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RINGKASAN
Melaksanakan Kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik didalam
salah satu upaya untuk melaksanakan salah satu tugas sebagai pelaksanaan salah
satu tridarma perguruan tinggi salah satunya Pengabdian ini adalah suatu upaya
STIK Siti Khadijah Palembang agar supaya terlaksananya Tridarma Perguruan
Tinggi untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada
masyarakat. Berdasarkan hal ini, kami mengajukan usulan kegiatan Pengabdian di
RT 30 Talang Pete Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang
dengan Tujuan Pengabdian ini adalah memberikan bekal pengetahuan kepada
masyarakat agar dapat memiliki pemahaman tentang Penyuluhan Kontrasepsi
Guna Meningkatkan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pasangan Usia Subur
Target luaran yang diharapkan dari kegitan ini adalah
1) Meningkatkan pengetahuan pasangan usia subur mengenai kesehatan
reproduksi dan program pengendalian kelahiran dengan alat kontrasepsi.
2) Meningkatkan pengetahuan pasangan usia subur dalam memilih alat
kontrasepsi yang tepat.
3) Meningkatkan kesadaran pasangan usia subur untuk menggunakan alat
kontrasepsi.
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias yang
sangat baik dari masyarakat di RT 30 Talang Pete Kelurahan Plaju Darat
Kecamatan Plaju Kota Palembang. Tujuan dari kegiatan penyuluhan telah
tercapai, diketahui dari evaluasi yang dilakukan mengalami peningkatan
pengetahuan sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan. Sedangkan sasaran dari
kegiatan penyuluhan pengabdian kepada masyarakat dosen prodi D3 kebidanan
STIK Siti Khadijah Palembang juga telah tercapai. Namun kelanjutan dari
kegiatan perlu dipantau dan diperhatikan agar pandangan masyarakat tentang
penggunaan alat kontrasepsi terbuka, mereka menjadi tahu jika alat kontrasepsi
tidak hanya digunakan oleh wanita tetapi juga dapat digunakan oleh laki-laki.
Pengetahuan tentang efek positif dan negatif dari penggunaan kontrasepsi juga
meningkat jadi dapat memilih kontrasepsi yang lebih aman, sehingga pemahaman
masyarakat terkait alat kontrasepsi meningkat.
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PRAKATA
Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat ini yang berjudul Penyuluhan Kontrasepsi Guna
Meningkatkan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pasangan Usia Subur Di RT
30 Talang Pete Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang Tahun
2020.
Dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tanpa kendala apapun. Kegiatan ini
tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dan bantuan dari
pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kami
ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :
1.

Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M.Kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah
Palembang.

2.

Ns. Dewi Rury Arindari, M. Ns selaku Ka. Lembaga Pengabdian kepada
Masyarakat.

3.

Meta Rosdiana, SST., M.Kes selaku Ketua Program Studi D III Kebidanan

4.

Warga masyarakat di RT 30 Talang Pete Kelurahan Plaju Darat Kecamatan
Plaju Tahun 2018.

5.

Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian pada
masyarakat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Demikian semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat
bermanfaat bagi kita semua. Aamiin...

Palembang, Desember 2020
Ketua Pelaksana,

Nelly Mariyam, SST., M.Kes
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BAB I
PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan
berbagai jenis masalah. Masalah utamanya yaitu ledakan jumlah penduduk
yang beberapa tahun terakhir ini sulit dikontrol. Menurut World
Population Data Sheet 2020, Indonesia merupakan negara ke-5 di dunia
dengan estimasi jumlah penduduk terbanyak, yaitu 249 juta. Pusat Data
Informasi, Kementrian Kesehatan RI, mengestimasi jumlah penduduk
Indonesia tahun 2020 sejumlah 248,4 juta orang.

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi hal tersebut yaitu dengan
menetapkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai program
pemerintah sejak tahun 20 bersamaan dengan Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional dengan tujuan dapat menekan pertumbuhan jumlah
penduduk

serta

meningkatkan

status kesehatan reproduksi. Sasaran

program KB dibagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung dan tidak langsung
tergantung dari usaha yang akan dicapai. Sasaran langsungnya adalah
pasangan usia subur
kelahiran

yang

dengan

berkelanjutan.Sedangkan

bertujuan

cara

untuk

penggunaan

secara

tidak

menurunkan tingkat
kontrasepsi

langsung

adalah

secara
dengan

pelaksanaan dan pengolahan KB dengan tujuan menurunkan tingkat
kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukkan terpadu
dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas dan keluarga sejahtera.

