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Intisari 

 

Latar belakang : pada data RISKESDAS (2018) penggunaan kontrasepsi setelah 

persalinan jenis kontrasepsi IUD sebanyak (6,6%). Penggunaan media pop up book 
sebagai sarana konseling diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan sehingga 

meningkatkan penggunaan kontrasepsi IUD. Data DKK (2017) menunjukkan penggunaan  

IUD di Puskesmas Temindung sebanyak (5%). Hal ini menunjukkan peminat kontrasepsi 
jangka panjang masih rendah.  

Tujuan penelitian: tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh konseling KB dengan 

media pop up book terhadap pengambilan keputusan pemilihan kontrasepsi IUD di 

wilayah kerja Puskesmas Temindung  
Desain penelitian : desain penelitian adalah Pre Eksperimental dengan jenis penelitian 

pre test post test non equivalent control group dengan menggunakan Kuesioner. Jumlah 

sampel 36 orang dengan teknik consecutive sampling. 
Hasil penelitian : hasil penelitian konseling pop up book menunjukkan peningkatan nilai 

pengetahuan signifikan dari 7,22 menjadi 12,50 dengan nilai p (0,000) (p<0,05) dan 

kelompok kontrol dari 8,33 menjadi 10,00 dengan nilai p (0,030) (p<0,05). Hasil 
menunjukkan terdapat perbedaan pengambilan keputusan antara kelompok intervensi 

dengan kontrol. 

Kesimpulan : terdapat perbedaan pengambilan keputusan yang signifikan antara 

pemberian konseling dengan media pop up book dan lembar balik. 
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Abstract  

 

 
Background : in the RISKESDAS data (2018) contraceptive use after delivery of IUD 

contraceptives was (6.6%). The use of pop up book media as a means of counseling is 

expected to increase knowledge so as to increase IUD contraceptive use. DKK data 
(2017) showed that the use of IUDs at Temindung Puskesmas was (5%). This shows that 

long-term contraceptive enthusiasts are still low. 

Objective : The purpose of this study was to determine the effect of giving pop up book 
media counseling on decision making in the selection of IUD contraception in the work 

area of Temindung Samarinda Health Center 

Design : the design of this study was Pre Experimental with the type of pre-test research 

post non equivalent control group test using a questionnaire. The number of samples in 
this study were 36 people with consecutive sampling technique. 

Result : the results of counseling research using the pop up book showed a significant 

increase in knowledge value from 7.22 to 12.50 with a value of p = 0,000 (p <0.05) and in 
the control group from 8.33 to 10.00 with a value of p = 0.030 (p <0.05). The results 

showed that there were differences in the number of decision-making between the 

intervention group and the control group. 
Conclusion : There are significant differences in decision making between giving 

counseling with popup book media and flipcharts. 

 

Keywords : KB Counseling, Pop Up Book, Decision Making 
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A. PENDAHULUAN 

Pemerintah Indonesia 

memperkirakan bahwa penduduk 

Indonesia akan menembus 305,6 juta 

jiwa atau melonjak signifikan pada 

2035 dari jumlah penduduk sebesar 

238,5 juta jiwa. Jumlah tersebut, 

akan menempatkan Indonesia ke 

posisi kelima sebagai Negara dengan 

jumlah terbesar di dunia. 

Pertumbuhan penduduk yang besar 

akan memicu perubahan demografi 

dibidang ketenaga kerjaan, kesehatan 

maupun kesejahteraan penduduk 

(BPPN, 2013) 

Program Keluarga Berencana 

(KB) merupakan bentuk perhatian 

sekaligus menjadi strategi 

pemerintah dalam mengendalikan 

penduduk. Keluarga Berencana 

mengupayakan mengatur kelahiran 

anak, jarak dan usia ideal 

melahirkan, mengatur kehamilan, 

melalui promosi, perlindungan dan 

bantuan sesuai hak reproduksi untuk 

mewujudkan keluarga berkualitas. 

Pengaturan kehamilan menggunakan 

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 

(MKJP) adalah metode yang paling 

dianjurkan karena dapat dipakai 

untuk jangka waktu yang lama, 

efektif, perhitungan biayanya relatife 

murah dan juga aman (Kemenkes RI, 

2014) 

Adapun MKJP IUD sebagai 

metode kontrasepsi jangka panjang 

justru paling sedikit diminati. 

Padahal akseptor MKJP IUD 

mendapatkan banyak keuntungan 

dengan menggunakan MKJP IUD. 

