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ABSTRAK 

RAGIL YULIYANTI 
STUDI DESKRIPTIF TINGKAT PENGE TAHUAN PASANGAN USIA SUBUR 
TENTANG INFERTILITAS DI DESA TOSARI KECAMATAN BRANGSONG 

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2010° 
V BAB+TT HALAMAN+8 GRAFIK+6 LAMPIRAN 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sekitar 50-80 juta pasangan 
mengalami kesultan mendapatkan keturunan Masalah ketidaksuburan bisa 
disebabkan faktor istni (45%), suami (40%), dan faktor lainnya yang tidak jelas 
(15%). Tujuan dan peneltian ini adalah mengetahui Tingkat Pengetahuan 
Pasangan Usia Subur Tentang Infertilitas di Desa Tosari Kecamatan Brangsong 
Kabupaten Kendal Tahun 2010. Ruang Lingkup meliputi ruang lingkup ilmu 
kebidanan khususnya kesehatan reproduksi 

Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional pengambilan 
sampel yang menggunakan Purposive Sampling, engan jumlah 40 sampel 
responden Pasangan Usia Subur Instrument yang digunakan adalah kuesioner 
Hasilpenelitian yang diperoleh ialah, sebagian besar responden memiliki tingkat 
pengetahuan cukup, yaitu tentang infertilitas, dengan hasid prosentase sebesar 
65% pengetahuan suami dan 62,5% pengetahuan istri 

Hasil penelitian tersebut disarankan kepada pasangan usia subur untuk 
dapat menambah pengetahuan tentang kesehatan maupun pengetahuan umum 
terutama tentang infertilitas Supaya dapat mengambit keputusan yang tepat 
untuk tindakan yang akan dilakukan dala penanganan intertiitas 

Kata Kunci Pasangan Usia Subur, Pengetahuan, Infertilitas 
Kepustakaan. 23, 2001-2010 



Program Study 3 Diploma Midwifery 
Nursing Science Faculty 
Islamic University Of Sultan Agung 
2010 

ABSTRACT 

RAGIL YULIYANTI 
DESCRIPTIVE STUDY OF KNOWLEDGE LEVEL ABOUT ELIGIBLE COUPLES 

INFERTILITY IN TOSARI VILLAGE SUB DISTRICT BRANGSONG KENDAL 
YEAR 2010 

VCHAPTER+ 71 PAGES+8 GRAPHS+6 ENCLUOSES 

World Health Organization (WHO) estimates that approximately 50-80 
million couples experience difficulties obtaining offspring. Infertility problems can 
be caused by factors wives (45%), husband (40%), and other factors that are not 

clear (15%). The purpose of this study was to determine the level of Knowledge 
About Infertility Fertile Couple in Tosani Sub District Brangsong Kendal Regency 
Year 2010. Scope includes scope of reproductive health, especially in 
obstetrics 

This study uses a cross sectional sample using Purposive Sampling, with a 
total 40 samples of respondents age Couples. The instrument used was 
questionnaire The result of research most respondents have a sufficient level of 
knowledge, namely about infertility, with the percentage of 65% knowledge of the 
husband and wife 62,5% of knowledge 

These results it is suggested to couples of childbearing age in order 
increase knowledge about health as well as general knowledge, especially about 
infertility. So that it can make the night decisions for actions to be taken in the 
handling of infertility 

Lock word Couple Fertility Age, Knowledge, Infertility 
Literature 23, 2001-2010 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak adalah dambaan setiap pasangan suami-istri sebagai curahan 

kasih sayang dan sebagai penerus keturunan. Berbahagialah apabila 

pasangan suami istri mendapatkan momongan, karena tidak jarang 

pasangan suamt stn yang telah lama membina bahtera rumah tangga 

namun belum juga diberi keturunan, hal ini disebabkan berbagai macam 

faktor, baik itu secara fisik maupun secara psikis. Secara fisik hal iy 

berkatan dengan masalah kesuburan atau ketidaksuburan (infertilitas) 

Masalah kesuburan dan ketidaksuburan atau infertilitas merupakan masalah 

yang cukup sensitif bagi pasangan suami - istri yang sulit mempunyai anak. 

Bahkan beberapa kasus berujung pada perceraian karena masalah seperti 

ini (Unordinary world blog$pot, 2009) 

ads dasarnya, infertilitas adalah ketidakmampuan secara biologis dari 

seorang laki-laki atau se0rang perempuan untuk menghasilkan keturunan 

Infertilitas juga berarti perempuan yang bisa hamid namun tidak sampai 

melahirkan sesuai masanya (37-42 minggu) Dalam bahasa awam, infertil 

disebut juga tidak subur (Kurniawan, 2009) 

Badan Kesehatan Dunia 0WHO) memperkirakan, sekitar 50-80 juta 

pasangan mengalami kesultan mendapatk.an keturunan 

Masalah ketidaksuburan (infertilitas) ini tentu merisauk.an, tak hanya bagi 

pasangan suami-istni (pasutri), juga keluarganya. Diperkirakan sekitar 10-15 

% pasangan usia subur mengalami masalah infertilitas. Menurut spesialis 
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kebidanan dan kandungan dari Klinik Fertilitas Teratai RS Gading Pluit 

Jakarta Utara, dr lrsal Yan SpOG, masalah ketidaksuburan bisa disebabkan 

faktor istri (45%), suami (40%), dan faktor lainnya yang tidak jelas (15%) 

(Ficzani, 2008) 

Bagi pasangan yang subur 25%, kehamilan akan terjadi pada butan 

pertama setelah perkawinan, 63% setelah enam bulan, 75% setelah 

sembilan bulan, 80% setelah 12 bulan, dan 90% setelah 18 Dulan 

Penanganan infertilitas baru dilakukan setelah pasangan suami istni dalam 

satu tahun belum mampu menghasilk.an keturunan (Suara Merdeka, 2004) 

Di Amenika Serikat dilaporkan jumlah pasangan inferti 10-15%, 

sedangkan di Indonesia diperkirakan 12% atau sekitar tiga juta pasangan 

usia subur mengalami infertilitas baik di daerah perkotaan maupun di 

pedesaan (Suara Merdeka, 2004). Di Jawa Tengah terdapat 343.693,46 

(5,5%) pasangan infertit dani Pasangan Usia Subur yang ada sebanyak 

6.248.972 (8KKBN, 2007). Di Kabupaten Kendal terdapat 373.634 

Pasangan Usia Subur dan 7.958,5 (2,13%) dani jumlah Pasangan Usia 

Subur tidak dikaruniai eturunan, di Kecamatan Brangsong terdapat 8.542 

PUS, 115,3 (1,35%) merupakan pasangan infertil (Profit Kesehatan 

Kabupaten Kendal, 2008). Berdasarkan survey yang dilakukan di Desa 

Tosani terdapat 40 (7,4%) pasangan infertilitas dani 542 Pasangan Usia 

Subur Pasangan intertiditas tersebut menganp9ap bahwa kemandulan hal 

yang biasa dan tidak perlu dikhawatirkan, hal ini terbukti dari hasil 

wawancara dengan bertanya kepada 10 ibu rumah tangga tentang 

kemandulan, S menjawab tidak tahu apa tu kemandulan dan mereka hanya 

menerima tanpa berusaha untuk berobat Demikian juga dengan kepala 
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keluarga atau suami menyatakan bahwa penyebab infertilitas pada laki-lakl 

lebih kecil dibandingkan wanita, namun hal ini merupakan anggapan yang 

keliru. Karena kemungkinan ketidaksuburan bisa datang dani suami, istri atau 

keduanya. Keengganan pasangan (kebanyakan suami) untuk serta 

memeriksakan diti akan lebih menyulitkan mencari apa penyebab dan 

bagaimana menentukan terapinya 

Kenyataannya faktor ketidaksuburan pria menempati angka sekitar 40 

persen dari pasangan suami istri yang tidak subur Tragisnya, 50 persen pnia 

yang tidak subur penyebabnya masih belum diketahui. Pemeriksaan pria 

dapat diawali dengan riwayat, khususnya pola hidup seperti seringnya 

berada dalam fingkungan suhu yang relatif panas, terpapar penyinaran atau 

radiasi, penggunaan obat-obat tertentu, peminum minuman keras, 

kecanduan rokok, nutrisi yang kekurangan elemen-elemen sperma dan 

vitamin tertentu, serta penyakit infeksi tertentu (Biben, 2010) 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui 

Bagaimana tingkat pengetahuan Pasangan Usia Subur tentang infertilitas di 

Desa Tosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2010 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana tingkat pengetahuan Pasangan Usia Subur 

tentang infertilitas di Desa Tosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal 

pada tahun 2010? 



