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Bab 1 
 

 

 

PENDAHULUAN KELUARGA BERENCANA 

Dr. Ernawati, S.Kep. Ns., M.Kes. 

 

 

Keluarga berencana atau Family Planning adalah upaya 

mewujudkan keluarga berkualitas melalui promosi, perlindungan 

dan bantuan dalam hak-hak reproduksi untuk membentuk 

keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah, jarak 

kehamilan, membina ketahanan serta kesejahteraan anak 

(BKKBN, 2015). 

 

Sumber : https://nusantaranews.co/program-kb-dinilai-

penting-untuk-tekan-ledakan-jumlah-penduduk/ 

A. Manfaat Program Keluarga Berencana 

1. Mencegah Kehamilan yang Tak Diinginkan 

Kehamilan yang tak diinginkan tidak hanya bisa 

terjadi pada pasangan yang belum menikah saja. Pada 

https://nusantaranews.co/program-kb-dinilai-penting-untuk-tekan-ledakan-jumlah-penduduk/
https://nusantaranews.co/program-kb-dinilai-penting-untuk-tekan-ledakan-jumlah-penduduk/


2 I ....masa kini 

beberapa kasus, bisa saja terjadi pada pasangan 

menikah, karena menilai waktu kehamilan tidak sesuai 

dengan rencana. Misalnya, jarak antara kehamilan anak 

pertama dan kedua terlalu dekat.  

Ada berbagai risiko komplikasi kesehatan yang 

mungkin terjadi akibat kehamilan yang tidak 

direncanakan, baik bagi ibu ataupun bayi. Bagi ibu, bisa 

ada risiko depresi saat hamil dan setelah melahirkan, 

sedangkan pada bayi bisa meningkatkan risiko lahir 

prematur, hingga cacat. 

2. Mengurangi Risiko Tindakan Aborsi 

Kehamilan yang tidak direncanakan dapat 

meningkatkan risiko aborsi, terutama yang ilegal dan 

bisa berakibat fatal. Perlu diketahui bahwa di Indonesia, 

praktik aborsi dianggap ilegal, kecuali dengan 

pengawasan dokter, dan didasari oleh alasan medis 

yang kuat.  

 

Sumber : https://sulsel.inews.id/berita/usai-aborsi-

mahasiswi-di-palopo-disekap-pacar-di-lemari-pakaian-

untuk-hilangkan-jejak 

 

https://sulsel.inews.id/berita/usai-aborsi-mahasiswi-di-palopo-disekap-pacar-di-lemari-pakaian-untuk-hilangkan-jejak
https://sulsel.inews.id/berita/usai-aborsi-mahasiswi-di-palopo-disekap-pacar-di-lemari-pakaian-untuk-hilangkan-jejak
https://sulsel.inews.id/berita/usai-aborsi-mahasiswi-di-palopo-disekap-pacar-di-lemari-pakaian-untuk-hilangkan-jejak
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3. Mengurangi Risiko Kematian Ibu dan Bayi 

Komplikasi kehamilan yang berbahaya sangat 

rentan dialami oleh ibu yang hamil dan melahirkan di 

usia terlalu dini. Beberapa risiko komplikasi yang dapat 

dihadapi oleh ibu yang hamil di usia sangat muda 

adalah fistula obstetri, infeksi, perdarahan hebat, 

anemia, dan eklampsia.  

Hal ini umumnya terjadi karena tubuh belum 

“matang” secara fisik maupun biologis. Akibatnya, sang 

ibu lebih berisiko mengalami dampak dari kehamilan 

yang tidak direncanakan dengan matang. Risiko 

berbagai komplikasi ini juga akan meningkat jika sering 

hamil dengan jarak yang berdekatan. 

Selain bagi ibu, risiko komplikasi yang berbahaya 

juga bisa terjadi pada bayi. Ibu yang hamil dan 

melahirkan di usia dini bisa menjadi salah satu 

penyebab bayi lahir prematur, lahir dengan berat 

badan bayi rendah, dan kekurangan gizi. Bayi juga 

berisiko mengalami kematian dini. 

Hal ini terjadi karena janin bersaing untuk 

mendapatkan asupan gizi dengan tubuh ibu yang hamil 

di usia sangat muda, karena sama-sama masih dalam 

tahap perkembangan. Jika janin tidak mendapatkan 

cukup asupan gizi dan darah bernutrisi, ia akan gagal 

berkembang dalam kandungan. 

 

4. Mencegah HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual 

Selain mencegah kehamilan, metode keluarga 

berencana seperti kondom dapat membantu 
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mencegah HIV/AIDS dan penyakit menular seksual. 

Penyakit menular seksual seperti sifilis, klamidia, 

gonore, atau HPV (human papilloma virus) dapat 

menular dengan mudah melalui hubungan intim. 

Perlu diketahui bahwa penyakit tersebut bisa 

berbahaya bagi janin. Ibu yang terinfeksi HIV atau HPV 

bisa menularkan penyakit tersebut pada bayinya dan 

mengakibatkan komplikasi serius. Oleh karena itu, 

program keluarga berencana juga diharapkan bisa 

mencegah risiko penyakit ini. 

Sumber : https://www.unair.ac.id/2019/10/24/infeksi-

hiv-aids-risiko-tingkatkan-penyakit-periodontal/ 

 

5. Menurunkan resiko terjangkitnya kanker rahim dan 

kanker serviks 

Kanker ovarium merupakan tumor ganas yang 

terdapat dalam endometrium, yaitu lapisan dalam 

rahim tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. 

Sedangkan kanker serviks merupakan sejenis kanker 

yang menyerang bagian reproduksi wanita terutama 

leher rahim. 

 

https://www.unair.ac.id/2019/10/24/infeksi-hiv-aids-risiko-tingkatkan-penyakit-periodontal/
https://www.unair.ac.id/2019/10/24/infeksi-hiv-aids-risiko-tingkatkan-penyakit-periodontal/
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Sumber : https://charitashospital.com/km7/artikel/218/ 

 

B. Tujuan Program Keluarga Berencana 

1. Membentuk keluarga kecil sejahtera, sesuai dengan 

kondisi ekonomi keluarga tersebut 

2. Mencanangkan keluarga kecil dengan hanya dua anak 

3. Mencegah terjadinya pernikahan di usia dini 

4. Menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di 

usia yang terlalu muda atau terlalu tua 

5. Menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan 

jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di 

Indonesia. 

6. Mengatur jarak kelahiran anak. 

7. Meningkatkan kesehatan keluarga. 

 

C. Jenis-Jenis Alat Keluarga Berencana 

1. Pil KB 

Pil KB merupakan alat kontrasepsi yang paling 

umum digunakan. Alat kontrasepsi ini mengandung 

hormon progestin dan estrogen untuk mencegah 

terjadinya ovulasi. Pil KB umumnya terdiri dari 21–35 

https://charitashospital.com/km7/artikel/218/
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tablet yang harus dikonsumsi dalam satu siklus atau 

secara berkelanjutan. 

2. Kondom  

Kondom adalah alat kontrasepsi yang praktis dan 

mudah ditemukan di mana saja. Bukan hanya itu, 

kondom juga sangat mudah digunakan. Meski lebih 

umum ditemukan kondom untuk pria, tersedia juga 

kondom untuk wanita. Memakai kondom menjadi cara 

efektif dalam mencegah terjadinya pembuahan saat 

berhubungan seks. 

Selain itu, penggunaan kondom dapat mencegah 

penularan penyakit HIV maupun penyakit menular 

seksual lainnya. 

3. Spermisida 

Spermisida adalah zat kimia yang dapat merusak 

sperma yang bisa berbentuk krim, jeli, busa, atau 

supositori. 

Meski namanya terdengar asing, alat kontrasepsi 

ini sebenarnya bisa didapatkan dengan mudah. 

Namun, perlindungan spermisida sebagai kontrasepsi 

hanya bersifat sementara. Jika Anda tidak cukup 

mengoleskan spermisida pada penis dan vagina, sisa 

sperma di dalam air mani yang dikeluarkan pria 

mungkin tidak akan rusak. 

Efektivitas spermisida juga akan berkurang 

apabila pemakaiannya melebihi 1 jam. Oleh karena 

itu, alat ini lebih cocok digunakan bersamaan dengan 

alat kontrasepsi lain seperti kondom. Jadi, saat 

digunakan terpisah dengan kondom, alat kontrasepsi 

https://www.alodokter.com/begini-cara-minum-pil-kb-yang-benar
https://hellosehat.com/seks/seks-aman/kondom-wanita/
https://hellosehat.com/seks/seks-aman/cara-memakai-kondom/
https://hellosehat.com/seks/hivaids/penyakit-hiv-aids/
https://hellosehat.com/seks/penyakit-menular-seksual/penyakit-kelamin/
https://hellosehat.com/seks/penyakit-menular-seksual/penyakit-kelamin/
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ini tetap tidak dapat mencegah penularan penyakit 

kelamin saat berhubungan seks. 

4. Suntik KB 

Suntik KB merupakan alat kontrasepsi yang 

mengandung hormon progestin dan mampu 

menghentikan terjadinya ovulasi. Berdasarkan 

periode penggunaannya, ada dua jenis suntik KB, 

yaitu suntik KB 3 bulan dan 1 bulan. 

5. Implan 

KB implan atau susuk merupakan alat kontrasepsi 

berukuran kecil dan berbentuk seperti batang korek 

api. KB implan bekerja dengan cara mengeluarkan 

hormon progestin secara perlahan yang berfungsi 

mencegah kehamilan selama 3 tahun. Alat 

kontrasepsi ini digunakan dengan cara dimasukkan ke 

bagian bawah kulit, biasanya lengan bagian atas. 

6. IUD 

Intrauterine device (IUD) adalah alat kontrasepsi 

berbahan plastik dan berbentuk menyerupai huruf T 

yang diletakkan di dalam rahim. IUD atau KB 

spiral dapat mencegah kehamilan dengan cara 

menghalau sperma agar tidak membuahi sel telur. 

Ada dua jenis IUD yang umum digunakan, yaitu 

IUD yang terbuat dari tembaga dan dapat bertahan 

hingga 10 tahun serta IUD yang mengandung hormon 

yang perlu diganti setiap 5 tahun sekali. 

7. Diafragma  

Diafragma adalah kap berbentuk bulat cembung, 

terbuat dari lateks(karet) yang di insersikan ke dalam 

https://www.alodokter.com/ingin-memakai-kb-implan-pastikan-dulu-di-sini
https://www.alodokter.com/sisi-positif-dan-negatif-kb-spiral
https://www.alodokter.com/sisi-positif-dan-negatif-kb-spiral
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vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup 

serviks. 

Jenis kontrasepsi diafragma : 

a. Flat spring (flat metal band) 

b. Coil spring (coiled wire) 

c. Arching spring 

 

D. Sasaran Program Keluarga Berencana 

Orang yang dapat berperan sebagai objek maupun 

subjek dalam gerakan keluarga berencana terutama 

pasangan usia subur yang berusia 15-49 tahun, yang 

bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara 

penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. 

 

E. Kelemahan  Program Keluarga Berencana 

Program KB ini dirasa dianggap kurang memadai, 

karena tidak semua Posyandu di pedesaan dibekali dengan 

infrastruktur dan keahlian pemeriksaan KB, ditambah lagi 

dengan kurangnya presentasi tentang pengetahuan KB di 

daerah pedesaan, sehingga kebanyakan masyarakat 

indonesia yang berdomisili di pedesaan masih kurang 

pengetahuaannya tentang program KB dan manfaatnya, 

mereka masih beranggapan bahwa banyak anak banyak 

rezeki, padahal zaman semakin maju dan harus diimbangi 

dengan pemikiran yang semakin maju pula. 
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Glosarium 
Aborsi  :  praktik menghentikan kehamilan dengan jalan 

menghancurkan janin dalam kandungan. 

Anemia  :  masalah kesehatan yang terjadi saat jumlah sel 

darah merah dalam tubuh lebih rendah 

dibandingkan dengan jumlah normalnya. 

Eklampsia  : komplikasi kehamilan yang ditandai dengan 

tekanan darah tinggi dan kejang sebelum, 

selama, atau setelah persalinan. 

Sifilis  :  Infeksi bakteri yang biasanya menyebar melalui 

kontak seksual dan dimulai dengan luka tanpa 

rasa sakit. 

Klamidia  :  penyakit menular seksual yang ditularkan 

melalui hubungan seks tanpa menggunakan 

kondom. 

Gonore  : atau biasa disebut dengan kencing nanah, 

penyakit kelamin yang disebabkan oleh infeksi 

bakteri dan dapat menular dari orang ke orang. 

HPV :  Infeksi yang menyebabkan kutil di berbagai 

bagian tubuh, tergantung pada strain kutil itu. 

Progestin  :  Jenis obat yang menghasilkan efek yang mirip 

dengan progesteron hormon seks wanita alami 

dalam tubuh. 

Estrogen  : sekelompok senyawa steroid yang berfungsi 

terutama sebagai hormon seks wanita. 

Supositori  : bentuk sediaan yang digunakan untuk 

memberikan obat dengan memasukkan 

kedalam lubang tubuh di mana ia larut atau 
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meleleh untuk memberikan efek lokal atau 

sistemik. 

Alat kontrasepsi: alat yang digunakan untuk mencegah kehamilah 

yang tidak diinginkan atau memungkinkan.  

Ovulasi  : proses pelepasan telur yang telah matang dari 

rahim untuk kemudian berjalan menuju tuba 

falopi untuk dibuahi. 
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PENAPISAN CALON AKSEPTOR  

Susanti, S.ST., M.Keb. 

 

 

A. Pendahuluan 

      Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk 

Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa.  dan 

sebanyak 49.935.858 diantaranya terdapat di Provinsi Jawa 

Barat. Penurunan jumlah pertumbuhan penduduk terbesar 

terjadi pada tahun 2019-2020 dari 3,06 juta per tahun 

menjadi 2,99 juta per tahun. Hingga saat ini laju 

pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25% yang 

mana hal tersebut menempatkan Indonesia pada urutan 3 

jumlah penduduk terbanyak di Asia setelah Cina dan India. 

(Badan Pusat Statistik, 2021). 

      Keluarga berencana telah mengalami pergeseran 

paradigma dan muncul sebagai intervensi kunci untuk 

menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan bayi. 

Sudah diketahui bahwa negara-negara dengan tingkat 

prevalensi kontrasepsi yang tinggi memiliki angka kematian 

ibu dan bayi yang lebih rendah (Family Planning 2017-2018, 

n.d.). Kegagalan penggunaan suatu alat kontrasepsi sangat 

berkaitan erat dengan pemberian informasi dan penapisan 

calon akseptor sebelum menggunakan alat kontrasepsi 

(Annemarie & Ineke, 2018). 
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B. Penapisan Calon Akseptor 

1. Pengertian  

Penapisan klien atau calon akseptor merupakan 

upaya untuk melakukan kajian tentang kondisi Kesehatan 

klien sehingga dapat disesuaikan dengan metode 

kontrasepsi yang diinginkan, serta harus dilakukan oleh 

petugas medis dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik 

serta pemeriksaan penunjang (testpack) bila diperlukan 

(BKKBN, 2018). 

Perencanaan keluarga atau yang identik dengan istilah 

Keluarga Berencana (KB) adalah hak setiap individu, yang 

diimplementasikan dalam membuat keputusan tentang 

bagaimana dan individu tersebut ingin memiliki anak, 

kapan waktu yang tepat untuk memiliki anak, serta setiap 

individu berhak untuk menentukan dengan siapa mereka 

akan merencanakan keluarga  (Annemarie & Ineke, 2018) 

(World Health Organization et al., 2018). Selain itu juga 

karakteristik paritas calon akseptor juga merupakan salah 

satu faktor yang berhubungan dengan pemilihan metode 

kontrasepsi khususnya Metode Kontrasepsi Jangka 

Panjang (MKJP) , sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Susanti bahwa paritas berhubungan dengan pemilihan 

MKJP dengan nilai p 0,034 (Susanti & Trikumalaswandari, 

2019). 

Tenaga kesehatan memiliki peranan yang penting 

dalam memberikan pelayanan keluarga berencana, 

diantaranya harus memiliki pemahaman akan hal ini, 

bahwa setiap hak individu dalam membuat keputusan 

tentang keluarga berencana patut untuk dimengerti dan 
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dihormati apapun pilihannya (Annemarie & Ineke, 2018) 

Pelayanan Keluarga Berencana yang benar harus 

terlebih dahulu dimulai dengan penapisan kontrasepsi, 

penapisan kontrasepsi merupakan upaya untuk 

mencegah terjadinya komplikasi serta resiko kesehatan 

yang lebih buruk muncul pada pengguna kontrasepsi 

(World Health Organization et al., 2018). 

Salah satu upaya agar proses penapisan kontrasepsi 

dilakukan secara benar oleh bidan adalah dengan 

penggunaan media penapisan, seperti yang sudah ada 

saat ini adalah lingkaran penapisan KB yang dikeluarkan 

oleh WHO. 

2. Tujuan  

Tujuan utama penapisan klien sebelum pemberian 

suatu metode kontrasepsi adalah untuk menentukan 

apakah ada : 

a. Kehamilan 

b. Keadaan yang membutuhkan perhatian khusus, 

c. Masalah (misalnya diabetes atau tekanan darah tinggi) 

yang membutuhkan  pengamatan dan pengelolaan 

lebih lanjut.  

(BKKBN, 2010)  
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Penapisan Calon Akseptor 

Pemeriksaan dan tes yang dapat dipertimbangkan 

sebelum memulai kontrasepsi, klasifikasi berikut 

digunakan dalam membedakan penerapan berbagai 

pemeriksaan dan tes: 

Kelas A = Pemeriksaan atau tes sangat penting dan 

wajib dalam semua keadaan untuk penggunaan metode 

kontrasepsi yang aman dan efektif. 

Kelas B = Pemeriksaan atau tes memberikan kontribusi 

besar untuk penggunaan yang aman dan efektif, tetapi 

implementasi dapat dipertimbangkan dalam konteks 

kesehatan dan/atau layanan masyarakat. Risiko tidak 

dilakukannya pemeriksaan atau tes harus diimbangi 

dengan manfaat dari menyediakan metode kontrasepsi. 

Kelas C = Pemeriksaan atau tes tidak memberikan 

kontribusi yang substansial terhadap penggunaan metode 

kontrasepsi yang aman dan efektif. 

Pemeriksaan atau tes yang dipertimbangkan untuk setiap 

jenis kontrasepsi pada berlaku untuk orang yang dianggap 

sehat. Mereka yang diketahui memiliki masalah medis atau 

kondisi khusus lainnya kemungkinan memerlukan 

pemeriksaan atau tes tambahan sebelum dipastikan 

sebagai calon yang tepat untuk metode kontrasepsi 

tertentu (World Health Organization et al., 2018). 

Klasifikasi ini berfokus pada hubungan pemeriksaan 

atau tes dengan inisiasi metode kontrasepsi yang aman. 

Mereka tidak dimaksudkan untuk membahas kelayakan 

pemeriksaan atau tes ini dalam keadaan lain. 
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3. Penapisan Klien Metode Non Operatif dan Operatif  

Tabel 1. Daftar Tilik 

Penapisan Klien Metode Non Operatif 

(Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 

2010; Biran et al., 2011) 
Metode Hormonal (pil kombinasi, pil 

progestin, suntikan dan susuk) 

YA TIDAK 

Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari 

yang lalu atau lebih 

  

Apakah anda menyusui dan kurang dari 6 

Minggu pasca persalinan 

  

Apakah mengalami 

perdarahan/perdarahan bercak antara 

haid setelah senggama 

  

Apakah pernah ikterus pada kulit atau 

mata 

  

Apakah pernah sakit kepala hebat atau 

gangguan visual 

  

Apakah pernah nyeri hebat pada betis, 

paha, dada atau tungkai bengkak (edema) 

  

Apakah pernah tekanan darah diatas 160 

mmHg (sistolic) dan 90 mmHg (diastolic) 

  

Apakah ada massa atau benjolan pada 

payudara 

  

Apakah anda sedang minum obat-obatan 

anti kejang (epilepsi) 

  

AKDR (Semua jenis pelepas tembaga dan 

progestin) 

  

Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari 

yang lalu 

  

Apakah klien (pasangan) mempunyai 

pasangan sex yang lain 

  

Apakah pernah mengalami Infeksi 

Menular Sex (IMS) 

  

Apakah pernah mengalami penyakit 

radang panggul atau kehamilan ektopik 

  

Apakah pernah mengalami haid banyak 

(lebih dari 1-2 pembalut tiap 4 jam) 

  

Apakah pernah mengalami haid lama   
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(lebih dari 8 hari) 

Apakah pernah mengalami dismenore 

berat yang membutuhkan analgetik dan 

atau istirahat baring 

  

Apakah pernah mengalami 

perdarahan/perdarahan bercak antara 

haid atau setelah senggama 

  

Apakah pernah mengalami gejala penyakit 

jantung valvular atau congenital 

  

 

Khusus untuk Kontrasepsi Mantap (Tubektomi dan 

Vasektomi) digunakan klasifikasi lain, yaitu : 

a. Tidak ada alasan medis yang merupakan kontraindikasi 

digunakan klasifikasi mantap 

b. Tindakan kontrasepsi mantap dapat dilakukan, tetapi 

dengan persiapan dan kewaspadaan khusus 

c. Sebaiknya tindakan kontrasepsi mantap ditunda sampai 

kondisi medis diperbaiki. Sementara itu berikan metode 

kontrasepsi lain 

d. Tindakan kontrasepsi mantap hanya dilakukan oleh tenaga 

yang sangat berpengalaman, dan perlengkapan anestesi 

tersedia. 

Penapisan diatas diperkuat oleh beberapa penelitian 

bahwa pil kombinasi tidak boleh digunakan pada ibu menyusui 

sebelum 42 hari pasca persalinan, hal ini dapat mengakibatkan 

terjadinya risiko lain dapat juga terjadi tromboemboli vena (K 

et al., 2016). Gangguan menstruasi pada akseptor KB juga 

berhubungan dengan metode kontrasepsi yang akan 

digunakan dengan nilai p 0,003, sehingga perlu 

dipertimbangkan jika terdapat calon akseptor dengan 

gangguan pola haid untuk menggunakan alat kontrasepsi 

hormonal (Yuanita, 2018). Wanita dengan hipertensi, jika 
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menggunakan kontrasepsi hormonal tertentu meningkatkan 

risiko stroke dan Infark Miokard (Chrisandra & Alexis, 2020). 
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Glosarium 
Penapisan                   :  Merupakan upaya untuk 

melakukan kajian tentang 

kondisi Kesehatan klien 

sehingga dapat disesuaikan 

dengan metode kontrasepsi 

yang diinginkan 

Calon Akseptor KB    : Seorang wanita, Pasangan Usia 

Subur (PUS) yang akan 

menggunakan alat kontrasepsi 

non operatif dan operatif 

 Akseptor : Peserta KB, Pasangan Usia 

Subur (PUS) yang menggunakan 

salah satu alat atau obat 

kontrasepsi. 

Alat Kontrasepsi Non Operatif  :  Metode Hormonal (pil 

kombinasi, pil progestin, 

suntikan dan susuk), Intrauterine 

Device                                                                                                               

Alat Kontrasepsi Mantap  : Metode kontrasepsi operatif 

(Medis Operatif Wanita/Medis 

Operatif Pria) 
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Bab 3 
 

 

 

METODE KALENDER / PANTANG BERKALA  

Ida Prijatni, S.Pd. M.Kes. 

 
 

Metode Pantang berkala atau Metode Kalender (Calendar 

Method or Periodic Abstinence) adalah metode keluarga berencana 

yang paling lama yang digunakan oleh pasangan suami-istri yang 

ingin mengatur jumlah atau jarak kehamilan. Metode ini termasuk 

dalam metode keluarga berencana alamiah (KBA) atau Natural 

Family Planning, karena tidak menggunakan alat, bahan kimia 

ataupun obat-obatan (hormonal). Metode pantang berkala ini 

dapat dijadikan solusi bagi pasangan yang tidak menghendaki 

penggunaan alat kontrasepsi dengan menggunakan alat, obat, 

bahan kimia atau mereka yang ingin menghindari terjadinya efek 

samping apabila menggunakan metode kontrasepsi sederhana 

atau kontrasepsi modern. 

Metode Pantang berkala ini pertama kali dicetuskan sejak 

tahun 1930, oleh dr. Knaus ( ahli kebidanan dari Vienna) dan dr. 

