
BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian gambaran pengetahuan wanita usia subur tentang efek samping 

pemakaian Suntik Depo Medroxy Progesteron Asetat (DMPA) di PMB Ni Luh Putu 

Yuniasih, SST telah dilaksanakan pada bulan April tahun 2021. Sampel penelitian 

adalah wanita usia subur (WUS) di PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST yang berjumlah 

69 WUS. Data yang telah terkumpul diolah, di analisis, dan disajikan dalam bentuk 

tabel yang disertai penjelasan. Hasil penelitian terdiri dari kondisi lokasi penelitian, 

karakteristik responden, pengetahuan WUS berdasarkan umur, pendidikan, pekerjaan, 

dan sumber informasi. Hasil penelitian akan ditampilkan sebagai berikut: 

1. Kondisi Lokasi Penelitian 

Praktik Mandiri Bidan Ni Luh Putu Yuniasih, SST merupakan tempat 

pelayanan kesehatan dimana salah satunya terdapat pelayanan KB khususnya 

pelayanan KB Suntik DMPA. Pelayanan KB ini diberikan setiap hari dari pukul 07.30-

21.00 WITA. Akseptor khususnya akseptor KB Suntik 1 bulan dan 3 bulan yang 

berkunjung untuk melakukan penyuntikan membawa kartu KB bagi akseptor aktif, 

dan dibuatkan kartu KB bagi akseptor baru maupun akseptor aktif yang lupa membawa 

kartu KB. Pelayanan KB akan diberikan oleh petugas yang bertugas pada hari itu, serta 

dibantu oleh mahasiswa yang sedang melaksanakan praktik di lahan praktik PMB.    

PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST terletak di Jalan Raya Kesambi No 29 Desa 

Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. PMB Ni Luh Putu Yuniasih, 



SST berada di Wilayah Kecamatan Kuta Utara yang terletak 2 km dari Kecamatan 

Kuta Utara, dengan luas wilayah 33,86 km2 (3.386 Ha). Wilayah kecamatan ini 

sebagian besar merupakan wilayah padat penduduk sekaligus daerah pariwisata 

sehingga menjadi tempat ideal untuk membuka sebuah peluang bisnis yaitu Praktik 

Mandiri Bidan. 

Batas-batas wilayah PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST yaitu: 

a. Sebelah Utara : Desa Dalung 

b. Sebelah Timur : Desa Padang Sambian 

c. Sebelah Selatan : Desa Seminyak 

d. Sebelah Barat : Desa Canggu 

Luas PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST sekitar 400 m2 yang terdiri dari 7 ruang 

pelayanan yang tersebar didalamnya dan masing-masing ruangan memiliki luas sekitar 

4x4 m2. Praktik Bidan Mandiri ini juga tersedia lahan parkir dan halaman (Ningsih & 

Saskara, 2017). 

a. Sarana PMB 

PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST memiliki sarana dalam setiap ruangan 

dengan kapasitas tempat tidur 4 buah dan 2 meja Ginekologi, yang terdiri dari 

perawatan persalinan 1 buah tempat tidur dan 1 buah meja Ginekologi, perawatan 

dokter kandungan (SpOG) 1 buah meja Ginekologi, perawatan nifas 1 buah, perawatan 

bidan 1 buah, dan perawatan umum 1 buah. 

Jumlah seluruh ruangan dalam PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST sebanyak 7 

ruang pelayanan yang dilengkapi dengan tempat parkir pasien dan halaman. Dari 

seluruh ruangan tersebut difungsikan sebagai Ruang Bidan, Ruang Dokter Kandungan 



(Spog), Ruang Persalinan, Ruang Nifas, Ruang Dokter Gigi, Ruang Dokter Umum, 

dan Ruang Apotek. Fasilitas ruangan dalam kondisi baik dengan ketersediaan alat 

yang cukup memadai. PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST juga menyediakan jasa 

pelayanan secara online seperti pelayanan imunisasi. 

1. Karakteristik Subjek Responden 

Karakteristik merupakan ciri atau tanda khas yang melekat pada diri 

responden yang membedakan antara responden yang satu dengan yang lainnya. 

