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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP, 

HIPOTESIS 

 

2.1 Retensi Memori 

Memori atau yang sering disebut sebagai ingatan merupakan proses 

biologi dimana terdapat kumpulan reaksi elektrokimia rumit yang diaktifkan 

melalui saluran indrawi dan disimpan dalam jaringan syaraf yang sangat 

rumit dan unik diseluruh bagian otak.9 Tahapan dalam pembentukan memori 

mencakup proses encoding (penyandian), storage (penyimpanan),  dan 

retrieval (memanggil kembali). Penyandian (encoding) adalah pemasukan 

pesan dalam memori, dibagi menjadi tiga macam: 

1. Penyandian akustik, informasi yang disandikan dalam memori, 

memasuki penyandian tertentu dan informasi yang diterima terdiri dari 

butiranbetiran verbal seperti angka, huruf dan kata. 

2. Penyandian visual, yakni informasi yang disandikan dalam memori 

berdasarkan apa yang dilihat. 

3. Penyandian makna, dalam penyandian ini materi verbal didasarkan 

pada makna disetiap kata. Penyandian ini terjadi jika butir itu adalah 

kata yang terisolasi, tetapi akan lebih jelas jika butir butir itu adalah 

kalimat. Dengan begitu memori disimpan dalam bentuk jaringan-

jaringan diseluruh bagian otak sesuai dengan pengkodeannya.10 
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Penyimpanan (storage), yaitu penyimpanan informasi dalam memori, 

diperkirakan proses ini berjalan dengan sendirinya tanpa pengarahan 

langsung dari subjek dan biasanya sangat sukar untuk melupakannya. 

Pemanggilan (retrieval), memanggil kembali apa yang telah disimpan atau 

proses mendapatkan informasi yang disimpan, seperti membawa kembali 

pengalaman masa lalu.9 

 

Gambar 1. Tahapan dalam Memori 

Kemampuan untuk membentuk memori bisa didapatkan melalui 

stimulus visual maupun audio. Stimulus-stimulus tersebut akan masuk dan 

diproses secara asimetri di otak. Stimulus yang masuk pada telinga kiri akan 

diproses di hemisfer kanan dan bersifat melodi musik, sedangkan stimulus 

yang masuk melalui telinga kanan akan diproses di hemisfer kiri yang lebih 

peka dalam menangkap rangsangan-rangsangan seperti kata-kata, angka, dan 

konsonan.11,12 

Salah satu model memori yang ada adalah model memori Atkinson dan 

Shiffrin yang membagi memori menjadi tiga tempat penyimpanan, yaitu 

memori sensori, memori jangka pendek (short term memory), dan memori 

jangka panjang (long term memory). Ketiga macam memori tersebut saling 

berkaitan erat. Suatu informasi akan diteruskan ke dalam memori jangka 

pendek dan sebagian informasi hilang. Kemudian, melalui suatu proses 
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seleksi informasi diteruskan ke dalam memori jangka panjang dan yang tidak 

diteruskan akan dilupakan.11 

Hal-hal yang berasal dari ingatan jangka pendek dapat diubah untuk 

disimpan menjadi ingatan jangka panjang oleh hipokampus. Hipokampus 

(terletak diantara lobus temporal otak) dan bagian media lobus temporal 

(bagian yang terletak paling dekat dengan garis tengah badan) juga berperan 

dalam proses penggabungan ingatan (memory consolidation). Konsolidasi 

ingatan yaitu perubahan secara fisik, psikologis yang berlangsung terus 

menerus selama terjadinya organisasi otak dan informasi ulang yang dapat 

merupakan bagian dari memori permanen. Setelah sebagian informasi masuk 

kedalam ingatan jangka panjang, sebagian lagi masih dalam proses 

transformasi,  sebagian lagi terlupakan sebelum dia disimpan secara 

menetap. Kelihatannya hipokampus dan daerah media temporal berperan 

dalam formal dan pembentukan memori, dan tidak sebagai tempat 

penyimpanan permanen (menetap) sehingga pada kerusakan daerah ini 

memori yang lalu tetap utuh, sedangkan memori yang baru terjadi atau belum 

sempat tersimpan akan terganggu. Terjadi kehilangan kapasitas 

pembentukan ingatan jangka panjang yang baru, sedangkan ingatan jangka 

pendek tidak terganggu, dan kehilangan perubahan dari ingatan jangka 

pendek ke ingatan jangka panjang pada seluruh tahapan belajar.13 

Pada saat mempelajari sesuatu, bagian temporal membentuk hubungan 

dengan tempat penyimpanan memori didaerah lain diotak, terutama bagian 

lain dikorteks. Interaksi ini membutuhkan waktu beberapa tahun selama 
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berlangsungnya reorganisasi memori. Reorganisasi ini melibatkan physical 