Ogino (ahli ginekologi dari Jepang). Adapun pendapat dr. Knaus 

adalah menyatakan bahwa terjadinya ovulasi adalah 14 hari 

sebelum siklus haid yang akan datang. Sedangkan dr. Ogino 

berpendapat bahwa tidak selalu ovulasi itu terjadi pada 14 hari 

sebelum siklus haid berikutnya, tetapi dapat terjadi antara hari ke 

12 atau hari ke 16 sebelum haid berikutnya. Berdasarkan hasil 

penelitian dr. Knaus dan dr. Ogino ini akhirnya dijadikan dasar 

dari keluarga berencana alamiah Sistem Kalender 
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 Metode Keluarga Berencana Alamiah Sistem Pantang 

Berkala ini akan efektif bila dilakukan dengan tertib, sehingga 

pasangan sudah sadar bahwa tidak boleh bersenggama pada 

tanggal-tanggal datangnya masa subur. Metode ini tidak 

menimbulkan tidak menimbulkan efek samping, Namun yang 

paling penting dan perlu diketahui adalah ibu harus tahu kapan 

masa suburnya. 

 

A. Pengertian Kontrasepsi Pantang Berkala 

Adalah suatu metode kontrasepsi sederhana dimana 

pasangan suami-istri menghindari atau tidak melakukan 

hubungan seksual pada masa subur. 

 

B. Manfaat Metode Pantang Berkala  

1. Manfaat Kontrasepsi 

1. Murah dan terjangkau karena tidak ada biaya sama 

sekali 

2. Tidak menimbulkan efek samping, karena tidak 

memasukan obat-obat apapun kedalam tubuh 

3. Dipakai sebagai metode kontrasepsi dengan 

menghindari hubungan seksual di masa subur. 

2. Manfaat Non Kontrasepsi 

4. Suami lebih terlibat dalam Keluarga Berencana 

metode pantang berkala, yaitu dengan adanya 

komitmen kedua pasangan untuk tidak melakukan 

hubungan seksual di masa subur 

5. Menambah pengetahuan kedua pasangan  terhadap 

sistem reproduksi  
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6. Memfasilitasi hubungan pasangan suami-istri, 

dengan melalui komunikasi 

7. Pengetahuan tentang masa subur/ovulasi dapat 

digunakan pasangan suami – istri yang 

menginginkan keturunan. 

 

C. Efektifitas Metode Pantang Berkala 

Sebelum merencanakan menggunakan Metode Pantang 

Berkala maka terlebih dahulu pasangan suami –istri harus 

mengetahui tentang “masa subur”, sedangkan masa subur 

setiap perempuan itu tidak sama. Oleh karena itu perlu 

dilakukan pengamatan/ pencatatan terhadap siklus haid 

minimal 6x siklus haid dan untuk mendapatkan hasil yang 

lebih baik pengamatan dapat dilakukan sampai dengan 9x 

siklus haid. 

Untuk meningkatkan keefektifan metode Pantang 

berkala, sebaiknya metode ini dapat digunakan bersama – 

sama dengan metode kontrasepsi yang lain, misalnya dengan 

menggunakan kondom.  

 

D. Keuntungan Metode Pantang Berkala 

Keuntungan menggunakan kontrasepsi pantang berkala 

adalah sebagai berikut... 

1. Metode Pantang Berkala dapat digunakan oleh semua 

perempuan yang dalam kondisi sehat 

2. Dalam pelaksanaanya metode pantang berkala sangat 

mudah dan sederhana 

3. Metode pantang berkala hanya menghindari 

berhubungan seksual pada masa subur, tetapi tidak 
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mengganggu pada saat pasangan suami – istri 

melakukan hubungan seksual 

4. Untuk menggunakan metode pantang berkala tidak 

memerlukan pemeriksaan khusus, ataupun tidak perlu 

tempat pelayanan khusus 

5. Metode pantang berkala dapat menghindari resiko yang 

timbul karena efek dari kontrasepsi yang menggunakan 

alat, bahan, dan obat 

 

E. Keterbatasan Metode Pantang Berkala 

Keterbatasan yang dimiliki oleh metode keluarga alamiah 

Pantang berkala ini adalah : 

1. Penggunaan bersama kontrasepsi lain menjadikan 

metode pantang berkala menjadi lebih efektif  

2. Harus ada komitmen dan komunikasi serta disiplin 

antara pasangan suami-istri dalam menggunakan 

metode pantang berkala     

3. Pasangan suami – istri harus mengetahui secara tepat 

masa suburnya, dengan mengamati siklusnya minimal 

selama 6 kali haid secara berturut-turut lebih baik kalau 

observasi siklus sampai 12 bulan 

4. Dengan metode pantang berkala ini pasangan suami-istri 

tidak dapat melakukan hubungan seksual setiap saat bila 

menginginkan          

5. Untuk dapat menerapkan pantang berkala dengan benar 

perlu adanya contoh-contoh dan konseling secara intens  

6. Pasangan (istri) yang mempunyai siklus tidak teratur akan 

sulit menggunakan metode pantang berkala.        
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7. Mediator atau tenaga terlatih non medik diperlukan 

untuk kesinambungan adanya informasi dan komunikasi. 

8. Tidak memberi perlindungan terhadap penularan 

Penyakit Menular Seksual. 

 

F. Metode Pantang Berkala tidak efektif apabila  

Penggunaan metode pantang berkala dapat menjadi 

tidak efektif bila didapatkan beberapa hal seperti berikut :   

1. Cara menentukan masa subur yang tidak benar, atau 

menentukan masa subur hanya pada satu kali siklus haid 

(sebaiknya minimal 6x siklus haid, lebih baik 12x siklus) 

2. Menentukan masa subur/ovulasi tidak didasarkan pada 

kemampuan hidup sel sperma dalam saluran reproduksi 

(sperma mampu bertahan hidup selama 3 hari di saluran 

reproduksi) 

3. Adanya anggapan bahwa pengeluaran darah saat ovulasi 

adalah darah haid, sehingga menyebabkan salah dalam 

memperhitungkan masa subur 

4. Cara menentukan hari pertama haid yang salah, karena 

tidak dihitung di hari pertama haid, tetapi dihitung pada 

saat hari setelah berakhirnya haid 

5. Perempuan yang mempunyai pasangan tetapi tidak mau 

bekerja sama (berpantang) untuk tidak melakukan 

hubungan seksual pada saat masa subur. 

 

G. Yang dapat menggunakan Metode Pantang Berkala 

untuk keperluan kontrasepsi 

1. Semua perempuan dengan paritas berapapun termasuk 

nulipara 
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2. Perempuan yang mempunyai perilaku merokok 

3. Perempuan dengan berat badan berlebih (gemuk) 

ataupun kurus 

4. Perempuan dengan alasan kesehatan karena menderita 

penyakit tertentu yang tidak dapat menggunakan 

kontrasepsi hormonal, dengan bahan kimia ataupun alat 

dalam rahim 

5. Pasangan suami istri yang mempunyai filosofi atau 

alasan agama dan tidak berkenan menggunakan metode 

kontrasepsi lain 

 

H. Sebab kegagalan dalam Metode Pantang Berkala 

1. Kurang pengetahuan untuk menentukan masa subur 

2. Mengambil resiko (Taking a chance) 

3. Kemampuan membuahi sperma lebih dari 3x24 jam 

4. Ovulasi yang tidak teratur ( wanita muda sering ovulasi 

lebih cepat) 

5. Ovulasi terjadi 2 kali (pada fase hyperthermic dari satu 

siklus) 

 

I. Cara menentukan masa subur 

Selain kemampuan menentukan masa subur, perlu 

diketahui bahwa kemampuan hidup sel telur setelah ovulasi 

adalah 24 jam, sedangkan kemampuan hidup sperma dalam 

saluran reproduksi adalah 3x 24 jam 

1. Haid dengan siklus pendek (23 hari) 

Hari pertama haid dalam siklus 23 hari jatuh pada 

tanggal 1 (hari ke-1), lama haid 4 hari dan ovulasi terjadi 

pada hari ke 14 sebelum haid yang akan datang yang 
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jatuh pada tanggal 9. Sehingga masa subur terjadi 2 hari 

sebelum ovulasi yang jatuh pada tanggal 7 dan 8 dan 2 

hari setelah ovulasi yang jatuh pada tanggal tanggal 10, 

11 setelah ovulasi) 

 

2. Haid teratur dengan siklus normal (28 hari) 

Hari pertama haid dalam siklus 28 hari jatuh pada 

tanggal 1 (hari ke-1) dan ovulasi terjadi pada hari ke 14 

sebelum haid yang akan datang yang jatuh pada tanggal 

14. Sehingga masa subur terjadi 2 hari sebelum ovulasi 

yaitu tanggal 12 dan 13 dan sesudah ovulasi yaitu 

tanggal 15, 16   
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3. Haid dengan siklus panjang (35 hari) 

Hari pertama haid dalam siklus 35 hari jatuh pada 

tanggal 1 (hari ke-1) dan ovulasi terjadi pada hari ke 14 

sebelum haid yang akan datang yang jatuh pada tanggal 

21. Sehingga masa subur terjadi 2 hari sebelum ovulasi 

yaitu tanggal 19,20 kemudian 2 hari setelah ovulasi yang 

jatuh pada  tanggal 22 dan 23 

 

4. Haid yang tidak teratur 

Yaitu dengan mencatat minimal 6x siklus haid sampai 12 

siklus haid. Kemudian dari siklus terpendek – 18 (sebagai 

hari pertama masa subur) dan siklus terpanjang – 11 

(sebagai hari terakhir masa subur). Misalnya siklus 

terpendek 25 hari – 18 = 7 dan siklus terpanjang – 11 = 

20, sehingga tanggal 7 sampai tanggal 20 adalah masa 

subur pada siklus haid yang tidak teratur. 
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J. Cara penggunaan Metode Pantang Berkala 

1. Pasangan suami-istri berkomitmen dan bekerja sama 

untuk mematuhi tatacara menggunakan Metode 

Keluarga Berencana Metode Pantang Berkala 

2. Untuk menentukan masa subur hendaknya pasangan 

suami-istri didampingi oleh tenaga terlatih agar betul 

menentukan masa suburnya 

3. Pasangan suami-istri mencatat siklus haidnya minimal 6x 

siklus atau sampai 12x siklus haid secara berturut-turut. 

4. Adanya motivasi dan disiplin suami-istri untuk tidak 

melakukan senggama pada saat memasuki masa subur 

5. Hanya diperbolehkan melakukan senggama pada hari – 

hari aman. 

6. Metode Pantang berkala menjadi lebih efektif apabila 

dikombinasi dengan metode kontrasepsi yang lain. 
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METODE OVULASI/OVULATION METHOD  

Freya Nazera Iskandar, SST, M.Tr.Keb. 
 
 

A. Pengertian Metode ovulasi billings 

Metode ovulasi billings (MOB) atau biasa disebut metode 

lendir serviks, dikembangkan oleh Dr. John J Billings dan 

istrinya Dr. Evelyn L Billings di Melbourne, Australia. Metode 

ini mulai diperkenalkan ke publik sejak tahun 1966 dan terus 

dikembangkan sampai akhirnya tersebar keseluruh dunia 

dan dapat digunakan (Daryanti & Lina, 2021). 

Metode ovulasi billings merupakan suatu metode 

manajemen kesuburan yang dapat membantu para wanita 

mengenali sinyal alami kesuburan tubuhnya melalui 

pengamatan lendir serviks dan perubahan rasa pada vulva 

menjelang hari-hari ovulasi dengan mengidentifikasi waktu 

subur dan tidak subur dalam siklusnya (Jalilah & ruly, 2020). 

 

B. Pengamatan masa subur dan masa tidak subur  

Pengamatan lendir serviks dijadikan sebagai penentu 

kesuburan pada metode ovulasi billings sebab lendir subur 

melindungi sel-sel sperma sehingga dapat mempertahankan 

daya pembuahan 3-5 hari (saat ada lendir). Tanpa adanya 

lendir subur, sel – sel sperma cepat rusak sekalipun hanya 

hitungan menit, sperma akan lumpuh bila dalam lingkungan 

vagina yang asam.. Ada empat macam lendir serviks yang 

diproduksi akibat pengaruh hormon progesteron dan 
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estrogen dalam tubuh berupa lendir serviks S, L, P dan G bila 

diamati dibawah mikroskop. Lendir S dan P timbul akibat 

adanya hormon estrogen yang memicu lendir subur, 

sedangkan hormon P dan G timbul akibat adanya hormon 

progesteron yang memicu lendir tak subur 

(Nurcholish,Ahmad dkk . 2015). 

Ciri lendir subur : bening, licin seperti pelumas, bisa 

direntangkan seperti putih telur mentah warnanya pun 

bervariasi kadang keruh, merah, merah jambu / cokelat 

karena pengaruh bercak darah yang muncul tepat sebelum 

ovulasi. Ciri lendir tidak subur : pekat, lengket, tidak bisa 

direntangkan tetapi bisa dipisahkan. 

Lendir subur akan muncul di permukaan vagina antara 5 

– 7 hari sebelum ovulasi, ovulasi peristiwa keluarnya sel telur 

dari ovarium dan siap untuk dibuahi. Keadaan ini disebut 

masa subur, masa paling subur biasanya terjadi sehari 

setelah ovulasi atau pada saat ovulasi. Sedangkan, lendir tak 

subur muncul 3 hari setelah ovulasi sampai menjelang 

menstruasi. Menstruasi terjadi 14 hari setelah ovulasi, lama 

menstruasi kisaran 3 – 6 hari. Lendir tak subur muncul 

setelah menstruasi kira-kira 5 hari, kemudian berganti lagi 

menjadi lendir subur.  

Keadaan pola lendir serviks seperti ini dapat dikenali 

oleh masing-masing perempuan dengan merasakan 

perubahan lendir pada vulva tiap siklusnya. Maka bisa dilihat 

pada siklus menstruasi yang 28 hari, setengah nya adalah 

masa pantang untuk berhubungan seks karena masa subur 

dan sisanya masa tak subur yang dianjurkan untuk 

melakukan hubungn seks (Sirait. 2021 dan Billings, 2016). 
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Pola siklus masa subur dan tidak subur (Farrer, Helen 

dan Jalilah & ruly 2020). 

 

Gambar : Siklus Masa subur & Masa tidak subur 

Melihat pola siklus diatas, dapat diidentifikasi bahwa 

wanita dapat memperkirakan masa ovulasi / subur dengan 

cukup akurat dengan mengamati : 

a. Hari – hari kering, setelah menstruasi selesai maka 

wanita mempunyai 1 atau beberapa hari tidak terlihat 

adanya lendir & daerah vagina terasa kering 

b. Hari – hari basah, ketika terlihat adanya lendir sebelum 

ovulasi maka ibu dikatakan masa subur dimana terasa 

lendir yang lengket, kental dan vagina terasa basah 

c. Hari puncak, hari terakhir adanya lendir licin, mulus dan 

perasaan basah.  
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Sedangkan, keadaan lendir serviks nya dalam tiap 

siklusnya berupa : 

1. Fase 1 : menstruasi hari ke 1-5, lendir dapat ada dan 

tidak ada tertutup oleh darah mens 

2. Fase 2 : pasca menstruasi hari ke 6 – 10, tidak ada lendir 

atau hanya sedikit sekali 

3. Fase 3 : awal pra ovulasi hari ke 11 – 13, lendir keruh 

kuning atau putih dan kental 

4. Fase 4 : fase ini disebut fase puncak hari ke 14 – 17, 

lendir jernih, bening,  licin, dan dapat diregangkan 

5. Fase 5 : pasca ovulasi hari ke 18 – 21, lendir sedikit, 

keruh, kental  

6. Fase 6 : akhir pasca ovulasi dan segera masuk pra 

menstruasi kembali 

(Amalia, Merlly . 2017) 

 

C. Syarat - syarat terjadinya kesuburan  

1. Terjadinya ovulasi yang memuaskan 

2. Saluran ovum yang sehat maka akan terjadi pertemuan 

sel sperma dengan ovum dalam perjalanannya. Setelah 

terjadi konsepsi, saluran ovum akan memberikan gizi dan 

membentuk embrio menuju rongga rahim dan 

berimplantasi 

3. Saat terjadi implantasipun maka keadaan endometrium 

pun sehat 

4. Kegunaan leher serviks yang memadai pun digunakan 

untuk menghasilkan lendir sehingga dapat membantu 

perjalanan sel sperma menuju saluran ovum. 
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D. Kelebihan Metode Ovulasi Billings 

1. Mudah digunakan untuk mencegah kehamilan  

2. Dalam kendali wanita 

3. Metode alami dengan mengamati tanda –tanda 

kesuburan  

4. Memberikan kesempatan kepada pasangan menyentuh 

tubuhnya 

5. Tidak memerlukan biaya 

6. Meningkatkan kesadaran terhadap perubahan pada 

tubuh   

(Amalia, Merlly . 2017) 

 

E. Keterbatasan  

Sebagai metode keluarga berencana (KB) alami 

mempunyai beberapa efek keterbatasan : 

1. Tidak cocok untuk wanita yang memiliki siklus menstruasi 

yang tidak teratur tiap bulannya 

2. Membutuhkan komitmen  

3. Tidak efektif bila digunakan sendiri, alangkah lebih 

baiknya dikombinasikan dengan metode kontrasepsi 

lainnya (misal dengan simptothermal) 

4. Wanita yang menghasilkan sedikit lendir 

5. Wanita yang memiliki infeksi saluran reproduksi dapat 

menyamarkan tanda – tanda kesuburan  

(Corniawati.  2017) 
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F. Hal yang mempengaruhi lendir serviks  

Keadaan lendir serviks pada wanita dapat dipengaruhi 

oleh : 

1. Wanita yang menyusui 

2. Penggunaan kontrasepsi hormonal 

3. Penggunaan produk kesehatan wanita yg dimasukan 

dalam alat reproduksi / pengguna spermisida  

4. Perimenopause 

5. Operasi serviks dengan cryotherapy atau electrocautery 

6. Adanya vaginitis & infeksi menular seksual (IMS) 

 

G. Instruksi pengamatan pada wanita pengguna ovulasi 

billings 

Petunjuk pengamatan pada wanita pengguna metode 

ovulasi billing, berupa : 

1. Wajib mengenali pola kesuburan dan pola dasar 

ketidaksuburan  

2. Cara mengenali masa subur dengan memantau lendir 

serviks yang keluar dari vagina. Pengamatan dilakukan 

tiap hari sepanjang pemantauan dan wajib dicatat pada 

malam harinya  

3. Memeriksa lendir dengan jari tangan atau tisu diluar 

vagina serta amati perubahan perasaan kering dan 

basah yang dialami 

4. Pasangan suami istri dianjurkan untuk tidak melakukan 

hubungan seksual minimal selama satu siklus yang 

berguna untuk mengetahui jenis lendir normal pada pola 

subur maupun tidak subur 
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5. Saat hari – hari kering ( tidak ada lendir ) setelah 

terjadinya menstruasi maka hubungan seksual tergolong 

aman pada dua hari setelah menstruasi . 

6. Lendir basah, jernih, elastis menunjukan masa subur 

(dilarang berhubungan seksual) namun lendir kental, 

keruh, kuning dan lengket menunjukan masa tidak subur  

maka dianjurkan untuk bersenggema. 

7. Berikan tanda (√) pada hari terakhir adanya lendir 

bening, licin dan elastis. Saat ini berupa hari puncak 

dalam pola subur ( fase paling subur) 

8. Dilarang berhubungan seks dilanjutkan hingga tiga hari 

setelah puncak subur untuk menghindari terjadi ovulasi / 

pembuahan 

9. Periode tidak subur dimulai pada hari lendir kering ketika 

empat hari setelah puncak subur sehingga berhubungan 

seksual dapat dilakukan sampai datang menstruasi 

berikutnya  

(Jalilah & Ruly, 2020 dan Rokayah dkk. 2021) 
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Glosarium 
Cryotherapy  : prosedur pembekuan jaringan di permukaan 

kulit / mukosa   

Electrocautery  :   prosedur menghilangkan jaringan abnormal di 

kulit maupun menghentikan perdarahan 

Embrio  : zigot merupakan tahap awal setelah 

pembuahan 

Endometrium  : jaringan yang melapisi dinding rahim. Sebelum 

menstruasi, endometrium akan menebal untuk 

menjadi tempat menempelnya sel2 telur yang 

telah dibuahi. Bila sel telur tidak dibuahi, 

endometrium akan luruh maka akan keluar 

dari tubuh sebagai darah menstruasi 

Implantasi  : tahap reproduksi wanita dimana embrio 

menuju ke dinding uterus  

IMS  : infeksi menular seksual  

Konsepsi  :  proses terjadinya kehamilan ketika sel sperma 

bertemu dgn sel telur 

Menstruasi  :  keluarnya darah dari vagina yang terjadi 

sebagai dampak dari adanya siklus bulanan 

yang dialami wanita 

Nidasi  : masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi 

pada stadium blastula pada dinding uterus, jika 

nidasi terjadi maka disebut kehamilan 

Ovulasi  :  proses pelepasan telur yang telah matang dari 

dalam rahim untuk kemudian berjalan menuju 

tuba falopi untuk dibuahi 

Ovum : sel telur / sel reproduksi pada wanita 

Perimenopause  :  waktu transisi alamiah pada tubuh wanita yang 

menuju menopause, kondisi ini menandai 

akhir dari aktifnya reproduksi wanita 
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Serviks  :  leher rahim 

Spermisida  :  alat kontrasepsi yang bekerja dengan cara 

membunuh / menghentikan pergerakan 

sperma sehingga tidak dapat membuahi sel 

telur 

Vaginitis  : radang pada vagina  

Vulva  :  area reproduksi wanita yang mencakup semua 

bagian luar dari alat kelamin wanita. 
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METODE SYMPTOTHERMAL  

Nurul Jannatul Wahidah, SST., M.Kes. 

 

 

A. Pendahuluan 

Ada beberapa pasangan yang lebih memilih 

menggunakan Metode Keluarga Berencana Alamiah (KBA) 

karena alasan medis ataupun alasan moral untuk menunda 

kehamilan. Metode keluarga berencana alamiah (KBA) yang 

masih digunakan oleh beberapa pasangan usia subur sampai 

saat ini yakni Koitus Interuptus,  Metode Lendir Serviks, 

metode Suhu Basal, dan Metode simtotermal. Metode 

simptothermal adalah metode kontrasepsi yang 

mengkombinasikan metode Lendir Serviks dan Metode Suhu 

Basal. Artinya pada saat seorang pasangan usia subur 

memilih untuk menggunakan metode simptothermal, mereka 

harus berkomitmen untuk bisa mengenali masa suburnya 

dengan mengenali perubahan lendir serviks mengukur dan 

suhu badannya secara bersamaan. Metode simptothermal 

lebih efektif daripada seorang pasangan usia subur hanya 

menggunakan salah satu metode keluarga berencana 

alamiah saja. Diharapkan ketika menggunakan metode ini 

bersama-sama, maka tanda-tanda dari satu dengan yang 

lainnya akan saling melengkapi. 
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B. Manfaat Metode Simptothermal 

Seperti halnya metode keluarga berencana alamiah yang 

lain, metode simptothermal memiliki manfaat sebagai alat 

kontrasepsi maupun konsepsi. Adapun manfaat metode 

simptothermal sebagai alat kontrasepsi adalah mencegah 

kehamilan dengan tidak melakukan hubungan seksual ketika 

masa subur. Sedangkan manfaat sebagai konsepsi digunakan 

ketika menginginkan kehamilan dengan melakukan 

hubungan seksual ketika masa subur (Affandi, 2014). 

 

C. Mekanisme Metode Simptothermal Sebagai 

Kontrasepsi 

Perubahan karakteristik mukosa serviks dan perubahan 

suhu tubuh dapat dijadikan sebagai indikator kesuburan 

seorang wanita karena perubahan pada keduanya 

tergantung dari tingkat sirkulasi estrogen dan progesterone 

dalam tubuh (Saporosi, 2016). Secara singkatnya dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Masa Menstruasi 

Dalam siklus menstruasi wanita yang terjadi secara 

siklik, pada hari ke 1-5 estrogen dan progesterone dalam 

jumlah yang sangat kecil, dan diwaktu yang bersamaan 

endometrium yang telah menebal mengalami peluruhan 

akibat adanya sel telur yang tidak terbuahi oleh sperma.  

Pada masa ini yang terlihat di vagina adalah adanya 

keluaran darah haid. Fase ini kita kenal dengan istilah 

menstruasi. 
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2. Masa Hari-Hari Kering 

Setelah darah haid bersih, pada hari ke 6-8 dalam 

siklus menstruasi, estrogen dan progestron dalam tubuh 

wanita masih dalam jumlah yang sedikit, dan pada masa 

ini tidak terlihat adanya lendir dan vagina terasa kering. 