Variasi dalam penggunaan alat kontrasepsi pun masih rendah.
Pusat Data Informasi, Kementrian Kesehatan RI tahun 2020 mencatat
48,56% pengguna alat kontrasepsi menggunakan metode suntikan, 26,60%
menggunakan metode pil dan sisanya tidak begitu berbedaan
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tara

persentase penggunaan alat kontrasepsi dengan metode intra uterine
device (IUD), metode operasi wanita (MOW), metode operasi pria
(MOP), kondom, maupun implan.
Sebagai tenaga kesehatan, kita harus bisa mensosialisasikan
mengenai alat kontrasepsi kepada masyarakat sehingga diharapkan
masyarakat mengetahui pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk
mengendalikan kelahiran dan jumlah penduduk di Indonesia.

2. Rumusan Masalah
Jumlah pasangan usia subur di RT 30 Talang Pete Kelurahan Plaju
Darat

Kecamatan Plaju Kota Palembang Tahun 2020 cukup banyak.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penanggungjawab posyandu
ada banyak pasangan usia subur yang telah memiliki anak. Tingginya
angka balita di daerah tersebut menunjukkan pengendalian kelahiran di
daerah

tersebut

kurang baik dan membutuhkan edukasi mengenai

program pengendalian kelahiran khususnya mengenai alat kontrasepsi.

3. Tujuan Kegiatan
Tujuan diadakannya program penyuluhan kontrasepsi ini adalah :
a. Meningkatkan pengetahuan pasangan usia subur di RT 30 Talang
Pete Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang
mengenai kesehatan reproduksi dan program pengendalian
kelahiran dengan alat kontrasepsi.
b. Meningkatkan pengetahuan pasangan usia subur di RT 30 Talang
Pete Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang
dalam memilih alat kontrasepsi yang tepat.
c. Meningkatkan kesadaran pasangan usia subur di RT 30 Talang
Pete Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang
untuk menggunakan alat kontrasepsi.
.
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BAB II
TARGET DAN LUARAN

A. Target
Target program keluarga berencana adalah Masyarakat memiliki bekal
pengetahuan sejak dini agar dapat memiliki pemahaman tentang
Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pasangan Usia Subur Di Rt 30 Talang
Pete Kecamatan Plaju Kota
Dengan materi yang memberikan meningkatkan pengetahuan pasangan
usia subur, pemahaman cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan,di
RT 30 Talang Pete Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang.

B. Luaran
Dari Penyuluhan keluarga berencana ini di RT 30 Talang Pete Kelurahan
Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang.
a. Laporan penyuluhan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
b. Satu artikel pada Media Massa Elektronik Website

BAB III
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METODE PELAKSANAAN

1.

Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat di RT 30 Talang Pete
Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang.

2.

Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode
ceramah dan diskusi/tanya jawab.

3.

Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Minggu, November 2020

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat

: Masjid Sirozul Anwar di kelurahan Plaju Darat Kecamatan
Plaju Kota Palembang
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1.1 Tabel Kegiatan
Jadwal Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Peningkatan Pengetahuan kontrasepsi Dengan Penyuluhan
Kesehatan Mengenai Pasangan Usia Subur
Di tegal binangun kecamatan talang pete RT 30
HARI/TANGG
AL

JAM

Jumat,
20 November
2020

07.00 – 08.30

Jumat,
20 November
2020

09.00 – 13.00

Jumat,
20 November
2020

13.00 – 14.00

Jumat,
20 November
2020

14.00 – 15.30

Selasa,

06.00 – 07.30

KEGIATAN

NARA
SUMBER

Berangkat ke
lokasi
Nelly Mariyam`
Talang pete RT 30
Tegal binangun
Desi Hariani

Survey lokasi
pengabdian
masyarakat
dan sasaran
penyuluhan
Pengurusan
Perijinan

Nelly Mariyam`

ISHOMA

Nelly Mariyam`

Desi Hariani

Desi Hariani

Kembali ke STIK
Siti
Nelly Mariyam
Khadijah
Palembang
Desi Hariani

Berangkat ke
lokasi
lokasi RT 30
talang pete tegal
binangun

14 November
2020
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Nelly Mariyam

Desi Hariani

Selasa,
14 November
2020

08.00 – 09.00

Selasa,
14 November
2020
Selasa,
14 November
2020
Selasa,
14 November
2020
Selasa,
14 November
2020
Selasa,
14 November
2020
Selasa,
7 Desember
2020
Selasa,
7 Desember
2020
Selasa,
7 Desember
2020
Selasa,
7 Desember
2020
Selasa,
7 Desember
2020

