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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan 

berbagai jenis masalah. Salah satu masalah utama yang sedang dihadapi oleh 

negara Indonesia saat ini yaitu di bidang kependudukan yang masih tinggi. 

Tingginya pertumbuhan penduduk berkisar antara 2,15 % hingga 2,49 % per 

tahun. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin tinggi pula 

masalah yang di hadapi. Untuk itu  perlu adanya usaha untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk menekan laju 

pertumbuhan penduduk dengan adanya program Keluarga Berencana atau yang 

lebih dikenal dengan program KB. Progam Keluarga Berencana (KB) telah 

dirintis sejak tahun 1957 dan terus berkembang, sehingga pada tahun 1970 

terbentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang pada 

awalnya langsung diprakasai oleh Presiden Soeharto pada saat itu (Manuba, 

2001). 

Salah satu strategi dalam upaya menurunkan tingkat fertilitas adalah 

melalui penggunaan kontrasepsi yang berfungsi untuk mencegah terjadinya 

kehamilan. Namun tidak semua alat dan obat kontrasepsi memberikan tingkat 

efektifitas yang tinggi terhadap pencegahan kehamilan (BKKBN, 2011). Dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, saat ini telah muncul berbagai macam metode-

metode pengendalian kesuburan. Akan tetapi tidak ada satupun metode 

kontrasepsi yang berkhasiat aman dan efektif. Hal, ini disebabkan karena masing-

masing metode kontrasepsi mempunyai kesesuaian dan kecocokan yang berbeda 

dari setiap individu (Saifuddin, 2006). 

Maka dari itu banyak perempuan mengalami kesulitan didalam 

menentukan pilihan jenis kontrasepsi. Hal ini tidak hanya terbatasnya metode 

yang tersedia tetapi juga oleh ketidaktahuan mereka tentang persyaratan dan 

keamanan metode kontrasepsi tersebut (Saifuddin, 2003). 
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Dalam memilih suatu metode, wanita harus menimbang berbagai faktor, 

termasuk status kesehatan mereka, efek samping potensial suatu metode, 

konsekuensi terhadap kehamilan yang tidak diinginkan, besarnya keluarga yang 

diinginkan dan kerjasama pasangan mengenai kemampuan mempunyai anak 

(Derek & Jones, 2002).  

Di seluruh dunia kontrasepsi hormonal adalah salah satu kontrasepsi 

reversibel paling populer yang digunakan pada saat ini. Meskipun teoritis tinggi 

efektifitas, hasil penggunaannya yang khas efektifitas jauh lebih rendah (Halpern 

& Grimes, 2007). Metode ini diperkenalkan menjadi sebuah perubahan drastis 

dari metode-metode tradisional sebelumnya (Glasier & Gebbie, 2005). Saat ini pil 

KB dianggap paling efektif karena bekerja dengan cara mengahambat terjadinya 

implantasi dalam endometrium, karena pil KB mengandung hormon, baik dalam 

bentuk kombinasi progestin dengan estrogen atau progestin saja. Pil KB dapat 

mencegah kehamilan dengan cara menghentikan ovulasi (pelepasan sel telur oleh 

ovarium) dan  menjaga kekentalan lendir serviks sehingga tidak dapat dilalui oleh 

sperma (Wiknjosastro, 2005). 

Melihat penggunaan kontrasepsi oral yaitu dengan pil KB banyak dipilih 

karena diaggap paling efektif dan juga memang harus digunakan secara rutin 

sehingga memungkinkan pengguna akseptor KB akan lalai, maka penggunaannya 

harus dipantau secara ketat (Halpern & Grimes, 2007). 

Ada beberapa kemungkinan kurang berhasilnya program KB, diantaranya 

dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu. Untuk itu pemberian informasi akan 

mempengaruhi tingkat pengetahuan akseptor KB. Namun sering kali hal ini 

diabaikan dan tidak dilaksanakan dengan baik karena petugas tidak mempunyai 

waktu dan mereka tidak mengetahui bahwa dengan adanya konseling pada klien 

akan memberikan pengetahuan sehubungan dengan kontrasepsi (Saifuddin, 2006). 