Subyek penelitian ini yaitu wanita usia subur di PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST pada 

tahun 2021 sebanyak 69 orang sesuai dengan kriteria inklusi dan bersedia menjadi 

responden. Distribusi karakteristik responden pada penelitian ini terdiri dari umur, 

pendidikan, pekerjaan, dan sumber informasi. Karakteristik responden dapat dilihat 

pada tabel berikut.  

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur, Pendidikan, 

Pekerjaan, dan Sumber Informasi di PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST 
 

Karakteristik f % 

Usia 

<20 Tahun 

≤20-35 Tahun 

>35 Tahun 

 

14 

48 

7 

 

20,3 

69,6 

10,1 

Total 69 100 

Pendidikan 

Dasar 

Menengah 

Tinggi 

 

39 

20 

10 

 

56,5 

29 

14,5 



1 2 3 

Total 69 100 

Pekerjaan 

Bekerja 

Tidak bekerja 

 

28 

41 

 

40,6 

59,4 

Total 69 100 

Sumber informasi 

Tenaga kesehatan 

Keluarga 

Teman 

Media cetak 

Media elektronik 

 

20 

10 

7 

0 

32 

 

29 

14,5 

10,1 

0 

46,4 

Total 69 100 

Sumber: Data primer 2021 

Hasil penelitian setelah dilakukan analisis data, dapat diketahui bahwa 

sebagian besar karakteristik responden pada umur ≤20-35 tahun yaitu 69,6%, 

berpendidikan dasar sebanyak 56,5%, tidak bekerja sebanyak 59,4%, dan sumber 

informasi yang diperoleh responden dari media elektronik sebanyak 46,4%.  

2. Hasil pengamatan terhadap subjek penelitian 

Pengetahuan tentang efek samping kontrasepsi suntik 3 bulan adalah 

kemampuan responden untuk mengetahui dan memahami sejumlah pertanyaan yang 

berkaitan dengan efek samping kontrasepsi suntik 3 bulan. Pengetahuan dikategorikan 

menjadi 3, yaitu pengetahuan baik (76-100%), pengetahuan cukup (56-75%), 

pengetahuan kurang (<56%). Hasil penelitian tentang pengetahuan dapat dilihat pada 

tabel berikut. 



Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Wanita Usia Subur tentang Efek Samping 

Pemakaian Suntik Depo Medroxy Progesteron Asetat (DMPA) 
 

Pengetahuan f % 

Baik 

Cukup 

Kurang 

8 

16 

45 

11,6 

23,2 

65,2 

Total 69 100 

Sumber: Data Primer 2021 

Tabel 3 menunjukkan hasil penelitian dari 69 responden didapatkan bahwa 

sebagian besar pengetahuan wanita usia subur tentang efek samping pemakaian suntik 

DMPA di PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST dalam kategori kurang sebanyak 65,2%.  

3. Hasil pengamatan terhadap subjek penelitian berdasarkan variabel 

penelitian 

a. Distribusi pengetahuan wanita usia subur berdasarkan umur tentang efek samping 

pemakaian suntik DMPA di PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST 

Tabel 3 

Distribusi Pengetahuan Responden tentang Efek Samping Pemakaian Suntik 

DMPA Berdasarkan Umur di PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST 

 

 

Umur ibu 

Pengetahuan tentang Efek Samping 

Kontrasepsi Suntik 3 Bulan 

Total 

 

 Baik Cukup Kurang  

f % f % f % f % 

<20 tahun 

≤20-35 tahun 

2 

4 

14,3 

8,4 

4 

10 

28,6 

20,8 

8 

34 

57,1 

70,8 

14 

48 

100 

100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

>35 tahun 2 28,6 2 28,6 3 42,8 7 100 

Total 8 11,6 16 23,2 45 65,2 69 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data primer 2021 

 

Tabel 4 menunjukkan tingkat pengetahuan responden tentang efek samping 

pemakaian suntik DMPA berdasarkan umur sebagian besar responden berpengetahuan 

kurang pada umur ≤20-35 tahun sebanyak 70,8%.  

