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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka 

1. Keikutsertaan KB 

a. Pengertian keikutsertaan KB 

Keikusertaan atau partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) berasal dari kata dasar partisipasi yang berarti perihal turut serta 

dalam suatu kegiatan. Partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan atau 

keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam 

pengambilan keputusan, implementasi program, evaluasi serta 

memperoleh manfaat dari keterlibatannya dalam pengembangan 

program. Keikutsertaan KB adalah partisipasi sesorang dalam bentuk 

keikutsertaan dalam menggunakan alat kontrasepsi.  

b. Faktor yang mempengaruhi  

1) Faktor sosio-demografi 

Penerimaan KB lebih banyak pada mereka yang memiliki standar 

hidup yang lebih tinggi. Indikator status sosio-demografi termasuk :  

a) Pendidikan  

Pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses pembelajaran untuk 

mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu sehingga 

sasaran pendidikan itu dapat bediri sendiri.11 Tingkat pendidikan 

seseorang merupakan salah satu faktor yang menetukan pengetahuan 

dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal termasuk keikutsertaan  
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KB karena orang yang berpendidikan tingkat tinggi akan lebih luas 

pandangannya dan lebih mudah menerima ide atau tata cara kehidupan baru. 

Hasil penelitian Intan (2018) menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

pengetahuan (p value=0,000), ada hubungan pendidikan (p value=0,020), 

ada hubungan dukungan suami (p value=0,000) terhadap minat PUS 

mengikuti Program KB.12 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

responden yang tidak berminat mengikuti Program KB memiliki tingkat 

pendidikan menengah dan dasar. Sebagian besar yang tidak berminat 

mengikuti Program KB mengatakan penyebab tidak berminat mengikuti KB 

adalah merasa takut dengan efek samping dari KB. Tetapi pada hasil 

penelitian Herlinawati (2012) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

antara pendidikan (p=0,498) dan pekerjaan (p=0,103) terhadap penggunaan 

kontrasepsi tubektomi pada pasangan wanita usia subur.13 

b) Pekerjaan  

Pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan. Pekerjaan dan 

penghasilan yang baik dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari serta mampu 

mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan 

masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu 

kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan. Wanita yang 

bekerja akan lebih memiliki kepentingan untuk membatasi dan mengatur 

kehamilan atau kelahiran yang dia inginkan karena hal ini akan 

mempengaruhi karier dan pekerjaan mereka, sehingga menyebabkan mereka 

memberi perhatian lebih terhadap pemakaian alat/cara KB tertentu. Hal ini 
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memperkecil kemungkinan kejadian Unmet Need KB. Hasil penelitian 

Annisa (2011) menyebutan bahwa status ekonomi (p=0,039) dan 

penerimaan informasi tentang KB (p=0,011) memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap pemilihan jenis kontrasepsi pada akseptor wanita usia 

20-39 tahun.14 Tetapi penelitian Herlinawati (2012) menunjukkan bahwa 

tidak ada hubungan antara pendidikan (p=0,498) dan pekerjaan (p=0,103) 

terhadap penggunaan kontrasepsi tubektomi pada pasangan wanita usia 

subur.13 

c) Jumlah anak 

Jumlah anak anak berpengaruh terhadap kejadian unmet need. Jumlah anak 

adalah jumlah anak yang dimiliki oleh pasangan usia subur (PUS) tanpa 

memperhitungkan berapa kali wanita tersebut hamil dan melahirkan anak. 

Hasil penelitian Dewi (2014) bahwa didapatkan tiga variabel yang 

signifikan yaitu umur (p=0,007), jumlah anak (p=0,020) dan pengetahuan 

(p=0,011) terhadap keikutsertaan KB.15 Salah satu faktor yang menentukan 

keikutsertaan PUS dalam ber KB adalah banyaknya anak yang dimilikinya, 

diharapkan pasangan yang memiliki jumlah anak lebih banyak 

kemungkinan untuk mulai menggunakan kontrasepsi lebih besar 

dibandingkan daripada pasangan yang mempunyai anak lebih sedikit. 

Jumlah anak mulai diperhatikan setiap keluarga karena semakin banyak 

anak semakin banyak pula tanggungan kepala keluarga dalam mencukupi 

kebutuhan materil selain itu juga untuk menjaga kesehatan sistem 

reproduksi karena semakin sering melahirkan semakin rentan terhadap 
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kesehatan ibu.15 Tetapi pada penelitian Sedyahutama (2013) menyebutkan 

bahwa jumlah anak memperoleh hasil (p=1,000) yang berarti tidak 

berhubungan.16 

2) Faktor sosio-psikologi 

a) Pengetahuan  

 Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu. Pengindraan terjadi 

melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh 

melalui mata dan telinga.11 Hasil peenlitian Dewi (2014) bahwa 

pengetahuan akseptor KB sangat erat kaitannya terhadap pemilihan alat 

kontrasepsi, karena dengan adanya pengetahuan yang baik terhadap metode 

kontrasepsi tertentu akan merubah cara pandang akseptor dalam 

menentukan kontrasepsi yang paling sesuai dan efektif digunakan sehingga 

membuat pengguna KB lebih nyaman terhadap kontrasepsi tersebut.15 

b) Sikap  

 Sikap (attitude), merupakan suatu reaksi atau respons seseorang yang masih 

tertutup terhadap suatu stimulus atau objek.11 Sikap dan keyakinan 

merupakan kunci penerimaan KB, banyak sikap yang dapat menghalangi 

KB. Beberapa faktor sosio-psikologi yang penting antara lain adalah ukuran 

keluarga ideal, pentingnya nilai anak laki-laki, sikap terhadap KB, 

komunikasi suami-isteri, persepsi terhadap kematian anak. Sikap dan 
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kepercayaan tersebut perlu untuk mencegah isu yang berhubungan termasuk 

segi pelayanan dan efek samping alat kontrasepsi. 

3) Faktor yang berhubungan dengan pelayanan 

 Program komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) merupakan salah satu 

faktor praktis yang dapat diukur bila pelayanan KB tidak tersedia. Beberapa 

faktor yang berhubungan dengan pelayanan KB antara lain keterlibatan 

dalam kegiatan yang berhubungan dengan KB, pengetahuan tentang sumber 

kontrasepsi, jarak ke pusat pelayanan dan keterlibatan dengan media massa. 

2. Konsep Konseling KB 

a. Pengertian Konseling 

Konseling adalah proses pemberian informasi objektif dan lengkap, 

dilakukan secara sistematik dengan panduan komuniksi interpersonal, teknik 

bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik, bertujuan untuk membantu 

seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi, dan 

menentukan jalan keluar atau upaya mengatasi masalah tersebut.17  

Terdapat empat kegiatan yang harus dilaksanakan agar konseling dapat 

berjalan dengan baik dan efektif, yaitu: (a) Pembinaan hubungan baik 

(rapport); (b) Penggalian informasi; (c) Pengambilan keputusan, pemecahan 

masalah, dan perencanaan; (d) Menindaklanjuti pertemuan.18 Informasi yang 

diberikan pada saat konseling KB meliputi: (a) Arti keluarga berencana; (b) 

Manfaat keluarga berencana; (c) Cara ber-KB atau metode kontrasepsi; (d) 

Desas – desus tentang kontrasepsi dan penjelasannya; (e) Pola perencanaan 
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keluarga dan penggunaan kontrasepsi yang rasional; (f) Rujukan pelayanan 

kontrasepsi.19 

 

 

b. Tujuan Konseling 

Konseling memilik beberapa tujuan sebagai berikut : (a) Membantu klien 

memahami peristiwa yang mungkin dihadapi sehingga dapat dilakukan 

tindakan preventif terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. ; (b) Membantu 

klien dan keluarganya menentukan kebutuhan yang mungkin diperlukan; (c) 

Membantu klien membuat pilihan sesuai dengan keadaan kesehatan dan 

keinginan mereka; (d) Membantu klien mengenali tanda gejala terjadinya 

risiko kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bisa menanggulangi risiko dan 

komplikasi yang akan terjadi; (e) Memfasilitasi perkembangan potensi klien.18 

c. Langkah Konseling  

Menurut Gallen dan Leitenmair (1987) dalam Ernani (2012) bahwa 

Langkah-langkah konseling yang dianjurkan dalam konseling keluarga 

berencana adalah GATHER: G : Greet Client: sambut klien secara terbuka dan 

ramah, tanamkan keyakinan penuh, katakan juga bahwa tempat tersebut sangat 

pribadi. A : Ask client about themselves: tanyakan klien tentang 

permasalahannya, pengalamannya dengan alat KB dan kesehatan 

reproduksinya. Tanyakan pula apakah telah ada metode yang dipikirkan. Kita 

menyikapi dan mencoba menempatkan kita pada posisi klien. T : Tell client or 

share the information, wich she need: tanyakan tentang pilihannya, fokuskan 
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perhatian kepada metoda yang dipilih klien. Tetapi ajukan pula metoda lain. H 

