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SARI 

 

Rahmayanti, Oktaviani Mulyaningtyas 2015. Hubungan antara Tingkat 

Pendidikan dan Pendapatan dengan Tingkat Partisipasi PUS dalam Pelaksanaan 

Program Keluarga Berencana di Desa Menganti Kecamatan Kesugihan 

Kabupaten Cilacap Tahun 2015. Skripsi. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Drs. Saptono Putro, M.Si. 

Kata Kunci: tingkat pendidikan, pendapatan, program Keluarga Berencana, 

tingkat partsisipasi  

 

Pendidikan dan pendapatan merupakan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan suatu program yang dilakukan pemerintah. Salah 

satunya program Keluarga Berencana yang sedang menjadi fokus pemerintah. 

Tinggi rendahnya partisipasi pasangan usia subur (PUS) dalam keikutsertaan 

program keluarga berencana merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi 

keberhasilan program ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

pendidikan pasangan usia subur, mengetahui pendapatan pasangan usia subur, 

mengetahui partisipasi pasangan usia subur dalam program keluarga berencana 

serta mengetahui ada atau tidaknya hubungan tingkat pendidikan dengan 

pendapatan terhadap partisipasi PUS dalam program keluarga berencana di Desa 

Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pasangan usia subur yang 

mengikuti program keluarga berencana di Desa Menganti yang berjumlah 1.388 

orang. Pemilihan sampel secara proportional random sampling. Variabel yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, pendapatan, dan partisipasi 

PUS dalam program keluarga berencana. Metode pengumpulannya menggunakan 

metode kuesioner, metode dokumentasi dan metode observasi. Untuk mengetahui 

seberapa besar tingkat pendidikan, pendapatan dan tingkat partisipasi PUS dalam 

program keluarga berencana digunakan metode analisis deskripsi presentasi 

sedangkan untuk mengetahui hubungan tingkat peendidikan dan pendapatan 

dengan tingkat pasrtisipasi PUS dalam program keluarga berencana digunakan 

analisis product moment dan korelasi ganda.  

Hasil analisis data diperoleh bahwa tingkat pendidikan PUS Desa 

Menganti secara umum sangat rendah yaitu 34,62% dengan rincian, PUS yang 

berpendidikan sangat tinggi sebanyak 8,46%, PUS yang pendidikannya tinggi 

sebanyak 28,46%, dan PUS yang pendidikannya rendah sebanyak 28,46%. 

Pendapatan PUS Desa Menganti secara umum sangat rendah yaitu 53,08% 

dengan rincian, PUS yang memiliki pendapatan sangat tinggi sebanyak 3,08%, 

penduduk yang  pendapatan tinggi sebanyak 3,85%, dan PUS yang pendapatan 

rendah sebanyak 53,08%. Tingkat partisipasi PUS dalam pelaksanaan program 

keluarga berencana di Desa Menganti secara umum rendah yaitu 46,15% dengan 

rincian, PUS yang partisipasinya sangat tinggi sebanyak 8,46%, PUS yang 

partisipasi tinggi sebanyak 35,38%, dan penduduk yang partisipasi sangat rendah 

sebanyak 10,00%. Terdapat hubungan antara pendidikan dan pendapatan 

berdasarkan uji korelasi ganda. Tingkat pendidikan seseorang dapat membawa 
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pola berpikir seseorang terutama pada aspirasinya terhadap pendidikan itu sendiri. 

Pendapatan juga berpengaruh terhadap partisipasi program keluarga berencana 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan bagi PUS seharusnya bisa lebih 

meningkatkan partisipasinya dalam program KB sehingga membantu pemerintah 

dalam programnya untuk mengurangi jumlah kepadatan penduduk yang dimiliki 

Indonesia, sehingga tercapai keluarga sejahtera yang dapat meningkatkan 

pendapatan dan pendidikan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hampir semua negara di dunia ini mempersoalkan masalah 

kependudukan. Penduduk semakin bertambah jumlahnya dari tahun ke 

tahun. Pertambahan yang terbanyak justru terdapat pada penduduk dunia 

yang hidup dalam keterbatasan atau negara yang sedang berkembang. 

Penduduk negara maju justru lebih sedikit pertumbuhannya. Indonesia 

merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai masalah 

jumlah penduduk yang banyak. Menurut Dyah dan Sujiyanti (2011: 3) 

”pertumbuhan penduduk di Indonesia berkisar antara 2,15 % hingga 2,49 

% per tahun. Tingkat pertumbuhan penduduk seperti itu dipengaruhi oleh 

tiga faktor utama yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan 

perpindahan penduduk (migrasi)”. 

Penduduk merupakan salah satu modal dasar untuk melaksanakan 

pembangunan. Namun apabila jumlah penduduk terlalu besar serta angka 

pertumbuhan yang tinggi maka akan berubah menjadi penghambat bagi 

pelaksana pembangunan. Oleh karena itu, Indonesia yang memiliki 

penduduk besar dan angka pertumbuhan yang tinggi membutuhkan cara 

untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut (Kuswati, 2007:11). 

Di Indonesia telah dilakukan salah satu alternatif untuk menekan 

laju pertumbuhan penduduk yaitu dengan melaksanakan Keluarga 

Berencana. Keluarga Berencana modern mulai dikenal pada tahun 1953 di 
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Jakarta. Pada waktu itu sekelompok ahli kesehatan, kebidanan dan tokoh 

masyarakat telah mulai membantu masyarakat memecahkan masalah 

pertumbuhan penduduk (Dyah dan Sujiyantini, 2011: 12). 

Pada tanggal 23 Desember 1957 di Jakarta didirikan wadah dengan 

nama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan bergerak 

secara diam-diam membantu masyarakat yang memerlukan bantuan secara 

sukarela. Jadi PKBI adalah pelopor pergerakan Keluarga Berencana 

nasional Pada tahun 1970 ditingkatkan menjadi Badan Pemerintahan dan 

diberi nama Badan Koordinasi Keluarga Berencan Nasional (BKKBN) 

yang bertanggung jawab kepada presiden dan bertugas mengkoordinasikan 

perencanaan, pengawasan, dan penilaian program Keluarga Berencana 

(BKKBN, 2011). 

Keluarga Berencana menurut UU No. 10 Tahun 1992 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yaitu 

upaya peningkatan kepedulian peran serta masyarakat melalui 

pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan 

ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, 

dan sejahtera. Keluarga Berencana  merupakan suatu program nasional, 

sehingga berhasil atau tidaknya program ini tergantung dari partisipasi 

seluruh rayat Indonesia, baik dari golongan atas, menengah maupun 

bawah, khususnya kesediaan dan kesadaran setiap pasangan usia subur 

untuk membatasi jumlah kelahiran (BKKBN, 2001).  
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Pendidikan menurut Ikhsan, Fuad (2005:5)yaituusaha sadar untuk 

mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar 

sekolah dan berlangsung seumur hidup. Proses pendidikan berlangsung 

sepanjang hayat bukan hanya di sekolah saja melainkan di dalam keluarga 

dan masyarakat. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha 

pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, namun diperluas 

sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan, dan 

kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang 

memuaskan. 

Pendidikan kependudukan juga diperlukan dalam hal kepadatan 

penduduk. Pendidikan kependudukan akan memberikan kepada anak didik 

sejumlah pengetahuan dasar tentang masalah pertumbuhan penduduk, 

hubungan/pertumbuhan penduduk dengan kesejahteraan hidup manusia di 

dunia yang pada waktunya nanti akan memberikan dasar dan motivasi 

untuk membentuk sikap yang baru dalam tingkah laku reproduktifnya. 

Pendidikan kependudukan akan mengusahakan agar orang mau 

menginginkan adanya keluarga yang lebih kecil jumlah anggotanya 

(Kuswati, 2007:20). 

BKKBN melaporkan bahwa rata-rata jumlah anak yang dilahirkan 

pada kelompok miskin mencapai 4,2 anak, padahal pada kelompok yang 

lebih mampu, jumlah rata-rata anak bisa ditekan menjadi 3,0 anak. Hasil 

Survei Demografi dan Kesehatan (SDKI, 2007) mencatat rata-rata jumlah 

anak yang dilahirkan oleh perempuan yang berpendidikan rendah. 
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mencapai 4,1 anak, sedangkan kelompok berpendidikan tinggi hanya 2,7 

anak per keluarga.Data dari demografi Indonesia menyebutkan bahwa 60 

persen penduduk Indonesia hanya tamatan sekolah dasar atau lebih rendah. 

Data tersebut menunjukan adanya pengaruh antara perbedaan pengetahuan 

KB pada tingkat pendidikan rendah dan tinggi terhadap perilaku KB 

(BKKBN, 20011). 

Berdasarkan pembahasan diatas, masih terdapat pasangan usia 

subur yang kurang sadar dalam mengikuti program Keluarga Berencana di 

Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Pertimbangan dari pemilihan 

judul sebagai berikut, di Kecamatan Kesugihan masih dijumpai adanya 

tingkat kelahiran yang tinggi dikarenakan pasangan usia subur yang 

kurang sadar mengikuti program Keluarga Berencana. Hal ini ditunjukan 

data yang ada dari 20.388 pasangan usia subur, hanya sebanyak 15.250 

pasangan usia subur yang megikuti program Keluarga Berencana. 

Kecamatan Kesugihan memiliki 16 Desa. Desa yang memiliki prosentase 

terendah yaitu Desa Menganti dengan prosentase 73.59 %.  Desa Menganti 

memiliki jumlah PUS yang besar dengan jumlah 1.886 jiwa dan PUS yang 

mengikuti program KB dengan jumlah 1.388 jiwa. Oleh karena itu peneliti 

memilih Desa Menganti untuk dijadikan lokasi penelitian. Pada kenyataan 

ini dapat dikatakan bahwa kesadaran dan partisipasi penduduk Desa 

Menganti terhadap pelaksanaan KB masih rendah. Tingkat pendidikan 

para PUS di  Desa Menganti kebanyakan SD dan SMP,  lulusan SMA dan 

perguruan tinggi relatif kecil. Selain itu juga dilihat dari pendapatannya, 
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pendapatan yang tinggi cenderung akan melakukan kegiatan Keluarga 

Berencana dan mempunyai pengetahuan yang lebih luas dibandingkan 

dengan yang berpendapatan rendah.  

Berkaitan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul; “Hubungan antara Tingkat Pendidikan dan 

Pendapatan dengan Tingkat Partisipasi PUS dalam Pelaksanaan Program 

Keluarga Berencana di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten 

Cilacap”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 

didapat rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana tingkat pendidikan PUS di Desa Menganti, Kecamatan 

Kesugihan, Kabupaten Cilacap ? 

2. Bagaimana pendapatan PUS di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, 

Kabupaten Cilacap ? 

3. Bagaimana partisipasi PUS dalam pelaksanaan program Keluarga 

Berencana di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten 

Cilacap ? 

4. Adakah hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan dengan 

tingkat partisipasi PUS dalam program Keluarga Berencana di Desa 

Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah disebutkan, 

maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 

1. Mengetahui tingkat pendidikan PUS di Desa Menganti, Kecamatan 

Kesugihan, Kabupaten Cilacap. 

2. Mengetahui pendapatan PUS di Desa Menganti, Kecamatan 

Kesugihan, Kabupaten Cilacap. 

3. Mengetahui partisipasi PUS dalam pelaksanaan program Keluarga 

Berencana di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten 

Cilacap. 

4. Mengetahui hubungan tingkat pendidikan dan pendapatan dengan 

tingkat partisipasi PUS dalam program Keluarga Berencana di Desa 

Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik 

manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil 

penelitian ini antara lain. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

peneliti mengenai kependudukan khususnya program Keluarga 

Berencana dan hubungan tingkat pendidikan dan pendapatan PUS 

yang mempengaruhi pelaksanaan program Keluarga Berencana. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

masukan bagi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 

Pelaksana Lapangan Keluarga Berencana, dan masyarakat sebagai 

bahan informasi mengenai hubungan yang mempengaruhi 

pelaksanaan program Keluarga Berencana agar kedepannya 

pelaksanaan program Keluarga Berencana dapat terlaksana dengan 

baik dan memuaskan sehingga mampu mengurangi jumlah kepadatan 

penduduk dan menjadikan keluarga Indonesia sebagai keluarga 

sejahtera. 

E. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah untuk menggambarkan penelitian ini dan 

menghindari kesalahan dalam penafsiran. Penegasan istilah dalam hal ini 

yaitu. 

1. Tingkat Pendidikan 

Menururt Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, 2009 

tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitin ini adalah 

pendidikan formal yang ditempuh kepala keluarga dan istrinya. 

Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang berjenjang, 

berstruktur dan berkesinambungan, sampai dengan pendidikan tinggi. 

Tingkat pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi. 



8 
 

 
 

Kriteria tingkat pendidikan dalam penelitian ini dibagi menjadi 

empat dilihat dari lamanya tahun pendidikan yang ditempuh oleh 

pasangan usia subur di Desa Menganti yaitu sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan PUS Desa Menganti. 

No Tingkat Pendidikan PUS Pendidikan  

1. 1 – 6 Tamatan SD 

2. 7 – 9 Tamatan SMP 

3. 10 – 12  Tamatan SMA 

4. >12 Tamatan Perguruan Tinggi 

       Sumber: Data Primer Penelitian 2015. 

2. Pendapatan 

 Menurut Badan Pusat Statistik (2006:8) pendapatan yaitu 

penerimaan berupa uang atau barang yang dihasilkan oleh segenap 

orang yang merupakan balas jasa untuk faktor-faktor produksi yang 

meliputi pendapatan pokok dan pendapatan sampingan.  

Pendapatan dalam penelitian ini yaitu pendapatan kotor 

perbulan yang diperoleh pasangan usia subur di Desa Menganti, 

Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. 

3. Partisipasi 

Partisipasi menurut Sastrodipoetro ( Rohman Ainur. 2009: 45) 

menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat 

spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap 

kepentingan kelompok atau kepentingan bersama. 



9 
 

 
 

Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah partisipasi 

pasangan usia subur yang mengikuti KB di Desa Menganti, Kecamatan 

Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Bentuk partisipasi pasangan usia subur 

yang mengikuti program KB dapat dilihat sebagai berikut. 

a. Peserta KB aktif yang dimaksud yaitu keikutsertaan PUS 

dalam suatu perkumpulan, kesiapan menjadi kader, dan 

bersedianya mengeluarkan uang untuk kegiatan KB.  

b. Alat kontrasepsi yang paling banyak dipakai 

Sub indikator yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu jenis 

alat kontrasepsi yang dipakai oleh PUS. 

c. Berhenti menggunakan alat kontrasepsi. 

Sub indikator yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

alasan PUS berhenti dalam menggunakan alat kontrasepsi. 

4. Pasangan Usia Subur (PUS) 

Pasangan Usia Subur (PUS) menurut Depkes RI (2004) 

merupakan pasangan suami istri yang pada saat ini hidup bersama 

baik bertempat tinggal resmi dalam satu rumah ataupun tidak, dimana 

umur istrinya antara 15 – 49 tahun. 

PUS dalam penelitian ini yaitu PUS yang tinggal di Desa 

Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dan mengikuti 

program Keluarga Berencana dengan jumlah 1.388 jiwa (PLKB, 

2014). 
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5. Program Keluarga Berencana 

Menurut Dyah Novianti dan Sujiyatini (2011: 28)  pengertian 

program Keluarga Berencana menurut UU No. 10 Tahun 1992 (tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera) 

adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui 

pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan 

ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan 

sejahtera. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Geografi 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) merupakan salah satu 

universitas yang memiliki jurusan geografi sebagai program studi. Di 

jurusan geografi terdapat dua program studi yaitu program studi 

pendidikan geografi dan ilmu geografi.  