Dari penelitian sebelumnya yang ada di kecamatan Jenu dan Jatirogo kabupaten 

Tuban, bahwa rata-rata penggunaan metode kontrasepsinya tidak efektif. Hal ini 

disebabkan karena rendahnya pengetahuan akseptor. 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa kontrasepsi 

oral mampu berfungsi optimal dan efektif sebagai alat kontrasepsi apabila 
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akseptor mampu memahami aturan pemakaian, mengetahui keuntungan dan 

kerugian kontrasepsi oral, cara penggunaan dengan baik dan efek samping dari 

kontrasepsi oral. Oleh karena itu, pengetahuan akseptor kontrasepsi oral menjadi 

tolok ukur keberhasilan akseptor dalam hal pengaturan kehamilan, pembinaan 

ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan 

keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.  

Sehubungan dengan hal di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

tingkat pengetahuan akseptor keluarga berencana tentang kontrasepsi oral di 

Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana tingkat pengetahuan akseptor KB oral tentang kontrasepsi oral 

di Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengukur tingkat pengetahuan akseptor KB oral tentang kontrasepsi 

oral di Kelurahan Baluwarti  Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Keluarga Berencana  

Definisi Keluarga Berencana  

Upaya pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui keluarga 

berencana (KB). Melalui program KB maka setiap keluarga dapat merencanakan 

kehidupannya menjadi lebih baik, berkualitas, dan sejahtera. Dengan membentuk 

keluarga kecil yang berkualitas (Sarjunani, 2012). 

Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu 

rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah 

karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya (Sulistyawati, 2011). 

Pembangunan keluarga sejahtera merupakan upaya untuk meningkatkan 

kualitas dan ketahanan masing-masing keluarga dalam mengantisipasi setiap 
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pengaruh negatif yang mengancam keutuhan keluarga sebagai unit terkecil yang 

paling utama dari masyarakat (Hartanto, 2002). 

Untuk mewujudkan visi tersebut ada 7(tujuh) prioritas yang akan 

dilaksanakan, yaitu: 

1) Memberdayakan masyarakat untuk membangun keluarga kecil 

berkualitas. 

2) Menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian, 

dan ketahanan keluarga. 

3) Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 

4) Meningkatkan promosi, perlindungan dan upaya mewujudkan hak-hak 

reproduksi. 

5) Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan 

kesetaraan dan keadilan gender melalui program KB. 

6) Mempersiapkan SDM berkualitas sejak pembuahan dalam kandungan 

sampai dengan usia lanjut 

7) Menyediakan data dan informasi keluarga berskala mikro untuk 

pengelolaan pembangunan, khususnya menyangkut upaya 

pemberdayaan keluarga miskin (BKKBN, 2011). 

Menurut WHO pengertian Keluarga Berencana adalah tindakan yang 

membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif 

tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapat kelahiran yang 

memang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan dan mengontrol waktu 

saat melahirkan (Hartanto, 2006). 

 

2. Pengetahuan 

Ada beberapa sebab kurang berhasilnya program KB diantaranya 

dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu dan faktor pendukung lainnya, antara 

lain riwayat kesehatan dahulu, riwayat obstetri, budaya dan kepercayaan, kontra-

indikasi, dari metode, kenyamanan klien terhadap metode kontrasepsi yang 

digunakan dan keinginan untuk mencegah kehamilan. Untuk  mendapatkan sifat 

positif tentang KB maka diperlukan pengetahuan yang baik, demikian sebaliknya 
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bila pengetahuan kurang baik maka keberhasilan dalam menjalani program KB 

juga berpengaruh (Notoatmojo, 2003). 

Pengetahuan terbagi dalam enam tingkatan yang tercakup dalam domain 

kognitif, yaitu (Notoadmodjo, 2003) : 

a. Tahu (know) 

Tahu diartikan mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya 

termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat (Recall) terhadap 

suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau yang telah diterima. 