c. Tujuan 

1 Tujuan Urum 

Mengetahut gambaran tingkat pengetahuan Pasangan Usia Subur 

tentang infertilittas di Desa Tosari Kecamatan Brangsong Kabupaten 

Kendal pada Tahun 2010 

2. Tujuan Khusus 

a Mengetahui karakteristik responden yang berdasarkan umu 

b Mengetahui karakteristik responden yang berdasarkan pendidikan 

c. Mengetahut karakteristik responden yang berdasarkan pekerjaan 

d. Mengetahur gambaran tingkat pengetahuan pasangan usia subur 

tentang infertilitas 

D. Manfaat Penelitian 

1 Bagi Masyarakat 

Mas yarakat khususnya Pasangan Usia Subur, dapat mengetahut 

dan memahami tentang infertilitas sehingga bisa menentukan pilihan 

untuk penanganan infertilitas 

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

Tenaga kesehatan dapat memberikan pendidikan kesehatan 

tentang infertilitas kepada Pasangan Usia Subur 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan pengalaman belajar bagi peneliti dalam 

mengaplikasikan berbagai teori dan konsep yang didapatkan dalam 

kuliah kedalam aplikasi penelitian ilmiah dan dapat digunakan sebagai 

dasar dalam penelitian tentang infertilitas lebih lanjut 
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4 Bagi lnstitusi Pendidikan 

Sebagai tambahan kepustakaan dan bahan bacaan serta sebagai 

bahan penelitian selanjutnya 

E. Ruang hingkup 

1. Lingkup keilmuan 

Penetitian ini termasuk dalam bidang ilmu kebidanan khususnya 

kesehatan reproduks 

2. Lingkup Sasaran 

Sasaran dalam penelitian ini adalah Pasangan Usia Subur di Desa 

Tosa Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal 

3. LingkupLokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Tosari Kecamatan Brangsong 

Kabupaten Kendal 

4. Lingkup Waktu 

Waktu untuk melakukan penelitian adalah bulan Desember 2009 

sampai dengan butan Juni 2010 

F, Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan Karya Tulis [imiah ini adalah 

1 BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, fumusan masalah, tujuan 

penelitian, ruang lingkup, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan 

2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang pengetahuan, infertilitas, pasangan usia 

subur 



3. BAB III 

4. BABIN 

5. BAB V 

6 

METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang jenis, metode dan tahap-tahap penelitian, 

definisi operasional dan skala pengukuran, populasi % 

sampel penelitian, metode pengumpulan data, instrument 

penelitian, pengolahan data, jadual penelitian 

HA SIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasit dan pembahasan dari penelitian 

Senta kemampuan peneliti dalam membahas secara rasional 

dan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan teor 

PENUTUP 

Beisi simpulan dan saran 

DAFTA PUSTAKA 

LAMPIRAN 



BAB IL 

TINJAUAN TEORI 

A. Pengetahuan 

1 Definisi 

Pengetahuan (knowledge) merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi 

setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu 

enginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yakni indere 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia di peroleh melalui mata dan telinga 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting 

dalam membentuk tindakan seseorang (over behavior) (Notoatmodjo, 

2003) 

Menurut Soekanto (2001), Pengetahuan adalah kesan di dalam 

fikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca inderanya, yang 

berbeda sekal dengan kepercayaan (beliefs) takhyul (superstitions) dan 

penerangar-penerangan yang keliru (misinformations) 

2. Tingkat pengetahuan di dalam domain kognitif 

Menurut Notoadmojo (2003), tingkat pengetahuan dalam domain 

kognitif merpunyai 6 tingkatan 

a Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu mateni yang telah 

dipelajani sebelumnya Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini 

adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dart 

7 
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seluruh bahan yang dipelajati atau rangsangan yang telah diterima 

Tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah 

b. Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut dengan benar. 

c. Aplikasi (aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real 

(sebenarnya) 

Aplikasi disini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan 

hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam 

konteks atau situasi yang lain 

d Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi 

atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih 

didalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu 

sama lain 

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan 

atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk 

keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu 

kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi 

formulasi yang ada 
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f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu mateni atau objek 

Penilaian-penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang 

ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah 

ada 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara 

atau angket yang menanyakan tentang isi mateni yang ingin diukur 

dari subjek penelitian atau responden 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Menurut Pro-health (2009), yang dikutip pada tanggal 19 april 2009 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, 

yaitu 

a. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan 

kepnibadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan 

berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses 

belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang 

tersebut untuk menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi maka 

seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari 

orang lain maupun dari media massa Semakin banyak informasi 

yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat 

tentang kesehatan Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan 

pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi 

maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya 
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Namun perlu ditekankan bahwa seorang yang berpendidikan 

rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula 

Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan 

formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada pendidikan non 

formal Pengetahuan seseorang tentang sesuatu obyek juga 

mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif Kedua 

aspek inilah yang akhirnya akan menentukan sikap seseorang 

terhadap obyek tertentu. Semakin banyak aspek positif dari obyek 

yang diketathui, akan menumbuhkan sikap makin positif terhadap 

obyek tersebut 

b. Mass media / informasi 

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal mau pun 

non formal dapat memberkan pengaruh jangka pendek (immediate 

impact) sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan 

pengetahuan. Majunya teknologi akan tersedia bermacam-macam 

media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat 

tentang inovasi baru. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk 

media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain 

lain mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan 

kepercayaan orang. Dalam penyampaian informasi sebagai tugas 

pokoknya, media massa membawa pula pesan-pesan yang benigsi 

sugestr yang dapat mengarahkan opini seseorang Adanya 

informasi baru mengenai sesuatu hal membenikan landasan kogniif 

baru bagi terbentuknya pengetahuan terhadap hal terse but 



c. Sosial budaya dan ekonomi 

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa 

melalui penalaran apakah yang diakukan baik atau buruk. Dengan 

demikian seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun 

tidak melakukan Status ekonomi seseorang juga akan menentukan 

tersedianya suatu fasilitas yang diperukan untuk kegiatan tertentu 

sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi 

pengetahuan seseorang 

d. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu 

baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial, Lingkungan 

berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalarm 

individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi 

karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan 

direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu 

e. Pengalaman 

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu care 

untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara 

mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu Pengalaman 

belajar dalam bekerja yang dikembangkan memberikan 

pengetahuan dan keterampilan professional serta pengalaman 

belajar selama bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan 

mengambit keputusan yang merupakan manifestasi dari 



keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang bertolak dart 

masalah nyata dalarm bidang kerjanya 

f Usia 

Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir 

seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang 

pula daya tangkap dan pola pikirnya. sehingga pengetahuan yang 

diperolehnya semakin membaik. Pada usia madya, individu akan 

lebih berperan aktif dalam masyarakat dan kehidupan sosial seta 

lebih banyak melakukan persiapan demi suksesnya upaya 

menyesuaikan diri menuju usia tua, selain itu orang usia madya 

akan lebih banyak menggunakan banyak waktu untuk membaca 

Kemampuan intelektual, pemecahan masalah, dan kemampuan 

verbal dilaporkan hampir tidak ada penurunan pada usia ini Dua 

sikap tradisional mengenai jalannya perkembangan selama hidup 

Semakin tua semakin bijaksana. semakin banyak informasi yang 

dijumpai dan semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga 

menambah pengetahuannya 

Tidak dapat mengajarkan kepandaian baru kepada orang yang 

sudah tua karena mengalami kemunduran baik fisik maupun 

mental. Dapat diperkirakan bahwa IQ akan menurun sejalan dengan 

bertambahnya usia, khususnya pada beberapa kemampuan yang 

lain seperti misalnya kosa kata dan pengetahuan umum. Beberapa 

teori berpendapat ternyata IQ seseorang akan menurun cukup 

cepat 



4. Cara Memperoleh Pengetahuan 

a. Cara Tradisional untuk memperoleh pengetahuan 

Cara kuno atau tradisional ini dipakai orang untuk memperoleh 

kebenaran pengetahuan, sebelum diketemukannya metode ilmiah 

atau metode penermuan secara sistematik dan logis (Notoadmoio 

2005) 

Menurut Notoadmodj0 (2005), Cara-cara penemuan 

pengetahuan pada periode ini antara lain meliputi 

1) Cara coba-salah (Trial and Error) 

Cara yang paling tradisional, yang pernah digunakan olet 

manusia dalam memperoleh pengetahuan adalah melalui cara 

coba-coba atau dengan kata lain lebih dikenal trial and error" 

