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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian  

Puskesmas kayu tangi berada dikecamatan banjar utara kota Banjarmasin  

dengan wilayah kerja sebanyak 2 kelurahan yaitu kelurahan sungai Miai dan 

kelurahan antasan kecil timur. 

Batas- batas wilayah kerja puskesmas kayu tangi adalah sebagai berikut : 

 Kelurahan Antasan Kecil  

1. Utara   : Sungai Jingah, Kabupaten Barito Kuala 

2. Selatan  : Kelurahan Surgi Mufti 

3. Barat   : Kelurahan Sungai Miai 

4. Timur   : Kelurahan Sungai Jingah 

 

 Kelurahan Sungai Miai 

1. Utara   : Kelurahan Alalak Utara 

2. Selatan   :Kelurahan Sugi Mufti, Sungai Kuin Kec. 

Banjarmasin Barat dan Tengah 

3. Barat  : Kelurahan Pangeran 

4. Timur   : Kelurahan Antasan Kecil Timur 

 

Dengan 2 kelurahan ini, puskesmas kayu tangi memiliki luas wilayah 

kerja sebesar 1, 74 km2 dengan rincian sebagai berikut : 
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 Table 4.1 luas wilayah kerja puskesmas kayu tangi Tahun 2015 

           Jumlah  

No  Kelurahan  Luas wilayah  

(Km2) 

RW RT 

1 Sungai Miai 0,98 3 35 

2 Antasan Kecil Timur 0,76 2 23 

 Jumlah  1,74 5 58 

Sumber : profil kelurahan Sungai Miai dan Antasan Kecil Timur 

 

Sarana dan Prasarana 

Prasarana dan sarana yang tersedia adalah sebagai berikut : 

1) Ruang Kepala Puskesmas 

2) Poli Umum 

3) Poli Gigi 

4) Klinik Gizi 

5) Loket 

6) Ruang Apotek 

7) Poli KIA  

8) Ruang Tindakan 

9) Ruang Laboratorium  

10) Ruang Tata Usaha 

11) Poli PKPR 

12) Ruang Kesling & TB Paru 

13) Gudang  
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14) Musholla 

15) WC.Karyawan 

16) WC Pasien 

Sarana transportasi yang dimiliki puskesmas kayu tangi Banjarmasin  

satu buah mobil pusling. 

 

B. Hasil Penelitian dan Analisa Data 

Berdasarkan Penelitian yang dilaksanakan di Puskesmas kayu tangi 

Banjarmasin pada tanggal 02 Mei sampai 23 Mei 2015 dengan jumlah 

sampel sebanyak 40 orang. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh 

gambaran umum mengenai objek penelitian yang tersaji dalam tabel-tabel 

berikut : 

1. Distribusi Frekuensi Karakteristik responden berdasarkan kelompok umur 

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil distribusi frekuensi 

umur tentang Gambaran Pengetahuan Wanita Usia Subur tentang Alat 

Kontrasepsi Implant di Puskesmas Kayu Tangi Banjarmasin seperti tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur di   
Puskesmas Kayu Tangi Banjarmasin. 

 

 
No 

 
Umur Frekuensi Persentase 

1 <20 Tahun 3 7,5% 

2 20–35 Tahun 35 87,5% 

3 >35 Tahun 2 5% 

 Jumlah 40 100% 
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Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dari 40 akseptor KB 

yang menjadi responden penelitian dapat disimpulkan bahwa umur ibu  

yang berumur 20-35 tahun memiliki jumlah yang paling banyak yaitu 35 

orang (87,5%). 

2. Distribusi Frekuensi Karakteristik responden berdasarkan tingkat 

pendidikan  

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil distribusi frekuensi 

berdasarkan tingkat pendidikan tentang Gambaran Pengetahuan Wanita 

Usia Subur tentang Alat Kontrasepsi Implant di Puskesmas Kayu Tangi 

Banjarmasin seperti tabel dibawah ini : 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan 
di Puskesmas Kayu Tangi Banjarmasin.. 

 

NO Pendidikan Frekuensi Persentase 

1 SD 11 27,5% 

2 SMP 14 35% 

3 SMA 15 37,5% 

 JUMLAH 40 100% 

 

 
  BerdasarkanTabel 4.3 dapat dilihat bahwa dari 40 akseptor yang 

menjadi responden penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pendidikan ibu dengan pendidikan SMA memiliki jumlah paling banyak 

yaitu 15 orang (37,5%)  

 

3. Gambaran Pengetahuan Wanita Usia Subur tentang Alat Kontrasepsi 

Implant di Puskesmas Kayu Tangi Banjarmasin.       



