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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada awalnya program Keluarga Berencana (KB) adalah upaya 

pengaturan kelahiran dalam rangka peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, 

namun dalam perkembangannya program KB dituntut untuk dapat 

menciptakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan 

Sejahtera (NKKBS), sehingga pelaksanaan program KB yang berkembang saat 

ini dilaksanakan secara terpadu dengan program-program pembangunan 

lainnya yang pada intinya pelaksanaan program KB diarahkan untuk 

meningkatkan pendewasaan usia perkawinan, pemberdayaan ekonomi keluarga 

dan peningkatan ketahanan keluarga (BKKBN, 2006). 

Pemerintah Indonesia telah berhasil melaksanakan program keluarga 

berencana sejak tahun 1971, yang ditandai dengan penurunan tingkat fertilitas 

dari 5,6 anak pada tahun-tahun 1970-an menjadi 2,4 anak per wanita menjelang 

tahun 2000. Sementara itu program kesehatan juga telah mampu meningkatkan 

derajat kesehatan penduduk Indonesia yang ditandai dengan penurunan tingkat 

kematian bayi dan peningkatan harapan hidup penduduk Indonesia. Kejadian 

ini menyebabkan terjadinya transisi demografi dalam jangka waktu lama yang 

berdampak pada perubahan struktur umur penduduk dan berkurangnya 

proporsi anak-anak dibawah usia 15 tahun (Badan Statistik Indonesia, 2009). 

Keberhasilan KB di Indonesia dengan tingkat prevalensi kontrasepsi 

57% menyebabkan pergeseran dari pelayanan kontrasepsi mengejar target 



menuju pelayanan kontrasepsi yang lebih bermutu. Diproyeksikan pada dekade 

yang akan datang prevalensi kontrasepsi hanya meningkat menjadi 60-70% 

tetapi diharapkan pelayanan yang bermutu akan menunjang upaya penurunan 

angka kematian ibu dan bayi secara lebih bermakna. Sarana infra struktur 

utama pelayanan dan fasilitas yang bermutu adalah petugas yang trampil dan 

peralatan medis yang memadai (DepKes, 1999). 

Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2007 telah dapat diturunkan 

dari 30,8 per 1000 kelahiran hidup, pada tahun 2004 menjadi 29,4 pada tahun 

2005, 28.1 pada tahun 2006 dan 26.9 pada tahun 2007. Angka Kematian Ibu 

(AKI) berhasil diturunkan dari 270 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 

2004 menjadi 262 pada tahun 2005, 255 pada tahun 2006 dan 248 pada tahun 

2007 (DepKes, 2008).  

Pencegahan kematian dan kesakitan ibu merupakan alasan utama 

diperlukannya pelayanan Keluarga Berencana. Masih banyak alasan lain, 

misalnya membebaskan wanita dari rasa khawatir terhadap terjadinya 

kehamilan yang tidak diinginkan, terjadinya gangguan fisik atau psikologik 

akibat tindakan abortus yang tidak aman (Saifuddin, 2003). 

Efek samping dan komplikasi alat dan obat kontrasepsi bervariasi 

antara satu metode dengan metode yang lain dan dari satu akseptor ke akseptor 

yang lain. Penanganan efek samping dan komplikasi alat kontrasepsi yang 

kurang benar dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan seperti drop out 

dari program KB (DepKes, 1999). 



Dampak yang dapat muncul pada penggunaan KB salah satunya 

adalah gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi merupakan keluhan yang 

paling sering diutarakan wanita seperti: siklus menstruasi yang memendek atau 

memanjang, perdarahan yang banyak atau sedikit, perdarahan tidak teratur atau  

bercak (spotting), tidak menstruasi sama sekali (amenorea) (Baziad, 2002). 

Di Indonesia, Evaluasi yang berpusat di poliklinik RSCM Jakarta pada 

periode Januari sampai Mei 2000 terhadap 37 kasus, penerimaan metode 

kontrasepsi saat ini tergantung pada besarnya pengaruh terhadap gangguan 

siklus menstruasi. Pada kontrasepsi metode injeksi, penghentian penggunaan 

ditemukan pada 50% akseptor pada tahun pertama. Penyebab terbanyak 

penghentian tersebut adalah gangguan siklus menstruasi. Keluhan terbanyak 

adalah perdarahan spotting, yaitu 29 subyek (78%), tiga pasien (8%)  datang 

dengan keluhan pendarahan banyak diluar haid, dan suatu pasien dengan 

amenorea sekunder (3%). Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan 

akseptor tentang KB dari bidan atau tenaga kesehatan (Putra dan Prabowo, 

2002). 

Pemberian konseling akan mempengaruhi interaksi antara petugas 

dengan klien dengan cara meningkatkan hubungan dan kepercayaan yang 

sudah ada. Namun sering kali konseling diabaikan dan tidak dilaksanakan 

dengan baik karena petugas tidak mempunyai waktu dan mereka tidak 

mengetahui bahwa dengan konseling klien akan lebih mudah mengikuti nasihat 

(Saifuddin, 2004).  