Cara coba-coba ini dilakukan dengan menggunakan 

kemungkinan dalam memecahkan mesalah, dan apabila 

kemungkinan tersebut tidak berhasil, dicoba kemungkinan yang 

lain. Apabila kemungkinan yang kedua gagal pula, maka dicoba 

kembali dengan kemungkinan ketiga, dan apabila kemungkinan 

ketiga gagal dicoba kemungkinan keempat dan seterusnya, 

sampat masalah tersebut dapat terpecahkan. ltulah sebabnya 

maka cara ini disebut metode trial (coba) and error (gagal atau 

salah) atau metode coba-salah/coba-oba 

2) Cara kekuasaan atau otoritas 

Dalam kehidupan manusia sehari-hari, banyak sekali 

kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi yang dilakukan oleh 

orang, tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan tersebut 



salah atau tidak. Kebiasaan ini biasanya diwariskan turun 

menurun dani generasi ke generasi berikutnya. Kebiasaan 

kebiasaan ini seolah-olah diterima dari sumbernya sebagai 

kebenaran yang mutlak. Sumber pengetahuan tersebut dapat 

berupa pemimpin-pemimpin masyarakat baik formal maupun 

informal, ahli agama, pemegang pemerintahan dan sebagainya 

Dengan kata lain, pengetahuan tersebut diperoleh berdasarkan 

pada otortas atau kekuasaan, baik tradisi, otoritas pemenintah 

otoritas pemimpin agama, maupun ahli ilmu pengetahuan. Para 

pemegang otoritas, baik pemimpin pemerintahan, tokoh agama, 

maupun ahli ilmu pengetahuan pada prinsipnya mempunyail 

mekanisme yang sama di dalam penemuan pengetahuan 

Prinsip ini adalah, orang lain menerima pendapat yang 

dikemukakan oleh orang yang mempunyai otoritas. tanpa 

telebih dulu menguji atau membuktikan kebenarannya, baik 

berdasarkan fakta empiris maupun berdasarkan penalaran 

sendiri 

3) Berdasarkan Pengalaman Pribadi 

Pengalaman adalah guru yang baik, demikian bunyi 

pepatah. Pepatah ini menga0dung maksud bahwa pengalaman 

tu merupakan sumber pengetahuan, atau pengalaman ini 

merupakan suatu Cara untuk memperoleh kebenaran 

pengetahuan 
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4) Melalui jalan pikiran 

Sejalan dengan perkembangan kebudayaan umat 

manusia, cara berpikit manusia pun ikut berkembang. Dani sini 

manusia telah mampu menggunakan penalaran dalam 

memperoleh pengetahuannya. Dengan kata lain, dalam 

memperoleh kebenaran pengetahuan manusia telah 

menggunakan jalan pikirannya, baik melalui induksi maupun 

deduksi Induksi adalah proses pembuatan kesimpulan tu 

melalui pernyataan-pernyataan khusus kepada yang umum 

sedangkan deduksi adalah pembuatan kesimpulan dart 

pernyataan-perryataan umum ke khusus 

b. Cara modern atau cara lmiah 

Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada 

dewasa ini lebih sistematis, logis dan ilmiah. Cara ini disebut 

metode penelitian ilmiah" Hal ini mencakup tiga pokok yakni 

1) Segala sesuatu yang positif, yakni gejala tertentu yang muncul 

pada saat dilakukan pengamatan 

2) Segala sesuatu yang negatif, yakni gejala tertentu yang tidak 

muncul pada saat dlakukan pengamatan 

3) Gejala-gejala yang muncul secara bervariasi, yatu gejala-gejala 

yang berubat-ubah pada kondisi-kondisi tertentu 

5 Pengukuran pengetahuan 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau 

angket yang menanyakan tentang isi mateni yang ingin diukur dari 

subjek penelitian atau responden. Kedalamnan pengetahuan yang ingin 



kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan 

pengetahuan (Notoadmoj0, 2003) 

6. Sumber Pengetahuan 

Pengetahuan seseorang biasanya diperoleh dari berbagai sumber 

misalnya media masa, media elektronik, buku petunjuk, petugas 

kesehatan, media poster, kerabat dekat dan sebagainya (lstiarti, 2000) 

B. Infertilitas 

1 Definisi 

Infertilitas adalah sebagai kegagalan mengandung setelah 1 tahun 

berusaha hamit (Benson, Pernolls. 2009) 

Infertilitas adalah pasangan yang menjalani hubungan seksual 

secara teratur tanpa perlindungan selama 12 bulan dan tidak terjadi 

kehamila (Llewellyn, 2009) 

Infertilitas adalah bila pasangan suami istni setelah bersenggama 

secara teratur (2-3x/minggu) tanpa memakai metode pencegahan belum 

mengalami kehamilan selama satu tahun (Mansjoer arif, 2001) 

2 Pengelompokan infertilitas 

a. Infertilitas primer 

Disebut infertilitas primer kalau istri belum pernah hamil 

walaupun bersenggama dan dihadapkan kepada kemungkinan 

kehamilan selama 12 bulan (Sarwono, 2005) 

b. Infertilitas sekunder 

Disebut infertilitas sekunder kalau istri pernah hamil, akan tetapi 

kemudian tidak terjadi kehamilan lagi walaupun bersenggama dan 



dihadapkan kepada kemungkinan kehamilan selama 12 bulan 

(Sarwono, 2005) 

Menurut Masjoer Arif ( 2001 ), infertilitas sekunder adalah 

pasangan suamu istni yang sudah memiliki anak, kemudian memakai 

kontrasepsi namun setelah dilepas selama satu tahun belum juga 

hamil 

Infertilitas sekunder menurut Hartanto (2004), yaitu istri pernah 

hami tetapi kemudian tidak mampu hamid lagi dalam waktu 12 bulan 

meskipun senggama yang dilakukan tanpa perdindungan apapun 

3. Faktor penyebab 

a. Infertilitas dapat disebabkan oleh pihak laki-laki (40%) 

Sisanya dari pihak perempuan, seperti 

1) Serviks (5%-10%) 

2) Uterus-tuba (30%) 

3) Faktor ovulasi (15%-20%) 

4) Faktor peritoneum atau panggul (40% 

(Benson and Pernolls, 2009) 

b. Sebab-sebab dani infertilitas 

1) Faktor-faktor pada pria 40% 

2) Faktor-faktor pada wanita 

a) Gangguan ovulasi 10% 

b) Adhesi pelvis / penyakit tuba 2% 

c) Problem lender servick 5% 

d) Faktor-faktor lainnya 

(misalnya hypotiroidi, immunologic dil) 50% 



e) Tidak diketahui penyebabnya 20% 

(Hanaf, 2004) 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi infertilitas antara lain 

1) Umur istri 

Kemampuan reproduksi wanita menurun drastis setelat 

umur 35 tahun. Hal ini dikarenakan cadangan sel telur yang 

makin sedikit. Fase reproduksi wanita adalah masa sistem 

reproduksi wanita berjalan optimal sehingga wanita 

berkemampuan untuk hamil. Fase ini dimulai setelah tase 

pubertas dan sebelum fase menopause. Fase pubertas wanita 

terjadi pada umur 11-13 tahun. Fase menopause terjadi pada 

umur 45-55 tahun. Pada fase reproduksi, wanita memifiki 400 

sel telur Pada umur 35 tahun simpanan sel telur menipis dan 

mulai terjadi perubahan keseimbangan hormone sehingga 

kesempatan untuk hamil menurun drastis. Kualitas sel telur 

yang dihasilkan pun menurun sehingga tingkat keguguran 

meningkat. Sampai pada akhirnya kira-kira umur 45 tahun gel 

telur habis sehingga wanita tidak menstruasi lagi atau tidak 

dapat hamid lagi (Kurniawan, 2009) 

2) Umur suami 

Umur suami mempunyai efek yang bermakna pada 

frekuensi senggama yang berhubungan langsung dengan 

kesempatan menjadi hamil. Tetapi sebaliknya umur suai 

tampaknya hanya berpengaruh sedikit sekali pada kemampuan 



reproduksi, kecuali pada umur lanjut ( 60 tahun) (Hartanto 

2004) 

3) Lama infertilitas 

Berdasarkan laporan klinis infertilitas di Surabaya, lebih 

dani 50% pasangan dengan masalah infertifitas datang 

terlamnbat. Telambat dalam artian umur makin tua, penyakit 

pada organ reproduksi yang makin parah, dan makin 

terbatasnya jenis pengobatan yang sesuai dengan pasangan 

tersebut (Kurniawan, 2009) 

4) Emost 

Stres memicu pengeluaran hormone kortisol yang 

mempengaruhi pengaturan hormone reproduksi (Kurniawan, 

2009) 

5) Lingkungan 

Tempat tinggal yang fiskan terhadap pencemaran dapat 

menyebabkan infertilitas Paparan terhadap racun seperti lem, 

bahan pelarut organic yang mudah menguap, silicon, pestisida, 

0bat-obatan (misalnya obat pelangsing), dan obat rekreasional 

rokok, kafein, dan alkohol) dapat mempengaruhi system 

reproduksi (Kurniawan, 2009) 

6) Frekuensi senggama 

Penyebab infertilitas dapat diihat dari frekuensi senggama 

Master dan Johnson (1975) menemukan bahwa frekuensi 

senggama yang rendah merupakan sebab yang umum dani 
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infertilias. Terkaitan antara frekuensi senggama dan angka 

kehamilan 

a) Frekuensi senggama < 1 per minggu angka kehamilan 

179% 

b) Frekuensi senggama 1 per minggu angka kehamilan 32% 

c) Frekuensi senggama 2 per minggu angka kehamilan 46% 

d) Frekuensi senggama 3 per minggu angka kehamitan 51% 

(Hartanto, 2004) 

