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RINGKASAN

Melaksanakan kegiatan program pendidikan kesehatan keluarga

berencana didalam salah satu upaya untuk melaksanakan salah satu tugas sebagai

pelaksanaan salah satu tridarma perguruan tinggi pengabdian ini adalah suatu

upaya STIKes Siti Khadijah Palembang supaya terlaksananya Tridarma perguruan

tinggi untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan pada masyarakat

berdasarkan hal ini mengajukan usulan kegiatan penyuluhan program keluarga

berencana,

Tujuan pengabdian ini adalah memberikan bekal pengetahuan kepada ibu

sejak dini agar dapat memliki pemahaman tentang membatasi kelahiran guna

mengurangi pertumbuhan penduduk dan menurunkan laju penduduk. 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 ibu-ibu

dapat mengikuti kegiatan KB gratis ini dengan baik.



PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan

Pengabdian kepada Masyarakat ini yang berjudul Kegiatan penyuluhan

Pendidikan kesehatan Keluarga Berencana di Desa Tegal Binangun Kecamatan

Plaju Darat 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 karenaitu,

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. Dewi Rury Arindary, S.Kep., Ners. M.N.S selaku Ka. Lembaga Pengabdian

kepada Masyarakat

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

4. Warga masyarakat di Desa Tegal Binangun Kecamatan Plaju Darat Tahun

2020. 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,

Marlini, S.SiT,. M.Kes
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BAB I
PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Masalah yang terdapat di indonesia adalah laju pertumbuhan yang

relatif masih tinggi. Perkiraan penduduk pertengahan (2013) sebesar 248,8

juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,48%. Laju

pertumbuhan di tentukan oleh kelahiran dan kematian dengan adanya

perbaikan pelayanan kesehatan menyebabkan tingkat kematian rendah,

sedangkan tingkat kelahiran tetap tinggi hal ini penyebab utama ledakan

penduduk. Menekan jumlah penduduk dengan menggalakan program

Keluarga Berencana (KB) ( BPS, 2013).

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program

pemerintah yang di selenggarakn untuk membatasi kelahiran guna

mengurangi pertumbuhan penduduk dan menurunkan laju penduduk.

Program KB merupakan 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.Tujuan dari program KB pada dasarnya yaitu pengaturan

kelahiran guna membangun keluarga sejahtera (Sulistyaningsih, 2013).

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu pelayanan

kesehatan preventif yang paling dasar dan utama bagi wanita, meskipun tidak

selalu diakui demikian. Peningkatan dan perluasan pelayanan keluarga

berencana merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan

dan kematian ibu yang sedemikian tinggi akibat kehamilan yang dialami oleh

wanita. Banyak wanita harus menentukan pilihan kontrasepsi yang sulit,

tidak hanya karena terbatasnya jumlah metode yang tersedia tetapi juga

karena metode-metode tertentu mungkin tidak dapat diterima sehubungan

dengan kebijakan nasional KB, kesehatan individual dan seksualitas wanita

atau biaya untuk memperoleh kontrasepsi (Depkes RI, 1998).



Kepadatan penduduk yang terjadi tentu saja menjadi suatu masalah

bagi negara Indonesia yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehingga

banyak upaya yang dipilih atau diprogramkan oleh pemerintah Indonesia

untuk mengurangi kepadatan penduduk tersebut dengan cara melakukan

program Keluarga Berencana atau dikenal dengan singkatan KB.

Untuk itu kami mengajukan usulan pengabdian masyarakat dengan

judul Kegiatan Penyuluhan Program Keluarga Berencana di Desa Tegal

Binangun Kecamatan Plaju Darat Tahun 2020.

2. Rumusan Masalah

Keluarga Berencana (KB) yaitu program pembatasan jumlah anak

yakni dua untuk setiap keluarga, Peningkatan dan perluasan pelayanan

keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka

kesakitan dan kematian ibu yang sedemikian tinggi akibat kehamilan yang

dialami oleh wanita. Rendahnya frekuensi pelaksanaan program KB tentunya

akan mempengaruhi pertambahan jumlah penduduk di Desa Tegal Binangun

Kecamatan Plaju Darat Tahun 2020

3. Tujuan Kegiatan

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program KB,

sehingga dapat ikut mensukeskan program pemerintah di Desa Tegal

Binangun Kecamatan Plaju Darat Tahun 2020.

.



BAB II
TARGET DAN LUARAN

A.Target
Target program keluarga berencana adalah .Masyarakat memliki bekal

pengetahuan sejak dini agar dapat memliki pemahaman tentang membatasi
kelahiran guna mengurangi pertumbuhan penduduk dan menurunkan laju
penduduk.

