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PENGARUH  PENDIDIKAN,  PEKERJAAN  DAN  PERSEPSI  NILAI  ANAK  TERHADAP
JUMLAH  ANAK  PASANGAN USIA  SUBUR  (PUS)  DI  DESA  SIPANGKO  KECAMATAN
BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2017
Lena Juliana Harahap, M.K.M.

Abstrak
Kabupaten  Tapanuli  Selatan  terdiri  dari  14  kecamatan,  dengan  Kecamatan  Batang  Angkola  sebagai

kecamatan yang terbanyak penduduknya. Salah satu desanya adalah Desa Sipangko, dimana Pasangan Usia Subur
(PUS) yang memiliki jumlah anak lebih dari dua tahun 2015 masih tinggi yaitu sebanyak 65,6%. Pendidikan yang
masih rendah, pekerjaan ibu yang hanya sebagai ibu rumah tangga dan persepsi nilai anak yang negatif, berpengaruh
terhadap jumlah anak Pasangan Usia Subur (PUS).

Jenis penelitian ini adalah survey analitik dengan pendekatan cross sectional, dengan populasi seluruh wanita
dari Pasangan Usia Subur (PUS) yang sudah melewati masa reproduksi sehat yaitu berusia antara 31-49 tahun, sudah
memiliki anak dan berdomisili di desa Sipangko sebanyak 105 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
sebanyak  83  orang,  dengan cara  simple  random sampling.  Data  dikumpulkan   melalui  kuesioner  dan  dianalisis
dengan menggunakan uji regresi berganda binary  (logistic regression).  Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis
pengaruh pendidikan, pekerjaan dan persepsi nilai anak terhadap jumlah anak Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa
Sipangko Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan berpengaruh terhadap jumlah anak Pasangan Usia
Subur  (p=0,000  <  0,05)  dengan  nilai  OR/Exp(B)=14,375.  Variabel  pekerjaan  dan  persepsi  nilai  anak  tidak
berpengaruh terhadap jumlah anak Pasangan Usia Subur (PUS) dengan masing-masing (p=0,999 > 0,05).

Kesimpulan dalam penelitian ini  bahwa variabel  pendidikan mempunyai  pengaruh paling besar terhadap
jumlah anak Pasangan Usia Subur.

Kata kunci: Pendidikan, Pekerjaan, Persepsi, Jumlah Anak

Abstract
South Tapanuli regency consists of 14 districts, with District of Batang Angkola as the most populated districts.

One village is the village of Sipangko, where spouses of fertile age (EFA) has a number of more than two children is
still high in 2015 as many as 65.6%. Education is still low, only mothers who work as a housewife and a negative
perception of the value of the child, to influence the number of children spouses of fertile age (PUS)

This study aimed to analyze the influence of education, employment and the perception of the value of children to
the number of children spouses of fertile age (EFA) in the village of Batang Angkola Sipangko District of South
Tapanuli Regency Year 2017. This type of research is analytic survey with cross sectional approach, with the entire
female population of couples of fertile age (EFA), which has passed the sound reproduction is between 31-49 years
old, have children and live in the village Sipangko as many as 105 people. The sample used in this study as many as
83 people, by simple random sampling. Data were collected through questionnaires and analyzed by using multiple
regression test binary (logistic regression).

The results showed that the educational variables affect the number of children spouses of fertile age (p = 0.000
<0.05) with OR / Exp (B) = 14.375. Variable work and children's perception of value has no effect on the number of
children spouses of fertile age (EFA) with respectively (p = 0.999> 0.05). 

The conclution of this study that educaton variables have the most influence on the number of Eligible Children
Couple with OR/Exp (B)=14.375.
Keywords:Education, Employment, Percepti,  Number of Children

Affiliasi penulis : Akademi Kebidanan Darmais Padangsidimpuan

Korespondensi :Lena Juliana Harahap, M.K.M. Desa Goti 
Padangsidimpuan Tenggara
lenajulianahrp@rocketmail.com Telp: 085270643452

PENDAHULUAN
Pertambahan jumlah penduduk yang semakin

meningkat masih menjadi masalah yang membutuhkan
perhatian  serius  dalam proses  pembangunan.  Jumlah
penduduk  yang  besar  dapat  menjadi  potensi  tetapi
dapat  pula  menjadi  beban.  Untuk  itu  diperlukan
paradigma yang lebih mementingkan kualitas dari pada
kuantitas  untuk  meningkatkan  kesejahteraan

masyarakat, dimana hal ini juga erat kaitannya dengan
kesehatan  reproduksi  karena  dampaknya  luas
menyangkut berbagai aspek kehidupan. 1

Menurut  WHO  (World  Health
Organisation)pada  pertengahan  tahun  2015
memproyeksikan  populasi  dunia  mencapai  8,5 miliar
pada  tahun  2030,  India  yang  diperkirakan  akan
melampaui  Tiongkok  sebagai  negara  berpenduduk
paling padat sekitar tujuh tahun dari sekarang. 2

Indonesia  menjadi  negara  dengan  jumlah
populasi terbesar keempat di dunia setelah Cina, India,
dan  Amerika  Serikat.  Jumlah  penduduk  tahun  2014
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berjumlah  252  juta  jiwa  dan  meningkat  pada  tahun
2015 menjadi  254,9  juta  jiwa.  Berdasarkan  proyeksi
Biro  Pusat  Statistik,  jumlah  penduduk  Indonesia
selama dua puluh lima tahun ini akan terus meningkat,
dari 238,5 juta penduduk pada tahun 2010 meningkat
hingga menjadi 306,6 juta pada tahun 2035.3

Data  Survei  Demografi  dan  Kesehatan
Indonesia  (SDKI)  tahun  2012  menunjukkan  angka
fertilitas total (Total Fertility Rate) tahun 2007 sampai
dengan  2012  berjalan  stagnan,  bahwa  tidak  ada
perubahan  signifikan  terhadap  indikator  pencapaian
prioritas  nasional  kesehatan  dalam  hal  TFR  (Total
Fertility Rate), yaitu pada angka 2,6 % kelahiran pada
usia produktif 15-49 tahun, yang berarti seorang wanita
di  Indonesia  rata-rata  melahirkan  2,6  anak  selama
reproduksinya.  Wanita  di  pedesaan  memiliki  tingkat
fertilitas lebih tinggi yaitu 2,8 % dibandingkan wanita
di perkotaan dengan tingkat fertilitas 2,4 %.4

Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam
mengendalikan  laju  pertumbuhan  penduduk  adalah
melakukan  pelaksanaan  program  keluarga  berencana
bagi  Pasangan  Usia  Subur  (PUS).  Upaya  tersebut
didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI
No.52  tahun  2009  tentang  Perkembangan
Kependudukan  dan  Pembangunan  Keluarga,  yang
mendefenisikan  keluarga  berencana  adalah  upaya
mengatur  kelahiran  anak,  jarak  dan  usia  ideal
melahirkan,  mengatur  kehamilan  melalui  promosi,
perlindungan  dan  bantuan  sesuai  dengan  hak
reproduksi  untuk  mewujudkan  keluarga  yang
berkualitas.5

