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ABSTRACT
One of the strategic issues of population control that must receive special attention is the
increasing number of unmet need which affects the high maternal mortality rate in
Indonesia, including in the city of Cirebon. The factor causing the unmet need is family
planning counseling is not optimal, which is influenced by the use of assistive devices.
In Indonesia, the tool used for counseling is the flip sheet for the Decision Making Aid
“ABPK ber KB”. Ironically, based on the results of previous research, the use of the
“ABPK ber KB” has not been optimal because it has various weaknesses, namely it is
not practical, so that the mastery of the structure and ability of the midwife in carrying
out the steps in the ABPK ber KB is still not optimal. The research that has been done by
the author has resulted in an innovative “Digital ABPK ber KB”. The purpose of this
community service is to determine the satisfaction of midwives and clients with the use
of the Digital ABPK ber KB”. This community service activity was carried out on 6
midwives and 6 clients in the Pamitran Health Center area of Cirebon City. The
implementation method is carried out by refreshing the use of flipcharts and socializing
the use of ABPK with digital family planning to midwives and providing family planning
counseling by midwives to clients using digital ABPK ber KB. To determine the
satisfaction of midwives, a Focus Group Discussion was conducted. To find out the
client's knowledge using a questionnaire. Activity results: there is an increase in the
average score of client knowledge from pre test (58.3) to post test (78.3). According to the
midwife, the information content in the digital ABPK ber KB is very appropriate, complete
and clear information, very easy to use, shorter time, able to provide information quickly
and on time, and using digital ABPK ber KB is easier than flipcharts.
Keywords: Counseling, Family Planning, digital, ABPK ber KB
ABSTRAK
Salah satu isu strategis permasalahan pengendalian penduduk yang harus mendapat
perhatian khusus adalah semakin tingginya angka unmet need yang berpengaruh
pada tingginya Angka Kematian Ibu di Indonesia, termasuk di Kota Cirebon. Faktor
penyebab unmet need yaitu konseling KB yang belum optimal yang dipengaruhi oleh
penggunaan alat bantu. Di Indonesia, alat bantu yang digunakan untuk konseling
yaitu lembar balik Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) ber-KB. Ironisnya,
berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, penggunaan lembar balik ABPK ber KB
belum optimal karena memiliki berbagai kelemahan yaitu kurang praktis, sehingga
penguasaan struktur dan kemampuan bidan dalam melaksanakan langkah-langkah
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dalam ABPK ber-KB masih belum optimal. Penelitian yang sudah dilakukan penulis
telah menghasilkan inovasi aplikasi ABPK ber KB digital. Tujuan pengabdian
masyarakat ini untuk mengetahui kepuasan bidan dan klien terhadap penggunaan
aplikasi ABPK berKB digital. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada 6
orang bidan dan 6 orang klien di wilayah Puskesmas Pamitran Kota Cirebon. Metode
Pelaksanaan dilakukan dengan refreshing penggunaan lembar balik dan sosialisasi
penggunaan ABPK ber-KB digital kepada bidan dan pemberian konseling KB oleh
bidan kepada klien menggunakan ABPK ber-KB digital. Untuk mengetahui kepuasan
bidan maka dilakukan Focus Group Discussion. Untuk mengetahui pengetahuan
klien menggunakan kuesioner. Hasil kegiatan : terdapat peningkatan rata-rata skor
pengetahuan klien dari pre test (58,3) ke post test (78,3). Menurut bidan, isi informasi
dalam ABPK ber-KB digital sangat sesuai dengan kebutuhan, informasi lengkap dan
jelas, penggunaan sangat mudah, waktu lebih singkat, mampu menyediakan
informasi dengan cepat dan tepat waktu, serta penggunaan ABPK ber KB digital lebih
mudah dibandingkan lembar balik.
Kata kunci: Konseling, Keluarga Berencana , ABPK ber-KB, Digital
I. PENDAHULUAN