7) Kondisi sosial dan ekonomi 

Kondisi sosial dan ekonomi yang semakin buruk akan 

memperbesar kemungkinan terjadinya infertilitas (Kurniawan, 

2009) 

8) Kondisi reproduksi wanita, meliputi serviks, uterus, dan sel telur 

9) Kondisi reproduksi pria, yaitu kualtas sperma dan seksualifas 

10) Penyebab lain (Kurniawan, 2009) 

4 Pemeriksaan pasangan infertilitas 

a. Syarat-syarat pemeniksaan 

Setiap pasangan infertilitas harus diperlakukan sebagai satu 

kesatuan. lfu berarti, kalau istri saja sedangkan suaminya tidak mau 

diperiksa, maka pasangan itu tidak diperiksa 

Adapun syarat pemeriksaan pasangan infertil adalah sebagai 

benikut 

1) lstri yang berumur antara 20-30 tahun baru akan diperiksa 

setelah berusaha untuk mendapatkan anak selama 12 bulan 

Pemeriksaan dapat dilakukan lebih dini apabila 



a) Pernah mengalami keguguran berulang 

b) Diketahui mengidap kelainan endokrin 

c) Perah mengalami peradangan rongga panggul atau 

rongga perut dan 

d) Pernah mengalami bedah ginekologik 

2) lstri yang berumur antara 31-35 tahun dapat diperiksa pada 

kesempatan pertama pasangan itu datang ke dokter 

3) lstri pasangan infertil yang berumur antara 36-40 tahun hanya 

dilakukan pemeriksaan infertilitas kalau belum mempunyai anake 

dan perkawinan ini 

4) Pemeriksaan infertilitas tidak dilakukan pada pasangan infertif 

yang salah satu anggota pasangannya mengidap penyakit yang 

dapat membahayakan kesehatan istri atau anaknya (Sarwono 

2005) 

Pemeriksaan masalah-masalah infertilitas. Masalah 

masalah infertil yang akan dibahas mneliputi 

a) Masalah air mani 

b) Masalah vagina 

c) Masalah servick 

d) Masalah tuba 

e) Masalah uterus 

f) Masalah ovarium 

g) Masalah peritoneum 

(Sarwono, 2005) 
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5. Pengelolaan infertilitas 

Menurut Manuaba (2001), Perkembangan penanganan pasangan 

infertilitas telah maju sehingga memudahkan untuk mendapatkan 

kehamilan 

a Melakukan anamnesa suami istri; 

1) Bersama-sama 

2) Masing-masing 

b. Pemeriksaan fisik 

1) lstri tanda seks sekunder 

a) Pemeriksaan Ginekologi 

b) Pereriksaan Laboratorium 

2) Suami 

a) Konsultasi pada ahli urologi 

b) Laboratorium 

(1) Laboratorium dasar 

(2) Sperma analisis 

(a) Obstinensia 3-5 hart 

(b) Dua kali interval 2-3 bulan 

c. Pemeriksaan secara menyeluruh, sebaiknya sudah dapat 

menetapkan sebab infertilitas dalam tiga bulan (tiga siklus 

menstruasi), dengan ketentuan suami dalam batas normal 

d. emeriksaan tambahan yang dianggap penting 

1) Biopsi endometrum hari pertama menstruasi 

2) Histerosalfingograff 

3) Histeroskopi 
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4) Laparoskopi/ laparatomi 

(a) Mengetahui keadaan ovarium folikel de graaf atau korpus 

luteum 

(b) Mengetahui faktor peritonium 

(c) Melepaskan pertekatan. 

(d) Tuboplasti, melepaskan fimosis fimbrie tuba 

6. Terapi sederhana pada infertilitas 

Menurut Hanafi hartanto (2004), Terapi infertilitas sering tidak 

berhasil, hanya 25 - 50 % dani semua pasangan suami-istri yang 

mendapat pengobatan berhasil melahirkan bayi hidup. Keberhasilan 

terapi umumnya tergantung dari penyebab infertilitas 

Terapi operatif pada kedua keadaan tersebut, meski dilakukan oleh 

ahli bedah yang sangat berpengalaman dan pada penderita-penderita 

yang telah diseleksi dengan ketat, hanya berhasil mendatangkan 

kehamilan pada tidak lebih 20-30 % kasus. Sedangkan kemungkinan 

timbulnya kehamilan ektopik setelah tuboplasti adalah 6 - 15 % 

Kelainan-kelainan ovulasi yang mendapat terapi member hasit yang 

lebih baik, dengan angka kehamitan sampai 50 --60 % 

Infertilitas yang disebabkan oleh infeksi asimptomatis, umumnya 

gonorrhea atau infeksi clamydia atau mycoplasma dapat diobati dengan 

antibiotika. Pada kelainan-kelainan ovulasi, dapat diberikan terapi 

medikamentosa, misalnya dengan clomipene sitrat per oral, dimulai 

pada hari ke-5 haid dan diminum selama 5 hart Clomiphene sitrat 

merangsang ovulasi dengan jalan meniadakan efek supprersif ovulasi 

dari estrogen selama bagian pertama dari siklus haid 



Bila dengan dosis 50 mg per hari ovulasi belum timbul, dapat 

diberikan dosis lebih tinggi sampai 250 mg per hani selama 10 hari pada 

siklus-siklus berikutnya. Pada 7080 % akan timbul ovulasi, dan angka 

kehamilan bervaniasi antara 30-50 %. Clomiphene sitrat hanya 

menyebabkan sedikit efek samping yang serius, pada dosis rendah 

mungkin terjadi pembesaran ovarium dan rasa tidak enak di perut, pada 

dosis lebih tinggi mungkin juga timbul gangguan penglihatan atau rasa 

panas di wajah (hot flushes). Risiko timbulnya kehamilan multiple 

tampaknya rendah 

Bromocnptine kadang-kadang digunakan untuk merangsang 

timbulnya ovulasi pada wanita dengan kadar prolaktin yang tinggi. Dosis 

75mg per hani akan menurunkan kadar prolaktin dan ovulasi umumnya 

timbul setelah 30 90 hari pengobatan, dengan angka kehamilan 

bervariasi antara 50 - 90 %. Tetapi harga clomiphene dan bromociptine 

cukup mahal 

Terapi sederhana pada infertilitas relatif sangat terbatas 

Pengobatan infertilitas umumnya lebih rumit dan mahal, misalnya salah 

satu cara terbaru, in vitro fertilization dan embryo transfer, merupakan 

salah satu betapa kompleksrya pengobatan infertilitas ini 

7 Tindakan-tindakan fertilitas khusus 

Menurut Benson and Pernoll's (2009). tindakan-tindakan fertilitas 

khusus meliputi 

a Fertilitas in vitro 

Fertilitas in vitro-Transfer embrio (VF-ET) adalah teknik 

pemindahan ovum (sel telur) dani ovarium, membuahinya di dalam 

laboratoriumn, kemudian memasukkan embnio yang terjadi ke dalam 

uterus. 



25 

Keberhasilan mencapai kehamila setelah mendapatkan ovum 

adalah 15%-20% persiklus dan 70%-80%0ya hamil hingga cuk@up 

bulan 

b. Transfer ovum 

Transfer ovum adalah pemindahan ovum dati wanita ferte 

setelah inseminasi (biasanya oleh suami wanita yang inferte 

tersebut) pada saat ovulasi (puncak LH), Donor ovum dan 

penenmaannya masing-masing harus mengalami ovulasi dalam 

waktu 2 hari 3-4 hard setelah inseminasi, uterus donor dibilas 

sebagar usaha memperoleh ovum (diharapkan sudah dibuahi) 

Angka kehamidan cukup bulan adalah 3%. Komplikasi utama adalah 

kegagalan membersihkan ovum yang sudah dibuahi dani donor, 

sehingga menghasilkan kehamilan yang tidak dikehendaki 

c. Transfer gamet intra tuba fallopif 

Transfer gamet intra tuba fallopii (GIFT gamete intra fallopian 

tube transfer) serupa dengan IVTET dan digunakan untuk pasien 

pasien dengan tuba uterine yang paten Setelah superovulasi dan 

pengumpulan ovum, ovum dan sperma dicampur kemudian segera di 

masukkan ke dalam tuba uterine. Sehingga dapat terjadi fertilisasi 

ala mi 

Angka keharian yang dilaporkan untuk teknik ini adalah 20-30% 

persiklus (Benson and Pernoll's, 2009) 