Angka kehamilan MKJP IUD hanya 

mencapai 1 kehamilan per 100 

perempuan dalam setahun untuk 

metode IUD dan Implant (Stoddard 

dkk, 2011) 

Berdasarkan data dari Dinas 

Kesehatan Kota Samarinda pada 

tahun 2017 jumlah keseluruhan ibu 

hamil tercatat sebanyak 19.796 ibu 

hamil. Dengan jumlah terbanyak 

Puskesmas Temindung dengan 

jumlah 1.672 ibu hamil dan tercatat 

sebagai Puskesmas dengan jumlah 

persalinan terbanyak. Dari jumlah 

persalinan ibu hamil diketahui 

jumlah  peserta KB baru yang 

menggunakan kontrasepsi IUD 

masih rendah yaitu sebesar 5 

akseptor (2%) dari jumlah 244 

akseptor peserta KB baru.  

Beberapa penelitian 

menyebutkan bahwa rendahnya 
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pemakaian kontrasepsi IUD 

disebabkan oleh ketidaktahuan 

akseptor tentang kelebihan metode 

tersebut. Ketidaktahuan akseptor 

tentang kelebihan metode 

kontrasepsi IUD disebabkan 

informasi yang disampaikan petugas 

pelayanan KB kurang lengkap. 

Sehingga ketidaktahuan tersebut 

mengakibatkan pengambilan 

keputusan dalam pemilihan 

kontrasepsi menjadi berkurang 

(Maryatun, 2009)  

Konseling diharapkan mampu 

memberi peningkatan pengetahuan 

kepada calon akseptor. Sehingga 

konseling KB perlu dilakukan sedini 

mungkin agar pengambilan 

keputusan dari calon akseptor 

kontrasepsi dapat lebih terpikirkan 

dengan mantap baik dari diri sendiri 

maupun suami. Konseling dapat 

dilakukan pada saat ibu masih dalam 

periode kehamilan di trimester III, 

sehingga setelah ibu bersalin maka 

ibu sudah dapat memutuskan 

pemilihan jenis kontrasepsi yang 

diinginkan. (BKKBN, 2013) 

Media konseling dapat menjadi 

ketertarikan sendiri oleh calon 

akseptor agar menjadi lebih 

memahami jenis kontrasepsi. 

Pemilihan media dan metode juga 

berpengaruh pada daya tarik dan 

kemudahan responden dalam 

memahami materi (Dzuanda, 2011) 

Berdasarkan permasalahan 

yang telah dipaparkan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian “Pengaruh Konseling KB 

dengan Media Pop Up Book 

Terhadap Pengambilan Keputusan 

Pemilihan Kontrasepsi IUD di 

Wilayah Kerja Puskesmas 

Temindung Tahun 2019 ” 

 

B. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan 

penelitian quasy eksperimen dengan 

rancangan pre test post test non 

equivalent control group. Kriteria 

inklusi pada penelitian ini adalah ibu 

hamil trimester III. Subjek penelitian 

ini adalah seluruh ibu hamil rimester 

III yang melakukan kunjungan 

pemeriksaan kehamilan di 

Puskesmas Temindung. Data 

dianalisis menggunakan uji Paired T-

test dan uji Mean Whitney yang 

dianggap bermakna jika p>0,05. 
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

Tabel 1. Karateristik usia responden 

di wilayah Puskesmas 

Temindung 

Sumber : Data Primer, 2019 

Dari 36 responden sebagian besar 

responden berusia 26-35 tahun 

sejumlah 22 orang (61,1%), 36-45 

tahun sejumlah 9 orang (25,5%) dan 

17-25 tahun sejumlah 5 orang 

(13,9%). 

Tabel 2. Karateristik suku responden 

di wilayah Puskesmas 

Temindung 

Sumber : Data Primer, 2019 

Dari 36 orang responden 

sebagian besar suku adalah Jawa dan 

Banjar sejumlah 13 orang (33,3%) 

dan sebagian kecil bersuku manado 

yaitu sejumlah 1 orang (2,8%). 

Tabel 3. Karateristik pendidikan 

responden di wilayah 

Puskesmas Temindung 

Sumber : Data Primer, 2019 

Dari 36 responden sebagian besar 

memiliki pendidikan SMA sejumlah 

14 orang (38,9%) dan sebagian kecil 

Sarjana sejumlah 2 orang (5,6%). 

 

 Tabel 4. Karateristik pekerjaan 

responden di wilayah 

Puskesmas Temindung 

 Sumber : Data Primer, 2019 

Dari 36 responden. Sebagian 

besar responden sebagai IRT 

sejumlah 33 orang (91,7%) dan 

swasta sejumlah 3 orang (8,3%). 

