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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Sebuah negara pasti memiliki suatu kebijakan untuk menunjang kesejahteraan sosial seperti 

pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup warga 

negara. Suatu kewajiban negara untuk melindungi, memberikan pelayanan seperti pemenuhan 

kebutuhan hidup, pendidikan dasar, perawatan kesehatan, perlindungan sosial terhadap 

kelompok lemah, negara memiliki tugas untuk mengendalikan serta mengatur kekuasaan yang 

bertentangan satu sama lain agar tidak membahayakan, mengorganisir dan mengintegrasikan 

kegiatan untuk mencapai tujuan bersama, negara menentukan asosiasi masyarakat agar 

disesuaikan dan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional (Luthfi dkk, 2015:55). 

Jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun dapat bertambah ataupun berkurang 

dalam jangka waktu tertentu dan dinegara kita tergolong cukup tinggi dalam tingkat 

pertumbuhan penduduk. Jika dilihat dari teori transisi  kependudukan  yang akan 

memperlihatkan  sebuah kenaikan taraf hidup disuatu negara adalah besarnya  tabungan dan laju 

pertumbuhan penduduknya, sedangkan di negara berkembang mengalami fase angka kelahiran 

masih tinggi dan angka kematian menurun. penyebabnya juga pelayanan kesehatan yang 

menurun. Demi menyelesaikan permasalahan itu dengan dilibatkannya kajian tentang 

kependudukan yang nanti akan digunakan dalam perencanaan pembangunan. 

Fertilitas faktor penambah jumlah penduduk, kelahiran seorang bayi memiliki 

konsukuensi dalam pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang, pemenuhan gizi, dan perawatan 
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kesehatannya, dan pada waktunya masuk usia sekolah sampai diawaktu memasuki dunia kerja 

akan menuntut untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. 

Faktor yang dapat mempengaruhi fertilitas adalah faktor demografi dan faktor non 

demografi, faktor demografi seperti struktur umur, struktur perkawinan, sedangkan non 

demografi seperti keadaan perekonomian, tingkat pendidikan, urbanisasi dan industrialisasi 

semua yang terdapat diatas saling berpengaruh secara langsung ataupun tidak. Maka dari itu 

pemerintah membentuk Keluarga Berencana, adalah salah satu program yang diberikan 

pemerintah agar pasangan usia subur dapat menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, 

mengatur jangka waktu kelahiran dan jumlah anak melalui penggunaan alat kontrasepsi. 

Alat Kontrasepsi umunya ditujukan kepada perempuan sebagai penggunannya, adapula 

yang ditujukan untuk laki-laki tetapi kebanyakan memang kaum hawa yang memakainya, Jenis-

jenis dan cara  kerja alat kontrasepsi yang digunakan di Indonesia, di bagi menjadi 3 bagian : 

kontrasepsi mekanik, cara kerjanya mencegah pertemuan sel sperma dengan sel telur 

yang berada dirahim seperti penggunaan kondom dan diafragma, kondom dimasa lampau terbuat 

dari usus atau kulit binatang, sedangkan saat ini terbuat dari bahan karet dalam penggunaannya 

efektif untuk mecegah kehamilan hingga 90%, Alat kontrasepsi dalam Rahim (AKDR/IUD) 

berbentuk alat kecil cara kerjanya mencegah sel telur yang terbuahi berada dirahim. IUD hanya 

digunakan selama 2-5 tahun jika ingin kembali hamil dapat dilepas, penggunaan alat kontraspsi 

jenis ini karena tidak mengandung bahan aktif jika menggunakan yang mengandung bahan aktif 

diharuskan diganti boleh 3-4 tahun, pemerintah juga sudah mengratiskan alat kontrasepsi jenis 

ini di setiap puskesmas. 

