
 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Kondisi Lokasi Penelitian 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas I Dinkes Kecamatan Denpasar 

Barat berlokasi di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar  

tepatnya Di Jalan Gunung Rinjani Perumnas Monang-Maning. Operasional 

Pertama sebagai awal berdirinya  Puskesmas ini pada tahun 1990 dan mulai 

operasional pada tanggal 10 Oktober 1990. UPTD. Puskesmas I Denpasar Barat 

merupakan Puskesmas perkotaan yang terletak pada daerah dataran rendah dengan 

luas wilayah 10,62 km2 mewilayahi dua kelurahan dan tiga desa, yang terdiri dari 

63 banjar, dengan 63 Posyandu, dengan batas-batas sebagai berikut:  

a. Sebelah Utara  : Kelurahan Sempidi dan Desa Pemecutan Kaja    

b. Sebelah Selatan : Desa Padangsambian Kelod    

c. Sebelah Timur  : Desa Pemecutan Kelod     

d. Sebelah Barat  : Desa Kerobokan, Kuta Utara. 

Berdasarkan data Laporan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) UPTD. 

Puskesmas I Denpasar Barat Tahun 2018 Jumlah penduduk di wilayah kerja 

UPTD. Puskesmas I Denpasar Barat adalah 127.498 Jiwa. Jumlah penduduk ini 

mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2017 dimana jumlah 

penduduk di wilayah kerja UPTD. Puskesmas I Denpasar Barat berjumlah 

106.137 jiwa. Dari data jumlah penduduk total di tahun 2018 tersebut 34.424 jiwa 

diantaranya adalah wanita usia subur.   
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2. Karakteristik Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu Wanita Usia Subur yang 

sesuai dengan kriteria inklusi sebanyak 85 orang. Karakteristik renponden yang 

diteliti dapat diuraikan berdasarkan umur, pendidikan, pekerjaan, jumlah anak, 

jenis KB yang digunakan yang disajikan dalam bentuk tabele sebagai berikut. 

Tabel 3.  

Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik 

 

Karakteristik Frekuensi (f) Persentase (%) 

Umur   

17-25 tahun 31 36,5 

26-35 tahun 37 43,5 

36-45 tahun 17 20 

Jumlah 85 100 

Pendidikan   

Pendidikan Dasar 8 9,4 

Pendidikan Menengah 52 61,2 

Pendidikan Tinggi 25 29,4 

Jumlah 85 100 

Pekerjaan   

PNS 5 5,9 

Pegawai Swasta 33 38,8 

Wiraswasta 9 10,6 

IRT 38 44,7 

Total 85 100 

Jumlah Anak   

Primipara 39 45,9 

Multipara 44 51,8 

Grande multipara 2 2,3 

Jumlah 85 100 

Jenis KB   

AKDR 6 7,1 

MOW 2 2,4 

Implant 1 1,2 

Suntik 35 41,2 

Kondom 5 5,9 

Tidak KB 36 42,4 

Total 85 100 
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Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa karakteristik umur responden 

dengan persentase tertinggi 43,5%  adalah kelompok umur 17-25 tahun yaitu 

sebanyak 37 orang responden. Pada karakteristik tingkat pendidikan menunjukkan 

persentase tertinggi adalah kelompok Pendidikan Menengah yaitu sebesar 61,2% 

(52 orang). Pekerjaan responden terbanyak adalah sebagai IRT sebanyak 44,7% 

(38 orang). Paritas responden tertinggi adalah multipara sebanyak 51,8%. Jenis 

alat kontrasepsi yang digunakan responden tertinggi adalah tidak menggunakan 

KB sebesar 42,4% (36 orang) dan pengguna KB suntik sebesar 41,2% (35 orang).  

3. Hasil Pengamatan Terhadap Subjek Penelitian Berdasarkan Variabel 

Penelitian 

Hasil pengamatan terhadap WUS yang melakukan kunjungan ke UPTD. 

Puskesmas I Denpasar Barat sesuai variabel penelitian telah dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner pengetahuan terkait Alat Kontrasepsi Dalam Rahim dan 

kuesioner persepsi tentang Alat Kontrasepsi Dalam Rahim adalah sebagai berikut: 

a. Pengetahuan Terkait Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

Tabel 4.  

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel Pengetahuan 

Tentang Alat Kontrasepsi Dalam Rahim 
 

Pengetahuan WUS n % 

Baik 60 70,6 

Kurang 25 29,4 

Jumlah 85 100 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 85 WUS di UPTD. 

Puskesmas I Denpasar Barat diperoleh hasil pengetahuan yang dimiliki oleh 

responden adalah baik yaitu sebesar 70,6% (60 responden) dan pengetahuan 

responden yang kurang adalah sebesar 29,4% (25 responden).  
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b. Persepsi Tentang Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

Distribusi persepsi yang ditimbulkan WUS tentang Alat Kontrasepsi 

Dalam Rahim di UPTD. Puskesmas I Denpasar Barat dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 5.  

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel Persepsi  

Tentang Alat Kontrasepsi Dalam Rahim 
 

Persepsi WUS n % 

Positif 54 63,5 

Negatif 31 36,5 

Jumlah 85 100 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 85 WUS di UPTD. 

