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RINGKASAN

Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik
didalam salah satu upaya untuk tugas sebagai pelaksanaan pengabdian masyarakat
ini adalah suatu upaya STIK Siti Khadijah Palembang agar supaya terlaksananya
sosialisasi KB Alat Kontrasepsi IUD di Desa Sukaraja Kota Kayu Agung pada
tahun 2020. Dengan tujuan menberikan pengetahuan kepada masyarakat.
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Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat ini yang berjudul Keluarga berencana tentang alat
kontrasepsi IUD di Desa Sukaraja Kota Kayu Agung 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
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Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada
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BAB I
PENDAHULUAN

1.

Analisis Situasi
Dari hasil sensus penduduk tahun 2009 dikemukakan bahwa
penduduk Indonesia mencapai 231 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk
Indonesia pertahun sebesar 1,29%. Berdasarkan penilaian United Nations
Development Program (UNDP) pada tahun 2005, kualitas sumber daya
manusia yang diukur melaui indeks pembangunan. Manusia telah
menempatkan Indonesia pada urutan peringkat 110 dari 177 negara. Kondisi
ini akan semakin terpuruk jika program pembangunan yang disiapkan
pemerintah tak mampu menyentuh seluruh masyarakat. Itu sebabnya
pemerintah pusat perlu terus memberikan perhatian terhadap program KB.
Tujuannya adalah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar program
pembangunan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. (Humaniraya,
2009).
Menurut WHO (World Health Organisation) expert Committee 1970:
keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri
untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran
yang memang sangat diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan,
mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri
serta menentukan jumlah anak dalam keluarga (Suratun, 2008).
Berdasarkan data survey demografi dan kesehatan Indonesia pada
tahun 2007 pengguna kontrasepsi IUD menduduki peringkat ke empat, dari
sejumlah 746.702 peserta KB dan yang menggunakan IUD sebanyak (2,74%)
(BKKBN, 2007).
Berdasarkan hasil survey Demografi dan Kesehatan di indonesia
tahun 1994, pemakai IUD yang tertinggi adalah Bali (41,1 %) disusul
Yogyakarta dan Sulawesi Utara. Secara nasional program KB menargetkan
pencapaian akseptor pada tahun 1985 sebesar 60 %. Bali sebagai bagian
wilayah Indonesia juga melaksanakan program KB secara resmi sejak tahun

1970. Pada tahun 2002 telah tercapai 75 % melebihi target nasional yakni
60% (Stratfield, 2002).
Angka kesuburan total atau TFR di Indonesia turun dari 5,6%
menjadi 2,6%. Tahun 2002 sampai 2003 menurut BPS (Biro Pusat Statistik),
DepKes, 2003. Sebagai aspek kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan
banyak yang belum terpenuhi karena ketidak tersediaan konseling dan
pelayanan KB yang merupakan hal terpenting dalam menurunkan resiko.
Pada tahun 2003 yaitu 2/3 atau (66,67%) perempuan menikah di Indonesia
menggunakan kontrasepsi modern atau IUD/AKDR 14,8%, (Departemen
Kesehatan, 2009).
IUD atau Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) adalah satu alat
kontrasepsi modern yang telah dirancang sedemikian rupa (baik bentuk,
ukuran, bahan, dan masa aktif fungsi kontrasepsinya), bentuknya bermacammacam. IUD adalah alat kontrasepsi yang efektiftasnya sangat tinggi, yaitu
0,6-0,8 kehamilan/100 perempuan dalam 1 tahun pertama pemakaian, 1
kegagalan dalam 125-170 kehamilan (Hidayati, 2009).
Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang kami lakukan di Desa Ulak
Tape Banyuasin, diketahui bahwa terdapat 300 pasangan usia subur. Dari
hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa terdapat 20 pasangan subur
yang menggunakan kontrasepsi IUD. Melihat kasus tersebut, kami sebagai
dosen institusi kesehatan khususnya kebidanan merasa perlu melakukan
penyuluhan tentang penggunaan kontrasepsi IUD.
Untuk itu kami mengajukan usulan pengabdian masyarakat dengan
judul Keluarga berencana tentang alat kontrasepsi IUD di Desa Ulak Tape
Banyuasin Tahun 2015.