remodelling dari sirkuit neural . Pada suatu saat dimana reorganisasi dan 

remodeling selesai, bila memeori telah tersimpan secara menetap di korteks, 

daerah temporal tidak lagi dibutuhkan untuk membantu retensi memori atau 

pemanggilan ulang.13 

Pada manusia, hipokampus, amigdala dan struktur yang berhubungan 

berperan pada konsolidasi memori dan pada perubahan memori deklaratif 

menjadi ingatan jangka panjang. Daerah thalamus berperan pada initial 

coding pada informasi deklaratif tertentu. Proses belajar deklaratif pada 

manusia dilakukan oleh lobus temporalis dan bagian dari thalamus.13 

Memori dalam kamus psikologi diartikan sebagai fungsi mental yang 

komplek untuk mengingat kembali apa yang pernah dialami dan dipelajari 

dan bisa melakukan retention. Retention sendiri memiliki makna sebagai 

penyimpanan dalam memori terhadap sesuatu yang telah dipelajari supaya 

dapat dipakai dalam recall.14 Ada tiga faktor yang mempengaruhi retensi 

memori, yaitu: materi yang dipelajari pada permulaan (original learnig), 

belajar melebihi penguasaan (overlearning), dan pengulangan dengan 

interval waktu (spaced review).15 Recall artinya suatu tipe pengembalian 

memori dimana dengan isyarat minimum seseorang dapat mengingat 

kembali pengalaman atau informasi yang dipelajari sebelumnya.14 
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Memori dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah : 

a. Efek posisi serial (the serial position effects) 

Sejumlah informasi, item atau objek yang disajikan secara berurutan 

mempengaruhi memori seseorang. Item-item atau objek yang berada pada 

posisi atau urutan bagian awal (depan) dan juga akhir (belakang) akan 

cenderung di ingat lebih baik daripada item-item atau objek yang berada 

diurutan tengah. Informasi atau item-item yang terletak dibagian awal akan 

lebih dulu memasukkan ingatan jangka pendek sehingga memungkinkan 

dilakukan pengulangan di dalam pikiran secara memadai untuk kemudian 

dipindahkan dalam ingatan jangka panjang. Bagi informasi yang terletak di 

tengah, urutan ketika memasuki ingatan jangka pendek bersamaan waktunya 

dengan proses pengulangan informasi dibagian depan, sehingga hanya 

sedikit kapasitas bagi pengulangan kembali informasi yang terletak di 

tengah, dengan demikian informasi tersebut belum sampai dipindahkan ke 

ingatan jangka panjang. Dan informasi di akhir bagian masih berada pada 

ingatan jangka pendek pada waktu di-recall. 

b. Keahlian (expertise) 

Orang akan lebih mudah mengingat informasi baru dengan baik apabila 

memiliki latar belakang pengetahuan yang cukup baik dibidang tersebut. 

c. Pemberian kode khusus (encoding specificity) 

Prinsip pemberian kode khusus adalah seseorang akan mudah 

mengingat kembali suatu peristiwa yang terjadi hanya jika sesuai dengan 

bekas yang ditemukan didalam memorinya. 
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d. Emosi dan efek 

Pertama,”Pollyanna Principles” yaitu suatu informasi yang secara 

emosi menyenangkan biasanya diproses lebih efesien dan tepat daripada 

informasi yang mengandung kesedihan. Kedua, kesamaan suasana hati 

(mood congruence) yaitu memori menjadi lebih baik juka bahan yang di 

pelajari sama dengan suasana hati yang berlangsung pada saat itu. De porter 

dan Hernarcki, dalam Quantum Learning menegaskan bahwa informasi akan 

dapat kita ingat dengan baik apabila informasi tersebut dicirikan oleh kualitas 

ososiasi indera, konteks emosional, kualitas yang menonjol atau berbeda, 

asosiasi yang intens dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Memori seseorang 

dipengaruhi oleh tingkat perhatian, minat, daya konsentrasi, emosi dan 

kekelahan. Semakin kuat minat dan atensi maka semakin melekat informasi 

yang diterima. Emosi yang menyenangkan atau menyedihkan mempunyai 

kontribusi dalam daya ingat seseorang terhadap suatu peristiwa.16 

Informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang bersifat 

permanen, tetapi bukan berarti bahwa kelupaan tidak pernah terjadi. 