09.00 – 09.30

Diskusi dan Tanya Nelly Mariyam

09.30 – 10.30

Jawab Materi I
Materi II

10.30 – 11.00

Diskusi dan Tanya Desi Hariani

11.00 – 12.00

Jawab Materi II
ISHOMA

12.00 – 13.00

Materi III

13.00 – 13.30

Diskusi dan Tanya Nelly Maryam

13.30 – 14.30

Jawab Materi III
Materi IV

14.30 – 15.00

Diskusi dan Tanya Dessi Hariani

15.00 – 15.30

Jawab Materi IV
ISHOMA

Materi I

15.30 – 16.00

Penutupan dan
Pembagian
Doorprize
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Nelly Mariyam

Desi Hariani

Nelly Maryam

Dessi Hariani

Nelly Mariyam`
Desi Hariani

Selasa,
7 Desember
2020

Kembali ke STIK
Siti
Khadijah
Palembang

16.00

Nelly Mariyam`
Desi Hariani

Palembang, November
2020
Pelaksana

Mengetahui,
Kaprodi

Meta Rosdiana, SST, M. Kes
NIK. 107650

Nelly Mariyam, SST, M. Kes
NIK. 148895
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias yang
sangat baik dari masyarakat di RT 30 Talang Pete Kelurahan Plaju Darat
Kecamatan Plaju Kota Palembang. Tujuan dari kegiatan penyuluhan telah
tercapai, diketahui dari evaluasi yang dilakukan mengalami peningkatan
pengetahuan sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan. Sedangkan sasaran
dari kegiatan penyuluhan pengabdian kepada masyarakat dosen prodi D3
kebidanan STIK Siti Khadijah Palembang juga telah tercapai. Namun
kelanjutan dari kegiatan perlu dipantau dan diperhatikan agar pandangan
masyarakat tentang penggunaan alat kontrasepsi terbuka, mereka menjadi
tahu jika alat kontrasepsi tidak hanya digunakan oleh wanita tetapi juga dapat
digunakan oleh laki-laki. Pengetahuan tentang efek positif dan negatif dari
penggunaan kontrasepsi juga meningkat jadi dapat memilih kontrasepsi yang
lebih aman, sehingga pemahaman masyarakat terkait alat kontrasepsi
meningkat.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
Lonjakan angka pertumbuhan penduduk merupakan masalah yang
cukup serius untuk dapat ditemukan solusinya. Pemerintah dalam rangka
mengatasi hal tersebut menetapkan program Keluarga Berencana sebagai
program pemerintah dalam menekan angka pertumbuhan penduduk dan
meningkatkan taraf kesehatan reproduksi pasangan usia subur di Indonesia
dengan mengenalkan berbagai macam alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi adalah
alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Namun masih banyak
masyarakat yang belum mengetahui dengan baik jenis, cara penggunaan, maupun
kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alat kontrasepsi. Kegiatan
penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam meningkatkan
pengetahuan masyarakat terkait alat kontrasepsi.
Kegiatan yang diberikan merupakan kegiatan Penyuluhan Kontrasepsi
Guna Meningkatkan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pasangan Usia Subur Di
RT 30 Talang Pete Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang.
Selain itu juga dibuka forum diskusi tanpa
batas pertanyaan, Hal ini
menyebabkan masyarakat menjadi lebih antusias dalam mengikuti kegiatan
tersebut. Mengingat besarnya manfaat yang dapat diambil dari kegiatan
pengabdian pada Masyarakat ini, maka kegiatan pembinaan menyeluruh juga
perlu dilaksanakan setiap bulannya agar dapat terus melakukan kontrol dan
monitoring terhadap kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan sebelumnya. Tim
PPM juga berharap para dosen STIK Siti Khadijah tetap menjaga dan
meningkatkan komitmen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
khususnya pengabdian pada masyarakat dengan melihat aspek-aspek kecil yang
akan berdampak besar di masa yang akan datang. Aplikasi hasil penelitian terbaru
tentang keluarga berencana (KB).
Demikian laporan ini kami buat sebagai laporan pertanggungjawaban dari
kegiatan penyuluhan tentang alat kontrasepsi yang telah kami laksanakan.
Kegiatan ini tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi dan dukungan dari
semua pihak, karenanya dalam pencapaian kegiatan ini diharapkan dapat memberi
manfaat bagi setiap pihak yang terlibat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.
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DAFTAR PUSTAKA
Chakrawati, Fitria dan Suwignyo Siswosuharjo. 2010. Panduan Super Lengkap
Hamil Sehat.Semarang.
Widodo, F.Y. 2011. Efek Pemakaian Pil Kontrasepsi Kombinasi Terhadap Kadar
Glukosa Darah, Jakarta.
http://www.stikeskusumahusada.ac.id/images/file/20.pdf. Diakses pada tanggal 10
Desember 2018 pada pukul 20.00 WIB
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LAMPIRAN
1. Surat Tugas dan Surat Izin Kegiatan
2. Kontrak Kerja/penelitian
3. Daftar Hadir Peserta
4. Poto kegiatan
5. Materi
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1.2 DAFTAR HADIR PESERTA
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FOTO KEGIATAN
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SATUAN ACARA PENYULUHAN