: Help client think through her option: membantu klien membuat pilihan yang 

tepat, dorong ia mengemukakan pendapatnya dan ajukan beberapa pertanyaan 

apakah metode KB tersebut memenuhi kriteria medis, apakah partner 

seksualnya mendukung keputusannya. Jika mungkin bicarakan dengan 

keduanya. E : Explain fully how to use the choosen method or anything else she 

need to know: jelaskan cara menggunakan metode pilihannya, dorong ia 

berbicara secara terbuka, jawab pula secara terbuka dan lengkap. Berikan 

informasi lain yang sesuai dengan kebutuhan ibu. R : Remind her of her next 

visit or return visits should be welcomed: kunjungan kembali, bicarakan dan 

sepakati kapan klien kembali untuk follow up dan selalu mempersilakan klien 

kembali kapan saja. Pada bahasa indonesia mengunakan SATU TUJU yaitu 

singkatan dari salam, tanya, uraikan, bantu klien, jelaskan, dan kunjungan 

ulang atau rujuk.20 

d. Faktor Penghambat dalam Konseling  

1) Faktor individual adalah faktor yang berorientasi kultural (keterikatan 

budaya) merupakan faktor yang dibawa seseorang dalam melakukan 

interaksi. Orientasi ini merupakan gabungan dari beberapa faktor sebagai 

berikut: (a) faktor fisik atau kepekaan panca indera; (b) sudut pandang 

terhadap nilai-nilai; (c) faktor sosial; (d) bahasa.  

2) Faktor yang berkaitan dengan interaksi, (a) tujuan dan harapan terhadap 

komunikasi; (b) sikap terhadap interaksi; (c) pembawaan diri terhadap orang 

lain (seperti kehangatan, perhatian, dan dukungan).  
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3) Faktor situasional, Percakapan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, situasi 

percakapan (misalnya, situasi percakapan antara bidan dan klien akan 

berbeda dengan situasi percakapan antara polisi dengan pelanggar lalu 

lintas). 

 

 

4) Kompetensi dalam melakukan percakapan 

Suatu interaksi harus menunjukkan prilaku kompeten dari kedua belah 

pihak.17 

e. Konseling KB dengan Pendekatan Keluarga  

1) Pengertian Keluarga 

Menurut WHO dalam Harmoko (2012) bahwa keluarga adalah anggota 

rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adopsi atau 

perkawinan. Menurut Duvall dalam Harmoko (2012) konsep keluarga 

merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, 

adopsi,  kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya 

yang  umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan 

sosial dari tiap anggota. Keluarga merupakan aspek terpenting dalam unit 

terkecil dalam masyarakat, penerima asuhan, kesehatan anggota keluarga 

dan kualitas kehidupan keluarga saling berhubungan, dan menempati posisi 

antara individu dan masyarakat.24 

2) Fungsi Keluarga 
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Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) fungsi 

keluarga adalah sebagai berikut: (a) Fungsi keagamaan yaitu 

memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam 

kehidupan bergama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa 

ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan setelah 

di dunia ini ; (b) Fungsi sosial budaya dilakukan dengan membina 

sosialisasi pada anak, membentuk norma tingkah laku sesuai dengan 

tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai budaya keluarga; (c) Fungsi 

cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa 

aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga; (d) Fungsi 

melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan–tindakan yang 

tidak adil, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman; 

(e) Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan 

keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat 

anggota keluarga; (f) Fungsi sosial dan pendidikan merupakan fungsi dalam 

keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat 

perkembangannya, menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga 

dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang 

baik; (g) Fungsi ekonomi adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak 

dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara 

mencari sumber–sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, 

pengaturan penggunaan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, 



19 
 

19 
 

dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa datang; (h) 

Fungsi pembinaan lingkungan.22 

3) Tipe Keluarga 

Tipe keluarga menurut Frieman (1998) terbagi menjadi dua yaitu tipe 

keluarga tradisional dan tipe keluarga non tradisional. Tipe keluarga 

tradisional adalah : (a) Nuclear family atau keluarga inti adalah suatu rumah 

tangga yang terdiri dari suami, istri dan anak kandung atau anak adopsi; (b) 

Extended family atau keluarga besar adalah keluarga inti ditambah dengan 

keluarga lain yang mempunyai hubungan darah, misalnya kakek, nenek, 

bibi dan paman; (c) Dyad family adalah keluarga yang terdiri dari suami dan 

istri yang tinggal dalam satu rumah tanpa anak; (d) Single parent family 

adalah suatu keluarga yang terdiri dari satu orang tua dan anak (kandung 

atau angkat). Kondisi ini dapat disebabkan oleh perceraian atau kematian; 

(e) Single adult adalah satu rumah tangga yang terdiri dari satu orang 

dewasa; (f) Keluarga usia lanjut adalah keluarga yang terdiri dari suami dan 

istri yang sudah lanjut usia. Tipe keluarga non tradisional terdiri dari : (a) 

Keluarga communy yang terdiri dari satu keluarga tanpa pertalian darah, 

hidup dalam satu rumah; (b) Orang tua (ayah, ibu) yang tidak ada ikatan 

perkawinan dan anak hidup bersama dalam satu rumah tangga; (c) Homo 

seksual dan lesbian adalah dua individu sejenis yang hidup bersama dalam 

satu rumah dan berpefilaku layaknya suami istri.23 

4) Kunjungan rumah pada pendekatan keluarga 
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Berdasarkan Pedoman umum program Indonesia sehat dengan pendekatan 

keluarga tahun  2016 bahwa pendekatan keluarga yang dimaksud 

merupakan pengembangan dari kunjungan rumah oleh Puskesmas dan 

perluasan dari upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas), salah 

satu kegiatannya adalah melakukan kunjungan keluarga dalam rangka 

promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif. Kunjungan rumah 

(keluarga) dilakukan secara terjadwal dan rutin. Pendekatan keluarga 

melalui kunjungan rumah ini tidak berarti mematikan Upaya Kesehatan 

Berbasis Masyarakat (UKBM) yang ada, tetapi justru untuk memperkuat 

UKBM yang selama ini dirasakan masih kurang efektif.1 

3. Konsep Keluarga Berencana 

a. Pengertian Keluarga Berencana 

Menurut WHO (World Health Organisation) Expert Commite 1970 

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.19  

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. Kontrasepsi adalah menghindari/ mencegah 

kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dengan sperma.24 
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c. Macam – macam kontrasepsi  

1) Kontrasepsi Sederhana 

a) MAL (Metode Amenorea Laktasi) 

Kontrasepsi MAL mengandalkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) 

eksklusif untuk menekan ovulasi, metode ini memiliki 3 syarat yang 

harus dipenuhi: a) Ibu belum megalami haid; b) Bayi disusui secara 

eksklusif dan sering, sepanjang siang dan malam, ≥ 8 kali sehari; c) Bayi 

berusia 

kurang dari 6 bulan. Efektifitasnya adalah risiko kehamilan tinggi bila tidak 

menyusui bayinya secara benar .26  

Keuntungan MAL adalah: a) tidak mengganggu senggama, tidak ada 

efek samping secara sistemik; b) Tidak perlu pegawasan medis; c) tidak 

perluobat atau alat; d) Tanpa biaya; e) untuk bayi: mendapat kekebalan pasif 

(mendapatkan antibody perlindungan lewat ASI), sumber asupan gizi yang 

terbaik, terhidar dari kontaminasi dari air dan susu lain/ formula; f) Untuk ibu: 

mengurangi perdarahan pascabersalin, mengurangi resiko anemia, 

meningkatkan hubungan psikologik ibu dan bayi.25 

Keterbatasan MAL adalah a) Perlu perisapan sejak perawatan kehamilan 

agar segera menyusui dalam 30 menit pascapersalinan; b) Mungkin sulit 

dilakukan karena kondisi sosial; c) Tidak melindungi terhadap IMS termasuk 

virus hepatitis B/HBV dan HIV/ AIDS.19 
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Kontraindikasi MAL adalah a) Sudah mendapat haid sejak setelah 

bersalin; b) Tidak menyusui secara eksklusif; c) Bayinya sudah berumur lebih 

dari 6 bulan; d) Bekerja dan terpisah dari bayi lebih lama dari 6 jam.25 

b) Kondom 

Kondom adalah selubung atau sarung karet yang terbuat dari berbagai 

bahan diantaranya lateks (karet), plastic (vinil), atau bahan alami (produksi 

hewani) yang dipasang pada penis (kondom pria) atau vagina (kondom wanita) 

pada saat berhubungan seksual.25 

Cara kerja kondom adalah kondom menghalangi terjadinya pertemuan 

sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet 

yag dipasang pada penis sehingga sperma tersebut tidak tercurah ke dalam 

saluran reproduksi perempuan.25 

Efektifitas kondom cukup efektif bila dipakai secara benar pada setiap 

kali berhubungan seksual. Pada beberapa pasangan pemakaian kondom tidak 

efektif karena tidak dipakai secara konsisten. Secara ilmiah didapatkan hanya 

sedikit angka kegagalan kondom yaitu 2-12 kehamilan per 100 perempuan per 

tahun.19 

Keuntungan kondom adalah a) Mencegah kehamilan; b) Memberi 

perlindungan terhadap penyakit – penyakit akibat hubungan seks (PHS); c) 