Fase ini kita sebut dengan masa hari-hari kering dan 

seorang pasangan usia subur diperbolehkan untuk 

melakukan hubungan seksual.  

3. Masa Hari-Hari Subur 

Pada hari ke 9 - hari ke 15 dalam siklus menstruasi, 

ovarium mulai mensekresikan estrogen dalam jumlah 

yang lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Pada 

masa ini juga vagina mulai mensekresikan lendir yang 

berubah-ubah, diawali dengan lendir yang kental, 

kemudian dilanjutkan dengan lendir yang licin dan 

semakin licin ketika puncak sekresi estrogen. Perubahan 

suhu tubuh pada seorang wanita di masa ini juga 

semakin meningkat dari hari ke hari. Fase ini kita sebut 

dengan masa hari-hari subur dan pasangan usia subur 

tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual, 

karena potensi hamil tinggi. 

4. Masa Hari Puncak Subur 

Pada hari ke 16 (1 hari setelah puncak estrogen 

terjadi), karena adanya negative feedback dari estrogen, 

hipofisis anterior mensekresikan Luteinizing Hormon 

dalam jumlah yang sangat besar (LH Surge), hormone 

estrogen semakin menurun, sedangkan hormone 

progesterone mulai naik, akibatnya pada masa ini lendir 

juga menjadi semakin licin,bening, encer, dan elastis. 
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Perubahan suhu tubuh juga masih meningkat. Fase ini 

kita sebut dengan masa Hari Puncak Subur dan 

pasangan usia subur tidak boleh melakukan senggama 

karena potensi hamil sangat tinggi. 

5. Masa Akhir Hari Subur 

Pada hari ke 17-19 Progesteron akan semakin 

meningkat, lendir serviks juga masih terlihat pada vagina 

namun konsistensinya menjadi lengket dan tidak licin. 

Perubahan suhu tubuh menjadi sangat fluktuatif dan 

naik turun dari pada sebelumnya. Fase ini kita sebut 

dengan masa akhir hari Subur. 

6. Masa Hari-Hari Kering 

Pada hari ke 20-hari ke 30 dalam siklus menstruasi 

wanita, seiring semakin banyaknya hormon progesteron 

yang disekresikan oleh korpus luteum. Secara 

bersamaan vagina juga akan menjadi kering dan tidak 

ada lendir yang keluar. Perubahan suhu tubuh juga 

fluktuatif dan berangsur menurun. Fase ini kita sebut 

sebagai masa hari-hari kering (Blackwell et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Billing Ovulation method cycle sheet example 

Sumber : fertility.com 
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D. Efektifitas Metode Simptotermal 

Parameter utama untuk mengevaluasi efektivitas suatu 

metode kontrasepsi adalah menentukan tingkat kegagalan 

atau tingkat kehamilan yang tidak diinginkan per 100 

pasangan usia subur dalam satu tahun (Aznar & Tudela, 

2020).  Beberapa penelitian mengatakan bahwa angka sekitar 

10-20 wanita akan hamil dari 100 pasangan setiap tahun. 

 

E. Kelebihan Metode Simptothermal 

1. Dapat digunakan oleh semua wanita usia subur yang 

memiliki siklus haid teratur 

2. Dapat digunakan oleh semua wanita usia subur tanpa 

ada ketentuan jumlah paritas 

3. Dapat digunakan oleh perempuan dengan alasan 

kesehatan tertentu yang tidak memungkinkan untuk 

menggunakan alat kontrasepsi hormonal dan atau alat 

kontrasepsi modern. Misalnya yakni wanita usia subur 

dengan hipertensi, varises, radang panggul, mioma uteri, 

dll. 

4. Dapat digunakan oleh pasangan dengan keyakinan 

tertentu yang tidak ingin menggunakan alat kontrasepsi. 

5. Dapat digunakan oleh pasangan yang termotivasi untuk 

mengobservasi, mencatat, dan menilai tanda gejala 

kesuburan. 

6. Tidak memiliki efek samping seperti pada penggunaan 

obat-obatan, dan penggunaan alat invasif. 

7. Harga ekonomis  

8. Meningkatkan hubungan kerjasama antar pasangan 
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9. Dapat langsung dihentikan apabila pasangan 

menginginkan kehamilan 

10. Tidak mengakibatkan penurunan hasrat seksual  

 

F. Kekurangan Metode Simptothermal 

1. Tidak cocok digunakan oleh wanita usia subur yang 

memiliki siklus haid tidak teratur 

2. Tidak cocok digunakan oleh wanita yang dari segi umur, 

paritas atau masalah kesehatan tertentu membuat 

kehamilan menjadi suatu kondisi resiko tinggi. 

3. Metode simptothermal menjadi kurang efektif jika 

pasangan usia subur tidak cermat atau melakukan 

kesalahan dalam menggunakan metode lendir serviks 

dan metode suhu basal tubuh. 

4. Pasangan usia subur harus mendapatkan pelatihan atau 

instruksi yang benar terkait penggunaan metode 

simptothermal. 
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Glosarium 
Mukosa Serviks :  Lendir yang keluar dari mulut rahim selama siklus 

reproduksi wanita . 

Kontrasepsi :  Cara untuk menghindari terjadinya kehamilan. 

Efektifitas : Kondisi yang berubah-ubah 

Komprehensif  :  Lengkap 

Puncak subur :  Hari paling utama yang memungkin terjadinya 

kehamilan 

Hipofisis : Kelenjar pituaitari atau kelenjar yang berfungsi 

mengatur hormonal dalam tubuh 

Hipertensi : Keadaan dimana tekanan darah seseorang lebih 

dari 140/90 mmHg 

Invasif  :  Suatu tindakan atau prosedur pemberian terapi 

atau pengobatan yang dapat memengaruhi 

keutuhan jaringan.   
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COITUS INTERUPTUS  

Amrina Nur Rohmah, S.Tr.Keb., M.Keb. 

 

 

A. Definisi 

Coitus interruptus dikenal juga sebagai pull-out method 

atau withdrawal method yang merupakan sebuah metode 

kontrasepsi sederhana dimana pria mengeluarkan penisnya 

dari vagina, dan menjauhkan penisnya dari sekitar vulva 

sebelum terjadi ejakulasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah 

sperma memasuki vagina, sehingga mencegah kontak antara 

spermatozoa dan ovum dan mencegah terjadinya kehamilan.  

 

B. Instruksi Cara Melakukan 

1. Sebelum memutuskan untuk memilih kontrasepsi coitus 

interruptus pasangan harus membangun rasa saling 

mengerti dan harus mendiskusikan terkait pelaksanaan 

coitus interruptus  

2. Sebelum melakukan hubungan seksual, pria terlebih 

dahulu membersihkan penis, terutama apabila ingin 

mengulang hubungan seksual setelah terjadi ejakulasi. 

Pria harus mengosongkan kandung kemih, membasuh 

hingga bersih, kemudian mengeringkan ujung penis 

untuk memastikan tidak ada sisa sperma yang tertinggal 

di penis. 
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3. Pada saat melakukan hubungan seksual, dan pria sudah 

merasa akan ejakulasi maka segera mengeluarkan penis 

dari liang vagina dan mengeluarkan cairan sperma di luar 

vagina. Dan pastikan sperma tidak mengenai bagian 

vulva 

4. Pastikan pria tidak terlambat mencabut penis dari vagina 

pada saat ejakulasi. 

5. Sebaiknya menghindari melakukan hubungan seksual 

pada masa subur. 

Pada saat melakukan 

hubungan seksual 

dan pria merasa akan 

mencapai klimaks 

atau ejakulasi 

Pria harus segera menarik 

penisnya keluar dari vagina 

dan ejakulasi dilakukan di luar 

dari vagina, yang perlu 

diperhatikan pada saat 

ejakulasi adalah memastikan 

cairan tidak mengenai 

genetalia eksternal (vulva).  

Apabila ingin 

melakukan hubungan 

seksual lagi setelah 

terjadi ejakulasi 

Pria sebaiknya berkemih 

terlebih dahulu untuk 

memastikan tidak ada semen 

dan sperma pada saluran 

urethra. Kemudian bilas bersih 

dan keringkan dengan 

handuk/tissue pada bagian 

kepala penis untuk 

memastikan tidak ada sisa 

sperma yang tertinggal. 
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C. Saran Tambahan Bagi Pengguna Metode Coitus 

Interuptus 

Mempelajari 

penggunaan metode 

coitus interruptus 

secara tepat 

membutuhkan waktu 

Menyarankan kepada pasangan 

untuk menggunakan metode 

kontrasepsi lain sampai pria 

merasa bahwa ia dapat 

menggunakan metode coitus 

interuptus dengan benar setiap 

melakukan hubungan seksual 

dengan pasangan. 

Terdapat 

perlindungan yang 

lebih efektif untuk 

mencegah 

kehamilan.  

Beberapa pria mungkin mengalami 

kesulitan dalam melakukan metode 

coitus interruptus. Oleh karena itu 

dapat menggunakan pil kontrasepsi 

darurat 

Beberapa pria 

mungkin mengalami 

kesulitan pada saat 

menggunakan coitus 

interruptus. 

Pria yang tidak dapat secara 

konsisten memprediksi kapan 

ejakulasi akan terjadi atau pria yang 

mengalami ejakulasi dini  

 

D. Kelebihan 

Metode coitus interruptus memiliki kelebihan diantaranya: 

1. Efektif bila dilakukan dengan benar 

2. Tidak mengganggu produksi ASI 

3. Dapat digunakan sebagai pendukung metode KB lainnya 

4. Tidak terdapat efek samping 

5. Dapat digunakan setiap waktu sebagai metode 

kontrasepsi utama ataupun cadangan 



54 I ....masa kini 

6. Tidak memerlukan biaya 

7. Tidak memerlukan persediaan atau kunjungan klinik 

8. Tidak memerlukan waktu pemulihan kembalinya 

kesuburan apabila menggunakan metode kontrasepsi 

coitus interruptus  

9. Meningkatkan keterlibatan suami dalam kegiatan 

keluarga berencana 

10. Meningkatkan bounding dan rasa saling pengertian antar 

pasangan 

 

E. Kekurangan 

1. Tidak melindungi pasangan terhadap penyakit menular 

seksual 

2. Efektivitas sangat bergantung pada kesediaan pasangan 

untuk melakukan coitus interruptus setiap melakukan 

aktivitas hubungan seksual 

3. Efektivitas menurun apabila pasangan akan melakukan 

hubungan seksual yang ke 2 atau ke 3 dan seterusnya 

dalam waktu yang berdekatan (dikhawatirkan ada 

sperma yang tertinggal di kepala penis) 

4. Mengurangi kenikmatan pada saat melakukan hubungan 

seksual. 

 

F. Indikasi  

Coitus interruptus tepat digunakan pada pasangan yang: 

1. Pasangan yang tidak memiliki metode kontrasepsi lain 

pada saat ingin melakukan hubungan seksual. 

2. Pasangan sedang menunggu untuk memulai metode 

kontrasepsi lain. 
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3. Pasangan yang melakukan hubungan seksual tidak 

teratur 

4. Pasangan yang membutuhkan metode pendukung 

5. Pasangan yang keberatan untuk menggunakan metode 

kontrasepsi lain baik dengan alasan Kesehatan ataupun 

kepercayaan. 

 

G. Kontra Indikasi 

1. Pria yang mengalami ejakulasi dini. 

2. Pria yang mengalami kelainan fisik ataupun psikologis 

3. Pria yang kesulitan untuk konsisten melakukan coitus 

interruptus setiap melakukan hubungan seksual, 

4. Pasangan kurang dapat berkomunikasi satu sama 

lainnya 

5. Pasangan tidak bersedia melakukan coitus interruptus. 
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Glosarium 
Coitus interruptus : Senggama terputus 

Pull-out method : Senggama terputus  

Withdrawal method : Senggama terputus 

Vagina : Saluran antara leher rahim dan alat 

kelamin perempuan; liang sanggama 

pada perempuan 

Vulva  : Alat kelamin perempuan bagian luar 

Penis : Kemaluan laki-laki; zakar 

Ejakulasi : Pemancaran ke luar (tentang mani) dari 

lubang zakar 

Ejakulasi dini : Ejakulasi yang terjadi dalam tempo 

relatif singkat atau cepat pada awal 

sanggama 

Spermatozoa : Sel mani yang apabila masuk ke dalam 

sel telur bisa menimbulkan 

pembuahan; sel jantan 

Ovum : Sel telur; sel reproduksi pada wanita 

ASI : Air Susu Ibu 

Bounding : Ikatan emosional yang terjalin dengan 

baik. 
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PIL KB KOMBINASI  

Risya Secha Primindari, S.Keb., Bd., M.Kes. 

 

A. Definisi 

Pil KB kombinasi adalah pil yang mengandung kombinasi 

antara hormon estrogen dan progesteron. Metode ini 

memiliki tingkat efektivitas yang tinggi (hampir sama dengan 

efektivitas tubektomi). Metode KB ini memiliki angka 

kegagalan sebesar 9% atau 1 orang dari 11 pemakai pil 

mengalami kehamilan. Konsumsi setiap hari sesuai cara 

penggunaan dan tidak ada riwayat kesalahan konsumsi akan 

meningkatkan efektivitas < 1 kehamilan per 100 wanita pada 

tahun pertama (3 per 1000 wanita). 

 

B. Cara Kerja Pil KB Kombinasi  

Bekerja terutama dengan mencegah pelepasan sel telur 

dari ovarium (ovulasi), mencegah implantasi, mengentalkan 

lendir serviks sehingga sulit dilalui sperma, pergerakan tuba 

terganggu sehingga mengganggu pergerakan sel telur. 

 

C. Jenis Pil KB Kombinasi 

1. Monofasik 

  Pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet yang berisi 

hormon aktif estrogen/progestin dalam dosis yang sama, 

dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. 
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2. Bifasik 

  Pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet yang berisi 

hormon aktif estrogen/progestin dengan 2 dosis yang 

berbeda, dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. 

3. Trifasik  
  Pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet yang berisi 

hormon aktif  estrogen/progestin dengan 3 dosis  yang  

berbeda, dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1. Skema pil kombinasi (putih = progestin, hitam = 

esterogen) 

 

D. Kelebihan, Efek Samping, dan Resiko Kesehatan 

1. Kelebihan 

a. Siklus haid menjadi teratur 

b. Tidak mengganggu hubungan seksual 

c. Kesuburan bisa kembali segera setelah penggunaan 

pil dihentikan 

d. Dapat dihentikan penggunaannya kapan saja  

e. Membantu melindungi terhadap : kanker ovarium, 

kanker endometrium, penyakit radang panggul, kista 

ovarium, dan anemia defisiensi besi. 

 

 
Bebas Hormon 

 
   

Bebas Hormon 
 

   
Bebas Hormon 
 

Monofasik 

 

  
 

Bifasik 

  
Trifasik 
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f. Mengurangi : nyeri haid, gejala PCOS (perdarahan 

tidak teratur, jerawat, pertumbuhan rambut 

berlebihan di wajah dan badan), gejala 

endometriosis (nyeri panggul, perdarahan tidak 

teratur). 

2. Efek Samping 

a. Merubah pola perdarahan haid (darah lebih sedikit 

dan hari lebih pendek, haid tidak teratur, bahkan 

tidak haid) 

b. Sakit kepala, pusing, mual 

c. Nyeri payudara 

d. Kenaikan berat badan 

e. Meningkatkan tekanan darah  

f. Tidak melindungi dari Infeksi Menular Seksual (IMS) 

3. Resiko Kesehatan 

Jarang terjadi : Pembekuan darah pada pembuluh vena 

kaki atau paru-paru (trombosis vena atau emboli paru). 

Sangat jarang terjadi : Stroke, serangan jantung. 

 

E. Indikasi dan Kontraindikasi Pil KB Kombinasi 

Tabel 1. Indikasi dan kontraindikasi pil KB kombinasi 

Indikasi Kontraindikasi 

a. Usia reproduksi 

b. Telah memiliki anak/belum 

c. Gemuk/kurus 

d. Setelah melahirkan dan tidak 

menyusui eksklusif 

e. Pasca keguguran, aborsi, 

kehamilan ektopik 

f. Anemia karena haid 

g. Nyeri haid hebat 

a. Hamil/diduga hamil 

b. Perdarahan pervaginam 

yang belum jelas 

penyebabnya 

c. Menyusui  

d. Penyakit hati akut 

(hepatitis) 

e. Penyakit jantung, stroke, 

atau tekanan darah 
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h. Siklus haid tidak teratur 

i. Riwayat kehamilan ektopik 

j. Kelainan payudara jinak 

k. Kencing manis tanpa 

komplikasi pada ginjal, 

pembuluh darah, mata, dan 

saraf 

l. Penderita HIV, baik dalam 

terapi ARV maupun tidak 

>180/110 mmHg 

f. Perokok dengan usia >35 

tahun 

g. Riwayat gangguan 

pembekuan darah/kencing 

manis >20 tahun 

h. Migrain dan gejala 

neurologis fokal (riwayat 

epilepsi) 

i. Kanker payudara atau 

riwayat kanker payudara 

j. Sering lupa menggunakan 

pil 

 

F. Cara Penggunaan 

Pil kombinasi bisa digunakan setiap saat dan tidak 

sedang hamil. Kondisi klien yang berbeda menyebabkan 

beberapa perbedaan waktu dimulainya penggunaan. 

Keadaan Klien Waktu mulai 

Siklus haid 

teratur dan 

kontrasepsi 

sebelumnya 

kontrasepsi 

non-hormonal 

 Pil kombinasi diberikan pada hari ke 1-5 

siklus haid (tidak perlu tambahan metode 

kontrasepsi lain).  
 Jika pemberian melebihi hari ke 5 siklus 

haid, memerlukan metode kontrasepsi lain 

selama 7 hari pertama, atau hindari 

berhubungan seksual selama 7 hari. 

Tidak haid 

(amenorea) 

(bukan karena 

menyusui atau 

pasca 

persalinan) 

Dapat diberikan setiap saat asal yakin tidak 

hamil. Memerlukan metode kontrasepsi 

tambahan selama 7 hari pertama, atau hindari 

berhubungan seksual selama 7 hari. 

Kontrasepsi 

sebelumnya 

adalah 

 Dapat segera diberikan. Jika kontrasepsi 

sebelumnya digunakan dengan benar dan 

dipastikan tidak sedang hamil, tidak perlu 
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kontrasepsi 

hormonal 

menunggu haid berikutnya dan tidak perlu 

menggunakan metode kontrasepsi 

tambahan. 
 Kontrasepsi sebelumnya adalah 

kontrasepsi suntikan, pil kombinasi dapat 

diberikan saat jadwal suntikan ulang. 

Pasca 

Keguguran 

 Segera diberikan (kurang dari 7 hari pasca 

keguguran) 
 Lebih dari 7 hari pasca keguguran, pil 

kombinasi diberikan kapan saja asal yakin 

tidak hamil. 

Menyusui Penuh (ASI Eksklusif) 

ASI eksklusif 

kurang dari 6 

bulan 

Pil kombinasi dapat diberikan 6 bulan setelah 

melahirkan atau ketika sudah tidak 

memberikan ASI eksklusif. 

ASI eksklusif 

lebih dari 6 

bulan 

 Belum haid, pil kombinasi bisa diberikan 

kapan saja setelah dipastikan tidak hamil.  
 Sudah haid, pil diberikan sesuai saran 

untuk wanita yang tidak menyusui dan 

siklus haid teratur. 

Tidak Menyusui Secara Penuh (non-ASI Eksklusif) 

Kurang dari 6 

minggu setelah 

persalinan 

Pil kombinasi dapat segera diberikan dan di-

minum 6 minggu setelah persalinan. 

Lebih dari 6 

minggu setelah 

persalinan 

 Belum haid, pil kombinasi bisa diberikan 

kapan saja setelah dipastikan tidak hamil.  
 Sudah haid, pil diberikan sesuai saran 

untuk wanita yang tidak menyusui dan 

siklus haid teratur. 

Tidak Menyusui  

Kurang dari 4 

minggu pasca 

persalinan 

Pil kombinasi bisa diberikan kapan saja pada 

hari ke 21-28 setelah persalinan. 

Lebih dari 4 

minggu pasca 

persalinan 

 Belum haid, pil kombinasi bisa diberikan 

kapan saja setelah dipastikan tidak hamil.  
 Sudah haid, pil diberikan sesuai saran 
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untuk wanita yang tidak menyusui dan 

siklus haid teratur. 

 

G. Instruksi pada Klien 

1. Pil kombinasi diminum setiap hari pada waktu yang sama 

2. Pil pertama diminum pada hari 1-7 siklus haid atau 

disesuaikan dengan cara penggunaan pada poin F. 

3. Pemakaian berdasarkan jumlah pil 

a. Paket 28 pil : jika paket 28 pil habis, langsung 

melanjutkan minum pil dari paket yang baru 

b. Paket 21 pil : jika paket 21 pil habis, sebaiknya 

tunggu  

c. 1 minggu baru kemudian mulai minum pil dari paket 

yang baru 

4. Klien muntah dalam waktu 2 jam setelah minum pil, 

minum pil yang lain (ulangi minum). 

5. Klien muntah hebat atau diare >24 jam setelah minum 

pil, jika keadaan memungkinkan dan tidak memperburuk 

keadaan klien, pil dapat diteruskan. 

6. Muntah dan diare berlangsung sampai 2 hari atau lebih, 

cara penggunaan mengikuti kondisi klien lupa minum pil. 

7. Klien lupa 1 pil (hari 1-21), minum segera pil yang terlupa 

begitu ingat, walau harus minum 2 pil pada hari yang 

sama. 

8. Klien lupa 2 pil atau lebih (hari 1-21), minum 2 pil setiap 

hari sampai sesuai dengan jadwal minum yang 

ditetapkan begitu ingat (gunakan metode kontrasepsi 

lain atau tidak melakukan hubungan seksual sampai 

paket pil tersebut habis). 
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9. Klien tidak haid, lakukan tes kehamilan. 

 

Tabel 2. Perhatian khusus untuk penggunaan pil kombinasi 

Keadaan  Saran 

Hipertensi Sistolik >160 mmHg, 

atau Diastolik >90 

mmHg 

Pil tidak boleh 

digunakan 

Kencing Manis Tanpa komplikasi Pil dapat 

diberikan 

Migrain Tanpa gejala 

neurologik fokal yang 

berhubungan dengan 

nyeri kepala 

Pil dapat 

diberikan 

Anemia bulan 

sabit 

 Pil jangan 

digunakan 
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Glosarium 
Perdarahan vagina  :  Semua pengeluaran darah dari vagina (merah 

muda, merah, atau coklat) yang memerlukan 

penggunaan perlindungan (pembalut, kain, 

atau tampon). 
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PIL KB PROGESTIN  

Ucik Nurul Hidayati, S.Tr.Keb., M.Kes. 

 
 

Akseptor dari Kontrasepsi secara garis besar 88,2% adalah 

bergender wanita dengan rentang usia 15-44 tahun (Britton et al., 

2020). Generasi pertama dari Progestin-only pills (POPs) memiliki 

dosis yang lebih rendah dibandingkan dengan pil kontrasepsi 

kombinasi, sehingga resiko yang ditimbulkan juga lebih rendah. 

Untuk keamanan penggunaan jangka Panjang juga cukup 

berbeda dibandingkan dengan alat kontrasepsi lainnya. 

Penggunaan alat kontrasepsi ini juga menuntut kedisiplinan 

akseptor, karena penggunaan setiap hari dan dapat disebut no 

hormone-free interval.  

Angka kegagalan penggunaan kontrasepsi ini <1% dengan 

konsumsi yang rutin di jam yang sama dan 7% angka kegagalan 

bagi mereka yang kurang disiplin. Kemasan dari mini pil ini 

seringkali berisi 28-42 butir pil yang harus dikonsumsi rutin 

meskipun masuk dalam siklus menstruasi sekalipun. Pil ini cocok 

bagi mereka yang masih dalam usia reproduksi dan 

menginginkan suatu metode kontrasepsi yang efektif selama 

periode menyusui. Bagi mereka yang sudah terdeteksi memiliki 

tekanan darah tinggi namun dengan batas <180/110 mmHg atau 

memiliki masalah pembekuan darah juga masih diperbolehkan 

memilih kontrasepsi ini (Poller et al., 1969). 
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A. Definisi 

Pil KB Progestin, banyak disebut sebagai mini pil, 

sebuah kontrasepsi oral yang berisikan hormon 

progesterone saja.  Pil ini mampu bereaksi memberikan 

perlindungan setelah pemakaian pertama kali dalam 2 

hari. Mini pil juga dapat diberikan pada wanita pasca 

keguguran. Bila klien, sebelumnya menggunakan 

kontrasepsi hormonal kemudian ingin beralih pada 

kontrasepsi ini, setelah dipastikan tidak hamil, maka tidak 

perlu menunggu masa haid berikutnya, maka ia 

diperbolehkan segera mengkonsumsi pil ini. Terdapat 

beberapa kemasan pil progestin, yakni : 

1. Kemasan isi 35 Pil 

Memiliki kandungan 300µg levonorgestrel atau 350µg 

noretindron. 