Pokok Pembahasan
Sub pokok pembahasan
Sasaran

Hari/ Tanggal
Tempat
Jam / Waktu

: Kesehatan Pentingnya Kontrasepsi Reproduksi
Pasangan Usia Subur
: Pengertian, Tujuan, Fungsi Pasangan Usia Subur
: Seluruh Masyarakat Di Rt 30 Talang Pete
Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota
Palembang
: Sabtu, November 2020
: Talang Pete Kecamatan Plaju
: 09:00- 10:00 WIB

1) Tujuan
A. Tujuan Umun
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang Penting nya
Kesehatan Reproduksi Pasangan Usia Subur
B. Tujuan Khusus
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan Seluruh
Ibu di desa ulak teberau Mampu:
1. Menjelaskan Pengertian Pentingnya Kontrasepsi
2. Mengetahui Pentingnya Kontrasepsi Kesehatan Reproduksi
Pasangan Usia Subur
3. Mengetahui Fungsi Kontrasepsi Kesehatan Reproduksi
Pasangan Usia Subur
4. Mengetahui Kunjungan Kesehatan Reproduksi Pasangan Usia
Subur
2) Isi Materi (Uraian materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan)
Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi:
1. Pengertian Pentingnya Kontrasepsi
2. Pentingnya Kontrasepsi
3. Mengetahui Fungsi Kontrasepsi
4. Mengetahui Kunjungan Kontrasepsi
3) Metode Penyuluhan
1.

Ceramah

2.

Tanya Jawab
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4) Media
1.

Laptop

2.

LCD

3.

Leaftle

31

5) Setting Tempat

Moderator

Penyaji

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observe

32

6) Kegiatan Penyuluhan
No

Waktu

Kegiatan penyuluhan

1.

Pembukaan
(10 Menit)

1. Memberi salam dan
memperkenalkan diri
2. Menjelaskan

tujuan

dari penyuluhan.
3. Menggali pengetahuan
Peserta

tentang

Kontrasepsi
4. Melakukan

Kegiatan peserta
1. Menjawab
salam dan
mendengarkan
2. Mendengarkan
dan
memperhatikan
3. Menjawab

kontrak

waktu.

Pertanyaan
4. Menyetujui
Kontrak waktu

2.

Kegiatan Inti

Menjelaskan Tentang:

(20 Menit)

1. Pengertian

1. Menyampaikan
informasi

yang

Kontrasepsi

telah diketahui

2. Pentingnya

2. Mendengarkan
dan

Kontrasepsi
3. Mengetahui Fungsi

Memperhatikan.

Kontrasepsi
4. Mengetahui
Kunjungan
Kontrasepsi
3.

Tanya Jawab
(15 Menit)

1. Memberi kesempatan
Peserta

Untuk

bertanya
2. Menjawab pertanyaan

1.Peserta Aktif
Bertanya
2.Menjawab
pertanyaan

dari peserta

4.