Keputusan  terhadap  jumlah  anak  yang
didinginkan  dari  suatu  perkawinan  dipengaruhi  oleh
faktor sosial seperti pendidikan dan pekerjaan, dimana
pendidikan sangat  erat  kaitannya dengan usia kawin,
dengan sekolah wanita akan menunda perkawinannya,
yang  kemudian  berdampak  pada  penundaan  untuk
memiliki  anak.  Semakin  tinggi  pendidikan  istri,
mereka akan semakin sadar akan pola hidup sehat, pola
pikir  yang lebih maju dan terbukanya peluang untuk
berkarir.  Peningkatan  peluang  kerja  meningkatkan
keikutsertaan  istri  dalam  bekerja  untuk  membantu
mencari nafkah keluarga sehingga penambahan jumlah
anak akan disesuaikan dengan karir dan pekerjaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),
Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi keempat
dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Tahun
2015  jumlah  penduduknya  adalah  13.937.797  jiwa,
laki-laki  berjumlah  6.95.552  jiwa  dan  perempuan
6.9983.245  jiwa  dengan  jumlah  rumah  tangga
3.257.205  dan  rata-rata  banyaknya  anggota  rumah
tangga  adalah  4,28.  Lapangan  pekerjaan  mayoritas
adalah  disektor  pertanian  sebanyak  41,30  %.
Persentase akseptor aktif tahun 2013 mencapai 69,68
persen, kemudian menurun menjadi 69,20 persen pada
tahun  2014,  dan  pada  tahun  2015  sebesar  69,28
persen.6

Salah  satu  kabupaten  yang  ada  di  Provinsi
Sumatera  Utara  adalah  Kabupaten  Tapanuli  Selatan,
tahun  2015  penduduknya  berjumlah  275.098  jiwa,
terdiri  dari  136.683  jiwa  penduduk  laki-laki  dan
138.415  jiwa  penduduk  perempuan,  dengan  jumlah
rumah  tangga  63.672  dan  rata-rata  anggota  rumah

tangga  adalah  4.  Lapangan  pekerjaan  utama  adalah
pertanian  sebesar  68,39%.  Jumlah  Pasangan  Usia
Subur (PUS) tahun 2015 meningkat 3,98 % dari tahun
sebelumnya 42.259 menjadi 43.941 dengan persentase
akseptor  aktif  yang  hanya  naik  0,98  %  dari  tahun
sebelumnya dari 64,32 menjadi 65,30 %.7

Kabupaten  Tapanuli  Selatan  terdiri  dari  14
kecamatan,  dan  Kecamatan  Batang  Angkola
merupakan yang terbanyak penduduknya dibandingkan
14  kecamatan  lainnya,  dengan  jumlah  penduduk
33.547 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 16.275 jiwa
dan penduduk  perempuan 17.272 jiwa, yang tersebar
di  30desa  dan  6  kelurahan,  dengan  jumlah  rumah
tangga 7.956 dan rata-rata anggota rumah tangga 4,22.
Mayoritas  penghasilan  penduduknya  adalah  dari
pertanian  dengan  jenis  tanaman  padi  sawah.  Tahun
2015 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) adalah 4.233,
Pasangan  Usia  Subu  (PUS)  yang  menggunakan
kontrasepsi  berjumlah  2.388 (56,4%) dan  yang tidak
menggunakan kontrasepsi 1.845 (43,6%).8

Desa  Sipangko  merupakan  salah  satu  desa
dengan jumlah penduduk cukup banyak di antara desa
lain yang ada di  Kecamatan Batang Angkola dengan
jumlah penduduk 982 jiwa, jumlah rumah tangga 229
dengan  rata-rata  anggota  rumah  tangga  4,29  dan
mayoritas  penghasilan  penduduknya  adalah  dari
pertanian. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa
Sipangko  pada  tahun  2015,  yaitu  berjumlah  128
Pasangan Usia Subur (PUS) dari 229 keluarga. Jumlah
peserta KB 56 orang ( 43,75 %) dan bukan peserta KB
72  orang  (56,25  %).  Jumlah  Pasangan  Usia  Subur
(PUS)  yang  memakai  alat  kontrasepsi  di  Desa
Sipangko yang hanya 43,75%, sangat  jauh tertinggal
dengan  cakupan  akseptor  kecamatan  yang  sudah
mencapai 56,4% dan di provinsi sudah mencapai 69,28
%.8

Hasil survai awal yang dilakukan peneliti  di
Desa Sipangko pada bulan Desember tahun 2015, dari
229 keluarga terdapat 128 Pasangan Usia Subur (PUS).
Desa Sipangko masih memiliki banyak Pasangan Usia
Subur  (PUS)  dengan  jumlah  anak  lebih  dari  dua,
terdapat 8 PUS (6,3%) yang belum pernah melahirkan
anak,  22 PUS (17,2%) dengan jumlah  anak satu,  14
PUS  (10,9%)  dengan  jumlah  anak  dua,  37  PUS
(28,9%)  dengan  jumlah  anak  tiga,  13  PUS  (10,2%)
dengan jumlah anak empat, 19 PUS (14,8%)  dengan
jumlah anak lima, 10 PUS (7,8%) dengan jumlah anak
enam dan 5 PUS (3,9%) dengan jumlah  anak  tujuh,
sehingga  dari  128  PUS  terdapat  84  PUS  (65,6%)
dengan jumlah anak lebih dari dua.

Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  yang  memiliki
jumlah  anak  lebih  dari  dua  tersebut  pada  umumnya
memiliki  pendidikan  Sekolah  Menengah  Pertama
(SMP), bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) dan
petani,  masih  banyak  PUS  yang  menambah  jumlah
anak walaupun mereka mengetahui tentang kontrasepsi
dan  pernah  menggunakan  kontrasepsi,  sehingga
banyak  PUS yang menggunakan  kontrasepsi  sebagai
alat untuk menjarangkan kehamilan saja, sangat sedikit
yang  menggunakan  kontrasepsi  untuk  membatasi
jumlah kelahiran anak, padahal usia si ibu sudah lebih
dari 35 tahun dan keadaan ekonominya terlihat  sangat
susah,  bahkan ada juga yang sudah melahirkan anak
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lebih  dari  empat  tetap  saja  ingin  menambah  anak
dengan berbagai alasan.

Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan
kepada 10 Pasangan Usia Subur (PUS) dengan jumlah
anak lebih dari dua, dua Pasangan Usia Subur (PUS)
beralasan menambah jumlah anak karena menganggap
banyak  anak  banyak  memberi  keuntungan.  Pasangan
Usia  Subur  (PUS)  merasa  kewajiban  menyekolahkan
anak tidak harus sampai Perguruan Tinggi (PT), Tiga
Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  beralasan  karena
pekerjaan  mereka  sebagai  petani  tidak  khawatir
memenuhi  kebutuhan  makan  anaknya  karena  setiap
panen padi, mereka menyisihkan sebagian hasil panen
di kilang padi untuk kebutuhan mereka sampai panen
berikutnya. 