Tabel 5. Karateristik paritas 

responden di wilayah 

Puskesmas 

Temindung 

Sumber : Data Primer, 2019 

Uraian N % 

17 – 25 

tahun 
5 13,9 

26 – 35 

tahun 
22 61,1 

36 – 45 

tahun 
9 25,5 

Total 36 100 

Uraian N % 

Jawa 13 33,3 

Banjar 13 33,3 

Bugis 8 22,2 

Kutai 3 8,3 

Manado 1 2,8 

Total 36 100 

Uraian N % 

1-2 orang 8 22,2 

>2 orang 28 77,8 

Total 36 100 

Uraian N % 

SD 3 8,3 

SMP 8 22,2 

SMA 14 38,9 

SMK 9 25 

Sarjana 2 5,6 

Total 36 100 

Uraian N % 

IRT 33 91,7 

Swasta 3 8,3 

Total 36 100 
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Dari 36 responden sebagian 

besar memiliki jumlah anak > 2 

orang yaitu sejumlah 28 orang 

(77,8%) dan jumlah anak 1-2 orang 

sejumlah 8 orang (22,2%). 

1. Hubungan antara konseling 

KB dengan pop up book dan 

lembar balik terhadap 

pengetahuan responden 

sebelum dan sesudah 

intervensi 

Tabel 6. Perbedaan pengetahuan 

pada kelompok yang diberi 

konseling dengan media pop up 

book di Puskesmas Temindung 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

Dari tabel 6 diatas diketahui bahwa 

rata-rata peningkatan pengetahuan 

kelompok intervensi sebelum 

konseling dengan Pop up book 

adalah 7,22 dan sesudah konseling 

meningkat menjadi 12,50 pada 

kelompok kontrol sebelum konseling 

dengan lembar balik adalah 8,33 

menjadi 10,00. Hal ini menunjukkan 

terdapat perbedaan rata-rata 

peningkatan pengetahuan pemberian 

konseling baik pada kelompok 

intervensi maupun kelompok kontrol.   

2. Perbedaan pengambilan 

keputusan pada kelompok yang 

diberi konseling dengan media 

pop op book dan lembar balik 

 

Tabel 7. Analisis perbedaan 

pengambilan keputusan pemilihan 

kontrasepsi IUD pada kelompok 

diberi konseling dengan media 

Pop Up Book di Puskesmas 

Temindung, Mei 2019 

 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

Dari tabel 7 diatas menunjukkan 

pada kelompok intervensi sebanyak 

12 (66,7%) responden setuju dan 

kelompok kontrol sebanyak 5 (27%) 

responden yang setuju untuk 

menggunakan IUD. Hal ini 

bermakna secara statistik dengan 

nilai p = 0,021 (p<0,05) yaitu 

kelompok responden yang diberikan 

intervensi berupa pop up book lebih 

banyak yang berminat untuk 

menggunakan IUD dibandingkan 

Pemberian 

Konseling 

KB 

Intervensi Kontrol 

Mea

n 
SD 

p-

valu

e 

Mea

n 
SD 

p-

value 

Pre Test 7,22 
1,437 

0,00

0 

8,33 2,00

0 
0,030 

Post Test 
12,5

0 
1,689 10,0

0 
2,37

6 

Pengambi

lan 

Keput

usan 

Intervensi Kontrol 
p-

val

ue 
N % 

n % 

Setuju 12 66,7 5 27,8 

0,021 
Tidak 

Setuju 
6 33,3 

13 72,2 

Total 18 100 18 100 
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dengan yang diberi konseling 

menggunakan lembar balik yang 

menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara 

pengambilan keputusan yang 

diberikan konseling pop up book dari 

yang diberikan konseling lembar 

balik. 

PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Responden 

Dari hasil penelitian bahwa 

responden sebagian besar berusia 26-

35 tahun (61,1%). Hal ini sejalan 

dengan penelitian Nurcahyanti 

(2014) bahwa umur ibu dapat 

mempengaruhi dalam keputusan 

penggunaan alat kontrasepsi. Pada 

kelompok umur 26-35 tahun 

merupakan fase tersebut termasuk 

perkembangan dewasa madya 

dimana kepribadian seseorang akan 

lebih mantap, dapat mengambil suatu 

keputusan dan lebih tenang sehingga 

dalam mengambil keputusan 

menyebabkan perbedaan pada 

kontrasepsi yang dibutuhkan. Pada 

perkembangan dewasa ini rentan 

terhadap kehamilan, sehingga ibu 

perlu memilih alat kontrasepsi yang 

lebih efektif dalam mencegah 

kehamilan.  