2.   Kemasan isi 28 pil 

Memiliki kandungan 75µg desogestrel. 

(Saifuddin, 2012) 

 

B. Mekanisme 

Kontrasepsi mini pil memiliki beberapa mekanisme 

untuk mengaktifkan dirinya sebagai alat kontrasepsi. 

1. Pil meningkatkan jumlah dan mengentalkan lendir 

serviks yang mencegah penetrasi dari sperma pada 

organ bawah Rahim.  

2. Pil ini juga mampu menekan ovulasi yang akan terjadi. 

Kondisi ini berbeda efek sampingnya pada setiap 

wanita, ditemukan terdapat 60% pengguna wanita 

dengan pil levonorgestrel yang mengalami anovulatory. 
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Ovulasi juga mampu ditekan 97% pada wanita yang 

menggunakan pil desogestrel. 

3. Endometrium juga mengalami transformasi lebih awal 

sehingga mempersulit proses implantasi dan 

mereduksi aktivitas silia pada tuba falopii sehingga 

perpindahan ovum menjadi lambat. 

4. Mini pil juga menekan sekresi gonadotropin dari 

sintesis steroid seks di ovarium.  

(Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare, 2009) 

 

 

C. Efektivitas 

Kontrasepsi pil progestin secara oral memiliki angka 

kegagalan yang cukup tinggi jika memang konsumsi yang 

dilakukan tidak sama untuk waktu minum setiap harinya. 

Efektivitas level obat masuk dalam sirkulasi darah kurang 

lebih bertahan hingga 22 jam. Tenaga Kesehatan juga 

penting mengingatkan kepada akseptor KB, untuk jangan 

sampai terlupa 1-2 tablet, dan juga jangan sampai terjadi 

gangguan gastrointestinal seperti muntah / diare, karena 

kemungkinan kehamilan akan sangat besar. Penggunaan 

obat mukolitik asetilsistein bersamaan dengan mini pil juga 

perlu dihindari, karena mukolitik dapat meningkatkan 

penetrasi sperma, sehingga akan mengganggu kemampuan 

kontraseptif.  

 

D. Keuntungan Penggunaan Kontrasepsi 

Pil kontrasepsi ini cocok diberikan untuk perempuan 

yang sedang menyusui namun masih ingin menggunakan 
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proteksi ganda. Dengan dosis yang rendah maka ada 

beberapa keuntungan menggunakan mini pil: 

1. Tidak menimbulkan resiko tromboemboli 

2. Cocok digunakan bagi penderita diabetes 

3. Kesuburan / fertilitas cepat Kembali 

4. Dapat dihentikan setiap saat  

5. Cocok bagi pengguna yang kontraindikasi dengan 

estrogen seperti mereka yang pengguna rokok 

menahun 

6. Nyaman dan mudah untuk digunakan 

Bagi wanita yang memilih untuk menggunakan pil ini 

dalam jangka Panjang, dapat digunakan hingga usia 55 

tahun sampai tingkat fertilitasnya secara alami akan 

menurun. Sebagai bahan pertimbangan, para wanita 

berusia lebih dari 50 tahun dan mengalami amenorrhoeic, 

mereka dapat melanjutkan penggunaan pil ini hingga 

melakukan pengecekan kadar FSH selama 6 minggu. Jika 

hasil pengukuran FSH >30 IU/I ini menandakan adanya 

kegagalan ovarium dan bisa melanjutkan penggunaan pil 

maksimal selama 1 tahun. 

 

 

E. Risiko 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pil ini tidak 

meningkatkan resiko kehamilan dengan penambahan 

berat badan maupun body mass index seorang wanita. Jika 

terjadi sebuah kehamilan, dalam penelitian menyebutkan 

hanya 1 dari 10 kehamilan yang memiliki resiko hamil 
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ektopik. Perlu adanya pertimbangan penggantian 

kontrasepsi jika para wanita merasa 

1. Perdarahan pervaginam yang tidak jelas penyebabnya 

2. Menggunakan obat tuberkulosis (rifampicin) atau obat 

epilepsi (fenitoin dan barbiturat) 

3. Memiliki Riwayat kanker atau menderita kanker 

payudara 

4. Mioma uterus (progestin dapat memicu pertumbuhan 

miom) 

5. Riwayat stroke (progestin dapat menyebabkan 

spasme pembuluh darah). Kurang lebih 30-60% 

wanita mengalami gangguan haid bisa berupa 

spotting dan amenorea pada 2-3 bulan pertama 

pemakaian kontrasepsi. Pil ini tidak melindungi diri 

seorang wanita dari infeksi menular seksual atau 

HIV/AIDS. Hirsutisme (tumbuhnya rambut atau bulu 

berlebihan di sekitar area wajah) juga dapat menjadi 

salah satu resiko yang terjadi, namun angka 

kejadiannya tidak banyak. Segera datang ke dokter / 

bidan  maupun tenaga kesehatan di klinik terdekat jika 

menjumpai masalah : 

6. Beberapa bulan mengalami haid teratur, kemudian 

terlambat, perlu dipertimbangkan kemungkinan 

adanya proses kehamilan. 

7. Mengalami keluhan bercak perdarahan disertai nyeri 

perut hebat, maka perlu dipikirkan adanya resiko 

kehamilan ektopik.  

8. Problem Mata, dimana akseptor merasakan 

kehilangan penglihatan dan pandangan kabur, nyeri 
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kepala hebat, maka perlu kewaspadaan adanya 

hipertensi maupun problem vaskuler lainnya. 
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Glosarium 
HIV  : Human Immunodeficiency Virus 

AIDS  : Acquired Immune Deficiency Syndrome 

FSH  : Follicle-Stimulating Hormone 
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PIL KB PRIA / DIMETHANDROLONE 

UNDECANOATE  
Fedelita Aistania Putri, S.Keb., Bd., M.Kes. 
 

 

Kontrasepsi hormonal untuk pria, dewasa ini memang masih 

dianggap sebuah hal yang tabu. Mayoritas pengguna kontrasepsi 

adalah pihak istri atau Wanita, pihak suami lebih sukar 

menentukan pilihan sehingga jumlah akseptor KB Pria jauh lebih 

rendah. Partisipasi pria / suami adalah bentuk tanggung jawab 

yang dilakukan dalam pelaksanaan program KB dan Kesehatan 

reproduksi, serta perilaku seksual yang sehat dan aman bagi 

dirinya sendiri, pasangan dan keluarga (Raidanti et al., 2019) . 

Selaras dengan adanya kemajuan penelitian dalam ilmu 

kedokteran, khususnya dalam bidang kontrasepsi, pilihan alat 

kontrasepsi bagi Pria bukan hanya terbatas pada kondom dan 

vasektomi saja. Pil kontrasepsi pria dengan kandungan rantai 

Panjang asam molekul sudah memasuki uji klinis dan terbukti 

efektif, aman dikonsumsi tanpa mengganggu gairah seksual pria 

(Wang & Swerdloff, 2010). Penggunaan androgen untuk menekan 

proses spermatogenesis sebenarnya telah diinisiasi oleh program 

perkembangan untuk penelitian kontrasepsi oleh di tahun 1970. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh WHO di tahun 1990 bekerja 

sama dengan CONRAD (Contraceptive Research and Development 

Program) mendapatkan 700 partisipan laki-laki sehat yang 

mendapatkan injeksi testosterone mingguan dan menghasilkan 
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2% saja tidak mencapai kondisi azoospermia atau severe 

oligozoospermia (<3juta/ml ejakulasi). Pada minggu selanjutnya 

peneliti menambahkan progesterone lebih sering dan terbukti 

menekan proses spermatogenesis hingga level terendah dan 

efektif digunakan untuk kontrasepsi. Pada akhirnya WHO dan 

pemerintah memilih untuk fokus dengan injeksi kombinasi 

testosterone (injectables, pellets, patches) dan progesterone 

(medroxyprogesterone acetate, levonorgestrel, desogestrel, 

norethisterone) (Ansari et al., 2013; Handelsman et al., 1996). 

A. Definisi 

Dimethandrolone (DMA 7α, 11β-methyl-19-nortestosterone) 

adalah sebuah androgen sintetis yang potensial digunakan 

untuk pria. Pada alat kontrasepsi ini pembelahan dari 17β-

undecanoic acid ester dari DMA yang dikonsumsi secara oral 

akan aktif digunakan sebagai terapi androgen pada pria 

(Attardi et al., 2006). Dimethandrolone Undecanoate memiliki 

toleransi yang baik untuk menekan kadar serum LH dan 

testosterone pada laki-laki (Thirumalai et al., 2018).  

 

B. Mekanisme 

Kontrasepsi hormonal pria bergantung pada proses 

exogenous dari hormone testosterone ataupun kombinasi 

dengan hormon progesterone dari GnRH yang menjadi 

penanda untuk penekan LH dan FSH pada proses 

spermatogenesis (Wang & Swerdloff, 2010).  
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Gambar 1. Diagram mekanisme kontrasepsi hormonal  

pria pada reproduksi pria  

 

Testosterone diproduksi oleh Sel Leydig pada testis, 

dimana ia merupakan organ primer stimulator LH. Dengan 

adanya tekanan yang diberikan dari sejumlah testosterone 

tambahan yang masuk dalam pembuluh darah memproduksi 

non-LH-dependent. LH-receptor (LH -/-) terdeteksi sangat 

rendah  dan menimbulkan kondisi infertil. Berdasarkan 

observasi histologi jaringan testis, kadar spermatogenesis 

yang dihasilkan sangat rendah akibat efek blokade dari 

sekresi gonadotropin yang meningkatkan androgen receptor 

antagonist atau disebut sebagai proses regulasi non-

gonadotropin-dependent-testosterone pada laki-laki (Page et al., 

2008).  

Kontrasepsi kombinasi bukan hanya berisi testosterone 

saja, progesterone juga terbukti menjadi penghalang sekresi 
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secara langsung pada saat sekresi gonadotropin. Regimen 

dari kontrasepsi pria kombinasi testosterone dan 

progeseterone pertama kali dicoba kepada manusia di tahun 

1970-an (Schearer, 1978). 

 

C. Efektivitas 

Kontrasepsi DMAU yang dikonsumsi secara oral 

mampu diabsorbsi dalam kurang lebih 4-6 jam. Selama 24 

jam, konsentrasi serum Dimethandrolone Undecanoate telah 

terbukti efektif dapat menekan proses gonadotropin. Supresi 

testosterone tertinggi terjadi pada penggunaan rutin selama 7 

hari dalam periode masa penelitian 28 hari.  Pada fase ini 

peneliti menggunakan dosis 0, 100, 200, 400 mg, yang 

diformulasikan dengan castor oil / benzyl benzoate (C) atau 

berupa serbuk (P). Kontrasepsi dikonsumsi oleh 82 Subjek 

penelitian lelaki dewasa  secara berulang dalam jangka waktu 

28 hari. Sekresi gonadotropin berhasil ditekan dan reseptor  

androgen melebur menghasilkan penurunan sekresi GnRH, 

LH dan FSH hingga <1.0 IU/L, penurunan sperma hingga <1 

juta/Ml (Thirumalai et al., 2018). 

 

D. Keuntungan Penggunaan Kontrasepsi 

Pada pria dewasa muda yang menggunakan kontrasepsi 

dengan dosis yang sesuai, exogenous androgen dapat 

meningkatkan massa otot  (lean body mass) dan menurunkan 

massa lemak. Dengan adanya komposisi tubuh yang baik 

maka dapat menurunkan resiko sindrom metabolic dan 

cardiovascular disease (Anawalt et al., 2005). Replacement 

hormone androgen pada hypogonadal pria menghasilkan 
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peningkatan komposisi tubuh sehingga kepadatan tulang 

juga berpengaruh dengan adanya produksi mineral yang 

menyokong, hal ini dapat bermanfaat untuk meminimalisir 

resiko patah tulang (fracture). 

Pada penggunaan Testosterone dengan dosis tinggi 

500mg setiap minggunya, dimana dosis ini 5 kali lebih tinggi 

dengan dosis pada normalnya, tidak menunjukkan 

peningkatan yang signifikan pada PSA (Prostate-specific 

antigen) dan juga volume prostat (Cooper et al., 1998). 

Sehingga penggunaan jangka Panjang tidak mempengaruhi 

Kesehatan prostat. Terlebih lagi, kombinasi GnRH antagonis 

dengan androgen dosis rendah menggunakan atau tidak 

menggunakan 5α-reductase inhibitor dapat meminimalisir 

perkembangan prostat(Zitzmann et al., 2005). 

  

E. Risiko 

Penggunaan kontrasepsi secara oral, melibatkan organ 

pencernaan, liver sehingga memiliki risiko modulasi efek 

metabolik, seperti gangguan metabolisme kolesterol dan 

keseimbangan kadar glukosa darah. Reaksi inflamasi juga 

merupakan efek yang paling sering terjadi dari penggunaan 

kontrasepsi kombinasi hormone testosterone dan 

progesterone. Exogenous progesteron meningkatkan 

produksi IL-6 sebagai marker dari adanya inflamasi. Pada laki-

laki ditemukan pada pembuluh darah koroner,  dan menjadi 

jalan atherosclerosis. Tingginya kadar progesterone juga 

memicu penumpukan lemak dimana ada hubungannya 

dengan kejadian obesitas. Jaringan lemak memainkan peran 

secara aterogenik sebagai sumber produksi cytokine. Proses 
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ini juga memiliki hubungan dengan perkembangan hormon 

reproduksi pria . testosterone mempengaruhi sekresi 

adipokine yang memiliki  efek meningkatnya konsentrasi 

insulin dan leptin yang berdampak pada resiko peningkatan 

androgen-receptor polymorphism (Zitzmann et al., 2005).  

Penelitian yang dilakukan selama 28 hari pada subjek 

penelitian, dengan dosis ≥200 mg jika penggunaan yang 

dilakukan sesuai dengan dosis maka akan menurunkan efek 

toksik pada organ reproduksi dan liver. Pada penelitian 

produksi sperma mampu ditekan dan konsisten 

menghasilkan efektivitas yang baik sebagai alat kontrasepsi 

pria (Thirumalai et al., 2018). Perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut terkait keseimbangan antara testosterone dan level 

estradiol pada kontrasepsi supaya nampak perubahan yang 

berdampak pada Libido pria itu sendiri. 
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 Glosarium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMAU  : Dimethandrolone Undecanoate 

LH  : Luteinizing Hormone 

FSH  : Follicle-Stimulating Hormone 

GnRH  : Gonadotropin-Releasing Hormone 

TE  : Testosterone 
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IMPLANT (NORPLANT)  
Siti Nur Kholifah, S.Tr.Keb., M.Kes. 

 

A. Definisi Implan (Norplant) 

Kontrasepsi Implan adalah metode kontrasepsi yang 

diinsersikan pada bagian subdermal, yang hanya 

mengandung levonorgestrel yang dibungkus dalam kapsul 

silastic silicon polidymetri silicon dilepaskan ke dalam darah 

secara difusi melalui dinding kapsul. Levonorgestrel (LNG) 

adalah suatu progestin yang dipakai juga dalam pil KB seperti 

mini pil atau pil kombinasi dengan masa kerja panjang, dosis 

rendah, dan reversibel untuk wanita (Ministry of National 

Development Planning, 2010).  

Norplant merupakan jenis kontrasepsi implan generasi 

pertama yang diperkenalkan pertama kali di Chile pada tahun 

1972-1974. Pada tahun 1968 di Amerika Serikat pertama kali 

dilakukan uji klinik implan yang dipasang subdermal dimulai. 

Uji klinik ini gagal karena kapsul silikon yang berisikan 

progestin, klormadinon asetat berhubungan dengan 

timbulnya kanker payudara pada binatang percobaan. Antara 

tahun 1970 sampai dengan tahun 1978 dilakukan uji klinik 

implan berisikan megestrol asetat. Uji klinik ini tidak 

dilanjutkan karena pada anjing percobaan menunjukkan 

adanya pertumbuhan nodul payudara serta dijumpai adanya 

massa adneksa dan sejumlah kehamilan ektopik Berdasarkan 

pengalaman itu maka percobaan diteruskan dengan 
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menggunakan progestin dosis rendah,namun megestrol 

asetat kurang kuat dalam menghambat ovulasi. Selanjutnya, 

digunakan implan norethindrone, norgestrienone clan. 

levonorgestrel (LNG). Enam kapsul berisi norethindrone tidak 

memberikan harapan baik. Hasil uji klinik norgestrienone dan 

LNG dapat mencegah kehamilan lebih baik dan angka 

kelangsungan pemakaian lebih tinggi. Setelah implan LNG 

terpasang didapatkan siklus anovulasi pada setiap siklus 

menstruasi selama tahun pertama ( Salem, et al., 2010).  

Norplant terdiri dari 6 batang silastik lembut berongga 

dengan panjang 3,4 cm dengan diameter 2,4 mm, yang berisi 

dengan 36 mg levonorgestrel dan lama kerjanya 5 tahun 

(Saifuddin, 2006).  

 

B. Mekanisme 

Cara kerja implant (norplant) yang setiap kapsul susuk KB 

mengandung 36 mg levonorgestrel yang dikeluarkan setiap 

harinya sebanyak 80 mg. Konsep mekanisme kerjanya 

menurut Manuaba (2010) adalah :  

1. Dapat menghalangi pengeluaran LH sehingga tidak 

terjadi ovulasi 

2. Mengentalkan lendir serviks dan menghalangi migrasi 

spermatozoa 

3. Menipiskan endometrium sehingga tidak siap menjadi 

tempat nidasi. 

Mekanisme kerja utama Norplant adalah penekanan 

ovulasi. Penelitian telah menunjukkan tingkat kehamilan 

0,6/100 wanita-tahun setelah 1 tahun dan tingkat kumulatif 

1,5/100 wanita-tahun pada 5 tahun Mekanisme kerja utama 

Norplant adalah penekanan ovulasi. Penelitian telah 
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menunjukkan tingkat kehamilan 0,6/100 wanita-tahun setelah 

1 tahun dan tingkat kumulatif 1,5/100 wanita-tahun pada 5 

tahun (Donna, et al., 1989).  

Pelepasan hormon setiap harinya berkisar antara 50 – 

85 mcg pada tahun pertama penggunaan, kemudian 

menurun sampai 30 – 35 mcg per hari untuk lima tahun 

berikutnya. Saat ini norplant yang paling banyak dipakai. 

Norplant merupakan nama dagang kontrasepsi implan 

subdermal yang mengandung levonorgestrel yaitu suatu 

hormon progestin yang merupakan derivat dari 19- 

nortestosteron. LNG terdapat dalam bentuk kristal yang 

ditempatkan pada bagian interior dari kapsul. Pada Norplant, 

levonorgestrel akan dilepaskan sebanyak 50-80 mcg/hari 

selama satu tahun pertama pemasangan. Jumlah ini sama 

dengan yang didapat dari pil kontrasepsi yang hanya 

mengandung progestin dan kira-kira sepertiga sampai 

setengah dari dosis harian pil kontrasepsi kombinasi 

(estrogen dan progestin). Pelepasan pada tahun berikutnya 

sampai dengan tahun ke 6 pemakaian adalah 30-35 mcg/hari 

(Bahamondes, et al., 2012).  

 

C. Efektifitas 

Menurut Hartanto (2010) efektifitas implant (norplant) 

adalah :  

1. Angka kegagalan norplant kurang 1 per 100 wanita 

pertahun dalam lima tahun pertama. Ini lebih rendah 

dibandingkan kontrasepsi oral, IUD dan metode barier. 

2.  Efektivitas norplant berkurang sedikit setelah 5 tahun 

dan pada tahun ke 6 kira-kira 2,5-3 % akseptor menjadi 

hamil.  
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3. Norplant -2 sama efektifnya seperti norplant juga akan 

efektif untuk 5 tahun, tetapi ternyata setelah pemakaian 

3 tahun terjadi kehamilan dalam jumlah besar yang tidak 

diduga sebelumnya, yaitu sebesar 5-6 %. Penyebabnya 

belum jelas, disangka terjadi penurunan dalam 

pelepasan hormonnya. 

 

D. Efek samping 

Efek samping utama adalah perdarahan menstruasi yang 

tidak teratur dan sakit kepala. Tidak ada perubahan dalam 

metabolisme karbohidrat, pembekuan darah, atau fungsi 

hati. Tingkat lipid akan menurun 5% sampai 15%. Setelah 

pengangkatan Norplant, kesuburan kembali dengan cepat, 

dan tidak ada efek buruk pada bayi (Donna, et al., 1989). 

 

E. Indikasi  

Pemasangan implant menurut Kusmiyati (2010) dapat 

dilakukan pada:  

1. Perempuan yang telah memiliki anak ataupun yang 

belum 

2. Perempuan pada usia reproduksi (20 – 30 tahun) 

3. Perempuan yang menghendaki kontrasepsi yang 

memiliki efektifitas tinggi dan menghendaki pencegahan 

kehamilan jangka panjang 

4. Perempuan menyusui dan membutuhkan kontrasepsi 

5. Perempuan pasca persalinan.  

6. Perempuan pasca keguguran.  

7. Perempuan yang tidak menginginkan anak lagi, menolak 

sterilisasi.  
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8. Perempuan yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi 

hormonal yang mengandung estrogen.  

9. Perempuan yang sering lupa menggunakan pil 
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Bab 11 
 

 

 

IMPLANT (JADELLE)  
Indah Rahmaningtyas, S.Kp., M.Kes. 

 

 

A. Pengertian Implant 

Implant adalah jenis kontrasepsi yang dimasukkan ke 

dalam bawah kulit yang memiliki tingkat efektivitas yang 

cukup tinggi. Implan merupakan kontrasepsi jangka panjang 

5 tahun serta efek perdarahan lebih ringan dan tidak 

menaikkan tekanan darah. Sangat efektif bagi ibu yang tidak 

boleh menggunakan obat yang mengandung estrogen (Astuti 

et al., 2019).  

Metode implant merupakan metode kontrasepsi efektif 

yang dapat memberi perlindungan 5 tahun untuk Norplant, 3 

tahun untuk Jadena, Indoplant atau Implanon, terbuat dari 

bahan semacam karet lunak berisi hormon levonorgestrel, 

berjumlah 6 kapsul, panjangnya 3,4 cm, diameter 2,4 cm, dan 

setiap kapsul berisi 36 mg hormon levonorgestrel, cara 

penyebaran zat kontrasepsi dalam tubuh, yaitu progestin 

meresap melalui dinding kapsul secara berkesinambungan 

dalam dosis rendah. Kandungan levonorgestrel dalam darah 

yang cukup untuk menghambat konsepsi dalam 24 jam 

setelah pemasangan (Prijatni & Rahayu, 2016). 
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B. Mekanisme Kerja 

Mekanisme dapat menekan ovulasi, membuat getah 

serviks menjadi kental, membuat endometrium tidak siap 

menerima kehamilan. Dengan konsep kerjanya adalah 

progesterone dapat menghalangi pengeluaran LH sehingga 

tidak terjadi ovulasi dengan menyebabkan situasi 

endometrium tidak siap menjadi tempat nidasi (Priyanti & 

Dwi Shalfina, 2017). 

1. Mencegah ovulasi 

Dimana pada kedua jenis implant norplant, hormon 

levonorgestrel berdistribusi melalui membran silastik 

dengan kecepatan yang lambat dan konstan. Dalam 24 

jam setelah insersi, kadar hormon dalam plasma darah 

sudah cukup tinggi untuk mencegah ovulasi, kadar 

levonorgestrel yang dipertahankan dalam tubuh klien 

dengan sistem norplant secara parsial menekan lonjakan 

LH dan menghambat ovulasi. Sekresi FSH dan LH tetap 

berada pada kadar normal. 