Berdasarkan rancangan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 20202024, yang disampaikan oleh Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan, salah satu
strategi kebijakan dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak adalah perluasan
akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (Sekretaris Jendral
Kementerian Kesehatan RI, 2019). Hal ini sangat selaras untuk mengatasi salah satu
isu strategis permasalahan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana tertuang
di dalam RPJMN 2015 – 2019 yaitu masih tingginya unmet need di Indonesia
(BKKBN, 2015). Unmet need merupakan kebutuhan pelayanan KB yang tidak
terpenuhi yang didefinisikan sebagai persentase wanita kawin yang tidak ingin
punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai
alat kontrasepsi (BKKBN Nasional, 2018). Sasaran strategis untuk isu tersebut adalah
menurunnya angka unmet need hingga 9,1% pada tahun 2019 (BKKBN, 2015).
Berdasarkan laporan kinerja BKKBN tahun 2017, angka unmet need meningkat dari
12,77 menjadi 17,5%. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan
jumlah penduduk terbesar di Indonesia dengan persentase unmet need melebihi
angka nasional pada tahun 2016 sebesar 12,93% (Pusdatin Kemenkes RI, 2017). Kota
Cirebon merupakan Kota di provinsi Jawa Barat dengan angka unmet need yang
tinggi yaitu sebesar 23,02% (DPPKB Kota Cirebon, 2018). Jika dibandingkan dengan
target tahun 2015-2019, maka angka unmet need di Indonesia, Jawa Barat maupun
Kota Cirebon masih jauh dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2019
(9,1%).Tingginya unmet need dapat berpengaruh pada tingginya AKI di Indonesia
(Suryaningrum, 2017), karena merupakan salah satu faktor penyebab 75% kematian
ibu di Indonesia dan juga di dunia. Unmet need dapat menyebabkan terjadinya
kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) yang bisa menyebabkan terjadinya komplikasi
dalam kehamilan, persalinan, dan nifas yang berkontribusi terhadap kematian ibu
ataupun jika melahirkan terlalu
banyak. Kedua, apabila kehamilan diakhiri
(terutama dengan aborsi yang tidak aman), maka berpeluang pula terhadap kematian
ibu. Wanita usia subur yang tidak menggunakan KB berpeluang besar untuk hamil
dan mengalami komplikasi dalam masa kehamilan, persalinan dan nifas (Labola,
2018). Pada bulan Juli 2019, di Kota Cirebon terdapat 3 kematian ibu. Penyebab
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kematian ibu tersebut diantaranya karena 4T (terlalu muda atau terlalu tua ketika
melahirkan, terlalu dekat jarak anak dan terlalu banyak anak), sehingga ibu
mengalami
komplikasi
pada
kehamilan,
persalinan
maupun
nifas
(preeklampsi/eklampsi dan jantung). Sebenarnya 4T bisa dicegah jika ibu
menggunakan kontrasepsi.
Faktor penyebab unmet need yaitu Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan
konseling KB yang selama ini dilaksanakan belum optimal (BKKBN Nasional, 2018).
Upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang yaitu dengan
sosialisasi, promosi, penyuluhan, penggerakan dan konseling tentang program KB
oleh petugas dan pengelola program yang kompeten serta pemanfaatan media yang
dapat dipahami secara interaktif antara petugas dengan masyarakat (BKKBN
Nasional, 2018). Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB merupakan kegiatan
komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga,
masyarakat dan penduduk dalam program KB nasional (Febriyanti, Yustina and
Hardjono, 2015). Konseling Keluarga Berencana merupakan proses pertukaran
informasi dan interaksi positif antar klien dan Bidan atau petugas kesehatan untuk
membantu klien mengenali kebutuhan kontrasepsi, memilih solusi terbaik dan
membuat keputusan kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan kondisi yang
sedang dihadapi pasangan usia subur (Herlyssa, Mulyati and Dairi, 2014). Konseling
merupakan elemen penting dalam program KB yang hendaknya diberikan mulai dari
kehamilan yang bisa diberikan pada saat pemeriksaan kehamilan maupun pada
kelas ibu hamil (Herawati, Wilopo and Hakimi, 2018).Agar tujuan konseling menjadi
optimal, diperlukan suatu alat bantu atau media bagi konselor. Di Indonesia, selama
