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INTISARI 

 

PERAN SERTA SUAMI DALAM PEMILIHAN ALAT 

KONTRASEPSI PADA IBU NIFAS DI WILAYAH 

KERJA PUSKESMAS JOGONALAN 1 

Elis Susiani 
1) 

 Dewi Susilowati 
2)

  Murwati
3) 

Latar Belakang. Pemilihan metode kontrasepsi perlu adanya peran suami karena 

diperlukan kerjasama dan saling percaya antara suami dan istri. Artinya suami dan 

istri harus bersama-sama dalam memilih metode kontrasepsi, kerjasama dalam 

pemakaian kontrasepsi, biaya pengeluaran, tanda bahaya atas kontrasepsi yang 

dipakai.Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di wilayah kerja 

Puskesmas Jogonalan 1, pada tanggal 24 Februari 2014 ada 10 ibu nifas, 6 di 

antaranya mengatakan bahwa suami yang ikut berperan memilihkan alat kontrasepsi 

yang akan digunakan ibu, sedangkan yang 4 mengatakan suami tidak ikut berperan 

memilih alat kontrasepsi yang akan digunakan ibu.            Tujuan Penelitian. Untuk 

mengetahui peran suami dalam pemilihan alat kontrasepsi yang dipakai ibu nifas.                                                                                                                                        

Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. 

Pendekatan ini menggunakan pendekatan waktu cross sectional. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh suami ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Jogonalan 1 

pada bulan Maret-Mei 2014. Pengambilan sampel menggunakan estimasi sampling. 

Pengumpulan data menggunakan kuesioner tentang peran serta suami dalam 

pemilihan alat kontrasepsi pada ibu nifas.                                                             Hasil 

Penelitian. Hasil Penelitian. peran serta suami dalam pemilihan alat kontrasepsi 

pada ibu nifas menunjukkan bahwa sebagian besar memiliki peran aktif sebanyak 20 

orang (66,7%). berdasarkan pendidikan sebagian besar suami berpendidikan 

Perguruan Tinggi 8 responden (26,7%), berdasarkan pekerjaan sebagian besar suami  

bekerja sebagai PNS 9 responden (30,0%), berdasarkan umur sebagaian besar suami 

berumur antara 21-40 tahun 14 responden (46,7%), berdasarkan jumlah anak 

sebagian besar mempunyai 2 anak 10 responden (33,3%).                                                                                        

Kesimpulan. Peran serta suami dalam pemilihan alat kontrasepsi pada ibu nifas 

menunjukkan bahwa sebagian besar memiliki peran aktif sebanyak 20 orang (66,7%).                                                             

Kata Kunci. Peran serta suami, dalam pemilihan alat kontrasepsi pada ibu nifas 

 
1) Mahasiswa Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Surakarta 
2) Pembimbing I 
3) Pembimbing II 

 
 

 

 

 