Spermisida alat kontrasepsi dengan bahan dasarnya kimia cara kerjanya membunuh 

sperma dapat berbentuk tablet dan kurang efektif menimbulkan ketidaknyamanan pada pasangan 
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dapat menimbulkan alergi, kontrasepsi hormonal jenis PIL cara kerjanya dengan menggunakan 

sistem kalender dengan cara kerjanya diminum 28 hari berturut turut tanpa berhenti, Suntikan 

didalamnya terkandung hormone sintetik, penggunaannya dengan penyuntikan yang serin 

digunakan 3 bulan sekali dan satu bulan sekali, kelebihannya tidak akan menganggu produksi 

ASI, Susuk penggunaannya dipasang dikukit pada lengan kiri atas berbentuk seperti tabung-

tabung kecil berukuran sebesar korek api bahan yang terdapat didalamnya hormone 

levonorgestrel cara kerjanya menghalangi pembuahan dipakai selama 3 ataupun 5 tahun. 

Kontrasepsi mantap adalah memutuskan saluran sperma yang dikenal dengan vasektomi 

dan pada wanita memotong saluran sel telur yang dikenal dengan tubektomi dan setelahnya tidak 

dapat memiliki keturunan biasanya banyak dilakukan di Negara maju, pemilihannya tidak dapat 

dengan serta merta harus melalui pertimbangan dengan keluarga (suami), dilihat dari kesehatan 

dan juga dari segi pandangan agama islam.  

Konsep islam dengan adanya pengendalian penduduk mengatur segala kehidupan 

manusia mulai dari persoalan ibadah, hingga pranata sosial, dan islam mempunyai standar 

khusus  yaitu : 

Hifzh al-din ( konsep melindungi agama) Islam melindungi akidah sehingga terjaga dari 

apapun yang akan merusak keimanan, Hifzhal-nafs (konsep menjaga jiwa) setiap manusia 

mempunyai kebebasan yang diberikan oleh Allah SWT  kebebasan untuk melindungi dirinya 

dari berbagai macam bentuk tindakan yang dianggap berbahaya untuk dirinya dan untuk orang 

lain, segala mcam tindakan yang dapat mengancam jiwa seseorang termasuk perbuatan pidan 

jika di Indonesia, Hifzh al-aqi (menjaga akal) Islam juga mengatur keselamatan akal manusia 

agar tidak terjadi kerusakan fisik ataupun non fisik misalkan seornag anak jika tidak 

mendapatkan nutrisi yang baik, pendidikan yan baik maka yang akan terjadi mental anak tersebut 
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akan lemah, kurang IQ,  kondisi  seperti ini dapat terjadi pada keluaraga yang termasuk dalam 

garis kemiskinan dapat juga pada keluarga yang berkecukupan jika hak dan kewajiban tidak 

diperhatikan makan akan bernasib sama., Hifzh al-maal ( menjaga harta), disini peran program 

keluarga berencana yang ikut dalam meningkatkan mendapatkan melalui modal usaha guna 

menigkatkan kemampuan pendapatan dalam keluarga dengan demikian diharapkan mereka akan 

terhindar dari tindakan yang merugikan orang lain dan pengelolaan keuangan keluarga yang 

lebih produktif. Hifzh al –nasl ( menjaga keturunan), dengan melindungi hak seseorang dalam 

mewujudkan ingin memiliki keturunan, menjaga agar nantinya keturunan tersebut baik, 

keturunan yang dihasilkan sah secara hukum agama dan negara, agar keturunan yang di hasilkan 

mendapatkan masa depan yang cerah.  

Tujuan utama dari adanya keluarga berencana agar dapat meningkatkan kesejahteraan 

ibu, anak dalam mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera). Tetapi yang 

terjadi sekarang ini belum dapat terlaksanakan dengan baik karena dipengaruhi juga pelayanan 

kesehatan yang kurang dan kebijakan dapat menjadi suatu pendorong pelayanan kesehatan 

reproduksi, Keluarga Berencana dan alat kontrasepsi serta peran BKKBN dalam 

mensosialisasikan kepada masyarakat. Kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui 

program keluarga berencana, Sebagian Pasangan usia subur masih memiliki kendala masing-

masing dalam pemilihan alat kontrasepsi khususnya yang sering menjadi momok ketika tidak 

adanya kecocokan dengan kontrasepsi yang digunakan sehingga menimbulkan efek samping dan 

terjadi kehamilan diluar perencanaan. Saat ini terjadi sedikit penurunan dari tahun 2012 sebesar 

