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pengetahuan tentang efeksamping penggunaan metode kontrasepsi adalah pengetahuan 
seseorang yang berhubungan dengan kejadian-kejadian yang mungkin timbul setelah 
pemasangan /penggunaan metode kontrasepsi. Latar belakang penelitian ini adalah merujuk dari 
hasil SDKI tahun 1997 menunjukkan alasan wanita memilih salah satu metode kontrasepsi 
tertentu saja adalah karean takut efeksamping metode kontrasepsi (27%). Tujuan penelitian 
adalah untuk mengetahui bebarap faktor akseptor KB yang berpengaruh terhadap pengetahuan 
tentang efek samping penggunaan metode kontrasepsi di Desa Klepu Kecamatan Ceper.  
 
Penelitian ini merupakan penelitian explanatory survei dengan pendekatan cross sectional study. 
Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Populasi adalah semua ibu yang menjadi 
akseptor aktif di desa Klepu Kecamatan Ceper berjumlah 855 orang. Sample diambil secara 
simple random sampling sebanyak 97 orang. Hubungan antara variabel independent dengan 
menggunakan uji statistik koralsi product moment.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 29,8% umur responden 30-34 tahun dengan pendidikan 
35,1% tamt SLTP, 74,2% responden bekerja danjenis pekerjaan responden 33% sebagai 
wiraswasta,. Jumlah anak yang dimiliki responden 54,6% > 2 orang, sebanyak 59,8% responden 
kurang aktif dalam aktifitas dimasyarakat 85,6% kurang tersedianya dalam hal ketersediaan 
saran komunikasi, sebanyak 51,5%. Jarak temtap pelayanan dari rumah responden >= 1km dan 
84,5% pengetahuan tentang efek samping penggunaan metode kontrasepsi responden adalah 
cukup. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada pengatruh pendidikan terhaadap pengetahuan 
tentang efek sampin gpenggunaan metode kontasepsi (p value =0,001) , pekerjaan terhadap 
pengetahuan tentang efek samping penggunaan metode kontrasepsi (p value = 0,001), aktifitas di 
masyarakat terhadap pengetahuan tentang efek samping penggunan metode kontrasepsi 9p value 
= 0,003), ketersediaan sarana komunikasi tehadap pengetahuan tentang efek samping 
penggunaan metode kontrasepsi (0,001) dan tidak ada pengaruh umur terhap pengetahuan 
tentang efek samping penggunaan metode kontrasepsi ( p value=0,285) jarak tempat pelayanan 
terhadap pengetahuan tentag efeksamping penggunaan metode kontrasepsi (p value = 0,062). 
beberapa faktor yang terbukti berpengruh secar bersama-sama terhadap pengetahuan tentang 
efek samping penggunaan metode kontrasepsi adalah pendidikan dan aktifitas di masyarakat.  
 
Disarankan kepada pengelola program untuk lebih rutin dalam memberkan inforamsi dan 
penyuluhan tentang efek sampng pengguanan metode kontrasepsi melalui media massa, 
pertemuan ditingkat RT/RW/desa. Juga diberikan informasi secara dini pada remaja dan pasanga 
usia subur yang KB atau yang tidak KB misalnya melalui pembuatan leaflet, konsultasi  
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