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ABSTRAK 

 

Jumlah penduduk yang terus meningkat merupakan masalah besar bagi 

negara-negara di dunia, khususnya negara berkembang. Dampaknya dapat 

mengakibatkan jumlah kelahiran di Indonesia mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Pemakaian Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih (MKET) memiliki 

banyak keuntungan. Tahun 2020 penggunaan MKET di kota Metro sebanyak 

6,983 (33,7%) dan NON MKET adalah sebanyak 13,734 (66,3%). Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan penggunaan 

metode kontrasepsi efektif terpilih (MKET) pada pasangan usia subur 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik kuantitatif dengan 

rancangan cross sectional. Populasi penelitian adalah pasangan usia subur 

sejumlah 94 PUS yang dipilih dengan teknik random sampling. Pengumpulan 

data sikap, pengetahuan, dukungan suami, peran tenaga kesehatan dilakukan 

dengan menggunakan kuesioner. 

Hasil penlitian diperoleh PUS yang memiliki sikap mendukung 

berjumlah 63 responden (63.0%), yang memilki pengetahuan baik 58 responden 

(58.0%), dan yang memiliki dukungan suami positif 60 responden (60.0%) 

sedangkan yang memiliki peran tenaga kesehatan mendukung 59 responden 

(59.0%). Hasil uji statistik menggunakan metode chi-square dan tingkat kepercayaan 

95% dengan hasil sikap PUS dengan penggunaan MKET didapatkan p value 

0,010, pengetahuan PUS dengan penggunaan MKET didapatkan p value 0,015, 

dukungan suami dengan penggunaan MKET   didapatkan p value 0,003, Peran 

Tenaga Kesehatan dengan penggunaan MKET didapatkan p value 0,000. 

Simpulan penelitian ini adalah ada hubungan antara sikap, pengetahuan, 

dukungan suami, peran tenaga kesehatan dengan penggunaan MKET. Harapan 

untuk peneliti lain tertarik untuk meneliti tentang faktor yang berhubungan 

dengan penggunaan MKET pada pasangan usia subur dan menambah variabel-

variabel yang belum di teliti. 
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