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KB mandiri sampai saat ini masih merupakan keadaan dan sikap perilaku yang masih perlu 
diperjuangkan keberhasilannya. Keberhasilan program KB mandiri tidak terlepas dai pengaruh 
social ekonomi dan kualita pelayanan kontrasepsi yang semuanya akan memperngruhi 
kemandirian seseorang di dalam melaksanakan program KB.  
 
Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui hubungan social ekonomi dan kualitas 
pelayanan kentrasepsi dengan kemandirian. Sedangkan tujuan khusus adalah untuk menganalisa 
hubungan antara pendidian, pendapatan keluarga, pekerjaan, jumlah anak dan kualitas pelayanan 
kotrasepsi dengan kemandirian ber-KB.  
 
Jenis penelitian adalah explanatory survey dengan metode pendekatan cross sectional. Populasi 
penelitian sebanyak 598 besar sample 64 responden. Pengambilan sample menggunakan simple 
random sampling. Uji statistik yang digunakan adalah Chi Square dengan alpha=0,05.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 64 responden menunjukkan 64,1% responden ber-KB 
mandiri,. Dari variabel pendidikan 60,9% tingkat pendidikan dasar. Pendapatan keluarga 
menunjukkan 1,9% mempunyai pendapatan > UMR, dengan pendapatan rata-rata Rp. 700.000,-. 
Distribusi responden pada status pekerjaan adalah 62,5% responden tidak bekerja. 75% 
responden jumlah anaknya <= 2. Kualitas pelayanan kontrasepsi menunjukkan bahwa 53,1% 
menilai kualitas pelayanan termasuk sedang dan 28,1% termasuk baik. Berdasarkan hasil uji 
statistik:  
1.ada hubungan antara  
-pendidikan dengan kemandirian ber-KB (p value = 0,017) alpha = 0,005  
-pendapatan keluarga dengan kemandirian ber-KB (p value = 0,004) alpha=0,005  
-jumlah anak dengan kemandirian ber-KB (p value = 0,024) alpha = 0,005  
-kualitas pelayanan kontrasepsi dengan kemandirian ber-KB (p value= 0,037) alpha =0,005  
2.tidak ada hubungan antara status pekerjaan dengan kemandirian ber-Kb (p value = 0,093) alpha 
0,005.  
 
Disarankan perlu diadakan klinik-klinik pelayanan yang dekat dengan tempat tinggal sasaran dan 
kualitas pelayanan perlu ditingkatkan yang lebih baik saehngga diharapkan cakupan pelayanan 
kontrasepsi meningkat.  
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