b. Distribusi pengetahuan wanita usia subur berdasarkan pendidikan tentang efek 

samping pemakaian suntik DMPA di PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST 

Tabel 4 

Distribusi Pengetahuan Responden tentang Efek Samping Pemakaian Suntik 

DMPA Berdasarkan Pendidikan di PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST 
 

 

Pendidikan 

ibu 

Pengetahuan tentang Efek Samping 

Kontrasepsi Suntik 3 Bulan 

 

Total 

Baik Cukup Kurang  

f % f % f % f % 

Dasar 

Menengah 

Tinggi 

5 

2 

1 

12,8 

1,0 

1,0 

10 

4 

2 

25,6 

2,0 

2,0 

24 

14 

7 

61,6 

7,0 

7,0 

39 

20 

10 

100 

100 

100 

Total 8 11,6 16 23,2 45 65,2 69 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2021 

Tabel 5 menunjukkan tingkat pengetahuan responden tentang efek samping 

berdasarkan pendidikan sebagian besar responden berpengetahuan kurang pada jenjang 

pendidikan dasar sebanyak 61,6%. 



c. Distribusi pengetahuan wanita usia subur berdasarkan pekerjaan tentang efek 

samping pemakaian suntik DMPA di PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST 

Tabel 5 

Distribusi Pengetahuan Responden tentang Efek Samping Pemakaian Suntik 

DMPA Berdasarkan Pekerjaan di PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST 
 

 

Pekerjaan ibu 

Pengetahuan tentang Efek Samping 

Kontrasepsi Suntik 3 Bulan 

 

Total 

Baik Cukup Kurang  

f % f % f % f % 

Bekerja 

Tidak bekerja 

3 

5 

10,7 

12,2 

8 

8 

28,6 

19,5 

17 

28 

60,7 

68,3 

28 

41 

100 

100 

Total 8 11,6 16 23,2 45 65,2 69 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2021 

Tabel 6 menunjukkan tingkat pengetahuan responden tentang efek samping 

pemakaian suntik DMPA berdasarkan pekerjaan yaitu sebagian besar responden 

berpengetahuan kurang pada responden yang tidak bekerja sebanyak 68,3%. 

d. Distribusi pengetahuan wanita usia subur berdasarkan sumber informasi tentang 

efek samping pemakaian suntik DMPA di PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST 

Tabel 6 

Distribusi Pengetahuan Responden tentang Efek Samping Pemakaian Suntik 

DMPA Berdasarkan Sumber Informasi di PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST 

 

 

Sumber informasi 

Pengetahuan tentang Efek Samping 

Kontrasepsi Suntik 3 Bulan 

 

Total 

 Baik Cukup Kurang  

f % f % f % f % 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tenaga kesehatan 

Keluarga 

Teman 

Media cetak 

Media elektronik 

2 

2 

1 

0 

3 

10,0 

20,0 

14,3 

0 

9,3 

5 

3 

2 

0 

6 

25,0 

30,0 

28,6 

0 

18,8 

13 

5 

4 

0 

23 

65,0 

50,0 

57,1 

0 

71,9 

20 

10 

7 

0 

32 

100 

 100 

100 

100 

100 

Total 8 11,6 16 23,2 45 65,2 69 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2021 

Tabel 7 menunjukkan tingkat pengetahuan responden tentang efek samping 

pemakaian suntik DMPA berdasarkan sumber informasi sebagian besar responden 

berpengetahuan kurang memperoleh informasi melalui media elektronik sebanyak 

71,9%. 

B. Pembahasan 

Penelitian gambaran pengetahuan wanita usia subur tentang efek samping 

pemakaian suntik Depo Medroxy Progesteron Asetat (DMPA) di PMB Ni Luh Putu 

Yuniasih, SST telah dilaksanakan pada bulan April tahun 2021. Pembahasan dari hasil 

penelitian dapat dibahas sebagai berikut: 

1. Karakteristik subjek penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 69 responden wanita usia subur, 

diketahui bahwa sebagian besar responden berada pada umur ≤20-35 tahun sebanyak 

70,8%. Penelitian yang dilakukan oleh Widianti, 2013 menyebutkan bahwa usia 

adalah umur individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun. 