2,6 persen per kelahiran menjadi 2,4 persen tahun 2018 (Data badan pusat statistika). 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan sains para ahli kesehatan 

menciptakan Alat Kontrasepsi Intra Urine Device (IUD) yang praktis sehingga menjadi pilihan 
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yang baik untuk perempuan karena tidak memerlukan perawatan harian, minim efek samping 

meski penggunaan alat kontrasepsi jenis ini di setiap tubuh berbeda beda. Yang dimana 

pemasangannya masih dianggap hal yang tabu, berharga mahal oleh sebagian pasangan usia 

subur untuk dijadikan pilihan bagi mereka. proyek dari pemerintah ini apakah sejalan dengan 

yang terjadi di lapangan,  mengakomodasi harapan perempuan yang nantinya dapat diketahui 

pandangan dan pendapat perempuan sebagai pengguna akseptor keluarga berencana. Hal ini 

penting untuk kaji karena akan terlihat seberapa jauh para pasangan usia subur memahami 

pentingnya pengendalian kelahiran dalam rumah tangga dan menentukan jumlah anak dapat 

menjadi acuan pengembangan alat kontrasepsi dan pelayanan yang lebih baik sangat diperlukan 

dalam membantu para perempuan untuk menunjang kesejahteraan sosial melalui program 

keluarga berencana. Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk mendalami permasalahan ini 

sehingga dapat terlihat benang merah dari kasus yang terjadi di dalam latar belakang.  

Konstruksi sosial masyarakat terhadap alat kontrasepsi IUD, dalam masyarakat tercipta 

doktrin yang disampaikan oleh mantan pengguna IUD berpengaruh terhadap pemilihan alat 

kontrasepsi seperti dampak negative yaitu IUD dapat bergeser dan menyebabkan kehamilan, 

tidak dapat mencegah dari penyakit menular seksual, dapat terjadi kram untuk jenis tembaga, 

adanya alat kontrasepsi yang diberikan pemerintah pada kenyataannya kurang baik dan terjadi 

alergi seperti keputihan berlebihan serta dapat terjadi perlepasan benang IUD akibat tingkat 

keasaman rahim. Kemudian dampak positifnya adalah IUD, praktis dapat dilepas kapan saja, 

tidak menganggu kesuburan, aman untuk ibu menyusui, tidak membuat gemuk, dan tidak 

menyebabkan alergi pada kulit seperti kulit kusam dan berjerawat. Dampak sosiologis yang 

ditimbulkan oleh dari masyarakat yang memilih/tidak memilih alat kontrasepsi IUD, bagi yang 

memilih IUD karena timbul kesedaran bahwa alat kontrasepsi tersebut memiliki kelebihan 



 

6 
 

minim efek samping, dengan harga yang masih terang mufakat dengan jangka lama 3-5 tahun 

dalam mencegah kehamilan, sedangkan bagi yang tidak memilih IUD dikarenakan berpendapat 

bahwa alat kontrasepsi IUD berharga mahal dapat mempengaruhi perekonomian. 

1. 2 Rumusan Masalah 

1.  Bagaimana konstruksi sosial masyarakat terhadap alat kontrasepsi IUD ? 

2.  Bagaimana konstruksi sosial berkontribusi dalam program KB? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui seberapa besar Perempuan yang memilih IUD sebagai alat 

kontrasepsi. 

2. Untuk membantu program pemerintah yang menyuarakan penggunaan Alat Kontrasepsi 

dan membantu pemerintah dalam merencanakan keluarga berencana lebih baik. 

