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ABSTRAK 
Kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) merupakan salah satu metode efektif yang diterima 

oleh masyarakat. Pengguna IUD  dipengaruhi oleh faktor pengetahuan. Pengetahuan merupakan 

kunci untuk memahami dan menerima perubahan, pemahaman yang benar tentang metode 

kontrasepsi IUD akan berdampak pada sikap ibu dalam menggunakan IUD. Tujuan dari 

literature review ini adalah untuk menganalisa hasil penelitian terkait yang berfokus pada  

pengetahuan wanita usia subur tentang metode kontrasepsi IUD. Metode yang digunakan dalam 

literatur review ini menggunakan strategi secara komprehensif dengan melakukan pencarian 

artikel dari media elektronik Google Scholar dan Google Cendekia yang di publikasi mulai 

tahun 2015-2020 dengan kata kunci pengetahuan, wanita usia subur WUS, kontrasepsi dan intra 

uterine devices. Jumlah literature yang dianalisis sebanyak 7 jurnal dan seluruhnya memenuhi 

kriteria.  Hasil review jurnal ini menemukan bahwa mayoritas wanita usia subur memiliki 

pengetahuan yang kurang tentang kontrasepsi IUD, dipengaruhi oleh informasi yang diterima 

tentang kontrasepsi IUD. Kesimpulan dari hasil review jurnal ini adalah pengetahuan yang 

dimiliki wanita usia subur tentang IUD membantu  wanita usia subur WUS dalam mengambil 

keputusan untuk menggunakan IUD.  Faktor yang mempengaruhi penggunaan IUD selain 

pengetahuan seseorang yaitu dukungan suami, kepercayaan dan pemberian informasi. 

Kata kunci: Pengatahuan, Wanita Usia Subur, Kontrasepsi Intra Uterine Devices. 

ABSTRACT 
Intrauterine Device (IUD) contraception is one of the effective methods accepted by the 

public. IUD users are influenced by knowledge factors. Knowledge is the key to understanding 

and accepting change, a correct understanding of the IUD contraceptive method will have an 

impact on the attitude of the mother in using the IUD. The purpose of this review literature is to 

analyze the results of related research that focuses on the knowledge of women of childbearing 

age about IUD contraceptive methods. The method used in the literature review uses a 

comprehensive strategy by searching articles from the google sh\cholar and google cendekia  

electronic media published from 2015-2020 with the keywords knowledge, women of 

childbearing age, contraception and intra-uterine devices. The amount of literature analyzed 

was 7 journals and all of them met the criteria. The results of this journal review found that the 

knowledge of women of childbearing age about IUD contraceptive methods varies starting from 

lacking, sufficient and good, this is influenced by information received about IUD 

contraception. The conclusion from the results of this journal review is the knowledge possessed 

by women of childbearing age about the IUD helping WUS in making the decision to use the 
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IUD. Factors that influence the use of an IUD besides one's knowledge are husband's support, 

trust and information provision. 

 

Keywords: Knowledge, Fertile Age Women, Intrauterine Contraception, Uterine Device.  

PENDAHULUAN 

Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu cara yang efektif untuk mencegah 

resiko kematian ibu dan anak karena dapat menolong pasangan suami istri menghindari 

kehamilan resiko tinggi, disamping itu usaha dalam bidang keluarga berencana adalah 

untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas yaitu keluarga yang sejahtera, sehat, 

maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal. Terwujud melalui penundaan dan 

pengaturan kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi (Saifuddin, 2017). 

 Gerakan KB Nasional telah berhasil mendorong peningkatan peran serta 

masyarakat dalam membangun keluarga kecil yang makin mandiri. Keberhasilan ini 

mutlak harus diperhatikan bahkan terus ditingkatkan karena pencapaian tersebut belum 

merata, kegiatan KB masih kurang dalam pengunaan metode kontrasepsi jangka 

panjang (MKJP) (BKKBN, 2015). Metode kontrasepsi jangka panjang merupakan 

kontrasepsi yang dapat bertahan antara tiga tahun sampai seumur hidup yaitu IUD, 

susuk (Implant) dan kontrasepsi mantap (Vasektomi bagi pria dan Tubektomi bagi 

perempuan). Sedangkan metode kontrasepsi jangka pendek yaitu pil, suntik dan 

kondom (Manuaba, 2015). 