Sebanyak  lima  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)
menambah  jumlah  anak  dengan  alasan  memiliki
banyak anak merupakan berkah sebab bisa membantu
mereka  berladang  di  kebun  untuk  membantu
meningkatkan  ekonomi  keluarga,  orang  tua  berharap
anak kelak akan menjadi jaminan hari tua yang dapat
mengurus mereka apabila sudah tidak mampu bekerja
dan  sakit-sakitan.  Selain  itu  anak  juga  diharapkan
dapat  membantu orang tuanya  untuk  menyekolahkan
adik-adiknya  apabila  sudah  memiliki  penghasilan
sendiri.

Hasil  penelitian  Chayang  Yanisa  Yunika
Prestiche Putri tentang Hubungan Persepsi Nilai Anak
dengan  Jumlah  dan  Jenis  Kelamin  Anak  yang
Diinginkan  pada  Wanita  Usia  Subur  di  Desa  Krucil
Kabupaten  Probolinggo  Tahun  2014,  menunjukkan
adanya hubungan signifikan antara persepsi nilai anak
cinta dan kasih sayang (p=0,012),  status dewasa dan
identitas  sosial   (p=0,012),  manfaat  ekonomi  dan
jaminan masa tua (p=0,006) dengan jumlah anak yang
diinginkan.  Tidak  ada  hubungan  persepsi  nilai  anak
stimulasi  dan  kebahagiaan  ,  ekspansi  dan  eksistensi
diri,  penghargaan  kompetensi  dan  kreativitas  dan
moralitas dengan jumlah anak yang diinginkan.9

Hasil  penelitian   Astuti  Doti  Widi  tentang
Pengaruh  Tingkat  Pendidikan,  Usia  Kawin  dan
Persepsi nilai Anak Terhadap Fertilitas  (Jumlah Anak )
Pasangan  Usia  Subur   (PUS)  Desa  Kendal  Sari
Kecamatan  Paturukan  Kabupaten  Pemalang  Tahun
2010  menunjukkan  bahwa  tingkat  pendidikan,  usia
kawin,  dan  persepsi  nilai  anak  berpengaruh  positif
terhadap  fertilitas  (jumlah  anak).  (10)Penelitian
Apriyanti,  dkk  tentang  hubungan  tingkat  pendidikan
dan nilai  anak dengan fertilitas pasangan perkawinan
usia  muda  menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan
tingkat pendidikan dan nilai anak dengan  jumlah anak
(fertilitas).11

Berdasarkan  fenomena  di  daerah  penelitian
dan beberapa  hasil  penelitian  di  atas  peneliti  tertarik
untuk  meneliti  pengaruh  pendidikan,  pekerjaan  dan
persepsi  nilai  anak  terhadap  jumlah  anak  Pasangan
Usia  Subur  (PUS)  di  Desa  Sipangko  Kecamatan
Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam

penelitian ini adalah survey analitik dengan pendekatan

cross  sectional,  untuk  mengetahui  pengaruh
pendidikan, pekerjaan dan persepsi nilai anak  terhadap
jumlah  anak  Pasangan  Usia  Subur  (PUS).Lokasi
penelitian  dilakukan  di  Desa  Sipangko,  Kecamatan
Batang Angkola,  Kabupaten Tapanuli  Selatan dengan
alasan  merupakan  desa  yang  memiliki  banyak
Pasangan Usia Subur (PUS) dengan jumlah anak lebih
dari  dua,  yaitu  dari  128 Pasangan Usia Subur (PUS)
masih terdapat 84 PUS (65,6%) memiliki jumlah anak
lebih dari  dua.  Penelitian ini  dilakukan pada rentang
waktu  mulai  bulan  Desember  tahun  2016   sampai
dengan  bulan  Februari  tahun  2017.  Penelitian  ini
mengumpulkan  data melalui  kuesioner dan  dianalisis
secara  univariat,  bivariat  dan  multivariat  dengan
menggunakan  uji  regresi  berganda  binary  (logistic
regression).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Univariat

Analisis  univariat  dilakukan  untuk
mengetahui  distribusi  frekuensi  dari  variabel
independen  meliputi  pendidikan,  pekerjaan  dan
persepsi nilai anak dan variabel dependen yaitu jumlah
anak Pasangan Usia Subur (PUS).

Distribusi  Frekuensi  Jumlah Anak Pasangan Usia
Subur (PUS)

No Jumlah Anak Frekuensi
1 Sedikit 27
2 Banyak 56
Total 83

Dari tabel di atas diketahui bahwa Pasangan
Usia Subur (PUS) yang memiliki jumlah anak sedikit
sebanyak  27  orang  (32,5  %),  dan  yang  memiliki
jumlah anak banyak sebanyak 56 orang (67,5 %).
Distribusi Frekuensi Pendidikan Responden

No Pendidikan Frekuensi %
1 Rendah 44 53,0

2 Tinggi 39 47,0

Total 83 100

Dari tabel di atas diketahui bahwa responden
yang berpendidikan rendah  sebanyak 44 orang (53,0
%), dan yang berpendidikan tinggi sebanyak 39 orang
(47,0 %).

Distribusi Frekuensi Pekerjaan Responden

No Pekerjaan Frekuensi

1 Tidak Bekerja 50

2 Bekerja 33

Total 83

http://jurnal.akademi/


jurnal.  akademi kebidanan darmais padangsidimpuan 4

Jurnal Kebidanan Darmais. 2017; 9()

Dari tabel di atas diketahui bahwa responden
yang tidak bekerja sebanyak 50 orang (60,2 %), dan
yang bekerja sebanyak 33 orang (39,8 %).

Distribusi Frekuensi Persepsi nilai Anak Responden

No Persepsi Nilai Anak Frekuensi

1 Positif

2 Negatif 

Total

Dari tabel di atas diketahui bahwa responden
yang memiliki persepsi positif sebanyak 25 orang (30,1
%),  dan yang memiliki  persepsi  negatif  sebanyak 58
orang (69,9 %).

Analisis  Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui
hubungan  masing-masing  variabel  independen
(pendidikan, pekerjaan dan persepsi nilai anak) dengan
variabel dependen (jumlah anak Pasangan Usia Subur).
Pengujian  analisis  bivariat  dilakukan  dengan
menggunakan Uji Chi-Square, pada tingkat kemaknaan
95% (α=0,05).
Hubungan  Pendidikan  dengan  Jumlah  Anak
Pasangan Usia Subur (PUS) 

N
o

Pendidi
kan

Jumlah Anak PUS
Jumlah pSedikit Banyak

n % n % N %

0,000
1 Rendah 4 4,8 40 48,2 44 53,0

2 Tinggi 23 27,7 16 19,3 39 47,0

Total 27 32,5 56 67,5 83 100

Berdasarkan  hasil  analisis  hubungan
pendidikan dengan jumlah anak Pasangan Usia Subur
(PUS)  diperoleh bahwa dari  44 responden (53,0 %)
yang  berpendidikan  rendah  sebagian  besar  memiliki
jumlah anak banyak yaitu  40 responden (48,2 %). Dari
39  responden   (47,0  %)  yang  berpendidikan  tinggi
sebagian besar memiliki jumlah anak sedikit sebanyak
23 responden (27,7  %).