 

1. 4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan teori-

teori Sosiologi dan pengembangan Sosiologi Pembangunan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi penulis 

Penelitian ini mampu memberikan analisis kritis tentang apa yang dialami pengguna alat 

kontrasepsi modern. 

b.  Manfaat bagi pengambil kebijakan 

Penelitian ini dapat membantu pemerintah dengan menyumbangkan 
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data yang didapat mengenai faktor yang dihadapi para ibu dalam memilih model alat 

kontrasepsi dan juga dapat digunakan untuk bahan 

pertimbangan dalam pengembangan program keluarga berencana serta dijadikan referensi 

yang paling dasar agar dapat melakukan penelitian selanjuatnya tentang program keluarga 

berencana. 

c. Manfaat bagi jurusan sosiologi 

Sebagai bahan tambahan kajian sosiologi dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.3 Manfaat bagi masyarakat 

Agar lebih mengkritisi dampak yang dialami dari hasil penggunaan alat kontrasepsi 

modern dari pengembangan teknologi sains. 

1.5  Definisi Konsep 

1.5.1. Konstruksi sosial 

Suatu kenyataan dan pengetahuan yang dibangun secara sosial terdapat dalam 

fenomena-fenomena yang diakui keberadaannya memiliki karakteristik yang spesifik seperti 

sesuatu yang berasal dari pikiran dan tindakan kemudian dipelihara sebagai yang nyata 

(Berger, 1990:1). 

1.5.2. Masyarakat  

Suatu kelompok manusia yang memiliki hasrat dalam kemasyarakatan, membentuk 

dan membuat aturan yang mengatur kepentingan bersama (Mansur, 2005:22) 

1.5.3. Alat kontrasepsi Intra uterine Device (IUD) 
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Sebuah Alat kontrasepsi berjangka panjang ditempatkan dalam rahim digunkan untuk 

membantu suami istri dalam mengatur kehamilan serta mengontrol jarak  kelahiran (Rosyati  

Pastuti dkk, 2007:71-80). 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian kualitatif atau naturalistik penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 

alamiah, memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh 

makna, hubungan gejala bersifat interaktif, penelitian dilakukan pada objek yang alami 

(berkembang apa adanya) tidak ada manipulasi mengkontruksi situasi sosial yang diteliti 

menjadi lebih jelas dan bermakna. 

Penelitian Kualitatif untuk memahami interaksi sosial yang kompleks dapat diurai 

dengan cara ikut berperan, wawancara mendalam terhadap interaksi sosial, setelahnya akan 

mememukan pola hubungan yang jelas, untuk memahami makna dibalik data yang nampak 

sedangkan gejala sosial tidak bisa difahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan 

seseorang, dengan menunjuk seorang informan yang dirasa tahu tentang kelompok 

masyarakat yang bersangkutan dengan penelitian yang kita ambil sehingga dapat 

memperoleh data-data penting serta dapat memahami lebih dalam suatu permasalahan agar 

dapat menarik kesimpulan, tentang bagaimana panndangan masyarakat terhadap adanya 

keluarga berencana, penggunaan alat kontrasepsi modern sehingga dapat memahami suatu 

permasalahan yang ada dalam masyarkat. Fenomenologi secara umum dikenal sebagai 

pendekatan yang dipergunakan untuk membantu memahami berbagai gejala atau fenomena 

sosial dalam masyarakat. Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia 
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mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubyektivitas (Stefanus 

Nindito, 2005:79-94). 

1.6.2 Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini memakai pendekatan studi kasus yaitu dengan strategi yang bertujuan 

untuk memahami fenomena sosial dalam jumlah kecil, dan terjadi secara alami. Tujuannya 

adalah untuk memberikan deskripsi melalui contoh terperinci untuk menghasilkan atau 

menguji teori tertentu, Fitur khas Studi kasus sering digambarkan sebagai eksplorasi sistem 

terikat fokus penelitiannya terletak difenomena kontemporer (dimasa kini) dalam kehidupan 

nyata, studi kasus sering dilakukan terkait dengan etnografi di mana tujuannya adalah untuk 

menggambarkan dan menafsirkan kelompok sosial dalam latar alami mereka menggunakan 

sejumlah teknik kualitatif selama periode waktu yang panjang. 