Puskesmas I Denpasar Barat diperoleh hasil persepsi yang dimiliki oleh responden 

sebesar 63,5%  (54 responden) menunjukan persepsi yang positif tentang Alat 

Kontrasepsi Dalam Rahim, 36,5% (31 responden) menunjukan persepsi yang 

negatif tentang Alat Kontrasepsi Dalam Rahim. 

c. Hubungan Pengetahuan WUS Dengan Persepsi Tentang Alat Kontrasepsi 

Dalam Rahim 

Distribusi nilai pengetahuan dengan persepsi Wanita Usia Subur (WUS) 

tentang Alat Kontrasepsi Dalam Rahim disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 6.  

Analisis Hubungan Pengetahuan dengan Persepsi  

Tentang Alat Kontrasepsi Dalam Rahim 
 

Pengetahuan 

Persepsi 
  % n 

 

Negatif Positif Nilai p 

f % f %  

Kurang 15 60 10 40 100 25 
0,004 

Baik 16 26,6 44 73,3 100 60 
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Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa dari 85 responden yang memiliki 

pengetahuan baik dan persepsi yang positif adalah sebesar 73,3% (44 responden) 

dan sebesar 26,6% (16 responden) memiliki pengetahuan yang baik namun 

persepsi yang ditimbulkan adalah negatif. Sedangkan responden yang memiliki 

pengetahuan kurang namun memiliki persepsi yang positif adalah sebesar 40% 

(10 responden) dan responden yang memiliki pengetahuan kurang dan persepsi 

negatif adalah sebesar 60% (15 responden). 

Uji statistic chi-square menunjukkan variabel pengetahun dapat dilihat 

dengan nilai p-value sebesar 0,004 dimana menunjukkan lebih kecil dari p<0,005 

sehingga dapat disimpulkan ada hubungan pengetahuan dengan persepsi wanita 

usia subur tentang Alat Kontrasepsi Dalam Rahim. 

B. Pembahasan  

1. Pengetahuan Tentang Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wanita usia subur 

tentang AKDR memiliki pengetahuan yang baik yaitu sebanyak 60 orang (70,6%)  

dari pengetahuan kurang sebanyak 25 orang (29,4%). Muya (2017) melakukan 

penelitian yang serupa dan diperoleh hasil bahwa pengetahuan yang dimiliki 

sebagian besar responden adalah pengetahuan yang baik mengenai pengertian 

AKDR (85,9%), efek samping AKDR (66,1%), komplikasi (66,1%), indikasi 

AKDR (78,8%), kontraindikasi (69,1%), keuntungan AKDR (69,1%) dan 

kerugian AKDR (78,8%). Serta dalam penelitian yang dilakukan oleh  Amrina 

(2011) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan yang dimiliki adalah pengetahuan 

yang baik sebesar 42,5%, pengetahuan cukup sebesar 30,7% dan pengetahuan 

kurang sebesar 26,8%. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Isnaini (2019) didapatkan bahwa pengetahuan wanita usia subur tentang AKDR 

adalah kurang baik sebesar 81,2%.  

Pengetahuan dipengaruhi oleh pendidikan, pekerjaan, umur, lingkungan, 

dan sosial budaya. Pada hasil penelitian ditunjukan bahwa semakin tinggi 

pendidikan maka pengetahuan yang didapat akan mudah dipahami oleh ibu. 

Menurut Nur Aini (2013) pengetahuan yang kurang dapat dipengaruhi oleh 

pendidikan, rendahnya pendidikan akan berpengaruh terhadap daya serap atau 

penerimaan informasi yang masuk apalagi informasi yang bersifat baru dikenal. 

Orang yang berpendidikan tinggi akan memberikan tanggapan yang kebih baik 

dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah, informasi yang dapat 

didapat oleh wanita usia subur dapat diperoleh dari sekolah atau lingkungan 

sekitar semakin banyak informasi yang diperoleh ibu hamil maka pengetahuan 

yang dimiliki akan meningkat. 

2. Persepsi Tentang Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

Persepsi wanita usia subur tentang AKDR di UPTD Puskesmas I Dinkes 

Kecamatan Denpasar Barat menunjukkan hasil bahwa mayoritas responden 

memiliki persepsi yang positif yaitu sebesar 63,5% (54 responden) dan persepsi 

negatif sebesar 36,5% (36,5 responden). Hal ini serupa dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Surniati (2015) tentang Persepsi Wanita Usia Subur Tentang 

Pemilihan Alat Kontrasepsi IUD yang dilakukan di UPTD. Puskesmas I Dinkes 

Kecamatan Denpasar Timur menunjukkan hasil yang sama yakni persepsi yang 

ditimbulkan adalah persepsi positif sebesar 66%. Selain itu penelitian lain yang 

dilakukan oleh Sunarsih (2015) menunjukkan hasil bahwa persepsi yang 
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ditimbulkan wanita usia subur sebagian besar adalah persepsi yang negatif yaitu 

sebesar 55%.  