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 

diketahui, bahwa di Indonesia yang menggunakan metode kontrasepsi dengan suntik 

sebanyak 58,25%, pil sebanyak 24,37%, Intra Uterine Devices (IUD) sebanyak 7,23%, 

implant sebanyak 4,16%, Metode Operatif Wanita (MOW) sebanyak 3,13 %, Metode 

Operatif Pria (MOP) sebanyak 1,03%, kondom sebanyak 0,68%, intravaginal tissue 

sebanyak 0,11% dan metode tradisional sebanyak 1,04%. Berdasarkan data Dinas 

Kesehatan Provinsi Bali tahun 2018, tercatat total jumlah KB aktif sebanyak 35.337 

peserta. Dengan persentase sebagai berikut :  3.833 peserta IUD (10,83%), 2.422 peserta 

MOW (6,85%), 1.127 peserta implant (3,18%),  14.081 peserta suntikan (39,84%), 

10.677 peserta pil (30,21%),  1.015 peserta MOP (2,87%) dan  3.182  peserta kondom 

(9,05%) . Jumlah peserta IUD di Provinsi Bali tertinggi di Kabupaten Tabanan 

sebanyak 781 orang (20,37%), kedua Kabupaten Klungkung sebanyak 601 orang 

(15,57%), ketiga Kabupaten Bangli sebanyak 514 orang (13,40%) sedangkan jumlah 



 

peserta IUD terendah terdapat di Kabupaten Gianyar sebanyak 309 orang (8,06%) 

(Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2018).  

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar tahun 2018 tercapai 7.366 

peserta. Tercatat peserta KB aktif pengguna kontrasepsi suntik 3.116 orang (42,3%), 

peserta kontrasepsi pil 1.556 orang (21,1%), peserta kontrasepsi implan 1.128 orang 

(15.3%), peserta kontrasepsi kondom 337 orang (4,6%), peserta kontrasepsi IUD 309 

orang (4,19%), kontrasepsi MOW 204 orang (2,8%), dan peserta kontrasepsi MOP 56 

orang  (0,8%). Jumlah peserta kontrasepsi IUD tertinggi berada di wilayah kerja 

Puskesmas Gianyar I sebanyak 42 orang (13,5%) sedangkan jumlah terndah berada di 

Wilayah Kerja Puskesmas Tampaksiring 2 sebanyak 11 orang (3,55%) (Dinas 

Kesehatan Kabupaten Gianyar, 2018).  

Kontrasepsi Intra Uterine Device merupakan salah satu metoda efektif yang 

diterima oleh masyarakat (Manuaba, 2015).  Intra Uterine Device atau Alat Kontrasepsi 

Dalam Rahim merupakan cara kontrasepsi jangka panjang yang dalam penggunaannya 

mempunyai efektifitas dan tingkat kelangsungan pemakaian tinggi dengan angka 

kegagalan yang rendah dan yang bisa digunakan untuk semua perempuan usia 

reproduksi, setelah melahirkan dan tidak mempengaruhi Air Susu Ibu serta dapat 

digunakan hingga menopause (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2015).  

Pengguna Intra Uterine Devices  dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor misalnya 

faktor minat, faktor pengetahuan, faktor persepsi, faktor tingkat ekonomi, usia, paritas, 

pendidikan (Manuaba, 2015). Pengetahuan menjadi salah satu faktor penggunaan KB 

IUD, dimana pengetahuan terhadap alat kontrasepsi merupakan pertimbangan dalam 

menentukan metode kontrasepsi yang digunakan (Rindiarti, 2017). Pengetahuan 

merupakan kunci untuk memahami dan menerima perubahan, pengetahuan mengenal 

berbagai alat kontrasepsi yang memadai membantu seseorang untuk menentukan pilihan 

dalam ber KB secara lebih tepat. Selain itu pemahaman mengenai alat kontrasepsi yang 

dipilih lengkap dengan efek samping, kontraindikasi dan akses untuk mendapatkan 

kelayakan akan membantu seseorang mengatasi masalah yang akan muncul akibat 

pemakaian tersebut. Pemahaman yang benar tentang metode ber KB akan berdampak 

pada sikap ibu dalam menggunakan metode KB (Destyowati, 2017). 