2. Perubahan lendir serviks 

Lendir serviks menjadi kental dan sedikit sehingga 

menghambat pergerakan spermatozoa, implan 

kemungkinan besar juga menekan proliferasi siklik 

endometrium yang dipicu oleh estrogen sehingga 

endometrium tetap dalam keadaan atrofi 

3. Menghambat perkembangan sikli dari endometrium 

Efektifitas implant ini pada jenis norplant akan berkurang 

sedikit setelah 5 tahun dan pada tahun ke enam kira-kira 

2,5 – 3 % akseptor menjadi hamil. Kemudian untuk jenis 

jadena sama efektifnya dengan norplant pada 3 tahun 
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pertama pemakaiannya, selanjutnya efektifitasnya 

berkurang namun belum diketahui penyebabnya, 

kemungkinan karena kurangnya pelepasan hormone 

 

C. Jenis-jenis Implan 

1. Norplan dari 6 batang silastik lembut berongga dengan 

panjang 3,4cm dengan diameter 2,4 mm yang diisi 

dengan 36 mg levonorgestrel dengan lama kerjanya 5 

tahun. 

2. Implanon 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. 

3. Jadena dan indoplant terdiri dari 2 batang yang diisi 

dengan 75 mg levonorgestrel dengan lama kerjanya 3 

tahun. 

 

D. Keuntungan implant  

Keuntungan implant adalah dipasang selama 5 tahun, 

control medis ringan, dapat dilayani di daerah pedesaan, 

penyulit tidak terlalu tinggi, biaya ringan. Angka kegagalan 

tahun pertama antara 0,2-0,5 per tahun wanita, awitan kerja 

sangat cepat 24 jam setelah pemasangan, pengembalian 

tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan, 

perlindungan jangka panjang sampai 5 tahun, tidak 

memerlukan pemeriksaan dalam, bebas estrogen, tidak 

mengganggu kegiatan senggama, efektif tidak merepotkan 

klien, tingkat proteksi yang berkesinambungan, bias dicabut 

setiap saat sesuai kebutuhan, klien hanya perlu kembali ke 
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klinik bila ada keluhan, tidak mengganggu ASI, mengurangi 

nyeri haid, jumlah darah haid dan mengurangi anemia, 

melindungi terjadinya kanker endometrium, beberapa 

penyebab penyakit radang panggul, menurunkan angka 

kejadian Endometriosis. 

 

E. Kerugian implant 

Kerugian kontrasepsi implant adalah terjadi perdarahan 

bercak, meningkatnya jumlah haid, berat badan bertambah, 

menimbulkan acne dan membutuhkan tenaga yang ahli 

untuk memasang dan membukanya. Tidak memberikan efek 

protektif terhadap penyakit menular seksual termasuk AIDs, 

membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk insersi 

dan pencabutan, akseptor tidak dapat menghentikan sendiri 

pemakaian kontrasepsi ini sesuai keinginan, akan tetapi 

harus pergi ke klinik, secara kosmetik susuk Norplant dapat 

terlihat dari luar, terjadi perubahan pola darah haid 

(spotting), hipermenorea atau meningkatnya jumlah darah 

haid, Amenore (20%) untuk beberapa bulan atau tahun, 

pemasangan dan pencabutan perlu pelatihan. 

 

F. Indikasi implant 

Indikasi kontrasepsi implant adalah wanita usia subur, 

wanita ingin kontrasepsi jangka panjang, ibu menyusui, pasca 

keguguran. Menyukai metode yang tidak memerlukan 

tindakan setiap hari sebelum senggama, misalnya keharusan 

minum pil, menghendaki metode yang sangat efektif untuk 

jangka panjang, pasca persalinan dan tidak menyusui, tidak 

menyukai metode kontrasepsi hormonal yang mengandung 
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estrogen, atas permintaan akseptor sendiri, pada 

pemeriksaan tidak ada kontra Indikasi, telah memiliki anak 

atau belum, menyusui dan membutuhkan kontrasepsi, tidak 

menginginkan anak lagi dan tidak mau steril, riwayat 

kehamilan ektopik. 

Pemasangan implant menurut Kusmiyati, Y. 2010 dapat 

dilakukan pada:  

1. Perempuan yang telah memiliki anak ataupun yang 

belum.  

2. Perempuan pada usia reproduksi (20 – 30 tahun).  

3. Perempuan yang menghendaki kontrasepsi yang 

memiliki efektifitas tinggi dan menghendaki pencegahan 

kehamilan jangka panjang.  

4. Perempuan menyusui dan membutuhkan kontrasepsi.  

5. Perempuan pasca persalinan.  

6. Perempuan pasca keguguran.  

7. Perempuan yang tidak menginginkan anak lagi, menolak 

sterilisasi.  

8. Perempuan yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi 

hormonal yang mengandung estrogen.  

9. Perempuan yang sering lupa menggunakan pil. 

 

G. Kontra indikasi implant 

Kontra indikasi implant adalah ibu yang hamil, 

perdarahan yang tidak diketahui penyebabnya, adanya 

penyakit hati yang berat, obesitas, dan depresi. Kemungkinan 

hamil, penyakit hati atau tumor hati jinak/ganas, menderita 

penyakit Tromboemboli aktif, misalnya thrombosis di kaki, 

paru atau mata, mengalami perdarahan pervaginan yang 
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tidak diketahui penyebabnya, adanya benjolan di 

payudara/dugaan kanker payudara dan mioma uteri, riwayat 

stroke dan penyakit jantung, Menggunakan obat untuk 

epilepsi dan tuberculosis.  

 

H. Efek samping implant 

Efek samping kontrasepsi implant adalah nyeri, gatal 

atau infeksi pada tempat pemasangan, sakit kepala, mual 

perubahan mood, perubahan berat badan, jerawat, nyeri 

tekan pada payudara, rambut rontok. Wanita dengan 

masalah-masalah di bawah ini bila memakai Norplant 

memerlukan pemeriksaan ulang yang lebih sering: Diabetes 

Mellitus, Hypertensi (tekanan darah 160/90 mmHg), nyeri 

kepala vaskuler atau migrain berat, Epilepsi atau tuberculosis, 

Depresi, Perokok (terutama berusia di atas 35 tahun). 

1. Amenorrhea 

Penanganannya pastikan hamil atau tidak, bila tidak 

memerlukan penanganan khusus maka cukup dengan 

konseling saja. Kemudian bila klien tetap tidak menerima 

maka angkat implant dan anjurkan untuk menggunakan 

alat kontrasepsi lain. Bila terjadi kehamilan dan klien ingin 

mempertahankan kehamilannya lakukan pencabutan 

implant dan jelaskan bahwa progestin tidak berbahaya 

bagi janin namun bila diduga terjadinya kehamilan ektopik 

maka lakukan rujukan karena tidak akan ada pengaruh 

diberikan obat hormon untuk memancing pendarahan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu tahun 2015 

menunjukkan bahwa ketidakteraturan siklus menstruasi 
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merupakan salah satu efek samping dari penggunaan 

kontrasepsi implant. 

2. Perdarahan bercak (spotting) ringan 

Berikan penanganan dengan memberikan penjelasan 

bahwa spotting ini sering terjadi terutama pada tahun 

pertama kemudian bila tidak terdapat masalah dan tidak 

hamil maka diperlukan penanganan. Bila klien tetap 

mengeluh dengan perdarahan bercak dan ingin 

melanjutkan pemakaian implant maka berikan klien pil 

kombinasi selama satu siklus atau berikan ibuprofen 3 x 

800 mg selama 5 hari, beri penjelasan bahwa setelah pil 

kombinasi habis akan terjadi perdarahan kemudian bila 

terjadi perdarahan yang lebih banyak dari biasanya 

berikan klien 2 pil kombinasi untuk 3-7 hari kemudian 

dilanjutkan dengan 1 siklus pil kombinasi atau dapat juga 

diberikan 50 µg etinilestradiol atau 1,25 mg estrogen 

ekuin konjugasi untuk 14-21 hari. 

3. Ekspulsi 

Maka lakukan penanganan dengan cabut kapsul ekspulsi 

kemudian periksa apakah kapsul yang lain masih di 

tempat lalu pastikan ada atau tidaknya infeksi pada 

daerah insersi kemudian bila tidak ada infeksi dan kapsul 

baru 1 buah pada tempat insersi yang berbeda, namun 

bila ada infeksi pada daerah insersi maka lakukan 

pencabutan pada seluruh kapsul dan pasang kapsul yang 

baru pada lengan lain atau menganjurkan klien untuk 

menggunakan kontrasepsi lain. 
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4. Infeksi pada daerah insersi 

Bila terjadi infeksi tanpa nanah maka bersihkan dengan 

sabun, air atau antiseptik lalu berikan antibiotik yang 

sesuai untuk 7 hari lalu implant jangan dilepas serta 

anjurkan klien untuk datang 1 minggu kemudian. Bila 

keadaan tidak membaik maka cabut implant dan pasang 

di lengan yang lainnya atau mencari metode kontrasepsi 

lainnya. 

5. Berat badan naik atau turun 

Maka berikan informasi pada klien bahwa perubahan 

berat badan 1-2 kg adalah normal. Kaji ulang jika terjadi 

perubahan berat badan 2 kg atau lebih namun apabila 

perubahan tidak dapat diterima maka bantu klien untuk 

mencari kontrasepsi lain 

 

I. Efek Pada Sistem Reproduksi 

1. Tidak dilaporkan adanya efek samping yang serius 

terhadap sistem reproduksi pada pemakaian norplant 

2. Pada 10% akseptor ditemukan adanya kista ovarium 

yang sementara, ada yang sampai mencapai ukuran 10 

cm. umumnya tidak diperlukan tindakan pembedahan, 

pengeluaran implant atau pengobatan lainnya, karena 

kista tersebut akan mengalami regresi spontan dalam 

waktu 6 minggu 

3. Kemungkinan bertambahnya resiko dari kehamilan 

ektopik. Dari penelitian ditemukan ektopik 1,5 per 1000 

wanita per tahun, dan hampir sama seperti pada 

akseptor IUD (baik yang non-medicated maupun 

mengandung Cu). 
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4. Efek kontrasepsi norplant menghilang dengan cepat 

setelah implannya dikeluarkan. Mantan akseptor 

norplant dapat menjadi hamil sama cepatnya seperti 

wanita yang sama sekali tidak memakai kontrasepsi 

apapun. 

5. Pemakaian norplant selama laktasi tidak mempengaruhi 

kadar FSH dan LH 

 

J. Waktu pemasangan implant 

Waktu pemasangan yang baik dalam pemasangan 

implant adalah setiap saat selama siklus haid hari ke 2 

sampai hari ke 7, tidak diperlukan metode kontrasepsi 

tambahan. Insersi dapat dilakukan setiap saat, asal saja 

diyakini tidak terjadi kehamilan, bila insersi setelah hari ke 7 

siklus haid, klien jangan melakukan hubungan seksual atau 

menggunakan kontrasepsi lainnya untuk 7 hari saja. Bila 

menyusui antara 6 minggu sampai 6 bulan pasca persalinan 

insersi dapat dilakukan setiap saat, bila menyusui penuh, 

klien tidak perlu memakai metode kontrasepsi lain. Waktu 

yang paling tepat untuk pemasangan implant adalah sewaktu 

haid berlangsung atau masa pra ovulasi dari siklus haid, 

sehingga adanya kehamilan dapat disingkirkan. 

1. Setiap saat selama siklus haid hari ke-2 sampai ke-7. 

Tidak diperlukan metode kontrasepsi tambahan. 

2. Insersi dapat dilakukan setiap saat, asal saja diyakini tidak 

terjadi kehamilan. Bila insersi setelah hari ke-7 siklus 

haid, klien jangan melakukan hubungan seksual, atau 

menggunakan metode kontrasepsi lain untuk 7 hari saja.  
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3. Bila klien tidak haid, insersi dapat dilakukan setiap saat, 

asal saja diyakini tidak terjadi kehamilan, jangan 

melakukan hubungan seksual atau gunakan metode 

kontrasepsi lain untuk 7 hari saja.  

4. Bila menyusui antara 6 minggu sampai 6 bulan pasca 

persalinan, insersi dapat dilakukan setiap saat. Bila 

menyusui penuh, klien tidak perlu memakai kontrasepsi 

lain. 

5. Bila setelah 6 minggu melahirkan dan telah terjadi haid 

kembali, insersi dapat dilakukan setiap saat tetapi jangan 

melakukan hubungan seksual selama 7 hari atau 

menggunakan metode kontrasepsi lain untuk 7 hari saja.  

6. Bila klien menggunakan kontrasepsi hormonal dan ingin 

menggantinya dengan implant, insersi dapat dilakukan 

setiap saat asal saja diyakini klien tersebut tidak hamil.  

7. Bila kontrasepsi sebelumnya suntikan, implant dapat 

diberikan pada saat jadwal kontrasepsi suntikan 

tersebut. Tidak perlu metode kontrasepsi lain.  

8. Bila kontrasepsi sebelumnya non hormonal (kecuali 

AKDR) dank lien ingin menggantinya dengan norplant, 

insersi norplant dapat dilakukan setiap saat, asal diyakini 

klien tidak hamil. Tidak perlu menunggu sampai 

datangnya haid berikutnya.  

9. Bila kontrasepsi sebelumnya adalah AKDR dan klien ingin 

menggantinya dengan implant, norplant dapat 

diinsersikan pada saat haid hari ke-7 dan klien jangan 

melakukan hubungan seksual selama 7 hari atau 

gunakan metoda kontrasepsi lain untuk 7 hari saja. AKDR 

segera dicabut.  



103 I Perkembangan Metode Kontrasepsi 

10. Pasca keguguran implant dapat segera diinsersikan 

(Budi Rahayu et al., 2020) 

 

K. Konseling Khusus Untuk Implan 

Bila klien pernah memakai alat kontrasepsi susuk, anda 

harus menanyakan tentang hal-hal sebagai berikut: Berapa 

lama klien telah memakai alat kontrasepsi susuk ?, Apakah 

klien puas dalam mempergunakan alat kontrasepsi susuk 

misalnya kegunaannya, kepuasannya, efek samping atau 

masalah lain, hamil, dan alasan mengapa klien berhenti 

menggunakan alat kontrasepsi susuk? Konseling harus klien 

belum pernah menggunakan kontrasepsi susuk, Saudara 

harus menanyakan tentang hal-hal sebagai berikut : Apakah 

klien pernah mendiskusikan kontrasepsi susuk dengan suami 

atau dengan teman atau sahabatnya?, Apakah klien akan 

berpikir bahwa suaminya atau orang lain tidak menyetujui 

keikutsertaannya? Kalau memang benar begitu, apakah klien 

akan tetap menerima alat kontrasepsi susuk sebagai alat 

kontrasepsi pilihannya?, Apabila klien telah menetapkan 

untuk mempergunakan alat kontrasepsi susuk, maka 

konseling harus dapat memberikan informasi lebih spesifik 

mengenai, bagaimana alat kontrasepsi susuk mencegah 

kehamilan, keuntungan dan kerugian termasuk efek samping 

(terutama yang berhubungan dengan kemungkinan 

timbulnya ketidakteraturan haid), dan masalah lain, cara 

insersi dan pengangkatan, serta daya guna alat kontrasepsi 

susuk, saat insersi yang tepat serta kontrasepsi yang harus 

dipakai bila dipakai bila tindakan insersi terpaksa ditunda, 

pengangkatan/pencabutan alat kontrasepsi susuk adalah 
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merupakan hak klien dan dapat dilakukan setiap saat sesuai 

keinginan, tingkat kesuburan akan segera pulih kembali 

segera setelah pencabutan. 

 

L. Cara pemasangan 

1. Mempersiapkan pasien yaitu dengan menganjurkan 

pasien membersihkan lengan yang akan dipasang, yaitu 

yang jarang digunakan 

2. Gunakan cara pencegahan infeksi 

3. Pastikan kapsul-kapsul tersebut berada sedikit 8 cm 

diatas lipatan siku di daerah media lengan 

4. Suntikan lidokain sebanyak 0,5 ml lalu lakukan insisi yang 

kecil, hanya sekedar menembus kulit 

5. Masukkan trocar melalui luka insisi dengan sudut yang 

kecil 

6. Kemudian masukkan implant secara perlahan-lahan 

sampai semua implant masuk kedalam bawah kulit 

7. Kapsul pertama dan kedua harus membentuk sudut 75 

derajat 

8. Kemudian cabut trocar perlahan, kemudian bersihkan 

luka insisi dengan betadine setelah itu tutup dengan 

kasa steril 

 

M. Cara pencabutan implant 

1. Desinfeksi daerah yang akan di insisi 

2. Suntikan lidocaine 5 cc 

3. Insisi diperdalam dan jaringan ikat lemak melekat pada 

kapsul implant 

4. Tangan kanan mendorong implant kearah insisi 
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5. Tangan kiri memegang arteri klem untuk menjepit kapsul 

implant 

6. Keluarkan kapsul implant satu-persatu 

7. Setelah selesai bersihkan luka insisi, jahit jika luka dalam 

atau lebat agar tidak terjadi perdarahan 
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Bab 12 
 

 

 

KONTRASEPSI INJEKSI 1 BULAN 
Krisjentha Iffah Agustasari, S.Keb., Bd., M.Kes. 

 

A. Pengertian KB Suntik 1 bulan  

KB suntik 1 bulan atau suntik bulanan merupakan 

kontrasepsi kombinasi yang mengandung 2 hormon, yaitu 

progesteron dan estrogen seperti hormon progesteron dan 

estrogen alami pada tubuh wanita. Biasanya disebut juga 

kontrasepsi kombinasi, selain pil kombinasi yang berisi 

hormon yang sama (Wilopo, 2015). 

 

B. Jenis KB Suntik 1 Bulan 

Suntikan bulanan ini ada beberapa merk dagang yang 

ada, yaitu yang mengandung MPA (Medroxyprogesterone 

Acetate)/estradiol cypionate dan norethisterone enanthate (NET-

EN)/estradiol valerate. Cyclofem, Cyclofem, Cyclofemina, Cyclo-

Provera, Lunella, Novafem, dan lainnya yang dipasarkan 

dengan merk dagang tersebut berisi 25 mg MPA dan 5 mg 

estradiol cypionate. Sedangkan untuk merk dagang Mesygna 

dan Norigynon berisi 50 mg NET-EN dan 5 mg estradiol 

valerate dipasarkan dengan (Wilopo,2015). 

 

C. Efektivitas 

Cara kerja utama dari kontrasepsi ini adalah dengan 

mencegah pelepasan ovum dari ovarium (menekan ovulasi), 

mengentalkan lendir serviks, membuat atrofi jaringan 
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endometrium. Efektivitas suntik bulanan ini bergantung dari 

ketepatan waktu saat kunjungan ulang. Risiko besar terjadi 

kehamilan apabila klien terlambat datang atau melewatkan 

saat kunjungan ulang. Ketika wanita menggunakan tepat 

waktu kurang dari 1 kehamilan per 100 wanita pada tahun 

pertama (5 per 10.000 wanita) (Wilopo, 2015). 

Rata – rata 5 bulan setelah suntik bulanan terakhir, 

wanita tersebut bisa hamil, setelah berhenti menggunakan 

suntik bulanan, seorang wanita mungkin akan mengalami 

ovulasi sebelum siklus menstruasinya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Harni (2017) rata – rata waktu kembali hamil 

setelah suntik bulanan yang terakhir yaitu 4,12 bulan, lebih 

cepat hamil dibandingkan dengan suntik 3 bulan yang rata – 

rata hamil setelah 8,63 bulan. 

 

D. Keuntungan  

Beberapa keuntungan dari suntikan bulanan baik secara 

kontrasepsi dan non kontrasepsi adalah: 

1. Risiko terhadap kesehatan kecil dan tidak berpengaruh 

pada hubungan suami istri 

2. Tidak perlu penggunaan setiap hari dan dapat dihentikan 

kapan saja 

3. Efek jangka panjang sehingga baik untuk menjarangkan 

kehamilan 

4. Mengurangi nyeri haid, jumlah perdarahan 

5. Mencegah anemia 

6. Mengurangi/ mencegah penyakit FAM, kista ovarium, 

kanker ovarium, dan kanker endometrium 
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E. Kerugian 

Kerugian dari kontrasepsi suntik bulanan ini antara lain: 

1. Perubahan pola menstruasi (menstruasi tidak teratur, 

bisa lebih sedikit dan pendek, ataupun amenorea) 

2. Bergantung pada pelayanan Kesehatan karena harus 

kembali tiap 10 hari untuk mendapatkan suntikan 

3. Efektivitas berkurang bila digunakan bersamaan dengan 

obat – obat epilepsi dan tuberkulosis (Rifampisin) 

4. Tidak melindungi dari IMS 

5. Kemungkinan terlambatnya pemulihan kesuburan 

setelah berhenti pemakaian 

 

F. Indikasi dan Kontraindikasi 

1. Indikasi  

Yang boleh menggunakan suntikan kombinasi ini adalah: 

a. Usia reproduktif 

b. Telah memiliki anak, ataupun yang belum memiliki 

anak 

c. Ingin mendapatkan kontrasepsi dengan efektivitas 

tinggi 

d. Anemia 

e. Pascapersalinan dan tidak menyusui (apabila 

menyusui boleh digunakan pasca persalinan lebih 

dari 6 bulan) 

f. Haid teratur 

g. Sering lupa bila menggunakan kontrasepsi pil 
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2. Kontraindikasi 

Kontraindikasi pada penggunaan kontrasepsi 

bulanan ini adalah: 

a. Hamil atau diduga sedang hamil 

b. Menyusui di bawah 6 bulan pasca salin  

c. Usia di atas 35 tahun yang merokok 

d. Riwayat penyakit hati, jantung, stroke, kelainan 

tromboemboli, atau dengan hipertensi, diabetes > 

20 tahun 

e. Memiliki keganasan pada payudara 

f. Kelainan pembuluh darah yang menyebabkan sakit 

kepala atau migraine 

 

G. Efek Samping dan Penangannya 

Beberapa wanita mungkin akan mengalami beberapa 

efek samping setelah pemakaian suntikan bulanan di 

antaranya yaitu: 

1. Menstruasi tidak teratur, jelaskan pada klien bahwa hal 

ini tidak membahayakan dan biasanya akan berhenti 

atau berkurang setelah beberapa bulan pertama 

pemakaian. Untuk meringankan keluhan jangka pendek 

bisa diberikan obat – obatan golongan NSAID seperti 

ibuprofen 3x1 selama 5 hari. Apabila keluhan berlanjut 

atau dicurigai terjadi hal yang tidak benar bisa dilakukan 

rujukan (Wilopo, 2015) 

2. Amenorea, apabila klien dipastikan tidak terjadi 

kehamilan tidak diperlukan pengobatan khusus. Klien 

dianjurkan kembali ke klinik apabila tidak datangnya 

menstruasi menjadi masalah. Apabila terjadi kehamilan, 
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rujuk klien, hentikan penyuntikan, dan jelaskan bahwa 

pengaruh hormon dalam kontrasepsi sedikit sekali 

pengaruhnya pada janin (Affandi, 2016) 

3. Mual/ pusing/ muntah, pastikan klien tidak hamil dan hal 

ini adalah biasa, serta akan hilang dalam waktu dekat. 

Bila klien hamil lakukan rujukan (Affandi, 2016) 

 

H. Instruksi Klien 

1. Klien harus kembali ke dokter/ klinik untuk mendapatkan 

suntikan kembali tiap 4 minggu, diberikan suntikan pada 

daerah intramuskular dalam. Suntikan ulang bisa 

diberikan 7 hari lebih awal, dapat diberikan 7 hari setelah 

jadwal asal dipastikan klien tidak hamil (Affandi, 2016) 

2. Bila tidak hamil lebih dari 2 bulan, klien harus kembali ke 

petugas Kesehatan untuk memastikan hamil atau tidak 

3. Suntikan pertama dapat diberikan dalam waktu 7 hari 

siklus haid dan tidak perlu kontrasepsi tambahan 

4. Klien dengan pasca keguguran suntik bulanan dapat 

segera diberikan atau dalam waktu 7 hari 

5. Klien dengan pasca persalinan > 6 bulan, menyusui, tidak 

haid bisa diberikan kapan saja asal dipastikan tidak hamil. 

Apabila sudah mendapatkan haid, dapat diberikan pada 

siklus haid hari 1 - 7 
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Glosarium 
 Endometrium :  Jaringan yang melapisi dinding Rahim yang 

menjadi tempat menempelnya sel telur yang 

telah dibuahi. 

FAM :  Fibroadenoma mammae, jenis tumor jinak yang 

terbentuk di payudara. 

Amanora : Suatu keadaan atau kondisi seorang wanita yang 

tidak mengalami menstruasi pada masa 

menstruasi sebagaimana mestinya. 