2.

Rumusan Masalah
IUD atau Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) adalah satu alat
kontrasepsi modern yang telah dirancang sedemikian rupa (baik bentuk,
ukuran, bahan, dan masa aktif fungsi kontrasepsinya), bentuknya bermacammacam. IUD adalah alat kontrasepsi yang efektiftasnya sangat tinggi, yaitu

0,6-0,8 kehamilan/100 perempuan dalam 1 tahun pertama pemakaian, 1
kegagalan

dalam

125-170

kehamilan

(Hidayati,

2009).

Rendahnya

pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan kontrasepsi IUD tentunya
akan berdampak pada respon klien pada saat pemilihan alat kontrasepsi.

3.

Tujuan Kegiatan
Meningkatkan pemahaman pasangan usia subur tentang manfaat
pemilihan alat kontrasepsi IUD, sehingga dapat ikut serta dalam
menyukseskan program keluarga berencana di Desa Sukaraja Kota Kayu
Agung.

BAB II
TARGET DAN LUARAN

Target luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa laporan
pengabdian masyarakat dan meningkatkan pengetahuan ibu tentang KB Alat
Kontrasepsi IUD, dengan memberikan penyuluhan tentang Keluarga Berencana
Alat Kontrasepsi IUD di Desa Sukaraja Kota Kayu Agung.
Luaran yang direncanakan setelah program pengabdian dilaksanakan
selain publikasi pada media massa cetak ( Koran dan website), juga nantinya akan
didapatkan suatu awal strategi/modal dan pelibatan suami saat menggunakan Alat
kontrasepsi.

BAB III
METODE KEGIATAN

1.

Khalayak Sasaran
Agar pasangan usia subur di Desa Sukaraja Kayu Agung dapat memahami
dengan baik tentang efektivitas dari penggunaan alat kontrasepsi IUD, hal
tersebut dibuktikan dengan respon yang baik dari audiens.

2.

Metode Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan Maret 2020
bertempat di Desa Sukaraja Kayu Agung. Metode yang digunakan berupa
penyuluhan. Alat yang digunakan berupa leaflet, LCD dan proyektor.

3.

Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: 5 Juli 2020

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat

:Desa Sukaraja Kayu Agung

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan
antusias yang sangat baik dari semua masyarakat di Desa Sukaraja Kota Kayu
Agung. 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 apakah memahami tentang kontrasepsi KB IUD.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diharapkan dapat siswa dapat
memahami mengenai kontrasepsi KB IUD. IUD (Intras Uterin Devices) atau
nama lain adalah AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) disebut juga spiral, alat
ini dipasang dalam rahim wanita. IUD atau AKDR adalah suatu alat kontrasepsi
yang efektif, aman, dan nyaman bagi banyak wanita. Alat ini merupakan metode
kontrasepsi reversibel yang paling sering digunakan diseluruh dunia dengan
pemakai saat ini mencapai sekitar 100 juta wanita. AKDR memiliki efektifitas
lebih dari 99% dalam mencegah kehamilan pada pemakaian 1 tahun atau lebih.
Materi yang diberikan merupakan pengetahuan tentang Kontrasepsi KB IUD
dan disampaikan secara lugas dan jelas sesuai dengan tingkat pendidikan
masyarakat di Desa Ulak Tape Banyuasin. Selain itu juga dibuka forum diskusi
tanpa batas pertanyaan, Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih antusias
dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. Mengingat besarnya manfaat yang dapat
diambil dari kegiatan pengabdian pada pelajar 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 aspekaspek kecil yang akan berdampak besar di masa yang akan datang. Aplikasi hasil
penelitian terbaru tentang alat kontrasepsi Kb IUD.
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MATERI

