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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dari program kesehatan 

dan merupakan titik pusat sumber daya manusia mengingat pengaruhnya 

terhadap setiap orang dan mencakup banyak aspek kehidupan sejak dalam 

kandungan sampai pada kematian. Oleh karena itu pelayanan kesehatan 

reproduksi harus mencakup empat komponen esensial yang mampu 

memberikan hasil yang efektif dan efisien baik dikemas dalam pelayanan yang 

terintegrasi. Salah satu komponen esensial tersebut adalah Keluarga 

Berencana (KB). Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas 

telah menjadi tuntutan masyarakat, disamping merupakan kewajiban 

pemerintah dan pemberi pelayanan untuk masyarakatnya. Tuntutan pelayanan 

yang berkualitas ini dipengaruhi dengan semakin meningkatnya pengetahuan 

masyarakat terhadap kesehatan, termasuk Keluarga Berencana dan kesehatan 

reproduksi. (Saifudin, 2003). 

Promosi KB dapat ditujukan pada upaya peningkatan kesejahteraan ibu 

sekaligus kesejahteraan keluarga. Calon suami istri agar merencanakan hidup 

berkeluarga atas dasar cinta kasih, serta pertimbangan rasional tentang masa 

depan yang baik bagi kehidupan suami istri dan anak-anak mereka serta 

masyarakat. Keluarga berencana bukan hanya sebagai upaya/strategi 

kependudukan dalam menekan pertumbuhan penduduk agar sesuai dengan 
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daya dukung lingkungan tetapi juga strategi bidang kesehatan dalam upaya 

peningkatan ibu melalui pengaturan jarak dan jumlah kelahiran. Pelayanan 

yang berkualitas juga perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan 

pandangan klien atau pengguna pelayanan (Harahap, 2003). 

Program pelayanan Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu 

pilihan yang biasa dilakukan untuk menjarangkan kehamilan. Dengan 

demikian, anak bisa mendapat perhatian penuh dari orang tua dimasa kecilnya. 

Saat ini, banyak alternatif alat kontrasepsi yang bisa digunakan sesuai dengan 

kebutuhan. Namun perlu diingat, pengguna harus selektif, karena tidak semua 

alat kontrasepsi cocok bagi semua orang. Ada beberapa alat kontrasepsi yang 

biasa digunakan masyarakat, diantaranya kondom, pil, suntik, susuk, hingga 

bentuk vasektomi dan tubektomi (Burzi, 2006). 

Alat kontrasepsi yang paling sering digunakan yaitu suntik. Alat 

kontrasepsi suntik adalah obat yang disuntikkan 1 bulan sekali atau 3 bulan 

sekali. Untuk 1 bulan sekali berisi estrogen dan progesteron, dan yang untuk 3 

bulan sekali berisi progesteron saja (Burzi, 2006). Dalam memilih alat 

kontrasepsi sebaliknya mengetahui keuntungan dan kerugian yang mungkin 

terjadi. Ciri-ciri suatu kontrasepsi yang ideal meliputi daya guna, aman, 

murah, dan efek sampingannya minimal (Prawiroharjo, 2005). 

Sesuai namanya kontrasepsi hormonal menggunakan hormon 

progesteron atau kombinasi estrogen dan progesteron. Prinsip kerjanya, 

hormon progesteron mencegah pengeluaran sel telur dari kandung telur, 

mengentalkan cairan dileher rahim sehingga sulit ditembus sperma, membuat 
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lapisan dalam rahim mejadi tipis dan tidak layak untuk tempat tumbuh hasil 

konsepsi, serta membuat sel telur berjalan lambat sehingga mengganggu 

waktu pertemuan sperma dan sel telur. Mengingat kontrasepsi suntik berperan 

besar dalam mengganggu kesuburan ibu terutama pada saat menstruasi. Salah 

satu efek alat kontrasepsi suntik pada saat menstruasi mngakibatkan lapisan 

lendir rahim akan menipis (Uttiek, 2006). 

Hasil survei wanita KB aktif (MSPA) provinsi Jawa Tengah tahun 2006 

menujukkan kontrasepsi yang dipakai responden pasangan usia subur (PUS) 

terbanyak adalah  suntik sebesar (62,27%) dan berikutnya adalah pil (13%), 

Intra Uterine Devices (IUD) (8,08%), Metode Operasi Wanita (MOW) 

(6,68%), kondom (1,18%), Metode Operasi Pria (MOP) (1,08%), 

Implant/susuk KB (7,13%), MAL (Metode Amenorrhea Laktasi (0,043%) dan 

lainya sebesar (0,013%). Ini berarti bahwa pemakaian kontrasepsi hormonal 

masih mendominasi peserta KB di Jawa Tengah (Depkes, 2007). 

Berdasarkan hasil survei di RB Medika Juwangi, Kabupaten Boyolali 

diperoleh data aseptor kontrasepsi suntik DMPA dan kombinasi pada bulan 

Januari sampai dengan bulan Mei berjumlah 400 akseptor. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti kepada ibu pengguna alat kontrasepsi suntik DMPA 

mengatakan bahwa pada waktu menstruasi darahnya berupa flek-flek 

kecoklatan, kadang menstruasi kadang tidak dan terjadi penambahan berat 

badan atau kegemukan. Sedangkan pada pengguna alat kontrasepsi suntik 

kombinasi mengatakan bahwa saat mentruasi darah haid tetap lancar seperti 

biasanya. Ada juga yang mengatakan menstruasinya banyak dan banyak ibu 
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mengatakan sering pusing pada saat menstruasi, kemungkinan kadar 

hemoglobin (hb) yang rendah atau dibawah normal akibat kehilangan darah. 