Umur dari segi kepercayaan masyarakat, seseorang yang lebih dewasa dipercaya dari 

orang yang belum tinggi kedewasaannya. Umur juga berhubungan dengan 



pengalaman hidup sehingga akan lebih banyak informasi yang diterima. Pengalaman 

disini dapat dilihat dari umur responden yang sudah matang, yaitu 20-34 tahun 

merupakan masa produktif, dimana biasanya lebih aktif belajar sehingga lebih mudah 

mendapatkan informasi (Widianti, 2013). 

Karakteristik berikutnya yaitu pendidikan. Hasil penelitian ini didapatkan 

bahwa sebagian besar responden berpendidikan dasar sebanyak 61,6%. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden tergolong dalam pendidikan 

rendah. Konsep pendidikan merupakan suatu proses belajar yang didalamnya terjadi 

proses pertumbuhan, perkembangan, perubahan kearah yang lebih dewasa, lebih baik 

dan matang pada individu maupun kelompok atau masyarakat. Tingkat pendidikan 

yang tinggi menjadi semakin banyak informasi yang diperoleh sehingga memberikan 

wawasan yang luas tentang kesehatan. Tingkat pendidikan yang tinggi juga dapat 

membentuk seseorang menjadi kritis dan meningkatkan rasa ingin tahu tentang hal-

hal yang ada disekitarnya atau yang dialaminya, seperti menggunakan kontrasepsi 

Suntik DMPA (Widianti, 2013).  

Karakteristik selanjutnya yaitu pekerjaan. Hasil penelitian didapatkan bahwa 

sebagian besar responden wanita usia subur yang tidak bekerja sebanyak 68,3%. Hasil 

penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden memiliki banyak waktu karena 

pekerjaannya yang tidak terikat dengan pekerjaan diluar rumah untuk mengakses 

informasi dari berbagai sumber baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti 

konsultasi dengan tenaga kesehatan terkait efek samping kontrasepsi Suntik DMPA 

(Basuki, 2019). 



Karakteristik berikutnya yaitu sumber informasi. Hasil penelitian 

menggambarkan bahwa sebagian besar wanita usia subur telah memiliki informasi 

tentang efek samping kontrasepsi suntik DMPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sumber informasi yang diperoleh responden terbanyak pada media elektronik yaitu 

71,9%. Sumber informasi dapat menstimulus otak seseorang. Sebagaimana kita ketahui 

bahwa sumber informasi tidak terfokus pada satu jenis media informasi saja namun, 

sebaiknya untuk mendapatkan banyak informasi kita juga harus menggunakan berbagai 

jenis media yang dapat dijadikan sumber informasi yang dapat menunjang tingkat 

pengetahuan. Informasi/pendidikan kesehatan yang lebih jelas dari tenaga kesehatan 

khususnya bidan sangat diperlukan pada setiap kunjungan akesptor DMPA. Hasil 

penelitian ini juga sesuai dengan penelitian (Setiadi, 2018) yang menyatakan bahwa 

responden yang belum mendengar informasi terkait efek samping kontrasepsi suntik 

DMPA dengan pengetahuan yang kurang.  

2. Hasil pengamatan terhadap subjek penelitian 

Hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar tingkat pengetahuan wanita 

usia subur tentang efek samping pemakaian suntik DMPA dalam kategori kurang 

sebanyak 65,2%. Hasil penelitian ini sejalan dengan Setiadi, 2018 yang meneliti 

tentang Gambaran Pengetahuan tentang Efek Samping Kontrasepsi Suntik 3 Bulan di 

Puskesmas Poasia Kota Kendari yang mendapatkan hasil bahwa dari 71 Ibu, sebanyak 

36 responden (50,7%) yang berpengetahuan kurang. Studi pendahuluan yang dilakukan 

sebelumnya di PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST. Hasil wawancara yang dilakukan 

pada akseptor KB Suntik DMPA baik akseptor baru maupun akseptor aktif hanya dapat 

menyebutkan 5 efek samping dari 10 soal yang diberikan (Setiadi, 2018).  