34 
 

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil pengetahuan tentang 

Gambaran Pengetahuan Wanita Usia Subur tentang Alat Kontrasepsi 

Implant di Puskesmas Kayu Tangi Banjarmasin seperti tabel dibawah ini : 

Tabel 4.4  Distribusi Frekuensi Pengetahuan tentang Gambaran           
Pengetahuan Wanita Usia Subur tentang Alat Kontrasepsi   
Implant di Puskesmas Kayu Tangi Banjarmasin  

 

No Kategori Frekuensi Presentase 

1 Baik 0 0% 

2 Cukup 36 90% 

3 Kurang 4 10% 

 Jumlah 40 100 % 

      

 

BerdasarkanTabel 4.4 dapat dilihat bahwa dari 40 Ibu yang menjadi 

responden penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan ibu 

tentang Gambaran Pengetahuan wanita usia subur tentang alat 

kontrasepsi implant dipuskesmas kayu tangi Banjarmasin yang paling 

banyak yaitu tingkat pengetahuan dengan kategori cukup sebanyak 36 

orang (90%). 

Tabel 4.5     Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden tentang 
Pengertian dan Indikasi Alat Kontrasepsi Implant  

 

No Kategori Frekuensi Presentase 

1 Baik 22 55% 

2 Cukup 14 35% 

3 Kurang 4 10% 

 Jumlah 40 100 % 
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Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa dari 40 Ibu yang menjadi 

responden penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan ibu 

tentang pengertian dan indikasi alat kontrasepsi implant dipuskesmas 

kayu tangi Banjarmasin yang paling banyak yaitu tingkat pengetahuan 

dengan kategori baik sebanyak 22 orang (55%). 

Tabel 4.6  Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden tentang  
Kontraindikasi Alat Kontrasepsi Implant  

 

No Kategori Frekuensi Presentase 

1 Baik 9 22,5% 

2 Cukup 20 50% 

3 Kurang 11 27,5% 

 Jumlah 40 100 % 

      

 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa dari 40 Ibu yang menjadi 

responden penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan ibu 

tentang kontraindikasi alat kontrasepsi implant dipuskesmas kayu tangi 

Banjarmasin yang paling banyak yaitu tingkat pengetahuan dengan 

kategori cukup sebanyak 20 orang (50%). 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden tentang  
Keuntungan dan Kerugian  Alat Kontrasepsi Implant  

 

No Kategori Frekuensi Presentase 

1 Baik 5 12,5% 

2 Cukup 21 52,5% 

3 Kurang 14 35% 

 Jumlah 40 100 % 
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Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa dari 40 Ibu yang menjadi 

responden penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan ibu 

tentang keuntungan dan kerugian alat kontrasepsi implant dipuskesmas 

kayu tangi Banjarmasin yang paling banyak yaitu tingkat pengetahuan 

dengan kategori cukup sebanyak 21 orang (52,5%). 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden tentang  
Efek Samping Alat Kontrasepsi Implant  

 

No Kategori Frekuensi Presentase 

1 Baik 10 25% 

2 Cukup 17 42,5% 

3 Kurang 13 32,5% 

 Jumlah 40 100 % 

      

 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa dari 40 Ibu yang menjadi 

responden penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan ibu 

tentang efek samping alat kontrasepsi implant dipuskesmas kayu tangi 

Banjarmasin yang paling banyak yaitu tingkat pengetahuan dengan 

kategori cukup sebanyak 17 orang (42,5%) 
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C. Pembahasah Hasil Penelitian 

1. Gambaran karakteristik wanita usia subur tentang alat kontrasepsi 

implant di puskesmas kayu tangi Banjarmasin. 

Hasil penelitian dipuskesmas kayu tangi Banjarmasin tentang 

pengetahuan wanita usia subur tentang alat kontrasepsi implant 

didapatkan sampel sebanyak 40 orang dengan karakteristik ibu hamil 

seperti umur dan pendidikan. Dengan pembahasan sebagai berikut : 

a. Umur  

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat dari tabel 4.2, hasil 

penelitian yang dilakukan terhadap 40 orang responden didapatkan 

umur responden terbanyak adalah 20-35 sebanyak 35 orang (87,5%) 

Menurut A Wawan dan Dewi M (2010) mengatakan bahwa usia 

mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. 

Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya 

tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya 

semakin membaik. 

b. Pendidikan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat dari tabel 4.3, dapat dilihat 

bahwa jumlah pendidikan terbanyak adalah SMA sebanyak 15 orang 

(37,5%). Menurut A Wawan dan Dewi M (2010) pendidikan berarti 

bimbingan yang diberikan seseorang terhadap perkembangan orang 

lain menuju kearah cita-cita tertentu yang menentukan manusia untuk 

berbuat dan mengisi kehidupan untuk mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan pada umumnya makin tinggi pendidikan seseorang 

makin mudah menerima informasi dan pada akhirnya makin banyak 
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pula pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya jika seseorang tingkat 

pendidikannya rendah, akan menghambat perkembangan sikap 

seseorang terhadap penerimaan informasi dan nilai-nilai yang baru 

diperkenalkan.Peneliti berpendapat bahwa semakin tinggi pendidikan 

seseorang maka akan semakin baik pengetahuan yang dimiliki tetapi 

pengetahuan yang baik tidak mutlak di peroleh dari pendidikan formal 

tetapi juga dapat diperoleh dari pendidikan non formal contohnya 

pengalaman, media masa dan sebagainya. 

 

2. Gambaran pengetahuan wanita usia subur tentang alat kontrasepsi 

implant di puskesmas kayu tangi Banjarmasin. Dengan pembahasan hasil 

sebagai berikut : 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dipuskesmas kayu tangi 

Banjarmasin, pengetahuan responden dalam kategori cukup sebanyak 36 

orang (90%). Hal ini disebabkan karena masih banyak responden yang 

tidak mengetahui alat kontrasepsi implant hal ini dilihat dari jumlah soal 

yang dijawab salah oleh responden seperti soal nomor 5 kerugian apa 

saja yang dirasakan jika menggunakan kontrasepsi implant sebesar 28 

orang (70%) yang menjawab salah, soal nomor 7 wanita seperti apa yang 

cocok menggunakan implant sebesar 19 orang (47%) yang menjawab 

salah, soal nomor 11 bolehkah perempuan yang menyusui anaknya 

menggunakan kontrasepsi implant sebesar 20 orang (50%) yang 

menjawab salah, dan soal nomor 13 efek samping apa saja yang 

disebabkan oleh kontrasepsi implant sebesar 20 orang (50%) yang 

menjawab salah.  
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Menurut A. Wawan dan Dewi M (2010) faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan seseorang antara lain: umur, pendidikan. Semakin cukup 

umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang 

dalam berfikir dan bekerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang 

semakin mudah untuk menerima informasi. 

Pengetahuan akseptor KB berdasarkan umur tentang alat 

kontrasepsi implant dipuskesmas kayu tangi Banjarmasin dari 40 sampel 

yang terbanyak adalah pengetahuan cukup yaitu 31 dari 35 sampel yang 

berumur 20-35 tahun.  

Menurut A Wawan dan Dewi M (2010) mengatakan bahwa usia 

mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin 

bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola 

pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik.  

Sedangkan hasil pengetahuan akseptor KB berdasarkan pendidikan 

tentang alat kontrasepsi implant dipuskesmas kayu tangi Banjarmasin, 

dari 40 sampel yang terbanyak adalah pengetahuan cukup yaitu 15 dari 

15 sampel yang memiliki pendidikan SMA.  

Menurut A Wawan dan Dewi M (2010) pendidikan berarti bimbingan 

yang diberikan seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju 

kearah cita-cita tertentu yang menentukan manusia untuk berbuat dan 

mengisi kehidupan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan pada 

umumnya makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima 

informasi dan pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang 

dimilikinya. Sebaliknya jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, 
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akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan 

informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan. 

Peneliti berpendapat bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang 

maka akan semakin baik pengetahuan yang dimiliki tetapi pengetahuan 

yang baik tidak mutlak di peroleh dari pendidikan formal tetapi juga dapat 

diperoleh dari pendidikan non formal contohnya pengalaman, media 

masa dan sebagainya. 


