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Kebijakan KB di Indonesia mengatakan bahwa pemilihans ecara bebas metode ydinginkan oleh 
peserta KB adalah kunci pokok keberlangundan program KB dan mengarakan pemakaian 
metode kotarasepsi jangka panjang (MKJP). Intra Uterin Device merupakan salah satu KB 
efektif yang sangat diperioritaskan pemakaiaan oleh BKKBN. IUD dapat digunakan dalam 
jangka waktu panjang, murah dan tidak merepokan pemakainnya. Desa Hargo rejo merupakan 
salah satu Desa yang meiliki pencapaian akseptor IUD teertinggi ditingkat Kecamatan 
dibandingkan dengan metode kontrasepi lainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
beberapa faktor yang berhubungan dengan pemakaian alat kotrasepsi di Desa Hargorejo 
Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, Prop. DIY tahun 2002.  
 
Metode penelitian adalah metode survei, dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua ibu PUS yang menggunakan alat kontrasepsi. Sample diambil secara 
proporsional yaitu 87 akseptor. Uji statistik adalah Chi Square dengan program komputer SPSS.  
 
Hasil penelitian menunjukkan 50,6% berumur <=35 tahun , 55,2% pendidikan darar, 85,1% 
berstatus bekerja, 72,4% mempunyai pendapatan labih dari UMR, 55,2% jumlah anak <=2, 
52,9% pengetahuan IUD kurang, 50,6% tidak mendukung pemakaian IUD, 55,4% mendapat 
dukungan pemakaian IUD dari keluarga, 57,5% mendapat dukungan dari teman memakai Iud, 
92,0% menyatakan boleh menggunakan IUD. Akseptor penelitian ini 35,6% dan yang bukan 
IUD 64,4%. Hasil untuk Chi Square sebagai berikut: ada hubungan pendidikan (p 0,028), jumlah 
anak (p 0,038), pengetahuan tentang IUD (p 0,028), sikap tentang IUD (p 0,020), keluarga (p 
0,04), teman (p 0,01) dengan pemakaian alat kontrasepsi. Tidak ada hubungan umur (p 0,598), 
pekerjaan (p 1,000), pendapatan (p 0,126) dan Agama (p 0,101) dengan pemakaian alat 
kontrasepsi.  
 
Dari hasil tersebut disarankan perlu dilakukan KIE tentang alat kontrasepsi agar membentuk 
sikap mendukung terhadap pemakaian alat kontrasepsi dan perlu dilakukan penelitian dengan 
faktor pendukung dan penguat yang lebih banyak.  
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