A. Keluarga Berencana
1 Pengertian Keluarga Berencana
Keluarga berencana adalah suatu usaha yang mengatur banyaknya
kehamilan sedemikian rupa sehingga berdampak positif bagi ibu, bayi, ayah
serta keluarga yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai
akibat langsung dari kehamilan (Maryani, 2008).
2 Tujuan Keluarga Berencana
Membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi
suatu keluarga dengan cara mengatur kelahiran anak, agar diperoleh suatu
keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
(Maryani, 2008).
3 Sasaran Program Keluarga Berencana
Adapun sasaran program keluarga berencana adalah Pasangan Usia
Subur <20 tahun dengan tujuan menunda kehamilan. Pasangan Usia Subur
20-35 tahun dengan tujuan mengatur kesuburan dan menjarangkan
kehamilan, Pasangan Usia Subur dengan usia >35 tahun tujuannya untuk
mengakhiri kehamilan (Maryani, 2008).
B. Kontrasepsi
1 Pengertian Kontrasepsi
Kontrasepsi berasal dari kata ”kontra” berarti mencegah atau melawan,
sedangkan kontrasepsi adalah pertemuan antara sel telur (sel wanita) yang

matang dan sel sperma (sel pria) yang mengakibatkan kehamilan. Maksud
dari kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan,
sebagai akibat adanya peertemuan antara sel telur dan sel sperma tersebut
(Maryani, 2008).
Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya
itu dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen (Wiknjosastro,
2005).
2 Cara Kerja Kontrasepsi
Cara kerja kontrasepsi bermacam-macam tetapi pada umumnya
terdapat 3 cara, yaitu : Mengusahakan agar tidak terjadi ovulasi,
melumpuhkan sperma dan menghalangi pertemuan sperma dengan sel telur
(Wiknjosastro, 2005).
3 Syarat-syarat Metode Kontrasepsi
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu metode kontrasepsi yang
baik adalah : Aman dan tidak berbahaya, dapat diandalkan, sederhana,
murah, dapat diterima oleh banyak orang, pemakaian jangka lama
(Hartanto, 2004).
C. IUD
1 Pengertian IUD
IUD (Intras Uterin Devices) atau nama lain adalah AKDR (Alat
Kontrasepsi Dalam Rahim) disebut juga spiral, alat ini dipasang dalam
rahim wanita. IUD atau AKDR adalah suatu alat kontrasepsi yang efektif,
aman, dan nyaman bagi banyak wanita. Alat ini merupakan metode

kontrasepsi reversibel yang paling sering digunakan diseluruh dunia dengan
pemakai saat ini mencapai sekitar 100 juta wanita. AKDR memiliki
efektifitas lebih dari 99% dalam mencegah kehamilan pada pemakaian 1
tahun atau lebih. (Anna, 2006).
2 Mekanisme Kerja IUD
Mekanisme kerja IUD yaitu :
-

Menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba pallopi.

-

Mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri.

-

IUD mencegah sperma dan ovum bertemu, walaupun IUD membuat
sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan
mengurangi kemampuan sperma untuk pembuahan.

-

Memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus.
(Hidayati, 2009).
Sejarah mula IUD/AKDR tidak begitu jelas. Akan tetapi terungkap

bahwa pada zaman dahulu orang arab memasukkan batu kedalam rahim
unta mereka dan ternyata unta mereka memang tidak hamil. IUD/AKDR
mulai dikembangkan pada tahun 1909 di polandia, yaitu ketika Richter
membuat suatu alat kontrasepsi dari benang sutra tebal yang dimasukkan
kedalam rahim. Kemudian pada tahun 1930 berkembang dengan dibuatnya
cincin perak yang juga dimasukkan kedalam rahim dan hasilnya
memuaskan. Pada tahun 1962 Dr.Lippes membuat IUD/AKDR dari plastik
yang disebut lippes loop (Niken, 2010).

DOKUMENTASI KEGIATAN

REALISASI ANGGARAN

No

Kegiatan

Kebutuhan

Anggaran

1

Pembukaan

Konsumsi 40 x 25.000

Rp. 1.000.000

2

Pembuatan

Leaflet, 30 x @Rp. 10.000

Rp. 300.000

Bannner dan poster
3

Pembuatan spanduk

1 x @100.000

Rp. 100.000

4.

Fotocopy materi

40 x @ 5.000

Rp. 100.000

5.

Penyewaan

Audio,

Rp. 100.000

proyektor, dll
6.

ATK

7.

Transport

40x @ 25.000

Rp. 1.000.000

8.

Pembuatan Laporan

2 x @ 100.000

Rp. 200.000

9.

Souvenir

40x@ 10.000

Rp. 400.000

Total

Rp. 100.000

Rp. 3.500.000