Kegagalan mengingat informnasi yang disimpan dapat  terjadi karena tidak 

adanya petunjuk yang tepat atau efektif. Petunjuk yang tepat dapat berupa 

konteks, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa, tempat, dan perasaan 

saat informasi diberikan. Kelupaan dapat diminimalkan dengan 

menggunakan mnemonic, yaitu strategi mengorganisasikan informasi secara 

visual atau verbal. Retensi memori atau bertahannya ingatan tidak mudah 

dilupakan dengan pengulangan materi yang diberikan berulangkali, 
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penggunaan tabel, diagram, dan gambar-gambar dapat pula membantu agar 

memori tidak cepat terlupakan.10,12 

 

2.2 Promosi Kesehatan 

Promosi Kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, 

agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan 

yang bersumberdaya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan 

didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.17 Prinsip dari 

promosi kesehatan adalah pemberdayaan, partisipatif, holistik, inter-

sektoral, adil, berkelanjutan, dan multi-strategi. Berdasarkan prinsip-prinsip 

tersebut, promosi kesehatan  memungkinkan individu atau masyarakat untuk 

merasa memiliki daya dalam mempengaruhi kesehatan mereka dengan 

terlibat dalam tahap perencanaan, pelaksaan, dan evaluasi untuk mendorong 

kesehatan fisik, mental, sosial, dan spiritual melalui kolaborasi dengan 

berbagai instansi terkait berdasarkan kesetaraan dan keadilan sosial untuk 

membawa perubahan dan mempertahankannya dengan menggunakan 

berbagai pendekatan.18 

Strategi promosi kesehatan paripurna teridri dari (1) pemberdayaan, 

yang didukung oleh (2) bina suasana dan (3) advokasi, serta dilandasi 

semangat (4) kemitraan.17 Pendekatan paripurna untuk strategi promosi 

kesehatan memerlukan berbagai intervensi diantaranya kebijakan yang baik, 

peraturan dan perundang-undangan, intevensi ekonomi, lingkungan yang 
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mendukung, kesadaran dan keterlibatan masyarakat, pengembangan 

masyarakat, target intervensi yang jelas, koordinasi strategis, pembangunan 

kemitraan, dan pembangunan kapasitas.19   

Gambar 2. Bagan strategi promosi kesehatan paripurna 

Pelaksana promosi kesehatan terbagi menjadi dua kategori, yaitu setiap 

petugas kesehatan dan petugas khusus promosi kesehatan. Setiap petugas 

kesehatan wajib melakukan promosi kesehatan berupa pemberdayaan, yaitu 

memfasilitasi pasien/klien agar memiliki pengetahuan, kemauan, dan 

kemampuan untuk mencegah dan atau mengatasi masalah kesehatannya, 

tetapi tidak memiliki tugas utama untuk melakukan semua strategi promosi 

kesehatan. Petugas khusus promosi kesehatan diharapkan dapat membantu 

pemberdayaan, namun dikarenakan keterbatasan SDM belum dapat 

dimungkinkan ada di setiap Puskesmas.17 

Langkah-langkah pelaksaan promosi kesehatan dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu langkah-langkah promosi kesehatan di Puskesmas dan 

langkah-langkah promosi kesehatan di masyarakat. Langkah-langkah 

promosi kesehatan di masyarakat mencakup pengenalan kondisi wilayah, 

identifikasi masalah kesehatan, survei mawas diri, musyawarah desa atau 

Advokasi 

Kemitraan Pemberdayaan 

Bina Suasana 

Masyarakat. 