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan 

fenomena-fenomena geosfer yaitu atmosfer, hidrosfer, litosfer, 

antroposfer, dan biosfera dengan sudut pandang kelingkungan, 

kewilayahan dan konteks keruangan (Abraham, 2007: 8). 

Hartshorne (1950) (Minshull, 1970) dalam Suharyono (2005: 2) 

mengatakan bahwa geografi merupakan studi tentang deferensiasi area 

fenomena yang bertautan di muka bumi dalam arti penting bagi manusia. 

Alexande dan Gibson (1979) dalam Suharyono (2005: 2) memberikan 

definisi yang sederhana yaitu sebagai suatu studi tentang variansi 

keruangan di muka bumi, yang secara lengkap dikemukakan bahwa 

geografi merupakan disiplin ilmu yang menganalisis variansi keruangan 

dalam artian kawasan dan hubungan antar keruangan (Suharyono, 2005: 

3). 

Blink, Boerman, dan Visscher dalam Suharyono dan Amin (1994: 

2) mengikhtisarkan cakupan kajian geografi dengan beberapa lingkaran 

konsentris yang terbagi atas beberapa segmen permukaan bumi yang 
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menjadi kajian cabang geografi. Dalam lingkaran konsentris kehidupan 

manusia ditempatkan sebagai bagian pusat, sedang atmosfer, litosfer 

hidrosfer dan biosfer merupakan segmen lingkungan yang mengelilingi 

manusia.Sedangkan menurut Biddle dalam Suharyono (1994: 6) 

sistematika geografi dibagi menjadi dua yaitu geografi fisik dan geografi 

manusia. Geografi fisik terdiri dari geomorfologi, klimatologi, geografi 

tumbuhan dan hewan, serta geografi tanah. Geografi manusia terdiri dari 

geografi politik, geografi sosial, geografi ekonomi, geografi kelingkungan, 

dan demografi (Suharyono dan Amin, 1994: 6).  

Demografi yang merupakan salah satu cabang geografi menurut 

Philip dan Dudley (1959) dalam Mantra (2009: 2) memiliki pengertian 

yaitu mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan komposisi penduduk 

serta perubahan dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul 

karena natalitas (fertilitas), mortalitas, gerakan teritorial (migrasi), dan 

mobilitas sosial (perubahan status). Penduduk menurut UU RI No.10 

Tahun 1992 yaitu orang dalam matranya sebagai pribadi, anggota 

keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas 

yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah suatu negara 

pada waktu tertentu. Penduduk dalam demografi adalah sekelompok 

orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah (Suharyono, 2005: 15). 

Para ahli memperkirakan bahwa manusia telah menjadi penduduk 

bumi sekurang- kurangnya sejak satu juta tahun yang lalu. Dalam kurun 

waktu 8.000 tahun berikutnya sejak manusia mulai mengenal cara 
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bercocok tanam, pertumbuhan penduduk mulai meningkat dengan jumlah 

mencapai 300 juta jiwa awal tahun masehi (Aziz R, 1988: 2). Sebagai 

akibat pertumbuhan penduduk yang semakin cepat maka terjadi ketidak 

seimbangan antara jumlah manusia dengan sumber daya alam.   

Fertilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju 

pertumbuhan penduduk. Istilah fertilitas adalah sama dengan kelahiran 

hidup yaitu terlepasnya bayi dari rahim perempuan dengan ada tanda-

tanda kehidupan (Mantra, 2009: 145). Seorang perempuan yang secara 

biologis subur tidak selalu melahirkan anak-anak yang banyak, misalnya 

dia mengatur fertilitas dengan menggunakan alat kontrasepsi atau 

mengikuti program keluarga berencana. 

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan laju 

pertumbuhan pendudak adalah dengan mengeluarkan Repelita IV, Bab 25 

tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana. Sasaran jangka panjang 

kependudukan meliputi pengendalian kelahiran, penurunan tingkat 

kematian bayi, perpanjangan harapan hidup serta pengembangan kualitas 

hidup manusia. Pengendalian kelahiran yang sering disejajarkan dengan 

keluarga berencana dianggap upaya yang cukup penting untuk mengatasi 

ledakan penduduk. 

B. Keluarga Berencana 

Penjelasan keluarga berencana dalam penelitian ini terdiri dari 

pengertian keluarga berencana (KB), organisasi KB di Indonesia, tujuan 
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program KB, sasaran program KB, dan praktek pelayanan program KB 

sebagai berikut. 

1. Pengertian Keluarga Berencana 

Pengertian Keluarga Berencana menurut UU No. 2 Tahun 

1992 (tentang “Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga Sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran 

serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), 

pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan 

kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.” 

Program KB adalah bagian yang terpadu (integral) dalam 

program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan 

kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk 

Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan 

kemampuan produksi nasional (Depkes,1999). 

Perluasan dan pengembangan Program Keluarga Berencana 

Nasioanal secara bertahap dilakukan melalui kegiatan penelitian dan 

pengembangan. Keberhasilan program ini dapat dicapai dengan 

komitmen politis yang tinggi dari pemerintah dan keuletan secara 

kesungguhan para unit pelaksana, patisipasi, dan instiusi masyarakat 

serta anggota masyarakat. 

Kebijakan, hukum, dan program pemerintah sangat 

mempengaruhi metode-metode yang telah tersedia dan cara 

pelayananya. Program menyediakan kontrasepsi modern yang di 

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/
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dukung oleh kebijakan dan persetujuan pemerintah, serta pendidikan 

yang dikombinasi dengan keadaan sosial yang kondusif merupakan 

program yang paling efektif untuk menurunkan fertilitas (Maudlin dan 

Ross,1991) dalam dasa warsa terakhir, sedikitnya 50 negara telah 

secara resmi mengumumkan kebijakan atau hukum yang mendukung 

Keluarga Berencana untuk mengurangi pertumbuhan penduduk, 

mencapai tujuan pembangunan nasional, mendukung hak setiap orang 

untuk menentukan ukuran keluarga menjamin pemerataan penyediaan 

pelayanan (BKKBN, 2011). 

2. Ruang Lingkup Program KB 

Program keluarga berencana adalah upaya peningkatkan 

kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang 

bahagia sejahtera (Undang-undang No. 10/1992). Keluarga Berencana 

(Family Planning, Planned Parenthood) merupakan suatu usaha untuk 

menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan 

memakai kontrasepsi. Selain alat kontrasepsi program KB lainnya 

meliputi komunikasi informasi dan edukasi, pendidikan sex, 

konsultasi pra perkawinan sebagai berikut. 

a. Komunikasi Informasi dan Edukasi 

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) adalah proses 

penyampaian pesan kepada orang lain dengan maksud terjadi 

peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap dengan tujuan 

http://www.lusa.web.id/tag/keluarga/
http://www.lusa.web.id/tag/bahagia/
http://www.lusa.web.id/category/uu-dan-hukum-kesehatan/
http://www.lusa.web.id/category/kb/
http://www.lusa.web.id/category/askeb-i-kehamilan/
http://www.lusa.web.id/tag/kontrasepsi/
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meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktek KB sehingga 

tercapai penambahan peserta baru (Handayani, 2010: 15) 

b. Pendidikan Sex  

Pendidikan seks adalah salah satu cara untuk mengurangi 

atau mencegah penyalahgunaan seks, khususnya untuk mencegah 

dampak negatif yang tidak diharapkan, seperti kehamilan yang 

tidak direncanakan, penyakit menular seksual, depresi dan 

perasaan berdosa. Pendidikan seks tidak terbatas pada prilaku 

hubungan seks semata tetapi menyangkut hal-hal lain, seperti 

peran pria dan wanita dalam masyarakat, hubungan pria dan 

wanita dalam pergaulan, peran ayah-ibu, dan anak-anak dalam 

keluarga (Hartanto, 2004 :45). 

Pendidikan seks untuk anak usia dini berbeda dengan 

pendidikan seks untuk remaja. Pendidikan seks untuk remaja lebih 

pada seputar gambaran biologi mengenai seks dan organ 

reproduksi, masalah hubungan, seksualitas, kesehatan reproduksi 

serta penyakit menular seksual, sedangkan pada anak usia dini 

lebih pada pengenalan peran jenis kelamin dan pengenalan 

anatomi tubuh secara sederhana. 

Orangtua sebaiknya memberikan penjelasan sesuai dengan 

usianya. Apabila anak berusia kurang dari 6 tahun, berikan 

penjelasan dengan bahasa yang sederhana. Bekali anak dengan 

pengetahuan seksual yang benar, jangan biarkan anak melihat 
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ketelanjangan orangtuanya. Jauhkan anak dari kekerasan Pada 

daerah sensitif di tubuhnya yang kemungkinan nantinya akan 

menimbulkan kenikmatan seksual dan yang terakhir, sebaiknya 

anak-anak sejak dini perlu diajarkan menghargai tubuhnya sebagai 

barang berharga sehingga dapat menjauhkannya dari pelecehan 

seksual (Handayani, 2010: 28). 

c. Konsultasi Pra Perkawinan Dan Konsultasi Perkawinan. 

Pengertian konsultasi pra perkawinan adalah proses 

bimbingan kepada calon pengantin sebelum melakukan 

pernikahan sebagai bekal dalam menjalankan pernikahan. Unsur 

yang mendukung yakni subjek  bimbingan pra nikah, objek 

bimbingan pra nikah, materi bimbingan pra nikah, metode 

bimbingan pra nikah dan media bimbingan pra nikah. Konsultasu 

pra nikah membahas tentang interaksi pernikahan, manajemen 

keuangan, dimensi keagamaan dan tugas orang tua(Syafudin, 

2009: 56). 

Konsultasi perkawinan adalah proses bimbingan kepada 

pasangan suami-istri yang mempunyai permasalahan dalam 

menjalankan pernikahan. Konsultasi pernikahan terjadi apabila 

ada permasalahan di dalam rumah tangga. Konsultasi pra nikah 

membahas tentang konsultasi keluarga sakinah, konsultasi 

keluarga sejahtera dan konsultasi kesehatan reproduksi dan ibu 

hamil (Handayani, 2008: 60). 
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3. Organisasi Keluarga Berencana di Indonesia 

a. PKBI ( Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) 

PKBI merupakan salah satu LSM yang menjadi pelopor 

Keluarga Berencana dan berkomitmen meningkatkan status 

kesehatan reproduksi rakyat Indonesia. PKBI didirikan pada 

tanggal 23 Desember 1957 di gedung IDI Jln. Dr. Sam Ratulangi 

29 Jakarta, yang melibatkan tokoh pendiri antara lain seperti: DR. 

Soeharto, Ny. Nani Soewondo SH, Ny. Roem, Dr. M. Judono, dkk. 

Pada tahun 1970 PKBI menjadi unit pelaksana program KB 

nasional yang dikoordinir oleh Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) (Dyah dan Sujiyatini, 2011: 18). 

Misi yang dimiliki oleh PKBI yaitu memperjuangkan 

penerimaan dan praktek keluarga bertanggung jawab dalam 

keluarga Indonesia melalui pengembangan program, 

pengembangan jaringan, dan pemberdayaan masyarakat di bidang 

kependudukan secara umum dan secara khusus di bidang kesehatan 

reproduksi (Dyah dan Sujiyatini, 2011: 19). 

b. BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasioanal) 

Keputusan Presiden No.20 Tahun 2000 mengatur tentang 

BKKBN. BKKBN adalah lembaga pemerintah non-departemen 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

presiden. BKKBN dipimpin oleh seorang kepala yang dijabat oleh 

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.  
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Tugas BKKBN adalah merumuskan kebijakan pengelolaan 

dan koordinasi pelaksanaan program KB nasional dan 

pembangunan keluarga sejahtera, mengebangkan dan 

memantapkan peran serta masyarakat (BKKBN: 2011). 

c. BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional)  

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang 

telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009, berimplikasi 

terhadap perubahan kelembagaan, visi, dan misi BKKBN.Undang 

- undang tersebut mengamanatkan perubahan kelembagaan 

BKKBN yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKBN, 2011). 

Visi BKKBN adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” 

dengan misi mewujudkan pembangunan yang berwawasan 

kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. 

Untuk  mencapai visi dan misi tersebut BKKBN mempunyai tugas 

dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan 

penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam rangka pengendalian 

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, 

pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD 

di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota yang dalam 
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melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional 

dengan BKKBN (pasal 54 ayat 1 dan 2) (BKKBN, 2011). 

4. Tujuan Program KB 

Secara umum tujuan 5 tahun ke depan yang ingin dicapai 

dalam rangka mewujudkan visi dan misi program KB di muka adalah 

membangun kembali dan melestarikan pondasi yang kokoh bagi 

pelaksanaan program KB Nasional yang kuat di masa mendatang, 

sehingga visi untuk mewujudkan keluarga berkualitas 2015 dapat 

tercapai. 

Tujuan utama program KB nasional adalah untuk memenuhi 

perintah masyarakat dalam pelayanan KB dan kesehatan masyarakat 

akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, 

menurunkan tingkat/ angka kematian ibu bayi, dan anak serta 

penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka 

membangun keluarga kecil berkualitas sedangkan tujuan program 

Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) adalah untuk meningkatkan 

pemahaman, pengetahuan, dan perilaku positif remaja tentang 

kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat 

kesehatan reproduksinya, untuk mempersiapkan kehidupan dalam 

mendukung upaya meningkatkan kualitas generasi mendatang (Dyah 

dan Sujiyatini, 2011: 28). 
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5. Sasaran Program KB 

Sasaran program KB dalam lima tahun ke depan seperti 

tercantum dalam RPJM 2004-2009 sebagai berikut. 

a) Menurunnya rata-rata laju pertubuhan penduduk (LPP) secara 

nasional menjadi 1,14 % per tahun. 

b) Menurunkan angka kelahiran menjadi 2,2 per perempuan 

c) Meningkatkan peserta KB pria menjadi 4,5 % 

d) Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang efektif dan 

efisien 

e) Meningkatnya jumlah partisipasi keluarga dalam pembinaan 

tumbuh kembang anak. 

f) Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelengaraan 

pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 

Hasil yang didapatkan dari sasaran program KB RPJM 2004-2009 

sebagai berikut. 

a) Tercapainya peserta KB baru sebanyak 1.072.473 akseptor 

b) Terbinanya peserta KB aktif sebanyak 5.098.188 akseptor atau 

71.87 % dari Pasangan Usia Subur sebanyak 7.093.654. 

c) Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama wanita menjadi 18,2 

tahun (Dyah dan Sujiyatini, 2011: 31). 

6. Praktek Pelayanan Kontrasepsi dengan Berbagai Metode 

Kontrasepsi adalah peralatan untuk mencegah kehamilan (Vivi 

Syiophiatun, 2006:16). Peralatan ini diperoleh dengan mudah dan ada 
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yang tanpa biaya. Adapun macam alat kontrasepsi yang digunakan 

berdasarkan metodenya sebagai berikut. 

a) Metode Sederhana 

1) Teknik Pantang Berkala 

Senggama dihindari pada masa subur yaitu dekat 

pertengahan siklus haid atau terdapat tanda-tanda adanya 

kesuburan yaitu keluarnya lendir encer dari liang vagina. 