Menurut Llewellyn-Jones (2002), angka keberhasilan dengan 

pengobatan 

Empat dani setiap sepuluh pasangan yang diobati untuk infertilitas 

akan memperoleh bayi sehat. Pada kebanyakan kasus, kehamilan 
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terjadi karena pengobatan, tetapi kira-kira 20% tidak dapat 

dihubungkan dengan pengobatan 

8. Masalah psikososial yang berhubungan dengan infertilitas 

Menurut Llewellyn-Jones (2002), Konsepsi dan kemudian kelahiran 

anak sehat merupakan peristiwa dalam kehidupan yang penting. Bagi 

kebanyakan wanita, menjadi ibu merupakan ekspresi dari peran keibuan 

dan kewanitaannya. Bagi kebanyakan laki-laki, menjadi bapak jelas 

merupakan wujud dani maskulinitas dan potensinya. Bagi kebanyakan 

pasangan kedudukan sebagai orangtua merupakan ungkapan kasih 

sayang mereka satu sama lain. Bagi mas yarakat, infertilitas magi 

dianggap sebagai penyakit. Dampak psikologik infertilitas dapat sangat 

besar dan pemeriksaan yang diperlukan secara psikologik sangat 

mengganggu terutama bagi wanita, yang lebih banyak menjalani 

pemeriksaan tersebut dani pada pasangannya. la kemungkinan akan 

merasa bahwa permenksaan ini bersifat invasive dan pemerkosaan 

sampai merasa kehilangan control terhadap tubuhnya 

Jika hambatan ditermukan pada salah satu dani pasangan tersebut 

atau jka kehamilan tidak terjadi setelah pemeriksaan dan pengobatan 

pasangan tersebut mungkin mengalami ketegangan psikologi yang 

besar sehingga dapat timbul problem psikoseksual 

Kemungkinan timbulnya problema ini dapat dikurangi dengan 

beberapa cara, yang melibatkan spesialis infertilitas dan dokter 

umumnya, yang seharusnya mempunyai peranan, karena ia lebih 

mengenal pasangan tersebut dan pada spesialis 
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a. Dalam penyelidikan infertilitas, dokter harus memberitahukan 

pasien secara mendetail mengenai pemeniksaan yang diusulk.an 

sedini mungkin, alasan dan urutan pemeniksaan. Karena pasien 

sangat cemas sehingga mereka mungkin mendengarkan tetapi 

tidak memperhatikan apa yang akan dikatakan, perlu disarank.an 

agar mereka membaca buku tentang infertilitas atau memberikan 

mereka pamphlet 

b. Pemeriksaan harus ditekan seminimal mungkin, dan dibatasi pada 

hal-hal yang menghasilkan informasi yang andal saja 

c. Sikap dan perlaku dokter harus suportif, komunikatif dan empatik 

d. Jika di dapat halangan relative atau absolute terhadap konsepsi dan 

ditawarkan konseling yang sesuai. Dalam konseling pendekatannya 

adalah memikirkan hasil-hasif temuan sebagai penyebab pasangan 

tersebut tidak bahagia, sehingga tidak saling menyalahkan satu 

sama lain 

C. Pasangan Usia Subur 

Pasangan usia subur (PUS) adalah pasangan suami istni (berstatus 

kawin), yang istrinya berusia 15-49 tahun. Tetapi apabila istri berusia 49 

tahun dalam keadaan haid secara teratur, maka dikategonikan sebagal 

bukan PUS Apabila istni berumur antara 15-49 tahun, namun telah 

mengalami menopause tetap dikategonikan sebagai wanita PUS (BKKBN 

2006) 

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang istninya 

berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami-istni yang 

istri berumur kurang dani 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebit 

dani 50 tahun, tetapi masih haid (datang Dulan) (Profit Hasil Pendataan 

Keluarga, 2008) 
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D. Kerangka Teori 

Berdasarkan tinjauan pustaka, maka dapat digunakan kerangka teor 

sebagai berikut 

Tingkat Pengetahuan Pasangan Usia 
Subur tentang Infertilitas 

1 Tahu (Know) 

2. Memahami (Comprehension) 

3. Aphikasi (Aplication) 

4. Analysis(Analysis) 

5. Sintesis (Synthesis) 

6.Evaluasi (Evaluation) 

Bagan 2. 1  Kerangka teori tingkat pengetahuan Pasangan Usia subur 
tentang Infertilitas 

Sumber Notoatmodj0, 2003 



BAB Ill 

METODE PENELITIAN 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep merupakan justifikasi lmiah terhadap penelitian yang 

dilakukan dan memberi landasan kuat terhadap topik yang dipilih sesuai 

dengan identifikasi masalahnya (Hidayat, 2007) 

Tingkat Pengetahuan Pasangan 

Usia Subur tentang Infertilitas 

Tahu (Know) 

} Memahami (comprehension) 

Aplikasi (aplication) 

Analysis (analysis) 

Sintesis (synthesis) 

Evaluasi (evaluation) 

· · - · · · · · · · · · · · · · · - - - - · · · · · · · · · · ·  

Bagan 3. 1  Kerangka Konsep 

B. Jenis, Metode, dan Tahap-tahap Penetitian 

1 Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian 

yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau 

deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (tidak langsung) 

Metode penelitian deskniptif digunakan untuk memecahkan atau 

menjawab permasalahan yang sedang ihadapi pada situasi sekarang 

Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah 

29 
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pengumpulan data klasifikasi, pengolahan atau analisis data, membuat 

kesirpulan dan laporan (Notoadmojo, 2005 

2 AMetode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara yang akan dilakukan dalamn 

proses peneltian (Hidayat, 2007) 

Metode yang digunakan dalamn penelittian ini adalah cross sectional 

adalah penelitian pada beberapa populasi yang diamati pada waktu 

yang sama, metode penelitian ini cocok digunakan untuk penelitian 

deskriptif dan tidak cocok untuk penelitian analitis (Hidayat, 20O7) 

Artinya, tiap subjek penelitian hanya diobservasi sekali saja tdan 

pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau variabel subjek 

pada saat pemeniksaan (Notoadmo0j0, 2005) 

3. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan berdasarkan urutan-urutan 

sebagai berikut 

a. Mendapat surat izin dani ketua Prodi Dllt Kebidanan FK Urissula 

Semarang untuk studi pendahuluan 

b Mengajukan surat ijin ke DKK Kabupten Kendal dan meminta data 

Pasangan Usia Subur Kabupaten Kendal dan Kecarnatan 

Brangsong 

c. Mendapat data dan studi pendahuluan yang meliputi data pasangan 

usia subur, data infertilitas di Desa Tosani Kecamatan Brangsong 

Kabupaten Kendal 

d Menyusun proposal dan seminar proposal 

e. Melakukan penelitian 



1) Menerangkan tujuan dan manfaat penelitian kepada tempat 

pengambilan data dan responden 

2) Memberikan lembar persetujuan menjadi responden untuk 

ditandatangani 

3) Responden diberikan kuesioner untuk diisi sesuai dengan 

petunjuk yang telah diberikan 

4) Responden diarahkan agar semua jawaban diisi dan setelah 

selesai dikumpulkan lagi kepada peneliti 

5) Peneliti memeriksa kelengkapan data dan pengisian kuesioner 

setelah selesai pengambilan data. 

f. Mengolah data 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional 

dan berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkink.an 

peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat 

terhadap suatu objek atau fenomena (Hidayat, 2007) 

Dalam penelitian ini definisi operasionalnya adalah 

1 Umur 

Umur yaitu jumlah tahun yang dihitung sampai dilakukannya 

penelitian 

a <20tahun 

b 20-30 tahun 

c. >30tahun 

Skala Ordinal 
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2 Pendidikan 

Adalah jenjang atau tingkatan dalam pendidikan terakhir Pasangan 

Usia Subur yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi sampai dengan dilakukannya penelitian 

Kategori 

a SD 

b SMP 

c SMA 

d Perguruan Tinggi 

Skala Ordinal 

3 Pekerjaan 

Adalah pekerjaan yang setiap hari dilakukan Pasangan Usia Subur 

dan mendapatkan upah dani pekerjaan itu 

Kategori 

a Wiraswasta 

b. PNS 

c. Karyawan 

d Polisi 

e. Dosen/ Guru 

f. Petani 

g. Tidak bekerja 

Skala Ordinal 

4 Tigkat pengetahuan 

Tingkat pengetahuan adalah kemampuan menjawab dani responden 

terhadap soal-soal yang berkaitan dengan infertilitas yang meliputi 
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pengertian infertilitas. penyebab infertilitas, faktor-faktor yang 

mempengaruhi infertilitas, macam-macam pemeniksaan pada infertilitas 
pengelolaan infertilitas 

Dalam penelitian ini, tingkat pengetahuan diukur menggunakan 

kuesioner dengan skala Guttman yaitu skala yang bersifat tegas dan 

konsisten dengan memberikan jawaban dai pertanyaan benar dee 

salah. Skala Guttman ini pada umumnya dibuat seperti checklist dengan 

interpretasi penelitian, apabila skor benar nilainya 1 dan apabila salah 
nilainya 0 (Hidayat, 2007) 

Skor yang digunakan untuk mengkategonikan jenjang/peringkat 

dalam penelitian ini menggunakan prosentase. Kategorinya sebagai 

berikut, (Nursalam, 2003) 