 

 



 

 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari literature review ini adalah untuk mengetahui gambaran dari hasil-

hasil penelitian terkait yang berfokus pada pengetahuan wanita usia subur tentang 

metode kontrasepsi intra uterine devices. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam literatur review ini menggunakan strategi secara 

komprehensif dengan melakukan pencarian artikel dalam database jurnal penelitian dan 

tinjauan ulang artikel. Pencarian database yang digunakan adalah Google Scholar, dan 

Google Cendekia. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian artikel yaitu 

pengetahuan, wanita usia subur, kontrasepsi intra uterine devices. Kriteria inklusi dari 

artikel yang direview antara lain artikel yang diterbitkan dari periode 1 Januari 2015 

sampai dengan 30 April 2020, artikel yang termasuk ke dalam kelompok ilmu 

keperawatan, artikel yang dapat diakses secara utuh (full text), sedangkan kriteria 

eksklusi dari artikel yang direview antara lain artikel yang tidak termasuk ke dalam 

kategori artikel jurnal. Terdapat 7 artikel yang diperoleh dan semua artikel dianalisis 

karena telah memenuhi kriteria inklusi dan semua artikel kemudian di analisis melalui 

analisis tujuan, kesesuaian topik, metode penelitian yang digunakan, variabel penelitian, 

sampel penelitian dan hasil dari setiap artikel, dari 7 artikel yang di analisis kemudian 

dilakukan ekstraksi data. Ekstraksi data penelitian dibuat dari hasil masing-masing 

artikel penelitian yang diambil intisarinya meliputi judul penelitian, nama peneliti dan 

tahun penelitian dan tahun penerbit, jurnal penerbit, tujuan penelitian, metode 

penelitiannya, dan hasil penelitian. Semua item tersebut dimasukan dalam tabel 

ekstraksi data. 

 



 

HASIL REVIEW JURNAL 

Peneliti Judul  Tujuan Karakteristik 

Sampel 

Metode  Hasil  

 

Widyastuti, 

Ruly Fajar  

(2017) 

 

Gambaran tingkat 

pengetahuan 

wanita usia subur 

tentang KB IUD di 

Desa Ngloro 

Kecamatan 

Saptosari 

Kabupaten Gunung 

Kidul 

Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui 

gambaran tingkat 

pengetahuan wanita usia 

subur tentang KB IUD di 

Desa Ngloro Kecamatan 

Saptosari Kabupaten 

Gunung Kidul 

Bersedia menjadi 

responden 

Tinggal di wilayah 

Desa Ngloro 

Wanita Usia Subur 

berusia lebih dari 35 

tahun 

Penelitian ini 

merupakanpe

nelitian 

Deskriptif 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

Crossectional 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan wanita 

usia subur tentang KB IUD  sebanyak 14.8% responden 

dalam kategori baik, sebanyak 59.3% responden dalam 

kategori cukup  dan sebanyak 25.9% dalam kategori 

kurang. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar 

tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang KB IUD  

dalam kategori cukup sebanyak 59.3% responden 

Rindiarti, 

Ade (2017) 

  

Tingkat 

pengetahuan 

wanita usia subur 

tentang alat 

kontrasepsi IUD di 

BPRB Bina Sehat 

Kasihan Bantul 

Tujuan penelitian untuk 

mengetahui gambaran 

tingkat pengetahuan wanita 

usia subur tentang alat 

kontrasepsi 

IUD. 