Studi kasus sering menggunakan berbagai metode pengumpulan data.  Seperti tehnik 

wawancara, observasi, metode dokumenter dan rekaman audio atau video. Pengumpulan 

data biasanya terlalu lama. Catatan lapangan juga merupakan sumber utama data. Catatan 

lapangan adalah komentar berjalan peneliti untuk dirinya sendiri dan anggota penelitian tim, 

di mana pengamatan, refleksi dan ide-ide yang muncul dicatat. Analisis studi kasus biasanya 

dilanjutkan oleh peneliti yang menyediakan deskripsi pengaturan, mencari tema, 

mengumpulkan data dan membandingkan tema. Bahkan jika penelitian dilakukan dalam satu 

pengaturan, memungkinkan untuk menganalisis data pada berbagai tingkatan. Sedangkan 

penelitian ini mengarah pada deskriptif mencari tahu dasar hubungan antar pribadi, 

menggambarkan sesuatu yang jarang menjadi topik penelitian, menemukan fenomena kunci, 

memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya dilapangan dan menyajikan 

informasi yang bersifat kontradiktif mengenai penelitian yang kita lakukan. 
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Studi kasus memberikan nilai tambah pada penelitian tentang fenomena individual, 

organisasi, sosial, politik. Dapat menyatu dengan keinginan untuk memahami fenomena 

sosial yang kompleks, dengan demikian memungkinkan peneliti mempertahankan 

karakteristik dan makna kehidupan seseorang, perubahan lingkungan sosial. (Bloor Michael 

and Wood Fiona, 2006:27). 

1.6.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Sambiroto, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto 

sebelumnya telah melakukan observasi bagaimana karakteristik, kondisi masyarakat, didesa 

sambiroto melului data yang diambil Pemakaian alat kontrasepsi suntik, pil, Implant, Iud 

dengan adanya kasus kehamilan yang tidak didinginkan dari pemakai suntik sebesar 1%, pil 

sebesar 3 %, Implant,  Iud dan bagaimana solusi yang dinginkan masyarakat khususnya para 

perempuan peneliti akan mencari tahu melalui informan dari desa tersebut yang terkait 

dengan demikian akan memudahkan penelitian mengetahui bagaimana pola hubungan 

masyarakat dan seberapa jauh pemahaman tentang program keluarga berencana, apakah 

penyelenggaraannya sudah mencapai target. 

1.6.4. Teknik Pengumpulan data 

1. Observasi (observation) 

Metode pengumpulan data secara observasi digunakan untuk menghimpun data 

penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar 

terlibat dalam keseharian responden (Sugiono, 2011:227).  

Data yang diperoleh dari Desa Sambiroto adalah masyarakatnya cenderung kurang 

memperhatikan himbauan (rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal sosialisasi dan 



 

11 
 

pengecekan kesehatan), dan sudah menjadi rutinitas dalam segala hal dianggap sebagai 

kewajaran. 

2. Wawancara semiterstruktur     

 Digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang 

diajak wawancara diminta pendapat, dan ide, peneliti mendengarkan secara teliti dan 

mencatat apa yang dikemukakan informan (Sugiono, 2011:233).  

Peneliti disini tidak serta merta mengikuti pertanyaan yang telah diformalkan dan 

dapat mengajukan pertanyaan lain sehingga memungkinkan berdiskusi untuk menemukan 

benang merahnya. Dari wawancara ditemukan bahwa masyarakatnya cendrung mengakui 

sebuah kenyataan yang dipaparkan oleh mantan pengguna IUD dan diakui kebenarannya 

kemudian diterapkan pada tindakan dalam memilih alat kontrasepsi. 

3. Dokumentasi      

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar atau dalam bentuk lainnya dari seseorang, yang merupakan sebagai pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitiannya 

(Sugiono, 2011:240). 

