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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian Persepsi Catin Tentang Program KIE Kesehatan 

Reproduksi dan Seksual 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi 

 

Menurut Robbin, 2003: 

1. Keadaan pribadi orang yang 

mempersepsi 

2. Karakteristik target yang dipersepsi 

3. Konteks situasi terjadinya persepsi 

 

Menurut Notoadmojo, 2010: 

1. Faktor Eksternal (Kontras, 

perubahan, intensitas, pengulangan, 

novelty, menarik perhatian 

2. Faktor Internal (Pengalaman/ 

pengetahuan, harapan, kebutuhan, 

motivasi, emosi, budaya) 

 

Persepsi 

 

Macam-Macam Persepsi: 

1. Persepsi eksternal (datang dari luar 

individu) 

2. Persepsi internal (datang dari dalam  

individu) 

(Sunaryo, 2013) 

 Pasangan Suami Istri 

 

Program KIE Catin 

Kesehatan Reproduksi 

dan Seksual 

 

Tahap Pelaksanaan: 

1. Pembentukan Fasilitator 

2. Orientasi petugas kesehatan 

3. Sosialisasi pelayanan 

kesehatan reproduksi 

4. Persiapan pelaksanaan 

5. Pelaksanaan kegiatan (KIE 

Kesehatan Reproduksi dan 

Seksual 

6. Monitoring/evaluasi  

7. Pelaporan  

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator Input 

1. Adanya petunjuk 

pelaksanaan KIE  

2. Adanya petugas kesehatan 

sebagai fasilitator KIE 

3. Tersedianya anggaran 

KIE 

Indikator Proses 

1. Presentase calon 

pengantin 

2. Presentase fasilitator 

3. Presentase Puskesmas  

Indikator Output 

 

Seluruh calon pengantin 

mendapatkan KIE Kesehatan 

Reproduksi dan Seksual 

 

Persepsi Positif : 

- Catin siap dalam menjalankan 

kehidupan berkeluarga 

- Dapat merencanakan kehamilan 

yang sehat dan melahirkan 

keturunan yang berkualitas 

 

Persepsi negatif: 

- Catin tidak puas atau 

berpandangan negative 

terhadap program KIE 

Kesehatan Reproduksi dan 

Seksual 
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Keterangan: 

  : Diteliti 

   : Saling Berhubungan 

 

Kerangka konsep dalam penelitian ini dibuat berdasarkan teori yang telah 

diuraikan pada tinjauan pustaka. Peneliti ingin mengetahui persepsi pasangan suami 

istri tentang program pemerintah kie calon pengantin tentang kesehatan reproduksi 

dan seksual di Puskesmas KendalKerep Kota Malang. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya persepsi salah satunya seperti yang dikemukakan olen 

Notoadmodjo (2010) yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya persepsi terbagi atas dua yaitu persepsi eksternal dan internal. Persepsi 

eksternal meliputi kontras, perubahan, intensitas, pengulangan, novelty, dan menarik 

perhatian. Sedangkan faktor internal meliputi pengalaman/ pengetahuan, harapan, 

kebutuhan, motivasi, emosi, dan budaya. 

Program ini berupa pemberian KIE tentang Kesehatan Reproduksi dan 

Seksual yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di puskesmas, petugas dari Dinas 

Kesehatan setempat dan bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA). 

Kegiatan ini dilakukan di puskesmas dengan calon pengantin yang akan 

melangsungkan pernikahan sebagai pesertanya. Adapun hasil akhir dari penilitian ini 

diharapkan peneliti dapat menggambarkan persepsi dari peserta (pasutri) terhadap 

pemberian KIE Kesehatan Reproduksi dan Seksual. Penentuan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu sesuai kriteria yang 

ditetapkan peneliti, dari total populasi dengan total pelaksanaan program KIE Calon 

Pengantin tentang Kesehatan Reproduksi dan Seksual yang yaitu sebanyak 3 periode 
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selama tahun 2018, hanya periode 3 yang diambil peneliti sebagai salah satu kriteria 

sampel. 