Perilaku mencegah 

dan mengatasi 

masalah kesehatan 
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kelurahan, perencanaan partisipatif, pelaksaan kegiatan, dan pembinaan 

kelestarian.17 

Sasaran upaya promosi kesehatan terdiri dari sasaran primer, sasaran 

sekunder, dan sasaran tersier. Sasaran primer adalah pasien, individu sehat, 

dan keluarga (rumah tangga) sebagai komponen dari masyarakat yang 

diharapkan mengubah perilaku hidup mereka. Sasaran sekunder promosi 

kesehatan adalah pemuka masyarakat baik pemuka informal (misalnya 

pemuka adat, pemuka agama, dan lain-lain) maupun pemuka formal 

(misalnya pelayan kesehatan, pejabat pemerintah, dan lain-lain), organisasi 

kemsyarakatan, dan media massa yang diharapkan sebagai panutan dalam 

mempraktikkan perilaku hidup sehat. Sedangkan sasaran tersier promosi 

kesehatan adalah para pembuat kebijakan publik yang berupa peraturan 

perundangan-undangan di bidang kesehatan dan di bidang lain yang 

berkaitan serta mereka yang dapat memfasilitasi atau menyediakan sumber 

daya.17 

2.3 Penyuluhan 

Penyuluhan adalah salah satu bentuk KIE (Komunikasi, Informasi, 

Edukasi) yang dapat dijabarkan sebagai suatu proses penyampaian isi pesan 

yang berupa data dan fakta untuk diketahui dan dimanfaatkan oleh berbagai 

pihak, dari seseorang pada pihak lain untuk mendapat tanggapan dengan 

tujuan mendorong terjadinya perubahan (pengetahuan, sikap, perilaku, dan 

keterampilan) seseorang, kelompok, dan masyarakat.4,20  Tujuan penyuluhan 

diantaranya meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat 
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secara wajar, meletakkan dasar bagi mekanisme sosio-kultural yang dapat 

menjamin berlangsungnya proses penerimaan, mendorong terjadinya proses 

perubahan perilaku kearah yang positif sehingga masyarakat 

menjalankannya secara mantap sebagai perilaku sehat dan 

bertanggungjawab.4 

Tantangan yang akan dihadapi untuk mencapai tujuan penyuluhan 

adalah adanya resistensi, oposisi, dan konflik untuk itu perlu ada prinsip-

prinsip yang perlu ditaati selama menyusun dan menjalankan penyuluhan 

diantaranya sistematis, realistis, taktis, strategis, dan berani. Berbagai 

metode yang dapat dilakukan dalam pelaksaan penyuluhan adalah sebagai 

berikut : 

1. Penyuluhan perorangan, seperti kunjungan rumah pada saat 

melakukan pendataan kasus maupun pada saat warga berkunjung ke 

Posyandu, Poskesdes, atau Puskesmas. 

2. Penyuluhan kelompok, seperti pada saat pertemuan kelas Ibu, forum 

pengajian atau majelis taklim, khotbah jumat, khotbah minggu, 

kunjungan Posyandu, pertemuan PKK. 

3. Penyuluhan massa, dapat dilakukan pada saat digelarnya kesenian 

tradisional, pemutaran film, ceramah umum. Selain itu penyuluhan 

massa juga dapat dilakukan melalui pemasangan media massa seperti 

poster dan spanduk di tempat-tempat keramaian sesuai dengan 

kelompok sasaran.4 
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Penyuluhan yang bersifat persuasif, efektif dan langsung terbukti 

meningkatkan perubahan sikap populasi berupa penggunaan kontrasepsi 

jangka panjang pada wanita.21 Intervensi promosi kesehatan berupa 

penyuluhan pada pasangan usia subur meningkatkan penggunaan kondom 

dan memori untuk menggunakan kondom secara berkelanjutan.22 Dari 759 

wanita yang mengunjungi klinik pelayanan kontrasepsi untuk mendapatkan 

penyuluhan penggunaan kontrasepsi, 96% diantaranya menggunakan 

kontrasepsi untuk mengurangi penyebaran infeksi menular seksual dengan 

rincian 82% menggunakan kondom dan 14% menggunakan kontrasepsi 

selain kondom. Program penyuluhan penggunaan kontrasepsi penting untuk 

dilakukan secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena 

perbedaan persepsi masyarakat dengan latar belakang ras yang berbeda.23 

 

 