 Suku terbanyak dari 

responden adalah suku Jawa dan 

Banjar sebanyak 33,3%, hal ini dapat 

mempengaruhi adat kebiasaan suatu 

suku tertentu untuk menginginkan 

banyak anak agar dapat memperbaiki 

rezeki. Tetapi pola pikir hal ini telah 

diubah dengan perubahan pola pikir 

yang dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan dan perilaku bertempat 

tinggal suatu masyarakat untuk 

beradaptasi dengan masyarakat 

dengan adat istiadat setempat. 

 Tingkat pendidikan 

responden sebanyak  38,9% adalah 

SMA, tingkat pendidikan seseorang 

akan berdampak pada kemampuan 

dalam mencari dan menemukan serta 

mengolah informasi, sehingga 

tingkat pendidikan responden dalam 

penelitian ini berdampak pula pada 

pengetahuan mereka tentang IUD, 

baik yang diberi penyuluhan 

menggunakan pop up book maupun 

yang menggunakan media lembar 

balik. Hal ini juga sesuai dengan 

hasil penelitian Widya (2015) yang 

mengatakan bahwa ada hubungan 

antara tingkat pendidikan dengan 

pemilihan alat kontrasepsi pada 

wanita usia subur. Hasil penelitian 
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ini diperkuat oleh penelitian Yanuar 

(2010) yang mengatakan pendidikan 

merupakan salah satu faktor yang 

menentukan pemilihan suatu metode 

kontrasepsi. Suami pun terlibat 

dalam memberikan pertimbangan 

dalam proses memutuskan untuk 

menggunakan suatu alat kontrasepsi. 

 Pekerjaan responden sebagian 

besar atau sebanyak 91,7% adalah 

ibu rumah tangga. Hal ini akan 

mempengaruhi pemilihan alat 

kontrasepsi yang dipakai yang 

berkaitan dengan pembiyaan. Karena 

istri yang tidak bekerja cenderung 

akan meminta persetujuan suami 

terlebih dulu karena ini menyangkut 

pembiayaan yang besar. Bagi 

sebagian orang IUD berharga mahal. 

Biaya yang dikeluarkan untuk 

pemasangan IUD dianggap mahal 

oleh sebagian orang. Mereka 

biasanya cenderung memilih alat 

kontrasepsi lainnya yang dapat dibeli 

setiap bulan maupun per tiga bulan, 

padahal pembiayaan yang mereka 

keluarkan untuk pemasangan IUD 

jauh lebih murah jika dikalkulasikan 

dengan lamanya pemakaian jika 

dibandingkan dengan alat 

kontrasepsi lainnya. Selain itu 

pekerjaan mempengaruhi 

kemampuan seseorang untuk 

memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan 

akan KB merupakan salah satunya. 

Wanita yang bekerja akan lebih 

mudah memperoleh biaya, pekerjaan 

juga bisa menjadi ajang mencari 

pengalaman dan pengetahuan lebih 

luas. Wanita yang tidak bekerja 

cenderung akan memiliki sumber 

informasi lebih sedikit dibandingkan 

wanita yang bekerja, termasuk juga 

informasi mengenai kesehatan dan 

KB ( Ginting M, 2010) 

 Jumlah paritas responden 

sebanyak 77,8% adalah memiliki 

anak > 2 orang. Hal ini akan 

mempengaruhi pemilihan alat 

kontrasepsi yang akan dipakai 

setelah persalinan. Sebuah keluarga 

yang sudah memiliki anak > 2 orang 

cenderung akan lebih berminat untuk 

memakai alat kontrasepsi jangka 

panjang karena merasa sudah cukup 

untuk memiliki anak dan sudah tidak 

ingin memiliki anak lagi. Sedangkan 

untuk keluarga yang masih memilki 

anak 1 sampai 2 orang cenderung 

akan memilih alat kontrasepsi jangka 

pendek karena berpikir masih ingin 

menambah anak lagi. Hal ini sesuai 
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dengan penelitian Mayasari (2016) 

yang menyatakan bahwa jumlah anak 

mempengaruhi minat ibu untuk 

memilih kontrasepsi KB yang ideal, 

dengan program KB karena para 

wanita umumnya lebih menyadari 

bahwa jenis kelamin anak tidak 

penting sehingga jika jumlah anak 

sudah ideal maka mereka akan 

memilih kontrasepsi yang ideal, tidak 

banyak menimbulkan efek samping 

dan mudah dalam dpemakaian.  

