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BAB III 

HASIL DAN ANALISIS 

A. Selekti Studi dan Penilaian Kualitas 

1. Hasil Pencarian dan Seleksi Studi 

Tabel 1 Sintesis/Ekstraksi Data Hasil Penelitian  
Penulis 

(Tahun) 

Judul Jurnal  Tujuan Metode Sampel Temuan Kesamaan Keunikan 

Erni 

D.W 

(2017) 

Kadar Hemoglobin 

Pada Akseptor KB 

IUD. 

Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apakah 

ada hubungan antara lama 

penggunaan AKDR terhadap 

kadar hemoglobin.  

studi 

analitik 

korelasi  

33 responden Hasil penelitian dari 33 responden yang 

dikategorikan dengan kadar 

hemoglobin: Normal 15 responden 

(45,5%),  Anemia Ringan 16 responden  

(48,5%), Anemia Sedang  2 responden 

(6,0%). Artinya ada 18 responden atau 

(54,5 %) yang memiliki jumlah 

hemoglobin tidak normal. 

jurnal penelitian ini 

memiliki kesamaan 

dengan literature  

pemeriksaan kadar 

hemoglobin 

dilakukan dengan 

Easy Touch GCHb 

digital stick melalui 

kunjungan rumah. 

Fera N 

(2018) 

Hubungan Lama 

Menstruasi Dengan 

Kadar Hb Pada 

Akseptor Kb-IUD Di 

Kelurahan Tanjung 

Uma  Kecamatan 

Lubuk Baja   

Hubungan Lama Menstruasi 

dengan Kadar Hb pada 

Akseptor KB-IUD di 

Kelurahan Tanjung Uma  

Kecamatan Lubuk Baja 

analytic 

observasi

onal 

73 responden dari 73 responden. Diperoleh hasil 

kadar hemoglobin normal sebanyak 45 

orang (61,6%) sedangkan yang 

mengalami kadar hemoglobin tidak 

normal sebanyak 28 orang (38,4%).  

Jurnal ini memiliki 

kesamaan dengan 

jurnal pertama yang 

meneliti kontrasepsi 

jenis IUD dengan 

kadar hemoglobin. 

variabel yang diteliti 

menunjukan kadar 

HB dari jenis KB 

IUD, dengan lama 

menstruasi. 

Desy 

Yulita 

(2012) 

Gambaran Kadar 

Hemoglobin (Hb) 

Dan Efek Samping 

Pada Akseptor Kb 

Intra Uterin Device 

(IUD) Di Kelurahan 

Teluk Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Purwokerto Selatan 

Tahun 2012. 

Untu menentukan tingkat 

hemoglobin yang 

didinginkan dan efek 

samping akseptor IUD. 

dekskriptif 

kuantitatif 

sebesar 44 

responden 

dari 44 responden yang memiliki kadar 

hemoglobin tidak normal sebanyak 25 

responden (56,8%) dan kadar 

hemoglobin normal sebanyak 19 

responden (43,2%) sehingga di 

Kelurahan Teluk Wilayah Kerja 

Puskesmas Purwokerto Selatan banyak 

responden yang mengalami anemia 

(kadar hemoglobin/Hb <12 g/dL). 

Jurnal ini  serupa 

dengan penelitian 

studi literatur dapat 

dilihat bahwa 

gambaran kadar 

hemoglobin (Hb) 

pada salah satu 

jenis KB 

pemeriksaan kadar 

hemoglobin (Hb) 

digital pada akseptor 

KB Intra Uterin 

Device (IUD), jurnal 

ini memperlihatkan 

faktor penyebab tidak 

normalnnya HB 

karena efek samping 

dari KB 
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Tabel 1 Sintesis/Ekstraksi Data Hasil Penelitian 

 

 

 

Penulis 

(Tahun) 

Judul Jurnal  Tujuan Metode Sampel Temuan Kesamaan Keunikan 

Amelia 

dkk (2020) 

Hubungan antara 

penggunaan alat 

kontrasepsi dalam 

rahim faktor risikonya 

dengan kadar 

hemoglobin  di RS 

Islam Cempaka Putih 

Jakarta Pusat 

untuk mengetahui 

hubungan penggunaan 

AKDR terhadap 

abnormalitas kadar 

hemoglobin. 