76- 100% 

56-75% 

$56% 

= Baik 

= Cukup 

= Kurang 

Skala Ordinal 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006) 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh objek yang 

akan diteliti yaitu Pasangan Usia Subur di Desa Tosani Kecamatan 

Brangsong Kabupaten Kendal yang berjumlah 542 PUS. Menurut 

Nursalam (2003), populasi target adalah populasi yang memenuhi 

sampling kriteria dan menjadi sasaran akhir penelitian. Biasanya pada 

penelitian klinis dibatasi oleh karakteristik demografirs (meliputi jenis 



kelamin, usia). Populasi terjangkau adalah populasi yang memenuhi 

kniteria dalam penelitian dan biasanya dapat dijangkau oleh peneliti dari 

kelompoknya. Dalam penelitian populasi targetnya adalah pasangan 

usia subur yang infertid Dan populasi terjangkaunya pasang.an usia 

subur yang infertit di Desa Tosari Kecamatan Brangsong Kabupaten 

Kendal 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dani keseluruhan objek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoadmoj0, 2003) 

Dalam penelitian sampelnya adalah Pasangan Usia Subur yang 

infertil yaitu sebanyak 40 PUS 

Sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah non random 

sampling dengan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel 

didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang ibuat oleh peneliti 

sendini, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahut 

sebelumnya (Notoadmoj0, 2003) 

Kriteria yang digunakan adalah Pasangan Usia Subur yang berusia 

15-49 tahun yang mempunyai anak 1 dan tidak hamid lagi setelah f 

tahun tanpa menggunak.an kontrasepsi atau tidak mempunyai anak 

yang dihadapkan pada kemungkinan kehamilan selama 12 bulan tanpa 

menggunakan kontrasepsi 

Dalam penelitian kriteria sampel meliputi kriteria inklusi dan 

eksklusi, dimana knteria itu menentukan dapat atau tidaknya sampel 

digunakan 
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a Kriteria inklusi merupakan kriteria di mana subjek penelitian mewakxi 

sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel. Kriteria 

inklusi dalam peneltian ini adalah 

1) Pasangan Usia Subur yang infertit yang berusia 15-49 tahun di 

Desa Tosani Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal 

2) Pasangan Usia Subur yang tidak mempunyai anak dan 

mempunyai anak 1 dan tidak hamid lagi setelah 1 tahun yang 

tidak menggunakan alat kontrasepsi 

3) Pasangan Usia Subur yang bersedia menjadi responden 

b Kriteria Eksklusi merupakan kiteria di mana subjek penelitian tieke 

dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai 

sampel penelitian. Kritenia dalam penelitian ini adalah 

1) Pasangan Usia Subur yang sakit atau pindah sehingga tidak 

dapat didakukan penetitian 

2) Pasangan Usia Subur yang menolak menjadi responden 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket 

atau kuesioner Data yang dikumnpulkan berasal dan data primer dan data 

sekunder 

f1. Data rimer yaitu mateni fakta yang dikumpulk.an sendiri oleh peneliti 

diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang dibenikan kepada responden 

yang berupa pertanyaan tentang infertilitas 

2 Data Sekunder yaitu data yang idapatkan melalui studi dokumentasi yaitu 

data pasangan usia subur dan data infertilitas di Desa Tosani Kecamatan 

Brangsong Kabupaten Kendal tahun 2009 
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flnstrumen Penelitian 

lnstrumen dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang 

dirancang oleh peneliti sebanyak 25 pertanyaan dan modifikasi dari hasif 

penelitian yang sudah ada sebanyak 6 pertayaan 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dan responden dalam arti laporan tentang pnibadinya, 

atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006) 

Kuesioner dipakai untuk menyebut metode maupun instrument. Jedi 

dalam menggunakan metode angket atau kuesioner instrument yang dipakai 

adalah angket atau kuesioner (Ankunto, 2006) 

Alat ukur ini digunakan bila responden jumlahnya besar dan tidak buta 

huruf Selain itu pertanyaa-pertaryaan yang diajukan dalam kuesioner 

mampu menggali hal-hal yang bersfat rahasis (Hidayat, 2007) 

Sebelum pengambilan data, kuesioner di uji coba dengan ujj validitas 

dan reliabilitas instrumen 

1 Uji Validitas 

Menurut Suharsimi Anikunto (2006), Validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

nstrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang dinginkan serta dapat mengungkap data dani variabel yang 

diteliti secara tepat Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan 

sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dani gambaran 

tentang validitas Menurut Hidayat (2007), dalam ujy validitas dapat 

menggunakan rumus Pearson Product Moment. setelah itu diujy dengan 



37 

menggunakan uji t dan lalu baru dilihat penafsiran dani indeks 

korelasinya 

Rumus pearson product moment 

Keterangan 

hug kKoefirsien korelasi 

Xi jumlah skor item 

Yi jumlah skor total (item) 

N jumlah responder 

Menurut Hidayat (2007), jka nilai r hitung > r tabel berarti valid 

demikian sebaliknya jika nilai tr hitung < r tabel berarti tidak valid 

Setelah diujkan menggunakan kuesioner dengan jumlah sampel 

20 orang didapatkan bahwa dani 36 s0al yang diujkan 31 soal yang valid 

dan S soal tidak valid Dikatakan valid apabila nilai r hitung > 0,444 dan 

tidak valid apabila nilai r hitung < 0,444 

2 Uji Reliabilitas 

Reliabiitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Notoatmodjo, 

2005). Peneliti dalam melakukan uji reliabilitas menggunakan rumus 

koefisien reliabilita KR 2O 

Rumus 

« .- (,'Ee, 
k. v, 



I 
Keterangan 

f% reliabilitas instrumen 

k banyaknya butir pertanyaan 

Vt Variant total 

p proporsi subjek yang menjawab betut pada sesuatu butir 

(proporsi subjek yang mendapat skor 1) 

I 
p banyak subiek yang skorya 1 

N 

I 

q proporsi subiek yang mendapat skor 0 
(q= 1-p) 

Apabila dikonsultasikan dengan r product moment masih lebih kecil 

dani harga ts, dapat disimpulkan tidak reliabel (Anikunto, 2006). Hasil 

perhitungan dengan rumus ini kemudian dianalisis, bila hasilnya 

semakin mendekati angka 1 instrumen penelitian dikatakan reliabel 

Sebelum melakukan penetitian, instrument di uj validitas di Desa 

Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal 

G. Pengolahan Data 

I 
1 Pengolahan data 

Data yang diperoleh dalamn penelitian ini akan diolah dalamn 

beberapa tahap benikut 

a Editing 

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data 

yang diperoleh atau dikumpulkan E citing dapat dilakukan pada 

tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul (Hiday at 

2007) 
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Coding 

Bertujuan untuk memberikan kode terhadap jawaban agar proses 

pengolahan lebih mudah dan cepat (Anikunto, 2006) 
c Entry Data 

Kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalarm 

master table, kemudian membuat distribusi sederhana (Hidayat 
2007) 

d. Tabulating 

Kegiatan memasukkan data-data hasid penelitian kedalam tabet. 

tabel sesuai dengan kniteria (Budiart, 2002 
2. Analisa Data 

Dalam penelitian ini data yang didapatkan dilakukan analisis 

dengan cara deskriptif karena data bersifat ordinal, maka anatisg 

univariat menggunakan distribusi frekuensi dan prosentage 
(Notoadmo0dj0o, 2005) 

Dalam melakukan analisis, khususnya terhadap data penelitian 

akan menggunakan ilmu statistik terapan yang disesuaikan dengan 
tuyuan yang hendak dianalisis 

Statistik deskriptif (menggambarkan) adalah statistika yang 

membahas cara-cara meningkas, menyajikan, dan mendeskripsikan 

suatu data dengan tujuan agar mudah dimengerti dan lebih mempunyai 

makna (Hidayat, 2007) 

b 
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Data yang didapatkan pada penelitian ini adalah data ordinal yen 

terhitung prosentasenya dengan menggunakan rumus (Budiato, 2002 
Pe(FAN)X100 

Keterangan 

peprosentase 

FF =Jumlah jawaban benar 

N e  Jumlah skor total 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Keadaan Umum Wlayah 

Penelitian tingkat pengetahuan pasangan usia subur tentang 
infertilitas ini dilaksanakan pada tanggal 14 juli 19 juli 2010 di Deeg% 
Tosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal 

Desa Tosani Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal memiix 
batas wilayah sebelah utara adalah Desa Rejosari, sebelah selatan 
berbatasan dengan Desa Sidorejo, sebelah barat berbatasan dengan 
Dukuh Widoro, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Brangsong 

Desa Tosani Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal merupakan 

daerah agratis yang dikelilingi oleh sawah. Terdini dari 2 dukuh yaitu 

Dukuh Toboyo dan Dukuh Siwalan. Desa Tosan memiliki jumlah total 

penduduk 3359 orang, dan jumlah KK 495 KK PUS 542 orang. Desa 

Tosan memiliki beberapa tempat pelayanan kesehatan PKD 1 unit, 

Posyandu 5 unit, Dokter praktek umum 1 orang. memiliki perawat 5 
orang. dan Bidsn Desa 1 orang 