Penutup
(15 Menit)

1. Menyimpulkan materi
yang telah di berikan

1

1. Menyebutkan
sesuai

materi

2. Menyakan
mengenai

Kembali
materi

penyuluhan

dan

penutup

2. Menjawab
pertanyaan yang

3. Mengucapkan terima
kasih

yang diberikan.

salam

diberikan
3. Mendengarkan
dan
salam

1) Evaluasi Lisan
Prosedur

: Pemahaman materi

Bentuk

: Essay

Jenis

: Lisan
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membalas

MATERI

A. PENGERTIAN KB
KB atau Keluarga Berencana merupakan salah satu program yang
dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengontrol jumlah populasi rakyat
di Indonesia yang makin meledak. Keluarga berencana adalah usaha untuk
mengatur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Untuk dapat mencapai hal
tersebut maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah
ataupun menunda kehamilan. Cara-cara tersebut termasuk kontrasepsi atau
pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga.

Metode kontrasepsi bekerja dengan dasar mencegah sperma laki-laki
mencapai dan membuahi telur wanita (fertilisasi) atau mencegah telur yang sudah
dibuahi

untuk

rahim.

berimplantasi

(melekat)

dan

Kontrasepsi dapat reversible (kembali)

berkembang

di

dalam

atau permanen (tetap).

Kontrasepsi yang reversible adalah metode kontrasepsi yang dapat dihentikan
setiap saat tanpa efek lama di dalam mengembalikan kesuburan atau kemampuan
untuk punya anak lagi. Metode kontrasepsi permanen atau yang kita sebut
sterilisasi adalah metode kontrasepsi yang tidak dapat mengembalikan kesuburan
dikarenakan melibatkan tindakan operasi
.
Metode kontrasepsi juga dapat digolongkan berdasarkan cara kerjanya
yaitu metode barrier (penghalang), sebagai contoh, kondom yang menghalangi
sperma; metode mekanik seperti IUD; atau metode hormonal seperti pil. Metode
kontrasepsi alami tidak memakai alat-alat bantu maupun hormonal namun
berdasarkan fisiologis seorang wanita dengan tujuan untuk mencegah fertilisasi
(pembuahan).

Faktor yang mempengaruhi pemilihan kontrasepsi adalah efektivitas,
keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, serta kemauan dan kema
mpuan untuk melakukan kontrasepsi secara teratur dan benar.
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Selain hal tersebut, pertimbangan kontrasepsi juga didasarkan atas biaya
serta peran dari agama dan kultur budaya mengenai kontrasepsi tersebut.
Faktor lainnya adalah frekuensi bersenggama, kemudahan untuk kembali
hamil lagi, efek samping ke laktasi, dan efek dari kontrasepsi tersebut di masa
depan. Sayangnya, tidak ada metode kontrasepsi, kecuali abstinensia (tidak
berhubungan seksual), yang efektif mencegah kehamilan 100%.

B.

MANFAAT KB
Setiap tahun ada 500.000 perempuan meninggal akibat berbagai masalah
yang melingkupi kehamilan, persalinan, dan pengguguran kandungan (aborsi)
yang tidak aman. KB bisa mencegah sebagian besar kematian itu. Di masa
kehamilan misalnya, KB dapat mencegah munculnya bahaya-bahaya akibat:

1.

Kehamilan terlalu dini
Perempuan yang sudah hamil tatkala umurnya belum mencapai 17 tahun
sangat terancam oleh kematian sewaktu persalinan. Karena tubuhnya belum
sepenuhnya tumbuh, belum cukup matang dan siap untuk dilewati oleh bayi.
Lagipula bayinya pun dihadang risiko kematian sebelum usianya mencapai 1
tahun.

2. Kehamilan terlalu “telat”
Perempuan yang usianya sudah terlalu tua untuk mengandung dan melahirkan
terancam banyak bahaya. Khususnya bila ia punya problema-problema kesehatan
lain, atau sudah terlalu sering hamil dan melahirkan.
3. Kehamilan-kehamilan terlalu berdesakan jaraknya
Kehamilan dan persalinan menuntut banyak energi dan kekuatan tubuh
perempuan. Kalau ia belum pulih dari satu persalinan tapi sudah hamil lagi,
tubuhnya tak sempat memulihkan kebugaran, dan berbagai masalah, bahkan juga
bahaya kematian, menghadang.
4. Terlalu sering hamil dan melahirkan
Perempuan yang sudah punya lebih dari 4 anak dihadang bahaya kematian
akibat pendarahan hebat dan macam-macam kelainan lagi, bila ia terus saja hamil
dan bersalin lagi.
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C. METODE-METODE KB

Apabila sudah mengambil keputusan akan menggunakan kontrasepsi
dalam penerapan program Keluarga Berencana ini, kini tiba saatnya memilih
metode yang paling cocok. Kontrasepsi dalam KB sendiri memiliki tujuh metode
dalam penerapannya, yaitu :

1.