Oleh sebab itu “Tahu” itu adalah merupakan tingkat pengetahuan yang paling 

rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang berfikir tentang apa yang 

dikerjakan antara lain: menyebut, menguraikan, mengidentifikasikan, menyatakan 

dan sebagainya .  

b. Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan materi 

tersebut secara benar. Seseorang yang telah faham secara baik terhadap objek atau 

materi tersebut harus dapat menyimpulkan dan menyebutkan contoh, 

menjelaskan, meramalkan, menggambarkan dan sebagainya terhadap objek yang 

dipelajari. 

c. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi dan kondisi yang real (sebenarnya). Aplikasi disini 

dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus-rumus 

dan metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. 

d. Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam struktur organisasi 

dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari 

penggunaan kata kerja seperti menggambarkan (membuat bagan), membedakan, 

memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya. 
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e. Sintesis (synthesis)  

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian kepada suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Dengan kata lain sintesis itu adalah kemampuan untuk menyusun formulasi baru 

dari formulasi yang ada, misalnya dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat 

meringkas, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau 

rumusan-rumusan yang telah ada. 

f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. 

Faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan antara lain faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain umur, paritas atau pengalaman, 

motivasi, presepsi, IQ. Dan faktor eksternal seperti pendidikan, pekerjaan, 

penyuluhan, media massa dan lingkungan. Menurut Notoatmodjo (2003) 

pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan hal ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca 

indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa dan 

peraba. Sebagian besar pengetahuan manusia di peroleh melalui mata dan 

telinganya. Perilaku yang di dasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng 

daripada perilaku yang tidak di dasari oleh pengetahuan. 

Pengalaman itu merupakan sumber pengetahuan atau pengalaman 

merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan, oleh sebab itu 

pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya memperoleh 

pengetahuan. Pengalaman merupakan guru yang terbaik, baik pengalaman itu dari 

diri sendiri ataupun melihat dari orang lain, begitu pula dengan pengalaman 

memakai kontrasepsi. Akseptor yang sudah pernah memakai kontrasepsi 

hormonal tentu telah mempunyai informasi dan pengalaman yang lebih banyak, 

dari pada akseptor yang belum pernah memakai kontrasepsi hormonal, karena 

pengalaman merupakan guru terbaik seseorang untuk memperoleh pengetahuan. 
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3. Kontrasepsi  

Kontrasepsi adalah upaya untuk menghindari atau mencegah terjadinya 

kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel 

sperma (BKKBN, 1999). 

Syarat-syarat kontrasepsi : 

a. Aman pemakaiannya dan dipercaya.  

b. Tidak ada efek samping yang merugikan. 

c. Lama kerjanya dapat diatur menurut keinginan.  

d. Tidak mengganggu hubungan persetubuhan.  

e. Tidak memerlukan bantuan medis atau control yang ketat selama 

pemakaiannya. 

f. Cara pemakaiannya sederhana. 

g. Harga murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat. 

h. Dapat diterima oleh pasangan suami istri (Hartanto, 2002). 

 

4. Kontrasepsi Hormonal 

Kontrasepsi hormonal adalah alat atau obat kontrasepsi yang bertujuan 

untuk mencegah kehamilan dimana  bahan yang digunakan adalah bahan yang 

mengandung esterogen dan progesteron. Hormon-hormon ini bekerja sebagai 

penghambat yang mengandung foliceng stimulating hormon atau luitenizing 

hormon (Manuba, 2001). Sehingga, kontrasepsi hormonal dapat mempengaruhi 

ovulasi, implantasi, transport gamet, fungsi corpus luteum dan juga lendir serviks 

(Hartanto, 2002). 

Ada beberapa macam kontrasepsi hormonal  berdasarkan jenis dan cara 

pemakaiannya yaitu kontrasepsi pil, kontrasepsi suntikan, kontrasepsi implant dan 

kontrasepsi dalam rahim yang mengandung esterogen. 
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5. Kontrasepsi Oral  

Kontrapsi Oral (pil) 