Wanita usia subur di 

BPRB Bina Sehat 

yang berusia 15-49 

tahun 

Bersedia menjadi 

responden 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

penelitian 

deskriptif 

kuantitatif 

dengan 

rancangan 

penelitian 

menggunakan 

pendekatan 

Hasil penelitian dapat diketahui  tingkat 

pengetahuan tentang alat kontrasepsi 

IUD sebanyak 16,7% dalam kategori baik, sebanyak 

33,3% dalam kategori scukup dan sebanyak 50%. Hasil 

penelitian ini diketahui bahwa sebagian besar responden 

mempunyai tingkat pengetahuan yang kurang tentang alat 

kontrasepsi 

IUD yaitu 50%. 

 



 

cross 

sectional 

Gunasekara

n, Sanjivan 

(2018) 

 

Gambaran tingkat 

pengetahuan pada 

wanita usia subur 

dalam pemakaian 

kontrasepsi pasca 

persalinan di desa 

gelgel, Klungkung 

Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk  mengetahui 

gambaran tingkat 

pengetahuan pada wanita 

usia subur dalam 

pemakaian kontrasepsi 

pasca persalinan 

 

Sudah menikah, 

Berusia 15 s/d 49 

tahun  

Bertempat tinggal di 

desa Gelgel, 

klungkung 

Bersedia menjadi 

responden penelitian 

Desain 

penelitian ini 

adalah 

deskriptif 

cross-

sectional 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan pada 

wanita usia subur dalam pemakaian kontrasepsi pasca 

persalinan sebanyak 39,1 % dalam kategori baik, sebanyak 

54, 3% dalam kategori sedang dan  sebanyak 6,5% dalam 

kategori kurang. Hasil penelitian ini diketahui bahwa 

sebagian besar responden mempunyai pengetahuan yang 

sedang  pemakaian kontrasepsi pasca persalinan yaitu 

54,3%. 

Rofikoh 

(2019) 

 

Gambaran tingkat 

pengetahuan 

pasangan usia 

subur tentang 

kontrasepsi 

hormonal dan 

non hormonal di 

Desa Simpar 

Kabupaten Batang 

Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui gambaran 

tingkat pengetahuan 

pasangan usia subur 

tentang kontrasepsi 

hormonal dan 

non hormonal 

 

Wanita usia subur di 

Desa Simpar yang 

berusia 15-49 tahun 

Bersedia menjadi 

responden 

Desain 

penelitian 

yang 

digunakan 

peneliti 

adalah 

deskritif 

dengan 

pendekatan 

survey 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan usia subur 

sebagian besar memiliki pengetahuan tentang kontrasepsi 

hormonal baik yaitu sebanyak 143 responden (61,1%) 

dan pengetahuan kurang sebanyak 91 responden (38,9%). 

Pengetahuan tentang kontrasepsi non hormonal baik yaitu 

sebanyak 136 responden (58,1%) 

dan pengetahuan kurang sebanyak 98 responden (41,9%). 

Hladky, 

Katherine 

(2015) 

 

Women’s 

Knowledge About 

Intrauterine 

Contraception 

To survey knowledge and 

attitudes about intrauterine 

contraception (IUC) 

among 

Reproductive-aged 

women in the Saint 

Louis, Missouri 

Survey 

randomly 

selected 

Respondent’s knowledge about IUC was modest. Most 

respondents (79%) had heard of IUC, were aware IUC is 

used to prevent pregnancy (85%), and indicated that IUC 

does not prevent acquisition of a sexually transmitted 



 

reproductive-aged women 

in the Saint Louis, 

Missouri 

infection (98%). The most commonly cited 

reasons to use IUC included prevention of pregnancy 

(59%), convenience (36%), and 

favorable side effect profile (28%). 

Chakrabort

y, Nirali 

(2015) 

 

Knowledge and 

perceptions of the 

intrauterine 

device among 

family planning 

providers in Nepal 

This research contributes 

to an understanding of 

providers’ IUD perceptions 

in low-resource 

environments, and 

increases evidence for IUD 

task-sharing and private 

sector involvement. 