Dapat diandalkan; d) Relatif murah; e) Sederhana, ringan, disposable; f) Tidak 

memerlukan pemeriksaan medis, supervisi atau follow up; g) Reversible; Pria 

ikut secara aktif dalam program KB.17  
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Keterbatasan dari kontrasepsi kondom adalah a) Angka kegagalan relatif 

tinggi; b) Perlu mengentikan sementara aktifitas dan spontanitas hubugan 

seksual; c)  Agak mengganggu hubungan seksual dan mengurangi sentuhan 

langsung; d) Perlu dipakai secara konsisten; e) Harus selalu tersedia setiap kali 

berhubungan seks; e) Masalah pembuangan kondom bekas.25 

Kontraindikasi penggunaan kondom adalah a) Alergi terhadap lateks atau 

spermisida; b) Masalah ereksi seperti gagal mempertahankan ereksi.27   

Hal – hal yang harus diketahui akseptor kondom adalah a) untuk 

menghindari terjadinya kehamilan, syarat utama adalah memakai kondom 

setiap kali bersenggama; b) Pemasangan kondom dilakukan sebelum penis 

berhubungan dengan genetalia eksterna wanita atau sebelum dimasukkan 

kedalam vagina; c) setelah kondom dipasang pada penis, sisakan sedikit ruang 

 bebas pada ujung kondom; d) simpan kondom ditempat yang 

kering dan sejuk; e) Jangan memakai Vaseline sebagai pelumas karena 

dapat merusak karet (lebih baik gunakan air liur bila tidak tersedia 

pelumas); f) Untuk menambah efektifitas kondom, gunakan bersama – 

sama dengan spermisid ; g) periksa kondom setelah senggama seleasai, 

untuk melihat kemungkinan adanya kerusakan pada kondom/ apakah 

kondomnya masih utuh/ tidak; h) Kondom digunakan sekali pakai.19 

Pada kunjungan ulang harus ditanyakan jika ada masalah dalam 

penggunaan kondom dan kepuasaan klien dalam menggunakannya. Jika 

ada masalah kekurangtahuan dalam cara penggunaan kondom maka 

informasi diulang kembali kepada klien dan pasangannya. Jika ada 
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masalah pada ketidaknyamanan dan kejemuan dalam menggunakan 

kondom maka dianjurkan untuk memakai metode kontrasepsi yang 

lainnya.19 

2) Kontrasepsi Modern 

a) Kontrasepsi Hormonal  

i) Pil Kombinasi 

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.25 Jenis dari pil kombinasi ada 3 macam 

yaitu a) Monofasik adalah pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet 

mengandung hormon aktif 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 tablet tanpa 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.4 

Cara kerja pil kombinasi yaitu a) Menekan hormon 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 
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intensitas 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.19   

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.28 

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.19 

Kontraindikasi pil kombinasi adalah a) Kehamilan (diketahui atau 

dicurigai); b) Menyusui; c) Perdarahan pervaginam atau uterus yang tidak 

terdiagnosis; d) Trombosis vena dan trombosis arteri pada saat ini atau masa 

lalu; e) penyakit kardio vaskuler dan jantung iskemik; f) Gangguan lipit; g) 

Migrain fokal dan kresendo; h) Perdarahan otak; i) serangan iskemik 
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sementara; j) Penyakit hati aktif; k) Neoplasma bergantung estrogen; l) 4 

minggu sebelum pembedahan mayor atau pembedahan tungkai; m) Perokok 

dengan usia >35 tahun, n) Diabetes mellitus; o) Penyakit sel sabit; p) Depresi 

berat; q) Penyakit radang usus tahap remisi; r) Penyakit dengan terapinya 

mempengaruhi efektivitas pil kombinasi (Epilepsi da Tuberkulosis).28   

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.29  

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 peogestin dikurangi, d) Bila klien hamil intrauterin, 

hentikan pil dan yakinkan pasien bahwa pil yang telah diminum tidak 

menimbulkan efek pada janin; 2) Mual, pusing, atau muntah: a) Tes kehamilan 

atau lakukan pemeriksaan ginekologi. Bila tidak hamil disarankan minum pil 
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saat makan malam atau sebelum tidur; 3) Perdarahan pervaginam: a) Tes 

kehamilan atau lakukan pemeriksaan ginekologi, b) Disarankan minum pil 

pada waktu yang sama, jelaskan bahwa perdarahan/spotting merupakan hal 

yang biasa terjadi pada tiga bulan pertama yang lambat laun akan berhenti, c) 

Apabila perdarahan tetap terjadi, ganti pil dengan dosis estrogen lebih tinggi 

(50 µg atau ganti dengan metode kontrasepsi lain).4 

Jadwal kunjungan Pil Kombinasi adalah Kunjungan Pertama : Berbagai 

topik yang dapat diangkat pada saat kunjungan pertama, antara lain: riwayat 

medis yang lau dan saat ini untuk menemukan setiap kontraindikasi absolut 

atau relatif, obat yang sedang dikonsumsi saat ini, untuk mengetahui efektivitas 

pil oral kombinasi, tekanan darah, berat badan, tinggi badan, dan indeks masa 

tubuh, riwayat merokok, riwayat kontrasepsi sebelumnya: metode apa yang 

sebelumnya digunakan dan masalah apa yang dihadapi selama menggunakan 

metode tersebut, metode kontrasepsi yang digunakan baru-baru ini, hari 

pertama haid terakhir, tanggal terakhir melakukan uji apusan serviks, 

perubahan rabas vagina normal (keputihan), ansietas seksual dan masalah 

seksual. Selanjutya  

memberikan informasi mengenai keuntungan dan kerugian penggunaan 

pil oral kombinasi, bagaimana menggunakan pil, kapan memulainya, 

kapan menerapkan kewaspadaan ekstra. Kunjungan berikutnya adalah 

Setiap kunjungan perlu dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan berat 

badan untuk mengetahui tetap pada batas normal, memastikan apakah 

terdapat riwayat medis relevan baru untuk klien atau keluarga klien, 
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apakah ada masalah pada siklus haidnya. Kunjungan tindak lanjut yaitu 

memastikan klien minum pil dengan benar, Jika tidak ada masalah dapat 

diberikan resep pil oral kombinasi untuk 6 bulan, Dorong klien untuk 

menggunakan kondom bila perlu.28 

ii) Pil Progestin (Mini Pil) 

Mini Pil atau pil progestin merupakan kontrasepsi yang megandung 

hormon sintesis progesteron. Jenis : kemasan dengan isi 35 pil 300 µg 

levonorgestrel atau 350 µg noretrindon, kemasan dengan isi 28 pil 75 µg 

desogestrel.25 

Cara kerja mini pil adalah a) Mencegah terjadinya ovulasi pada 

beberapa siklus; b) Perubahan dalam motilitas tuba; c) Perubahan dalam 

fungsi corpus luteum; d) Perubahan lendir serviks, yang menggangu 

motilitas atau daya hidup spermatozoa; e) Perubahan dalam endometrium 

sehingga implantasi ovum yang telah dibuahi tidak mungkin terjadi.17 

Keuntungan mini pil : a) Tidak menghambat laktasi sehingga cocok 

untuk ibu yang menyusui; b) Aliran darah yang keluar pada periode 

menstruasi serta disminorea akan berkurang jika wanita menggunakan pil  

yang hanya mengandung progestin; c) Tidak ada bukti peningkatan risiko 

penyakit kardiovaskuler, tromboembolisme vena, hipertensi, cocok untuk 

penderita penderita diabetes dan migren fokal; d) Dapat digunakan untuk klien 

yang tidak biasa mengkonsumsi estrogen.27; e) Kesuburan cepat kembali; f) 