Kontrasepsi untuk wanita yang berbentuk tablet dan berisi hormon. Pada 

kontrasepsi oral ini terdiri dari 2 macam yakni pil kombinasi (POK) dan pil yang 

mengandung progesteron saja (minipil) 

a. Pil Oral Kombinasi 

Adalah pil kontrasepsi oral yang menggunakan kombinasi antara esterogen 

dan progesteron untuk mencegah terjadinya kehamilan. Mekanisme kerjanya 

yakni dengan cara menekan gonadotropin releasing hormon. Mempunyai 

pengaruh pada hifofisis yaitu penurunan sekresi luitenezing hormon (LH), dan 

sedikit folikel stimulating hormon. Dengan tidak adanya puncak LH maka 

berfungsi untuk menekan ovulasi. Dan juga ovulasi tidak aktif. Lendir servik juga 

mengalami perubahan yaitu menjadi lebih kental, sehingga penetrasi sperma 

menurun (Siswosudarmo, 2001). 

Ada beberapa jenis pil kombinasi, diantaranya : 

a) Pil Monofasik yakni, 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) Pil Bifasik yakni, pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet, mengandung 

hormon aktif estrogen/progestin (E/P) dengan dua dosis yang berbeda, dengan 

7 tablet tanpa hormon aktif. 

c) Pil Trifasik, pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet, mengandung hormon 

aktif estrogen/progestin (E/P) dengan tiga dosis yang berbeda, dengan 7 tablet 

tanpa hormon aktif (Saifuddin, 2010). 

Pil Kombinasi mempunyai mekanisme kerja yakni dengan cara, 

menghalangi produksi gonadotropin dari hipofise secara terus-menerus, sehingga 

tidak terjadi ovulasi, merubah konsistensi lendir servik menjadi lebih kental, 

sehingga penetrasi dan transportasi sperma akan terhalang, sulit, atau tidak 

mungkin sama sekali, merubah peristaltik tuba dan rahim, sehingga mengganggu 

transportasi sperma maupun sel telur, menimbulkan perubahan pada 
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endometrium, sehingga tidak memungkinkan terjadinya nidasi, merubah kepekaan 

indung telur terhadap rangsangan-rangsangan gonadotropin (Mochtar, 1998). 

Ada beberapa dosis esterogen dalan POKyang pertama 80-100 mcg 

merupakan dosis POK paling tinggi dan harus dihindari kerena dapat 

menimbulkan komplikasi yang serius. Hanya pada keadaan tertentu saja 

pemberian dosis ini diperbolehkan. Seperti pada mengontrol spotting, acne, 

perdarahan disfungsional uterus, kista ovarium, terjadi kegagalan pada akseptor 

yang memakai estrogen dosis 30-50 mcg, dan akseptor yang memerlukan 

rifampisin dan phenytoin. Yang kedua, 30-50 mcg saat ini kebanyakan akseptor 

memakai estrogen dengan dosis 30-35 mcg. Dan dosis <30 mcg merupakan dosis 

POK paling rendah. Umumnya kurang disukai karena terjadi bercak (spotting). 

Rasa mual, nyeri payudara, retensi air dan nyeri tungkai yang tidak disebabkan 

trombophlebitis dapat menyebabkan akseptor beralih ke dosis yang rendah 

(Saifuddin, 2010). 

Pil kombinasi mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya mudah 

digunakan, biasanya cocok digunakan untuk menunda kehamilan pertama, siklus 

haid menjadi teratur, mengurangi dismenore pada saat menstruasi, dapat 

mencegah defisiensi zat besi, mengurangi resiko kanker ovarium, kanker 

endometrium, penyakit radang panggul, resiko terhadap kesehatan sangat kecil, 

tidak mengganggu hubungan seksual, pil ini juga dapat digunakan sebagai 

kontrasepsi darurat (Morning-after-pill). Disamping itu ada juga beberapa 

kekurangan dari kontrasepsi pil kombinasi karena dalam penggunaannya 

kontrasepsi ini, kepatuhan harus diutamakan karena harus diminum setiap hari 

dan pada waktu yang sama, itu yang menjadi kesulitan dalam penggunaan 

kontrasepsi ini. Selain itu kontrasepsi ini tidak dapat melindungi dari infeksi 

penularan HIV/AIDS, dan juga pil ini tidak boleh diberikan pada perempuan 

menyusui karena efeknya dapat menurangi ASI (Saifuddin, 2006). 