Dengan materi yang memberikan pemahaman program keluarga berncana
di Tegal Binangun tahun 2020 diharapkan dapat memberikan manfaat kepada
masyarakat.

B.Luaran
Dari kegiatan program Keluarga Berencana ini dapat di hasilkan luaran

berupa :
1. Laporan pelaksanaan kegiatan pengabduian masyarakat
2. Satu artikel pada Media Massa Cetak ( koran) dan Media Elektronik Website

SITI Khadijah Palembang



BAB III
METODE PELAKSANAAN

1. Khalayak Sasaran

Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat di Desa Tegal Binangun

Kecamatan Plaju Darat.

2. Metode Kegiatan

Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode

ceramah.

3. Jadwal Pelaksanaan

Tanggal : Minggu, November 2020

Waktu : Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat : Balai Desa Tegal Binangun Kecamatan Plaju Darat.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias

yang sangat baik dari masyarakat di Tegal Binangun Kecamatan Plaju Darat .

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 ibu-ibu dapat mengikuti kegiatan KB

gratis ini dengan baik.

Hasil Penelitian Hasil penelitian tentang faktor-faktor penyebab ketidak

berhasilan program keluarga berencana di Tegal Binangun Kecamatan Plaju

Darat, diperoleh dari hasil analisis data yang didapat dari responden dengan

menyebarkan angket yang terdiri dari 28 item pertanyaan yang kemudian

dikelompokan menjadi 2 aspek yaitu faktor internal meliputi (pengetahuan,

jumlah anak, kondisi kesehatan dan informasi, serta faktor internal meliputi

(dukungan suami, dukungan tenaga kesehatan dan social budaya).

a.Faktor Internal

1.Pengetahuan Akseptor Berdasarkan hasil analisis data mengenai

pengetahuan responden dengan menggunakan angket tentang program

keluarga berencana di Tegal Binangun Kecamatan Plaju Darat, data

responden yang memiliki pengetahuan yang baik lebih banyak yaitu 40,47%

sedangkan yang kurang baik yaitu 28,82% dan yang tidak mengetahui yaitu

30,67%. Tingkat pengetahuan sangat berpengaruh terhadap proses menerima

atau menolak inovasi. Memiliki pengetahuan tentang KB merupakan suatu

aspek penting dalam pemahaman pemakaian alat kontrasepsi.

2.Jumlah Anak Hidup Berdasarkan hasil analisis data mengenai jumlah anak

hidup dengan menggunakan angket, sebanyak 22,94% responden sangat

setuju dengan hanya memiliki 2 orang anak saja. Sebab menurut responden



memiliki anak dengan jumlah 2 orang segala kebutuhan anak dapat terpenuhi

dengan baik. Oleh sebab itu responden lebih memilih option A, 36,97%

responden setuju

memiliki 2 orang anak tetapi mereka masih beranggapan 2 orang anak

terlalu sedikit sehingga mengurangi rasa kebahagian dalam keluarga. Oleh

sebab itu responden memilih option B. Kemudian 40% responden kurang

setuju memiliki 2 orang anak saja, sebab mereka beranggapan banyak anak

banyak rezeki. Ini merupakan salah satu faktor yang menentukan

keikutsertaan pasang usia subur dalam gerakan Keluarga Berencana.

4.Informasi Berdasarkan hasil analisis data mengenai informasi dengan

menggunakan angket tentng informasi yang diperoleh dari responden yaitu

sebanyak 31 % responden memiliki informasi yang sangat baik mengenai

program Keluarga Berencana, 33% responden memiliki informasi yang baik

mengenai program Keluarga Berencana. Kemudian sebanyak 35,7%

responden kurang memiliki informasi yang baik tentang program Keluarga

Berencana, faktor ini menjadi penentu keikutsertaan responden terletak pada

informasi yang diperoleh baik itu dari masyarakat, media massa maupun

media cetak. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi yang

baik mengenai program KB sehingga tidak tercapainya program KB

dimasyarakat.

b.Faktor Eksternal

1.Dukungan Suami Berdasarkan hasil analisis data mengenai dukungan

suami dengan menggunakan angket tentang dukungan suami terhadap

keberhasilan program KB sebanyak 23,7% responden mendapatkan dukungan



suami (pasangan usia subur) yang sangat baik, 31% responden memiliki

dukungan suami yang baik, responden ingin menggunakan alat kontrasepsi

tetapi suami lebih menyukai yang alamiah. Oleh sebab itu responden memilih

option

Kemudian sebanyak 45% responden kurang memiliki dukungan suami,

mereka mengatakkan suami (pasangan usia subur) kurang menyukai

pemakaian alat kontrasepsi lebih baik memakai yang alamiah. Oleh sebab itu

responden memilih option C. Dukungan suami memiliki kontribusi yang

cukup besar sebagai pendukung dan menyarankan istri dalam memilih alat

kontrasepsi, keterbatasan informasi kepada suami mengakibatkan kurang

berhasilnya program KB. Oleh sebab itu suami memerlukan pengetahuan

tentang program KB dan alat kontrasepsi.

