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RINGKASAN
Pil KB merupakan salah satu kontrasepsi hormonal yang bertujuan untuk
mencegah terjadinya kehamilan yang ditambahkan ke dalam tubuh seorang wanita
dengan cara diminum (pil). Tujuan dari konsumsi pil KB adalah untuk mencegah,
menghambat dan menjarangkan terjadinya kehamilan yang memang tidak
diinginkan. Untuk itu kepatuhan mengkonsumsi pil KB secara teratur sesuai
dengan dengan petunjuk tenaga kesehatan harus dilakukan. Kepatuhan
mengkonsumsi pil KB bertujuan agar manfaat konsumsi pil KB yaitu mencegah
menghambat dan menjarangkan terjadinya kehamilan bisa dirasakan.
Ketidakpatuhan dalam mengkonsumsi pil KB tidak bisa menjamin bahwa
akseptor pil KB terhindar dari kehamilan. Hal ini dikarenakan pengkonsumsian
yang tidak teratur menjadikan pil KB tidak bisa bekerja secara optimal. Akan
tetapi fenomena di lapangan menunjukkan bahwa sering kali akseptor pil KB
tidak patuh dalam melakukan keteraturan mengkonsumsi pil KB. Ketidakpatuhan
ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mereka tentang pil KB.
Penggunaan kontrasepsi pil oral kombinasi pada masyarakat Kertapati Memiliki
efek samping salah satunya yaitu pusing/sakit kepala yang disebabkan karena
tingginya kadar hormon estrogen dan progesteron didalam tubuh sehingga tubuh
yang tidak dapat menyesuaikan diri sehingga terjadilah efek samping seperti sakit
kepala.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Analisa Situasi
Menurut WHO (World Health Organization) pada tahun 2015
jumlah penduduk Indonesia menempati urutan ke 4 (empat) di dunia
setelah Cina, India, dan Amerika dengan jumlah penduduk 238.315.176
jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,25% per tahun, tanpa
pengendalian kependudukan diperkirakan angka itu akan semakin
membengkak dan akan mencapai angka 270 juta jiwa pada tahun 2015
(Sirait, Augusta, 2011).
Bahkan saat ini Indonesia sedang menghadapi lampu kuning
masalah kependudukan. Pertumbuhan penduduk rata-rata masih 2,6 juta
jiwa per tahun. Jika tidak dilakukan tindakan pengendalian, 11 tahun yang
akan datang atau tahun 2026 diperkirakan penduduk Indonesia akan
mencapai 261 juta jiwa. Tingginya laju pertumbuhan yang tidak diiringi
peningkatan kualitas penduduk ini terus dilakukan upaya penanganan yaitu
dengan progran keluarga berencana (BKKBN, 2015).
Pada tahun 2014, jumlah peserta KB aktif dengan jenis alat
kontrasepsi terbanyak adalah implan 32.519 (12,6%), IUD 11.056 (4,3%),
suntik yaitu 129.469 (50,1%) dan pil sebanyak 61.053 (23,6%). Sedangkan
peserta KB baru jenis alat kontrasepsi terbanyak adalah implan yaitu 7.666
(16,7%), IUD sebanyak 3.13, suntik sebanyak 22.732 (49,4%) dan PIL
sebanyak 8.076 (17,6%) (BKKBN, 2015).
B.

Tujuan Kegiatan
Meningkatkan

pengetahuan

masyarakat

tentang

penggunaan

Pil

Kombinasi dengan Gangguan Sakit Kepala Kertapati Palembang
C.

Manfaat Kegiatan.
1. Meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan Pil Kombinasi
dengan Gangguan Sakit Kepala Kertapati Palembang
2. Memberikan konstribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan.
3.

Peningkatan status kesehatan melalui upaya promotif

BAB II
TARGET DAN LUARAN
A. TARGET
Target yang dicapai dalam Program Pengabdian Masyarakat ini,
penyuluhan Akseptor Pil Kombinasi pada masyarakat Di BPM Hj.
Herasdiana Am,Keb di RT 28 Kertapati Palembang khususnya ibu-ibu yang
memiliki KB mengetahui, mengenal dan memahami efek samping dari
penggunaan kontrasepsi pil kombinasi.
B. LUARAN

Luaran yang dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :
1) Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disimpan
Perpustakaan, Lembaga Pengabdian dan Prodi yang dapat diakses oleh
dosen dan mahasiswa;
2) Terpublikasinya program kegiatan pengabdian ini melalui media
elektronik sehingga masyarakat mengalami peningkatan pengetahuan.