Data yang didapatkan di Kelurahan Pablengan pada bulan Juli 2009 

terdapat 40 orang peserta akseptor KB baru. Kelurahan Pablengan mencakup 9 

desa dengan jumlah penduduk 2.235 jiwa. Observasi awal pada akseptor KB 

baru di Kelurahan Pablengan terdapat di 8 desa yang terdiri dari desa 

Pablengan 4 orang, Sawahan 8 orang, Salaman 8 orang, Bacak 7 orang, 

Kentangan 6 orang, Tawang Rejo 3 orang, Jengglong 2 orang, Kramen 2 orang 

(Susilowati, 2009). Dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada akseptor 

KB hormonal pada tanggal 15 Agustus 2009, 5 akseptor KB hormonal baru 

pada umumnya tidak mengetahui informasi dan efek samping penggunaan 

kontrasepsi, pada umumnya merasa takut dan khawatir bila menggunakan 

kontrasepsi, pada umumnya merasa takut dengan menstruasi yang tidak teratur.  

Menurut data di lapangan pada umumnya akseptor KB baru hormonal 

tidak mengetahui tentang KB hormonal dan efek sampingnya karena 

kurangnya pemberian informasi dari pelayanan kasehatan. Akseptor KB 

hormonal merasa bingung dalam memilih alat kontrasepsi yang akan 

digunakan.    

Dengan melihat permasalahan tersebut diatas, peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitiaan tentang “Hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang 

KB hormonal dengan tingkat kecemasan menghadapi menstruasi di Kelurahan 

Pablengan Kabupaten Karanganyar. 

 

 

 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar bekakang diatas, dapat dirumuskan suatu masalah 

yaitu “adakah hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang KB hormonal dengan 

tingkat kecemasan menghadapi gangguan menstruasi?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang KB 

hormonal dengan tingkat kecemasan menghadapi gangguan menstruasi di 

Kelurahan Pablengan Kabupaten Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

a.   Untuk mengetahui karakteristik akseptor KB hormonal. 

b.   Untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang KB hormonal. 

c.  Untuk mengetahui tingkat kecemasan akseptor KB hormonal 

menghadapi gangguan menstruasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Memberi gambaran tentang ilmu pengetahuan khususnya pelayanan KB 

mengenai tingkat pengetahuan tentang KB hormonal dengan tingkat 

kecemasan menghadapi menstruasi sehingga dapat melengkapi bahan 

pustaka tentang KB hormonal beserta efek samping dan cara 

penanganannya secara tepat. 



2. Bagi Responden 

Menambah pengetahuan bagi akseptor KB tentang efek samping KB 

hormonal, sehingga dapat lebih memahami tentang KB hormonal dengan 

hubungannya tentang gangguan menstruasi dan lebih mantap dalam 

pemilihan metode KB. 

3. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pengetahuan untuk 

penelitian lebih lanjut mengenai tingkat pengetahuan ibu tentang KB 

hormonal dengan tingkat kecemasan menghadapi gangguan menstruasi. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan antara lain: 

1. Penetilian Wahyuni (2005) dengan judul “Hubungan Tingkat Pengetahuan 

Ibu Tentang Amenore Sekunder Dengan Tingkat Kecemasan Akseptor KB 

Suntik DMPA Di Bidan Nurchayati Sonosewu Bantul”. 

Subyek pada penelitian ini adalah akseptor KB suntik yang sudah menjadi 

akseptor KB suntik kurang lebih 3 kali penyuntikan yang mengalami 

amenore sekunder. Kesimpulan atau hasil penelitian tersebut yaitu tingkat 

pengetahuan akseptor KB DMPA tentang amenore sekunder tidak 

mempengaruhi kecemasan yang dialami akseptor KB DMPA. 

Perbedaan dalam penelitian tersebut terletak pada subyek, tempat 

penelitian dan variabel penelitian yaitu Hubungan Tingkat Pengetahuan 



Ibu Tentang KB hormonal dengan tingkat kecemasan menghadapi 

gangguan menstruasi di Kelurahan Pablengan Kabupaten Karanganyar. 

2. Penetilian Setyowati (2006) dengan judul “Hubungan Tingkat 

Pengetahuan Tentang Depoprogestin Dengan Tingkat kecemasan 

Menghadapi Efek Samping Depoprogestin pada Akseptor KB Di 

Puskesmas Ngampilan Yogyakarta”. 

Subyek pada penelitian ini adalah akseptor KB suntik depoprogestin yang 

datang ke Puskesmas Wirobrajan. Kesimpulan atau hasil penelitian 

tersebut yaitu ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan 

tentang KB suntik dengan tingkat kecemasan efek samping KB suntik 

Depoprogestin. 

Perbedaan dalam penelitian tersebut terletak pada subyek, tempat 

penelitian dan variabel penelitian yaitu Hubungan Tingkat Pengetahuan 

Ibu Tentang KB hormonal dengan tingkat kecemasan menghadapi 

gangguan menstruasi di Kelurahan Pablengan Kabupaten Karanganyar. 

 

 