2.4 Media Promosi Kesehatan 

Media promosi kesehatan adalah salah satu unsur dalam komunikasi 

yang berperan penting sebagai perantara dalam penyampaian pesan dari 

pemberi promosi kesehatan pada penerima promosi kesehatan. Efektivitas 

promosi kesehatan yang dilaksanakan salah satunya tergantung pada 

ketepatan media yang digunakan.4 Media promosi kesehatan yang digunakan 

untuk penyuluhan diperlukan untuk membantu sasaran mengerti dan 

mengingat dengan baik serta mengatasi masalah kesulitan dalam bahasa.24 
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Media promosi kesehatan dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan 

sifatnya, diantaranya adalah 

1. Media komunikasi audial, yaitu alat komunikasi yang ditangkap dan 

dipahami melalui alat pendengaran, contohnya adalah intercom, radio, 

serta tape recorder 

2. Media komunikasi visual, yaitu komunikasi yang ditangkap dan 

dipahami melalui alat penglihatan, contohnya adalah surat KIE kit, 

surat kabar, faksimili, majalah, buku, buletin, dan sejenisnya. 

3. Media komunikasi audio-visual, yaitu alat komunikasi yang 

ditangkap dan dipahami melalui alat pendengaran dan penglihatan, 

contohnya televisi, film layar lebar, compact disc, internet, dan 

sejenisnya.4  

Pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) media promosi kesehatan 

yang digunakan saat penyuluhan adalah media luar ruang seperti billboard, 

poster, dan mural, media massa cetak seperti koran, majalah, buku, dan 

tabloid, media massa elektronik seperti televisi, radio, radio komunitas, dan 

internet, media jejaring sosial, leaflet dan brosur.25 

Media promosi kesehatan untuk penyuluhan belum memberikan 

kepuasan pada individu sasaran.24 Salah satu penyebabnya adalah petugas 

penyuluh kesehatan belum menjalankan tugasnya membuat media promosi 

kesehatan untuk penyuluhan sesuai kebutuhan individu sasaran.26 Maka 

diperlukan promosi kesehatan dengan media yang tepat agar mudah 

dipahami dan diingat sehingga berpengaruh pada pengetahuan dan sikap 
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individu sasaran.27 Selain itu informasi mengenai keterpajanan media 

penting bagi perencana program promosi kesehatan untuk menentukan 

media yang efektif. Mayoritas wanita dan pria kawin usia 15-49 tahun paling 

banyak menerima informasi promosi kesehatan tentang KB melalui televisi, 

dan poster merupakan media promosi kesehatan kedua yang paling banyak 

diakses. 2 

 

Tabel 2. Keterpajanan terhadap promosi kesehatan tentang KB  

pada wanita kawin. 
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Tabel 3. Keterpajanan terhadap promosi kesehatan tentang KB 

pada pria kawin 

2.5 Ceramah 

Ceramah adalah salah satu metode penyuluhan bersifat audio yang 

menyajikan fakta dan ide secara lisan yang dapat menyampaikan beberapa 

topik bahasan sekaligus dalam waktu bersamaan yang sebaiknya dalam 

waktu cepat yaitu 10 menit untuk memberi penjelasan singkat tapi jelas.27,28 

Di dalam metode ceramah penyuluh lebih dominan memberikan materi 

sedangkan peserta dominan mendengarkan. Metode ini relatif lebih efisien 

dan sederhana serta mampu menjangkau audiens dalam jumlah besar.27 

Keuntungan penyuluhan dengan ceramah adalah mudah digunakan, 

mempengaruhi pendapat, merangsang proses pikir kritis melaui rangsangan 

pendengaran.29 Pengetahuan setelah penyuluhan dengan ceramah terbukti 

meningkat dibandingkan pengetahuan sebelum diberi penyuluhan.8 
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2.6 Video 

Video adalah salah satu jenis media penyuluhan yang tergolong media 

massa lini bawah dengan karakteristik instruksional dan motivasional.4 

Selain itu, video merupakan salah satu unsur dalam advokasi kit terkait 

pelayanan KB yang merupakan salah satu  bentuk pelayanan KB dalam era 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).25 Penyuluhan dengan video merupakan 

jenis penyuluhan audiovisual yang memberikan gambaran secara jelas 

tentang apa yang dijelaskan kepada audiens yang beri tayangan.30  

Penyuluhan dengan video efektif meningkatkan pengetahuan setelah 

penyuluhan sebesar 30,73% dan lebih efektif meningkatkan pengetahuan 

setelah penyuluhan dibandingakan dengan menggunakan metode ceramah.8 

 