Responden hanya dapat menjawab benar dan salah dari pertanyaan melalui 

kuesioner tentang efek samping pemakaian Suntik DMPA. Tingkat pengetahuan yang 

dicapai dalam domain kognitif yaitu tahu dan memahami, sehingga hasil penelitian 

menyatakan bahwa pengetahuan wanita usia subur dalam kategori pengetahuan 

kurang. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden wanita 

usia subur belum mengetahui informasi dengan benar mengenai efek samping 

pemakaian Suntik DMPA. Pengetahuan responden yang kurang dipengaruhi oleh 

beberapa hal, diantaranya faktor umur, pendidikan, pekerjaan, dan sumber informasi 

responden. Faktor penguat (renforcing factors) seperti keterbatasan kemampuan 

seseorang dalam menangkap dan mengingat materi yang telah disampaikan oleh bidan 

ataupun kurangnya informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan tentang efek 

samping pemakaian Suntik DMPA. Notoatmodjo, 2012 menyatakan bahwa tahu 

diartikan sebagai kemampuan untuk mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari/diterima sebelumnya, termasuk diantaranya adalah mengingat kembali 

(recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau 

rangsangan yang telah diterima. Ibu perlu diberikan informasi dasar mengenai efek 

samping pemakaian Suntik DMPA dengan menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti (Basuki, 2019). 

Pengetahuan merupakan “hasil tahu” dari manusia dan terjadi setelah 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

panca indera manusia yakni indera penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa dan 

raba. Pengetahuan yang ada dalam diri manusia bertujuan untuk menjawab masalah 

kehidupan yang dihadapinnya sehari-hari dan digunakan untuk menawarkan 



kemudahan bagi manusia. Pengetahuan dalam hal ini termasuk kedalam faktor 

predisposisi, yaitu faktor yang mempermudah terjadinya perilaku seseorang. 

Pengetahuan seseorang akan suatu program kesehatan akan mendorong orang tersebut 

berpartisipasi didalamnya. Pengetahuan merupakan domain penting terbentuknya 

tindakan seseorang (over behaviour) (Setiadi, 2018). 

3. Hasil pengamatan terhadap subjek penelitian berdasarkan variabel 

penelitian 

a. Pengetahuan wanita usia subur tentang efek samping pemakaian Suntik DMPA 

berdasarkan umur  

Seseorang yang berumur produktif (muda) lebih mudah menerima 

pengetahuan dibandingkan seseorang yang berumur tidak produktif (lebih dewasa) 

karena orang dewasa telah memiliki pengalaman yang mempengaruhi pola pikirnya 

sehingga sulit untuk diubah (Susanti et al., 2015).  

Pengetahuan responden yang kurang tentang efek samping KB Suntik DMPA 

dipengaruhi oleh faktor seperti umur. Faktor ini tingkat pengetahuan kurang sebagian 

besar berumur ≤20-35 tahun sebanyak 70,8%. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

(Wanti, 2013) yang menyebutkan bahwa usia 20-40 tahun merupakan usia yang paling 

tepat untuk menjarangkan kehamilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanita 

usia subur memiliki pengetahuan yang kurang direntang usia yang menjarangkan 

kehamilan.  Pengetahuan yang kurang diumur yang produktif ini dikarenakan faktor-

faktor predisposisi (predisposing factors) yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, keyakinan, dan nilai-nilai. Pengetahuan sangat penting untuk membentuk 

tindakan seseorang yang didasari oleh kesadaran dan sikap yang positif akan bersifat 



langgeng. Keyakinan ibu dengan keefektivitasan KB suntik DMPA serta anjuran dari 

orang tua bahwa KB suntik DMPA mampu mencegah kehamilan membuat para ibu 

mengesampingkan efek negatif dari KB suntik DMPA (Setyaningsih, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Taringan, Helvi Yanti dalam hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa umur 20-35 tahun merupakan fase seseorang berada 