Berdasarkan  hasil  uji  Chi-square diperoleh
nilai  p  value =  0,000  (α  <  0,05),  yang  artinya  ada
hubungan  pendidikan  dengan  jumlah  anak  Pasangan
Usia  Subur  (PUS)  di  Desa  Sipangko  Kecamatan
Batang  Angkola  Kabupaten  Tapanuli  Selatan  Tahun
2017.

Hubungan  Pekerjaan  dengan  Jumlah  Anak
Pasangan Usia Subur

N
o

Pekerja
an

Jumlah Anak
Jumlah PSedikit Banyak

n % n % N %

0,001
1

Tidak 
Bekerja

9 10,8 41 49,4 50 60,2

2 Bekerja 18 21,7 15 18,1 33 39,8

Total 27 32,5 56 67,5 83 100

Berdasarkan  hasil  analisis  hubungan
pekerjaan  dengan jumlah  anak  Pasangan Usia  Subur
(PUS)  diperoleh bahwa dari  50 responden (60,2 %)
yang  tidak  bekerja  sebagian  besar  memiliki  jumlah
anak banyak yaitu   41 responden (49,4 %).  Dari  33
responden   (39,8  %)  yang  bekerja  sebagian  besar
memiliki jumlah anak sedikit sebanyak 18 responden
(21,7  %).

Berdasarkan  hasil  uji  Chi-square diperoleh
nilai p value = 0,001              (α < 0,05), yang artinya
ada hubungan pekerjaan dengan jumlah anak Pasangan
Usia  Subur  (PUS)  di  Desa  Sipangko  Kecamatan
Batang  Angkola  Kabupaten  Tapanuli  Selatan  Tahun
2017.

Hubungan  Persepsi  Nilai  Anak  dengan  Jumlah
Anak Pasangan Usia Subur (PUS) 

N
o

Perseps
i Nilai 
Anak

Jumlah Anak
Jumlah p Sedikit Banyak

n % n % N %

0,000
1 Positif 18 21,7 7 8,4 25 30,1

2 Negatif 9 10,8 49 59,1 58 69,9

Total 27 32,5 56 67,5 83 100

Berdasarkan hasil analisis hubungan persepsi
nilai  anak dengan jumlah anak Pasangan Usia Subur
(PUS)  diperoleh bahwa dari  25 responden (30,1 %)
yang memiliki persepsi positif sebagian besar memiliki
jumlah anak sedikit yaitu  18 responden (21,7 %). Dari
58 responden  (69,9 %) yang memiliki persepsi negatif
sebagian besar memiliki jumlah anak banyak yaitu 49
responden         (59,1  %).

Berdasarkan  hasil  uji  Chi-square diperoleh
nilai  p  value =  0,000  (α  <  0,05),  yang  artinya
adahubungan persepsi nilai anak  dengan jumlah anak
Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  di  Desa  Sipangko
Kecamatan  Batang  Angkola  Kabupaten  Tapanuli
Selatan Tahun 2017.
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Analisis Multivariat
Analisis  multivariat  dilakukan  untuk

mengetahui  pengaruh  variabel  independen  terhadap
variabel  dependen  dan  variabel  independen  yang
paling  dominan  berpengaruh  terhadap  variabel
dependen,  menggunakan  uji  regresi  berganda  binary
(logistic  regression)  pada  batas  kemaknaan  95  %
dengan perhitungan statistik α = 0,05.

Analisis  multivariat  dalam  penelitian  ini
menggunakan  uji  regresi  berganda  binary  (logistic
regression)  dengan  menggunakan  metode  “enter”.
Berdasarkan  hasil  output  (variable  in  the  equation)
tahap  pertama  dapat  diketahui  bahwa  variabel
pendidikan  memiliki  nilai  sig  0,000.Hasil  analisis
dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Variables in the Equation

B S.E

.

Wald D

f

Sig

.

Ex

p(

B)

Ste

p 

1a

Pendi

dikan(

1)

2.66

5

.

61

7

18.64

9

1 .

00

0

14.

37

5

Const

ant

-.36

3

.

32

6

1.243 1 .

26

5

.

69

6

Berdasarkan  hasil  uji  multivariat  di  atas,
variabel pendidikan mempunyai nilai sig 0,000 < 0,05
Artinya  variabel  pendidikan  berpengaruh  terhadap
jumlah anak Pasangan Usia Subur (PUS) dengan nilai
Exp(B) atau  Odds  Ratio 14,375.  Artinya   wanita
Pasangan Usia Subur (PUS)  dengan pendidikan tinggi
mempunyai  peluang  14,375  kali  lebih  tinggi  untuk
mempunyai anak sedikit (<2 anak)

Model Summary

Step
-2 Log

likelihood

Cox &
Snell R
Square

Nagelkerke
R Square

1 79.610a .261 .364

Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  nilai
Nagelkerke  R  Square  0,364,  artinya  kemampuan
variabel  independen  menjelaskan  variabel  dependen
adalah sebesar  0,364 atau 36,4% dan terdapat 100% -
36,4  % =   63,6  % faktor  lain  di  luar   model  yang
menjelaskan variabel dependen.

PEMBAHASAN

Pengaruh  Pendidikan  terhadap  Jumlah  Anak
Pasangan Usia Subur (PUS)

Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ada
pengaruh pendidikan terhadap jumlah anak Pasangan
Usia  Subur  (PUS).  Mayoritas  responden  memiliki
pendidikan yang rendah sekitar 44 responden (53,0%)
dimana sebagian besar memiliki  jumlah anak banyak
yaitu  40  responden  (48,2%).  Hasil  uji  multivariat
menggunakan regresi ligistik diperoleh nilai Sig 0,000
< 0,05.

Pendidikan  dapat  mempengaruhi  daya
intelektual  seseorang  dalam  memutuskan  suatu  hal,
makin  tinggi  pendidikan  seseorang,  semakin  tinggi
pula  kesadarannya  tentang  hak  yang  dimilikinya.
Seseorang dengan pendidikan yang lebih tinggi  akan
memiliki pandangan yang lebih luas tentang suatu hal
dan  lebih  mudah  untuk  menerima  ide  atau  cara
kehidupan  baru.  Hal  ini  akan  berdampak  pada
pembatasan jumlah anak yang dilahirkan.