Desain 

penelitia

n potong 

lintang 

responden 

penelitian 

sebanyak 80 

orang 

Dari 80 Responden yang  mempunyai 

kadar Hb tidak normal sebanyak 27 

responden (33,8%) sedangkan 53 

responden (66,2%) kadar Hb normal. 

Jurnal penelitian ini 

memiliki kesamaan 

pada penelitian dan 

pada hasil jurnal 

sama dengan jurnal 

ke 3  

hasil kadar Hb yang di 

bahas sebagai variabel 

yang tergantung dan 

dibandingkan dengan 

pengaruh rendahnya 

kadar hb 

Misna 

(2018) 

hubungan antara 

penggunaan AKDR 

dan non AKDR dengan 

kadar hemoglobin 

Untuk mengetahui 

adanya“Hubungan 

Pengunaan AKDR dan 

Non AKDR dengan Kadar 

Hemoglobin pada Peserta 

KB di Puskesmas Lepo-

Lepo Kota Kendari tahun 

2018”. 

Desain 

Deskripti

f Analitik 

41 responden Sebanyak 41 responden dengan  

kadar HB normal sebanyak 24 orang 

atau (58.5%) dan kadar HB tidak 

normal sebanyak 17 orang (41.5%). 

Menilai kadar hb 

pada pengguna 

kontrasepsi dan 

penelitian in sama 

dengan jurnal 

keempat. 

Pada jurnal ini jenis 

alat kontrasepsi juga 

menunjukan hasil 

pemeriksaan  

hemoglobin pengguna 

Non AKDR.  
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2. Daftar Artikel Hasil Pencarian. 

Tabel 2. Daftar Artikel Hasil Pencarian 

No  Penulis 

(Tahun) 

Deskripsi topik/isu  yang sedang direview 

1 Erni Dwi W 

dkk  (2017) 

Pada jurnal dengan judul “Gambaran Kadar Hemoglobin Pada 

Akseptor KB IUD” ini dianalisis hasil pemeriksaan 

pemeriksaan kadar hemoglobin terhadap 33 responden 

pengguna kontrasepsi jenis IUD memiliki kadar hemoglobin 

dibawah normal yaitu sebanyak 18 orang (54,5%). 

2 Fera 

Novianti dan 

Ika Novita 

Sari (2018) 

Pada jurnal dengan judul “Hubungan Lama Menstruasi Dengan 

Kadar Hb Pada Akseptor Kb-IUD Di Kelurahan Tanjung Uma 

Kecamatan Lubuk Baja” ini dianalisis hasil pemeriksaan kadar 

hemoglobin terhadap 73 responden memiliki kadar hemoglobin 

dibawah normal yaitu sebanyak 28 orang (38,4%), faktor-faktor 

yang berhubungan dengan kadar hemoglobin pada pengguna 

kontrasepsi. Dari hasil pemeriksaan yang diperoleh 

menunjukkan bahwa hubungan lama menstruasi berpengaruh 

terhadap rendahnnya hemoglobin. Hasil analisa Kadar 

hemoglobin pada penelitian ini masih di dominasi oleh kadar 

normal. Itulah mengapa hasil penelitian jurnal ini menjawab 

bahwa adanya hubungan yang tidak bermakna antara kadar hb 

dan akseptor IUD.  

3 Desy Yulita 

(2012) 

Pada jurnal dengan judul “Gambaran Kadar Hemoglobin (Hb) 

Dan Efek Samping Pada Akseptor Kb Intra Uterin Device (IUD) 

Di Kelurahan Teluk Wilayah Kerja Puskesmas Purwokerto 

Selatan Tahun 2012” ini dianalisis hasil pemeriksaan kadar 

hemoglobin terhadap 44 responden Pengguna kontrasepsi jenis 

IUD memiliki kadar hemoglobin dibawah normal yaitu sebanyak 

25 orang (56,8%) hasil ini menunjukan efek samping 

berpengaruh terhadap kadar hemoglobin akseptor IUD. 
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Tabel 2. Daftar Artikel Hasil Pencarian 

No  Penulis 

(Tahun) 

Deskripsi topik/isu  yang sedang direview 

4 Amelia dan 

Andriana 

Kumala 

Dewi, 

(2020) 

Pada jurnal dengan judul “Hubungan antara penggunaan alat 

kontrasepsi dalam rahim faktor risikonya dengan kadar 

hemoglobin  di RS Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat” ini 

dianalisis hasil pemeriksaan kadar hemoglobin terhadap 80 

responden pengguna KB jenis AKDR dan non AKDR kadar 

hemoglobin tidak normal sebanyak 27 orang atau 33,8% hasil ini 

menunjukan bahwa kontrasepsi dalam rahim tidak 

mempengaruhi kadar hemoglobin dalam darah pengguna KB. 