Tidak mengganggu hubungan seksual; g) sedikit efek samping; h) Dapat 
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dihentikan setiap saat; i) Mencegah kanker endometrium; j) Melindungi dari 

penyakit radang panggul; k) Menurunkan tingkat anemia.19 

Keterbatasan mini pil adalah a) Hampir 30-60% mengalami gangguan 

haid (perdarahan sela, spotting, amenorea); b) Penigkatan  / penurunan berat 

badan; c) harus digunakan setiap hari; d) Bila lupa satu jam saja, kegagalan 

menjadi lebih besar; e) Payudara menjadi tegang, mual, pusing, dermatitis atau 

jerawat;  f) Risiko kehamilan ektopik cukup tinggi(4 dari100 kehamilan); g) 

Efektivitasnya rendah bila bersamaan denga obat tuberculosis dan obat 

epilepsi; h) Tidak melindungi diri dari infeksi menular seksual atau HIV/AIDS; 

i) Hirsutisme (tumbuh rambut/ bulu berlebihan di daerah muka.17 

Kontraindikasi mini pil adalah a) Hamil (diketahui atau dicurigai); b) 

Perdarahan saluran genitalia yang tidak terdiagnosis; c) Penyakit arteri berta 

pada masa lalu atau saat ini; d) Kelainan lipid berat; e) Menderita penyakit 

trofoblastik; f) Kehamilan ektopik sebelumnya; g) menderita penyakit hati, 

adenoma atau kanker hati saat ini.27   

Efek samping dan penanganan mini pil adalah 1) Amenorea (tidak terjadi 

perdarahan) : a) Pastikan hamil atau tidak, bila tidak hamil, tidak perlu 

tindakan khusus. Cukup konseling, b) Bila amenorea berlanjut atau hal tersebut 

membuat klien khawatir, rujuk ke klinik, c) Bila hamil, hentikan pil dan 

kehamilan dilanjutkan, d) Bila kehamilan ektopik, lakukan rujukan, e) Jangan 

berikan obat-obat hormonal untuk menimbulkan haid karena tidak ada 

gunanya; 2) Perdarahan tidak teratur/spotting : a) Bila tidak ada masalah 

kesehatan/tidak hamil, tidak perlu tindakan khusus, b) Bila klien tetap saja 
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tidak dapat saja tidak dapat menerima kejadian tersebut, perlu dicari metode 

konrasepsi lain.4 

Waktu mulai menggunakan Mini Pil adalah a) Mulai hari pertama sampai 

hari ke-5 siklus haid. Tidak diperlukan pencegahan dengan kontrsepsi; b) 

Dapat digunakan setiap saat asal saja tidak terjadi kehamilan. Bila 

menggunakannya setelah haid ke 5 siklus haid dan ketika klien tidak haid 

(Amenorea), jangan melakukan hubungan seksual selama 2 hari atau 

menggunakan metode kontrasepsi lain untuk 2 hari saja; c) Bila menyusui 

antara 6 minggu dan 6 bulan pasca persalinan dan tidak haid, minipil dapat 

dimulai setiap saat. Bila menyusui penuh tidak memerlukan metode 

kontrasepsi tambahan; d) Bila lebbih dari 6 minggu pasca persalinan dan klien 

telah haid , minipil dapat dimulai pada hari 1-5 siklus haid; e) Minipil dapat 

digunakan pascakeguguran, f) Bila sebelumnya menggunakan kontrasepsi 

hormonal, minipil dapat segera diberikan. Bila saja ibu tidak hamil tidak perlu 

menunggu datangnya haid; g) Bila sebelumnya menggunakan kontrasepsi 

suntikan, minipil dapat diberikan pada jadwal suntikan berikutnya. Tidak perlu 

mneggunakan kontrasepsi lain; h) Bila sebelmnya menggunakan kontrasepsi 

nonhormonal, minipil diberikan pada hari 1-5 siklus haid dan tidak 

memerluakn kontrasepsi tambahan; i) Bila sebelumnya  

menggunakan AKDR, minipil dapat diberikan pada hari 1-5 siklus haid. 

Dilakukan pengangkatan AKDR.29 

Jadwal kunjungan kontrasepsi mini pil pada kunjungan awal yaitu 

a) Jelaskan cara menggunakan pil oral progestin; b) Jelaskan keuntungan 
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dan kerugian penggunaan pil; c) Pastikan klien tidak menggunkan setiap 

obat yang mengurangi efektivitas pil oral progestin; d) Kaji riwayat 

penyakit secara menyeluruh; e) Ukur tekanan darah dan berat badan; f) 

Lakukan diskusi mengenai seks yang aman, g) Lakukan diskusi 

mengenai kontrasepsi darurat; h) Dukung informasi dengan 

menggunakan leaflet; i) Berikan tiga paket pil, dan tinjau sebelum paket 

pil habis. Pada Kunjungan tindak lanjut : a) Ketahui jika terdapat 

masalah dengan penggunaan pil oral progestin; b) Tanyakan apakah pola 

haid teratur, tanpa disertai perdaraha menyerupai haid atau amenorea; c) 

Periksa tekanan darah dan berat badan; d) Lakukan uji apusan serviks 

dilakukan jika perlu.28 

iii) Suntik Kombinasi (satu bulan) 

Suntik kombinasi adalah kontrasepsi suntik yang berisi hormon 

sintesis estrogen dan progerteron. Jenis suntikan kombinasi adalah 25 mg 

Depo Medrokdiprogesteron Asetat dan 5 mg Estradiol Sipionat yang 

diberikan injeksi Intramuskuler sebulan sekali (Cyclofem), dan 50 mg 

Noretrindon Enantat dan 5 mg Estradiol Valerat yang diberikan injeksi 

Intramuskuler sebulan sekali.25 

Cara kerja suntik kombinasi adalah a) Menekan ovulasi; b) 

Membuat lendir serviks menjadi kental sehingga penetrasi sperma  

terganggu;  

c) Perubahan pada endometrium (atrofi) sehingga implantasi terganggu; d) 

Menghambat transportasi gamet oleh tuba.4 



32 
 

32 
 

Keuntungan suntik kombinasi adalah a) Risiko terhadap kesehatan kecil; 

b) Tidak berpengaruh pada hubungan suami istri; c) Tidak diperlukan 

pemeriksaan dalam; d) Klien tidak perlu menyimpan obat suntik; e) 

Mengurangi jumlah perdarahan; f) Mengurangi nyeri haid, g) Mencegah 

anemia; h) Mencegah kanker ovarium dan kanker endometrium; i) Mengurangi 

penyakit payudara jinak dan kista ovarium; j) Mencegah kehamilan ektopik; k) 

Melindungi dari penyakit radang panggul.29 

Keterbatasan suntik kombinasi adalah a) Perubahan poal haid; b) Mual, 

sakit kepala, nyeri payudara ringan (akan hilang pada suntikan kedua atau 

ketiga); c) Ketergantungan pada pelayanan kesehatan; d) Efektivitasnya rendah 

bila bersamaan dengan obat tuberculosis dan obat epilepsi, e) Dapat terjadi 

efek samping yang serius, seperti serangan jantung, stroke, bekuan darah pada 

paru atau otak, dan kemungkinan timbulnya tumor hati, f) Penambahan berat 

badan, g) Tidak melindungi diri dari infeksi menular seksual atau HIV/AIDS, 

h) Kemungkinan terlambatnya pemulihan kesuburan setelah penghentian 

pemakaian.17 

Kontraindikasi suntik kombinasi adalah a) Kehamilan, b) Riwayat kanker 

payudara, c) Perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya, d) 