2.Dukungan Tenaga Kesehatan Berdasarkan hasil analisis data mengenai

tenaga kesehatan dengan menggunakan angket sebanyak 31% responden

menjawab bahwa tenaga kesehatan memberikan dukungan yang sangat baik

terhadap masyarakat, oleh sebab itu responden memilih option A, 30,2%

responden memiliki dukungan yang baik dari tenanga kesehatan, dari sikap

sikap para tenaga kesehatan memberikan sikap yang ramah terhadap

masyarakat akan tetapi kurang rutin melakukan kunjungan kepada

masyarakat, sehingga responden memilih option B.

Kemudia 38,6% responden memilih option C, responden mengatakan

petugas kesehatan tidak pernah melakukan kunjungan kemasyarakat sehingga

informasi yang didapatkan responden kurang baik. Dukungan dari tenaga



kesehatan sangat berpengaruh besar dalam meyakinkan masyarakat untuk

menggunakan alat kontrasepsi dan sekaligus memeriksa kesehatan

masyarakat dalam penggunaan dan pemilihan alat kontrasepsi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat ibu-ibu mau mengikuti

kegiatan Penyuluhan Program Keluarga Berencana yang diselenggarakan. Tujuan

dilaksanakan program KB yaitu untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan

kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak

agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenui

kebutuhan hidupnya.

Kegiatan yang diberikan merupakan kegiatan Penyuluhan Program

Keluarga Berencana dan dilakukan secara baik dan jelas sesuai dengan tingkat

pendidikan dan paritas masyarakat di Desa Tegal Binangun Kecamatan Plaju

Darat. 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).



DAFTAR PUSTAKA
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Tabel 1.1 Rencana dan Kebutuhan Penyuluhan

No. Kegiatan Kebutuhan Anggaran
1. Konsumsi  Snack

60 x Rp. 10.000 Rp. 600.000

2. Penyuluhan  Cetak Leaflet
30 x Rp. 3000

 Souvenir
Rp. 150.000
Rp. 300.000

3. Umum  Honorarium
Pelaksana
Rp. 200.000 x 3
orang

 Honorarium RT
Rp. 300.000

 Honorarium Kader
PKK
Rp. 300.000 x 2
orang

 Pembuatan laporan
kegiatan dan
penggandaan
Rp. 100.000

 ATK
Rp. 50.000

Rp. 600.000

Rp. 300.000

Rp. 600.000

Rp. 200.000

Rp. 50.000

TOTAL Rp. 3.000.000



LAMPIRAN 4

LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI KEGIATAN

Gambar 1.1 Dokumentasi Kegiatan

\



SATUAN ACARA PENYULUHAN

Pokok Pembahasan : Keluarga Berencana (KB)
Sub pokok pembahasan : Pendidikan Kesehatan Keluuarga Berencana
Sasaran :Seluruh ibu di Desa Tegal Binangunj Kecamatan

Plaju
Hari/ Tanggal : Jumat, Novemvber 2020
Tempat : Di Balai Desa Tegal Binangun
Jam / Waktu : 09:00- 10:00 WIB

1.Tujuan

a. Tujuan Umum

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tenrang keluarga

berncana dirapkan Ibu di Tegal Binangunt Kecamatan Plaju

meningkatkan pemahaman tentang program KB yang bertujuan untuk

mengurangi pertumbuhan penduduk.

b. Tujuan Khusus

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan Seluruh Ibu di

Tegal Binangun Kecamatan Plaju Mampu:

1. Menjelaskan Pengertian KB

2. Mengetahui Pentingnya KB

3. Mengetahui Fungsi KB

1.1 Isi Materi (Uraian materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan)

Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi:

1. Pengertian KB

2. Tujuan KB

3. Manfaat KBT

4. Macam-macam KB



1. 2 Metode Penyuluhan

1. Ceramah

2. Tanya Jawab

1. Media

1. Laptop

2. LCD

3. Leaftlet



Setting Tempat

PenyajiModerator

PesertaPesertaPesertaPeserta

PesertaPesertaPesertaPeserta

PesertaPesertaPesertaPeserta

PesertaPesertaPesertaPeserta

Observe



LAMPIRAN 5

MATERI

A. Pengertian KB

Keluarga berencana (KB) merupakan program skala nasional yang

dikelolaoleh Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Masalah yang

terdapat di indonesia adalah laju pertumbuhan yang relatif masih tinggi.