2. Perbedaan pengetahuan 

responden sebelum dan sesudah 

pemberian konseling dengan 

media pop up book   

Konseling KB tentang kontrasepsi 

IUD dengan menggunakan pop up 

book  menunjukkan nilai rata-rata 

pre test 7,22 dan post test menjadi 

12,50. Sedangkan untuk kelompok 

kontrol menunjukkan nilai pre test 

8,33 menjadi 10,00. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada perbedaan 

yang bermakna dari kedua kelompok 

yaitu terdapat perbedaan peningkatan 

nilai pengetahuan, sehingga kedua 

metode pop up book dan metode 

lembar balik sama-sama bermakna 

yang berarti keduanya dapat 

meningkatkan pengetahuan 

responden mengenai IUD.  

Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Jusmina (2015) mengidentifikasi 

media pop up book dalam pendidikan 

kesehatan terhadap pengetahuan dan 

sikap ibu yang mempunyai balita 

tentang penyakit ISPA non 

pneumonia yang menunjukkan hasil 

bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap pengetahuan dan 

sikap ibu yang mempunyai balita 

tentang penyakit ISPA non 

pneumonia. (Jusmina, 2015) 

3. Perbedaan pengambilan 

keputusan pemilihan 

kontrasepsi IUD yang diberi 

konseling dengan media Pop 

Up Book  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa jumlah presentase 

pengambilan keputusan lebih 

besar pada kelompok intervensi 

yaitu 66,7% sedangkan pada 

kelompok kontrol sebesar 

27,8%. Hal ini dapat dilihat dari 

adanya kenaikan pengetahuan, 

seseorang yang mempunyai 

pengetahuan yang baik 

mengenai KB akan menyadari 
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pentingnya manfaat program 

KB, serta dalam mempengaruhi 

keputusan yang akan diambil 

dalam memilih alat kontrasepsi. 

Dalam hal ini akan memberikan 

efek yang tepat dalam 

pengambilan keputusan. 

Pengambilan keputusan 

pemilihan kontrasepsi IUD tidak 

terlepas dari pemilihan media 

pada saat konseling. Media yang 

dipakai dapat mempengaruhi 

pengetahuan seseorang dalam 

menangkap isi informasi yang 

diberikan, hal ini sesuai dengan 

pernyataan bahwa pemilihan 

media dan metode juga 

berpengaruh pada daya tarik dan 

kemudahan responden dalam 

memahami materi sehingga 

menjadikan responden mudah 

menangkap dan memahami 

materi yang disampaikan serta 

mudah dalam mengingat materi 

tersebut. (Dzuanda, 2011) 

 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Sebanyak 36 responden usia 

terbanyak pada kelompok usia 26-

35 tahun sejumlah 22 orang 

(61,1%), suku terbanyak adalah 

Jawa dan Banjar sebanyak 

masing-masing 13 orang (33,3%), 

pendidikan tertingi SMA sejumlah 

14 orang (38,9%),  jumlah 

pekerjaan terbanyak adalah IRT 

sebanyak 33 orang (91,7%), dan 

jumlah paritas terbanyak memiliki 

anak > 2 orang yaitu sebanyak 28 

orang (77,8%). 

2. Terdapat perbedaan pengetahuan 

responden secara signifikan yaitu 

terjadi peningkatan dari nilai 7,22 

menjadi 12,50 pada kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol 

dari 8,33 menjadi 10,00.  

3. Terdapat perbedaan pengambilan 

keputusan antara kelompok 

intervensi dan kontrol. Pada 

kelompok intervensi dengan pop 

up book sebanyak 12 orang setuju 

menggunakan IUD sedangkan 

sebanyak 5 orang mengatakan 

setuju pada kelompok kontrol. 

 

   

Saran  

1. Bagi responden disarankan 

untuk tetap mencari informasi 

mengenai kontrasepsi jangka 
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panjang pada saat masa 

kehamilan atau trimester III agar 

menerima banyak informasi 

mengenai alat kontrasepsi 

jangka panjang dan membantu 

ibu serta suami untuk 

mengambil keputusan pemilihan 

kontrasepsi pasca persalinan 

secara tepat. 

2. Bagi tenaga kesehatan perlunya 

memberikan pendidikan 

kesehatan menggunakan media 

pop up book sebagai media 

alternatif yang efektif dalam 

pemberian konseling mengenai 

IUD.  

3. Bagi peneliti selanjutnya agar 

melakukan penelitian dengan 

media konseling lain yang lebih 

efektif dan variabel yang 

berbeda 
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