1.6.5. Teknik Pengambilan Sampel 

Menggunakan purposive sampling, purposive sampling adalah salah satu teknik 

sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan 

cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan 

dapat menjawab permasalahan penelitian. menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian 

oleh peneliti itu sendiri (Sugiono, 2011:85). 
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Dalam penelitian ini peneliti memilih Masyarakat Desa Sambiroto, pasangan usia 

subur, dan pengguna alat kontratsepsi (pil, suntik, implant, IUD), tokoh masyarakat, dan 

tokoh agama yang ada di Desa Sambiroto sebagai informan penting untuk menggali 

informasi dalam mencari tahu akar permasalahan yang berhubungan dengan penggunaan 

alat kontrasepsi sehingga dapat carikan solusinya. 

    Non random sampling adalah teknik sampling yang tidak memberikan 

kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. 

Sedangkan ciri khusus sengaja dibuat oleh peneliti agar sampel yang diambil nantinya 

dapat memenuhi kriteria-kriteria yang mendukung atau sesuai dengan penelitian.  

1.6.6. Teknik Analisa Data  

  Analisa data dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan 

setelah selesai penelitian dalam periode tertentu, saat wawancara sudah menganalisis 

jawaban responden (sebagai yang diteliti), jika dirasa kurang peneliti akan melanjutkan 

dengan pertanyaan berikutnya sampai diperoleh data yang kredibel. Miles and Hubermen 

(1984) dalam (Sugiono, 2011:246-266) mengemukakan aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai bertemu 

benang merahnya. Ada tiga  aktivitas analisa data: 

1. Reduksi Data 

 Data diperoleh dilapangan diolah secara rinci dan teliti, merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, fokus pada yang penting dengan demikian memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data. Dalam mereduksi peneliti 

pada tujuan yang ingin dicapai seperti pada penemuan, jika nanti peneliti menemukan 

sesuatu yang dipandang asing ini lah yang akan menjadi pusat perhatian.  
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2. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah berbentuk teks 

narasi.menganalisis berdasarkan informasi apa yang didapatkan di lapangan. Dengan 

mendisplaykan data maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi 

serta merencanakan tindakan seperti apa berdasarkan apa yang difahami peneliti. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan awal bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang 

valid, apabila kesimpulan awal didukung bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan berarti kesimpulannya kredibel. Demikian akan dapat menjawab 

rumusan masalah. Dalam Penelitian Kualitatif kesimpulan merupakan temuan baru yang 

sebeluimnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek 

yang sebelumnya masih remang-remang menjadi jelas. 

4. Keabsahan Data 

Sebuah penelitian harus dapat dipertanggung jawabkan data-data yang diperoleh,untuk 

memeriksa kebenaran data yang peneliti peroleh menggunakan trianggulasi. Trianggulasi 

dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda, selain digunakan untuk 

mengecek kebenaran data juga untuk memperkaya data. Trianggulasi juga berguna untuk 

menyelidiki validitas pendapat peneliti terhadap data, pada penelitian ini peneliti 

memanfatatkan sumber dengan membandingkan data dan mengecek kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh. 
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1.6.7. Triangulasi 

Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada, pada penelitian ini peneliti memanfatatkan sumber dengan membandingkan 

data dan mengecek kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan menggunakan jenis 

tringgulasi, Triangulasi Sumber Untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan 

teknik yang sama, Observasi, Wawancara, Dokumentasi.  

1.6.8. Sumber Data 

Objek penelitian ini adalah pengguna alat kontrasepsi, yang dimana merupakan data 

primer, selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan tenaga kesehatan yang ada di desa 

sambiroto untuk mengumpulkan data dan menguji keakuratan, serta sebagai data tambahan. 

1. Data Primer 

Data yang didapatkan secara langsung dari sumber-sumber data pada obyek 

penelitian, dapat didapatkan melalui Observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, 

melalui wawancara secara langsung dengan pengguna alat kontrasepsi bagaiman dampak 

yang dirasakan selama pemakaian apakah sesuai dengan fakta yang selama ini ada 

dilapangan. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh secara tidak langsung mendapatkannya melalui orang lain 

seperti dari jurnal penelitian, laporan, artikel, buku, website, data yang dimaksudkan 

adalah berapa jumlah ibu rumah tangga serta persentase pemakaian alat kontrasepsi 

didesa sambiroto, apakah sudah menjangkau. 

 


