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HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

Ayah dan Ibuku yang mencurahkan seluruh kasih

sayangnya kepadaku serta semangat yang tiada ada

batasnya

Seluruh Keluarga besarku yang tak ada hentinya memberi

dukungan morii dan spirituil

Keluarga Mba'Anik dan Mas Dar serta keponakanku

de'Nio dan de'Ian yang selalu bisa membuat aku tersenyum

Sahabat-sahabat sejatiku yang selalu setia menemaniku
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kontraseps, yang tidak ras.onal, nusalnya seorang ibu yang mempunya, penyaklt
hipertensi menggunakan pfl kontrasepsx untuk ber-KB. Penggunaan kontraseps,
yang tidak tepat dapat merimulkan efek sampmg maupun restko tertentu pada
pemakarannya. ReS1ko yang terjad, berbeda-beda tergantung dan jems metode
kontraseps! yang digunakan, berhubungan dengan metode itu sendiri imsalnya
kematian, hospital.sas,, mfeksi dan lam-Ian, Adanya res.ko yang potent dalam
bentukketidaknyamanan(/«co»ve«/e«c^ (Wiknjosastro, 1999).

Untuk itu perlu adanya rasionalitas dalam pemilihan alat kontrasepsi.
Selam berhubungan dengan kond1S1 akseptor pemihhan alat/metode mi JUga
dmengaruhr oleh ringkat perekononnan para akseptor. Rasionalitas dalam
pennHhan metode/alat kontrasepsi bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang
sejahteradan berkualitas.

Dengan adanya infonnas. yang jelas tentang KB diharapkan masyarakat
desa lebih paham dan mengetahui tentang makna KB yang sebenarnya, sehmgga
dalam pemmhan alat kontrasepsi masyarakat tidak akan lag, beipersepsi yang
salah terhadap KB dan dapat memihh alat kontraseps, yang rasional berdasaAan
kondisi fisiolog.s maupun soc.al ekonomi. Oleh karena itu peran serta tenaga
kesehatan atau mstitusi masyarakat maupun kader dalam kampanye tentang KB
perlu semakm ditingkatkan atas dasar kesadaran dan ra** tanggung jawab secara
sukarela, melalui pelatihan-pelatihan dan penyuluhan KB (Wiknjosastro, 1999).

Atas dasar uramn di atas maka akan dilakukan penelitian mengenai pola
penggunaan alat kontrasepsi dan sejauh mana naionahtas penggunaan alat
kontrasepsi d. masyarakat desa Merdikorejo kecamatan Tempel kabupaten

 



Sleman. Adapun yang melatar belakangi penulis memilih desa Merdikorejo

kecamatan Tempel ini karena luasnya wilayah dan banyaknya penduduk tidak

sebanding dengan petugas kesehatan yang ada (bidan/dokter). Sehingga

kurangnya tenaga kesehatan khususnya bidan akan mempengaruhi tingkat

pengetahuan masyarakat tentang KB. Selain itu factor sosial ekonomi yang

berbeda-beda dan latar belakang masyarakat yang beragam juga sangat

berpengaruh dalam pemilihan alat kontrasepsi.

Untuk itu perlu diadakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui

sejauh mana rasionalitas dan pola penggunaan alat kontrasepsi di desa

Merdikorejo kecamatan Tempel kabupaten Sleman.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat dibuat perumusan masalah sebagai

berikut;

a. Bagaimana pola penggunaan alat-alat kontrasepsi masyarakat desa

Merdikorejo kecamatan Tempel kabupaten Sleman yang meliputi jenis alat

kontrasepsi yang digunakan.

b. Seberapa jauh rasionalitas penggunaan alat kontrasepsi masyarakat desa

Merdikorejo kecamatan Tempel kabupaten Sleman yang meliputi tepat indikasi,

tepatpasien, tepat dosis, dan waspada terhadap efek samping.

 



C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang mgm dicapai penulis dalam penelitian m. adalah sebagai
berikut;

a. Untuk mengetahui bagaimana pola pemilihan dan penggunaan alat-alat
kontrasepsi masyarakat desa Merdikorejo kecamatan Tempel kabupaten Sleman
yang meliputi jenis alat kontrasepsi yang digunakan.

b. Untuk mengetahui rasionalitas penggunaan alat kontrasepsi masyarakat desa
Merdikorejo kecamatan Tempel kabupaten Sleman yang meliputi tepat indikasi,
tepat pasien, tepat dosis, dan waspada terhadap efek samping.

 