Menyusui dibawah 6 minggu pascapersalinan, e) Penderita hepatitis, f) Usia 

>35 tahun yang merokok, g) Riwayat penyakit jantung, stroke, atau tekanan 

darah tinggi (>180/110 mmHg), h) Riwayat gangguan faktor pembekuan darah 

atau kencing manis > 20 tahun, i) Kelainan pembuluh darah yang 

menyebabkan sakit kepala atau migrain.17 
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Waktu mulai menggunakan suntik kombinasi adalah a) Suntikan pertama 

dapat diberikan dalam waktu 7 hari siklus haid. Tidak diperlukan kontrasepsi 

tambahan, b) Bila suntikan diberikan setelah hari ke 7 siklus haid dan bila klien 

tidak haid suntikan dapat diberikan setiap saat asal dipastikan tidak hamil, klien 

tidak boleh melakukan hubungan seksual selama 7 hari atau mengunakan 

kontrasepsi lain selama 7 hari, c) Bila klien pasca persalinan 6 bulan, 

menyusui, serta belum haid, suntikan pertama dapat diberikan asal saja 

dipastikan tidak hamil, d) Bila klien pasca persalinan >6 bulan, menyusui, serta 

telah haid, suntikan pertama diberikan pada siklus haid hari 1 dan 7, e) Bila 

klien pasca persalinan <6 bulan dan menyusui. Jangan diberikan suntikan 

kombinasi, f) Bila pascapersalinan 3 minggu, dan tidak menyusui. Suntikan 

kombinasi dapat diberikan, g) Pascakeguguran, suntikan kombinasi dapat 

segera diberikan atau dalam waktu 7 hari, h) Ibu yang sedang menggunakan 

metode kontrasepsi hormonal yang lain ingin menggantinya dengan 

kontrasepsi hormonal kombinasi. Selama ibu tersebut menggunakan 

kontrasepsi sebelumnya secara benar, suntikan kombinasi dapat segera 

diberikan tanpa perlu menunggu haid. Bila ragu – ragu perlu dilakukan uji 

kehamilan terlebih dahulu, i) Bila kontrasepsi sebelumnya juga kontrasepsi 

hormonal, suntik kombinasi tersebut dapat diberikan sesuai jadwal kontrasepsi 

sebelumnya. Tidak diperlukan metode kontrsepsi lain, j) Bila sebelumnya 

metode kontrasepsi nonhormonal, suntikan pertama dapat segera diberikan, 

asal saja diyakini ibu tidak hamil, k) Bila sebelumnya menggunakan AKDR, 
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maka suntikan pertama diberikan hari 1 – 7 siklus haid. AKDR segera 

dilepas.17 

Efek samping pada suntik kombinasi adalah 1) Amenorea : a) Bila terjadi 

kehamilan tidak perlu diberi pengobatan khusus. Jelaskan bahwa darah haid 

berkumpul dalam rahim. Anjurkan klien untuk kembali ke klinik bila tidak 

datangnya datangnya haid masih menjadi masalah; b) Bila klien hamil, rujuk 

klien. Hentikan penyuntikan dan jelaskan bahwa hormon progestin dan 

estrogen sedikit sekali pengaruhnya pada janin. 2) Mual / pusing / muntah : 

Pastikan tidak ada kehamilan. Bila hamil, rujuk. Bila tidak hamil; b) 

informasikan bahwa hal ini adalah hal biasa dan akan hilang dalam waktu 

dekat. 3) Perdarahan / perdarahan bercak (spotting) : a) Bila hamil, rujuk; b) 

Bila tidak hamil cari penyebabnya. Jelaskan bahwa perdarahan yang terjadi 

merupakan hal biasa; c) Bila perdarahan berlanjut dan mengkhawatirkan, 

mengganti metode kontrasepsi lain.4 

Jadwal kunjungan suntik kombinasi pada kunjungan awal adalah a) 

Jelaskan mengenai keuntungan dan kerugian; b) Periksa tekanan darah dan 

berat badan; c) Kaji riwayat medis yang lalu; d) Uji apusan serviks; e) Periksa 

payudara ; f) Dukung informasi dengan memberikan leaflet. Pada kunjungan 

berikutnya yaitu: a) periksa tekanan darah dan berat badan; c) Pastikan apakah 

terdapat riwayat medis relevan baru untuk klien atau keluarga klien pada klien 

bila terdapat masalah, misalnya haid tidak teratur; d) Beritahu kapan waktu 

dilakukan suntikan berikutnya.28 
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iv) Suntik Progestin (3 bulan) 

Suntik Progestin merupakan kotrasepsi suntikan yang berisi 

hormon progesteron.Terdiri dari 2 jenis: a) Depo Medroksiprogesteron 

Asetat (Depo Provera) , 150 mg DMPA setiap 3 bulan sekali secara 

intamuskuler; b) NET-EN (Noretindron Enanthate) 200 mg setiap 2 

bulan secara intramuskuler.25 

Cara kerja suntik progestin adalah a) Mencegah ovulasi; b) lendir 

serviks menjadi kental dan sedikit, sehingga menjadi barier terhadap 

spermatozoa ; d) membuat endometrium menjadi kurang baik untuk 

implantasi dari ovum yang telah dibuahi; e) Mungkin mempengaruhi 

kecepatan transpor ovum di dalam tuba fallopii.17 

Keuntungan suntik progestin adalah c) Tidak berpengaruh pada 

hubungan suami istri; d) Tidak mengandung estrogen, sehingga tidak 

berdampak serius pada terhadap penyakit jantung dan gangguan 

pembekuan darah; e) Tidak berpengaruh pada ASI; e) Sedikit efek 

samping; f) Klien tidak perlu menyimpan obat suntik; g) Dapat 

digunakan oleh perempuan usia >35 tahun sampai perimenopause; h) 

Membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik; i) 

Menurunkan kejadian penyakit jinak payudara; j) Mencegah penyakit 

radang panggul; k) Menurunkan krisis anemia bulan sabit.19 

Keterbatasan suntik progestin adalah a) perubahan dalam pola 

perdarahan haid, perdarahan bercak tak beraturan awal pada sebagian 

besar wanita; b) Penambahan berat badan (±2 kg) merupakan biasa;   
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c) Jika terjadi kehamilan lebih besar kemungkinannya berupa ektopik 

dibandingkan dengan wanita bukan pemakai; d)  Harus kembali lagi untuk 

ulangan injeksi setiap 3 bulan atau 2 bulan.20 ; e) Tidak melindungi diri dari 

infeksi menular seksual atau HIV/AIDS; e) Kemungkinan terlambatnya 

pemulihan kesuburan setelah penghentian pemakaian, karena belum habisnya 

pelepasan obat suntikan dari deponya (tempat suntikan); f) Terjadi perubahan 

pada lipit serum pada penggunaan jangka panjang; g) Pada penggunaan jangka 

panjang menurunkan kepadatan tulang, menimbulkan kekeringan vagina, 

menurunkan libido, gangguan emosi (jarang), sakit kepala, nervositas, 

jerawat.29 

Kontraindikasi suntik progestin adalah a) Hamil; b) Karsinoma payudara; 

c) Karsinoma traktus genitalis; d) Perdarahan abnormal uterus; e) Diabetes 

mellitus disetai komplikasi.17 

Waktu mulai menggunakan suntik kombinasi adalah a) Setiap saat selam 

siklus haid, selama tidak hamil ; b) Mulai hari pertama sampai hari ke-7 siklus 

haid; c) Tidak haid, suntikan dapat diberikan setiap saat selama tidak hamil. 

Selama 7 hari tidak bleh berhubungan seksual; d) Bila sebelumnya 

menggunakan kontrasepsi hormonal selama ibu tidak hamil, suntikan dapat 

segera diberikan tanpa harus menunggu haid berikutnya; e) Bila sebelumnya 

menggunakan kontrasepsi suntikan dan ingin mengganti suntikan yang lain 

selama ibu tidak hamil, suntikan dapat diberikan pada jadwal suntikan yang 

sebelumnya; f) Bila sebelumnya menggunakan kontrasepsi nonhormonal 

selama ibu tidak hamil, suntikan dapat segera diberikan tanpa harus menunggu 
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haid berikutnya; g) Bila suntikan diberikan hari ke-7 haid, selama 7 hari tidak 

boleh berhubungan seksual; h) Bila sebelumnya AKDR, suntikan dapat 

diberikan pada hari 1-7 siklus haid, atau dapat setelah hari ke-7 siklus haid 

selama ibu dipastikan tidak hamil; i) Ibu tidak haid atau ibu dengan perdarahan 

tidak teratur. Suntikan dapat diberikan setiap saat selama ibu tidak hamil dan 

selama 7 hari setelah suntika tidak boleh berhubungan seksual.29 

Efek samping suntik progestin adalah 1) Amenorea : a) Apabila tidak 

hamil, maka tidak perlu pegobatan apapun. Jelasan bahwa darah haid 

terkumpul dalam rahim dan nasihat untuk kembali ke klinik; b) Bila 

hamil,lakukan rujukan dan hentikan penyuntikan; c) Bila terjadi kehamilan 

ektopik, lakukan rujukan; d) Jangan berikan terapi hormonal untuk 

menimbulkan perdarahan karena tidak akan berhasil. Tunggu 3-6 bulan 

kemudian, bila tidak terjadi perdarahan juga, rujuk ke klinik.  2) Perdarahan/ 

perdarahan bercak: a) Informasikan bahwa perdarahan ringan sering dijumpai, 

tetapi itu bukan hal yang serius, dan biasanya tidak memerlukan pengobatan; b) 