Metode perintang, yang bekerja dengan cara menghalangi sperma dari
pertemuan dengan sel telur (merintangi pembuahan).
Metode ini tidak mengubah cara kerja tubuh perempuan maupun
pasangannya. Efek sampingnya sangat sedikit serta aman untuk ibu yang sedang
menyusui. Sebagian besar juga melindungi dari penularan berbagai penyakit
melalui hubungan seksual, termasuk HIV/AIDS. Contoh alat yang digunakan
pada metode ini adalah kondom (untuk lelaki), kondom perempuan, diafragma,
serta spermisida.

2. Metode hormonal,
yang mencegah indung telur mengeluarkan sel-sel telur, mempersulit
pembuahan, dan menjaga agar dinding-dinding rahim tak menyokong terjadinya
kehamilan yang tak dikehendaki.
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Metode KB hormonal memakai obat-obatan yang mengandung 2 hormon
yaitu estrogen dan progestin. Keduanya serupa dengan hormon-hormon alamiah
yang dihasilkan tubuh Anda, yakni estrogen dan progesteron.
Dalam metode hormonal terdapat 3 jenis alat KB :
1. Pil pengendali kehamilan, yang harus diminum setiap hari.
2. Suntikan yang diberikan setiap beberapa bulan sekali.
3.

Susuk yang biasanya dimasukkan ke dalam lengan Anda, dan tahan sampai
beberapa tahun.
Perbedaan antara metode hormonal dan metode perintang adalah metode
hormonal mengubah proses kerja tubu h, sedangkan metode perintang tidak.
Dengan metode hormonal, indung telur (ovarium) dihalangi sehingga tidak
melepas sel telur ke dalam rahim. Selain itu metode ini juga menyebabkan lendir
mulut rahim menjadi kental, sehingga menghalangi sperma bila hendak masuk.

Kebanyakan pil KB dan beberapa suntikan mengandung hormon progestin
dan estrogen sekaligus. Ini disebut pil atau suntikan terpadu. Kedua hormon itu
bersama-sama bekerja memberi perlindungan yang bagus agar tidak hamil.
Namun bila ada masalah-masalah kesehatan tertentu, sebaiknya jangan memakai
metode terpadu. Bila sedang menyusui, sebaiknya juga jangan menggunakan pil
atau suntikan terpadu.

Pil progestin, susuk, dan beberapa suntikan lain, tidak mengandung estrogen.
Progestin saja (tanpa estrogen) lebih aman ketimbang pil atau suntikan terpadu,
bila sedang mengalami problema kesehatan yang berhubungan dengan estrogen,
atau sedang dalam masa menyusui bayi.
4.

Pil KB merupakan metode kontrasepsi bentuk tablet yang mengandung hormon
estrogen dan progesteron, atau hanya progesteron saja. Tergantung jenisnya,
metode kontrasepsi dengan pil KB, terdiri dari 21-35 tablet yang diminum dalam
1 siklus dan berkelanjutan. Dalam 1 siklus terdapat pil yang mengandung hormon
(pil aktif) dan pil yang tidak mengandung hormon (pil inaktif). Oleh karena itu,
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penting untuk minum pil sesuai dengan anjuran. Khusus untuk pil KB yang hanya
mengandung progesteron, seluruh pil di dalam 1 siklus, seluruhnya merupakan pil
yang aktif. Pil KB yang hanya mengandung progesteron ini juga dapat
mengakibatkan seorang wanita tidak mendapatkan menstruasi.