5 Misna 

(2018) 

Pada jurnal dengan judul “hubungan antara penggunaan AKDR 

dan non AKDR dengan kadar hemoglobin” ini dianalisis faktor-

faktor yang berhubungan dengan kadar hemoglobin terhadap 

pengguna alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau IUD dan 

non AKDR (Implnt dan Pil) Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan antara Pengguna kontrasepsi dengan 

kadar hemoglobin pada KB jenis AKDR, terdapat 41 responden 

dari hasil pemeriksaan hemoglobin diperoleh kadar hemoglobin 

dibawa normal 19 responden (46.3%) . 

Hasil dari ke lima jenis artikel dengan metode penelitian yang berbeda, dan 

metode yang akan dianalisis adalah studi analitik korelasi, analytic observasional, 

Desain penelitian potong lintang, Desain Deskriptif Analitik. Begitu pula dengan 

Tempat penelitian dari ke lima artikel dilakukan di tempat yang berbeda, artikel 

pertama pengambilan data dilakukan di Kelurahan Pandanwangi Wilayah Kerja 

Puskesmas Pandan wangi Kota Malang, artikel kedua pengambilan data dilakukan 

di Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, artikel ke tiga 

pengambilan data dilakukan  di laboratorium untuk kadar hemoglobin dilakukan 

di RS Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat, artikel ke empat di Puskesmas Lepo-

Lepo Kota Kendari dan terakhir artikel kelima Semarang. Jurnal atau artikel 
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penelitian pertama adalah penelitian dengan judul “Kadar Hemoglobin Pada 

Akseptor KB IUD” yang disusun oleh Erni dkk yang diterbitkan pada tahun 2017. 

Hasil penelitian dari jurnal tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. 

Tabel 3 Distribusi Frekuensi pada Akseptor pengguna alat kontrasepsi 

Berdasarkan Kadar Hemoglobin, Berdasarkan hasil dari 5 yang 

dianalisis, kemudian digabungkan dan dijadikan hasil dalam studi 

literatur ini 

No 
 

Penulis/Tahun 

 

Jumlah 

Responden 

(n) 

Kategori  

Kadar Hemoglobin  

Nomal % 
Tidak 

Normal 
% 

1 
Dwi, dkk 2017 33 15 45,5 % 18 54,5 % 

2 
Novianti, dkk 2018 73 45 61,7 % 28 38,3 % 

3 
Yulita, dkk 2012 44 19 43,2 % 25 56,8 % 

4 
Amelia, dkk 2020 80 53 66,2 % 27 33,8 % 

5 Misna, 2018 41 22 53,7 % 19 46,3 % 

  

Jumlah 

 

271 156 57,6 % 115 42,4% 

Hasil penelitian dari beberapa jurnal yang telah melakukan penelitian 

berdasarkan kadar hemoglobin pengguna alat kontrasepsi yang di buat dalam 

bentuk tabel dari jurnal pertama yang memiliki sampel sebanyak 33 orang 

memperlihatkan lebih banyak yang memiliki kadar hemoglobin tidak normal yaitu 

18 orang (54,5%) Sedangkan jurnal kedua dengan sampel sebanyak 73 orang 

memperlihatkan lebih banyak yang memiliki kadar hemoglobin normal yaitu 45 

orang (61,7%). Jurnal ketiga memperlihatkan hasil yang selaras dengan jurnal 

pertama dimana lebih banyak yang memiliki kadar hemoglobin tidak normal dari 

44 sampel terdapat 25 orang (56,8%). Jurnal keempat dengan sampel sebanyak 80 

orang memperlihatkan lebih banyak yang memiliki kadar hemoglobin normal 

yaitu 53 orang (66,2%) hasil ini selaras dengan jurnal kedua dan kelima yang 

menyatakan bahwa kadar hemoglobin pada jurnal kelima memperlihatkan lebih 
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banyak yang memiliki kadar hemoglobin normal dari 41 sampel terdapat 22 orang 

(53,7%) artinnya sebaigian besar memiliki kadar hemoglobin normal.  