Untuk perhitungan masa subur dipakai rumus siklus terpanjang 

dikurangi 11, siklus pendek dikurangi 18 antara kedua waktu, 

senggama dihindari. 

Manfaat dari teknik ini yaitu dapat digunakan untuk 

menghindari atau mencapai kehamilan, tidak ada resiko 

kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi, dan tidak ada 

efek samping sistemik dan murah tanpa biaya.Keterbatasan 

yang dimiliki yaitu sebagai kontraseptis sedang (9-20 

kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama 

pemakaian) dan keefektifan tergantung dari kemauan dan 

disiplin pasangan untuk mengikuti intruksi (Dyah dan 

Sujiyatini, 2011: 51) 

2) Metode Kalender 

Metode kalender atau dikenal sebagai metode Knaus-

Ogino bergantung pada perhitungan hari untuk mengkira-kira 

kapan jatuhnya fase subur. 
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Kekurangan yang dimiliki yaitu metode kalender 

tidaklah akurat karena panjang siklus menstruasi setiap wanita 

tidaklah sama dan dalam praktek sukar menentukan saat 

ovulasi dengan tepat. Kelebihan yang dimiliki yaitu tanpa efek 

samping, baik digunakan untuk mencapai kehamilan atau 

kontrasepsi, dan dapat digunakan oleh semua wanita, baik tua 

maupun muda (Dyah dan Sujiyatini, 2011: 63). 

b) Dengan Alat 

1) Kondom 

Kondom  merupakan selubung/ sarung karet yang dapat 

terbuat dari berbagai bahan lateks, plastik, atau bahan alami 

yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Standar 

kondom dilihat dari ketebalannya pada umumnya standar 

ketebalan adalah 0,002 m.  

Kelebihanya yaituefektif bila digunakan dengan benar 

dan tidak mengganggu kesehatan klien. Kekuranganya yaitu 

efektivitas tidak terlalu tinggi karena tidak dipakai secara 

konsisten dan agak mengganggu hubungan seksual. Secara 

ilmiah didapatkan hanya sedikit angka kegagalan kondom 

yaitu 2-12 kehamilan per 100 perempuan per tahun (Abdul 

Bari, 2009: 76). 

2) Spermisida  
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Spermisida adalah bahan kimia (biasanya non oksinol – 

9) digunakan untuk menonaktifkan atau membunuh sperma. 

Dikemas dalam bentuk  aerosol (busa), tablet vaginal, dan 

krim. Cara kerjanya menyebabkan sel membran sperma 

terpecah, memperlambat pergerakan sperma dan menurunkan 

kemampuan pembunuhan sel telur.  

Kelebihan yang dimiliki yaitu efektif seketika (busa 

dan krim) dan bisa digunakan sebagai pendukung metode lain. 

Keterbatasan yang dimiliki yaitu efektivitas kurang (18-29 

kehamilan per 100 perempuan per tahun pertama), penggunan 

harus menunggu 10-15 menit setelah aplikasi sebelumnya 

melakukan hubungan seksual, dan efektivitas aplikasi hanya 1-

2 jam (Dyah dan Sujiyatini, 2011: 90). 

3) Vaginal diafragma  

Diafragma adalah kap berbentuk cembung, terbuat dari 

lateks yang diinsersikan ke dalama vagina sebelum 

berhubungan seksual dan menutup serviks. Fungsinya untuk 

menahan sperma agar tidak mendapatkan akses mencapai 

saluran reproduksibagian atas (uterus dan tuba falopi) dan 

sebagai alat tempat spermesida. 

Kelebihan yang dimiliki yaitu tidak mengganggu 

hubungan seksual karena telah terpasang sampai 6 jam 

sebelumnya, tidak mengganggu produksi ASI dan efektif bila 
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digunakan dengan benar. Keterbatasan yang dimiliki yaitu 

efektivitas sedang (bila digunakan spermisida angka 

kegagalannya 6-16 kehamilan per 100 perempuan per tahun 

pertama), pada 6 jam pasca hubungan seksual, alat masih harus 

berada pada posisinya, dibutuhkan petugas terlatih untuk 

memastikan ketepatan pemasangan dan pada beberapa 

pengguna menjadi penyebab infeksi saluran utera (Abdul Bari, 

2011: 84). 

4) Pil KB  

Pil KB ini secara teratur diminum tiap hari sekali oleh 

wanita. Cara kerjanya yaitu menekan ovulasi, mencegah 

impalntasi, dan  serviks mengental sehingga sulit dilalui oleh 

sperma. 

Kelebihannya yaitu memiliki efektivitas yang tinggi 

(hampir menyerupai efektivitas tubektomi), bila digunakan 

setiap hari (1 kehamilan per 1000 perempuan dala tahun 

pertama penggunaan), dapat digunakan jangka panjang selama 

perempuan masih ingin menggunakan untuk mencegah 

kehamilan, dan mudah dihentikan setiap saat. Kekurangan 

yang dimiliki yaitu mahal dan membosankan karena harus 

diminum setiap hari, mual dan pendarahan bercak terutama 

pada 3 bulan pertama, mempengaruhi kenaikan berat badan, 
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tidak boleh diberikan kepada perempuan menyusui (Hartanto, 

2004: 46). 

5) Suntik  

Suntikan yaitu suatu suntikan pada wannita yang 

gunanya untuk mencegah kehamilan. Cara kerjanya yaitu 

menekan ovulasi dan membuat lendir serviks menjadi kental 

sehingga penetrasi sperma terganggu. 

Kelebihan yang dimiliki yaitu sangat efektif (0,1 – 0,4 

kahamilan per 100 perempuan) sebelum tahun pertama 

penggunaan, dan tidak diperlukan pemeriksaan dalam. 

Kekurangan yang dimiliki yaitu terjadi perubahan pola haid, 

seperti tidak teratur, pendarahan bercak atau pendarahan sela 

sampai 10 hari, trasa mual, sakit kepala dan keluhan seperti ini 

akan hilang setelah suntikan kedua atau ketiga dan terjadi 

penambahan berat badan (Dyah dan Sujiyatini, 2011: 116). 

6) Susuk/ implant 

Susuk yaitu dengan cara memasukan tabung kecil di 

bawah kulit bagian tangan.efektifitas 5 tahun untuk norplant, 3 

tahun untuk jadena, indoplantatau implanon. Jenis – jenis 

susuk yaitu norplant terdiri dari 6 batang silastik lembut 

berongga dengan panjang 3,4 cm yang diisi 

denganlevonogestrel, implanon terdiri dari satu batang putih 

lentur dengan panjang 40 mm diisi dengan 68 mg keto-
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desogestrel, jadena dan indoplant terdiri dari 2 batang diisi 

dengan 75 mg levonogestrel. 

Kelebihan yang dimiliki yaitu sangat efektif (kegagalan 

0,2 – 1 kehamilan per 100 perempuan), pengembalian tingkat 

kesuburan yang cepat setelah pencabutan, dan dapat dicabut 

setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Kekurang yang dimiliki 

yaitu pada kebanyakan klien dapat terjadi perubahan pola haid 

berupa pendarahan bercak, hipermenorea atau meningkatnya 

jumlah darah haid dan membutuhkan pembedahan minor untuk 

insersi dan pencabutan (Hartanto, 2004: 53). 

7) Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) 

AKDR adalah suatu alat kontasepsi yang dimasukkan 

kedalam rahim yang bentuknya bermacam-macam, terdiri dari 

plastik, ada yang dililit tembaga, ada juga yang dililit tembaga 

bercampur perak. Jenis – jenis AKDR yaiutu IUD generasi 

pertama berbentuk spiral dan terbuat dari palstik, dapat dipakai 

selama yang diinginkan kecuali bila ada keluhan, IUD generasi 

kedua berbentuk T yang batangnya dililit tembaga, dapat 

dipakai selama 3 – 4 tahun, IUD generasi ketiga berbentu T 

yang batangnya dililit tembaga dan perak, dapat dipakai 

selama 5 tahun. 

Kelebihan yang dimiliki yaitu sangan efektif (0,6 – 0,8 

kehamilan per 100 perempuan dalam 1 tahun pertama (1 
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kegagalan dalam 125- 170 kehamilan), dapat dipasang segera 

setelah melahirkan atau sesudah abortus, dan tidak ada efek 

samping hormonal. Kekurangan yang dimiliki yaitu perubahan 

siklus haid (umumnya pada 3 bulan pertama dan akan 

berkurang setelah 3 bulan), haid lebih lama dan banyak dan 

merasakan sakit 3 sampai 5 hari seelah pemasangan (Dyah dan 

Sujiyatini, 2011: 153). 

7. Dampak Program KB Terhadap Kehidupan Sosial 

a) Implikasi Program KB terhadap Bidang Pendidikan 

Program KB menuju keluarga kecil akan memberi peluang 

lebih untuk menyekolahkan anak. Ukuran yang lazim dipakai 

dalam bidang pendidikan sebagai berikut. 

1) Angka Partisipasi Kasar (AKP) 

Indikator ini mengukur proporsi anak sekolah pada jenjang 

pendidikan tertentu dalam kelompok umur jenjang pendidikan 

tersebut. APK biasanya diterapkan untuk jenjang pendidikan 

sampai dengan usia 7-12 tahun, usia 13-15 tahun, dan SLTA 

(usia 16-18 tahun). 

2) Angka Partisipasi Murni (APM) 

Indikator ini mengukur proporsi anak yang bersekolah pada 

kelompok umur tertentu pada tingkat yang sesuai dengan 

kelompok umur ersebut. APM selalu lebih rendah dibandingkan 

dengan APK karena pembilangannya lebih kecil sementara 
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penyebutnya sama. Nilai APM yang mendekati 100 menunjukan 

hampir semua penduduk bersekolah tepat waktu sesuai dengan 

usia sekolah pada pendidikannya. 

3) Angka melek huruf 

Angka melek huruf adalah prosentase penduduk yang 

memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau 

yang lainnya. Indikator ini menggambarkan mutu SDM yang 

diukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator 

ini, semakin tinggi mutu SDM suatu masyarakat.  

4) Pendidikan yang ditawarkan 

Indikator ini menunjukan keterkaitan sistem pendidikan 

dalam mendidik kelompok penduduk dewasa. 

5) Rata-rata lama sekolah 

Rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua 

variabel secara simultan yaitu tingkat/kelas yang sedang/ pernah 

dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. 

b) Pengaruh Implikasi Pelaksanaan Program KB Terhadap 

Kehidupan Sosial Ekonomi 

Kehidupan sosial ekonomi dalam hal ini tidak lepas dari 

pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ditingkatkan 

sebagai suatu proses dimana Riil Nasional Income naik secara 

terus menerus dalam jangka waktu lama. 
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Secara makro pengaruh pelaksanaan Program KB terhadap 

pembangunan ekonomi banyak berkaitan dengan kebutuhan dan 

kemampuan negara untuk melakukan investasi. Semakin tinggi 

laju pertumbuhan penduduk akan berpengaruh terhadap investasi. 

Prof. DR. Soemitro Djoyohadikusuma mengemukakan apabila 

tingkat investasi suatu negara tidak dapat mengimbangi tingkat 

laju pertumbuhan penduduknya, maka akan berakibat pada 

penurunan kualitas kehidupan masyarakat. 

Setiap 1 % pertambahan penduduk di Indonesia 

memerlukan 4 %  investasi dari GNP nya. Secara makro pengaruh 

Program KB terhadap kehidupan ekonomi keluarga adalah pada 

rasionalisasi tingkat pengeluaran (konsumsi) keluarga/rumah 

tangga. Semakin besar jumlah anggota keluarga akan semakin 

besar pula pemenuhan kebutuhannya.  

C. Partisipasi 

Pengertian PartisipasiMenurut beberapa ahli  didefinisikan sebagai 

berikut. 

a. Partisipasi adalah kegiatan memanfaatkan waktu luang untuk 

kegiatan yang berhubungan dengan suatu kegiatan tertentu. 

Partisipasi juga diartikan ikut serta ambil bagian untuk melakukan 

atau menikmati sarana dan prasarana sosial yang ada (BPS, 1998: 

23). 
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b. Sastrodipoetra (Rohman Aainur. 2009: 45) menyatakan bahwa 

partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai 

kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. 

c. Alastratre White (dalam Rohman Ainur. 2009: 45) menyatakan 

partisipasi sebagai keterlibatan komunitas setempat secara aktif 

dalam sosialisasi, pengambilan keputusan atau pelaksanaanya 

terhadap proyek pembangunan. 

Jadi dalam beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu kegiatan. Kecenderungan seseorang untuk 

berpartisipasi tergantung dari faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Secara umum yang mempengaruhi 

kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dapat digolongkan 

menjadi dua, yaitu faktor yang timbul dari dalam dan faktor yang 

timbul dari luar. 

Faktor yang timbul dari dalam yaitu faktor yang timbul 

dengan sendirinya pada diri seseorang. Faktor ini dapat berupa 

sikap, pengetahuan atau partisipasi dari individu itu sendiri untuk 

ikut serta dalam suatu kegiatan. Faktor yang timbul dari luar yaitu 

faktor yang timbul atau datang dari luar diri seseorang, dapat dari 

lingkungan atau orang lain. Faktor ini dapat berupa 

paksaan,anjuran, ataupun penyuluhan (Mardikanto, 2003: 6). 
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Margono Slamet dalam Mardikanto (2003: 26) menyatakan 

bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan sangat ditentukan oleh 3 (tiga) unsur pokok, yaitu: 

a. Adanya kemauan yang diberikan kepada masyarakat untuk 

berpartisipasi. Secara psikologis kemauan berpartisipasi muncul 

oleh adanya motif intrinsik (dari dalam sendiri) maupun ekstrinsik 

(karena rangsangan, dorongan atau tekanan dari pihak lain). 

Tumbuh dan berkembangnya kemauan berpartisipasi sedikitnya 

diperlukan sikap-sikap yang sebagai berikut. 

1) Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat 

pembangunan. 

2) Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada 

umumnya. 

3) Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak 

cepat puas sendiri. 

b. Adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi. Berbagai 

kesempatan untuk berpartisipasi ini sangat dipengaruhi oleh 

kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat 

dalam pembangunan, kesempatan untuk memperoleh informasi, 

dan kesempatan untuk berorganisasi termasuk untuk memperoleh 

dan mempergunakan peraturan, perizinan dan prosedur kegiatan 

yang harus dilaksanakan. 
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c. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Beberapa 

kemampuan yang dituntut untuk dapat berpartisipasi dengan baik 

antara lain kemampuan untuk mengidentifikasikan masalah, 

kemampuan untuk memahami kesempatan yang dapat dilakukan 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan 

sumber yang tersedia dan kemampuan untuk melaksanakan 

pembangunan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan serta 

sumber daya lain yang dimiliki. 

Partisipasi PUS dalam penelitian yang dimaksud adalah 

keikutsertaan PUS, ikut pelaksanaan KB, dan berpartisipasi dalam 

bentuk dana.   

Bentuk partisipasi pasangan usia subur yang mengikuti 

program KB dapat dilihat sebagai berikut. 

a. Peserta KB aktif yang dimaksud yaitu keikutsertaan PUS 

dalam suatu perkumpulan, kesiapan menjadi kader, dan 

bersedianya mengeluarkan uang untuk kegiatan KB.  

b. Alat kontrasepsi yang paling banyak dipakai 

Sub indikator yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu jenis 

alat kontrasepsi yang dipakai oleh PUS. 

c. Berhenti menggunakan alat kontrasepsi. 