Menurut  Jhon  Stuart  Mill,  dengan
meningkatnya pendidikan maka secara rasional mereka
akan  mempertimbangkan  perlu  tidaknya  menambah
jumlah anak sesuai dengan karier dan usaha yang ada.
(20)Sekelompok perempuan dengan tingkat pendidikan
yang tinggi akan kawin pada usia yang lebih tua dan
umumnya  ingin  mempunyai  anak  yang  lebih  sedikit
dengan memakai kontrasepsi. (21)

Menurut  muchtar  dan  Purnomo,  faktor
pendidikan  sangat  erat  kaitannya  dengan  sikap  dan
pandangan  hidup suatu  masyarakat.  Pendidikan  jelas
mempengaruhi  usia  kawin,  dengan  sekolah  maka
wanita akan menunda perkawinannya, yang kemudian
berdampak pada penundaan untuk memiliki anak. (12)

Pendidikan  berpengaruh  kepada  sikap  wanita
terhadap  kesehatan,  rendahnya  pendidikan  membuat
wanita  kurang peduli  terhadap kesehatan,  pendidikan
yang tinggi dipandang perlu bagi kaum wanita, seorang
wanita  yang  lulus  dari  Perguruan  Tinggi  akan  lebih
mudah  mendapatkan  pekerjaan  dan  lebih  mampu
berperilaku  hidup  sehat  bila  dibandingkan  dengan
seorang wanita yang memiliki pendidikan rendah. (23)
Pendidikan  yang  tidak  memadai  akan  memunculkan
faktor kesulitan bagi masyarakat dalam menerima aksi
program pemerintah yang dianggap tidak bermanfaat,
dengan  kondisi  ini  membuat  informasi  seputar
kesehatan  reproduksi  akan  sulit  dipahami  sebagai
sesuatu yang penting. (24)

Semakin  tinggi  pendidikan,  terutama  istri,
mereka akan semakin sadar akan pola hidup sehat, pola
pikir yang lebih maju, meningkatnya modernitas, dan
terbukanya peluang untuk berkarir. Mempunyai  anak
banyak  berarti  kehilangan  kesempatan  untuk
berkembang,  baik  dari  sisi  partisipasinya  dalam
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berbagai kegiatan sosial maupun kiprahnya dalam turut
memajukan ekonomi keluarga. (1)

Kesempatan  perempuan  untuk  memperoleh
pendidikan yang lebih tinggi semakin terbuka pada saat
ini,  sehingga  menyebabkan  banyak  perempuan  yang
menunda perkawinan untuk menyelesaikan pendidikan
yang  diinginkan.  Selain  itu,  perempuan
yangberpendidikan  tinggi  cenderung  memilih  terjun
kepasar  kerja,  walaupun  mereka  menikah  pada  usia
lebih  muda,  pengetahuan  mereka  tentang  alat
pencegahan kehamilan cukup tinggi sehingga sebagian
dari  mereka  menunda kelahiran anak,  maka semakin
tinggi  tingkat  pendidikan  yang  dimiliki  oleh  wanita,
akan semakin rendah fertilitasnya. (21)

Berdasarkan  hasil  penelitian  Muchtar  dan
Purnomo  diketahui  bahwa  tingkat  pendidikan
mempengaruhi  fertilitas,  dimana  semakin  tinggi
pendidikan  maka  fertilitas  akan  semakin  rendah.
Wanita yang tidak pernah sekolah mempunyai rata-rata
jumlah  anak  3,7  anak,  sedangkan  wanita  tamat  SD
mempunyai  2,4 anak dan wanita yang berpendidikan
tamat SMA atau lebih mempunyai 1,9 anak. (12)

Penelitian  Apriyanti  dkk,  menunjukkan bahwa
terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan nilai
anak dengan  jumlah anak (fertilitas),  wanita Pasangan
Usia  Subur  (PUS)  yang memiliki  tingkat  pendidikan
tinggi,  akan  memiliki  jumlah  anak  yang  sedikit  dan
sebaliknya ada  kecenderungan wanita  Pasangan Usia
Subur (PUS) yang memiliki tingkat pendidikan rendah
akan memiliki jumlah anak yang banyak. (11)

Hasil  penilitian  ini  sejalan  dengan  hasil
penelitian  Muchtar  dan  Purnomo  serta  Penelitian
Apriyanti  dkk,  dimana  pendidikan  wanita  Pasangan
Usia  Subur  (PUS)  mempengaruhi  jumlah  anak
Pasangan  Usia  Subur.  Wanita  yang  memiliki
pendidikan  tinggi  akan  cenderung  memiliki  jumlah
anak  yang  sedikit,  sedangkan  wanita  yang
berpendidikan  rendah  memiliki  jumlah  anak  lebih
banyak. Di Desa Sipangko mayoritas wanita  Pasangan
Usia Subur (PUS) masih berpendidikan rendah, dari 44
responden yang berpendidikan rendah hanya 4 (9,1%)
responden yang memiliki anak sedikit. 

Tingkat  pendidikan  seseorang  akan
mempengaruhi pandangan terhadap suatu yang datang
dari  luar.  Orang  yang  mempunyai  pendidikan  lebih
tinggi  memberikan  tanggapan  lebih  rasional
dibandingkan  dengan  orang  berpendidikan  lebih
rendah.  Hal  ini  akan  mempengaruhi  penerimaan
konsep  keluarga  berencana  sebagai  cara  hidup layak
dan  bertanggung  jawab.  Tingkat  pendidikan  yang
rendah  mengakibatkan  banyak  wanita  di  desa  ini
melakukan pernikahan pada usia relatif muda, dimana
mayoritas wanita PUS menikah di usia 23 tahun. Hal
ini  mengakibatkan  mereka  mempunyai  anak  lebih
banyak,  karena  rentang  masa  reproduksi  yang  lebih
panjang. Selain itu, pendidikan  rendah mengakibatkan
ibu tidak merencanakan jumlah anak secara rasional.

Seseorang  yang  memiliki  pendidikan  yang
tinggi  pada  umumnya  akan  menunda  pernikahannya
karena  lebih  berorientasi  pada  pendidikannya  dan
pekerjaan  yang  layak.  Selain  itu,  pendidikan  juga
berpengaruh terhadap pengetahuan mengenai usia yang
tepat untuk merencanakan kehamilan. Sebaliknya jika

seseorang  memiliki  pendidikan  rendah,  besar
kemungkinan  ia  akan  cenderung  untuk  memilih
menikah  di  usia  yang  lebih  muda.  Hal  ini  akan
memperbesar  peluang  banyaknya  bayi  yang  lahir
dalam satu keluarga. 

Rata-rata  jumlah  anak yang dimiliki  pasangan
usia subur di Desa Sipangko adalah > 2 orang anak dan
kebanyakan yang melahirkan anak > 2 tersebut adalah
wanita  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  yang  memiliki
pendidikan yang rendah.  Sementara wanita  pasangan
usia  subur  yang  memiliki  anak  < 2  adalah  wanita
Pasangan Usia Subur  (PUS) yang memiliki pendidikan
lebih tinggi, tetapi tidak semua wanita Pasangan Usia
Subur  (PUS)  yang  memiliki  pendidikan  tinggi
mempunyai  anak  sedikit,  ada  juga  wanita  Pasangan
Usia Subur (PUS) yang memiliki  jenjang pendidikan
tinggi dan mempunyai banyak anak. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anak
di  Desa  Sipangko masih  tergolong tinggi  dan  belum
menjalankan keluarga berencana sepenuhnya,  dimana
satu keluarga harusnya terdiri dari satu ayah, satu ibu,
dan  dua  orang anak.  Pendidikan  yang rendah  belum
mampu mendorong kesadaran ibu untuk tidak memiliki
banyak  anak,  sehingga  memilih  untuk  mempunyai
anak dalam jumlah yang banyak tetapi  tidak terurus,
dibanding  dengan  memiliki  sedikit   anak   tetapi
bermutu.