Reproductive-aged 

women in Nepal 

A cross-

sectional 

analysis by 

cadre and 

sector 

Results: On average, providers answered 21.5 of 35 

questions correctly, for a score of 61.4%. Providers scored 

the 

lowest on IUD medical eligibility 

 

Borges, 

Ana Luiza 

(2016) 

 

Knowledge about 

the intrauterine 

device and interest 

in using it among 

women users of 

primary care 

services  

To analyze the level of 

knowledge about the 

intrauterine device, the 

interest in using it and the 

relationship 

between these events 

among women in 

reproductive age. 

Household-dwelling 

individuals 15 years of 

age or older 

Cross-

sectional 

survey 

The findings indicate level 

knowledge of the IUD as much as 65% in the good 

category, 25% in the medium category and as much 

as 5% in the medium category. 

 

 

 



 

PEMBAHASAN 

Pengetahuan merupakan kunci untuk memahami dan menerima perubahan, 

pengetahuan mengenal berbagai alat kontrasepsi yang memadai membantu seseorang 

untuk menentukan pilihan dalam ber KB secara lebih tepat. Selain itu pemahaman 

mengenai alat kontrasepsi yang dipilih lengkap dengan efek samping, kontraindikasi 

dan akses untuk mendapatkan kelayakan akan membantu seseorang mengatasi masalah 

yang akan muncul akibat pemakaian tersebut. Pemahaman yang benar tentang metode 

ber KB akan berdampak pada sikap ibu dalam menggunakan metode KB (Simanjuntak, 

dalam Rindiarti, 2017). Beberapa penelitian terkait pengetahuan wanita usia subur 

tentang metode kontrasepsi intra uterine devices menunjukkan hasil yang berbeda. 

Penelitian Rindiarti (2017) tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang alat 

kontrasepsi IUD sebagian besar dengan kategori kurang, hasil yang sama didapatkan 

oleh Hladky (2015) yang menemukan bahwa pengetahuan  wanita usia subur di St. 

Louis Amerika Serikat tentang kontrasepsi intra uterine devices masih kurang.  

Menurut Rindiarti (2017) pengetahuan wanita usia subur sebagian besar dalam 

kategori kurang tentang IUD dikaitkan dengan kurangnya informasi tentang berbagai 

metode kontrasepsi termasuk IUD dan manfaatnya yang diberikan oleh petugas 

kesehatan, sehingga wanita usia subur tidak hanya mendengar informasi yang bersifat 

negatif dari tetangga, disamping dipengaruhi oleh informasi. Penyebab yang sama juga 

diungkapkan  oleh Hladky (2015) bahwa terbatasnya informasi yang diterima oleh 

wanita usia subur tentang IUD khusunya tentang dampak dimana responden  memiliki  

kekhawatiran bahwa IUD dikaitkan dengan komplikasi seperti infeksi, infertilitas, dan 

kanker.  

Hasil penelitian tersebut mendukung teori Hidayati (2017) sumber informasi 

menjadi salah satu yang mempengaruhi tingkat pengetahuan wanita usia subur. 

Informasi bisa diberitakan lewat penyuluhan atau selebaran-selebaran seperti leaflet 

atau media komunikasi, dengan adanya informasi dari tenaga kesehatan tingkat 

pengetahuan wanita usia subur semakin meningkat terutama tentang kontrasepsi IUD.  

Hartanto (2016) juga mengungkapkan bahwa pengetahuan calon akseptor tentang suatu 

alat kontrasepsi salah satunya dipengaruhi oleh informasi yang diperolehnya. Setiap 

tenaga kesehatan berkewajiban memberikan informasi dan motivasi yang dan benar 



 

tentang alat kontrasepsi kepada wanita usia subur WUS sehingga mempunyai 

pengetahuan yang cukup dan memiliki kesadaran dalam mengikuti gerakan KB. 