Pil kombinasi hormon estrogen dan progesteron mencegah terjadinya
kehamilan dengan cara menghambat indung telur atau ovarium melepaskan sel
telur, serta mempertebal lapisan lendir di dalam leher rahim. Penebalan lendir di
dalam leher rahim akan mencegah sperma untuk membuahi sel telur sehingga
kehamilan dapat dicegah. Sedangkan pil yang hanya mengandung progesteron,
selain menebalkan lendir leher rahim, juga akan menipiskan dinding dalam rahim.
Jika lapisan dinding rahim tipis, sel telur yang dibuahi oleh sperma akan sulit
untuk menempel dan tertanam dalam lapisan tersebut, sehingga tidak akan terjadi
kehamilan.
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Penggunaan pil KB sebagai alat kontrasepsi merupakan salah satu metode
yang cukup efektif, dengan tingkat keberhasilan 99%. Selain itu, metode
kontrasepsi dengan pil KB merupakan metode yang reversibel. Artinya jika
pasangan menginginkan kehamilan, istri cukup menghentikan konsumsi pil KB
agar dapat hamil kembali. Namun, pil KB memiliki kekurangan dibanding
kontrasepsi lainnya (misalnya spiral), yaitu efektivitasnya membutuhkan
kepatuhan untuk rutin mengonsumsi pil KB sesuai dengan petunjuk.
3. Metode yang melibatkan alat-alat yang dimasukkan ke dalam rahim (IUD),

gunanya untuk mencegah pembuahan sel telur oleh sperma.
Ada beberapa jenis alat KB yang bekerja dari dalam rahim untuk mencegah
pembuahan sel telur oleh sperma. Biasanya alat ini disebut spiral, atau dalam
bahasa Inggrisnya Intra Uterine Devices, disingkat IUD. Tergantung jenis spiral
apa yang dipakai, spiral bisa bertahan dalam rahim dan terus menghambat
pembuahan sampai 10 tahun lamanya. Setelah itu harus dikeluarkan dan diganti.
4. Metode alamiah, yang membantu mengetahui kapan masa subur, sehingga dapat
menghindari hubungan seks pada masa itu.
Yang dimaksudkan dengan istilah “alamiah” di sini adalah metode-metode
yang tidak membutuhkan alat ataupun bahan kimia (yang menjadi ciri khas
metode perintang), juga tidak memerlukan obat-obatan (sebagaimana ciri metode
hormonal).
Ada 3 metode KB alami:
1. memberi ASI selama 6 bulan pertama
2. metode pengecekan lendir
3. metode pengamatan irama
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5. Metode permanen,

atau metode yang menjadikan seseorang tak bisa lagi memiliki anak untuk
selamanya lewat suatu operasi. Contohnya melalui proses sterilisasi, yaitu operasi
pada tubuh perempuan atau laki-laki agar steril atau tak mampu tak lagi
mempunyai anak. Kemungkinan terjadi kehamilan setelah sterilisasi hampir nol.
Karena itu perlu pemikiran yang matang sebelum memilih metode ini dan harus
yakin betul apabila sudah tidak ingin punya anak lagi di masa mendatang.

Contoh lain dari metode permanen meliputi tindakan :
a.

Vasektomi atau vas Ligation

b.

Tubektomi atau Tubal Ligation (operasi ikat saluran telur)

c.

Histerektomi (operasi pengangkatan rahim)

6. Metode Tradisional
Tiap masyarakat punya metode-metode pencegahan kehamilan
khasnya sendiri yang diturunkan dari nenek moyang. Meski jarang seefektif
metode KB modern, banyak juga yang berhasil. Yang harus diingat adalah ada
metode-metode tradisional yang tidak membawa hasil sama sekali dan ada yang
malah membahayakan.

Ada dua metode yang umumnya manjur untuk mencegah kehamilan:
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1.

Menarik keluar penis sebelum ejakulasi

Dalam bahasa ilmiah ini dinamakan coitus interruptus atau “senggama terputus”.
Caranya, lelaki segera menarik keluar penisnya menjauhi vagina ketika ia merasa
sudah akan mengeluarkan air mani. Namun metode ini tidak selalu berhasil
dengan baik.
2.

Memisahkan suami dengan istri sesudah kelahiran bayi

Adat beberapa masyarakat menentukan bahwa sesudah bayi lahir, suami istri
dilarang berhubungan seks sampai beberapa bulan, bahkan beberapa tahun
lamanya. Metode

bisa berhasil baik. Lagipula sang ibu punya waktu untuk

memulihkan kondisi kesehatannya sendiri serta merawat bayi tanpa gangguan.