Sub indikator yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

alasan PUS berhenti dalam menggunakan alat kontrasepsi 
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D. Tinjauan Pendidikan 

Tinjuan pendidikan terdiri dari pengertian pendidikan, tujuan 

pendidikan, jalur pendidikan, dan jenjang pendidikan sebagai berikut. 

1. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan bagi bangsa yang sedang membangun seperti 

bangsa Indonesia saat ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus 

dikembangkan sejalan dengan tuntutan pembangunan secara tahap 

demi tahap. Pendidikan yang dikelola dengan tertib, teratur, efektif, 

dan efisien akan mampu mempercepat jalannya proses pembudayaan 

bangsa yang berdasarkan pokok pada penciptaan kesejahteraan umum 

dan pencerdasan kehidupan bangsa kita, sesuai dengan tujuan nasional 

seperti tercantum dalam alinea IV, Pembukaan UUD 1945.  

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 

mendefinisikan “Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga 

peserta didik secara aktif mengeembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan, masyarakat, bangsa, dan negara”. 

2. Tujuan Pendidikan 

Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tujuan pendidikan yaitu 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan 
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Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap 

dan mandiri serta rasa tanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan. 

Undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga 

negara mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ini berarti adanya 

kewajiban belajar yang memberi kesempatan dan mengaharuskan 

belajar kepada setiap anak hingga usia tertentu (sekurang-kurangnya 

usia 13 tahun) dan pada pendidikan diharapkan mampu meningkatkan 

kecerdasan serta harkat martabat bangsa, mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mendiri, 

berkualitas, sehingga membangun dirinya dan masyarakat 

disekelilingnya serta memenuhi kebutuhan pembangunan 

kesejahteraan bangsa agar mampu hidup sejahtera (Ihsan, 2005: 10). 

3. Jalur Pendidikan 

1) Menurut Ihsan (dalam buku Dasar-Dasar Kependidikan, 2005: 

16) jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik 

untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses 

pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.Philip H. 

Cooms mengkalsifikasikan pendidikan ke dalam tiga bagian yaitu 

pendidikan formal (pendidikan sekolah), pendidikan informal 

(pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan), dan 

pendidikan non-formal (pendidikan luar sekolah yang 
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dilembagakan). Pendidikan luar sekolah yang tidak 

dilembagakan. Pendidikan informal 

Pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan adalah 

proses pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman 

sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, pada umumnya tidak 

teratur dan tidak sistematis, sejak seseorang lahir sampai mati, 

seperti di dalam keluarga, tetangga, pekerjaan, pasar atau 

pergaulan sehari-hari. 

Pengaruhnya pendidikan luar sekolah sangat besar dalam 

kehidupan seseorang, karena dalam kebanyakan masyarakat 

pendidikan luar sekolah tidak dilembagakan berperan penting 

melalui keluarga dan masyarakat. 

2) Pendidikan sekolah/ Pendidikan Formal 

Pendidikan sekolah adalah pendidikan di sekolah yang teratur, 

sistematis, mempunyai jenjang dan yang dibagi dalam waktu-

waktu tertentu yang berlangsung dari taman kanak-kanak sampai 

perguruan tinggi. 

3) Pendidikan luar sekolah yang dilembagakan 

Pendidikan luar sekolah yang dilembagakan adalah semua 

bentuk pendidikan yang diselanggarkan dengan sengaja, tertib, 

terarah dan berencana diluar kegiatan persekolahan. Pendidikan 

luar sekolah yang dilembagakan bersifat fungsional dan praktis, 
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serta pendekatanya lebih fleksibel. Calon peserta pendidikan luar 

sekolah sebagai berikut. 

a. Penduduk usia sekolah yang tidak pernah mendapatkan 

keuntungan/ kesempatan memasuki sekolah. 

b. Orang dewasa yang tidak pernah bersekolah. 

c. Peserta didik yang putus sekolah. 

d. Peserta didik yang telah lulus satu sistem pendidikan namun 

tidak dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. 

e. Orang yang telah bekerja, tetapi ingin menambah 

keterampilan lain (Fuad Ihsan, 2005: 18). 

4. Jenjang Pendidikan 

Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang 

berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan 

peseta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan 

bahan pengajaran (Ihsan, 2005:22). 

Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, memiliki pengertian 

sebagai berikut. 

a. Pendidikan Dasar  

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan 

pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang 

diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik 

untuk mengikuti pendidikan menengah (Fuad Ihsan, 2005:22). 
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Pendidikan dasar wajib diikuti oleh semua warga. Dengan 

kata lain, warga negara diwajibkan menempuh pendidikan dasar 

yang dapat  membekali dirinya dengan pengetahuan dasar, nilai 

dan sikap dasar, serta keteramilan dasar. Pendididkan dasar wajib 

dilaksanakan selama 9 tahun oleh semua warga indonesia. 

b. Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan 

dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik 

untuk menjadi anggota masyarakat yang memilikikemampuan 

mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan, sosial 

dan budaya serta mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam 

dunia kerja atau perguruan tinggi. Pendidikan menengah terdiri 

dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar 

biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan (Fuad 

Ihsan, 2005:23). 

c. Pendidikan tinggi 

Pendidikan tinggi merupakan lanjutan pendidikan 

menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta 

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

akademik dan profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan dan menciptaan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan kesenian (Fuad Ihsan, 2005:23). 
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Pendidikan bagi pasangan usia subur merupakan salah satu 

faktor yang penting dalam pelaksanaan prorgam keluarga 

berencana guna membangun keluarga yang sejahtera. Masyarakat 

yang memiliki pendidikan yang baik maka dapat menerima segala 

informasi dari luar, memahami serta melaksanakan berbagai 

upaya dalam rangka pembangunan keluarga sejahtera (BKKBN, 

2001). 

Kriteria tingkat pendidikan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi empat dilihat dari lamanya tahun pendidikan yang 

ditempuh oleh pasangan usia subur di Desa Menganti yaitu 

sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan PUS Desa Menganti. 

No Tingkat Pendidikan PUS Pendidikan  

1. 1 – 6 Tamatan SD 

2. 7 – 9 Tamatan SMP 

3. 10 – 12  Tamatan SMA 

4. >12 Tamatan Perguruan Tinggi 

   Sumber: Data Primer Penelitian 2015. 

Pendidikan sangat erat kaitanya dengan perubahan status, 

sikap, maupun pandangan hidup masyarakat. Pendidikan wanita 

mempunyai arti tersendiri dalam hubungannya dengan fertilitas. 

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan wanita juga berpengaruh 

kepada kegiatan ekonomi. Wanita dengan pendidikan tinggi 
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cenderung akan melakukan kegiatan ekonomi di luar rumah 

daripada wanita yang berpendidikan rendah (BKKBN, 2004). 

E. Pendapatan 

 Pendapatan adalah segala penghasilan baik berupa uang atau 

barang yang diterima sebagai balas jasa atau prestasi (Prayitno, 1989) 

dalam Suhartatik (2012: 18). Menurut Biro Pusat Statistik, pendapatan 

yang diterima tidak hanya berupa uang merupakan penghasilan yang 

diterima biasanya sebagai balas jasa, sumber utama, gaji atau upah (BPS, 

2006). 

 Kemakmuran masyarakat saling berpengaruh oleh besarnya 

pendapatan dan konsumsi dari masyarakat sendiri, pendapatan yang 

rendah dapat menyebabkan masyarakat dibawah garis kemiskinan. 

Kemakmuran suatu keluarga ditentukan oleh pendapatan keluarga 

(Sayuti, 1983: 31). 

Pendapatan yang diterima pasangan usia subur pada penelitian ini 

dapat digolongkan menjadi 4 golongan, sebagai berikut. 

a) Golongan pasangan usia subur berpendapatan sangat rendah, yaitu 

pasangan usia subur yang berpendapatan < Rp 900.000 perbulan. 

b) Golongan pasangan usia subur berpendapatan rendah, yaitu 

pasangan usia subur yang berpendapatan antara Rp 1.000.000 – Rp. 

3.000.000 perbulan 
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c) Golongan pasangan usia subur berpendapatan tinggi, yaitu 

pasangan usia subur yang berpendapatan antara Rp 3.100.000 - Rp 

6.000.000 perbulan 

d) Golongan pasangan usia subur  berpendapatan sangat tinggi, yaitu 

pasangan usia subur yang berpendapatan >Rp 6.100.000 perbulan. 

Tingkat pendapatan keluarga ditentukan oleh pendapatan suami 

ataupun pendapatan istri. Besarnya pendapatan yang diterima dalam suau 

rumah tangga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu 

masyarakat. Jika jumlah anak banyak, maka akan menghambat 

pendewasaan anak seoptimal mungkin (Pranowo, 1982: 15). 

Salah satu hak yang harus diterima oleh pekerja adalah menerima 

upah atau balas jasa. Untuk mewujudkan penghasilan yang layak maka 

pemerintah menetapkan perlindungan yang layak yaitu penetapan upah 

minimum. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri 

dari upah pokok dan tunjangan tetap. Tujuan ditetapkannya upah 

minimum adalah sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot, 

mengurangi kesenjangan upah terendah dan tertinggidan meningkatkan 

penghasilan pekerja. Upah minimum yang dimiliki Kecamatan 

Kesugihan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 1.200.000 per bulan 

(Keputusan Gubernur Jawa Tengah, 2014: 5). 

Pendapatan selalu digunakan untuk melakukan kegiatan konsumsi 

dan memenuhi kebutuhan hidup serta sebagian pendapatan dapat 

ditabung. Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 
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pendapatan pokok maupun pendapatan sampingan per bulan yang 

diterima oleh pasangan usia subur. 

F. Kerangka Berfikir 

Keluarga Berencana menurut UU No. 2 Tahun 1992 (tentang 

“Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera) 

adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui 

pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan 

ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, 

dan sejahtera”. 

Tujuan utama program KB nasional adalah untuk memenuhi 

perintah masyarakat dalam pelayanan KB dan kesehatan masyarakat akan 

pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, menurunkan 

tingkat/ angka kematian ibu bayi, dan anak serta penanggulangan masalah 

kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil 

berkualitas. 

Partisipasi pasangan usia subur dalam mengikuti program keluarga 

berencana diharapkan program KB akan berjalan dengan baik dan sesuai 

yang diharapkan. Partisipasi pasangan usia subur juga dipengaruhi dari 

tingkat pendidikan dan ekonomi yang dimiliki oleh pasangan usia subur 

tersebut. 

Kerangka berfikir yang berjudul “Hubungan antara Tingkat 

Pendidikan dan Pendapatan dengan Tingkat Partisipasi PUS dalam 

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Desa Menganti, Kecamatan 
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Kesugihan, Kabupaten Cilacap” dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.1. Kerangka Berfikir 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2006:96). Berdasarkan uraian diatas, maka 

dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

H0 : Tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan 

dengan tingkat partisipasi PUS dalam pelaksanaan program KB di 

Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. 

Ha : Ada hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan dengan  

tingkat partisipasi PUS dalam pelaksanaan program KB di Desa 

Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. 

 

Partisipasi PUS dalam KB 

Tingkat Pendidikan, 

terdiri dari: 

- Tamat SD 

- Tamat SMP 

- Tamat SMA  

- Tamat Perguruan Tinggi 

Ekonomi, meliputi : 

- Pekerjaan  

- Pendapatan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Desa Menganti Kecamatan Kesugihan 

Kabupaten Cilacap. Penelitian dilakukan pada tanggal 20 April sampai 

dengan 23 Mei 2015. 

B. Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010: 17) populasi adalah “wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.” 

Jumlah pasangan usia subur di Kecamatan Kesugihan Kabupaten 

Cilacap yaitu 15.250 orang. Jumlah pasangan usia subur yang mengikuti 

program keluarga berencana di Desa Menganti memiliki persentase 

terendah sebesar 73,59 %.  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

pasangan usia subur yang telah menikah dan berusia antara 15 - 49 tahun 

dan mengikuti program KB di Desa Menganti Kecamatan Kesugihan 

Kabupaten Cilacap. Jumlah populasi PUS yang mengikuti KB sebanyak 

1.388 orang. Jumlah pasangan usia subur yang ikut KB di Kecamatan 

Kesugihan Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Pasangan Usia Subur di Kecamatan Kesugihan Kabupaten 

Cilacap Tahun 2014. 

No Desa Jumlah Peserta KB % 

1 Kesugihan 822 74.46 

2 Slarang 1155 75.39 

3 Kalisabuk 1524 73.69 

4 Karangkandri 1144 74.24 

5 Menganti 1388 73.59 

6 Kuripan Kidul 1114 74.71 

7 Kuripan 1118 74.48 

8 Jangrana 636 75.80 

9 Planjan 1039 74.69 

10 Dondong 825 74.73 

11 Ciwuni 569 76.79 

12 Karangjengkol 1064 75.35 

13 Keleng 491 76.12 

14 Pesanggrahan 616 74.85 

15 Bulupayung 628 76.21 

16 Kesugihan Kidul 1117 75.17 

 Jumlah 15250 74.80 

Sumber: PLKB Bulan Desember  Tahun 2014 

C. Sampel Penelitian 

Menurut Arikunto (2006: 131) sampel adalah “sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti.” Peneliti akan mengadakan penelitian tentang 

hubungan tingkat pendidikan dan pendapatan dengan tingkat partisipasi 

PUS dalam pelaksanaan program keluarga berencana di Desa Menganti 

Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Pengambilan sample pada 

penelitian ini menggunakan proportional random sampling. 
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Menurut Arikunto (2010: 182) proportional sampling adalah 

”teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan proporsi dalam 

sampel wilayah.” Sedangkan menurut Arikunto (2010: 177) random 

sampling yaitu “teknik penelitian ini menganggap semua subjek sama 

untuk menjadi sample.” Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah 

10 % sampel.  

Sampel diambil di Desa Menganti karena dilihat dari seluruh 

prosentase jumlah pasangan usia subur yang mengikuti KB lebih rendah di 

bandingkan dengan desa yang lainnya. Peneliti mengambil sampel 10 % 

dari jumlah PUS yang mengikuti program KB di Desa Menganti 

Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap dengan jumlah 1.388 jiwa 

sehingga sampel yang di dapat sebanyak 130 orang.  

D. Variabel Penelitian  

Menurut Sugiyono (2010:60) variabel penelitian adalah “segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya”. Variabel yang akan diungkapkan dalam penelitian 

ini sebagai berikut. 

1. Variabel bebas (X) / Variabel Independen 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel tingkat 

pendidikan dan pendapatan yang mempengaruhi tingkat partisipasi 

PUS dalam program KB. Variabel bebas dari tingkat pendidikan dan 

pendapatan sebagai berikut. 
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a. Tingkat pendidikan (X)  

Tingkat pendidikan pada penelitian ini dikelompokan 

menjadi empat tingkatan dilihat dari lamanya tahun pendidikan 

yang ditempuh oleh pasangan usia subur dengan skor sebagai 

berikut. 

Tabel 3.2 Indikator Tingkat Pendidikan PUS Desa Menganti 

Lamanya Tahun Pendidikan Pendidikan 

1 – 6 Tamatan SD 

7 – 9 Tamatan SMP 

10 – 12 Tamatan SMA 

>12 Tamatan Perguruan Tinggi 

Sumber : Data Primer 2015. 

b. Pendapatan  

Pendapatan dalam penelitan ini yaitu pendapatan kotor  per 

bulan yang diperoleh dari pasangan usia subur Desa Menganti, 

Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dengan skor sebagai 

berikut. 