2.7 Keluarga Berencana 

Sesuai dengan Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka dalam 

upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, 

pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui Program 

Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga 

(PKKBPK). Kebijakan keluarga berencana tersebut dilaksanakan untuk 

membantu calon atau psangan suami istri dalam mengambil keputusan dan 

mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang usia ideal 
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perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, jumlah ideal 

kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi.20 

Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-

2025 yang dituangkan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang 

RPJPN menetapkan misi pembangunan jangka panjang diantaranya 

mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Upaya untuk mewujudkan bangsa 

yang berdaya saing dilakukan dengan upaya membangun sumber daya 

manusia yang berkualitas, yang keberhasilannya diukur dengan mencapai 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), melalui upaya mencapai penduduk 

tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto (NRR) sama 

dengan satu dan dengan angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1. Untuk 

itu dilakukan upaya peningkayan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 

yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil 

yang berkualitas ditadai dengan menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk 

(LPP).20,31 

Hampir semua wanita usia subur usia 15-49 tahun mengetahui program 

keluarga berencana dan alat/cara kontrasepsi modern, namun hanya enam 

puluh dua persen yang menggunakan suatu alat kontrasepsi dan lima puluh 

delapan diantaranya memakai kontrasepsi modern. Dua puluh tujuh persen 

peserta KB menghentikan penggunaan suatu metode kontrasepsi dalam 

waktu dua belas bulan setelah penggunaannya dan tiga belas persen beralih 

ke metode kontrasepsi lain.2 
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Tabel 4. Pengetahuan tentang Alat/Cara KB 

Pemilihan kontrasepsi oleh PUS dilakukan dengan 

memperhatikan/menggunakan pola kontrasepsi Rasional, Efektif dan Efisien 

(REE) yaitu pemilihan/penggunaan alat/obat kontrasepsi sesuai dengan umur 

istri dan jumlah anak serta mempertimbangkan efektivitas alat kontrasepsi 

serta efisiensi pembiayaan. Adapun beberapa pengertian yang mengacu pada 

pemilihan kontrasepsi yang rasional, efektif, dan efisien.  

1. Pilihan Kontrasepsi yang Rasional, informasi lengkap tentang 

metode kontrasepsi perlu diperoleh sebelum pasangan memilih untuk 

menggunakan kontrasepsi tertentu sesuai dengan pilihannya. Pada 

umumnya, setiap pasangan yang menggunakan kontrasepsi dilandasi 

tujuan yang jelas antara lain: a) menunda kelahiran anak pertama 

(postponing), b) menjarangkan anak (spacing), dan c) membatasi 

(limiting) jumlah anak yang diinginkan. Ketiga tujuan di atas sangat 
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berkaitan dengan tersedianya teknologi kontrasepsi sesuai dengan 

keamanan medis serta kemungkinan kembalinya fase kesuburan 

(fecundity), efektifitas, dan efisiensinya. Pilihan yang didasarkan dari 

informasi yang lengkap tersebut pada akhirnya akan menghasilkan 

pilihan metode kontrasepsi yang bersifat rasional. Pilihan kontrasepsi 

secara rasional pada dasarnya adalah merupakan pilihan klien secara 

sukarela tanpa adanya unsur paksaan yang didasarkan pada 

pertimbangan secara rasional dari sudut tujuan/teknis penggunaan, 

kondisi kesehatan medis, dan kondisi sosial-ekonomis dari masing-

masing pasangan.  

2. Pilihan Kontrasepsi yang Efektif , selain pertimbangan secara 

rasional dalam pemilihan kontrasepsi harus juga mempertimbangkan 

aspek efektifitasnya. Yang dimaksud dengan pemilihan kontrasepsi 

yang efektif adalah pemilihan kontrasepsi yang didasari pada 

pertimbangan efektifitas masing-masing jenis kontrasepsi berdasarkan 

angka kegagalannya. Jadi efektifitas masing-masing kontrasepsi dapat 

dilihat dari angka efektifitasnya secara teoritis (theoritical effectivenes) 