Bila klien tidak dapat menerima perdarahan tersebut dan ingin melanjutkan 

suntikan, bisa  disarankan pengobatan yaitu preparat estrogen atau 

progesteron.4 

Jadwal Kunjungan suntik progestin pada kunjungan awal yaitu a) 

Jelaskan mengenai keuntungan dan kerugian; b) Periksa tekanan darah dan 

berat badan; c) Kaji riwayat medis yang lalu; d) Uji apusan serviks; e) Periksa 

payudara. Pada Kunjungan berikutnya adalah a) Periksa tekanan darah dan 

berat badan; b) Pastikan apakah terdapat riwayat medis relevan baru untuk 
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klien atau keluarga klien; c) Tanyakan pada klien bila terdapat masalah, 

misalnya haid tidak teratur. Beritahu kapan waktu dilakukan suntikan 

berikutnya.28 

v) Implan  

Implan atau alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK) adalah 

kontrasepsi yang diinsersikan tepat dibawah kulit, dilakukan pada bagian 

dalam lengan atas atau dibawah siku melalui insisi tunggal dalam bentuk 

kipas.29 

Jenis - jenis Implan: a) Norplant yaitu terdiri dari 6 batang silastik 

lembut berongga dengan panjang 3,4 cm, dengan diameter 2,4 mm, yang 

diisi dengan 36 mg Levonogestrel, dan lama kerjanya 5 tahun ; b) Jadena 

dan Indoplant yaitu terdiri dari dua batang yang diisi dengan 75 mg 

Levonogestrel dengan lama kerja 3 tahun ; c) Implanon yaitu terdiri dari 

satu batang putih lentur dengan panjang kira-kira 40 mm, dan diameter 2 

mm, yang diisi dengan 68 mg 3-Keto-desogestrel dan lama kerjanya 3 

tahun.19 

Cara kerja dari kontrasepsi implan adalah menebalkan mukus 

serviks sehingga tidak dapat melewati sperma, perubahan terjadi setelah 

pemasangan implan. Progestin juga menekan pengeluaran Follicle 

Stimulating Hormone (FSH) dan Luteinizing Hormone (LH) dari 

hipotalamus dan hipofise. Lonjakan LH direndahkan sehingga ovulasi 

ditekan oleh levonogestrel, mengganggu proses pembentukan 

endometrium sehingga sulit terjadi implantasi.29 
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Keuntungan implant adalah  a) Sangat efektif dan berdaya kerja 

hingga 3-5 tahun; b) Begitu dilepas, fertilitas cepat kembali; c) Bebas 

dari berbagai efek samping akibat estrogen; d) Setelah pemasangan, tidak 

ada sesuatu yang perlu diingat berkenaan dengan kontrsepsi.23; e) Tidak  

memerlukan pemeriksaan dalam; f) Tidak mengganggu ASI; f) Klien hanya 

perlu ke klinik jika ada keluhan; g) Dapat dicabut sewaktu –waktu sesuai 

kebutuhan.19 

Keterbatasan implant adalah a) Susuk KB/Implan harus dipasang dan 

diangkat oleh petugas kesehatan yang terlatih; b) Lebih mahal; c) Sering timbul 

perubahan haid.20; d) Efek minor seperti sakit kepala, jeraawat ; e) Tidak 

memberikan efek protektif terhadap infeksi menular seksual termasuk  AIDS ; 

f) Kemungkinan rasa tidak nyaman atau infeksi pada tempat pemasangan.22; g) 

Klien tidak dapat menghentikan sendiri pemakaian kontrasepsi ini sesuai 

dengan keinginan, akan tetapi harus pergi ke klinik untuk pencabutan ; h) 

Efektifitasnya menurun bila menggunakan obat-obat tuberkulosis (rifampisin) 

atau obat epilepsi (fenitoin dan barbiturat); i) Terjadinya kehamilan ektopik 

sedikit lebih tinggi (1,3 per 100.000 perempuan per tahun).19 

Klien yang boleh menggunakan implan adalah a) Perempuan pada usia 

reproduktif; b) Telah memiliki anak ataupun belum; c) Menghendaki 

kontrasepsi yang memiliki efektivitas tinggi dan menghendaki pencegahan 

kehamilan jangka panjang; d) Menyusui dan membutuhkan kontrasepsi; e) 

Pascapersalinan; f) Pascakeguguran; g) Tidak menginginkan anak lagi dan 

menolak steril; h) Riwayat kehamilan ektopik; i) Tekanan darah dibawah 
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180/110 mmHg, dengan masalah pembekuan darah atau anemia bulan sabit; j) 

Perempuan yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi hormonal yang 

mengandung estrogen; k) Perempuan yang sering lupa minum pil.4 

Kontraindikasi implant adalah a) Kehamilan atau diduga hamil; b) 

Perdarahan saluran genitalis yang tidak terdiagnosis; c) Alergi terhadap 

komponen implan; d) Adaya penyakit hati berat; e) Tumor yang bergantug 

pada progesteron; f) Porfiria akut; g) Riwayat penyakit tromboembolik masa 

lalu atau saat ini; h) penyakit sistemik kronis (misal diabetes); i) faktor resiko 

penyakit arteri; j) peningkatan profil lipid; k) penyakit hati aktif dan hasil 

fungsi hati abnormal dengan tingkat keparahan sedang, penyakt batu ginjal.22   

Waktu mulai menggunakan implant adalah a) Saat siklus haid hari ke-2 

sampai hari ke-7 atau jangan sampai melewati 5-7 hari setelah haid mulai. 

Tidak diperlukan kontrasepsi tambahan; b) setiap saat (diluar siklus haid), 

diyakini tidak terjadi kehamilan. Apabila insersi setelah hari ke-7 siklus haid, 

klien dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual, atau menggunakan 

metode kontrasepsi lain untuk 7 hari saja; c) Pasca persalinan  antara  6 minggu 

samapai 6 bulan, menyusui, insersi dapat dilakukan setiap saat. Bila menyusui 

penuh tidak, tidak dibutuhkan penggunaan kontrasepsi lain; d) Bila setelah 6 

minggu persalinan terjadi haid kembali, insersi dapat dilakukan setiap saat 

tetapi ibu jangan melakukan senggama selama 7 hari atau menggunakan 

metode kontrasepsi lain selama 7 hari saja; e) Bila ibu menggunakan 

kontrasepsi hormonal dan ingin menggantinya dengan implan, asal saja 

kontrasepsi terdahulu digunakan dengan benar dan ibu tidak dapat hamil, maka 
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insersi dapat dilakukan setiap saat; f) Apabila kontrasepsi sebelumnya adalah 

suntikan, implan dapat diberikan setiap saat sesuai jadwal kontrasepsi suntikan 

tersebut. Tidak diperlukan kontrasepsi lain; g) Apabila kontrasepsi sebelumya 

adalah kontrasepsi nonhormonal  kecuali AKDR, implan dapat diinsersikan 

pada saat siklus haid hari ke-7 dan klien jangan melakukan seggama selama 7 

hari, atau menggunakan metoda kontrasepsi lain selama 7 hari saja. AKDR 

segera dicabut; h) Pasca keguguran dapat segera diinsersikan.29 

Efek samping dan penanganan implant adalah 1) Amenorea: a) Pastikan 

hamil atau tidak. Bila tidak hamil tidak perlu penanganan khusus. Cukup 

konseling saja; b) Bisa tidak diobati apabila akseptor bisa menerima dan 

mengerti penjelasan yang diberikan mengenai efek samping; c) Apabila klien 

tetap saja tidak dapat menerima, angkat implan dan anjurkan menggunakan 

kontrasepsi lain; d) Apabila terjadi kehamilan dan klien ingin melanjutkan 

kehamilan, cabut implan dan jelaskan bahwa progestin tidak berbahaya bagi 

janin; e) Bila terjadi kehamilan ektopik, klien dirujuk; f) Tidak ada gunanya 

memberikan obat hormon untuk memancing timbulnya perdarahan, 2) 

Methrorhagi: a) Pemeberian preparat analgetik/anti prostaglandin: acetosal 500 

mg 3x1 tablet atau paracetamol 500 mg 3x1 tablet, 3) Perdarahan bercak 

ringan: a) Jelaskan bahwa perdarahan ringan sering ditemukan terutama pada 

tahun pertama; b) Apabila tidak masalah dan klien tidak hamil, tidak 

diperlukan tindakan apapun; c) Jika klien mengeluh dengan perdarahan dan 

klien tetap ingin melanjutkan implan, dapat diberikan pil kombinasi satu siklus. 