Tabel 3.3 Indikator Tingkat Pendapatan PUS di Desa Menganti 

Pendapatan Kelas 

<Rp 900.000 Sangat Rendah 

Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 Rendah 

Rp 3.100.000 – Rp 6.000.000 Tinggi 

>Rp 6.100.000 Sangat Tinggi 

Sumber data : Analisis Data Primer 2015. 

2. Variabel terikat (Y) / Variabel Dependen 
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Variabel terikat dalam penelitian ini berupa variabel tingkat 

partisipasi PUS dalam pelaksanaan program KB di Desa Menganti, 

Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. 

Adapun indikatornya, sebagai berikut.  

a. Peserta KB aktif 

Peserta KB aktif yang dimaksud yaitu keikutsertaan PUS 

dalam suatu perkumpulan, kesiapan menjadi kader, dan 

bersedianya mengeluarkan uang untuk kegiatan KB.  

b. Alat kontrasepsi yang paling banyak dipakai 

Sub indikator yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

jenis alat kontrasepsi yang dipakai oleh PUS. 

c. Berhenti menggunakan alat kontrasepsi. 

Sub indikator yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

alasan PUS berhenti dalam menggunakan alat kontrasepsi. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Metode Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2010: 199) kusioner merupakan” teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya.” Sesudah diisi oleh responden angket tersebut 
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dikembalikan kepada peneliti. Instrumen yang digunakan berupa soal-

soal berupa pilihan ganda maupun isisan (esay).  

Data yang ingin diperoleh dengan cara ini adalah mengenai 

tingkat pendidikan PUS , pendapatan PUS  dan  partsispasi PUS  

dalam pelaksanaan program KB. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder. Data 

sekundernya adalah data yang diperoleh dari kantor kecamatan dan 

balai desa setempat yaitu Kantor Kecamatan Kesugihan dan Balai 

Desa Menganti yaitu data yang berhubungan dengan partisipasi 

keluarga berencana, pendapatan dan tingkat pendidikan warganya 

(Sugiyono, 2010: 205). 

3. Metode Observasi 

Sutrisno Hadi dalam buku Sugiyono tentang Metodologi 

Penelitian (2010: 203) mengemukakan bahwa “obserrvasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan.” 

Observasi dapat dibedakan menjadi observasi berperan serta 

dan observasi tidak berperan serta, selanjutnya dari segi instrumen 

dapat dibedakan menjadi terstrukur dan tidak terstruktur. Pada 

penelitian ini observasi dilakukan untuk memperoleh data dari 

pasangan usia subur yang berupa angket atau kuesioner. 
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F. Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2006: 160)  instrumen penelitian adalah “alat 

atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cepat, 

lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah.” 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. 

Angket digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi PUS dalam 

pelaksanaan program KB, tingkat pendidikan dan pendapatan. 

G. Validitas Dan Reabilitas 

1. Validitas 

Menurut Arikunto (2010: 211) validitas adalah “suatu ukuran 

yang menunjukan tingkatan-tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen.” Pengujian validitas instrumen diberlakukan pada setiap 

item soal. Pada penelitian ini, uji validitas digunakan untuk mengukur 

valid atau tidaknya angket yang akan diberikan kepada responen. 

a. Validitasi Konstruk 

Sebuah tes dikatakan memiliki validtasi konstruk apabila 

butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap 

aspek berpikir sesuai dengan yang digunakan. Validitasi konstruk 

mengacu pada sejauh mana suatu instrumen mengukur konsep dari 

suatu teori yang menjadi dasar penyusunan instrumen.  

Menurut Sugiyono (2010: 177) untuk” menguji validitasi 

konstruk, dapat digunakan pendapat para ahli. Dalam hal ini 
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setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan 

diukur berlandaskan teori tertentu maka selanjutnya dikonsulasikan 

dengan para ahli.” Dalam penelitian ini, validitas konstruk 

dilakukan dengan menggunakan pendapat pembimbing. Validitas 

konstruk dalam penelitian ini digunakan untuk menguji angket 

terbuka yang akan diberikan pada pasangan usia subur dalam 

pelaksanaan Keluarga Berencana. 

Validitas konstruk dilakukan dengan menurunkan variabel 

yang akan menjadi indikator-indikator yang akan diujikan yang 

dituangkan dalam butir soal pertanyaan yang disampaikan dalam 

kisi-kisi angket penelitian. Setelah dituangkan dalam bentuk kisis-

kisi, langkah selanjutnya adalah menyusun angket penelitian. 

Sebelum diberikan kepada responden untuk diuji cobakan, angket 

tersebut kemudian dikonsultasikan sengan ahli yang dalah hal ini 

adalah dosen pembimbing apakah sudah sesuai atau belum. Setelah 

dilakukan konsultasi serta berbagai perbaikan terhadap angket 

penelitian, diperoleh hasil berupa angket yang siap diberikian 

kepada responden untuk diuji cobakan. 

b. Validitas isi 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila dapat 

mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau 

isi. Dengaan kata lain, untuk menguji validitas isi instrumen tes 
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dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen 

dengan materi yang telah disampaikan.  

Validitas isi berkaitan dengan pertanyaan “sejauh mana 

butir tes mencakup keseluruhan materi atau bahan yang ingin 

diukur.” Dalam penelitian ini, validitas isi digunakan untuk 

menguji angket Tingkat Pendidikan Pasangan Usia Subur dalam 

Pelaksanaan Keluarga Berencana. Untuk mengukur validitas isi, 

dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus product 

moment. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

    
     (  )(  )

√{     (   )
}*      (   )+

 

Keterangan : 

      Koefisien korelasi antara variabel 

   skor item 

   skor total 

   jumlah subyek 

    Jumlah skor item 

    Jumlah skor total (Arikunto, 2010:213). 

Hasil perhitungan     dibandingkan dengan tabel kritis r 

product moment dengan taraf signifikasi 5%. Jika    >       maka 

item yang diuji tersebut dianggap valid. 

2. Reliabilitas 
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Menurut Arikunto (2010: 221) reliabilitas menunjukan pada 

suatu pengertian bahwa “sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik.”  Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Rumus alpha . Adapun rumus yang dimaksud sebagai 

berikut. 

 

    =  (
 

   
) (   

     

   
) 

 

Keterangan:  

    = reliabilitas instrumen 

    = banyaknya butir soal atau butir pertanyaan 

   = skor rata-rata 

     = varians total  

1 = Bilangan konstan (Arikunto, 2010: 239). 

H. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Analisis Deskriptif Presentase 

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan data yang ada 

pada penelitian yang terdiri dari tingkat pendidikan, pendapatan dan 

partisipasi PUS dalam pelaksanaan program keluarga berencana di 

Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, dengan 

langkah sebagai berikut. 
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a. Membuat tabel distribusi frekuensi 

b. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan 

Jawaban a skor jawaban 4 

Jawaban b sokor jawaban 3 

Jawaban c skor jawaban 2 

Jawaban d skor jawaban 1 

c. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap 

responden  

d. Menentukan rumus dengan rumus  

 

 DP = 
 

 
         

 

Keterangan:  

DP = Deskripsi presentase atau presentase nilai yang diperoleh 

(%) 

N   = skor yang diperoleh 

n    = skor maksimal atau skor ideal yang semestinya diperoleh 

responden. (Ali, Muh, 1993: 21). 

2. Analisis korelasi ganda 

Analisis korelasi ganda merupakan analisis tentang 

hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan satu 

atau lebih variabel dependen. Metode ini digunakan untuk 

menganalisis data penelitian tentang hubungan antara tingkat 
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pendidikan dan pendapatan dengan tingkat partisipasi PUS dalam 

pelaksanaan program keluarga berencana.  

Rumus yang digunakan untuk mengetahui korelasi antara 

tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi PUS, dan korelasi 

antara pendapatan dengan tingkat partisipasi PUS dalam program 

kb menggunakan rumus korelasi product moment, dengan rumus 

sebagai berikut. 

    
   

√(   )(   )

 

Dimana : 

rxy         = korelasi antara variabel x dengan y 

             = jumlah hasil dari x dan y 

              =  jumlah variabel a 

              = jumlah variabel b (Sugiyono 2010: 255). 

Setelah dilakukan penghitungan menggunakan teknik 

tersebut langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian 

signifikansi koefisien korelasi dengan menggunakan rumus uji t 

sebagai berikut. 

  
 √   

√    
 

Keterangan : 

t  = signifikansi koefisien korelasi 
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r  = product moment 

n  = jumlah data (Sugiyono, 2010: 257). 

Rangkaian pengujian tersebut akan didapat hasil signifikasi 

dari data yang telah diolah. Hasil yang telah di dapat akan 

menunjukkan sesuai atau tidaknya dengan hipotesis yang ada. 

(Sugiyono, 2010: 269). 

Rumus yang digunakan  untuk mengetahui hubungan antara 

tingkat pendidikan dan pendapatan dengan tingkat partisipasi 

PUS dalam pelaksanaan kb maka menggunakan rumus korelasi 

ganda, dengan rumus sebagai berikut. 

Ry    = √
(       

    ) (              ) 

        
 

Keterangan : 

Ry        = Korelasi antara variabel    dengan   secara 

bersama-sama dengan variabel Y 

      = korelasi Product Moment antara    dengan Y 

      = korelasi Product Moment antara    dengan Y 

       = korelasi Product moment antara     dengan    

(Sugiyono, 2010: 266). 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

Keadaan umum daerah penelitian meliputi deskripsi fisiografis, 

sosial ekonomi dan sarana pemerintahan yaitu penggambaran 

mengenai kondisi fisik sosial suatu daerah termasuk sosial ekonomi, 

karakteristik penduduk, sosial dan sarana pemerintahan. 

a. Kondisi Fisiografis 

Kondisi fisiografis daerah penelitian Desa Menganti, 

Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap meliputi letak 

astronomis, letak administrasi, letak geografis, dan luas wilayah. 

Berikut ini adalah gambaran fisik daerah penelitian. 

1) Letak Astronomis Daerah Penelitian 

Letak astronomis merupakan letak suatu daerah 

berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Desa Menganti 

Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap merupakan salah 

satu desa yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan 

Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Bila 

dilihat dari letak bujur dan lintang, Desa Menganti terletak 

antara 07°40'22'' LS dan 109°04'2'' BT (Monografi Desa 

Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap 2013). 

2) Letak Administrasi  
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Berdasarkan letak administrasi Desa Menganti memiliki 

batasan wilayah sebagai berikut. 

a) Sebelah Utara  : Tritih wetan. 

b) Sebelah Selatan : Samudra Hindia. 

c) Sebelah Barat  : Mertasinga. 

d) Sebelah Timur  : Karangkandri (Monografi Desa 

Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap 

2013). 

3) Letak Geografis 

Desa Menganti memiliki jarak dari pusat kota kurang 

lebih 10 km, pusat pemerintahan kecamatan 6 km. 

a) Ketinggian dari permukaan laut : 6 m 

b) Banyaknya curah hujan : 507 mm 

c) Suhu udara rata-rata      : Suhu maksimum tertinggi  

35,2°C  dan suhu 

maksimum terendah 

29,8°C(Cilacap dalam 

Angka 2014, BPS). 

Letak astronomis dan geografis Desa Menganti dapat 

dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini. 
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4) Luas wilayah 

Luas wilayah terdiri dari lahan sawah, lahan bukan 

sawah, serta lahan permukiman. Luas penggunaan lahan 

menurut jenisnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini. 

Tabel 4.1 Luas Penggunaan Lahan Desa Menganti Tahun 

2014. 

No Penggunaan Lahan LUAS (Ha) % 

1. Sawah 297, 045 44,93 

2. Pekarangan 154, 514 23,37 

3. Tegal kebun 168, 045 25,42 

4. Rawa pasang surut 35 5,29 

5. Kolam empang 5 0,76 

6. Lain-lain 1, 436 0,21 

 Jumlah 661, 04 100,00 

Sumber : Monografi Desa Menganti 2014 

Dilihat dari Tabel 4.1 sebagian besar kegiatan 

penduduknya bergelut di sektor pertanian dan perkebunan. 

Potensi pertanian yang dikembangkan di Desa Menganti 

utamanya adalah tanaman pangan terutama padi, jagung, ketela 

pohon, ketela rambat, kacang tanah, tanaman sayur dan buah.  

Usaha peternakan yang menonjol adalah itik, ayam ras,  ayam 

kampung, kambing/domba, yang dikelola dalam skala rumah 

tangga. 
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b. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk 

Berdasarkan data sensus penduduk 2014, jumlah penduduk 

Desa Menganti adalah 12.959 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-

laki 6.533 jiwa dan penduduk perempuan 6.426 jiwa. 

1) Komposisi Penduduk 

Komposisi penduduk adalah penggolongan penduduk 

menurut ciri-ciri tertentu. Macam komposisi penduduk yaitu 

komposisi penduduk menurut kelompok umur, komposisi 

penduduk menurut mata pencaharian, komposisi penduduk 

menurut tingkat pendidikan, dan komposisi penduduk menurut 

agama yang dianut pada suatu wilayah. Komposis penduduk di 

lokasi penelitian di Desa Menganti menurut cirinya sebagai 

berikut. 

a) Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur 

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di 

Desa Menganti baik laki – laki dan perempuan.Penduduk di 

Desa Menganti dibagi berdasarkan kelompok umur. 

Dengan pembagian kelompok umur maka dapat diketahui 

jumlah penduduk produktif dan non produktif sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.2Komposisi Penduduk Desa Menganti Berdasarkan 

Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014. 

No Umur 
Jenis Kelamin Jumlah 

(orang) 
(%) 

Laki–Laki Perempuan 

1. 00 – 04  659 650 1.309 10,10 

2. 05 – 09  469 428 897 6,92 

3. 10 – 14  586 428 1.014 7,82 

4. 15 – 19  550 560 1.110 8,81 

5. 20 – 24  517 528 1.045 8,29 

6. 25 – 29  611 626 1.237 9,54 

7. 30 – 34  445 457 902 6,96 

8. 35 – 39  476 483 959 7,40 

9. 40 – 44   421 424 845 6,52 

10. 45 – 49  443 462 905 6,98 

11. 50 – 54  432 457 889 6,86 

12. 55 – 59  441 430 871 6,72 

13 60+ 487 493 980 7,56 

 Jumlah  6.533 6.426 12.959 100,0 

Sumber : Monografi Desa Menganti 2014 

Berdasarkan Tabel 4.2 jumlah penduduk Desa 

Menganti terbanyak terdapat pada usia antara 00 – 04 tahun 

sebanyak 1.309 jiwa, sedangkan paling sedikit terdapat 

pada usia antara  40 – 44 tahun sebanyak 845 jiwa, 

sehingga jumlah penduduk di usia produktif mencapai 

8.763 jiwa. 
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b) Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Mata Pencaharian di Desa Menganti termasuk mata 

pencaharian yang heterogen dengan berbaga pencaharian. 

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharianya di Desa 

Menganti sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Desa Menganti berdasarkan 

Mata Pencaharian Tahun 2014. 