Hasil penelitian Widyastuti (2017) menemukan tingkat pengetahuan wanita usia 

subur tentang KB IUD di Desa Ngloro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul 

sebagian besar dalam kategori cukup baik. Banyak wanita usia subur WUS yang 

mempunyai pengetahuan cukup baik tentang KB IUD dikarenakan responden hidup 

dilingkungan yang secara sosial di masyarakat. Dimana masyarakat sering berkumpul 

dalam bertukar informasi. Lingkungan memberikan pengaruh pertama bagi 

seseorang,dimana seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang 

buruk tergantung pada sifat kelompoknya. Cara berpikir seseorang akan dipengaruhi 

lingkungannya dalam memperoleh suatu pengalaman dan pembentukan sikap kita. 

Menudukung teori Mubarak (2015) wanita usia subur yang mempunyai pengetahuan 

baik tentang KB IUD di karenakan sering mendengar tentang apa itu IUD atau spiral, 

responden bisa mendapatkan pengetahuan tersebut dari berbagai sumber informasi yang 

diberikan lewat selebaran-selebaran seperti lefleat atau media komunikasi. Kemudahan 

untuk memproleh suatu informasi dengan membantu mempercepat seseorang untuk 

memperbaiki pengetahuan yang baru. pengetahuan disamping dipengaruhi oleh 

informasi yang diterima juga dipengaruhi oleh umur. Sampel pada penelitian  

Widyastuti (2017)  sebagian besar dalam usia muda, hal ini sesuai dengan teori 

Notoatmodjo (2014) semakin dewasa usia akan berpengaruh terhadap tingkat 

pengetahuan yang dimiliki dan bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut. Jika 

seseorang itu memiliki umur yang cukup maka akan memiliki pola pikir dan 

pengalaman yang matang pula, umur akan sangat berpengaruh terhadap daya tangkap 

sehingga pengetahuan yang diperoleh akan semakin baik. 

Hasil yang sama juga didapatkan oleh  Gunasekaran (2018) yang menemukan  

tingkat pengetahuan pada wanita usia subur dalam pemakaian kontrasepsi pasca 

persalinan di Desa Gelgel, Klungkung sebagian besar dalam kategori  cukup baik. 

Menunjukkan bahwa wanita usia subur telah mengetahui dan memahami tentang 

kontrasepsi IUD yang meliputi pengertian, cara kerja, macam-macam, keuntungan, 

kerugian dan efek samping kontrasepsi IUD. Wanita usia subur yang menggunakan 

kontrasepsi IUD  memiliki pengetahuan baik  karena telah memperoleh informasi 

sebelumnya tentang kontrasepsi IUD. Informasi tentang kontrasepsi IUD dapat 



 

diperoleh wanita usia subur pada saat menentukan keputusan untuk menggunakan 

kontrasepsi IUD. Sesuai dengan teori Notoatmodjo (2014) pengetahuan adalah 

kelompok atau informasi yang terdapat dalam pikiran manusia yang diperoleh dari 

proses belajar dan pengetahuan yang dimiliki seseorang berbeda-beda, tergantung pula 

dari cara dan kemampuan untuk memperoleh sumber informasi atau bacaan yang 

berguna untuk memperluas kemampuan berfikir, seseorang yang memiliki pengetahuan 

yang kurang dapat di sebabkan ketidakmampuan untuk memperoleh sumber informasi 

atau bacaan dan sebaliknya apabila seseorang mampu memperoleh sumber informasi 

atau bacaan maka pengetahuannya akan baik pula. Sedangkan menurut Mubarak (2015) 

mengatakan kemampuan yang lebih baik  untuk mendapatkan informasi baik dari media 

massa maupun dari petugas kesehatan, sangat berpengaruh terhadap pengetahuan 

responden tentang kontrasepsi IUD karena semakin baik kemampuan seseorang untuk 

mendapatkan informasi maka akan timbul pandangan atau perasaan yang disertai 

kecenderungan untuk bertindak kearah yang lebih baik memahami informasi yang 

diberikan sehingga pengetahuan yang dimiliki akan semakin baik. 