Pengaruh  Pekerjaan  terhadap  Jumlah  anak
Pasangan Usia Subur (PUS)

Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan
pekerjaan  dengan  jumlah  anak  tetapi  tidak  ada
pengaruh  yang signifikan  antara   pekerjaan  terhadap
jumlah anak Pasangan Usia Subur (PUS). Berdasarkan
hasil  uji  statistik  menggunakan  uji  Chi-square
diperoleh nilai p value = 0,001 (α < 0,05), dan analisis
multivariat  uji  regresi  logistik  variabel  pekerjaan
memperoleh nilai Sig 0,999 > 0,05. Dari 50 responden
(60,2%)  yang  tidak  bekerja  sebagian  besar  memiliki
jumlah anak banyak yaitu  41 responden (49,4%). Dari
33  responden   (39,8%)  yang  bekerja  sebagian  besar
memiliki jumlah anak sedikit sebanyak 18 responden
(21,7%).

Peningkatan  peluang  bagi  perempuan  untuk
bekerja menyebabkan peningkatan partisipasi angkatan
kerja  perempuan.  Semakin  terbukanya  industri
menyebabkan banyak perempuan terjun ke pasar kerja.
Hal ini menyebabkan pula terjadinya penundaan usia
kawin  pertama.  Hatmadji  dan  Suradji  menjelaskan
bahwa perempuan yang hanya mengurus rumah tangga
saja  cenderung mempunyai  anak  yang lebih  banyak,
sedangkan perempuan yang bekerja mempunyai anak
lebih sedikit. (21)

Ibu  yang  tidak  bekerja  memiliki  tanggung
jawab untuk mengatur rumah tangga. Dalam konteks
ini peran seorang ibu adalah mengurus rumah tangga,
sebagai  pengasuh  dan  pendidik  anak-anaknya  dan
sebagai  salah  satu  kelompok  dari  peranan  sosialnya
serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya.
Ibu  yang  tidak  bekerja  sebagian  besar  waktunya
dihabiskan  di  rumah.  Kebanyakan  pekerjaan  yang
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dilakukan ibu di rumah meliputi membersihkan rumah,
memasak, merawat anak, berbelanja, mencuci pakaian,
dan  mendisiplinkan  serta  kebanyakan ibu yang tidak
bekerja  sering  kali  harus  mengerjakan  beberapa
pekerjaan rumah sekaligus. (26)

Hasil  penelitian  Azantoro,dkk  menunjukkan
bahwa  status  pekerjaan  tidak  berpengaruh  terhadap
jumlah  anak.  (13)  Hasil  penelitian  Muchtar  dan
Purnomo menunjukkan bahwa umumnya  wanita yang
bekerja  mempunyai  jumlah  anak  3  atau  lebih
sedangkan wanita yang tidak bekerja umumnya belum
mempunyai anak dan mempunyai 1-2 anak. (12)

Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian
Azantoro  yang  mengatakan  bahwa  status  pekerjaan
tidak  berpengaruh  terhadap  jumlah  anak  dan  sejalan
dengan penelitian Muchtar dan Purnomo, dimana ibu
yang  tidak  bekerja  berpeluang  memiliki  anak  yang
lebih  banyak  dibandingkan  ibu  yang  bekerja.
Mayoritas istri pasangan usia subur di Desa Sipangko
tidak bekerja, yaitu hanya sebagai ibu rumah tangga.
Sehingga  ibu  hanya  beraktivitas  di  dalam  rumah,
dimana  aktivitas  di  dalam  rumah  sering  kali  bisa
dikerjaan  bersamaan dengan mengurus  anak.  Hal  ini
membuat ibu tidak terlalu direpotkan dengan memiliki
banyak anak. 

Wanita  yang  tidak  bekerja  lebih  banyak
menghabiskan  waktu  di  rumah,  mempunyai
lingkungan  kehidupan  sosial  yang  lebih  sempit.
Berbagai  pekerjaan  domestik  perempuan  seperti
mencuci  pakaian,  membersihkan  rumah,  menyetrika
pakaian  dan  mengasuh anak  serta  menjadi  pekerjaan
perempuan. Hal ini yang menyebabkan seorang wanita
di  desa  cenderung  tidak  memiliki  pekerjaan  di  luar
rumah.  Semakin  banyak  anak  yang  mereka  miliki
semakin  banyak  yang  membantu  ibu  menyelesaikan
pekerjaan rumah dan membantu ayahnya di sawah. 

Desa  Sipangko  merupakan  daerah  pedesaan
dengan sumber  utama mata  pencaharian  keluarganya
mayoritas  berasal  dari  bertani/berkebun,  yaitu
sebanyak  64  keluarga  responden  (77,1%)
menggantungkan hidupnya dari hasil bertani/berkebun.
Di  daerah  dengan  mata  pencaharian  utama
penduduknya  bertani,  anak  akan  memberikan
kontribusi  yang  besar  dalam  perekonomian  keluarga
karena dapat membantu orangtua dalam pekerjaannya.
Semakin banyak anak yang dimiliki  semakin banyak
pula bantuan dari anak. 

Memiliki banyak anak, maka kehidupan di masa
tua akan lebih terjamin karena selalu ada anak yang
akan merawat dan memenuhi kehidupan di masa tua.
Ibu yang bekerja di luar rumah seperti Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dan wiraswasta pada umumnya didorong
untuk  menambah  pendapatan  keluarga,   sementara
wanita yang bekerja  di instansi akan memiliki banyak
aturan  yang  akan  menyulitkan  ibu  apabila  memiliki
banyak anak sehingga ibu yang bekerja pada umumnya
memiliki anak yang lebih sedikit. 

Pengaruh  Persepsi  Nilai  Anak  terhadap  Jumlah
anak Pasangan Usia Subur (PUS)

Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan
persepsi nilai anak dengan jumlah anak Pasangan Usia
Subur (PUS), tetapi tidak ada pengaruh persepsi nilai
anak   terhadap  jumlah  anak  Pasangan  Usia  Subur
(PUS). Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan uji
Chi-square diperoleh nilai p value = 0,000 (α < 0,05),
dan  analisis  multivariat  uji  regresi  logistik  variabel
persepsi nilai anak memperoleh nilai Sig 0,999 > 0,05.
Dari  25  responden  (30,1%)  yang  memiliki  persepsi
positif  sebagian  besar  memiliki  jumlah  anak  sedikit
yaitu  18  responden  (21,7%).  Dari  58  responden
(69,9%) yang memiliki persepsi negatif sebagian besar
memiliki jumlah anak banyak yaitu 49 responden (59,1
%).