NSAID : Obat anti-inflamasi nonsteroid, kelas obat yang 

memberikan efek analgesik dan antipiretik, dan 

dalam dosis yang lebih tinggi berefek anti-

inflamasi. 

Tromboemboli  :  Suatu kondisi di mana gumpalan darah 

terbentuk di vena dalam di tungkai, pangkal 

paha atau lengan 

Anemia : Kekurangan kadar hemoglobin di dalam darah 
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KONTRASEPSI INJEKSI 3 BULAN  

Dr. Anis Satus Syarifah, S.Kep., Ns., M.Kes. 

 

 

A. Pendahuluan 

Suntikan KB atau KB suntik merupakan salah satu 

metode kontrasepsi dengan menggunakan hormonal dalam 

jangka pendek dan salah satunya adalah Kontrasepsi injeksi 3 

bulan. Metode kontrasepsi hormonal ini menggunakan single 

hormon yakni hormon progestin,  yang diberikan secara 

injeksi setiap 3 bulan sekali.  Metode kontrasepsi single 

hormon ini berisi DMPA atau medroxyprogesterone acetate  

yang diberikan dalam suntikan tunggal 150 mg/ml secara 

intramuskular (IM). Mekanisme kerja KB tersebut adalah 

mengentalkan lendir serviks sehingga sperma mengalami 

kesulitan untuk mencapai rahim dan tidak bisa membuahi sel 

telur (Varney, Kriebs, & Gegor, 2007). 

 

B. Pengertian 

KB suntik 3 bulan  adalah alat kontrasepsi yang 

menggunakan single hormon  medroksiprogesteron asetat 

(MPA) yang diberikan secara injeksi setiap 3 bulan sekali . 

Medroksiprogesteron asetat (MPA) disebut juga sebagai 

depot medroksiprogesteron asetat (DMPA) dan dijual dengan 

nama merek Depo-Provera yang mengandung hormon 

progestin. Depo-Provera ini sangat cocok untuk ibu post 
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partum karena tidak mengganggu proses laktasi (Prawita & 

Gulo, 2019). 

 

C. Mekanisme kerja KB suntik 3 bulan 

KB suntik 3 bulan mengandung hormon progesteron 

dan disuntikkan melalui bokong atau lengan atas setiap 12 

minggu atau 3 bulan sekali. Cara kerja KB suntik tersebut 

adalah menghambat pembuahan atau ovulasi dan 

menipiskan dinding endometrium. Setelah hormon progestin 

disuntikkan, maka secara perlahan hormon progestin 

tersebut akan dialirkan secara bertahap pada pembuluh 

darah dan hormon progestin akan bekerja untuk mencegah 

proses pembuahan dengan melalui 3 mekanisme yaitu : (1) 

Menghentikan ovulasi atau proses pelepasan sel telur dari 

ovarium, (2) Mengentalkan lendir di leher rahim, sehingga 

spermatozoa terhalang dan sulit masuk ke tuba falopii untuk 

melakukan pembuahan, (3) Membuat lapisan rahim menjadi 

tipis, sehingga jika ada sel yang berhasil dibuahi hasil 

konsepsi tersebut tidak akan berkembang karena kondisi 

uterus yang tidak mendukung (Affandi, 2014). 

 

D.  Kelebihan dan Efek samping 

1. Kelebihan DMPA dalam KB suntik 3 bulan yakni 

(Yulizawati, Iryani, Sinta B, & Ayunda, 2019): 

a. Dapat menekan ovulasi 

b. Mencegah ovarium melepaskan sel telur 

c. Mengentalkan lendir serviks untuk mencegah 

sperma   mencapai sel telur 
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d. Tidak perlu digunakan setiap hari, karena dilakukan 

suntik 3 bulan sekali. 

e. Mengurangi kram dan nyeri haid 

f. Mengurangi risiko kanker endometrium 

g. Tidak mengganggu produksi ASI 

h. Tak perlu menggunakan alat kontrasepsi saat 

berhubungan seks 

i. Tingkat keberhasilannya tinggi 

j. Tidak mengurangi atau menghalangi sensasi saat 

berhubungan seks. 

k. Tidak bersifat permanen. 

 

2. Efek KB suntik 3 bulan 

KB suntik 3 bulan memang memiliki efektifitas yang 

tinggi dan lebih efisien dari segi penggunaan 

dibandingkan alat kontrasepsi lain (Affandi, 2014). 

Namun, metode KB ini juga memiliki efek samping antara 

lain : 

a. Waktu untuk kembali subur lama 

Ibu yang menginginkan hamil setelah lepas KB suntik 

setidaknya diperlukan waktu 10 bulan atau lebih 

untuk bisa hamil lagi. Alat kontrasepsi ini tak cocok 

untuk ibu yang tidak ingin menunda terlalu lama 

untuk punya momongan (Affandi, 2014). 

b. Mempengaruhi kepadatan tulang 

Penelitian menunjukkan bahwa DMPA dan Depo-

SubQ Provera 104 yang terdapat dalam KB suntik 3 

bulan dapat menyebabkan hilangnya kepadatan 

atau massa tulang. Kondisi tersebut tidak akan 

meningkatkan risiko patah tulang.Risiko tersebut 

https://www.haibunda.com/kehamilan/20210913155602-49-239333/5-efek-kb-suntik-3-bulan-bunda-perlu-tahu
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hanya terjadi pada beberapa orang dan akan 

menghilang saat suntikan dihentikan. Efek seperti ini 

akan menghilang setelah 2-3 bulan pemakain KB 

suntik dihentikan. Food and Drug Administration (FDA) 

Amerika Serikat memperingatkan bahwa 

penggunaan KB ini tidak boleh lebih dari dua tahun 

karena bisa meningkatkan risiko osteoporosis di 

kemudian hari (Purwoastuti & Walyani, 2015).  

c. Siklus haid berubah 

Perubahan siklus haid adalah efek samping yang 

paling umum terjadi pada wanita yang suntik KB. 

Siklus menstruasi tidak teratur, pada pemakain 

tahun pertama darah haid yang keluar bisa sangat 

banyak atau bahkan sangat sedikit seperti flek-flek, 

keadaan tersebut akan bertahan beberapa bulan 

bahkan setelah suntikan dihentikan.  Setelah satu 

tahun penggunaan, sekitar 50 persen wanita akan 

berhenti haid. Siklus haid biasanya akan kembali lagi 

setelah ibu berhenti menggunakan KB  suntik 3 

bulan (Setyorini & Lieskusumastuti, 2020). 

d. Berat badan bertambah 

Obat yang disuntikkan dalam KB ini memiliki efek 

menahan cairan di dalam sel. Akibatnya, memicu 

kenaikan berat badan (Prawita & Gulo, 2019). 

e. Memiliki efek fisik ke tubuh 

Efek samping suntik KB 3 bulan juga bisa 

menyebabkan masalah secara fisik. Beberapa wanita 

melaporkan mengalami mual, sakit perut, perut 

kembung, kelelahan, mudah lemas dan sakit kepala 
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atau pusing, timbul jerawat pada wajah, nyeri 

payudara, muncul bercak-bercak darah pada 

vagina,perubahan mood atau suasana hati, alergi. KB 

suntik 3 bulan ini juga bisa menyebabkan rambut 

rontok, muncul jerawat, hingga kehilangan hasrat 

untuk berhubungan seks. Hal ini dapat terjadi 

karena pengaruh hormone (Yulizawati, Iryani, Sinta 

B, & Ayunda, 2019),  

f. Tidak melindungi dari infeksi menular seksual (IMS) 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

kontrasepsi hormonal seperti suntik KB 3 bulan 

dapat meningkatkan risiko klamidia dan HIV. Namun, 

belum diketahui apakah hubungan ini disebabkan 

oleh hormon atau masalah perilaku yang terkait 

dengan penggunaan alat kontrasepsi (Affandi, 2014). 

 

E. Cara Pemberian 

KB suntik 3 bulan ini dapat bekerja efektif dan dapat 

diberikan setiap saat selama siklus menstruasi masih berjalan 

dan tidak hamil. Kontrasepsi ini cukup efektif jika diberikan 

pada hari ke 5-7 pertama dalam siklus menstruasi. Jika KB 

suntik 3 bulan ini diberikan saat siklus menstruasi sudah 

melewati hari ke-7, atau sudah melakukan hubungan seks, 

maka diperlukan alat kontrasepsi tambahan seperti pil KB 

atau kondom guna menghindari kehamilan. Apabila KB suntik 

3 bulan  diberikan pada ibu post partum yang sedang 

menyusui, maka KB suntik ini diberikan  pada minggu ke-6 

setelah bersalin atau melahirkan , sedangkan KB suntik yang 

diberikan pada ibu post partum yang tidak menyusui maka 
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KB suntik ini bisa diberikan sewaktu-waktu. Jika KB suntik ini 

diberikan pada yang mengalami keguguran atau mengalami 

prosedur aborsi, kontrasepsi ini dapat diberikan sewaktu 

waktu, tetapi jika pemberian dilakukan pada hari ke-5 setelah 

keguguran atau setelah tindakan aborsi dan telah melakukan 

hubungan seks, maka perlu menggunakan kontrasepsi 

tambahan selama 7 hari (Matahari, Utami, & Sugiharti, 2018). 

 

F.  Kontraindikasi KB suntik 3 bulan 

Hampir setiap wanita dapat menerima KB suntik 3 bulan 

tanpa ada masalah yang berarti. Beberapa kondisi 

kontrasepsi ini dinilai tidak cocok dan tidak disarankan 

diberikan pada ibu yang memiliki beberapa kondisi antara 

lain  : 

1. Terdapat tanda-tanda kehamilan 

2. Tidak menghendaki perubahan siklus menstruasi 

3. Ingin memiliki anak dalam satu tahun ke depan 

4. Sering mengalami perdarahan pervagina tanpa sebab 

yang jelas, terutama setelah berhubungan seks dan 

sering mengalami perdarahan sebelum periode haid. 

5. Memiliki riwayat alergi terhadap KB suntik 

6. Memiliki tulang lemah atau keropos misalnya 

osteoporosis 

7. Pernah atau sedang menderita penyakit tertentu seperti 

kanker payudara, penyakit jantung koroner , penyakit 

hati dan stroke. 

Kementrian Kesehatan RI juga menghimbau atau 

menyarankan agar ibu tidak lagi mendapat suntikan KB 3 

bulan apabila mengalami: 1) Tekanan darah tinggi; 2) Migrain 
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yang mempengaruhi pandangan, gerakan dan ucapan 

(Affandi, 2014). 
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PATCH  
Rupdi lumban siantar, SST, M. Kes. 

 

 

A. Pendahuluan  

Kontrasepsi merupakan usaha-usaha untuk mencegah 

terjadinya kehamilan, dapat bersifat sementara atau 

permanen. Daya guna kontrasepsi terdiri atas daya guna 

teoritis atau fisiologik (theoretical effectiveness), daya guna 

pemakaian (use effectiveness), dan daya guna demografik 

(demographic effectiveness). Jumlah penduduk dunia di 

tahun 2018 adalah sekitar 7,5 miliar jiwa. Indonesia 

merupakan negara keempat dengan penduduk terbanyak di 

dunia. Secara garis besar baik MKJP maupun non MKJP 

berdasarkan metodenya dibagi menjadi menjadi kontrasepsi 

hormonal dan nonhormonal 

Menurut National Health Service (NHS), tingkat efektivitas 

koyo kontrasepsi ini mencapai 99% bila digunakan dengan 

benar. Bila penggunaan tidak benar dan tidak tepat waktu, 

maka tingkat efektivitasnya akan berkurang menjadi 91%.  

 

B. Pembahasan Teori Koyo  

Keluarga  Berencana (KB) adalah program  untuk  

membantu  keluarga  sehat  dan membatasi  kelahiran,  

sehingga  dapat  membantu keluarga  menjadi  sejahtera. 
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Koyo KB atau contraceptive patch adalah salah satu jenis 

alat kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen dan 

progestin yang ditempel pada kulit. Atau Koyo KB atau 

disebut juga transdermal patch adalah suatu alat kontrasepsi 

yang ditempelkan pada lengan, punggung, perut bagian 

bawah, atau bagian tubuh lain, guna untuk mencegah 

terjadinya kehamilan. Koyo kb ini bekerja mirip dengan pil KB 

kombinasi dengan melepaskan hormon ke dalam aliran 

darah untuk mencegah ovarium melepaskan sel telur 

Bentuk alat kontrasepsi yang satu ini memang sangat 

unik, persis seperti koyo yang ditempelkan pada kulit. 

Ukurannya sekitar 1-2 inci, ketika ditempelkan pada kulit, 

koyo atau patch ini melepaskan hormon kontrasepsi yang 

diserap pada aliran darah melalui kulit Anda. Koya ini 

mengandung estrogen dan progestin, karena itu termasuk 

alat kontrasepsi hormonal.  

Keunggulan Dibanding Alat Kontrasepsi Lainnya Koyo KB 

memiliki beberapa keunggulan dibandingkan metode 

kontrasepsi lainnya: Tidak mengganggu aktivitas seksual. 

Anda tidak perlu kerja sama dengan pasangan untuk 

menggunakannya. Tidak memerlukan perhatian setiap hari. 

Memberikan dosis hormon yang stabil. Lebih mudah 

digunakan jika Anda kesulitan menelan pil. Dapat dihentikan 

kapan saja, sehingga memungkinkan pengembalian 

kesuburan dengan cepat. 

Efek samping dari kontrasepsi ini adalah iritasi pada kulit 

dan kemerahan pada area yang ditempel terdapat bercak 

atau perdarahan pada hari pertama pemakaian, sakit kepala, 
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mual muntah, nyeri pada payudara dan nyeri perut, mood 

swing (suasana hati mudah berubah), nyeri saat menstruasi. 

Koyo KB dapat menyebabkan masalah kesehatan yang 

lebih serius seperti pembekuan darah, stroke, dan serangan 

jantung. Meskipun demikian, hal ini jarang terjadi. Karena itu, 

ada beberapa kondisi yang tidak disarankan untuk 

menggunakan koyo KB, seperti wanita di atas 35 tahun, 

perokok, mengalami obesitas, hipertensi, memiliki penyakit 

jantung, kanker payudara, migrain, atau penyakit liver (hati). 

Koyo kombinasi adalah salah satu jenis kontrasepsi yang 

menggunakan dua hormone yaitu progestin dan estrogen. 

Penggunaan kontrasepsi ini dilakukan dengan cara 

menempelkan koyo pada bagian tubuh, setiap waktu pada 

pagi dan malam. Koyo akan diganti tiap minggu selama 3 

minggu dan selanjutnya tidak  perlu menggunakan koyo 

selama 4 minggu. Selama empat minggu tersebut, wanita 

akan menstruasi. Kontrasepsi ini bekerja dengan cara 

menghambat terjadinya ovulasi 

Cara menggunakan koyo KB yang benar adalah 

1. Gunakan pertama kali saat dimulainya hari pertama 

menstruasi.  

2. Tentukan bagian kulit tubuh yang akan ditempelkan koyo 

KB. Kita bisa pilih lengan atas, perut, punggung, maupun 

bokong. Namun, hindari menempelkan koyo KB di 

daerah yang lebih banyak bulunya, bagian dada, bagian 

kulit yang basah, dan juga bagian kulit yang sedang luka 

atau iritasi.  

3. Buka lapisan perekat, tempelkan pada bagian tubuh, 

tahan sampai 10 detik. 
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4. Ganti dengan koyo baru seminggu sekali di waktu yang 

sama. 

5. Pakai selama 3 minggu berturut-turut, lalu hentikan 

pemakaian pada 1 minggu berikutnya  

6. Sebaiknya, ganti bagian tubuh yang akan ditempel setiap 

minggunya untuk menghindari terjadinya iritasi kulit. 

Pengembangan metode kontrasepsi hormonal terus 

dilakukan agar mampu memenuhi kebutuhan wanita selama 

usia reproduktifnya, sehingga dapat menekan kehamilan 

yang tidak direncanakan. Karakteristik kontrasepsi yang 

penting agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah 

efikasi tinggi dan profil keamanan yang baik dengan efek 

samping minimal, administrasi mudah sehingga dapat 

digunakan sendiri, digunakan lebih dari 1 bulan (jangka 

panjang), sehingga meningkatkan kepatuhan pengguna, tidak 

menimbulkan limbah berbahaya yang tajam seperti bekas 

jarum suntik, murah, dan dapat diterima dengan baik oleh 

wanita di usia reproduktif. 

Mengingat faktor-faktor tersebut telah dikembangkan 

metode kontrasepsi hormonal baru yaitu menggunakan koyo 

microneedle dengan lapisan mengandung levonorgestrel. 

Koyo microneedle ini mengandung ratusan jarum kecil dalam 

ukuran mikrometer mengandung levonorgestrel di bagian 

belakangnya. Cara penggunaannya yaitu dengan 

menempelkan kemudian menekan koyo ke arah kulit, 

sehingga microneedle terpenetrasi ke dalam kulit dan dapat 

melepaskan zat aktifnya. Setelah beberapa saat koyo dapat 

dilepaskan, namun microneedle yang sudah terpenetrasi ke 
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dalam kulit akan tertinggal dan secara konstan melepaskan 

zat aktif, yaitu levonorgestrel.  

Penetrasi Microneedle kedalam kulit tidak menimbulkan 

rasa nyeri dan terbukti dapat melepaskan zat aktif 

levonorgestrel dengan konstan. Sedian ini diharapkan dapat 

memberikan efek yang baik dan efek samping yang minimal 

dibandingkan sediaan kontrasepsi hormonal lainnya, metode 

kontrasepsi Microneedle ini masih terus dikembangkan 

Kontrasepsi Patch Patch ini didesain untuk melepaskan 

20µg ethinyl estradiol dan 150µg norelgestromin. Mencegah 

kehamilan dengan cara yang sama seperti kontrasepsi oral 

(pil). Digunakan selama 3 minggu dan 1 minggu bebas patch 

untuk siklus menstruasi. 

Keuntungan : Wanita menggunakan patch kontrasepsi 

(berbentuk seperti koyo) untuk penggunaan selama 3 

minggu. 1 minggu berikutnya tidak perlu menggunakan koyo 

KB. 

Kerugian : Efek samping sama dengan kontrasepsi oral, 

namun jarang ditemukan adanya perdarahan tidak teratur. 
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Glosarium 
National Health Service  : Layanan Kesehatan nasional 

Levonorgestrel  :  salah satu jenis progesteron sintetik 

Obesitas  :  kondisi ketika lemak yang menumpuk di 

dalam tubuh sangat banyak akibat 

kalori masuk lebih banyak dibandingkan 

yang dibakar. 

Hipertensi  :  tekanan darah tinggi  
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VAGINAL RING  

Dr. Tetty Rina Aritonang, S.ST., M.Keb. 
 

A. Definisi, Jenis, Mekanisme Kerja dan Fungsi Vaginal 

Ring 

Vaginal ring adalah salah satu alat kontrasepsi berbentuk 

lingkaran yang terbuat dari plastik bebas lateks yang 

mengandung hormon estrogen dan progesteron (Jain et al., 

2020). Cincin vagina pertama kali digunakan pada manusia 

pada tahun 1970 (McBride et al., 2019). Kontrasepsi Cincin 

Vagina merupakan metode kontrasepsi hormonal kombinasi 

yang mengandung etinil estradiol dan etonogestrel yang 

bekerja dengan cara menghambat ovulasi (Lete et al., 2014). 

Alat ini sudah lolos uji FDA (Food and Drug Association) untuk 

digunakan pada wanita. Cincin vagina (cincin) adalah sistem 

penghantaran obat yang memberikan kerja panjang, 

pelepasan terkontrol dari bahan farmasi aktif (API) untuk efek 

sistemik atau local (Ridgeway et al., 2022)  Saat berada di 

dalam vagina, cincin KB akan terus-menerus melepaskan 

estrogen dan progestin, yang kemudian masuk ke sistem 

tubuh dan diserap melalui dinding vagina. (Griffin et al., 

2019). Hormon steroid akan berdampak pada perubahan 

aktivitas ovarium di bawah pengaruh hormon hipofisis 

(Aritonang et al., 2017) dan menginduksi perubahan mukosa 

vagina (Rina Aritonang et al., 2020). Kontrasepsi Cincin vagina 

saat ini tersedia: cincin etonogestrel dan etinil estradiol 
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(dipasarkan sebagai NuvaRing ), cincin progesteron wanita 

untuk menyusui (Meningkatkan sugesteron asetat yang baru-

baru ini disetujui (sebelumnya disebut Nestorone) dan etinil 

cincin estradiol (AnnoveraTM) (Delvaux et al., 2021). Selain 

untuk kontrasepsi, Cincin vagina sebagai penggantian 

hormon, dan sedang dikembangkan sebagai teknologi 

pencegahan HIV/STD atau multiguna. (Vargas et al., 2019) 

Alat kontrasepsi kombinasi cincin vagina efektif dan dapat 

diandalkan (Jain et al., 2020). Kontrasepsi inovatif 

progesterone vaginal ring (PVR) yang dirancang oleh 

Population Council dan mitranya untuk wanita menyusui pada 

tahun pertama pasca persalinan. Kontrasepsi PVR tiga bulan 

dapat digunakan seorang wanita pada tahun pertama pasca 

persalinan selama dia menyusui. PVR mengandung 

progesteron alami yang mirip dengan apa yang diproduksi 

tubuh dan aman untuk wanita dan bayinya. Fungsi PVR 

berpotensi menjaga budaya menyusui di kalangan wanita 

(Ishaku et al., 2018). Kontrol siklus yang baik selama 

penggunaan kontrasepsi hormonal merupakan salah satu 

kunci untuk menjamin kelangsungan penggunaan (Lete et al., 

2014). 

Hormon-hormon yang terdapat pada cincin tersebut 

juga berfungsi untuk hal berikut: 

1. Mencegah indung telur untuk menghasilkan sel telur 

(ovulasi). 

2. Menebalkan mukosa serviks (leher rahim) sehingga 

sperma sulit mencapai telur. 

3. Menipiskan lapisan dinding rahim (endometrium) untuk 

mencegah perlekatan telur yang berhasil dibuahi.  
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B. Cara menggunakan vaginal ring 

1. Cuci dan keringkan tangan Anda. 

2. Pegang cincin di antara ibu jari dan telunjuk Anda. 

3. Tekan sisi-sisi cincin bersama. 

4. Berbaringlah, jongkok, atau berdiri dengan satu kaki, 

pilihlah posisi mana yang paling nyaman. 

5. Hati-hati dorong cincin ke dalam vagina sejauh mungkin. 

Tidak bisa terlalu jauh, karena tidak dapat melewati 

serviks. 

6. Simpan cincin selama 3 minggu. 

7. Setelah 3 minggu, lepaskan cincin dengan mengaitkan 

jari telunjuk di bawah pelek ke depan dan tarik keluar. 

Wanita yang lebih tua ragu untuk menggunakan vaginal 

ring karena kemungkinan tergelincir dan terkontaminasi 

(Malas et al., 2019). Pengembangan penggunaan cincin 

vagina bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus 

mengurangi beban pasien dan penyedia serta mengatasi 

masalah kesehatan seksual seperti kehamilan yang tidak 

diinginkan (Stoner et al., 2022). 
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TUBEKTOMI  
Dr. Tri Ratnaningsih, S.Kep,Ns., M.Kes. 

 

A. Pengertian Tubektomi 

Tubektomi adalah prosedur memotong dan menutup 

tuba falopi (saluran rahim) sebagai salah satu metode 

kontrasepsi bagi wanita yang bersifat permanen. Pada laki-

laki, prosedur semacam ini disebut dengan vasektomi 

(Saroha, 2009). 

 

B. Alasan melakukan Tubektomi 

1. Pasangan sudah yakin dan setuju untuk tidak memiliki 

atau menambah anak. 

2. Pasangan ingin mencegah penyakit bawaan tertentu 

dalam keluarga, sehingga memutuskan untuk tidak 

memiliki anak. 

3. Menghindari kehamilan yang berisiko bagi kesehatan 

Anda. 

4. Pasangan punya kelainan genetik yang tidak ingin 

diturunkan ke anak. 

5. Tubektomi juga dapat mengurangi risiko kanker ovarium. 

(Hanafi, 2013) 

 

 

 

 

https://www.sehatq.com/artikel/pilihan-alat-kontrasepsi-pria-dan-wanita-untuk-keluarga-berencana
https://www.sehatq.com/artikel/pilihan-alat-kontrasepsi-pria-dan-wanita-untuk-keluarga-berencana
https://www.sehatq.com/penyakit/kanker-ovarium


138 I ....masa kini 

C. Beberapa pertimbangan melakukan Tubektomi 

1.  Ketahui risiko dan keuntungannya 

Tubektomi, atau KB steril pada wanita, punya 

keuntungan utama, yakni praktis. Sebab tidak perlu jenis 

KB lain untuk mencegah kehamilan. Tingkat keberhasilan 

tubektomi pun paling tinggi dibandingkan metode 

kontrasepsi lainnya, yakni mencapai lebih dari 99%, 

sebagaimana disebutkan dalam Planned Parenthood. 