ini alat bantu yang digunakan adalah lembar balik Alat Bantu Pengambilan
Keputusan (ABPK) ber-KB(Herlyssa, Mulyati and Dairi, 2014). Lembar balik ABPK berKB diterbitkan oleh Kemenkes RI untuk edisi pertama pada bulan Juni 2004, dan
edisi revisi terbaru dikeluarkan pada tahun 2018 yang terdiri dari 194 halaman
(Kemenkes RI et al., 2018). Permasalahan yang terjadi pada saat ini, penggunaan
ABPK ber-KB oleh bidan masih tergolong rendah. Berdasarkan penelitian Widayati
dkk tahun 2014, penggunaan ABPK ber-KB oleh 117 Bidan di Dinas Kesehatan Kota
Surakarta hanya sebesar 17,9% (Widayati, Widagdo and Purnami, 2014). Alat bantu
ini memiliki kelemahan yaitu kurang praktis karena ukurannya cukup besar dan
kuat, sehingga bila ada bidan yang akan memberikan konseling KB ke rumah klien,
alat tersebut cukup memberatkan (Herlyssa, Mulyati and Dairi, 2014). Hasil
penelitian yang dilakukan oleh Rokhmah di Cirebon menunjukkan, penggunaan
ABPK oleh Bidan puskesmas dalam pelayanan KB belum berjalan dengan baik. Hal
ini dapat dilihat dari keterbatasan input, yaitu penguasaan struktur ABPK ber-KB
dan kemampuan bidan dalam melaksanakan langkah-langkah dalam menggunakan
ABPK ber-KB masih kurang, sehingga kualitas bidan dalam memberikan pelayanan
KB masih belum optimal (Rokhmah, 2014). Selain itu, hasil penelitian Nurcahyani
dan Widiyastuti menunjukan bidan di Puskesmas Drajat Kota Cirebon berpendapat
bahwa lembar balik ABPK ber-KB penggunaannya sulit yang membuat bidan dan
klien menjadi bingung, sehingga tidak pernah digunakan untuk konseling KB, tetapi
hanya menggunakannya jika perlu gambar tentang siklus mens saja, penggunaannya
membuat bidan tidak percaya diri dalam memberi konseling KB (Nurcahyani and
Widiyastuti, 2019). Untuk mempermudah bidan di dalam menggunakan ABPK ber-KB
yang diharapkan dapat merubah perilaku di dalam meningkatkan penggunaannya,
maka diperlukan inovasi media ABPK ber-KB melalui teknologi tepat guna yang
inovatif dan berdasarkan evidence based. Penelitian Nurcahyani dan Widiyastuti telah
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menghasilkan inovasi aplikasi ABPK ber-KB digital sebagai media konseling KB.
Kesimpulan hasil penelitian tersebut bahwa ABPK ber-KB digital telah memenuhi
kualitas sistem dan kualitas informasi (Nurcahyani and Widiyastuti, 2019), sehingga
perlu diterapkan oleh bidan di Kota Cirebon.
Berdasarkan data Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Cirebon pada tahun
2017, angka unmet need yang tinggi di Kota Cirebon terdapat di Kelurahan Kejaksan
yaitu sebesar 29,79 % (DPPKB Kota Cirebon, 2018). Kelurahan Kejaksan termasuk ke
dalam wilayah kerja UPT Puskesmas Pamitran Kota Cirebon. Berdasarkan survey
pendahuluan terhadap bidan di UPT Puskesmas Pamitran, bidan jarang
menggunakan lembar balik ABPK ber-KB. Dengan latar belakang di atas, maka tim
pengusul merasa perlu untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis
riset dengan melakukan sosialisasi ABPK ber-KB digital kepada bidan di UPT
Puskesmas Pamitran agar bidan dapat menggunakan inovasi media konseling KB
tersebut.
II. METODE
Target dalam kegiatan ini yaitu 6 orang bidan dan 6 orang klien di wilayah kerja
UPT Pukesmas Pamitran Kota Cirebon. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk
mengetahui kepuasan bidan terhadap penggunaan aplikasi ABPK ber-KB digital serta
pengetahuan klien. Evaluasi untuk mengetahui kepuasan bidan dilakukan melalui
FGD. Untuk mengetahui pengetahuan klien diperoleh melalui kuesioner. Kegiatan
dilaksanakan selama 5 hari yang terdiri dari persiapan (install ABPK ber KB dan
pemberian buku panduan), refreshing penggunaan lembar balik ABPK ber KB,
sosialisasi penggunaan ABPK ber-KB digital, pemberian konseling KB oleh bidan
kepada klien menggunakan
ABPK ber-KB digital, FGD kepada bidan untuk
mengetahui kepuasan bidan serta mengukur pengetahuan klien sebelum dan
sesudah pemberian konseling menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10
pertanyaan.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengetahuan klien
Tabel 1 Perubahan Pengetahuan Klien (Pre test ke Post test )
Pre Test
Mean