2. Hasil penelitian 

Berdasarkan peneltian dengan cara pengisian kuesioner yang 

dilakukan pada bulan Juli 2010 kepada 40 responden tentang infertilitas 

pada pasangan usia subur (PUS) di Des.a Tosan Kecaratan Brangsong 

Kabupaten Kendal, didapatkan hasil sebagai berikut 
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a Umur 

1) Umur suami 

Diagram 4. 1  Distribusi frekuensi karakteristik responden 
berdasarkan umur suari 

Umur Suami 
0% 

<20 tahun 

20-30tun 

»tun 

I 

Sumber Data primer 2010 

Dari Diagram 4. 1  tentang karaktenstik responden 

berdasarkan urnur suami renunyukkan batwa mayortas 

responden bermur 30 tahun, yaitu 23 responder (58%), 17 

responden (42%) berumur antara 20-30 tahun, dan tidak ada 

responden dan pihak suami yang berumur kurang dani 20 tahun 

2) Umur lstr 

Diagram 42 Distnbusi frekuensi karakteristik responden 
berdasarkan umur istri 

Umur Istri 

<20tun 

20-30tahun 

Sumber Data primer 2010 



Dani Diagram 42 tentang karakteristik responden 

berdasarkan umur istri menunjukkan bahwa mayoritas 

responden berumur antara 20-30 tahun, yaitu 22 responden 

(55%), 17 responden (43 %) berumur >30 tahun, dan 1 (2%) 

responden berumur <2 tahun 

b. Pendidikan 

) Pendidikan suami 

Diagram 4. 3.  Distribusi frekuensi karakteristik responden 
berdasarkan pendidikan suami 

Pendidikan Suami 

Sumber Data primer 2010 

Dari Diagram 4 3  karakteristik responden menurut 

pendidikan suami diperoleh mayoritas responden dari suami 

yaitu berpendidikan SAMA sebanyak 21 responden (53%), 

responden yang berpendidikan SD sebanyak 10 responden 

(25%) dan sebanyak 9 orang responden (22%) yang 

berpendidikan SMP 
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2) Pendidikan istri 

Diagram 4. 4.  Distribusi frekuensi karakteristik responden 
berdasarkan pendidikan istri 

Pendidikan stri 
3% 

SD 

$4 
$MA 

PT 

Sumber Data primer 2010 

Dani Diagram 4.4 karaktenistik responden menurut 

pendidikan istni diperoleh mayoritas responder dari istri yaitu 

berpendidikan SMP sebanyak 19 responden (47%), dan 

responden yang berpendidian SD 10 responden (25%) dan 

$MP 10 responden (25%), sebanyak 1 responden (3% 

berpendidikan Perguruan Tinggi 

¢ Pekerjaan 

1) Pekerjaan suami 

Diagram 4. 5.  Distribusi frekuensi karakteristik responden 
berdasarkan pekerjaan suami 

Pekerjaan Suami 

Wirgwsta 

PN 

rywan 

Petard 

Tdk belerj 

J 
Sumber Data Primer 2010 



Dani Diagram 4. 5.  karakteristik responden menurut 

pekerjaan suami diperoleh mayoritas responden dari suami 

yaitu bekerja sebagai karyawan sebanyak 16 responden (40%), 

dan sisanya responden bekerja sebagai petani sebanyak 13 

responden (33%), sebagai wiraswasta 9 responden (22%), dan 

lainnya sebagai PNS 1 responden (2%), tidak bekerja 1 

responden (3%) 

2) Pekerjaan istr 

Diagram 4.6. Distribusi frekuensi karakteristik responder 
berdasarkan pekerjaan istri 

Pekerjaan Istri 

dWiraswast.a 

I NS 

Kary0wan 

Petan 

I 
Tdk Bkerja 

Sumber Data Primer 2010 

Dari Diagram 4.6. karakteristik responden menurut 

pekerjaan istri diperoleh mayorntas responden dani istri yaitu 

tidak bekerja sebanyak 18 (45%), dan responden bekerja 

sebagai karyawan sebanyak 13 responden (33%), sebagal 

petani 6 responden (15%), dan lainnya sebagai wiraswasta 2 

responden (5%), sebagai PNS 1 responden (2%) 



46 

d. Gambaran umum tingkat pengetahuan 

1) Pengetahuan suami 

Diagram 4. 7  Distribusi frekuensi tingkat pengetahuan pasangan 
usia subur tentang infertilitas 

Pengetahuan Suami 

Kuang 

20% 

J 
Sumber Data primer 2010 

2) Pengetahuan istri 

Diagram 4.8 Distribusi frekuensi tingkat pengetahuan pasangan 
usia subur tentang infertilitas 

I 
Pengetahuan lstri 

Baik 

20% 

Sumber Data Primer 2010 

Dani Diagram 4. 7  dan 4.8 hasi yang diperoleh dar 

pengetahuan suami dan istri tentang infertilitas adalah 

mendapatkan pengetahuan yang cukup. Dilihat dani banyaknya 

responden yang mempunyai pengetahuan cukup pada suami 
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sebanyak 26 responden (65%) dan dani istri sebanyak 25 

responden (62,5%). Yang mempunyat pengetahuan baik 

tentang infertilitas. dani suami sebanyak 6 responden (15%) dan 

dari istri sebanyak 8 responden (20%). Dan yang meriikd 

pengetahuan kurang tentang infertilitas yaitu suami sebanyak 8 

responden (20%) dan isti sebanyak 7 responden (17,5%) 

B. Pembahasan 

1 Umur 

Umur merupakan usia yang telah dilalui terhitung sejak lahir sampai 

sekarang (Purwadarminto, 2003). Dari hasil penelitian pada pasangan 

usia subur tentang infertilitas karakteristik responden berdasarkan umu 

diperoleh hasil pasangan usia subur mayoritas berumur >30 tahun dari 

suami 23 responden (58%), dan responden dari istni berumur antara 20 

30 tahun sebanyak 22 responden (55%) 

Hal tersebut diatas sesuai dengan teon Pro.Health (2009) yang 

dikutip pada 19 april 2009, bahwa usia mempengaruhi terhadap daya 

tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan 

semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga 

pengetahuan yang diperoleh semakin membaik Pada usia madya, 

individu akan lebih berperan aktit dalam masyarakat dan kehidupan 

sosial serta lebih banyak melakukan persiapan derni suksesnya upaya 

menyesuaikan ini menuju hani tua, selain itu orang usia madya akan 

lebih menggunakan waktu untuk mermbaca. Kemampuan intelektual 

pemecahan masalah, dan kemampuan verbal hampir tidak ada 

penurunan pada usia ini Semakin pertambahnya usia maka 1g 
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seseorang akan menutun terutamna pada beberapa kerarpuan seperti 

kosa kata dan pengetahuan umum. Menurut Notoadmodjyo (2003) 

manusia adalah makhluk sosial dinana dalarm ketidupan saling 

beninteraksi satu sama lain lndevidu yang dapat berinteraksi secara 

kontiryu akan lebi bisa mendapatkan informasi Sementara itu faktor 

hubungan sosial juga memnpengaruhi individu sebagai komunikan untuk 

menerima pesan menurut model komunikasi media Pada umur madya 

kecenderungan orang untuk berinteraksi dengan orang lain lebih banyak 

sehingga dapat menambah pengetahuan 

2 Pendidikan 

Pendidikan adalah jenjang atau tingkatan dalam pendidikan terakhit 

pasangan usia subur yang meliputi pendidikan dasat, pendidik.an 

menengah dan pendidikan tinggi sampai dengan dilakukannya 

peneltian 

Dai penelitian menurut pendidikan pasangan usia subur diperoleh 

hasit batwa mayortas responden berpendidikan SAMP dan SAMA 

Responden dari suami yaitu mayoritas berpendidikan SAMA sebanyak 21 

responden (53%), istni berpendidikan SAM sebanyak 19 responden 

(47%) 

Hal ini dibuktikan dengan teon yang dikutip oleh Pro-healt (2009), 

batwa pendidkan memnpengaruti proses belajar semakin tinggr 

pendidikan seseorang maka makin mudah orang tersebut untuk 

menenima informasi Semakin banyak informasi yang masuk semakif 

banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan 
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Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dirmana 

diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut 

akan semakin luas pula pengetahuannya. Namun perlu ditekankan 

bahwa seorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak 

berpengetahuan rendah pula Peningkatan pengetahuan tidak mutlak 

diperoleh di pendidikan formal. akan tetapi juga dapat diperoleh pada 

pendidikan non formal 

Pengetahuan seseorang tentang sesuatu obyek juga mengandung 

dua aspek yaitu aspek positif dan negatif Kedua aspek inilah yang 

akhirnya akan menentukan sikap seseorang terhadap obyek tertentu 

Semakin banyak aspek positif dati obyek yang diketahui, akan 

menumbuhkan sikap makin positf terhadap obyek tersebut 

3 Pexerjaan 

Pekerjaan adalah pekerjaan yang setiap hari dilakukan pasangan 

usia subur dan mendapatkan upah dani pekerjaan itu. Dari hasit 

penelitian tentang pekerjaan pasangan usia subur diperoleh hasil bahwa 

mayortas responden dani suami bekerja sebagai karyawan sebanyak 16 

responden (40%), responden dani istri mayoritas tidak bekerja sebanyak 

18 responden (45%) 