pada tingkat perkembangan yang belum matang dan pengalaman yang didapat juga 

belum banyak dalam penggunaan alat kontrasepsi sehingga akan mempengaruhi 

wawasan dan pengetahuannya dan dengan demikian mereka kurang mampu untuk 

dapat memahami suatu informasi. Perubahan psikis dan psikologi yang terjadi pada 

umur 20-35 tahun adalah perubahan cara berpikir, sehingga semakin bertambahnya 

umur seseorang maka akan bertambah pula pengalaman dan pengetahuan seseorang. 

Berbeda dengan seseorang pada umur >35 tahun dimana seseorang berada pada tingkat 

perkembangan mental yang baik dengan pengalaman yang didapat cukup banyak, 

sehingga mempengaruhi wawasan dan pengetahuannya dan dengan demikian mereka 

memiliki kemampuan untuk dapat memahami suatu informasi yang akhirnya 

berdampak pada cara menerapkan informasi yang telah diterimanya (Taringan, 2019). 

b. Pengetahuan wanita usia subur tentang efek samping pemakaian Suntik DMPA 

berdasarkan pendidikan  

Tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang 

menyerap dan memahami pengetahuan yang diperoleh, pada umumnya semakin tinggi 

pendidikan seseorang semakin baik pengetahuannya. Notoatmodjo, 2013 

menyebutkan bahwa tingginya tingkat pengetahuan seseorang dapat digunakan 



sebagai modal untuk menerima informasi sehingga dapat memengaruhi pengetahuan 

seseorang (Susanti et al., 2015). 

Hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat pengetahuan kurang responden 

sebagian besar berpendidikan dasar sebanyak 61,6%. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Yuliani, Vini, dkk dengan hasil penelitian sebagian 

besar responden memiliki pengetahuan kurang pada tangkat pendidikan rendah 

sebanyak 80%. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang terlalu 

rendah akan sulit memahami pesan atau informasi yang disampaikan. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin mudah seseorang menerima 

informasi sehingga banyak pula pengetahuan yang dimiliki (Happy et al., 2021).  

Notoadmodjo, 2012 menyebutkan bahwa pengetahuan sangat erat kaitannya 

dengan pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka 

orang tersebut akan semakin luas juga pengetahuannya. Rendahnya pendidikan 

seseorang tidak berarti orang tersebut mutlak berpengetahuan rendah pula. 

Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari pendidikan formal, akan tetapi 

juga dapat diperoleh dari pendidikan non formal seperti keluarga. Informasi yang 

diperoleh dari pendidikan formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek 

(Immediate Impact) sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan 

(Setiadi, 2018). 

c. Pengetahuan wanita usia subur tentang efek samping pemakaian Suntik DMPA 

berdasarkan pekerjaan  

Faktor pembentuk pengetahuan seseorang adalah lingkungan sosial termasuk 

didalamnya lingkungan kerja. Orang-orang yang bekerja biasanya mempunyai 



wawasan yang lebih luas dibandingkan orang yang tidak bekerja. Sumber informasi 

baru bagi mereka akan lebih mudah diperoleh dibandingkan bagi yang tidak bekerja di 

luar rumah. Informasi dapat diperoleh di jalanan, tempat kerja dan sebagainya (Susanti 

et al., 2015).  

Hasil penelitian didapatkan bahwa responden yang tidak bekerja memiliki 

pengetahuan kurang sebanyak 68,3%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Yuliani, Vini, dkk yang menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden dalam penelitian tersebut memiliki pengetahuan kurang pada responden 

yang tidak bekerja sebanyak 66,7%. Penelitian ini menunjukkan secara tidak langsung 

pekerjaan turut andil dalam mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang, hal ini 

dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan budaya 

yang berhubungan erat dengan proses pertukaran informasi, dimana ini tentunya akan 

mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Pekerjaan merupakan kebutuhan yang 

harus dilakukan terutama untuk menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarga. 

