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Angka pencapaian KB aktif Norplant di Indonesia maupun di Jateng 
menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, namun peningkatan ckupan 
ini belum merata di semua wilayah terutama daerah pantai utara Jateng. 
untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor uang 
berhubungan dengan pengetahuan, sikap penggunaan alat kontrasepsi 
Norplant, yang nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan kajian untuk 
pengembanandan peningkatan jumlah akseptor. 

penelitian ini merupakan penelitian eksplanatory (penjelasan) dengan 
metode survey dan menurut caranya dengan pendekatan cross sectional 
(belah lintang). Jumlah sampel sebanyak 140 responden yang diambil 
secara systematic random sampling. data yang diperoleh meliputi data 
primer melalui kuesioner, dan data sekunder yang diambil dari data 
monografi kecamatan Bojong. Hasilnya kemudian dianalisa secara deskriptif 
dan secara analitik. 

Dari analisa diskriptif diperoleh hasil sebagian besar responden berumur 26-
35 tahun (42,14%) dan tingkat pendidikan responden sebagian besar tidak 
tamat SD (62,14%). Pekerjaan responden sebagian besar buruh (39,29%), 
jumlah anak yang dipunyai sebgain besar lebih dari dua (67,14%), serta 
sebagian besar pernah ber KB sebelumnya (82,86%). Pengetahuan 
responden tentang kontrasepsi Norplant sebagian besar kurang 
(49,29%)dan sikap responden terhadap Norplan sebagian besar cukup 
(56,43%). 

Dari hasil uji statistik dengan Khi Kuadrat dapat diketahui adanya perbedaan 
yang bermakna pada hubungan antara umur, pendidikan, jumlah anak 
dengan pengetahuan responden. Demikian juga ada perbedaan yang 
bermakna pada hubungan antara umur, pendidikan, jumalh anak dengan 
sikap responden, serta tidak ada perbedaan yang bermakna pada hubungan 
antar pekerjaan dan riwayat ber KB dengan sikap responden. 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan PLKB selaku petugas/pengelola KB 
pada posisi garis terdepan perlu meningkatkan pngetahuan masyarakat 
tentang kontrasepsi Norplant mengenai keuntungan, efek samping serta 
waktu pemasangan. Mengikutsertakan key Person (tokoh masyarakat, tokoh 
agama dll) dlama upaya meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat 
tentang kontrasepsi Norplant. Akseptor yang sudah mempunyai sikap positif 
perlu dilibatkan sebagai motivator serta perlu penelitian pengetahuan dan 
sikap akseptor lain terhadap kontrasepsi Norplant. 
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