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BAB III  

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

7  

3.1 Kerangka Konseptual 

 

Gambar 3. 1  Kerangka Konseptual Penelitian 

Kategori WUS Unmet Need 

(Inklusi) 

- Wanita sedang hamil 

tetapi tidak menginginkan 

kehamilannya karena 

ingin menunda 

kehamilan, menjarangkan 

ataupun tidak ingin 

memiliki anak lagi tetapi 

saat sebelum hamil tidak 

menggunakan alat 

kontrasepsi. 

- Wanita nifas dengan 

kelahiran anak yang tidak 

diinginkan karena 

menunda kehamilan, 

menjarangkan ataupun 

tidak menginginkan anak 

lagi tetapi tidak 

menggunakan alat 

kontrasepsi 

sebelumnya. 

- Wanita yang belum haid 

setelah melahirkan dan 

ingin menunda kehamilan 

berikutnya atau tidak 

menginginkan anak lagi 

tetapi tidak menggunakan 

alat kontrasepsi. 

 

Wanita 

hamil & 
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melahirk
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dengan 
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yang 

tidak 

direncak

an 

- Wanita yang sedang 

tidak hamil dan tidak 

ingin memiliki anak 

dalam waktu dekat 

tetapi tidak menggunakan 

alat kontrasepsi. 

- Wanita yang belum dapat 

memutuskan untuk 

memiliki anak lagi tetapi 

tidak menggunakan 

alat kontrasepsi. 

 

Wanita 

tidak 

hamil, 

tidak 
ingin 
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anak & 

belum 
menentu

kan ingin 

menamb
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UNMET 

NEED 

Faktor Internal : 

 
- Usia WUS Unmet Need. 

- Jumlah anak WUS Unmet 

Need. 

- Tingkat pendidikan WUS 

Unmet Need. 

- Status bekerja dan tidak 

bekerja WUS Unmet Need. 

- Tingkat penghasilan 

keluarga. 

- Dukungan pasangan. 

- Riwayat pernah 

menggunakan KB atau tidak 

- Riwayat pengalaman tidak 

menyenangkan menggunakan 

KB. 

 

Kriteria Ekslusi : 

-  WUS yang sedang 

memakai alat 

kontrasepsi 

-  WUS yang pasangan 

nya (suami) memakai 

alat kontrasepsi 

-  WUS yang tidak 

seksual aktif 

 

Faktor Eksternal : 

- Sikap pemerintah 

yang kurang dalam 

melayani WUS 

Unmet Need. 

- Pelayanan Keluarga 

Berencana yang 

kurang pada WUS 

Unmet Need. 

- Terhambat oleh 

larangan adat sekitar. 

 

 

Catatan : 

: diteliti 

: tidak diteliti 
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Dari kerangka konseptual tersebut dapat dijelaskan bahwa penelitian ini 

mengekslusikan 2 hal yaitu faktor penentu dari luar atau faktor eksternal dan exclution 

criteria berupa wanita usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi dan wanita usia 

subur yang pasangannya sudah menggunakan alat kontrasepsi. Peneliti hanya akan 

meneliti karakteristik wanita usia subur yang memenuhi kriteria Unmet Need 

berdasarkan usia, jumlah anak, tingkat pendidikan, status bekerja dan tidak bekerja, 

tingkat penghasilan keluarga, dukungan pasangan, riwayat pernah menggunakan alat 

kontrasepsi atau tidak, serta riwayat pengalaman tidak menyenangkan menggunakan 

alat kontrasepsi. 

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

H1 :  Ada perbedaan karakteristik wanita usia subur dengan Unmet Need 

kontrasepsi beradasarkan usia, jumlah anak, tingkat pendidikan, status 

bekerja dan tidak bekerja, tingkat penghasilan, dukungan pasangan, 

riwayat pernah menggunakan alat kontrasepsi atau tidak,  serta riwayat 

pengalaman tidak menyenangkan menggunakan alat kontrasepsi. 

H0 :  Tidak ada perbedaan karakteristik wanita usia subur dengan Unmet Need 

kontrasepsi beradasarkan usia, jumlah anak, tingkat pendidikan, status 

bekerja dan tidak bekerja, tingkat penghasilan, dukungan pasangan, 

riwayat pernah menggunakan alat kontrasepsi atau tidak,  serta riwayat 

pengalaman tidak menyenangkan menggunakan alat kontrasepsi.