7. Metode Darurat
Metode-metode darurat adalah cara-cara menghindari kehamilan setelah
terlanjur berhubungan seks tanpa pelindung. Metode-metode ini mengupayakan
agar sel telur yang telah dibuahi oleh sperma jangan menempel ke dinding rahim
dan berkembang menjadi janin.

Jadi, metode-metode darurat tidak dianjurkan untuk dipilih dalam keadaan
apapun. Metode-metode ini hanya untuk keperluan mendesak dan jangan
dijadikan acuan kebiasaan. Lagi pula, metode-metode ini hanya berhasil bila
dilakukan seketika atau secepat mungkin setelah selesai berhubungan seks.

D. RESIKO PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI
Perlu di ketahui pemakaian kontrasepsi dalamss KB itu banyak dan
bermacam-macam, dari pil, suntikan, jarum, IUD, antiseptic sperma, Kondom
sampaisistimkalender.

Pemakai kontrasepsi KB memang harus diperiksa terlebih dahulu tekanan
darahnya. sebab pemakaian alat kontrasepsi memang pada umumnya akan
membuat tekanan darah sedikit naik dari normal. bahkan ada beberapa wanita
tidak bisa menggunakan kontrasepsi berhubungan tekanan darah demikian
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ekstrim tinggi, dan itu sangat berbahaya. Disamping itu efek sampingannya juga
akan sangat berlainan bagi beberapa wanita seperti :
1. Berat badan menjadi bertambah / gemuk
2. Akibat tambahan hormon lewat kontrasepsi maka kulit wajah menjadi berjerawat
3. Rambut rontok
4. Tulang menjadi keropos
5. Kelainan methabolisme lemak
6. Mentsruasi yg tidak teratur
Jadi, daya tahan tubuh dari wanita yg menentukan apakah dia tahan atau tidak
dengan

jenis-jenis

alat

kontrasepsi

yg

disebutkan

diatas.

Namun tidak benar kalau dikatakan pemakaian alat kontrasepsi penyebab
kemandulan, sebab cerita ini hanyalah mitos belaka.

Selain itu ada beberapa Dampak dari penggunaan alat kontrasepsi
DMPA.Wanita yang menggunakan kontrasepsi medroxyprogesterone acetate
(DMPA) atau dikenal dengan KB suntik 3 bulan, rata-rata mengalami peningkatan
berat badan hingga 5,5 kg dan mengalami peningkatan lemak tubuh sebanyak
3,4% dalam waktu 3 tahun pemakaian. Demikian berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh University of Texas Medical Branch (UTMB).

Sementara, wanita yang beralih ke kontrasepsi oral atau pil setelah
melakukan kontrasepsi suntikan, akan mengalami kenaikan berat badan sekitar 2
kg dalam jangka waktu yang sama. Peningkatan berat badan ini tergantung dari
lamanya suntikan DMPA digunakan.

DMPA adalah kontrasepsi suntikan yang diberikan setiap 3 bulan sekali.
Kontrasepsi ini banyak digunakan karena memiliki angka kegagalan yang rendah,
tidak mahal, dan tidak perlu dikonsumsi setiap hari. Namun, kontrasepsi dengan
metode ini juga berisiko meningkatkan lemak

abdominal (perut), yang

merupakan salah satu komponen dari sindroma metabolic yang berkaitan dengan
peningkatan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes.
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Penelitian mengenai dampak buruk KB suntik ini melibatkan 703 wanita
yang dibagi dalam 2 kategori, usia 16–24 tahun, dan usia 25–33 tahun,
menggunakan kontrasepsi DMPA (KB suntik 3 bulan), oral (desogestrel) atau
nonhormonal (kondom, abstinensia) selama 3 tahun.
Para peneliti membandingkan berat badan dan komposisinya yang mencakup
pengaruh usia, ras, intake, atau asupan kalori, dan olahraga atau aktivitas fisik
selain dari faktor-faktor lain.

Ketika peneliti membandingkan ketiga grup ini, pengguna DMPA memiliki
risiko 2 kali lipat dibandingkan pengguna kontrasepsi lainnya untuk mengalami
obesitas selama 3 tahun pemakaian.Meskipun begitu sampai sekarang masih terus
dilakukan penelitian mengenai dampak dari kontrasepsi ini.
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