Post test
Mean

Selisih/ peningkatan

58,3

78,3

20

Tabel 2 menunjukkan nilai rata-rata pre test sebesar 58,3 dan post test sebesar
78,3 sehingga terdapat peningkatan rata-rata skor pengetahuan klien dari pre test ke
post test sebesar 20 point. Beberapa penelitian kesehatan telah menghasilkan
informasi bahwa aplikasi android dapat meningkatkan pengetahuan klien. Penelitian
yang dilakukan oleh Budiyanto yang menyatakan bahwa media aplikasi Android Ayah
ASI efektif dalam meningkatkan pengetahuan suami dan dukungan suami dalam
pemberian ASI Eksklusif (Budianto, 2016). Selain itu, penelitian Suryani dan Carudin
di Karawang, menyatakan aplikasi SDIDTK berbasis android efektif dalam
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peningkatan motivasi bidan melakukan SDIDTK pada balita (Suryani & Carudin,
2016). Penelitian lainnya dilakukan oleh Perdana dkk, yang menyatakan media
edukasi gizi berbasis android lebih baik dari media lainnya. Intervensi edukasi gizi
meningkatkan perilaku gizi seimbang menjadi lebih baik (Perdana, Madanijah and
Ekayanti, 2017)
Kepuasan Bidan terhadap penggunaan ABPK ber KB Digital
Kepuasan pengguna merupakan pengungkapan kesesuaian antara harapan bidan
dengan hasil yang diperoleh, karena adanya partisipasi/ penggunaan ABPK digital
yang diukur dari lima indikator untuk mengukur dimensi kepuasan pengguna sebuah
sistem informasi yaitu kesesuaian isi informasi dengan kebutuhan (content),
keakuratan informasi (accuarcy), kemudahan untuk digunakan (ease of use), dan
mampu menyediakan informasi dengan tepat waktu (timeliness) (Saputro, Budiyanto
and Santoso, 2015). Informasi yang didapatkan dari informan mengenai kepuasan
pengguna adalah sebagai berikut :
Kalau menurut saya tentang isi sudah sesuai , saya kasusnya kunjungan ulang suntik
3 bulan (Bidan 1)
Isi sudah sesuai dan lebih simple dibanding lembar balik ABPK, sesuai dengan
kebutuhan pasien, jadi ga ribet, lebih simple, saat menjelaskan tentang suntik KB yang
3 bulan, efek sampingnya bagaimana , jadi pasien faham (bidan 2)
Pasien saya suntik KB 3 bulan, isi ABPK ber KB digital ini sudah sesuai dengan
kebutuhan klien (bidan 3)
Saya dapat klien IUD, isi ABPK sesuai kebutuhan , ketika membutuhkan informasi
tentang IUD (bidan 4)
Saya dapat klien baru, tadi dijelaskan di awal, terus akhirnya memilihnya kondom,
karena dengan suaminya tidak di rumah, jadi milihnya kondom, saya menjelaskan
semuanya yang ada dalam ABPK ber KB digital, isi informasinya sesuai dengan
kebutuhan klien (bidan 5)
Isinya sesuai dengan kebutuhan klien (bidan 6)
Informasi lengkap sesuai dengan lembar balik ABPK dan pasien pun bisa memahami ,
ini lebih simple dibanding ABPK ber KB. Isi sudah sesuai ketika di klik suntik maka
keluar suntik (bidan 5)
Penggunaan ABPK ber KB digital sangat mudah, hambatan nya kalau baterai
handphone habis, jadi terganggu proses konseling (bidan 4)
Iya, sangat mudah sekali menggunakan ABPK ber KB digital, ketika di klik, tidak ada
hambatan , langsung keluar. Hanya hambatan nya kadang kadang terganggu dengan
adanya WA (bidan 5)
Iya Bu cepat dan tepat waktu, apa yang dibutuhkan maka tinggal kliki langsung keluar
, kita lebih cepat menggunakannya (bidan 3)