Bekerja umumnya merupakan kegiatan yang menyita waktu serta dapat memberikan 

pengalaman maupun pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Lingkungan pekerjaan dapat membentuk suatu pengetahuan karena adanya saling 

bertukar informasi antar teman dilingkungan kerja (Happy et al., 2021). 

Sosial ekonomi seseorang dan pengaruh pada pengetahuan serta perilaku 

seseorang di bidang kesehatan dengan kesempatan untuk memperoleh informasi karena 

adanya fasilitas atau media informasi. Pekerjaan responden yang tidak bekerja dapat 

memberikan kesempatan luas bagi responden untuk menerima informasi kesehatan, 

seperti pemberian penyuluhan dari petugas kesehatan sangat dibutuhkan bagi 



masyarakat yang kurang memiliki kesempatan memperoleh informasi dalam 

pekerjaannya, hal ini dapat mendukung pengetahuan responden tentang kontrasepsi 

DMPA, karena semakin banyak informasi yang diperoleh semakin tinggi pula 

pengetahuannya (Widianti, 2013). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan (Wanti, 

2013) dimana mayoritas pekerjaan responden dengan pengetahuan kurang terdapat 

pada IRT. 

d. Pengetahuan wanita usia subur tentang efek samping pemakaian Suntik DMPA 

berdasarkan sumber informasi  

Sumber informasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan. Wanita usia subur sebagian besar memiliki pengetahuan yang kurang 

tentang efek samping KB Suntik DMPA yaitu 71,9% yang memperoleh informasi dari 

media elektronik. Kurangnya sumber informasi responden disebabkan dari kurangnya 

pemahaman ibu dengan benar informasi mengenai efek samping pemakaian Suntik 

DMPA dari bidan ataupun petugas kesehatan melalui penjelasan secara langsung dari 

bidan pada waktu akseptor ingin mendapatkan suntikan DMPA. Penyuluhan kesehatan 

yang diberikan pada waktu posyandu maupun pada saat rawat inap persalinan juga 

dapat mempengaruhi pengetahuan wanita usia subur mengenai efek samping 

pemakaian Suntik DMPA (Setiadi, 2018).  

Kurangnya pengetahuan responden yang memperoleh sumber informasi dari 

media elektronik juga dapat disebabkan dari banyaknya informasi yang diserap tanpa 

sumber yang jelas seperti bertanya langsung kepada tenaga kesehatan. Kurangnya 

informasi langsung dari tenaga kesehatan disebabkan keterbatasan kemampuan 

seseorang dalam menangkap dan mengingat materi yang telah disampaikan oleh bidan 



ataupun kurangnya informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan tentang efek 

samping kontrasepsi Suntik DMPA (Setiadi, 2018). 

Sumber informasi dapat menstimulus otak seseorang. Seseorang setelah 

memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber informasi maka dapat menimbulkan 

sikap dan perilaku. Penelitian (Basuki, 2019) menyebutkan bahwa pengetahuan 

dipengaruhi oleh sumber informasi yang didapat. Media informasi yang diperoleh baik 

dari pendidikan formal maupun non formal dapat berpengaruh jangka pendek 

(immediate impact) sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan. 

Hasil penelitian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

wanita usia subur tentang efek samping pemakaian Suntik DMPA pada kategori kurang 

sebanyak 65,2%, hal tersebut disebabkan oleh umur responden, pendidikan responden, 

pekerjaan responden, dan pengalaman serta sumber informasi yang diperoleh 

responden. 

C. Kelemahan Penelitian 

Penelitian ini masih mempunyai kelemahan. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif sehingga tidak dapat mencari sebab akibat dari masalah yang diteliti 

dan hanya memberikan gambaran pada setiap variabel yang diteliti. Instrument yang 

digunakan juga masih mempunyai kelemahan yaitu dalam penggunaan instrument 

kuesioner yang terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukkan 

keadaan yang sebenarnya. Keterbatasan waktu pelayanan akibat banyaknya kunjungan 

pasien terkadang membuat responden enggan untuk menanggapi pertanyaan setiap 

kuesioner. 

 