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi 

kedalam otak manusia. Persepsi merupakan keadaan integrated dari individu 

terhadap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, 

perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam 

proses persepsi. Persepsi seseorang timbul sebagian besar dipengaruhi oleh 

pengetahuan yang dimiliki individu tersebut, semakin banyak pengetahuan yang 

dimiliki responden maka semakin baik atau positif pula persepsi yang akan 

ditimbulkan. Sebaliknya jika pengetahuan yang dimiliki responden kurang maka 

persepsi yang akan ditimbulkan menjadi buruk dan mengarah menjadi persepsi 

yang negatif.  

3. Hubungan Pengetahuan dengan Persepsi  

Hasil analisa bivariat, menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara pengetahuan wanita usia subur tentang AKDR dengan persepsi tentang 

AKDR. Hasil uji Chi-Square menunjukkan hubungan antara variabel pengetahun 

dengan variabel persepsi dapat dilihat dengan nilai p-value sebesar 0,004 dimana 

menunjukkan lebih kecil dari p<0,005 sehingga dapat disimpulkan ada hubungan 

yang signifikan antara pengetahuan dengan persepsi wanita usia subur tentang 

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Kurniati (2016) dengan menggunakan uji Chi-Square didapatkan hasil bahwa 

terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dan persepsi 

dengan penggunaan kontrasepsi IUD dengan nilai p-value 0,000 dan 0,007 hal ini 

terjadi karena sebagian besar responden dalam penelitian tersebut memiliki 
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rentang usia yang matang yaitu 20-35 tahun, tingkat pendidikan yang baik serta 

pengalaman yang dimiliki responden sebelumnya.  

Pengetahuan baik dan persepsi positif yang dihasilkan oleh responden 

WUS yang berkunjung ke UPTD. Puskesmas I Dinkes Kecamatan Denpasar Barat 

disebabkan oleh mayoritas responden memiliki umur yang matang sesuai dengan 

hasil penelitian sebesar 61,2% (52 responden) berada dalam rentang umur 19-28 

tahun yang tergolong kedalam usia produktif yang mampu menilai dan 

mengambil keputusan secara mandiri. Selain itu tingkat pendidikan responden 

juga memiliki pengaruh yang cukup besar untuk mampu membentuk pengetahuan 

dan persepsi seseorang dalam penelitian ini mayoritas responden memiliki tingkat 

pendidikan menengah SMP & SMA sebesar 61,2% (52 responden) dan responden 

yang memiliki pendidikan tinggi sebesar 29,4% (25 responden). Tingkat 

pendidikan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang untuk bertindak dan 

mencari penyebab serta solusi dalam hidupnya. Oleh karena itu, orang yang 

berpendidikan akan lebih mudah menerima gagasan baru. Begitu pula dalam 

memutuskan sesuatu pasti berhubungan dengan tingkat pengetahuan yang 

diketahuinya (Manuaba, 2010). Pendidikan merupakan faktor tertinggi yang 

mempengaruhi pengetahuan seseorang. Jika dikaitkan dengan teori pengetahuan, 

terlihat bahwa pengetahuan yang diperoleh oleh responden diartikan sebagai 

kesan didalam fikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca indra yang 

bertujuan untuk mendapatkan kepastian dan menghilangkan prasangka dan 

persepsi yang tepat. Persepsi juga berkaitan dengan cara pandang seseorang 

terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan 

menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk 
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menafsirkannya. Pengetahuan yang dimiliki terhadap AKDR bisa saja kurang 

karena kurangnya informasi yang diperoleh oleh responden seperti kurangnya 

pengetahuan tentang kelebihan atau kekurangan AKDR namun responden tetap 

bisa menafsirkan berdasarkan hasil pengamatan pengalaman orang lain yang 

berada dilingkungan responden sehingga persepsi yang timbul adalah persepsi 

yang positif. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh (Waidi, 

2006) bahwa persepsi baik positif maupun negatif ibarat file yang sudah tersimpan 

rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan segera muncul ketika 

ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Persepsi 

merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi 

di sekitarnya. 

C. Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah karena penelitian dilaksanakan 

dimasa pandemi sehingga mengalami kesulitan untuk bertemu langsung dengan  

responden dan saat melakukan pengumpulan data karena adanya kebijakan 

pembatasan jumlah kunjungan atau perubahan jam oprasional puskesmas menjadi 

lebih singkat waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan data cukup lama. Selain 

itu proses pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan secara luring dan 

daring untuk memenuhi jumlah sampel yang diperlukan sehingga memerlukan 

waktu dan tenaga yang ekstra untuk mengumpulkan data penelitian. Keterbatasan 

lain dalam penelitian ini adalah dalam pengendalian variabel yang belum dapat 

dilakukan dengan baik seperti rentang usia yang masih cukup luas serta tingkat 

pendidikan yang masih jauh berbeda jauh, faktor-faktor seperti faktor internal dan 

eksternal lain yang mempengaruhi persepsi dalam penelitian ini juga tidak diteliti. 
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Penelitian ini juga menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang 

berisi pertanyaan untuk mengukur pengetahuan dan persepsi yang sudah 

disediakan alternatif jawabannya, sehingga responden tidak dapat mengemukakan 

jawaban dengan bebas. 