Penelitian Rasnawati (2017) menemukan alasan wanita usia subur menggunakan 

IUD antara lain IUD merupakan alat kontrasepsi yang sangat efektif dan pemakaian 

jangka panjang yang tidak perlu untuk mengingat-ingat, tidak mengganggu produksi 

ASI, selain itu WUS juga mempunyai alasan kalau mereka menggunakan alat 

kontrasepsi IUD karena pada saat melahirkan menggunakan jaminan kesehatan dari 

petugas kesehatan langsung memasangkan IUD dan juga saat ada safari KB yang 

diselenggarakan gratis oleh pemerintah. 

Menurut Hartanto (2016) selain pengetahuan, penggunaan metode kontrasepsi 

IUD dapat dipengaruhi oleh dukungan suami, seorang wanita jika suaminya mendukung 

kontrasepsi, kemungkinan dia menggunakan kontrasepsi meningkat, sebaliknya ketika 

wanita merasa gugup berkomunikasi dengan suaminya tentang kontrasepsi atau 

suaminya membuat pilihan kontasepsi, kemungkinan dia menggunakan metode 

kontrasepsi menurun. Menurut Hidayati (2017) kepercayaan merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi   penggunaan metode kontrasepsi IUD, agama dan 

kepercayaan juga dapat mempengaruhi orang dalam pemilihan metode kontrasepsi 

karena adanya aturan yang ditetapkan dalam ajaran yang dianut. KB bukan hanya 

masalah demografi dan klinis tetapi juga mempunyai dimensi sosial-budaya dan agama, 



 

khususnya perubahan sistim nilai dan norma masyarakat. Oleh karena itu KB perlu 

mendapat dukungan masyarakat, termasuk tokoh agama. Menurut  Manuaba (2015) 

pemberian informasi merupakan salah satu  faktor yang mempengaruhi   penggunaan 

metode kontrasepsi IUD. Pemberian informasi yang memadai mengenai efek samping 

alat kontrasepsi, selain akan membantu klien mengetahui alat yang cocok dengan 

kondisi kesehatan tubuhnya, juga akan membantu klien menentukan pilihan metode 

yang sesuai dengan kondisinya.  

Penelitian yang ditelaah dalam artikel ini membuktikan bahwa pengetahuan yang 

dimiliki wanita usia subur tentang IUD membantu WUS dalam mengambil keputusan 

untuk menggunakan IUD.  Faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang yaitu 

pendidikan, umur, dan informasi sehingga tenaga kesehatan khususnya perawat agar 

memberikan akses informasi tentang alat kontrasepsi IUD atau spiral, baik melalui 

penyuluhan, pembagian leafleat, poster dan media informasi lain sehingga dapat 

meningkatkan pengetahuan akseptor KB tentang alat kontrasepsi IUD 

SIMPULAN 

Kesimpulan dari hasil review jurnal ini adalah mayoritas wanita usia subur 

memiliki pengetahuan yang kurang tentang kontrasepsi IUD. Pengetahuan yang dimiliki 

wanita usia subur tentang IUD membantu WUS dalam mengambil keputusan untuk 

menggunakan IUD.  Faktor yang mempengaruhi penggunaan IUD selain pengetahuan 

seseorang yaitu dukungan suami, kepercayaan dan pemberian informasi. 

 

SARAN 

1. Bagi Puskesmas 

Melakukan penyuluhan kesehatan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan 

WUS tentang kontrasepsi IUD, menyediakan leaflet dan poster tentang kontrasepsi 

mantap serta membuat program konseling KB kepada WUS. 

2. Bagi Perawat 

Lebih meningkatkan dalam pemberian informasi secara lengkap tentang KB terutama 

KB IUD 

 

 



 

3. Masyarakat Khusunya Wanita Usia Subur WUS 

Para wanita usia subur hendaknya lebih aktif mencari informasi tentang KB IUD 

dengan melakukan konseling yang mendalam dengan tenaga kesehatan  

4. Kepada penelitian berikutnya  

Peneliti selanjutnya, disarankan agar meneliti kebiasaan merokok orang tua dan 

faktor psikologis remaja yang dapat mempengaruhi perilaku serta memperbanyak 

variabel independen dikarenakan masih ada beberapa variabel-variabel di luar 

penelitian yang mempengaruhi perilaku merokok pada remaja. 
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