Kesadaran  penggunaan  alat  kontrasepsi  dalam
rangka menunda kelahiran tidak terlepas dari penilaian
orang  tua  terhadap  anak.  Menurut  Meyer,  kehadiran
anak dalam rumah tangga mempunyai dua penilaian.
Pertama,  anak  adalah  pendukung  rumah  tangga  dan
kedua,  anak  sebagai  beban  rumah  tangga.  Penilaian
anak  sebagai  biaya  (cost)  atau  keuntungan  (benefit)
tersebut  memposisikan  anak  sebagai  komoditas
ekonomi  layaknya  barang  yang  dapat   berfungsi
sebagai  aspek  produksi  dan  jaminan  untuk  hari  tua.
Masyarakat pertanian cenderung menggunakan tenaga
kerja keluarga baik secara musiman maupun setiap saat
untuk mengolah sawah.  Selain itu aktivitas  di  sawah
tidak  memerlukan  pelatihan  khusus  (training)  pada
waktu yang lama. (1)

Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan hasil
penelitian  Astuti  Doti  Widi  yang mengatakan  bahwa
persepsi nilai anak berpengaruh terhadap jumlah anak,
tetapi sejalan dengan Penelitian Apriyanti, dkk dimana
persepsi  nilai  anak  sebagai  manfaat/  kegunaan
memiliki hubungan dengan jumlah anak Pasangan Usia
Subur  (PUS)  di  Desa  Sipangko.  Mayoritas  wanita
Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  di  Desa  Sipangko
memiliki persepsi negatif tentang nilai anak sehingga
mereka  berfikir  semakin  banyak  anak  akan  semakin
baik karena setiap anak akan memberikan keuntungan
atau  manfaat  walaupun  kadang  jumlah  anak  yang
dimiliki jauh lebihbesar dari jumlah anak yang mampu
dirawat dengan baik.

Di  Desa  Sipangko  masih  banyak  yang
mempersepsikan  anak  sebagai  keuntungan  atau
kegunaan. Hal ini menjadikan anak sebagai harta atau
investasi yang sangat berharga. Memiliki banyak anak,
kelak akan semakin banyak yang akan merawat orang
tua,  selain  itu  anak  juga  diharapkan  bisa  membantu
menyekolahkan adik-adiknya. Mayoritas sumber mata
pencaharian  keluarga  di  desa  ini  adalah  dari
bertani/berkebun, sehingga di usia senja orangtua tidak
akan bisa lagi bertani karena sudah tidak punya tenaga.
Untuk  itu,  anak  adalah  satu-satunya  harapan  untuk
membantu biaya hidup orangtuanya. 

Ketika  orang  tua  memiliki  persepsi  negatif,
dimana  anak  dipersepsikan  memiliki  kegunaan  dan
manfaat  yang  besar  maka  orang  tua  menginginkan
jumlah  anak  yang  lebih  banyak.  Orang  tua  sering
menganggap  kebutuhan  keluarga  hanya  kebutuhan
pangan  tanpa  memperhatikan  sandang,  rumah,
pendidikan,  kesehatan,  dan  kebutuhan  masa  depan
anak.  Hal  ini  menunjukkkan  bahwa  orang  tua  di
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pedesaan  masih  mengharapkan  anak  sebagai  sumber
tenaga membantu kehidupan keluarga, sehingga masih
banyak  orang  tua  di  desa  ini  yang  mempersepsikan
anak  sebagai  kegunaan/keuntungan  mengakibatkan
mayoritas wanita Pasangan Usia Subur (PUS) memiliki
jumlah anak banyak atau lebih dari dua.

KESIMPULAN

Berdasarkan  hasil  penelitian  pengaruh
pendidikan, pekerjaan dan persepsi nilai anak terhadap
jumlah  anak  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  di  Desa
Sipangko  Kecamatan  Batang  Angkola  Kabupaten
Tapanuli  Selatan  yang  telah  dilakukan  dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Ada pengaruh pendidikan terhadap jumlah anak

Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  di  Desa  Sipangko
Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli
Selatan  Tahun  2017  (p=0,000  <  0,05),  dengan
nilai OR/Exp(B)= 14,375.

2.  Tidak ada pengaruh pekerjaan terhadap jumlah
anak  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  di  Desa
Sipangko Kecamatan Batang Angkola Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2017  (p=0,999 > 0,05).