Bila perdarhan lebih banyak, berikan dua tablet pil kombinasi untuk 3-7 hari 
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kemudian dilanjutkan dengan satu siklus pil kombinasi, atau dapat juga 

diberikan 50µg entinilestradiol atau 1,25 mg estrogen ekuin konjungsi  untuk 

14-21 hari, 4) Ekspulsi: Cabut kapsul yang ekspulsi. Cek kapsul yang lain dan 

tanda-tanda infeksi disekitar insersi, 5) Infeksi pada daerah insersi: a) Bila 

infeksi tanpa nanah, bersihkan dengan sabun dan air, atau antiseptik. Berikan 

antibiotik yang sesuai untuk tujuh hari. Implan jangan dilepas dan klien 

kembali tujuh hari. Bila tidak membaik cabut implan dan ganti metode 

kontrasepsi; b) Bila abses, bersihkan dengan antisepsik, insisi dan keluarkan 

pus, cabut implan, lakukan perawatan luka dan berikan antibiotik oral, 6) Berat 

badan naik atau turun: a) Infomasikan kepada klien bahwa penambahan atau 

penurunan berat badan 1-2 kg itu adalah normal. Bila ibu tidak dapat menerima 

kenaikan berat badan dapat mengganti metode kontrasepsi; b) KIE : penjelasan 

kemungkinan timbulnya gejala tersebut; c) Anjurkan makan yang cukup dan 

baik walau kehilangan nafsu makan; d) Pemberian obat yang dapat 

menimbulkan selera makan; e) Jika perlu ganti kontrasepsi.4 

Intruksi untuk klien akseptor implan adalah a) Daerah insersi harus tetap 

dibiarkan kering dan bersih selama 48 jam pertama. Hal ini bertujuan untuk 

mencegah infeksi pada luka insisi ; b) Perlu dijelaskan bahwa mungkin akan 

terasa sedikit perih pembengkakan atau lebam pada daerah insisi, tetapi hal ini 

tidak perlu dikhawatirkan; c) Pekerjaan rutin harian tetap dapat dilakukan. 

Namun hindari banturan, gesekan, atau penekanan pada daerah insersi; d) 

Balutan penekan tetap ditinggalkan selama 48 jam, sedangkan plester tetap 

dipertahankan hingga luka sembuh (biasanya 5 hari); e) Setelah luka sembuh, 
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daerah tersebut dapat disentuh dan dicuci dengan tekanan yang wajar; f) 

Apabila ditemukan adanya tanda-tanda infeksi seperti demam, peradangan atau 

bila rasa sakit menetap selama beberapa hari, segera kembali ke klinik.17 

Jadwal kunjungan pada kunjungan awal adalah a) Jelaskan 

mengenai keuntungan dan kerugian; b) Periksa tekanan darah dan berat 

badan; c) Kaji riwayat medis yang lalu; d) Uji apusan serviks; e) Periksa 

payudara. Pada kunjungan selanjutnya yaitu a) Periksa tekanan darah dan 

berat badan; b) Pastikan pola perdarahan haid klien tidak menimbulkan 

ketidaknyamanan ; c) Tanyakan pada klien bila terdapat masalah.28 

vi) AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) 

AKDR adalah alat polietilen kecil dan tembaga yang memiliki 

berbagai bentuk ukuran, dan dimasukkan ke adalam uterus.31 Jenis 

AKDR ada 2 macam yaitu AKDR non hormonal dan AKDR yang 

mengandung hormonal. AKDR hormonal 1) Medicated IUD cara 

insersi dengan withdrawl, jenisnya yaitu: a) Cu T 200 (daya kerja 3 

tahun); b) Cu T 220 (daya kerja 3 tahun); c) Cu T 300 (daya kerja 3 

tahun); d) Cu T 380 A (daya kerja 8 tahun); e) Cu-7, Nova T (daya 

kerja 5 tahun); f) ML-Cu 375 (daya kerja 3 tahun), 2) Un Medicated 

IUD cara insersiya dengan push out, jenisnya adalah: a) Lippes Loop; 

b) Marguiles; c) Saf –T – Coil; d) Antigon. AKDR yang mengandung 

hormonal adalah a) Progestasert-T =AlzaT b) LNG -20.30 

Cara kerja AKDR adalah a) Endometrium mengalami transformasi 

yang ireguler, epitel atrofi, sehingga menggangu implantasi; b) 
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Mencegah adanya pembuahan dengan mengeblok bersatunya ovum dan 

sperma; c) Mengurangi jumlah sperma yang mencapai tuba falopii; d) 

Menginaktifkan sperma.24 

Keuntungan AKDR adalah a) Pemeliharaan rendah; b) Dapat digunakan 

selama laktasi; c) Tidak membutuhkan tindakan selama senggama berlangsung; 

d) Efektivitas penggunaan berlangsung lama (beberapa efektif selama10 

tahun).27 ; e) Umumnya hanya memerlukan satu kali pemasangan dan dengan 

demikian satu kali motivasi; f) Tidak menimbulkan efek sistemik; g) Alat itu 

ekonomis dan cocok untuk penggunaan secara massal; h) Efektivitas cukup 

tinggi; i) Reversibel.28 ; j) Efektif dan tidak perlu mengingat – ingat  dengan 

proteksi jangka panjang (8 tahun dengn CuT-380A dan 5 tahun dengan Nova 

T); k) Kesuburan cepat kembali setelah AKDR dilepas.14 ; l) Dapat segera 

dipasang pascapersalinan dan pasca abortus; m) dapat digunakan sampai 

menopouse.30 

Keterbatasan AKDR adalah 1) Efek samping umum: a) Perubahan siklus 

haid (umumnya pada 3 bulan pertama dan akan berkurang setelah 3 bulan); b) 

Haid lebih lama dan banyak; c) Perdarahan (spotting) antarmenstruasi ; d) Saat 

haid lebih sakit. 2) Komplikasi lain: a) Merasakan sakit dan kejang selama 3 

sampai 5 hari setelah pemasangan; b) Perdarahan berat pada waktu haid atau 

diantaranya yang memungkinkan penyebab anemia; c) Perforasi dinding 

uterus. 3) Tidak mencegah IMS termasuk HIV /AIDS; 4) Tidak baik digunakan 

pada perempuan dengan IMS atau perempuan yang serig berganti pasangan; 5) 

Penyakit radang panggul terjadi sedudah perempuan dengan IMS; 6) Prosedur 
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medis, temasuk pemeriksaan pelvik diperlukan dalam pemasangan AKDR. 

Seringkali perempuan takut selama pemasangan; 7) Sedikit nyeri dan 

perdarahan (spotting) terjadi segera setelah  pemasagan AKDR. Biasanya 

menghilang dalam 1-2 hari; 8) Klien tidak dapat melepas AKDR oleh dirinya 

sendiri. Petugas kesehatan terlatih yang harus melepasnya; 9) Mungkin AKDR 

keluar dari uterus tanpa diketahui (sering terjadi apabila AKDR dipasang 

segera setelah melahikan); 10) Tidak mencegah terjadinya kehamilan ektopik 

karena fungsi AKDR untuk mencegah kehamilan normal; 11) Perempuan harus 

memeriksa posisi benang AKDR dari waktu ke waktu dengan cara mmasukkan 

jarinya ke dalam vagina.34 

Kontraindikasi AKDR adalah a) Hamil; b) Penyakit Radang Panggul 

akut dalam 3 bulan; c) Karsinoma serviks, ovarium, atau uterus, atau penyakit 

trofoblastik maligna; d) Distorsi berat rongga uterus yang tidak meungkinkan 

insersi yang aman; e) Perdarahan pervaginam abnormal yang tidak 

terdiagnosis; f) Tuberkulosis pelvis ; g) Endometritis pasca pascapartum; h) 

Alergi terhadap tembaga (kontraindikasi bagi AKDR tembaga); i) Peningkatan 

kerentanan terhadap infeksi (wanita positif HIV); j) Sebelumnya hamil ektopik 

; k) Riwayat anemia; l) Pengguan kortekostiroid; m) Berganti-ganti pasangan; 

n) Polip endometrium, fibrid, stenosis serviks, kelainan uterus.29 

Waktu mulai menggunakan AKDR adalah a) Setiap waktu dalam siklus 

haid, dipastikan klien tidak hamil; b) Hari pertama sampai ke-7 siklus haid; c) 