Meski begitu, ada risiko yang perlu dipertimbangkan. 

Sebagian besar steril pada wanita tidak dapat 

dibatalkan. Mengembalikan tuba falopi seperti semula 

mungkin bisa dilakukan tapi membutuhkan operasi 

besar dengan tingkat keberhasilannya yang sangat 

kecil. Oleh karena itu, kita harus benar-benar yakin 

bahwa memang pasangan tidak ingin memiliki anak. 

2. Tidak semua orang bisa menjalani tubektomi  

Meski proses steril pada wanita termasuk prosedur 

yang aman, tidak semua bisa menjalaninya. Wanita hamil 

atau memiliki penyakit tertentu tidak dianjurkan 

melakukan KB steril ini. Selain itu, tidak perlu melakukan 

tubektomi, bila suami sudah menjalani vasektomi.  

3. Pertimbangkan metode kontrasepsi lain 

Sebelum menjalankan tubektomi, dokter biasanya 

akan mengajak berdiskusi terlebih dahulu mengenai 

pilihan alat kontrasepsi yang lain. Ada beberapa pilihan 

kontrasepsi jangka panjang yang bisa digunakan, salah 

satunya KB spiral atau IUD. 

 

 

https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/sterilization/how-effective-tubal-ligation
https://www.sehatq.com/tindakan-medis/vasektomi
https://www.sehatq.com/artikel/sebelum-menggunakannya-ketahui-dulu-cara-memasang-kb-spiral-ini
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D. Manfaat tubektomi 

1.   Terbukti efektif 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, steril 

kandungan atau tubektomi adalah salah satu metode KB 

yang sangat efektif. Bahkan, persentase keberhasilan 

sterilisasi ini bisa mencapai lebih dari 99% untuk 

membantu Anda mencegah kehamilan. Berkat sifatnya 

yang permanen, Anda tidak mungkin hamil lagi seumur 

hidup usai melakukan KB yang satu ini. 

2.   Sangat memudahkan Anda 

Setelah menjalani steril kandungan seperti tubektomi, 

tidak perlu menggunakan alat kontrasepsi cadangan 

untuk mencegah kehamilan. tidak perlu rutin 

mengonsumsi pil KB atau tidak perlu pergi ke dokter 

untuk periode tertentu demi melakukan kontrol untuk 

kontrasepsi. 

3.   Tidak memengaruhi hormon 

  Salah satu kelebihan atau manfaat dari tubektomi atau 

steril kandungan adalah tidak menyebabkan perubahan 

hormon di dalam tubuh artinya, tidak akan mengalami 

menopause dini dan tetap mengalami menstruasi. 

4.   Membuat aktivitas seks lebih menyenangkan 

  Mengingat sterilisasi seperti tubektomi sifatnya 

permanen, Anda tidak perlu repot memakai kondom jika 

ingin berhubungan seks. Namun, mungkin perlu 

menggunakan kondom saat berhubungan intim sebagai 

pencegahan penyakit menular seksual (Erna, 2016). 

 

 

https://hellosehat.com/seks/kontrasepsi/berbagai-jenis-metode-kontrasepsi-efektif/
https://hellosehat.com/seks/kontrasepsi/berbagai-jenis-metode-kontrasepsi-efektif/
https://hellosehat.com/wanita/menopause/menopause-dini/
https://hellosehat.com/wanita/menstruasi/haid-menstruasi/
https://hellosehat.com/seks/seks-aman/fungsi-kondom/
https://hellosehat.com/seks/seks-aman/seks-pakai-kondom/
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E. Prosedur Tubektomi 

Tubektomi dilakukan oleh dokter spesialis kandungan. 

Umumnya, prosedur ini membutuhkan waktu sekitar 30 

menit dan dapat dilakukan dengan dua metode berikut ini: 

1.   Tubektomi dengan laparoskopi 

      Pada tubektomi dengan laparoskopi, prosedurnya 

meliputi: 

a. Infus akan dipasang untuk memasukkan cairan dan 

obat anestesi umum ke dalam tubuh pasien. 

b. Selang juga akan dipasang pada tenggorokan untuk 

membantu pernapasan selama operasi. 

c. Dokter akan membuat beberapa sayatan kecil pada 

perut pasien, tepatnya di dekat pusar. 

d. Dokter akan memompa gas ke dalam perut pasien 

agar organ-organ di dalamnya terlihat lebih jelas. 

e. Alat laparoskop akan dimasukkan melalui sayatan 

lain. 

f. Dokter akan membuat sayatan kecil untuk mencapai 

tuba falopi. 

g. Kemudian, tuba falopi pasien akan dijepit, diikat, 

dipotong, atau disumbat. 

h. Sayatan-sayatan tersebut akan dijahit dan ditutup. 

2.   Tubektomi dengan minilaparotomi  

Metode minilaparotomi biasanya dilakukan tepat 

setelah persalinan, baik secara normal maupun caesar. 

Jenis tubektomi ini dapat dilakukan di bawah pengaruh 

obat bius umum atau bius lokal.  

Berikut ini proses tubektomi yang dilakukan tepat 

setelah persalinan:  

https://www.sehatq.com/tindakan-medis/laparoskopi
https://www.sehatq.com/tindakan-medis/anestesi-lokal
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a. Dokter akan membuat sayatan kecil di dekat pusar. 

Pada wanita yang menjalani operasi caesar, dokter 

akan menggunakan sayatan yang telah dibuat 

sebelumnya untuk mengeluarkan bayi.  

b. Dokter akan menarik tuba falopi untuk dijepit, diikat, 

dipotong, atau disumbat.  

c. Tuba falopi akan dimasukkan kembali ke tempatnya 

dan sayatan akan ditutup dengan jahitan.  

d. Selain dilakukan tepat setelah proses persalinan, 

metode ini juga direkomendasikan untuk pasien 

yang memiliki riwayat operasi perut atau panggul, 

infeksi panggul, serta obesitas (Erna, 2016). 

3.   Tubektomi dengan sterilisasi histeroskopi 

Jenis tubektomi ini dilakukan melalui panggul atau 

leher rahim. Umumnya tidak membutuhkan sayatan 

ataupun obat bius dalam pengerjaannya. Langkah 

tindakan histeroskopi meliputi: 

a. Dokter akan memasukkan alat bernama histeroskop 

ke dalam vagina dan leher rahim. 

b. Dari dalam rahim, alat kecil akan diletakkan pada 

tuba falopi. 

c. Jaringan parut akan terbentuk dan menyumbat tuba 

falopi. 

 

F. Pasca Tubektomi 

1. Merawat luka bekas operasi dengan benar. Jaga agar 

area sayatan tetap kering selama beberapa hari. Ikuti 

instruksi dokter tentang perawatan mandi dan 

berpakaian. 

https://www.sehatq.com/tindakan-medis/hysteroscopy
https://www.sehatq.com/artikel/cara-merawat-luka-besar-pasca-operasi-dengan-benar-hati-hati-infeksi
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2. Kurangi aktivitas setelah pembedahan. Anda sebaiknya 

beristirahat total selama 24 jam setelah pembedahan. 

3. Hindari aktivitas berat selama seminggu, seperti olahraga 

yang membutuhkan mengangkat beban berat atau 

pekerjaan berat.  

4. Sebaiknya tidak melakukan hubungan seksual terlebih 

dulu selama setidaknya selama satu hingga dua minggu 

5. Anda dapat makan dan minum seperti biasanya.  

6. Rasa nyeri atau tidak nyaman di area operasi adalah hal 

yang normal, dokter mungkin akan meresepkan pereda 

nyeri untuk mengatasinya.  

7. Anda mungkin mengalami nyeri bahu selama beberapa 

hari. Berbaring sebentar dapat mengurangi rasa sakit ini. 

8. Secara bertahap melanjutkan aktivitas normal seperti 

biasanya. Mulailah dari aktivitas yang ringan dalam 2-3 

hari setelah prosedur tubektomi selesai (Saroha, 2009).  

 

G. Efek samping tubektomi 

1. Kerusakan pada usus, kandung kemih, atau pembuluh 

darah besar 

2. Reaksi alergi terhadap anestesi 

3. Penyembuhan luka yang kurang baik atau infeksi 

4. Nyeri panggul atau perut menetap 

5. Kegagalan prosedur, yaitu munculnya kehamilan yang 

tidak diinginkan 

6. Kehamilan ektopik  

(Saroha, 2009) 

 

 

https://www.sehatq.com/artikel/mengenal-fungsi-kandung-kemih-dan-cara-menjaga-kesehatannya
https://www.sehatq.com/artikel/sering-alami-nyeri-panggul-kenali-apa-pemicunya
https://www.sehatq.com/penyakit/kehamilan-ektopik
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Glosarium  
     KB :   Keluarga berencana atau lebih akrab disebut KB 

adalah program skala nasional untuk menekan 

angka kelahiran dan mengendalikan 

pertambahan penduduk di suatu negara. 

Hormon :   zat kimia yang dibuat oleh sel-sel khusus 

kelenjar endokrin untuk memengaruhi berbagai 

sistem dan proses yang terjadi di dalam tubuh 

Tuba :  saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan 

diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan 

antara indung telur (ovarium) dan rahim 

Kehamilan :  proses yang terjadi dari pembuahan sampai 

kelahiran 
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Bab 17 
 

 

 

VASEKTOMI  
Ratih Mega Septiasari, S.Keb., Bd., M.Kes. 

 

A. Definisi  

Vasektomi adalah istilah dalam ilmu bedah yang 

terbentuk dari dua kata yaitu vas dan ektomi. Vas atau vasa 

deferensia (saluran benih yaitu saluran yang menyalurkan sel 

benih jantan/spermatozoa keluar dari buah zakar/testis). 

Ektomi atau ektomia artinya pemotongan Sebagian. Jadi 

vasektomi artinya adalah pemotongan sebagian (0.5 cm – 1 

cm) saluran benih sehingga terdapat jarak diantara ujung 

saluran benih bagian sisi testis dan saluran benih bagian sisi 

lainnya yang masih tersisa dan pada masing-masing kedua 

ujung saluran yang tersisa tersebut dilakukan pengikatan 

sehingga saluran menjadi buntu/tersumbat. 

Vasektomi (kontrasepsi mantap pria/MOP) adalah suatu 

metode kontrasepsi operatif minor pada pria yang sangat 

aman, sederhana dan sangat efektif, memakan waktu operasi 

yang singkat dan tidak memerlukan anestesi umum. 

 

B. Mekanisme 

Menghentikan kapasitas reproduksi  pria dengan cara 

melakukan oklusi vasa deferensia sehingga alur transportasi 

sperma terhambat  dan proses fertilisasi tidak terjadi. 
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C.   Efektivitas 

Efektivitas lebih dari 99% efektif, risiko kehamilan kurang dari 1 di 

antara 100 dalam 1 tahun. 

D.   Syarat 

1. Sukarela, artinya klien telah mengerti dan memahami 

segala akibat prosedur vasektomi selanjutnya 

memutuskan pilihannya atas keinginan sendiri, dengan 

mengisi dan menandatangani informed consent 

(persetujuan tindakan) 

2. Bahagia, artinya klien terikat dalam perkawinan yang 

syah dan telah mempunyai jumlah anak minimal 2 

orang dengan umur anak terkecil minimal 2 tahun 

3. Sehat, melalui pemeriksaan oleh dokter klien dianggap 

sehat dan memenuhi persyaratan medis untuk 

dilakukan prosedur tindakan vasektomi. 

 

E.   Indikasi  

1. Mengakhiri kesuburan 

2. Membatasi kehamilan 

3. Setiap pria, suami dari suatu pasangan usia subur yang 

telah memiliki jumlah anak cukup dan tidak ingin 

menambah anak. 

 

F.   Kontraindikasi 

1. Infeksi kulit lokal  (scabies) 

2. Infeksi traktus genetalia 

3. Kelainan skrotum dan sekitarnya (varicocele, hydrocele 

besar, filariasis, hernia inguinalis, orchiopexy, luka parut 
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bekas luka operasi hernia, skrotum yang sangat tebal, 

kriptokismus) 

4. Riwayat perkawinan, psikologis atau seksual yang tidak 

stabil. 

5. Penyakit kencing manis, penyakit kardiovaskuler berat, 

penyakit paru berat atau penyakit paru lain 

6. Obesitas berlebihan 

7. Kelainan mekanisme pembekuan darah dan penyakit 

kelainan pembuluh darah. 

 

G.   Keuntungan 

Efektif, aman, cepat, tidak mengganggu hubungan 

seksual selanjutnya, lebih murah dan lebih sedikit 

komplikasi dari sterilisasi tubulus. 

 

H.   Kerugian 

1. Permanen (reversibilitas tidak dijamin)  

2. Harus dengan tindakan operatif 

3. Kemungkinan ada komplikasi seperti perdarahan dan 

infeksi 

4. Tidak dapat dilakukan pada orang yang masih ingin 

mempunyai anak lagi 

5. Rasa sakit/ ketidaknyamanan dalam jangka pendek 

6. Tidak melindungi dari IMS, HBV, HIV/AIDS,  

7. Cara ini tidak langsung efektif, perlu menunggu 

beberapa waktu atau menggunakan kontrasepsi 

tambahan setidaknya selama 8 hingga 12 minggu (15-

20 kali ejakulasi) setelah operasi dan benar-benar 

sperma tidak ditemukan berdasarkan analisa sperma 
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I. Vasektomi Untuk Pria dengan HIV 

Pria yang hidup dengan HIV atau sedang menjalani terapi 

antiretroviral (ARV) dapat dengan aman menjalani vasektomi. 

Diperlukan pengaturan khusus untuk melakukan vasektomi 

pada pria yang memiliki penyakit klinis lanjut atau berat. 

Vasektomi tidak mencegah penularan HIV sehingga pria 

dengan HIV harus menggunakan kondom selain vasektomi. 

Digunakan secara konsisten dan benar, kondom membantu 

mencegah penularan HIV dan IMS lainnya.  

 

J.   Jenis Tindakan Vasektomi  

1. Vasektomi dengan insisi skrotum 

(tradisional/konvensional) 

Vasektomi dengan insisi skrotum, dimana dilakukan 

pembedahan kecil pada vasa deferentia pria yang 

dipotong, dan kemudian diikat / ditutup untuk 

mencegah sperma ejakulasi.  

2. Vasektomi Tanpa Pisau (VTP atau No-scalpel 

Vasectomy)  

Vasektomi tanpa pisau (diciptakan Key-Hole), di 

mana hemostat tajam, bukan pisau bedah, digunakan 

untuk menusuk skrotum. Vas deferens kemudian 

ditutup dengan cara yang sama seperti vasektomi 

konvensional, baik dengan diikat atau kauterisasi.  

Perbedaan dari prosedur konvensional: 

menggunakan satu tusukan kecil, bukan 1 atau 2 

sayatan di skrotum. Tidak diperlukan jahitan untuk 

menutup kulit. Teknik anestesi khusus hanya 

membutuhkan satu tusukan jarum, bukan 2 atau lebih. 
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Keuntungan: Lebih sedikit rasa sakit dan memar 

dan pemulihan lebih cepat. Lebih sedikit infeksi dan 

lebih sedikit pengumpulan darah di jaringan 

(hematoma). Total waktu untuk vasektomi lebih pendek 

ketika penyedia terampil menggunakan pendekatan 

tanpa pisau bedah. 

3. Vasektomi semi permanen 

Vasektomi Semi Permanen yakni vas deferen yang 

diikat dan bisa dibuka kembali untuk berfungsi secara 

normal kembali dan tergantung dengan lama tidaknya 

pengikatan vas deferen, karena semakin lama 

vasektomi diikat, maka keberhasilan semakin kecil, 

sebab vas deferen yang sudah lama tidak dilewati 

sperma akan menganggap sperma adalah benda asing 

dan akan menghancurkan benda asing.  

 

K. Efek Samping dan Penanganan 

No. Efek samping Penanganan 

1 Infeksi luka  Apabila terlihat infeksi luka, obati 

dengan antibiotik. Bila terdapat 

abses, lakukan drainase dan obati 

seperti yang terindikasi 

2 Demam pasca 

operasi 

Obati infeksi berdasarkan apa yang 

ditemukan 

3 Luka pada 

kandung kemih 

Apabila kandung kemih atau usus 

luka dan diketahui sewaktu 

operasi, lakukan reparasi primer. 

Apabila ditemukan pascaoperasi, 

dirujuk ke RS yang tepat 

4 Hematoma Gunakan packs yang hangat dan 
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lembab di tempat tersebut. Amati 

hal ini biasanya akan berhenti 

dengan berjalannya waktu tetapi 

dapat membutuhkan drainase bila 

ekstensif 

5 Emboli gas yang 

diakibatkan 

laparoskopi 

Ajukan ke tingkat yang tepat dan 

mulailah resusitasi intensif 

termasuk cairan intravena, 

resusitasi kardio pulmonal dan 

tindakan penunjang kehidupan 

lainnya 

 

6 Rasa sakit pada 

lokasi 

pembedahan 

Pastikan adanya infeksi atau abses 

dan obati berdasarkan apa yang 

ditemukan 

7 Perdarahan 

superfisial 

Mengontrol perdarahan dan obati 

berdasarkan apa yang ditemukan 

8 Ecchymosis Tidak memerlukan terapi, akan 

hilang sendiri 1-2 minggu post 

operatif 

9 Pembengkakan Kompres dingin, analgetika, 

penunjang skrotum 

10 Sperm 

granuloma 

Granuloma kecil akan menghilang 

sendiri, dapat dilakukan kompres 

dingin, analgetika dan istirahat 

Granuloma besar dan sangat sakit 

harus dilakukan eksisi 

 

L. Perawatan Pasca Operasi 

Pada pasca tindakan bedah vasektomi dianjurkan 

dilakukan hal – hal sebagai berikut : 

1. Klien dipersilahkan berbaring selama 15 menit 
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2. Amati rasa nyeri dan pendarahan pada luka 

3. Klien dapat dipulangkan bila keadaan klien dan luka 

operasi baik. 

Informasi bagi klien 

1. Istirahat 1-2 jam di klinik. 

2. Pertahankan band aid selama 3 hari. 

3. Luka yang sedang dalam penyembuhan jangan ditarik-

tarik atau digaruk. 

4. Boleh mandi setelah 24 jam, asal daerah luka tidak 

basah. Setelah 3 hari luka boleh dicuci dengan sabun 

dan air. Pastikan mengeringkan area genital dengan 

lembut dan menyeluruh. 

5. Memakai penunjang skrotum (scrotal support) selama 7-

8 hari untuk membantu menopang skrotum dan 

meredakan ketidaknyamanan atau pembengkakan.  

6. Jika ada nyeri, berikan 1-2 tablet analgesik seperti 

parasetamol atau ibuprofen setiap 4-5 jam. 

7. Hindari pekerjaan berat selama 2-3 hari. 

8. Kompres dingin/es pada skrotum. 

9. Aktivitas seksual setidaknya selama 7 hari setelah 

menjalani vasektomi atau saat pria sudah menghendaki 

dan tidak terasa mengganggu, gunakan metode 

kontrasepsi lain setidaknya selama 8 sampai 12 minggu 

pertama atau sampai ejakulasi 15-20 kali. 

10. Periksa semen 12 minggu/3 bulan pasca vasektomi atau 

sesudah 15-20 kali ejakulasi.  
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Glosarium 
Varicocele :  pembengkakan pembuluh vena terjadi di 

dalam kantung zakar atau skrotum  

Hydrocele :  penumpukan cairan pada kantong zakar  

Filariasis : penyakit menular yang disebabkan karena 

infeksi cacing filaria, yang hidup di saluran 

dan kelenjar getah bening (limfe) serta 

menyebabkan gejala akut , kronis dan 

ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk 

(terutama Culex quinquefasciatus, 

Mansonia) 

Hernia inguinalis : penonjolan organ, seperti usus dan 

jaringan yang ada di dalam perut ke area 

inguinal atau selangkangan 

Orchiopexy : prosedur operasi untuk memindahkan 

atau menurunkan testis ke skrotum secara 

permanen 

Kriptokismus  :  buah zakar tidak turun 

Ecchymosis  : perdarahan di dalam kulit yang terjadi 

akibat pecahnya pembuluh darah 
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Bab 18 
 

 

 

KONTRASEPSI DARURAT  

Siti Rochimatul Lailiyah., S.SiT., M.Kes. 
 

 

A. Definisi 

Perlunya memahami kontrasepsi darurat bagi tenaga 

Kesehatan khususnya bidan adalah agar dapat memberikan 

pelayanan kontrasepsi yang lebih luas.  

Kontrasepsi darurat adalah kontrasepsi yang dapat 

diberikan pada hubungan seks yang tidak terlindung dalam 

waktu 72 jam sampai 7 hari, sehingga dapat menghindari 

kehamilan. Sexache adalah waktu hubungan seks pertama 

yang Sebagian besar tidak terlindungi oleh alat 

kontrasepsi(Murphy, 2012). 

Dalam menghadapi perubahan perilaku seks remaja, 

Sebagian besar negara dan bangsa di dunia mengharapkan 

peranan “kontrasepsi darurat”  untuk dapat menghindari 

kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD)(Cleland et al., 2022) 

Yang dimaksud kontrasepsi darurat adalah kontrasepsi 

yang dapat mencegah kehamilan bila digunakan segera 

setelah hubungan seksual. Hal ini sering disebut “Kontrasepsi 

pascasanggama” atau “morning after pill” atau “morning after 

treatment”. Istilah “kontrasepsi sekunder” atau “kontrasepsi 

darurat” asalnya untuk menepis anggapan obat tersebut 

harus segera dipakai/digunakan setelah hubungan seksual 

atau harus menunggu hingga keesokan harinya dan bila 
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tidak, berarti sudah terlambat sehingga tidak dapat berbuat 

apa-apa lagi. Sebutan kontrasepsi darurat menekankan juga 

bahwa dalam cara KB ini lebih baik dari pada tidak ada sama 

sekali. Namun tetap kurang efektif dibandingkan dengan cara 

KB yang sudah ada. 

Gagasan kontrasepsi darurat semula di kembangkan 

oleh Morris dan Van Wagenen di Amerika dengan 

menggunakan “ diethylstilbestrol” sedangkan di Belanda oleh 

Haspel dengan menggunakan “ethinyl estradiol” dosis tinggi. 

Metode ini kemudian dikenal dengan nama “morning after pil” 

(Ida Bagus Gde Manuaba, 1998).  

Kontrasepsi darurat juga dapat dilakuakn pada kondom 

bocor atau terlucut dan berlaku pancutan air mani ke dalam 

vagina serta saat lupa minum pil kontrasepsi. (Yetti 

Anggraeni, 2011).  

 

B. Metode Kontrasepsi Darurat 

1. Metode hormonal 

- Pemberian derivate estrogen 

- Pemberian “antiprogestins mifepristone” 

- Metode Yuzpe dengan pil kombinasi estrogen dan 

progesteron 

- Metode postinor, pemberian levonorgestrel 

- Pemberian Danazol 
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2. Insersi IUD 

Penggunaan kontrasepsi darurat belum banyak 

dipraktikkan di Indonesia, sekalipun di berbagai negara 

sudah menunjukkan hasil yang cukup memberikan 

harapan (Ida Bagus Gde Manuaba, 1998).  