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah (%) 

1. Petani sendiri 2.565 19,73 

2. Buruh tani 975 7,5 

3. Nelayan 367     2,83 

4. Pengusaha 47 0,36 

5. Buruh industri 358 2,76 

6. Buruh bangunan 2.995 23,77 

7. Pedagang 867 6,70 

8. Pengangkutan 26 0,20 

9. Pegawai Negeri (Sipil/TNI/POLRI) 135 1,04 

10. Pensiunan 96 0,74 

11. Lain – lain 4.528 34,94 

 Jumlah 12.595 100,00 

Sumber : Data Monografi Desa Menganti 2014 

Mata pencaharian penduduk di Desa Menganti 

berbagai macam, sebagian besar bermata pencaharian di 

bidang buruh bangunan dan petani sendiri selebihnya 

sebagai buruh tani, pedagang, buruh industri, PNS, nelayan, 

pengusaha dan pengangkutan. 
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c) Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan di Desa Menganti cukup 

beragam. Tidak sedikit yang telah tamat perguruan tinggi 

maupun akademi. Namun rata – rata penduduknya memiliki 

bidang mata pendidikan terakhir SD, SMP, dan SMA. 

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Menganti dapat 

dilihat dari Tabel 4.4 sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Komposisi Penduduk Desa Menganti Menurut 

Tingkat Pendidikan Tahun 2014. 

No Jenis Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) (%) 

1. Tidak Sekolah 2.109 16,27 

2. Belum tamat SD 555 4,28 

3. Tidak tamat SD 26 0,20 

4. SD 3.798 29,30 

5. SMP 2.930 22,60 

6. SMA 2.663 20,54 

7. Akademi/Perguruan Tinggi 908 7 

 Jumlah 12.959 100,00 

Sumber : Data Monografi Desa Menganti 2014 

d) Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianutnya 

Desa Menganti memiliki penduduk yang 

beranekaragam agama yang dianutnya mulai dari islam, 

kristen protestan dan kristen katolik. Tabel 4.5 menyajikan 

jumlah dan komposisi penduduk berdasarkan agama yang 

dianut. 
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Tabel 4.5 Komposisi Penduduk Desa Menganti Menurut 

Agama yang Dianutnya Tahun 2014. 

No Agama Jumlah (orang) (%) 

1. Islam 12.899 99,53 

2. Kristen Katolik 43 0,33 

3. Kristen Protestan 14 0,10 

 Jumlah 12.959 100,00 

Sumber : Data Monografi Desa Menganti 2014 

 

2) Sarana Pemerintahan 

a) Sarana Pendidikan 

Jumlah masing-masing sarana pendidikan yang ada 

di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten 

Cilacap dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 Sarana Pendidikan Desa Menganti Tahun 2014. 

No Sarana Pendidikan Jumlah 

1. PAUD 3 

2. TK 3 

3. SD 3 

4. SMP 1 

5. SMA - 

 Jumlah 10 

Sumber: Data Monografi Desa Menganti 2014. 
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b) Sarana Kesehatan 

Desa Menganti memiliki sarana kesehatan yang 

kurang lengkap. Hanya terdapat posyandu dan polindes saja 

yang jumlahnya sebanyak 10 buah. 

2. Tingkat Pendidikan PUS Desa Menganti 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pasangan 

usia subur Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap 

dapat diketahui rata-rata pendidikan sangat rendah dengan rata – rata 

pendidikan yang ditempuh adalah tamatan SD. Hasil penelitian dengan 

melakukan penyebaran angket di Desa Menganti tingkat responden 

dapat dilihat p ada Tabel 4.7 sebagai berikut. 

 Tabel 4.7 Tingkat Pendidikan PUS Desa Menganti Tahun 2015. 

Kriteria Pendidikan Frekuensi (%) 

Sangat Tinggi 11 8,46 

Tinggi 37 28,46 

Rendah 37 28,46 

Sangat Rendah 45 34,62 

Jumlah 130 100,00 

Sumber: Analisis Data Primer 2015. 

Berdasarkan Tabel 4.7 maka dapat diketahui bahwa tingkat 

pendidikan PUS di Desa Menganti secara umum masih sangat rendah 

dengan presentase 34,62% (45 orang) dengan rata-rata tamatan 

sekolah dasar. Rincian dari hasil penelitian diatas yaitu pasangan usia 
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subur yang memiliki tingkat pendidikan rendah sebanyak 28,46 % (37 

orang),  pasangan  usia subur yang memiliki tingkat pendidikan tinggi 

sebanyak 28,46 % (37 orang) dan pasangan usia subur yang memiliki 

pendidikan sangat tinggi sebanyak 8,46 % (11 orang).  

Kriteria pendidikan yang dimaksud sangat tinggi adalah 

pasangan usia subur yang tingkat pendidikannya sampai tamat 

perguruan tinggi, kriteria pendidikan tinggi yaitu pasangan usia subur 

yang pendidikannya tamatan SMA, kriteria pendidikan rendah yaitu 

pasangan usia subur yang berpendidikan tamatan SMP, dan kriteria 

pendidikan rendah yaitu pasangan usia subur yang pendidikannya 

tamatan SD. 

3. Tingkat Pendapatan PUS Desa Menganti  

Pada penelitian ini mata pencaharian atau pekerjaannya yang 

dimiliki pasangan usia subur meliputi PNS, pedagang, nelayan dan 

buruh. Pendapatan dalam penelitian ini adalah pendapatan per bulan 

yang diperoleh pasangan usia subur baik bapak ataupun ibu. Hasil 

penelitian dengan melakukan penyebaran angket di Desa Menganti 

tingkat responden dapat dilihat sebagai berikut. 
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Tabel 4.8 Pendapatan PUS Desa Menganti Tahun 2015. 

Kriteria Pendapatan Frekuensi % 

Sangat Tinggi 4 3,08 

Tinggi 5 3,85 

Rendah 52 40,00 

Sangat Rendah 69 53,08 

Jumlah 130 100,00 

       Sumber : Analisis Data Primer 2015 

Berdasarkan Tabel 4.8 maka dapat diketahui bahwa pendapatan PUS 

di Desa Menganti secara umum masih sangat rendah dengan 

presentase 53,08% (69 orang) pendapatan yang didapat kurang dari Rp 

900.000 per bulan . Rincian dari hasil penelitian diatas yaitu pasangan 

usia subur yang pendapatannya tergolong sangat tinggi sebanyak 3,08 

% (4 orang), pasangan usia subur yang tingkat pendapatannya 

tergolong tinggi sebanyak 3,85% (5 orang), dan pasangan usia subur 

yang tergolong rendah sebanyak 40,00% (52 orang).  

 

4. Tingkat Partisipasi PUS Dalam Pelaksanaan Program Keluarga 

Berencana Di Desa Menganti 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Cilacap Tahun 2014, 

Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap memiliki 

jumlah pasangan usia subur sebanyak 1.886 jiwa, sedangkan pasangan 

usia subur yang mengikuti program KB sebanyak 1.388 jiwa. Desa 

Menganti memiliki presentase partisipasi program KB terendah 

dibandingkan dengan desa yang lain, dengan presentase yang dimiliki 
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sebesar 73,59 %. Hasil penelitian dengan melakukan penyebaran 

angket di Desa Menganti tingkat responden dapat dilihat sebagai 

berikut. 

Tabel 4.9 Tingkat Partisipasi PUS Dalam Pelaksanaan Program 

Keluarga Berencana Desa Menganti Tahun 2015. 

Kriteria Tingkat Partisipasi Frekuensi Presentase (%) 

Sangat Tinggi 11 8,46 

Tinggi 46 35,38 

Rendah 60 46,15 

Sangat Rendah 13 10,00 

Jumlah 130 100,00 

Sumber : Analisis Data Primer 2015 

Berdasarkan Tabel 4.9 maka dapat diketahui bahwa tingkat 

partisiasi PUS dalam pelaksanaan program keluarga berencana daerah 

penelitian yaitu di Desa Menganti tergolong rendah dengan presentase 

46,15% (60 orang). Rincian dari hasil penelitian yaitu partisipaasi 

pasangan usia subur yang tergolong sangat tinggi sebanyak 8,46 % 

(11 orang), partisipasi yang tergolong tinggi sebanyak 46 % (46 

orang), partisipasi yang tergolong sangat rendah sebanyak 10 % (13 

orang). 
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5. Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pendapatan dengan Tingkat 

Partisipasi dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana.  

Penelitian ini menggunakan korelasi ganda untuk mengetahui 

ada tidaknya hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan 

dengan tingkat partisipasi PUS dalam pelaksanaan program keluarga 

berencana. Alasan menggunakan korelasi ganda karena untuk 

mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen 

dengan satu atau lebih variabel dependen.  

Hasildari uji korelasi ganda menunjukan bahwa         

besarnya 0,677 sedangkan        dengan jumlah sampel 130 pada taraf 

signifikansi 5 % sebesar 0,176. Dengan demikian        >      , 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat 

pendidikan dan pendapatan dengan tingkat partisipasi PUS dalam 

pelaksanaan program keluarga berencana. 

B. Pembahasan 

1. Tingkat Pendidikan PUS Desa Menganti 

Pendidikan bertujuan menentukan kepribadian seseorang dalam 

berbagai aspeknya sesuai dengan makna kebudayaan dan berbagai segi 

sosial lainnya demi perkembangan pribadi sebagai individu dan 

anggota masyarakat. Dalam tingkat pendidikan disini dikelompokkan 

menjadi 4 macam yaitu SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi (untuk 

scoring dalam analisis korelasi product moment). Sedangkan 
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kriterianya dibagi 4 yaitu sangat tinggi, tinggi, rendah dan sangat 

rendah.  

Tingkat pendidikan di Desa Menganti cukup beragam. Tidak 

sedikit yang telah tamat perguruan tinggi. Namun dari hasil analisis 

data dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan PUS Desa Menganti 

secara umum sangat rendah yaitu 34,62% (45 orang) dengan rata-rata 

pendidikan tamatan sekolah dasar. Hal ini dikarenakan kesadaran akan 

pendidikan dikalangan pasangan usia subur masih sangat rendah 

karena lebih banyak pasangan usia subur yang hanya tamatan SD dan 

tidak ingin melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. 

2.  Selain faktor tidak ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih 

tinggi, faktor sarana prasarana juga kurang memadai karena tidak 

adanya sarana pendidikan sekolah menengah atas di wilayah ini, hanya 

ada satu sekolah menengah pertama dan tiga sekolah dasar dan tiga 

sekolah taman kanak-kanak. Alasan pasangan usia subur untuk tidak 

melanjutan kejenjang yang lebih tinggi rata-rata mereka lebih fokus 

dalam pekerjaan untuk menghidupi keluarga, sehingga mereka tidak 

terlalu mementingkan pendidikan Tingkat Pendapatan PUS Desa 

Menganti 

Ekonomi yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia baik 

individu ataupun secara bersama menyangkut urusan kebutuhan 

hidup.Kegiatan ekonomi dalam penelitian ini meliputi kegiatan mata 
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pencaharian dan pendapatan dalam keluarga. Perbedaan dalam hal 

mata pencaharian tidak hanya disebabkan karena ada perbedaan 

fisiografis tetapi juga karena perbedaan sikap, bakat, serta kemampuan 

dan tingkat kebudayaan. 

 Kriteria pendapatan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat 

yaitu sangat tinggi, tinggi, rendah dan sangat rendah. Dari hasil 

analisis data dapat diketahui bahwa pendapatan PUS Desa Menganti 

secara umum sangat rendah yaitu 53,08% (69 orang). 

Pendapatan pasangan usia subur rendah karena pendapatan yang 

dimiliki rata-rata Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 per bulan dengan mata 

pencaharian dikalangan pasangan usia subur yaitu buruh. Pekerjaan 

istri (75 %) sebagai ibu rumah tangga, sehingga tidak ada pemasukan 

tambahan dalam keluarga tersebut. Mata pencaharian sebagai pegawai 

sipil dan pegawai swasta atau kantoran hanya (6 %) dengan jumlah 15 

orang.  

3. Padahal fungsi dari ekonomi keluarga adalah pemenuhan kebutuhan 

anggota keluaga terutama dikaitkan dengan pekerjaan dan pendapatan. 

Dengan pendapatan yang rendah mengakibatkan kebutuhan hidup 

keluarga jadi serba kekurangan. Tingkat Partisipasi PUS dalam 

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Daerah Penelitian 

Partisipasi PUS merupakan salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap kesuksesan program keluarga berencana. 

Apabila partisipasi PUS tinggi maka program tersebut akan berjalan 
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sesuai dengan apa yang diinginkan, sedangkan sebaliknya apabila 

partisipasi PUS rendah maka butuh tenaga yang lebih keras untuk 

membuat program sesuai dengan target. Pada penelitian ini partisipasi 

PUS dalam pelaksanaan program keluarga berencana meliputi peserta 

KB aktif, jumlah anak, alat kontrasepsi yang banyak dipakai, dan 

berhentinya PUS menggunakan alat kontrasepsi. 

 Kriterianya tingkat partisipasi PUS dibagi 4 yaitu sangat 

tinggi, tinggi, rendah dan sangat rendah. Dari hasil analisis data dapat 

diketahui bahwa tingkat partisipasi PUS dalam pelaksanaan program 

keluarga berencana di Desa Menganti secara umum rendah yaitu 

46,15% (60 orang). 

Partisipasi PUS rendah karena terdapat beberapa pasangan usia 

subur yang berhenti sementara dalam menggunakan alat kontrasepsi 

karena ingin menambah jumlah anak dan tidak sedikit pula pasangan 

usia subur yang berumur di atas 43 tahun memutuskan untuk berhenti 

berperan aktif dalam KB karena mereka sudah memasuki masa 

menopuse. Kurang memadainya kegiatan-kegiatan dan informasi 

keluarga berencana juga mempengaruhi partisipasi karena di Desa 

Menganti jarang diadakan pertemuan atau sosialisasi tentang keluarga 

berencana. Sosialisasi tentang keluarga berencana biasanya hanya 

diadakan apabila ada kegiatan posyandu, yang datang pada kegiatan 

posyandu yaitu pasangan usia subur yang masih memiliki anak usia 
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dini. Selain itu sarana kesehatan yang dimiliki desa kurang memadai 

karena hanya ada posyandu dan polides. 

4. Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pendapatan dengan Tingkat 

Partisipasi PUS dalam Pelaksanaaan Program Keluarga 

Berencana.  

Tingkat pendidikan dan pendapatan berhubungan dengan 

tingkat partisipasi PUS dalam pelaksanaan program keluarga 

berencana. Berdasarkan uji korelasi ganda terlihat bahwa         

besarnya 0,677 sedangkan        dengan jumlah sampel 130 pada taraf 

signifikan 5 % besarnya 0,176 yang dapat disimpulkan 

bahwa        >        , hipotesis yang disampaikan adalah “tidak ada 

hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan berhubungan 

dengan tingkat partisipasi dalam pelaksanaan program keluarga 

berencana di Desa Menganti”, jadi terdapat hubungan yang signifikan 

antara tingkat pendidikan dan pendapatan dengan tingkat partisipasi. 

Tingkat pendidikan seseorang dapat membawa pola berpikir 

seseoarang terutama pada aspirasinya terhadap pendidikan itu sendiri. 

Perbedaan tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap pola pikir 

seseorang, tidak terkecuali keikutsertaan keluarga berencana. Sebab 

program keluarga berencana juga masih menjadi pro dan kontra di 

dalam pasangan usia subur. Bagi PUS yang memiliki tingkat 

pendidikan lebih tinggi akan menyadari maksud yang sesungguhnya 
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dari program keluarga berencana dan sebaliknya bagi yang 

berpendidikan rendah, mereka masih berprinsip banyak anak banyak 

rejeki. Jadi, tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap partisipasi 

pasangan usia subur dalam program keluarga berencana. 