170

PROSIDING PENGABDIAN MASYARAKAT POLTEKKES KEMENKES TASIKMALAYA

“Inovasi Pengabdian Masyarakat Sebagai Hilirisasi Penelitian
pada Masa New Normal dalam Upaya Mitigasi Kesehatan”, 26 Agustus 2021 - E-ISSN: 2807-9183

Dirasakan lebih mudah dibanding lembar bali.........Ini lebih memudahkan, kalau bisa
untuk ke depan membuat juga media digital untuk memberikan pendidikan kesehatan
untuk ibu hamil (bidan 1)
Manfaatnya lebih mudah, karena kita dengan pasien, kita klik langsung muncul itunya,
lebih simpel , ga buka tutup gitu kaya lembar balik (bidan 5)
Manfaatnya lebih simpel, jika kita klik AKDR langsung terlihat gambarnya, kalau
lembar balik ABPK ribet (bidan 4)
Manfaatnya buat saya yang buka praktik sih lebih keren, lebih mudah, kita
menjelaskan lebih simpel, di HP jadi bisa dibawa kemana mana, kata pasien nya juga
waduh canggih, alhamdulillah jadi lebih mudah untuk menjelaskan ke klien nya,
hambatannya hanya kalau habis batre jadi mati HP nya, proses konseling jadi
terganggu (bidan 2)
Kepuasan pengguna adalah respon pemakai terhadap penggunaan keluaran
sistem informasi. Kepuasan pengguna terkait dengan respon atau sikap pengguna
terhadap interaksi sistem dan penggunaan keluaran sistem sehingga dapat
dimanfaatkan secara optimal (Fendini, Kertahadi and Riyadi, 2013). Setelah
menggunakan ABPK ber-KB digital ini, bisa disimpulkan bahwa bidan merasa isi
informasi dalam ABPK ber-KB digital sangat sesuai dengan kebutuhan, informasi
lengkap dan jelas, isi sesuai dengan lembar balik ABPK ber-KB, penggunaan sangat
mudah, waktu lebih singkat, mampu menyediakan informasi dengan cepat dan tepat
waktu, serta penggunaan ABPK ber KB digital lebih mudah dibandingkan lembar
balik ABPK karena lebih simple, bisa dibawa kemana mana serta lebih mudah
menjelaskan ke klien. Hambatan yang ditemui yaitu ketika baterai hand phone
lowbath dan ketika ada panggilan masuk, sehingga sebaiknya ketika memberikan
konseling maka harus dipastikan baterai HP penuh serta internet dinon aktifkan
dulu.
IV.
SIMPULAN
Terdapat peningkatan rata-rata skor pengetahuan klien dari pre test ke post test.
ABPK ber-KB digital telah memenuhi kepuasan pengguna yang meliputi kesesuaian
isi informasi dengan kebutuhan, keakuratan informasi, kemudahan untuk digunakan
serta mampu menyediakan informasi dengan tepat waktu.
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