Dengan pemakaian yang benar, yaitu mengikuti aturan pakai dan tidak 

pernah lupa minum, efektifitas pil KB ini mencapai 99%. Yang berarti terdapat 1 

dari 100 wanita yang mengkonsumsi pil selama 1 tahun akan mengalami 

kehamilan. Metode ini juga merupakan metode yang paling reversible, artinya bila 
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pengguna ingin hamil bisa langsung berhenti minum pil dan biasanya bisa 

langsung hamil dalam waktu 3 bulan (Proverawati & Atikah, 2010). 

Efek samping dari kontrasepsi ini adalah gangguan mestruasi, sakit kepala, 

mual muntah, berat badan bertambah, payudara tegang pada saat pra menstruasi, 

libido berkurang dan juga dapat menimbulkan jerawat. (Darney & Speroff, 2003). 

Didalam POK mempunyai kontraindikasi. Kontraindikasi absolut pada 

tromboflebitis, penyakit tromboemboli, penyakit serebrovaskular, oklusi koroner, 

gangguan fungsi hati, kanker payudara atau dicurigai kanker payudara, hamil atau 

dicurigai hamil, perdarahan pervaginam yang belum diketahui penyebabnya. Hal 

ini karena estrogen menyebabkan makin cepatnya perlekatan dan adhesi trombosit 

serta pengurangan aktivitas sistem fibrinolitik sehingga mempengaruhi proses 

pembekuan darah (Hartanto, 2010). Kontra indikasi relatifnya pada migran, 

hipertensi, epilepsy, varises, diabetes mellitus, perokok dengan usia lebih dari 35 

tahun, menyusui eksklusif, tidak dapat menggunakan pil secara teratur setiap hari 

(Saifuddin, 2006). 

b. Pil Oral Progestin (Mini-pil) 

Kontrasepsi ini biasa disebut mini pil yang hanya mengandung hormon 

progesteron saja, tetapi dosisnya lebih rendah dibanding dengan hormon progestin 

yang ada di pil kombinasi (Saifuddin, 2003). Mekanisme kerjanya dengan cara 

menekan sekresi gonadotropin dan sintesis steroid seks di ovarium, endometrium 

mengalami transformasi lebih awal sehingga implantasi lebih sulit, mengentalkan 

lendir serviks sehingga dapat menghambat penetrasi sperma, dan mengubah 

motilitas tuba sehingga transportasi sperma terganggu (Saifuddin, 2010). Tingkat 

kegagalan pil mini dalam mencegah kehamilan rendah (98,5%) kecuali akseptor 

tidak mengikuti aturan pakai atau lupa. Senggama sebaiknya dilakukan 3-20 jam 

setelah penggunaan pil (Saifuddin, 2006). 

Keuntungannya sama dengan pil kombinasi, ukuran pil ini lebih kecil 

(Cunningham,et al.2005). Dan yang terpenting tidak mempengaruhi ASI sehingga 

dapat digunakan untuk perempuan yang menyusui yang ingin menggunakan 

kontrasepsi (Saifuddin, 2010). Kekurangannya diantaranya harus diminum setiap 

hari dan pada waktu yang sama, tidak melindungi dari infeksi penularan virus 
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HIV/AIDS, apabila lupa meminum pil ini dapat meningkatkan resiko terjadinya 

kehamilan sehingga harus mengutamakan kepatuhan, efektivitas dapat berkurang 

jika diminum bersamaan dengan obat tuberkolosis (Saifuddin, 2003), hampir 30-

60% mengalami gangguan haid (Saifuddin, 2010). 

Efek sampingnya yaitu mengalami gangguan pada menstruasi, 

pertambahan berat badan, mual, payudara tegang, sakit kepala dan jerawat 

(Saifuddin, 2003). Kontra Indikasi pada mini pil ini adalah pada wanita hamil atau 

diduga hamil, pendarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya, penderita 

TBC yang sedang menjalani pengobatan Rifampisin, akseptor yang sedang 

menggunakan obat untuk epilepsi (fenitoin dan barbiturat), mioma uterus, riwayat 

stroke, sering lupa minum pil (Hartanto, 2002).  


