . 
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4.2. PEMBAHASAN 

4.2.1. Gambaran Umur Ibu 

          Dari tabel 4.5 diketahui 37 responden (64,9 %) merupakan umur 

tidak aman untuk pemakaian AKDR dan 20 responden (35,1 %) 

merupakan umur aman untuk pemakaian AKDR. 

          Umur akseptor KB di Puskesmas Simpang Empat sebagian 

besar berumur 20 – 30 tahun (64,9 %). Pada umur itu ibu tidak tepat 

menggunakan AKDR. Menurut Depkes (1997), berdasarkan 

pemakaian kontrasepsi yang rasional pada ibu yang berusia antara 20 

tahun sampai 30 tahun prioritas menggunakan AKDR. Pada umur > 

30 tahun kontrasepsi yang dianjurkan kepada ibu menurut pemakaian 

kontrasepsi yang rasioanal adalah kontrasepsi mantap. 

          Menurut Depkes (1997) prioritas pemakaian kontrasepsi pada 

umur 35 tahun keatas adalah kontrasepsi mantap karena umur 35 

tahun keatas merupakan resiko tinggi dan perlu pengawasan ahli. Hal 

senada diungkapkan oleh Manuaba (1998) bahwa umur 35 tahun 

keatas merupakan masa mengakhiri kesuburan dan dianjurkan 

menggunakan kontrasepsi mantap sebagai prioritas utama. 

 

4.2.2. Paritas Ibu 

          Dari tabel 4.6 didapatkan sebanyak 40 responden (70,2 %) 

termasuk paritas tidak aman untuk pemakaian AKDR dan 17 

responden (29,8 %) termasuk paritas aman untuk pemakaian AKDR. 
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          Menurut Nursalam (2002) pemakaian AKDR sesuai pemakaian 

kontrasepsi yang rasional adalah paritas 1 dan 2. Di Puskesmas 

Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat sebagian besar ibu-ibu 

atau 45,6 % mempunyai paritas tiga. Sehingga tidak sesuai kalau 

dianjurkan untuk pemakaian AKDR. 

          Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu pola perencanan 

keluarga kecil, bahagia dan sejahtera maka pada ibu dengan paritas 

≥  3 disarankan menggunakan kontrasepsi mantap. Menurut Nursalam 

(2002) prioritas kontrasepsi yang digunakan untuk ibu dengan paritas 

≥  3 adalah kontrasepsi mantap (tubektomi atau vasektomi) 

 

4.2.3. Gambaran Umur dan Paritas  

        Dari tabel 4.8 menunjukan bahwa responden sebagian besar 

paritas 3 yaitu sebanyak 40 responden, dari 40 responden tersebut 

umur < 20 tahun tidak ada, umur 20-30 tahun sebanyak 37 responden 

dan 3 responden yang umurnya > 35. Dan responden yang paritas 2 

ada 6 responden yaitu 5 responden  pada umur 20-30 tahun dan 1 

responden pada umur > 30, untuk paritas 1 ada 11 responden yaitu 10 

responden pada umur 20–30 tahun dan 1 responden pada umur < 20 

tahun. Menurut Depkes (1997), berdasarkan pemakaian kontrasepsi 

yang rasional pada ibu yang berusia antara 20-34 tahun prioritas 

menggunakan AKDR. Pada umur > 35 tahun kontrasepsi yang 

dianjurkan kepada ibu menurut pemakaian kontrasepsi yang rasioanal 
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adalah kontrasepsi mantap. Menurut Nursalam (2002) pemakaian 

AKDR sesuai pemakaian kontrasepsi yang rasional adalah paritas 1 

dan 2. Di Puskesmas Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat 

sebagian besar ibu-ibu atau 45,6 % mempunyai paritas tiga, Sehingga 

tidak sesuai kalau dianjurkan untuk pemakaian AKDR. 

        Tingginya penggunaan AKDR pada usia 20-30 tahun diwilayah 

Puskesmas Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat mungkin 

disebabkan oleh tingkat pengetahuan,karena pengetahuan yang 

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu.Pengindraan 

terjadi melalui panca indra manusia yakni indra penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia di peroleh melalui mata dan telinga 

(Notoajmodjo, 2007). Sikapmerupakan reaksi atau respon yang masih 

tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek 

(Notoadmodjo 2003). Dukungan suami adalah dukungan /bantuan 

suami sebagai pasangan hidup dari akseptor dalam menentukan 

keputusan pilihan terhadap tindakan yang akan di lakukan yaitu` 

dalam menentukan pilihan jenis alat kontrasepsi. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. KESIMPULAN 

       Dari penelitian tentang gambaran umur dan paritas ibu terhadap 

pemakaian AKDR dari 57 responden di Puskesmas Simpang Empat 

Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 

dapat disimpulkan bahwa :  

5.1.1 Gambaran umur ibu terhadap penggunaan AKDR di Puskesmas 

Simpang Empat yang terbanyak adalah pada umur  20 – 30 tahun  

yaitu sebanyak 54 orang  (94,7 %). 

5.1.2 Gambaran paritas ibu terhadap penggunaan AKDR di Puskesmas 

Simpang Empat, dimana pengguna kontrasepsi tersebut paling 

banyak adalah pada paritas 3  sebanyak 40 orang  (70,17 %). 

5.1.3 Gambaran umur dan paritas ibu terhadap penggunaan AKDR di 

Puskesmas Simpang Empat terbanyak yaitu 54 orang (94,7%) 

dengan umur 20 – 30 tahun dan paling banyak pada paritas 3.       

5.2. SARAN 

5.2.1 Bagi Instansi Dinas kesehatan 

Kepada Dinas Kesehatan agar dapat dijadikan sumber data untuk 

menindaklanjuti pelayanan kesehatan selanjutnya terutama dalam 

pelayan kontrasepsi, dengan memprogramkan penyuluhan pada 

PUS terutama tentang AKDR, dan merencanakan pemasangan 

AKDR secara gratis.   

37 
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5.2.2 Bagi pemerintah daerah 

Sebagai sumber data sehingga dapat menindaklanjuti program 

pelayanan kesehatan terutama program KB agar lebih 

meningkatkan pendidikan tentang kontrasepsi rasional yakni 

kontrasepsi mantap bagi ibu-ibu yang berusia diatas 35 tahun Di 

Kab Tanah Bumbu. 

5.2.3 Bagi peneliti selanjutnya  

Menjadi sumber ilmu pengetahuan baru sehingga dapat 

mengambil manfaat dari penelitian serta dapat melanjutkan 

penelitian AKDR ditinjau dari variabel yang lain. 
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