Pendapatan juga berpengaruh terhadap partisipasi program 

keluarga berencana. Pendapatan yang rendah dapat berpengaruh 

terhadap keikutsertaan pasangan usia subur dalam program keluarga 

berencana karena mereka beranggapan bahwa untuk membeli atau 

memasang alat kontrasepsi memerlukan uang yang banyak, sedangkan 

uang yang mereka punya hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari 

saja. Keadaan sosial yang rendah juga dapat mempengaruhi partisipasi 

pasangan usia subur karena kurangnya informasi tentang program 

keluarga berencana dan kurangnya sosialisasi tentang program 

keluarga berencana menghambat kesuksesan kegiatan keluarga 

berencana.  

Pendapatan yang tinggi dan tingkat pendidikan yang tinggi 

biasanya lebih memilih alat kontrasepsi yang bersifat semi permanen 

yaitu implant/susuk atau spiral, dibandingkan dengan pendapatan yang 

rendah mereka lebih memilih menggunakan pil atau suntik. Mereka 

beranggapan bahwa memakai pil atau suntik lebih murah bila harus ke 

dokter untuk memasang susuk atau spiral. Padahal apabila dihitung per 

tahunnya biaya dikeluarkan sama saja. Biaya yang dikeluarkan untuk 

suntik yaitu Rp 25.000 untuk empat kali suntik setiap tahunnya dengan 
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jarak waktu tiga bulan, jika dihitung maka biaya yang dikeluarkan 

sebesar Rp 100.000. Sedangkan untuk spiral sekali pasang 

memerlukan biaya Rp 300.000 untuk 5 tahun sehingga biaya yg 

dikeluarkan tiap tahun yaitu Rp 60.000, impant sekitar Rp 300.000 

untuk 3 tahun sehingga biaya per tahunnya sebesar Rp 100.000. Selain 

faktor pendapatan dalam pemilihan alat KB terdapat juga faktor cocok 

atau tidaknya paangan usia subur dalam menggunakan alat KB. Rata-

rata di Desa Menganti lebih memilih suntik karena menurut mereka 

efek yang ditimbulkan tidak terlalu banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

77 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Simpulan yang didapatkan berdasarkan uraian pembahasan hasil 

penelitian yaitu, tingkat pendidikan pasangan usia subur Desa Menganti 

secara umum sangat rendah yaitu dengan rata – rata tamatan sekolah dasar. 

Pasangan usia subur di Desa Menganti lebih memilih kerja ketimbang 

melanjutkan sekolah. Padahal tingkat pendidikan menentukan kepribadian 

seseorang dalam segi sosial, ekonomi ataupun budaya demi perkembangan 

pribadi sebagai individu ataupun anggota masyarakat.  

Pendapatan PUS Desa Menganti secara umum sangat rendah. 

Pasangan usia subur di Desa Menganti sebagian besar bekerja sebagai 

buruh sehingga pendapatan yang dimiliki tidak terlalu tinggi dan rata – 

rata istrinya sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak mempunyai 

pendapatan tambahan yang lainnya. Perbedaan pendapat dan mata 

pencaharian juga dipengaruhi oleh pendidikan yang mereka miliki. 

Tingkat partisipasi pasangan usia subur dalam pelaksanaan 

program keluarga berencana di Desa Menganti secara umum rendah. 

Partisipasi PUS merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh 

terhadap kesuksesan program keluarga berencana. Partisipasi pasangan 

usia subur rendah karena kurangnya informasi tentang KB danbanyak 

pasangan usia subur yang masih ingin menambah jumlah anak Tingkat 

pendidikan dan pendapatan berhubungan dengan tingkat partisipasi dalam 



78 
 

 
 

pelaksanaan program keluarga berencana. Tingkat pendidikan seseorang 

dapat membawa pola berpikir seseoarang terutama pada aspirasinya 

terhadap pendidikan itu sendiri. Perbedaan tingkat pendidikan juga 

berpengaruh terhadap pola pikir seseorang, tidak terkecuali keikutsertaan 

keluarga berencana. Pendapatan yang dimiliki pasangan usia subur 

berpengaruh terhadap partisipasi program keluarga berencana. Pendapatan 

yang rendah berpengaruh terhadap keikutsertaan pasangan usia subur 

dalam program keluarga berencana karena untuk membeli atau memasang 

alat kontrasepsi memerlukan uang yang banyak, sedangkan uang yang 

mereka punya hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

B. Saran 

Saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian untukpasangan 

usia subur seharusnya lebih peduli terhadap pendidikan yang dimiliki dan 

lebih meningkatkan partisipasinya dalam program KB. Peningkatan 

partisipasi dapat membantu pemerintah dalam programnya untuk 

mengurangi jumlah kepadatan penduduk yang dimiliki Indonesia 
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Lampiran 1 

KISI – KISI  INSTRUMEN PENELITIAN 

Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dan Sosial Ekonomi dengan Tingkat 

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di 

Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun 2015. 

 

No  Sub 

Variabel 

Indikator Pertanyaan  Jumlah 

Soal 

Nomor 

Soal 

1 Tingkat 

Pendidikan 

Pendidikan 

Akseptor 

Pendidikan terakhir 

yang ditempuh akseptor 

2 1 dan 2 

2 Sosial Kegiatan 

posyandu, PKK 

dan pengajian 

Partisipasi akseptor 

pada kegiatan 

posyandu, PKK dan 

pengajian 

3 1, 2 

dan 3 

3 Ekonomi a. Pekerjaan / 

Mata 

Pencaharia

n 

Pekerjaan yang sedang 

dijalani akseptor 

2 4 dan 5 

b. Pendapatan 

keluarga 

Pendapatan keluarga 

dalam satu bulan 

2 6 dan 7 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partisipasi 

dalam 

program 

KB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Aktif 

dalam 

kegitan KB 

Peran aktif dalam 

kegiatan KB 

3 1, 2 

dan 3 

Kesiapan menjadi kader 

dalam KB 

2 4 dan 5 

Bersedia mengeluarkan 

uang untuk kegiatan 

KB 

1 6 

Anggota yang ikut 

dalam KB 

1 7 

Lama menggunakan 

KB 

1 8 

Jumlah anak yang 

dimiliki 

1 9 

b. Penggunaa

n alat 

kontrasepsi 

 

 

 

 

 

Jenis alat yang dipakai 1 10 

Sifat alat kontrasepsi 

yang digunakan 

 

1 11 

Siapa yang memilih 

alat kontrasepsi 

 

1 12 

Besarnya biaya KB 1 13 
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 yang dikeluarkan 

Tempat membeli alat 

kontrasepsi 

1 14 

c. Berhenti 

menggunak

an alat 

kontrasepsi 

Alasan berhenti 

menggunakan alat 

kontrasepsi 

1 15 
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        Lampiran 2 

ANGKET PENELITIAN 

Judul : 

Hubungan antara Tingkat Pendidikan dan Sosial Ekonomi dengan Tingkat 

Partisispasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana 

Di Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun 2015. 

I. Identitas Responden 

No. Responden :   (diisi peneliti) 

Nama   : 

Umur   : 

Tempat Tinggal : 

 

II. Ketentuan Menjawab 

1. Mohon anda memberi tanda (X) pada salah satu alternatif jawaban 

yang anda anggap paling sesuai.  

2. Apabila terjadi kekeliruan dalam menjawab dan anda ingin 

membenarkan, maka berilah tanda dua garis bawah pada jawaban yang 

dianggap salah kemudian silanglah jawaban yang semestinya menurut 

anda benar. 

Contoh :  pilihan semula a b c d 

  Pembetulannya a b c d 

III. Daftar Pertanyaan 

A. Tingkat Pendidikan 

1. Pendidikan terakhir yang ditempuh bapak adalah........ 

a. >12 tahun   c. 7 – 9 tahun 

b. 10 - 12 tahun  d. 1 – 6 tahun 

2. Pendidikan terakhir yang ditempuh ibu adalah....... 

a. >12 tahun  c. 7 – 9 tahun 

b. 10 - 12 tahun   d. 1 – 6 tahun 
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B. Sosial dan Ekonomi 

1. Setiap kali ada kegiatan pengajian apakah ibu menghadiri? 

a. Selalu    c. Kadang-Kadang 

b. Sering      d. Tidak Pernah 

2. Setiap kali ada pertemuan PKK apakah ibu menghadiri? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

3. Setiap kali ada pertemuan atau kegiatan posyandu ibu 

menghadiri? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

4. Pekerjaan utama bapak adalah ..... 

a. Pegawai Negeri (Sipil/ TNI/ POLRI) 

b. Pedagang/ Swasta 

c. Nelayan    

d. Buruh / Tani    

5.  Pekerjaan utama ibu adalah .... 

a. PNS 

b. Pedagang/ Swasta 

c. Buruh / Tani 

d. Ibu rumah tangga 

6. Pendapatan keluarga yang diperoleh bapak Rp......... 

a. >Rp 6.000.000 

b. Rp 3.100.000 – Rp 6.000.000 
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c. Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 

d. <Rp. 900.000 

7. Pendapatan keluarga yang diperoleh ibu Rp ............ 

a. >Rp 6.000.000 

b. Rp 3.100.000 – Rp 6.000.000 

c. Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 

d. <Rp 900.000 

C. Partisipasi dalam Pelaksanaan Program KB 

1. Apakah Bapak / Ibu ikut serta dalam KB ? 

a. Ya, sekarang masih aktif 

b. Ya, tetapi sedang tidak aktif 

c. Pernah, tetapi sekarang tidak ikut serta 

d. Tidak pernah ikut serta 

2. Setiap kali ada pertemuan penyuluhan KB, apakah ibu 

menghadiri ? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering       d. Tidak pernah 

3. Setiap kali ada penyuluhan KB apakah ibu bertanya ? 

a. Selalu   c. Kadang-kadang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

4. Apakah ibu bersedia jika dijadikan kader apabila sewaktu-

waktu dibutuhkan ? 

a. Ya bersedia 

b. Bersedia jika ada waktu luang 

c. Pikir-pikir dulu 

d. Tidak bersedia 
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5. Apakah ibu bersedia jika mengeluarkan uang untuk membeli 

alat kontrasepsi ? 

a. Ya bersedia 

b. Bersedia jika ada yang menyuruh 

c. Pikir-pikir dulu 

d. Tidak pernah 

6. Anggota keluarga yang megikuti KB adalah .... 

a. Bapak dan Ibu   c. Ibu 

b. Bapak    d. Tidak ada 

7. Sejak kapan Bapak / Ibu menggunakan alat kontrasepsi ... 

a. Setelah menikah 

b. Setelah melahirkan anak pertama 

c. Setelah melahirkan anak kedua 

d. Tidak menggunakan 

8. Berapa jumlah anak Bapak dan ibu saat ini... 

a. 1 anak    c. 3 anak 

b. 2  anak   d. Lebih dari 4 anak 

9. Berapa jumlah anak yang Bapak Ibu inginkan? 

a. 1 anak    c. 3 anak 

b. 2  anak   d. Lebih dari 4 anak 

10. Jenis kontrasepsi apa yang digunakan oleh Bapak / Ibu ... 

a. Cara mekanik (IUD dan Spiral) 

b. Kimia (Pil dan suntik) 

c. Kondom / vasektomi 

d. Alami 
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11. Siapa yang memilihkan alat kontrasepsi... 

a. Diri sendiri   c. Dokter/ bidan 

b. Suami    d. PLKB 

12. Penggunaan alat kontrasepsi yang dipakai bersifat... 

a. Permanen   c. Berkala  

b. Semi permanen d. Tidak tahu 

13. Berapa besar biaya ber-KB dalam satu tahun? 

a. Lebih dari Rp 200.000 

b. Rp 100.000 – Rp 200.000 

c. Kurang dari Rp 100.000 

d. Tidak mengeluarkan biaya 

14. Dimanakah Bapak / Ibu membeli alat kontrasepsi 

a. Rumah Sakit  c. Apotik 

b. Puskesmas/ Bidan d. Tidak Membeli  

15. Ibu berhenti menggunakan alat kontrasepsi karena... 

a. Tidak cocok 

b. Mengganggu kesehatan 

c. Mu;ai masuk masa menopuse 

d. Ingin menambah jumlah anak 

16. Apa alasan bapak tidak ikut melaksanakan KB secara 

langsung.. 

a. Masih ingin punya anak lagi 

b. Takut operasi vasektomi 

c. Malu dan malas membeli alat kontrasepsi 

d. Istri/wanita s 
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Lampiran 3 

Daftar Responden  

No Nama Akseptor Pendidikan Alamat 

PUS Umur Suami Istri 

1. Evi Oktaviani 38/ 54 SMA SMA Jl. Lele Rt 01/ 05 

2. Parmiyati/ Purwadi 33/ 40 SMP SD Jl. Lele Rt 01/ 05 

3. Surati/ Suparno 37/ 34 SD SD Jl. Lele Rt 01/ 05 

4. Lamini/ Rudi 35/ 37 SD SD Jl. Lele Rt 01/ 05 

5 Agus Purwati/ Riyanto 26/ 32 SMA SMA Jl. Lele Rt 01/ 05 

6 Yuni Sugiarti/ Sutrisno 24/ 35 SMA SMP Jl. Lele Rt 02/ 05 

7 Satirah/ Arrohman 40/ 41 SD SD Jl. Lele Rt 02/ 05 

8 Kartiwen/ Sunarko 28/ 39 SD SD Jl. Lele Rt 02/ 05 

9 Murtiningsih 41/ 43 SMA SMA Jl. Lele Rt 02/ 05 

10 Martini/ Sutarwin 36/ 42 SMA SMA Jl. Lele Rt 02/ 05 

11 Lina Kristani/ Slamet 32/ 42 SMA SMA Jl. Lele Rt 02/ 05 

12 Mutik/ Saridin 34/ 40 SMA SD Jl. Lele Rt 02/ 05 

13 Parni/ Wasiyo 40/ 55 SD SD Jl. Lele Rt 02/ 05 

14 Siti Fatimah 32/ 38 SMA SD Jl. Lele Rt 02/ 05 

15 Alfina D/ Yudhi 36/ 37 SMA SMA Jl. Lele Rt 02/ 05 

16 Supriyanti/ Jaimun 34/ 33 SMA SMA Jl. Lele Rt 02/ 05 

17 Dwi Wahyuni/ Jamal 31/ 34 SMA SMA Jl. Lele Rt 02/ 05 

18 Jariyah/ Taswan 40/ 43 SD SD Jl. Lele Rt 03/ 05 

19 Darsiyah/ Heri Saputra 34/ 34 SMP SMP Jl. Lele Rt 03/ 05 

20 Kartinem/ Rahmat 39/ 38 SD SD Jl. Lele Rt 03/ 05 

21 Darminah/ Slamet M 37/ 37 SMA SD Jl. Lele Rt 03/ 05 

22 Rasmidah/ Fauzin 36/ 35 SD SD Jl. Lele Rt 03/ 05 

23 Sairah/ Cipto 36/37 SMA SMA Jl. Lele Rt 01/ 05 

24 Tuti A/ Eko 29/32 SMA S1 Jl. Lele Rt 01/ 05 

25 Wiwin N/ M. Arifin 31/35 SD SMP Jl. Lele Rt 01/ 05 

26 Kawi/ Sudarsono 44/45 SMP SD Jl. Lele Rt 01/ 05 

27 Kartini/ Titor 38/38 SD SD Jl. Lele Rt 01/ 05 

28 Ratiyem/ Supardi 40/46 SD SD Jl. Lele Rt 01/ 05 

29 Turiyah/ Yasmudi 46/50 SD SD Jl. Lele Rt 01/ 05 

30 Suparti/ Sugianto 29/33 SMP SMP Jl. Lele Rt 01/ 05 

31 Sri Mulyani/ warno 38/48 SD SD Jl. Lele Rt 01/ 05 

32 Sutiyah/ Suhada 39/40 SD SD Jl. Lele Rt 01/ 05 

33 Tarsem/ Sutriyono 33/41 SD SD Jl. Lele Rt 01/ 05 

34 Darwen/ Karsono 39/43 SD SD Jl. Lele Rt 01/ 05 

35 Suharti/ Sutarno 42/45 SMA SMA Jl. Lele Rt 01/ 05 

36 Manisem/ Munthofik 37/37 SD SD Jl. Lele Rt 01/ 05 

37 Gunarmi/ Darso 41/48 SMA SMP Jl. Lele Rt 01/ 05 

38 Casem/ Madmulyadi 42/47 SD SD Jl. Lele Rt 01/ 05 
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39 Siti M/ M. Abdul Azis 40/51 SD SD Jl. Lele Rt 01/ 05 