dan efektifitas penggunaan secara praktis di lapangan (used 

effectivenes). Dengan mengetahui angka-angka tersebut maka setiap 

pasangan dapat mempertimbangkan penggunaan jenis-jenis 

kontrasepsi berdasarkan angka kegagalannya. Sebagai contoh, Implan, 

AKDR/IUD, Sterilisasi/Tubektomi termasuk jenis kontrasepsi yang 

efektivitas tinggi sebab angka kegagalan untuk Implan (0,2-1 
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kehamilan per 100 perempuan), AKDR (0,6-0,8 kehamilan per 100 

perempuan), dan Sterilisasi/ Tubektomi (0,2-4 kehamilan per 100 

perempuan). Sedangkan jenis kontrasepsi yang termasuk kriteria 

efektif antara lain Pil, Suntikan, Metode Amenore Laktasi/ Pemberian 

ASI. Adapun kontrasepsi yang termasuk kriteria kurang efektif antara 

lain: kondom, diafragma vaginal, dan sanggama terputus.  

3. Pilihan Kontrasepsi Efisien, pertimbangan terakhir yang perlu 

diperhatikan dalam pemilihan alat kontrasepsi adalah kriteria efisiensi. 

Efisiensi dapat dinilai dari biaya kontrasepsi dalam memproteksi 

kehamilan per tahun penggunaan dari seorang pasangan (Couple Years 

Protection atau CYP). Angka alat kontrasepsi per CYP dapat dijadikan 

pertimbangan dalam menentukan efisiensi setiap alat kontrasepsi.32 

 

Gambar 3. Skema Pemilihan Kontrasepsi 
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Beberapa kriteria yang dapat dipertimbangkan dalam pemilihan 

kontrasepsi yang rasional, efektif, dan efisien sebagai berikut:  

1. Usia istri di bawah 20 tahun  

a. Menunda kehamilan anak pertama hingga umur istri mencapai 20 

tahun.  

b. Gunakan kontrasepsi dengan terlebih dahulu mempertimbangkan 

kontrasepsi yang memiliki reversibilitas (kembalinya kesuburan) tinggi 

dan kemudian juga memiliki efektifitas tinggi  

c. Kondom, Pil KB, IUD, KB Alamiah  

2. Usia Istri 20 - 30 tahun  

a. Kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran anak berikutnya.  

b. Gunakan kontrasepsi dengan pertimbangan efektivitas tinggi, 

kemudian juga reversibilitasnya tinggi, dapat dipakai 3-4 th dan tidak 

mengganggu produksi ASI.  

c. IUD, Pil KB, Suntikan, Implant, Kondom, KB Alamiah.  

3. Usia istri diatas 35 tahun  

a. Kontrasepsi untuk mengakhiri kesuburan hingga istri mengalami 

menopause.  

b. Kontrasepsi yang disarankan : Vasektomi, Tubektomi, IUD, 

Implant.32 
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2.8 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Kerangka Teori 5,15,19,20 

 

 

 

Karakteristik : 

-Instruksional 

-Motivasional 

Karakteristik : 

-Waktu cepat 

-Sederhana 

-Audiens banyak 

Konten Indeks 

SDM berkualitas: 

-KB 

-Kespro 

Promosi 

Kesehatan 

Penyuluhan KB 

Ceramah Video 

Retensi Memori 

- Original learning 

- Over learning 

- Spaced review 

Memori Pengetahuan 
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2.9 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram Kerangka Konsep 

2.10 Hipotesis 

2.10.1 Hipotesis Mayor 

Terdapat perbedaan retensi memori pasca penyuluhan Keluarga 

Berencana (KB) dengan media ceramah dan video pada wanita usia 

subur. 

2.10.2 Hipotesis Minor 

1. Terdapat peningkatan pengetahuan pasca penyuluhan Keluarga 

Berencana dengan media ceramah dan video pada wanita usia 

subur (WUS). 

2. Terdapat perbedaan memori sesaat dan 7 hari pasca penyuluhan 

Keluarga Berencana dengan media ceramah dan video pada 

wanita usia subur (WUS). 

3. Terdapat perbedaan retensi memori pasca penyuluhan Keluarga 

Berencana dengan media ceramah dan retensi memori pasca 

penyuluhan Keluarga Berencana dengan media video pada 

wanita usia subur (WUS).  

    

Penyuluhan KB 

dengan Video 

Penyuluhan KB 

dengan Ceramah Memori 

Pengetahuan KB 
Retensi Memori 