Segera setelah melahirkan, selama 48 jam pertama atau setelah 4 minggu pasca 

persalinann; setelah 6 bulan apabila menggunakan Metode Amenorea Laktasi 
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(MAL). Perlu diingat, angka ekspulsi tinggi pada pemasangan segera atau 

selama 48 jam pasca persalinan; d) Setelah abortus (segera atau dalam waktu 7 

hari) apabila tidak ada gejala infeksi; e) Selama 1-5 hari setelah senggama yang 

tidak dilindungi.29 

Efek samping adalah 1) Nyeri pada waktu pemasangan: Berikan anastesi 

paraservikal, 2) Kejang rahim: Berikan spasmolitikum atau pemakaian AKDR 

yang lebih kecil ukurannya, 3) Nyeri pelvik: Berikan spasmolitiku, 4) Pingsan, 

terjadi bila predisposisi: Berikan atrofin sulfat sebelum pemasangan, untuk 

mengurangi fruktualisasi bradikardi dan refleks vasovagal, 5) Perforai uterus: 

AKDR harus dikeluarkan melalui laparotomi atau laparoskopi, 6) Infeksi 

pelvik: a) Bila infeksi ringan dapat diobati dengan antibiotik; b) Bila infeksi 

berat hendaknya dibuat biakan dan uji kepekaan dari daerah endoserviks. 

AKDR harus dikeluarkan dan diberikan antibiotik yang sesuai, 6) 

Endometritis: Lakukan pemeriksaan bakteriologik dari endoserviks dan uterus 

harus dilakukan dan AKDR dikeluarkan.4 

Jadwal kunjungan AKDR pada kunjungan awal adalah a) Informasikan 

kartu yang telah diberikan kepada klien: nama AKDR yang digunakan, tanggal 

pemasangan, tempat  yang tepat untuk meminta bantuan, informasi, ingin 

melepas AKDRnya; b) Informasikan cara memeriksa benang AKDR sendiri; c) 

Jadwalkan kunjungan ulang dalam 6 minggu; d) Informasikan angka 

keefektifan, efek samping, dan tanda-tanda bahaya yang berkaitan dengan 

penggunaan AKDR dan kapan harus menghubungi segera.29 Pada kunjungan 

tindak lanjut adalah  a) Kunjungan tindak lanjut dapat dilakukan 4-6 minggu 
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setelah pemasangan AKDR; b)Tanyakan pada klien apakah ada masalah yang 

terjadi; c) Lakukan pemeriksan dengan spekulum untuk mengetahui benang 

AKDR dan dapat mengkaji jika adanya infeksi; d) Lakukan uji apusan serviks 

dapat dilakukan.28 

AKDR Post Plasenta 

Profil AKDR Post Plasenta adalah a) Teknik ini cukup aman. 

Konseling dapat diberikan saat antenatal atau sebelum persalinan; b) 

Pemasangan AKDR dapat dilakukan pada saat seksio sesarea; c) AKDR 

post plasenta telah dibuktikan tidak menambah risiko infeksi, perforasi 

dan perdarahan; d) Diakui ekspulsi lebih tinggi (6-10%) dan ini harus 

disadari oleh pasien bila mau akan dapat dipasang lagi; e) Kemampuan 

penolong meletakkan di fundus amat memperkecil resiko ekspulsi. 

Karena itu butuh pelatihan.17 

Kontraindikasi AKDR post plasenta adalah a) Ketuban pecah lama; 

b) Infeksi intrapartum; c) Perdarahan postpartum.29 

Cara pemasangan AKDR post plasenta adalah a) Umumnya AKDR 

jenis Cu-T dimasukkan ke dalam fundus uteri dalam 10 menit setelah 

plasenta lahir. Penolong telah menjepit AKDR diujung jari tengah dan 

telunjuk yang selanjutnya menyusuri sampai ke fundus; b) Pastikan 

bahwa AKDR diletakkan dengan benar di fundus. Tangan kiri penolong 

memegang fundus dan menekan ke bawah. Jangan lupa memotong 

benang AKDR sepanjang 6 cm sebelum insersi.29 

vii) Tubektomi  
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Tubektomi atau sterilisasi adalah tindakan yang dilakukan pada 

kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan orang yang 

bersangkutan tidak akan mendapatkan keturunan lagi.4  

Macam – macam kontrasepsi mantab adalah dengan penyinaran dan 

operatif. Cara operatif dapat dilakukan dengan beberapa macam: 1) 

Abdominal: a) Laparotomi; b) Mini-Laparotomi; c) Laparoskopi, 2) Vaginal: a) 

Kolpotomi; b) Kuldoskopi, 3) Transservical: a) Histerektomi b) Tanpa melihat 

langsung; c) Penyumbatan tuba secara mekanis; d) Penyumbatan tuba 

kimiawi.25  

Cara kerja tubektomi adalah dengan menutup atau oklusi tuba falopii 

(mengikat dan memotong atau memasang cincin) sehingga spermatozoa tidak 

dapar bertemu lagi.19 

Keuntungan tubektomi adalah a) Sangat efektif; b) Permanen; c) Dapat 

berfungsi secara efektif dengan segera ; d) Tidak mempengaruhi produksi ASI; 

e) Tidak mempegaruhi faktor senggama; f) Baik bagi klien dimana kehamilan 

menjadi resiko yang serius; g) Pembedahan sederhana, dapat dilakukan dengan 

anastesi lokal; h) Tidak ada efek samping dalam jangka panjang; i) Tidak ada 

perubahan dalam fungsi seksual.28 

Keterbatasan tubektomi adalah a) Biaya awal  b) Tidak melindungi 

terhadap IMS. Termasuk HIV/AIDS; c) Risiko kehamilan ektopik bila 

prosedur gagal; d) Bersifat permanen (tidak dapat dipulihkan kembali); e) 

Beberapa wanita ada yang mengalami perubahan haid; f) Ada rasa sakit atau 

tidak nyaman dalam jangka pendek setelah tindakan; g) Harus dilakukan oleh 
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dokter yang terlatih..27; h) Melibatkan prosedur pembedahan dan anstesi; i) 

Tidak mudah kembali subur.27  

Kontraindikasi tubektomi adalah a) Kebimbangan dari salah satu 

pasangan; b) Masalah hubungan; c) Penyakit psikiatrik; d) Masalah kesehatan 

atau disabilitas yang dapat meningkatkan risiko prosedur bedah.26; e) Hamil; f) 

Perdarahan pervaginam tanpa diketahui penyebabya; g) Infeksi sistemik atau 

pelvik yang akut.25 

Waktu mulai menggunakan tubektomi adalah a) Setiap waktu selama 

siklus menstruasi apabila diyakini secara rasional klien tersebut tidak hamil; b) 

Hari ke-6 hingga ke-13 dari siklus menstruasi (fase proliferasi); c) 

Pascapersalinan; d) Minilap: didalam waktu 2 hari atau setelah 6 minggu atau 

12 minggu; e) Laparoskopi: tidak tepat untuk klien – klien pascapersalinan; f) 

Pascakeguguran; g) Triwulan pertama: dalam waktu 7 hari sepanjang tidak ada 

bukti infeksi pelvik (minilap atau laparoskopi); h) Triwulan kedua: dalam 

waktu 7 hari tidak ada bukti infeksi pelvik (minilap saja).29 

Komplikasi tubektomi adalah Paling umum terkait dengan anastesi. 

Sepsis akibat cedera usus termal (kebanyakan terjadi akibat elektrokoagulasi 

unipolar), perdarahan (laserai pembuluh darah utama karena karena menyentuh 

masuk abdomen pada prosedur sterilisasi laparoskopik) dapat terjadi.32 
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B. Kerangka Teori  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka teori perilaku dan faktor yang mempengaruhi menurut 

Teori Green, Lawrence and Marshall W.Kreuter (1990) dalam Notoatmodjo 

(2018)35 

 

C. Kerangka Konsep 

Berdasarkan kerangka teori, maka peneliti membuat suatu kerangka konsep 

pada penelitian ini sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian 
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Variabel Independent : 

 

Konseling KB dengan 

pendekatan keluarga 

 

 

 

Variabel 

Dependent : 

Keikutsertaan 

KB 
Karakteristik : 

 

- Tingkat pendidikan 

- Pekerjaan  

- Jumlah Anak 

 

Variabel Antara : 

 

- Pengetahuan 

- Sikap 
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D. Hipotesis Penelitian 

Terdapat pengaruh konseling KB dengan metode pendekatan keluarga terhadap 

keikutsertaan KB di wilayah kerja Puskesmas Wates Kabupaten  Kulonprogo. 