BAB III
METODE PELAKSANAAN

1. Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada ibu yang mengunakan KB Pil di RT 28
Kertapati Palembang.
2. Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah
dan tanya jawab.
3. Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Kamis, 01 November 2018

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat

: RT 28 Kertapati Palembang

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan teori efek samping Pil kombinasi yaitu : haid tidak
teratur, perubahan berat badan, mual dan muntah, pusing dan sakit kepala
(Kurniawati, 2014). Pada Masyarakat yang dikumpulkan dari hasil pengkajian
anamnesis ada ibu –ibu mengatakan mengeluh menjadi akseptor pil oral
kombinasi dengan sakit kepala di BPM HJ Herasdiana Am, Keb. Respon dan
sikap akseptor yang terbuka untuk memberikan informasi yang diperlukan
karena dengan melakukan pendekatan yang baik karena ibu merasakan sakit
kepala dengan alat kontrasepsi yang dipakainya.
Berdasarkan teori kontrasepsi, Kadang-kadang keluhan ini dirasakan
oleh karena kecemasan menggunakan pil kontrasepsi, bahkan keluhan dapat
dirasakan ada tablet inaktif diminum. Migraine kemudian akan menyembuh
atau kadang-kadang malah menghebat. Harus dipikirkan kemungkinan
thrombosis celebri bila migraine timbul secara tiba-tiba dan hebat atau nyeri
kepala yang hebat (Hartanto, 2014).
Efek Samping yang dirasakan ibu bahwa sakit kepala kadang-kadang
keluhan ini dirasakan oleh karena kecemasan menggunakan pil kontrasepsi,
bahkan keluhan dapat dirasakan ada tablet inaktif diminum. Migraine
kemudian akan menyembuh atau kadang-kadang malah menghebat. Harus
dipikirkan kemungkinan. thrombosis celebri bila migraine timbul secara tibatiba dan hebat atau nyeri kepala yang hebat. (Lestary, 2011).

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN
Kesimpulannya adalah penyuluhan yang dilaksanakan pada hari Rabu
01 November 2018 jam 09.00 di RT 28 Kertapati Palembang adalah sebagai
berikut:
1. Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat sebanyak 20 orang;
2. Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat mendapatkan penyuluhan dan
pendidikan kesehatan tentang pil kombinasi dan efek sampingnya;
3. Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat paham tentang pil kombinasi dan
efek samping berupa gangguan sakit kepala.
B. SARAN
Perlu dilakukan dan dimonitoring cara dan waktu yang tepat untuk
penggunaan alat kontrasepsi pil oral kombinasi Ibu termasuk efek samping
dari alat kontrasepsi yang digunakan.
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LAMPIRAN

Lampiran 1.
Surat Tugas Dosen

Lampiran 2.
Surat Tugas Mahasiswa

Lampiran 3.
Kontrak Pengabdian

Lampiran 4.
Satuan Acara Penyuluhan (SAP) dan Materi

SATUAN ACARA PENYULUHAN
ASUHAN KEBIDANAN AKSEPTOR PIL KOMBINASI PADA NY.T
DENGAN GANGGUAN SAKIT KEPALA
Sub Pokok Bahasan

: Penyuluhan Kb Pil Kombinasi Dengan Gangguan
Sakit Kepala Di RT 28 BPM Hj.Herasdiana
Am,Keb Kertapati Palembang.

Sasaran

: Ibu-Ibu ber KB

Waktu

: 30 menit

Tanggal

: Kamis, 01 November 2018

Tempat

: RT. 28 Kertapati Palembang

1. Tujuan instruktional umum
Setelah Dilakukan Pendidikan Kesehatan Melalui Penyuluhan Diharapkan Para
ibu-ibu ber kb Di Klinik Hj Herasdian Am,.Keb Mengetahui Dan Memahami
Dengan Baik Mengenai akseptor pil kombinasi dengan gangguan sakit kepala.
2. Tujuan instruktional khusus
Setelah Mengikuti Pendidikan Kesehatan Selama 1x30 Menit Para Ibu-Ibu Ber kb
Menjelaskan Tentang:
1. Konsep Keluarga Berencana
2. Pil kombinasi
3. Pil kombinasi
4. Penerapan asuhan kebidanan
3. Topik
Penyuluhan Kb Pil Kombinasi Dengan Gangguan Sakit Kepala Di RT Kertapati
Palembang.

4. Metode
a. Ceramah
b. Tanya jawab
5. Media
Leaflet
6. Setting tempat

Penyaji

moderator

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observe

7. Kegiatan penyuluhan
No
1

Waktu

Kegiatan penyuluhan

5 menit

Pembukaan :
1. Memberi salam dan
memperkenalkan diri
2. Menjelaskan tujuan dari
penyuluhan.
3. Melakukan kontrak

Kegian pesertata
1. Menyambut
salam dan
mendengarkan
2. Mendengarkan
3. Mendengarkan
4. Mendengarkan

waktu.
4. Menyebutkan materi
penyuluhan yang akan
diberikan
2

10 menit

Pelaksanaan :
1. Konsep Keluarga
Berencana
2. Pil kombinasi

1. Menyampaikan
informasi yang
telah diketahui
2. Mendengarkan

3. Pil kombinasi

dan

4. Penerapan asuhan

Memperhatikan.

kebidanan

3

10 menit

Tanya jawab :
1. Memberi kesempatan
bertanya kepada peserta
2. Menjawab pertanyaan

1. Memberikan
pertanyaan
2. Menjawab
pertanyaan

dari pesert
4

5 menit

Penutup :

1. Menyebutkan

1. Feedback materi

sesuai materi

2. Menyimpulkan materi

yang diberikan.

yang telah diberikan.