Penelitian jurnal kelima oleh Amalia, dkk (2020) dengan judul Hubungan 

antara penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim faktor risikonya dengan kadar 

hemoglobin di RS Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat, menurut penelitian ini 

memperlihatkan faktor yang berhubungan dengan kadar hemoglobin pada 

pengguna kontrasepsi dalam rahim dengan metode analitik observasional dengan 

pendekatan cross sectional. Dalam penelitian Amalia menggagaskan bahwa ada 

hubungan antara beberapa faktor-faktor risiko terkait penggunaan AKDR yang 

akan berpengaruh terhadap rendah kadar hemoglobin yaitu usia, IMT, lama 

penggunaan (Amalia dkk, 2020). 

Tabel 4. Hubungan antara penggunaan alat kontrasepsi, faktor risikonya dengan 

kadar haemoglobin. 

Karakteristik Jumlah Persentase % 

Kontrasepsi 

AKDR 

Non AKDR 

 

40 

40 

 

50 

50 

Kadar haemoglobin 

Rendah  (<12mg/dL)  

Normal (12-13 mg/dL) 

 

27 

53 

 

33,8 

66,2 

Usia  

< 35 tahun  

≥ 35 tahun 

 

33 

47 

 

41,2 

58,8 

Indeks masa tubuh (IMT)  

Kurang (<18,5)  

Normal (18,5-25,0)  

3 

77 

 

3,8 

96,2 

Lama penggunaan  

≥ 1 tahun  

< 1 tahun  

69 

11 

 

86,2 

13,8 

Tabel diatas menunjukan sebanyak 80 orang menggunakan alat kontrasepsi 

yang terdiri atas 2 kelompok yaitu 40 orang pengguna AKDR dan 40 orang 

lainnya bukan pengguna AKDR. Usia mayoritas responden ≥35 tahun, yaitu 

sebanyak 47 (58,8%) responden. Responden yang mempunyai kadar Hb rendah 

(Hb <12 mg/dL) sebanyak 27 atau (33,8%) responden, sebanyak 53 atau (66,2) 
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memiliki kadar Hb normal. Lama penggunaan alat kontrasepsi mayoritas ≥ 1 

tahun yaitu sebanyak 69 responden (86,2%).  

Pemakaian 2 jenis alat kontrasepsi pada akseptor dengan kadar hemoglobin 

tidak ada hubungan antara pengguna alat kontrasepsi dengan terjadinnya anemia 

karena keduannya memiliki 2 jalur berbeda alat kontrasepsi menghambat 

terjadinnya pembuahan dan kadar hemoglobin tidak dapat dipengaruhi oleh kerja 

alat kontrasepsi. tetapi kejadian fisiologi dan beberapa faktor-faktor risiko terkait 

usia, Semakin lama penggunaan alat kontrasepsi maka akan terjadi peningkatan 

Indeks Masa Tubuh (IMT), lama penggunaan mempengaruhi rendahnnya 

hemoglobin. artikan penggunaan alat kontrasepsi merupakan faktor protektif 

untuk terjadinya kadar Hb yang rendah,  responden pengguna AKDR yang berusia 

kurang dari 35 tahun memiliki kemungkinan 1,13 kali memiliki kadar hemoglobin 

yang rendah dibandingkan dengan responden yang berusia ≥ 35 tahun. 

Berdasarkan 5 artikel yang dianalisis mengenai kadar hemoglobin pada 

pengguna alat kontrasepsi menunjukan bahwa menurut 3 artikel yang dianalisis 

bahwa kadar hemoglobin pada pengguna alat kontrasepsi relatif normal bahkan 

meningkat dan 2 artikel diantarannya terjadi rendahnya kadar hemoglobin, akibat 

keadaan fisiologis yang dapat membagi fungsi hemoglobin sehinga kadar 

hemoglobin tidak normal. beberapa faktor resiko juga berpengaruh terhadap 

rendahnnya kadar hemoglobin. 

Sehingga dari artikel yang telah dianalisis diperoleh hasil total sampel 

sebanyak 271 orang menunjukkan lebih banyak yang memiliki kadar hemoglobin 

normal yaitu 156 orang (57,6%) sedangkan yang memiliki kadar hemoglobin 

tidak normal sebanyak 115 orang (42,4%). 

 