3. Tidak ada pengaruh persepsi nilai anak terhadap
jumlah anak Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa
Sipangko Kecamatan Batang Angkola Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2017  (p=0,999 > 0,05).
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	Pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat masih menjadi masalah yang membutuhkan perhatian serius dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban. Untuk itu diperlukan paradigma yang lebih mementingkan kualitas dari pada kuantitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana hal ini juga erat kaitannya dengan kesehatan reproduksi karena dampaknya luas menyangkut berbagai aspek kehidupan. 1
	Menurut WHO (World Health Organisation)pada pertengahan tahun 2015 memproyeksikan populasi dunia mencapai 8,5 miliar pada tahun 2030, India yang diperkirakan akan melampaui Tiongkok sebagai negara berpenduduk paling padat sekitar tujuh tahun dari sekarang. 2
	Indonesia menjadi negara dengan jumlah populasi terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk tahun 2014 berjumlah 252 juta jiwa dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 254,9 juta jiwa. Berdasarkan proyeksi Biro Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun ini akan terus meningkat, dari 238,5 juta penduduk pada tahun 2010 meningkat hingga menjadi 306,6 juta pada tahun 2035.3
	Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukkan angka fertilitas total (Total Fertility Rate) tahun 2007 sampai dengan 2012 berjalan stagnan, bahwa tidak ada perubahan signifikan terhadap indikator pencapaian prioritas nasional kesehatan dalam hal TFR (Total Fertility Rate), yaitu pada angka 2,6 % kelahiran pada usia produktif 15-49 tahun, yang berarti seorang wanita di Indonesia rata-rata melahirkan 2,6 anak selama reproduksinya. Wanita di pedesaan memiliki tingkat fertilitas lebih tinggi yaitu 2,8 % dibandingkan wanita di perkotaan dengan tingkat fertilitas 2,4 %.4
	Salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk adalah melakukan pelaksanaan program keluarga berencana bagi Pasangan Usia Subur (PUS). Upaya tersebut didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang mendefenisikan keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.5
	Keputusan terhadap jumlah anak yang didinginkan dari suatu perkawinan dipengaruhi oleh faktor sosial seperti pendidikan dan pekerjaan, dimana pendidikan sangat erat kaitannya dengan usia kawin, dengan sekolah wanita akan menunda perkawinannya, yang kemudian berdampak pada penundaan untuk memiliki anak. Semakin tinggi pendidikan istri, mereka akan semakin sadar akan pola hidup sehat, pola pikir yang lebih maju dan terbukanya peluang untuk berkarir. Peningkatan peluang kerja meningkatkan keikutsertaan istri dalam bekerja untuk membantu mencari nafkah keluarga sehingga penambahan jumlah anak akan disesuaikan dengan karir dan pekerjaan.
	Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Tahun 2015 jumlah penduduknya adalah 13.937.797 jiwa, laki-laki berjumlah 6.95.552 jiwa dan perempuan 6.9983.245 jiwa dengan jumlah rumah tangga 3.257.205 dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga adalah 4,28. Lapangan pekerjaan mayoritas adalah disektor pertanian sebanyak 41,30 %. Persentase akseptor aktif tahun 2013 mencapai 69,68 persen, kemudian menurun menjadi 69,20 persen pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 sebesar 69,28 persen.6
	Salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara adalah Kabupaten Tapanuli Selatan, tahun 2015 penduduknya berjumlah 275.098 jiwa, terdiri dari 136.683 jiwa penduduk laki-laki dan 138.415 jiwa penduduk perempuan, dengan jumlah rumah tangga 63.672 dan rata-rata anggota rumah tangga adalah 4. Lapangan pekerjaan utama adalah pertanian sebesar 68,39%. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2015 meningkat 3,98 % dari tahun sebelumnya 42.259 menjadi 43.941 dengan persentase akseptor aktif yang hanya naik 0,98 % dari tahun sebelumnya dari 64,32 menjadi 65,30 %.7
	Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 14 kecamatan, dan Kecamatan Batang Angkola merupakan yang terbanyak penduduknya dibandingkan 14 kecamatan lainnya, dengan jumlah penduduk 33.547 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 16.275 jiwa dan penduduk perempuan 17.272 jiwa, yang tersebar di 30desa dan 6 kelurahan, dengan jumlah rumah tangga 7.956 dan rata-rata anggota rumah tangga 4,22. Mayoritas penghasilan penduduknya adalah dari pertanian dengan jenis tanaman padi sawah. Tahun 2015 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) adalah 4.233, Pasangan Usia Subu (PUS) yang menggunakan kontrasepsi berjumlah 2.388 (56,4%) dan yang tidak menggunakan kontrasepsi 1.845 (43,6%).8
	Desa Sipangko merupakan salah satu desa dengan jumlah penduduk cukup banyak di antara desa lain yang ada di Kecamatan Batang Angkola dengan jumlah penduduk 982 jiwa, jumlah rumah tangga 229 dengan rata-rata anggota rumah tangga 4,29 dan mayoritas penghasilan penduduknya adalah dari pertanian. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Sipangko pada tahun 2015, yaitu berjumlah 128 Pasangan Usia Subur (PUS) dari 229 keluarga. Jumlah peserta KB 56 orang ( 43,75 %) dan bukan peserta KB 72 orang (56,25 %). Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang memakai alat kontrasepsi di Desa Sipangko yang hanya 43,75%, sangat jauh tertinggal dengan cakupan akseptor kecamatan yang sudah mencapai 56,4% dan di provinsi sudah mencapai 69,28 %.8
	Hasil survai awal yang dilakukan peneliti di Desa Sipangko pada bulan Desember tahun 2015, dari 229 keluarga terdapat 128 Pasangan Usia Subur (PUS). Desa Sipangko masih memiliki banyak Pasangan Usia Subur (PUS) dengan jumlah anak lebih dari dua, terdapat 8 PUS (6,3%) yang belum pernah melahirkan anak, 22 PUS (17,2%) dengan jumlah anak satu, 14 PUS (10,9%) dengan jumlah anak dua, 37 PUS (28,9%) dengan jumlah anak tiga, 13 PUS (10,2%) dengan jumlah anak empat, 19 PUS (14,8%) dengan jumlah anak lima, 10 PUS (7,8%) dengan jumlah anak enam dan 5 PUS (3,9%) dengan jumlah anak tujuh, sehingga dari 128 PUS terdapat 84 PUS (65,6%) dengan jumlah anak lebih dari dua.
	Pasangan Usia Subur (PUS) yang memiliki jumlah anak lebih dari dua tersebut pada umumnya memiliki pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) dan petani, masih banyak PUS yang menambah jumlah anak walaupun mereka mengetahui tentang kontrasepsi dan pernah menggunakan kontrasepsi, sehingga banyak PUS yang menggunakan kontrasepsi sebagai alat untuk menjarangkan kehamilan saja, sangat sedikit yang menggunakan kontrasepsi untuk membatasi jumlah kelahiran anak, padahal usia si ibu sudah lebih dari 35 tahun dan keadaan ekonominya terlihat sangat susah, bahkan ada juga yang sudah melahirkan anak lebih dari empat tetap saja ingin menambah anak dengan berbagai alasan.
	Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 10 Pasangan Usia Subur (PUS) dengan jumlah anak lebih dari dua, dua Pasangan Usia Subur (PUS) beralasan menambah jumlah anak karena menganggap banyak anak banyak memberi keuntungan. Pasangan Usia Subur (PUS) merasa kewajiban menyekolahkan anak tidak harus sampai Perguruan Tinggi (PT), Tiga Pasangan Usia Subur (PUS) beralasan karena pekerjaan mereka sebagai petani tidak khawatir memenuhi kebutuhan makan anaknya karena setiap panen padi, mereka menyisihkan sebagian hasil panen di kilang padi untuk kebutuhan mereka sampai panen berikutnya.
	Sebanyak lima Pasangan Usia Subur (PUS) menambah jumlah anak dengan alasan memiliki banyak anak merupakan berkah sebab bisa membantu mereka berladang di kebun untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga, orang tua berharap anak kelak akan menjadi jaminan hari tua yang dapat mengurus mereka apabila sudah tidak mampu bekerja dan sakit-sakitan. Selain itu anak juga diharapkan dapat membantu orang tuanya untuk menyekolahkan adik-adiknya apabila sudah memiliki penghasilan sendiri.
	Hasil penelitian Chayang Yanisa Yunika Prestiche Putri tentang Hubungan Persepsi Nilai Anak dengan Jumlah dan Jenis Kelamin Anak yang Diinginkan pada Wanita Usia Subur di Desa Krucil Kabupaten Probolinggo Tahun 2014, menunjukkan adanya hubungan signifikan antara persepsi nilai anak cinta dan kasih sayang (p=0,012), status dewasa dan identitas sosial (p=0,012), manfaat ekonomi dan jaminan masa tua (p=0,006) dengan jumlah anak yang diinginkan. Tidak ada hubungan persepsi nilai anak stimulasi dan kebahagiaan , ekspansi dan eksistensi diri, penghargaan kompetensi dan kreativitas dan moralitas dengan jumlah anak yang diinginkan.9
	Hasil penelitian Astuti Doti Widi tentang Pengaruh Tingkat Pendidikan, Usia Kawin dan Persepsi nilai Anak Terhadap Fertilitas (Jumlah Anak ) Pasangan Usia Subur (PUS) Desa Kendal Sari Kecamatan Paturukan Kabupaten Pemalang Tahun 2010 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, usia kawin, dan persepsi nilai anak berpengaruh positif terhadap fertilitas (jumlah anak). (10)Penelitian Apriyanti, dkk tentang hubungan tingkat pendidikan dan nilai anak dengan fertilitas pasangan perkawinan usia muda menunjukkan bahwa terdapat hubungan tingkat pendidikan dan nilai anak dengan jumlah anak (fertilitas).11
	Berdasarkan fenomena di daerah penelitian dan beberapa hasil penelitian di atas peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh pendidikan, pekerjaan dan persepsi nilai anak terhadap jumlah anak Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Sipangko Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