Perkiraan penduduk pertengahan (2013) sebesar 248,8 juta jiwa dengan laju

pertumbuhan penduduk sebesar 1,48%. Laju pertumbuhan di tentukan oleh

kelahiran dan kematian dengan adanya perbaikan pelayanan kesehatan

menyebabkan tingkat kematian rendah, sedangkan tingkat kelahiran tetap

tinggi hal ini penyebab utama ledakan penduduk. Menekan jumlah penduduk

dengan menggalakan program Keluarga Berencana (KB) ( BPS, 2013).

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program

pemerintah yang di selenggarakn untuk membatasi kelahiran guna

mengurangi pertumbuhan penduduk dan menurunkan laju penduduk.

Program KB merupakan 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.Tujuan dari program KB pada dasarnya yaitu pengaturan

kelahiran guna membangun keluarga sejahtera (Sulistyaningsih, 2013).

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu pelayanan

kesehatan preventif yang paling dasar dan utama bagi wanita, meskipun tidak

selalu diakui demikian. Peningkatan dan perluasan pelayanan keluarga

berencana merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan

dan kematian ibu yang sedemikian tinggi akibat kehamilan yang dialami oleh

wanita. Banyak wanita harus menentukan pilihan kontrasepsi yang sulit,

tidak hanya karena terbatasnya jumlah metode yang tersedia tetapi juga

karena metode-metode tertentu mungkin tidak dapat diterima sehubungan



dengan kebijakan nasional KB, kesehatan individual dan seksualitas wanita

atau biaya untuk memperoleh kontrasepsi (Depkes RI, 1998).

B. Manfaat Keluarga Berencana (KB)

Berikut ini adalah beberapa manfaat program keluarga berencana

yang penting untuk diterapkan pada setiap keluarga :

1. Menjaga Kesahatan ibu dan bayi

Program yang direncanakan dengan matang akan memberikan dampak

baik bagi kesehatan ibu dan bayi. Selain itu, program KB juga memberikan

pengarahan mengenai langkah - langkah untuk menjaga kesehatan ibu dan

bayinya, baik sebelum maupun setelah melahirkan.

2. Mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak

Dengan program KB suami istri dapat merencanakan waktu kehamilan

dengan tepat. Hal ini erat kaitannya dengan kecukupan ASI dan pola asuh anak.

Idealnya jarak anak pertama dan kedua antara 3-5 tahun. Dengan jarak waktu

ini anak pertama bisa mendapatkan manfaat ASI dengan maksimal.

3. Mencegah kehamilan yang tidak di rencanakan

4. Mencegah penyakit menular seksual

5. Mmbentuk keluarga yang berkalitas

C. Tujuan program keluarga berencana

1. Membentuk keluarga kecil yang sejahter,seseuai dengan kondisi ekonomi

keluarga tersebut.

2. Mencegah terjadinya pernikahan usia dini

3. Menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil diusia terlalu muda

dan tua atau.

D. Macam - macam KB beserta efek samping

1. Pil KB



Efek samping dari kb pil yaitu : Meningkatkan resik odarah

tinggi, peningkatan berat badan, perdarahan tiba-tiba diluar jadwal

menstruasi, sakit kepala dan terkadang ada rasa tidak nyaman pada

payudara.

Gambar 1.2 pil KB

2. Suntik KB

Efek samping dari suntik kb yaitu, rasa mual, peningkatan berat

badan, gairah seks menurun, jerawatan.

3. Implan

Efek samping dari implant yaitu, rasa nyeri dibagian lengan atas

ayau te,pat implan ditanam, menstruasi tidak teratur, sulit hamil kembali

setelah implant dilepas.

Gambar 1.3 implan

4. IUD

Efek samping dari IUD yaitu, keram perut atau rasa sakit pada

bagian bawah perut, perdarahan yang cukup banyak saat

menstruasi,dapat lepas atau bergeser.



Gambar 1.4 IUD

5. Kondom

Apabila tidak digunakan dengan benar kondom bisa robek atau

lepas saat berhubungan seks,serta menimbulkan reaksi alergi bagi

sebagian orang.

Gambar 1.5 Kondom



Gambar 1.6 leaflet KB