2. Mendengarkan

3. Membagi leaflet

dan membalas

4. Mengucapkan terima

salam

kasih dan salam

3. Menerima

penutup

8. Evaluasi
Prosedur

: Pemahaman materi

Bentuk

: Essay

Jenis

: Lisan

leaflet.

MATERI PENYULUHAN
A. Konsep Keluarga Berencana.
Pengertian

Keluarga

Berencana

menurut

WHO

(World

Health

Organisation) adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan
suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan,
mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval
diantara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan
dengan umur suami istri, menentukan jumlah anak dalam keluarga
B. Pengertian Kontrasepsi
Kontrasepsi berasal dari kata kontra berarti “melawan” atau mencegah,
sedangkan konsepsi berarti pertemuan antara sel telur matang dengan
sperma yang mengakibatkan kehamilan. Kontrasepsiadalah menghindari/
mencegah kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur
dengan sperma.
C. Pil kombinasi
adalah pil yang mengandung hormon sintesis estrogen dan progesteron. Pil
kombinasi dapat digunakan pada klien yang pasca keguguran, Anemia
karena haid berlebih, riwayat kehamilan ektopik, Siklus haid tidak
teratur.25Jenis dari pil kombinasi ada 3 macam yaitu a) Monofasik adalah
pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormonaktif
estrogen/ progestin (E/P) dalam dosis yang sama, dengan 7 tablet tanpa
hormon aktif; b) Bifasik : pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet
mengandung hormon aktif estrogen/ progestin (E/P) dalam dua dosis yang
berbeda, dengan 7 tablettanpa hormon aktif; c) Trifasik : pil yang tersedia
dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen/ progestin
(E/P) dalam tiga dosis yang berbeda, dengan 7 tablet tanpa hormon aktif.

1. Cara kerja pil kombinasi yaitu
a) Menekanhormon ovarium selama siklus haid normal, sehingga
juga menekan releashing –factor diotak dan akhirnya mencegah
ovulasi;
b) Mencegah implantasi karena terjadinya perubahan kelenjar dalam
endometrium timbul lebih awal dan dengan ntensitas lebih besar
sehingga endometrium tidak berada pada fase yang sesuai dengan
ovulasi dan kurang dapat mendukung ovum yang dilepaskan dan
mengalami fertilisasi;
c) Lendir serviks mengental sehingga sulit dilalui oleh sperma
2. Keuntungan dari menggunakan pil kombinasi adalah
a) Efektivitas tinggi bila digunakan setiap hari;
b) Mudah diperoleh;
c) Resiko terhadap kesehatan sangat kecil;
d) Resiko anemia lebih sedikit karena haid lebih sedikit;
e) Mengurangi disminorea dan menoragi;
f) Memberi perlindungan terhadap osteoporosis;
g) Memberi perlindungan terhadap kanker endometrium, kista
ovarium;
h) Mengurangi penyakit radang panggul
i) Mengurangi kelainan jinak pada payudara;
j) Menurunkan resiko penyakit tiroid kurang aktif atau overaktif
3. Keterbatasan pil kombinasi adalah
a) Mahal dan membosankan karena harus menggunakannya setiap
hari;
b) Mual, 3 bulan pertama;
c) Pusing;
d) Nyeri payudara;
e) Berat badan naik sedikit;
f) Berhenti haid;

g) Mengurangi ASI;
h) Meningkatkan tekanan darah dan retensi cairan, sehingga resiko
stroke dan gangguan pembekuan darah vena dalam sedikit
meningkat;
i) Tidak mencegah IMS
4. Kontra indikasipil kombinasi adalah
a) Kehamilan (diketahui atau dicurigai);
b) Menyusui;
c) Perdarahan pervaginam atau uterus yang tidak terdiagnosis
a. Trombosis vena dan trombosis arteri pada saat ini atau masa lalu;
d) penyakit kardio vaskuler dan jantung iskemik;
e) Gangguan lipit;
f) Migrain fokal dan kresendo
b. Perdarahan otak
c. Serangan iskemiksementara
d. Penyakit hati aktif
j) Neoplasma bergantung estrogen;
k) 4 minggu sebelum pembedahan mayor atau pembedahan tungkai;
l) Perokok dengan usia >35 tahun,
m) Diabetes mellitus; o) Penyakit sel sabit;
e. Depresi berat;
f. Penyakit radang usus tahap remisi;
g. Penyakit dengan terapinya mempengaruhiefektivitas pil kombinasi
(Epilepsi da Tuberkulosis).
5. Waktu mulai menggunakan pil kombinasi adalah
a.