Hal ini disebabkan karena istri yang tidak bekerja, karyawan pada 

pabrik atau perusahaan lebih banyak beminteraksi dengan orang 

sehingga berpengaruh terhadap masuknya pengetahuan ke dalam 

individu yang berada dalam iingkungan tersebut Hal ini terjadi karena 

adanya tirmnbal balk ataupun tidak yang akan direspon sebagai 

pengetahuan oleh setiap indirvidu (Pro-health, 2009) 

Menurut Notoadmodjo (2003) manusia adalah makhluk sosial 

dimana dalam ketidupan saling berinteraksi satu sama lain Individu 
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yang dapat berinteraksi secara kontinyu akan lebih bisa mendapatkan 

informasi Sementara itu faktor hubungan sosial juga mermnpengaruhi 

ndrodu sebagai komunik.an untuk menenima pesan menurut model 

komunikasi media. lsti yang tidak bekerja cenderung berhubungan dan 

berinteraksi dengan masyarakat Hal ini sesuai dengan Teon 

Notoadmoj0 (2003), bahwa pengetahuan diperoleh yaitu dengan cara 

1) Berdasarkan Pengalaman Pribadi 

Pengalaman adalah guru yang baik, demikian bunyi pepatah 

epatah ini mengandung maksud bahwa pengalaman itu 

merupakan sumber pengetahuan, atau pengalaman ini merupakan 

suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan 

2) Melalui jalan pikiran 

Sejalan dengan perkembangan kebudayaan umat manusia, 

Cara berpikir manusia pun ikut berkembang Dani sini manusia telah 

mampu menggunakan penalaran dalam memperoleh 

pengetahuannya. Dengan kata lain, dalam memperoleh kebenaran 

pengetahuan manusia telah menggunakan jalan pikirannya, baik 

melalui induksi maupun deduksi Induksi adalah proses pembuatan 

kesimpulan itu melalui perryataan-pernyataan khusus kepada yang 

umum, sedangkan deduksi aalah pembuatan kesimpulan dati 

pernyataar-pernyataan umum ke khusus 

4 Tigkat Pengetahuan 

Tingkat pengetahuan adalah kerampuan menjawab dani responden 

terhadap soal-soal yang berkaitan dengan infertilitas yang meliputt 

pengertian infertilitas, penyebab infertiltas, faktor-faktor yang 



mempengaruhi infertilidtas macam-macam pemenksaan pada infertilitas, 

pengelolaan infertilitas 

Dant hasit peneltian diperoleh bahwa responden (PUS) sebagian 

besar tahu tentang infertilitas Tahu (know) diartikan sebagai mengingat 

suatu mateni yang telah dipelajari sebelumnya Temasuk kedalamn 

pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang 

spesifik dani seluruh bahan yang dipelajyani atau rangsangan yang telah 

diterima (Notoadmoj0, 2003) 

Hal ini dibuktikan dengan hasil bahwa mayortas responden dari 

penelrtian ini mempunyair pengetahuan yang cukup tentang infertilitas 

Diihat dani banyaknya responden yang mempunyai pengetahuan cukup 

pada suami sebanyak 26 responden (65%) dan dan istni sebanyak 25 

responden (62.5%). Yang mempunya pengetahuan baik tentang 

infertilitas dari suami sebar yak 6 responder (15%) dan dart istr 

sebanyak 8 responden (20%). Dan yang memiliki pengetahuan kurang 

tentang infertilitas yatu suami sebanyak 8 responden (20%) dan istri 

sebanyak 7 responden (175%). Berdasarkan hasil yang didapat dapat 

disimpulkan batrwa suarmi memiliki pengetahuan yang kurang tentang 

infertilitas dibandingkan dengan istri, ini dapat dilihat dani hasil bahwa 

ada 8 responden (20%) dani suami yang mempunyai pengetahuan 

kurang tentang infertilitas Seperti diungkapkan oleh Biben (2010) 

Dikarenakan suami beranggapan bahwa penyebab tidak punya anak 

(mandul) adalah istni, suami cenderung tidak bersedia berobat atau 

memenksak.an di ke tenaga kesehatan Hal ini menyebabkan 

pengetahuan suami tentang infertiltas kurang 
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Seperti dikemukakan oleh Mardalis (2010). bahwa ada beberapa 

cara memperoleh pengetahuan yatu 

f Pengetahuan bersumber dani pancaindra, melalur mata melihat, 

telinga mendengar, hidung membaui, lidah mengecap, serta kulit 

merasakan halus kasarrya sesuatu 

2 Pengetahuan yang bersumber dani perasaan, yang sering ada dan 

kelihatan nyata jika manusia berprasangka terhadap sesuatu 

presangka ini umumnya berasal dari sumber perasaan seseorang 

yang mengemukakan suatu pernyataan 

3 Pengetahuan yang bersumber dani pilira/ratio manusia, sesuatu 

pengetathuan yang mereka peroleh setelah diolah dan dianalirs.a 

melalui piliran pada akhirnya mereka memperoleh pengetahuan 

tentang yang mereka pikirk.an 

4 Pengetahuan yang bersumber dari intuisi, disini pengetahuan yang 

mereka peroleh datang dengan sendininya atau hasil intuisinya 

datang/diketahui tanpa di duga atau dipikirkan sebelumnya 

$ pengetahuan yang bersumber dari wahyu, biasanya hanya 

diperoleh oleh orang-orang tertentu seperti Nabi dan Rasul-rasul 

Allah, pengetahuan wahyu ini datangnya da Tuhan yang 

disampaikan kepada manusia melalui Jibril 

pengetahuan merupakan kesan didalam fkiran manusia sebagai 

hasif penggunaan panca inderanya yang berbeda sekali dengan 

kepercayaan (belieft) takhyul (superstitions) dan penerangan 

penerangan yang keliru (misinformations) (Soekanto, 2001) Menurut 

Pro-health (2009), yang dikutip pada tanggal 19 Apr4 2009. Ada 



53 

beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, yatu 

pendidikan, umur, lingkungan, pengalaman, sosial ekonomi dan budaya 

Hal ini dapat diihat pada hasil penelitian pada pasangan usia subur 

tentang infertilitas bahwa pasangan yang mempunyai pengetahuan 

cukup tentang infertilitas adalah suami dan istri yang mempunyai 

pendidikan SM, SMA. Bekerja sebagai karyawan yang lebih banyak 

berinteraksi dengan orang dan yang berusia antara 20-30 tahun yang 

pada usia madya seperti ini masih mudah untuk memperoleh 

pengetahuan dari membaca dan informasi 
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BABV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian dengan cara menyebar kuesioner tentang 

Tingkat Pengetahuan Pasangan Usia Subur Tentang Infertilitas Di Desa 

Tosari Kecamatan Bra0gsong Kabupaten Kendal pada 40 responden 

diperoleh hasid sebagai berikut 

1 Umur mayoritas responden suami berumur >30 tahun sebanyak 23 

responden (57,5%). Dan istni mayoritas berumur 20-30 tahun sebanyak 

22 responden (55%) 

2. Pendidikan, mayoritas responden berpendidikan SAM dan SAMA 

Responden suami yang berpendidikan SMA sebanyak 21 responden 

(52,5%), istri yang berpendidikan SMP sebanyak 19 responden (47%) 

3 Pekerjaan, mayoritas responden suami adalah bekerja sebagai 

karyawan sebanyak 16 responden (40%), responden istri mayoritas 

tidak bekerja sebayak 18 responden (45%). 

4 Pengetahuan, mayoritas responden memiliki pengetahuan cukup 

tentang infertilitas. Suami sebanyak 26 responden (65%), istri sebanyak 

25 responden (62.5%) 

B. Saran 

1 Bagi Pasangan Usia Subur (PUS) Desa Tosari Kecamatan Brangsong 

Kabupaten Kendal Dapat menambah pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi khususnya tentang infertilitas dengan cara membaca 

ataupun bertanya pada tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan 
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2 Bagi Tenaga Kesehatan seperti Dokter, Bidan dan Perawat di Desa 

Tosani Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Diharapkan dapat 

membenikan pendidiken kesehatan tentang infertilitas pada pasangan 

Sta subur 

3. Bagi eneliti Selanjutnya. Dapat dijadikan acuan untuk peneliti lebih 

lanjut tentang faktor-faktor penyebab infertilitas. 
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