Hal tersebut didukung dengan catatan tentang angka kejadian anemia di 

daerah Juwangi sebesar 26,4% dari 19.873 orang pada umur (15-49 tahun).  

Berdasarkan pemikiran dan studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, 

penulis tertarik mengadakan penelitian tentang “Gambaran menstruasi ibu 

pada akseptor suntik DMPA dengan kontrasepsi suntik Kombinasi di RB 

Medika Juwangi, Kabupaten Boyolali” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “ Bagaimana gambaran menstruasi ibu pada akseptor alat kontrasepsi 

suntik DMPA dengan suntik kombinasi ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang gambaran 

menstruasi ibu pada akseptor alat kontrasepsi suntik DMPA dengan suntik 

kombinasi di Rumah Bersalin Medika Juwangi, Kabupaten Boyolali. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk : 

a. Mengetahui gambaran menstruasi ibu pada akseptor alat 

kontrasepsi suntik DMPA.  
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b. Mengetahui gambaran mentruasi ibu pada akseptor alat kontrasepsi 

suntik kombinasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi RB 

Medika Juwangi, Kabupaten Boyolali untuk memberikan pendidikan 

kesehatan bagi ibu-ibu pengguna alat kontrasepsi suntik. Diharapkan ibu-

ibu menggunakan alat kontrasepsi suntik DMPA dan alat kontrasepsi 

suntik kombinasi secara bergantian agar tidak memberikan efek yang tidak 

baik. 

2. Dapat memberikan informasi kepada ibu akseptor alat kontrasepsi suntik 

khususnya alat kontrasepai suntik DMPA dan kombinasi di masyarakat 

tentang keuntungan, kerugian dan cara penggunaan alat kontrasepsi suntik 

serta efek dari alat kontrasepsi suntik DMPA dan alat kontrasepsi suntik 

kombinasi. 

3. Memberikan informasi guna menambah wawasan keilmuan dan 

menambah pengalaman dalam memberikan informasi guna pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya keperawatan agar dijadikan bahan masukan  

penelitian yang akan datang. 

E. Keaslian Penelitian 

Sejauh yang peneliti ketahui,penelitian tentang gambaran menstruasi ibu 

pada akseptor alat kontrasepsi suntik DMPA dengan alat kontrasepsi suntik 

kombinasi. Adapun yang mirip dengan penelitian ini adalah: 
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1. Aprin Dwi Ristanto (2003) Analisa kejadian perubahan siklus menstruasi  

pada akseptor KB Norplant di wilayah puskesmas Sumberberas, Muncar, 

Kabupaten Banyuwangi. Dengan hasil tidak didapatkan bukti yang cukup 

kuat yang bisa menggambarkan aktifitas gangguan siklus menstruasi 

selama penggunaan Norplant. Dikarenakan metode kontrasepsi Norplant 

cukup aman dan jumlah akseptornya yang sedikit maka sangat dibutuhkan 

upaya untuk promosi. 

2. Eva Nurdianti (2000) Pengaruh penggunaan kontrasepsi pil yang berganti-

ganti terhadap menstruasi .Data diperoleh langsung dari akseptor pil yang 

ada di kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.Dari 

penelitian tersebut didapatkan hasil terjadinya amenorea 0%, dysmenorea 

4%, metoregia 0%, hipermenorea 6,67%, dan leukorea 2,67%. 

3. Lia Ayu Yuliani (2004) Hubungan antara penggunaan kontrasepsi  DMPA 

dengan siklus menstruasi.Dari hasil analisis statistic didapatkan bahwa 

hubungan antara lama penggunaan kontrasepsi depo provera dengan 

gangguan menstruasi tidak signifikan (p<0,05) dan kekuatan hubungan 

rendah (C=0,301). Hubungan antara usia akseptor dengan gangguan 

menstruasi tidak signifkan (p<0,05) dan kekuatan hubungan rendah 

(C=0,367). Sedangkan jenis kontrasepsi depo provera tidak dapat 

digunakan analisis statistik dikarenakan tidak adanya variable pembanding 

karena jenis kontrasepsi yang digunakan hanya suntikan 3 bulan. 

4. Erni Indrawati (2000) Perbandingan efektifitas pemakaian AKDR Cu T 

2000 dengan alat kontrasepsi suntik DMPA di dusun Kadisoro. Penelitian 
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ini bersifat diskriptif analitk. Penelitian ini didapatkan insidensi gangguan 

haid oleh pemakaian  AKDR Cu T 2000 sebesar 23% yang terdiri dari 

menoragia 5%,metoragia 1%, spotting 2%, dan amenorea 81%. 

5. Ardanti (2000) Tinjauan efek samping akseptor IUD di Puskesmas Pati 1. 

Hasilnya adalah cara penelitian diskriptif dan bersifat retrospektif dengan 

data sekunder yang diperoleh dari Puskesmas Pati 1. Tujuan untuk 

mengetahui seberapa besar efek samping yang ditimbulkan dalam 

pemakaian  IUD sebagai salah satu kontrasepsi diPuskesmas Pati 1 dan 

untuk mengetahui berbagai upaya yang dilakukan oleh paramedic di 

Puskesmas Pati 1. Perbedaan penelitian diatas dengan peneliti adalah 

menggunakan jenis penelitian korelasi dengan menggunakan pendekatan 

cros sectional.    

 

  