Setiap saat saat haid;

b.

Hari pertama sampai hari ke -7 siklus haid;

c.

Jika pada siklus haid hari ke-8, perlu menggunakan kontrasepsi
yang lain (kondom) mulai hari ke-8 sampai hari ke-14 atau tidak
melakukan hubungan seksual sampai paket pil habis;

d.

Setelah melahirkan;

e.

Setelah 6 bulan pemberian ASI ekslusif;

f.

Setelah 3 bulan dan tidak menyusui;

g.

Pasca keguguran (segera atau dalam waktu 7 hari);h) Bila bila
berhenti menggunakan kontrasepsi injeksi, dan ingin menggantikan
dengan pil kombinasi, pil dapat segera diberikan tanpa perlu
menunggu haid

6. Efek samping dan penanganan pil kombinasi adalah
1) Amenorea:
a) Periksa dalam atu tes kehamilan. Bila tidak hamil dan klien minum
pil dengan benar maka tenang aja karena masih aman. Tidak
datangnya haid kemungkinan besar karena efek estrogen terhadap
endometrium kurang adekuat. Pada kondisi ini tidak memerlukan
pengobatan khusus,
b) Coba berikan pil dengan dosis tetap, tetapi dosis progestin
dikurangi,
c) Bila klien hamil intrauterin, hentikan pil dan yakinkan pasien
bahwa pil yang telah diminum tidak menimbulkan efek pada janin;
7. Mual, pusing, atau muntah:
Tes kehamilan atau lakukan pemeriksaan ginekologi. Bila tidak hamil
disarankan minum pil saatmakan malam atau sebelum tidur;
8. Perdarahan pervaginam:
a.

Tes kehamilan ataulakukan pemeriksaan ginekologi,

b.

Disarankan minum pil pada waktu yang sama, jelaskan bahwa
perdarahan/spotting merupakan hal yang biasa terjadi pada tiga
bulan pertamayang lambat laun akan berhenti,

c.

Apabila perdarahan tetap terjadi, ganti pil dengan dosis estrogen
lebih tinggi (50 µg atau ganti dengan metode kontrasepsi lain.

D. Penerapan asuhan kebidanan
1. Langkah I : Subyektif
2. Langkah II : Obyektif
3. Langkah III : Assesment
a. Identifikasi Masalah Potensial
b. Tindakan Segera/Kolaborasi
4. Langkah IV : Planning
Tindakan asuhan kebidanan yaitu :
1) Menjelaskan pada ibu tentang kontrasepsi pil oral kombinasi
seperti pengertian, efek samping, keuntungan dan kerugiannya.
2) Menganjurkan pada ibu bila sakit kepala dapat mengobatinya
dengan analgetik
3) Menganjurkan kepada ibu untuk mengganti alat kontrasepsi lain
apa bila masih mengalami gejala sakit kepala
4) Menganjurkan pada ibu datang kembali/follow up 1 minggu
kemudian datang kapan saja jika ada masalah atau gangguan
kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya
5) Menjelaskan pada ibu tentang Efek Samping yang dirasakan ibu
bahwa sakit kepala kadang-kadang keluhan ini dirasakan oleh
karena kecemasan menggunakan pil kontrasepsi, bahkan keluhan
dapat dirasakan ada tablet inaktif diminum. Migraine kemudian
akan menyembuh atau kadang-kadang malah menghebat. Harus
dipikirkan kemungkinan. thrombosis celebri bila migraine timbul
secara tiba-tiba dan hebat atau nyeri kepala yang hebat. (Lestary,
2011)

Lampiran 5.
Dokumentasi
A. Foto Kegiatan

B. Leaflet

Lampiran 6.
Realisasi Anggaran
Kegiatan
Konsumsi

Kebutuhan
•

Realisasi Anggaran

Snack
50 x Rp. 10.000

Penyuluhan

Umum

•

Cetak

Rp. 500.000

Media

Penyuluhan

Rp. 100.000

•

Souvenir

Rp. 200.000

•

Honorarium
Pelaksana
Rp. 150.000 x 3 Rp. 450.000
orang

•

Honorarium RT

Rp. 200.000

Rp. 200.000
•

Honorarium
Kader PKK
Rp. 200.000 x 2 Rp. 400.000
orang

•

Pembuatan
laporan kegiatan
dan

Rp. 150.000

penggandaan
Rp. 150.000
TOTAL

Rp. 2.000.000