40 Endah/ Agus M 38/40 SMA SMA Jl. Lele Rt 01/ 05 

41 Astuti/ Saidin 43/49 SMA SMP Jl. Lele Rt 01/ 05 

42 Rina A/ Turyadi 35/35 SMA SMA Jl. Lele Rt 01/ 05 

43 Siti S/ Rusyanto 38/42 SD SD Jl. Lele Rt 01/ 05 

44 Sulistiyowati/Sukiman 41/ 43 SMA SMA Jl. Lele Rt 01/ 05 

45 Marsiyah/  Suwandi 30/ 34 SMP SMP Jl. Soekarno-Hatta Rt 05/ 02 

46 Dewi A/Teguh 32/ 36 SD SD Jl. Soekarno-Hatta Rt 05/ 02 

47 Suyati/ Darsum 34/ 43 SMA SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 05/ 02 

48 Erma k/Kasiran 34/ 33 D3 SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 03/ 02 

49 Eni R/Misno 29/ 32 SMA SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 03/ 02 

50 Tugiyah/Warsim 30/ 40 SMA SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 05/ 02 

5 Pujiwati/Yanto 30/ 30 SD SD Jl. Soekarno-Hatta Rt 01/ 02 

52 Hindun/ suroso 29/ 30 SMA SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 05/02 

53 Enjang W/Ifan 25/ 26 SMA SMA Jl. Soekarno-hatta Rt 03/ 02 

54 Tukirah/ Misno 32/ 40 SA SMP Jl. Soekarno- Hatta Rt 05/ 02 

55 Tusinah/ Juliansyah 33/ 29 D3 SMA Jl. Soekarno- Hatta Rt 05/ 02 

56 Ika W/ Rudiansyah 26/ 31 SMA SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 01/ 02 

57 Rina N/Ari W 26/ 28 SMA SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 01/ 02 

58 Siti N/ Supriyanto 27/ 29 SMP SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 01/ 02 

59 Yuniarti/ Harjiyanto 28/ 31 SMP SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 01/ 02 

60 Poneng/ Sapri 35/ 45 SMA SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 01/ 02 

61 Tari/ Anwar H 34/ 37 SMA SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 01/ 02 

62 Yanti/ Sumar 37/ 39 SMP SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 01/ 02 

63 Wartini/ Rasidi 40/ 43 SMP SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 01/ 02 

64 Wartinah/ Mujiono 39/ 42 SMP SMP Jl. Soekarno-Hatta Rt 01/ 02 

65 Ika Nur/ Warijan 28/ 47 SMA S1 Jl. Soekarno-Hatta Rt 02/ 02 

66 Sumiyati/ Ngadi 32/ 45 SMA SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 02/ 02 

67 Sumarni/ Bono 34/ 32 S1 D3 Jl. Soekarno-Hatta Rt 02/ 02 

68 Yanti/ Sarman 37/ 45 SMP SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 02/ 02 

69 Sakiyem/ Daryanto 36/ 43 SMP SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 02/ 02 

70 Nur Cholifah/ Lukas 31/ 35 SMU SMP Jl. Soekarno-Hatta Rt 02/ 02 

71 Karsilah/ Sarijan 36/40 SD SMP Jl. Soekarno-Hatta Rt 03/ 04 

72 Pujianti/ Paryanto 28/ 32 D3 D3 Jl. Soekarno-Hatta Rt 03/ 04 

73 Purwanti/ Susanto 27/ 31 SMP SD Jl. Soekarno-Hatta Rt 03/ 04 

74 Siti/ Heri 37/ 30 SMP SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 03/ 04 

75 Lia/ Yono 38/ 45 SMA SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 03/ 04 

76 Mirwati/ Heri Cahyono 31/ 42 SMA D3 Jl. Soekarno-Hatta Rt 04/ 02 

77 Dwi Novita/ Darsono 29/ 41 SMP SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 04/ 02 

78 Erna/ Watijan 24/ 29 SMP SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 04/ 02 

79 Noviyanti/ Tarsum 25/ 27 SMP SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 04/ 02 

80 Suryani/ Tasir 34/ 45 SMA SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 04/ 02 

81 Tati/ Utut W 31/ 39 SMA SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 05/ 02 

82 Anisa/ Saeful 20/ 23 SMA SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 05/ 02 

83 Anissa H/ Warsiman 28/29 SMA SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 05/ 02 

84 Watimah/ Slamet 29/ 35 SMP SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 05/ 02 
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85 Warsih/ Aca Susanto 32/ 43 SMP SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 05/ 02 

86 Ramisah/ Mingan 29/ 33 SD SD Jl. Soekarno-Hatta Rt 05/ 02 

87 Comsiyah/ Tri S 36/ 45 SMP SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 01/ 02 

88 Tasbiyah/ Ari C 27/ 31 SMP SMA Jl. Soekarno-Hatta Rt 01/ 02 

89 Tarwiyah 47 S1 SMA Jl. Manggis Rt 03/ 04 

90 Sulastri 35 SD SD Jl. Manggis Rt 03/ 04 

91 Warni 40 SMP SMP Jl. Manggis Rt 01/ 04 

92 Ridah 49 SD SMP Jl. Manggis Rt 01/ 04 

93 Sulistyowati 40 SMA SMA Jl. Manggis Rt 01/ 04 

94 Riya Andriyani 29 SMP SD Jl. Kweni Rt 02/ 04 

95 Dasih 48 SD SD Jl. Manggis Rt 01/ 04 

96 Siti Maryam 47 SMP SD Jl. Manggis rt 03/ 04 

97 Dwi Kartinngsih 30 SMA SMA Jl. Manggis rt 03/ 04 

98 Turiyem 40 SD SD Jl. Manggis Rt 02/ 04 

99 Tasminah 43 SMA SD Jl. Manggis Rt 02/ 04 

100 Nuning 26 SMA SMA Jl. Manggis  RT 04/ 04 

101 Joharilah 35 SMA SD Jl. Manggis Rt 03/ 04 

102 Wakidah 29 SMP SD Jl. Manggis Rt 02/ 04 

103 Wasiyem 23 SMP SMA Jl. Manggis Rt 02/ 04 

104 Neneng Priyanti 31 SMP SMA Jl. Manggis Rt 03/ 04 

105 Sutriyah 26 SMP SD Jl. Manggis Rt 03/ 04 

106 Jumiyem 45 SD SD Jl. Manggis Rt 03/ 04 

107 Sartiyah 31 SD SD Jl. Manggis Rt 03/ 04 

108 Suryanti 37 SD SD Jl. Manggis Rt 03/ 04 

109 Carwi 35 SMP SD Jl. Manggis Rt 03/ 04 

110 Nasirah 35 SMA SD Jl. Manggis Rt 03/ 04 

111 Nurdiana (pedagang) 23 S1 S1 Jl. Manggis Rt 03/ 04 

112 Lia Nurdiana 28 SMA SMA Jl. Manggis RT 02/04 

113 Istikharoh  34 SMP SMP Jl. Manggis Rt 03/04 

114 Suparni 45 SD SD Jl. Manggis Rt 03/ 04 

115 Darwi 47 SD SD Jl. Manggis Rt 03/ 04 

116 Ria Andriani 25 SD SMP  Jl. Manggis Rt 02/ 04 

117 Darwati 28 SMA SMA Jl. Manggis Rt 03/ 04 

118 Jumirah 43 SMP SD Jl. Manggis Rt 03/ 04 

119 Tri Yunita 24 SMA SMA jl Lele Rt 01/05 

120 Lili Rohyai 32 S1 SMA jl Lele Rt 01/05 

121 Tasilah 32 SD SD Jl. Sawo Rt 05/04 

122 Suliah Sulastri 27 S1 SMA Jl. Sawo Rt 05/04 

123 Suminah 33 SD SMP Jl Bekel Rt 03/05 

124 Sariyem (pedagang) 38 SMA SMP Jl Sawo Rt 05/04 

125 Narisem 30 SMA SD Jl. Sawo Rt 05/04 

126 Yuliani 25 SMP SMP Jl. Sawo  Rt03/04 

127 Sukaesih 36 SMA SMA JL Sawo Rt 05/04 

128 Daryanti (PNS) 35 SMA SMA Jl. Sawo  Rt 05/04 

129 Datem 47 SMP SD Jl. Sawo  Rt 01/04 



92 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 Sarmi 28 SD SD Jl. Sawo Rt 04/04 

131 Sumiyati 26 SMA SMA Jl. Sawo Rt 04/04 

132 Sudaryanti(pedagang) 28 SMA SD Jl. Sawo Rt 04/04 

133 Sri Wahyuni 33 SMP SMP Jl. Sawo Rt 03/04 

134 Sulis Septiyani 26 SMA SMP Jl. Sawo Rt 01/04 

135 Sainah 28 SD SD Jl Kweni Rt 02/04 

136 Sutiyem 30 SMA SMP Jl Kweni Rt 01/04 

137 Darsih 26 SMA SMA Jl Kweni  Rt 03/04 
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Rumus :

Kriteria

Butir angket Valid jika rxy > rtabel

Perhitungan :

berikut ini contoh perhitungan validitas angket pada butir nomor 1.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

S

Dengan  menggunakan rumus tersebut diperoleh :

x x

=

x -
2

x -
2

=

Pada a = 5% dengan  N= 20    diperoleh rtabel = 

karena rxy > r tabel, maka angket No. 1 tersebut  Valid

0,444

20

171

332

168

195
222

3364
300
174

Y X
2

Y
2

9

733512017320 57

168

PERHITUNGAN VALIDITAS UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN

XY

4225
5476

34

111

104
153

192

168

rxy 0,580

rxy

4096

73351

9

9 5929

3

1

5625

228

3249

16 6889

9 1681

16

9 1369

1156

9

9
9 3136

1

9

9
9

3136

58

56
56
51
52

165

4
9
9

3136

3025

57

9

5776

2601
2704

76

1183

64
83
37
41
53
77
63

57

34
65
74
55
56

4
3

3

75

X
1

3
3
2

4

3

3
3

3
3
3

3
3
3
3

123
1 2809 53

231

57

1183

1183

9 3969 189

173

173 173

( )( )

( ){ } ( ){ }2222
xyr

SU-NSUSC-NSC

SUSC-NSCU
=
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Rumus :

Kriteria

Apabila r11 > r tabel, maka angket tersebut reliabel

Perhitungan

1. Varians Total

=

2. Varians Butir

=

= =

= =

3. Koefisien reliabilitas

25 - 1

=

Pada  a = 5% dengan N = 20  diperoleh r tabel = 0.444.  Karena r11 > r tabel maka 

dapat disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel

=r11

r11 0,922

1 -
20,40

177,713

25

= 20,40Ssb
2

1,78
20

95
35
20sb25

2

0,58
20

sb2
2 131

49
20

0,56
20

=
173

57
20

PERHITUNGAN RELIABILITAS UJI COBA  INSTRUMEN PENELITIAN

sb1
2

177,713

20

1183

st
2

=
2073351

2

2

2

2

÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ S
-÷

ø

ö
ç
è

æ

-
=

2

2

11 1
1k

k

t

br
s

s

( )

N

N

SU
-SU

=

2

2

2

ts

.

.

.
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A.  Perhitungan Korelasi antara X1 dengan Y

      Rumus yang digunakan:

Dari  persiapan perhitungan korelasi diperoleh data:

Sx1y =

Sx1
2

=

Sy
2

=

=

=

=

B.  Perhitungan Korelasi antara X2 dengan Y

      Rumus yang digunakan:

Dari  persiapan perhitungan korelasi diperoleh data:

Sx2y =

Sx2
2

=

0,515

2112,046

1426,12

rtabel  dengan  n = 130 pada  taraf  signifikansi 5% sebesar  0,176.  Dengan demikian rxy 

= 0,515 > r tabel = 0,176, sehingga dapat disimpulkan korelasi antara variabel    X1 

dengan Y signifikan

912,338

404,01

7778,89

912,338

=

404,01 7779

rx1y

912,338

1772,7753

0,5146385

PERHITUNGAN KORELASI

( )( )22

1

1
x1y

yx

yx
r

SS

S
=

( )( )22

2

2
x2y

yx

yx
r

SS

S
=
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Sy
2

=

=

=

=

C.  Perhitungan Korelasi antara X1 dengan X2

      Rumus yang digunakan:

Dari  persiapan perhitungan korelasi diperoleh data:

=

=

=

=

=

=

Sx1x2

Sx1
2

Sx2
2

1426,12

367,569

rtabel  dengan  n = 130 pada  taraf  signifikansi 5% sebesar  0,176.  Dengan demikian rxy 

= 0,484 > r tabel = 0,176, sehingga dapat disimpulkan korelasi antara variabel    X1 

dengan X2 signifikan

367,569

759,05513

0,4842458

0,4842

rx1x2 =

404,01

rtabel  dengan  n = 130 pada  taraf  signifikansi 5% sebesar  0,176.  Dengan demikian rxy 

= 0,634 > r tabel = 0,197, sehingga dapat disimpulkan korelasi antara variabel    X2 

dengan Y signifikan

367,569

404,01

1426,12

2112,046

3330,7143

0,6341121

0,6341

7778,89

rx1y =

2112,046

1426,12 7779

( )( )22

1

21
x1x2

2xx

xx
r

SS

S
=
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D. Perhitungan antara X1 dan X2 dengan Y

Dari hasil perhitungan korelasi sebelumnya diketahui:

rx1y = =

rx2y = =

rx1x2 = =

+ - 2

=

1 -

-

=

=

=

=

=

0,5146 0,6341 0,4842

0,234494

0,234494

0,2648528

Ry(1,2)

Ry(1,2)

rtabel dengan   n = 130 pada  taraf  signifikansi 5% sebesar 0,176. Dengan demikian rxy = 

0,677  > r tabel = 0,176, sehingga dapat disimpulkan korelasi antara variabel   X1 da X2 

dengan Y  signifikan

0,765506042

0,4583829

0,6770398

0,4020981

0,677

0,6669509 0,316056068

0,765506

0,350894855

0,6341

0,4842

r
2

x1y

r
2

x2y

r
2

x1x2

0,5146 0,2648528

0,4020981

( ) ( )
x1x2

2

x1x2x2yx1yx2y
2

x1y
2

y(1,2)
r1

rrr2rr
R

-

-+
=