 

C. Jenis Kontrasepsi Darurat 

          Jenis kontrasepsi darurat 

Cara Merek 

dagang 

Dosis Waktu pemberian 

Mekanik 

AKDR-Cu 

Copper T 

Multiload 

Nova T 

satu kali 

pemasan

gan 

dalam waktu 7 

hari 

pascasanggama 

Medik 

Pil 

kombinas

i 

dosis 

tinggi 

Microgynon 

50 

Ovral 

Neogynon 

Nordiol 

Eugynon 

2 x 2 

tablet 

dalam waktu 3 

hari 

pascasanggama, 

dosis kedua 12 

jam kemudian 

Dosis 

rendah 

Microgynon 

30 

Mikrodiol 

Nordette 

2 x 4 

tablet 

dalam waktu 3 

hari 

pascasanggama, 

dosis kedua 12 

jam kemudian 

Progestin Postinor-2* 2 x 1 

tablet 

dalam waktu 3 

hari 

pascasanggama, 

dosis kedua 12 

jam kemudian 

Estrogen Lynoral 

Premarin 

2,5 

mg/dosis 

dalam waktu 3 

hari pasca 
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Progynova 10 

mg/dosis 

10 

mg/dosis 

senggama, 

2 x 1 dosis selama 

5 hari 

Mifeprist

one 

RU-486 1 x 600 

mg 

dalam waktu 3 

hari pasca 

senggama 

Danazol Danocrine 

Azol 

2 x 4 

tablet 

dalam waktu 3 

hari pasca 

senggama, 

dosis kedua 12 

jam kemudian 
* Postinor-2 (750 _g levonorgestrel/tablet) telah disetujui oleh Badan POM 

untuk didistribusikan dan dipakai di Indonesia, Juli 2003. 
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D. Konsep Kerja Kontrasepsi Darurat 

Waktu pemberian hormone AKDR harus sudah dilakukan 

dalam waktu kurang dari 72 jam, setelah melakukan hubungan 

seks tanpa perlindungan  alat kontrasepsi(Ida Bagus Gde 

Manuaba, 1998) 

1. Cara kerja kontrasepsi darurat hormonal 

a. Komponen estrogen dosis tinggi atau derivatnya 

menghindari kontrasepsi dengan jalan : 

- Estrogen dosis tinggi mengubah lapisan dalam 

Rahim (endometrium) tetap dalam keadaan fase 

proliferasi, sehingga tidak memungkinkan nidasi 

dari hasil konsepsi. 

- Dengan peristaltic tuba yang meningkat, 

spermatozoa tidak mungkin dapat mencapai ovum 

untuk melakukan konsepsi 

- Dalam fase proliferasi endometrium tidak dapat 

menimbulkan suasana ‘kapasitasi” seumpama 

sehingga mengurangi kemampuan konsepsi 

spermatozoa 

b. Komponen progesterone atau derivatnya dalam dosis 

tinggi menghindari terjadinya konsepsi dan nidasi 

dengan jalan 

- Mengentalkan lendir serviks, endometrium, dan 

tuba fallopii, sehingga mengurangi kemampuan 

bergerak spermatozoa untuk mencapai ovum, 

sehingga tidak mungkin terjadi konsepsi 

- Pada endometrium, terjadi perubahan sehingga 

kurang memberikan peluang untuk terjadinya 

nidasi(Endler et al., 2022) 
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- Menebalkan mucus serviks, mensupresi ovulasi serta 

menipiskan endometrium sehingga menghambat 

implantasi(Yetti Anggraeni, 2011) 

2. Cara kerja kontrasepsi darurat dengan insersi AKDR  

a. AKDR berbentuk inert seperti Lippes Loop 

menimbulkan reaksi benda asing dengan terjadi 

migrasi dari leukosit, limfosit dan makrofag. Pemadatan 

lapisan endometrium menyebabkan gangguan nidasi 

hasil konsepsi, sehingga tidak terjadi kehamilan. 

b. AKDR yang mengandung Copper, segera setelah insersi 

di samping menimbulkan pemadatan endometrium, 

melepaskan ion Cu dengan konsentrasi tinggi.  

 

E. Manfaat 

Sangat efektif (tingkat kehamilan < 3%. AKDR juga bermanfaat 

jangka panjang. 

 

F. Keterbatasan 

1. Pil kombinasi hanya efektif jika digunakan dalam 72 jam 

sesudah hubungan seksual tanpa perlindungan. 

2. Pil kombinasi dapat menyebabkan nausea, muntah, atau 

nyeri payudara. 

3. AKDR hanya efektif jika dipasang dalam 7 hari sesudah 

hubungan seksual. 

4. Pemasangan AKDR memerlukan tenaga terlatih dan 

sebaiknya tidak digunakan pada klien yang terpapar 

dengan risiko IMS. 
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G. Indikasi 

Indikasi kontrasepsi darurat adalah untuk mencegah 

kehamilan yang tidak dikehendaki. Bila terjadi kesalahan dalam 

pemakaian kontrasepsi seperti(Erna Setiyaningrum, 2015): 

1. Kondom bocor, lepas atau salah menggunakannya. 

2. Diafragma pecah, robek atau diangkat terlalu cepat. 

3. Kegagalan sanggama terputus (misalnya ejakulasi di vagina 

atau pada genitalia eksterna).  

4. Salah hitung masa subur. 

5. AKDR ekspulsi.  

6. Lupa minum pil KB lebih dari 2 tablet.  

7. Terlambat lebih dari 2 minggu untuk suntik KB.  

8. Perkosaan.  

9. Tidak menggunakan kontrasepsi. 

 

H. Efek Samping 

1. Mual, muntah: perlu konseling. Jika muntah terjadi dalam 2 

jam sesudah penggunaan pil pertama atau kedua, dosis 

ulangan perlu diberikan. 

2. Perdarahan/bercak: sekitar 8% klien dengan kontrasepsi 

oral kombinasi mengalami bercak-bercak. Sekitar 50% 

mendapat haid pada waktunya bahkan lebih awal. 

3. efek Levonorgestrel EC pada siklus terbuka adalah: (1) 

ovulasi, (2) konsepsi, (3) implantasi, (4) kehamilan ektopik, 

dan (5) viabilitas kehamilan(Endler et al., 2022). 
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I. Tingkat keamanan Penggunaan Kontrasepsi Darurat 

Saat ini ada penelitian yang membuktikan terjadinya 

trombosis seperti stroke atau emboli paru dan pemakaian 

kontrasepsi darurat. Tetapi sebaliknya, tidak juga ada 

penelitian yang membuktikan keamanannya 100%. Hanya saja, 

selama ini belum pernah ada kasus yang setelah pemakaianan 

kontrasepsi darurat, jadi pilihan ini termasuk aman. Efek 

samping yang timbul dari pemakaian kontrasepsi darurat jenis 

pil hormonal adalah mual dan muntah. Hal ini dapat diatasi 

dengan pemberian anti mual dan anti muntah sebelum 

minum pil atau memilih pul yang hanya mengandung 

progesterone saja. Efek samping lainnya adalah bercak-bercak 

darah (spotting atau haid yang datang seminggu lebih cepat 

atau seminggu lebih lambat ada bulan berikutnya(Sulistyawati, 

2012). 

 

J. Angka Keberhasilan Penggunaan Kontrasepsi Darurat 

Bila tidak mendapatkan haid pada bulan berikutnya 

setelah pemakaian kontrasepsi darurat, sebaliknya ada curiga 

terjadi kehamilan dan segera ke dokter untuk 

membuktikannya. Walaupun angka keberhasilan kontrasepsi 

darurat dalam mencegah kehamilan tinggi, sangatlah tidak 

dianjurkan untuk memakai alat kontrasepsi ini dalam jangka 

waktu Panjang. Bila menginginkan hubungan seksual yang 

aman, maka pilihan terbaik adalah penggunaan metode 

kondom(Erna Setiyaningrum, 2015).  
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Pada kontrasepsi darurat AKDR adalah benda asing yang 

dipasang pada Rahim sekitar 72 jam sampai 7 hari setelah 

hubungan seks tanpa proteksi alat kontrasepsi. Penyulit yang 

berkaitan dengan pemasangan AKDR adalah infeksi alat 

genitalia, perforasi AKDR, kehamilan berlangsung.  

Infeksi alat genital dalam bentuk infeksi penyakit 

hubungan seks, infeksi tanpa gejala yang jelas, dan infeksi 

sekitar panggul Wanita. 

Pemasangan AKDR yang kurang legeartis mungkin 

menimbulkan perforasi dengan gejala sakit mendadak dan 

dapat disertai shock. 

Pemasangan AKDR yang tidak mencapai fundus uteri 

menyebabkan daerah ini bebas dan pengaruh AKDR atau ion 

Cu, sehingga terjadi konsepsi, nidasi, dan kehamilan 

berlangsung(Ida Bagus Gde Manuaba, 1998).  
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Glosarium 
AKDR  :  alat kontrasepsi dalam rahim 

IMS  :  infeksi menular seksual 

Endometrium :  lapisan Rahim yang paling dalam 

Implantasi  :  proses penempelan hasil konsepsi 

Konsepsi  :  pertemuan sel telur dan sel sperma 

Nidasi  :  masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi pada 

stadium blastokista (Blastula)  

Shock  :  kondisi kegagalan peredaran darah yang ditandai 

dengan penurunan tekanan darah, nadi 

meningkat.  

Perforasi  :  lubang yang terbentuk di organ tubuh 
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Bab 19 
 

 

 

KONDOM (PRIA DAN WANITA)  

Elia Ika Rahmawati, S.ST., M.Keb. 
 

A. Pengertian 

Kondom adalah salah satu alat kontrasepsi berbentuk 

selubung atau tabung yang tidak tembus cairan. Kebanyakan 

kondom terbuat dari karet atau lateks, tetapi ada juga yang 

terbuat dari plastik (vinil, polietilen) dan bahan alami yang 

berasal dari jaringan hewan (kulit domba). Kondom 

berbentuk silinder dengan lapisan pangkal yang tebal dan 

terbuka, memiliki ujung yang buntu berfungsi sebagai 

penampung sperma, bila digulung berbentuk rata. 

 

B. Cara Kerja 

Sebagai salah satu alat kontrasepsi dengan metode 

barier, cara kerja kondom adalah menghalangi terjadinya 

pertemuan sperma dan sel telur dengan menahan sel 

sperma tetap berada di ujung selubung karet kondom yang 

terpasang pada penis sehingga sperma tersebut tidak masuk 

ke dalam saluran reproduksi perempuan. Selain itu kondom 

juga dapat digunakan sebagai pelindung terhadap penularan 

infeksi menular seksual, termasuk HIV apabila digunakan 

dengan benar (khusus kondom yang terbuat dari lateks dan 

vinil).  
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C. Jenis-jenis Kondom 

Klasifikasi kondom berdasarkan pemakaian terdiri dari 

kondom untuk pria dan wanita.  

1. Kondom Pria 

Kondom untuk pria berbentuk lonjong seperti 

selubung atau tabung dan umumnya terbuat dari karet 

tipis. Memiliki diameter kurang lebih 31-36,5 mm dan 

panjang kurang lebih 19 mm. Standar ketebalan kondom 

yaitu 0,02-0,05 mm. Kondom ini dipasang pada penis 

sebelum memulai hubungan seksual, berfungsi sebagai 

tempat penampungan sperma yang dikeluarkan pria 

pada saat senggama sehingga tidak masuk ke dalam 

vagina. Bentuknya ada dua macam, yaitu polos dan 

berputing. Kelebihan dari kondom berputing yaitu untuk 

menampung sperma setelah terjadi ejakulasi. 

2. Kondom Wanita 

Kondom untuk wanita dirancang khusus dalam 

bentuk silinder dengan panjang kurang lebih 15 cm dan 

garis tengah kurang lebih 7 cm. Kondom ini memiliki dua 

cincin lentur yang berfungsi sebagai alat untuk 

memasang dan melekatkan kondom. Cincin yang kecil 

(inner ring) menyerupai diafragma dimasukkan ke dalam 

vagina ke arah mulut rahim, sedangkan cincin yang lebih 

besar (outer ring) berfungsi untuk mempertahankan 

kondom agar tetap berada di luar vagina.  
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Umumnya, kondom wanita terbuat dari bahan 

polyurethane yang kurang menyebabkan reaksi alergi 

dibandingkan kondom lateks. Bahan tersebut lebih 

lembut, lebih fleksibel, lebih kuat, dan jarang robek (40% 

lebih kuat dari kondom lateks) serta lebih tipis sehingga 

sensasi hubungan seksual tetap dapat dipertahankan. 

Manfaat, keterbatasan, maupun efek samping yang 

ditimbulkan dari kondom wanita hampir sama dengan 

kondom pria. Kondom ini dapat mencegah kehamilan 

dan penularan penyakit seksual termasuk HIV apabila 

digunakan dengan benar. 

 

 

Gambar 20.1 Kondom Wanita 

Saat ini, kondom tersedia dalam berbagai tekstur 

dan aroma. Beberapa jenis kondom yang banyak 

beredar di pasaran antara lain: 

1. Kondom berpelumas 

Telah dikembangkan variasi kondom yang 

berpelumas mengandung spermisida berwarna, 

memiliki rasa, dan beraroma. 
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2. Kondom anti alergi 

a. Terbuat dari karet lateks dengan rendah residu 

dan tidak dipralubrikasi. 

b. Kondom dengan aroma dan rasa 

c. Kondom berulir (Ribbed Condom) 

d. Memiliki permukaan karet yang berulir. 

e. Kondom ekstra tipis (Extra Thin Condom) 

f. Berbahan dasar karet dengan ukuran yang 

sangat tipis.  

3. Kondom bintik (Dotted Condom) 

a. Terdapat bintik-bintik pada permukaannya. 

b. Kondom ekstra pengaman (Extra Safe Condom) 

c. Memiliki tambahan lubrikan, serta mengandung 

perlindungan ekstra untuk mencegah 

kehamilan. 

d. Kondom twist 

e. Didesain secara khusus untuk menstimulasi 

area sensitif pada saat bersenggama. 

4. Kondom getar (Vibrating Condom) 

Dilengkapi dengan cincin bergetar di bagian 

ujungnya yang menggunakan baterai khusus untuk 

menggerakkan cincin tersebut. Getaran pada 

kondom ini bisa bertahan hingga 30 menit. 

5. Kondom baggy 

a. Memiliki bentuk yang agak membesar di bagian 

ujung dan memiliki ulir di bagian badannya.  

b. Kondom dengan tambahan obat kuat (Condoms 

with extra strong medicine) 
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c. Dilengkapi dengan lubrikan yang mengandung 

obat kuat. 

 

D. Efektivitas Kondom 

Pemakaian kondom akan efektif jika digunakan secara 

baik dan benar serta konsisten setiap sebelum melakukan 

hubungan seksual. Angka kegagalan penggunaan kondom 

pria sangat sedikit, yaitu 2-13 kehamilan per 100 perempuan 

pada tahun pertama penggunaan. Sedangkan angka 

kegagalan penggunaan kondom wanita adalah 5-21 

kehamilan per 100 perempuan pada tahun pertama 

penggunaan. Selain itu, jika digunakan secara tepat, kondom 

memiliki keefektifan 80-95% dalam mencegah infeksi 

menular seksual termasuk HIV. 

Umumnya, kegagalan kondom terjadi bila karet kondom 

bocor atau robek, dan menarik penis setelah melemah 

sehingga sebagian sperma masuk ke dalam saluran 

reproduksi perempuan. Kehamilan dapat terjadi akibat 

penggunaan atau penanganan kondom yang tidak tepat. 

Kondom yang digunakan bersamaan dengan metode 

pantang berkala, spermisida, dan kontrasepsi oral 

mempunyai efektivitas yang semakin meningkat. 
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E.  Manfaat Kondom 

1. Efektif jika digunakan dengan baik, benar, dan konsisten 

2. Tidak mengganggu produksi ASI 

3. Tidak mengganggu kesehatan klien 

4. Tidak mempunyai pengaruh sistemik 

5. Murah, mudah didapatkan, dan mudah digunakan 

6. Alat kontrasepsi yang praktis karena tidak memerlukan 

resep dokter untuk mendapatkannya 

7. Tidak memerlukan pengawasan medis dan pemeriksaan 

khusus 

8. Merupakan metode kontrasepsi yang bersifat sementara 

9. Tidak mempengaruhi fertilitas kedua pasangan 

10. Kondom wanita tidak terlalu mengganggu kenikmatan 

hubungan seksual 

11. Kondom wanita tidak harus segera dilepas seperti 

kondom pria setelah ejakulasi. 

 

F. Manfaat kondom secara non-kontrasepsi  

1. Memberi dorongan pria untuk berperan dalam program 

KB 

2. Mencegah penularan IMS 

3. Mencegah ejakulasi dini 

4. Mengurangi insidensi kanker serviks dengan mencegah 

penularan HPV 

5. Timbulnya interaksi sesama pasangan 

6. Mencegah imuno-infertilitas. 
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G. Keterbatasan Kondom 

1. Perlu digunakan secara hati-hati agar efektif 

2. Beberapa klien akan mengalami kesulitan untuk 

mempertahankan ereksi 

3. Efektivitas tidak terlalu tinggi dan bergantung pada cara 

penggunaan kondom yang baik dan benar 

4. Adanya pengurangan sensitivitas pada penis 

5. Harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual 

6. Ada perasaan malu ketika membeli di tempat umum 

7. Kondom wanita dapat terdorong masuk ke dalam vagina 

selama berhubungan seksual 

8. Pembuangan kondom bekas pakai akan menjadi 

masalah tersendiri 

9. Hanya dapat digunakan satu kali saja 

10. Membutuhkan latihan dan kesabaran dalam memasang 

kondom wanita dengan tepat. 

 

H. Indikasi dan Kontraindikasi Penggunaan Kondom  

1. Ingin segera mendapatkan kontrasepsi 

2. Ingin berpartisipasi dalam program KB 

3. Berisiko tinggi tertular/ menularkan PMS 

4. Ingin kontrasepsi sementara 

5. Hanya ingin menggunakan alat kontrasepsi saat 

berhubungan seksual. 

 

I. Kontraindikasi 

1. Setiap pria atau wanita yang alergi terhadap bahan dasar 

kondom (lateks) 

2. Pria yang memiliki kelainan bentuk penis (malformasi) 
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3. Memiliki pasangan yang berisiko tinggi apabila terjadi 

kehamilan 

4. Menginginkan kontrasepsi jangka panjang 

5. Secara psikologi, pasangan tidak bisa menerima metode 

kondom 

6. Tidak ingin terganggu dalam persiapan untuk melakukan 

hubungan seksual. 

 

J. Cara Penggunaan Kondom Pria 

Tabel 1. Cara Menggunakan Kondom Pria 

Buka kemasan kondom dengan hati-

hati dari tepi dan arahkan robekan ke 

tengah. Jangan menggunakan kuku, 

gigi, atau benda tajam lainnya saat 

membuka kemasan. Jangan gunakan 

jika kemasan sudah rusak dan hindari 

penggunaan kondom yang telah 

kadaluarsa. 

 

Pasang kondom di ujung penis yang 

sedang ereksi dan tekan ujung 

kondom dengan jari dan jempol untuk 

menghindari udara masuk ke dalam 

kondom. Pastikan gulungan kondom 

berada di sisi luar. Pada laki-laki yang 

tidak bersunat, prepusium harus 

ditarik ke dalam terlebih dahulu. 
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Buka gulungan kondom secara 

perlahan ke arah pangkal penis sambil 

menekan ujung kondom. Pastikan 

posisi kondom tidak berubah selama 

koitus. Jika kondom menggulung, tarik 

kembali gulungan ke pangkal penis. 

 

Segera setelah ejakulasi, pegang tepi 

kondom dan tarik penis keluar dari 

mulut vagina. Lepas kondom saat 

penis masih ereksi, pastikan sperma 

tidak tumpah saat melepas kondom. 

Jika masih ingin berhubungan seksual, 

gunakan kondom yang baru. 
 

Masukkan kondom bekas pakai ke 

dalam kemasannya dan buang di 

tempat yang aman. 
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K. Cara Penggunaan Kondom Wanita 

Tabel 2. Cara Menggunakan Kondom Wanita 

Buka kemasan kondom dengan hati-

hati dari tepi dan arahkan robekan ke 

tengah. Jangan menggunakan kuku, 

gigi, atau benda tajam lainnya saat 

membuka kemasan. Jangan gunakan 

jika kemasan sudah rusak dan hindari 

penggunaan kondom yang telah 

kadaluarsa. 

 

Sebelum berhubungan seksual, 

perhatikan kondom wanita. Kondom 

wanita memiliki ring yang kecil (inner 

ring) untuk bagian dalam dan ring 

yang lebih besar (outer ring) untuk 

bagian luar. 

 

Pegang inner ring kondom, lalu tekan dengan ibu jari pada 

sisi ring, dan dengan jari lain pada sisi yang 

berseberangan, kemudian tekan sehingga sisi ring yang 

berseberangan akan bersentuhan dan bentuk inner ring 

menjadi lonjong atau pipih. 
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Pilih posisi yang nyaman untuk pemasangan kondom 

wanita. Posisi dapat dilakukan dengan berdiri satu kaki di 

atas kursi, jongkok, maupun berbaring. 

 

Buka  bibir vagina wanita dengan tangan kiri dan tentukan 

lubang vagina. 

Tangan kanan memasukkan inner ring ke dalam vagina 

dengan hati-hati. Setelah inner ring masuk ke dalam vagina, 

gunakan jari telunjuk tangan kanan untuk menekan inner 

ring lebih jauh ke dalam vagina ke arah mulut rahim. 

Pastikan kondom jangan sampai berputar dan outer ring 

tetap berada di luar vagina. 
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Berikan sedikit minyak pelicin pada 

penis atau bagian dalam kondom, 

bantu penis masuk ke dalam 

kondom.   

Jika penis keluar dari kondom, tarik 

dan coba lakukan penetrasi kembali 

Jika kondom tidak sengaja tertarik ke 

luar vagina atau cincin luar terdorong 

masuk ke dalam vagina, posisikan 

kembali kondom sesuai tempatnya 

 

Setelah penis ditarik keluar vagina, 

keluarkan kondom secara hati-hati 

dengan menekan dan memutar outer 

ring untuk menjaga sperma yang 

tertampung di dalam kondom tidak 

tumpah.  Putar  dan tarik kondom 

perlahan ke luar vagina.  

Lepaskan kondom sebelum berdiri 

untuk menghindari sperma tumpah 

dan keluar kondom 

Jika masih ingin berhubungan seksual 

lagi, gunakan kondom yang baru 

Tidak disarankan untuk menggunakan 

kondom wanita lebih dari 1 kali 
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Masukkan kondom bekas pakai ke 

dalam kemasannya dan buang di 

tempat yang aman. 

 

 

L. Penanganan Efek Samping 

Beberapa penanganan efek samping dari penggunaan 

alat kontrasepsi kondom antara lain: 

Efek Samping Penanganan 

Kondom telah rusak atau 

bocor sebelum digunakan 

Buang dan pakai kondom 

yang baru atau gunakan 

spermisida 

Kondom bocor saat 

melakukan hubungan 

seksual 

Pertimbangkan pemberian 

morning after pil 

Penggunaan kondom pria 

dapat mengurangi 

kenikmatan berhubungan 

seksual 

Gunakan kondom yang lebih 

tipis atau ganti metode 

kontrasepsi lain 

Adanya reaksi alergi 

terhadap lateks sebagai 

bahan dasar pembuat 

kondom 

Berikan kondom berbahan 

dasar lain atau jenis alami 

atau ganti dengan metode 

kontrasepsi lain 
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Glosarium 
Vinil :  Serat sintetis (bahan plastik) yang tahan api dan 

tidak mudah terbakar 

Polietilen :  Bahan termoplastik yang kuat dan dapat dibuat 

   dari yang lunak sampai yang kaku  

Diafragma :  Kap berbentuk bulat,cembung, terbuat dari karet 

yang diinsersikan ke dalam vagina sebelum 

berhubungan seksual dan menutup  servik 

Polyurethane : Polimer campuran antara plastik dan karet yang 

   memiliki sifat mirip dengan karet dengan 

   tingkat kekerasan yang lebih tinggi. 

Fertilitas : Kemampuan seorang suami atau istri dalam 

   memiliki keturunan  

Imuno-infertilitas : Respon imun terhadap antigen sperma atau 

   cairan semen 

Spermisida : Bahan kimia yang digunakan untuk 

   menonaktifkan atau membunuh sperma 
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Bab 20 
 

 

 

DIAFRAGMA  
Dr. Amiruddin, M.Kes. 

 

A. Pengertian Diafragma 

Diafragma adalah mangkok lateks berbentuk kubah yang 

digunakan dengan krim atau jelly spermisida untuk 

mendapatkan cara atau teknik rintangan yang efektif (Kosim 

H dkk, 1997). Diafragma moderen telah berkembang pesat 

ratusan tahun yang lalu, namun dengan teknik yang relatif 

sama yang bertujuan sebagai kontrasepsi. Diafragma menjadi 

populer sebagai kontrasepsi alternatif dalam keluarga 

berencana khususnya bagi wanita yang tidak menginginkan 

kontrasepsi oral atau alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR). 

Diafragma adalah alat kontrasepsi untuk wanita yang terbuat 

dari karet yang tipis, kemudian dimasukkan di depan mulut 

rahim menjelang dilakukannya sanggama dan dikeluarkan 

lagi sekitar 6 – 8 jam setelah sanggama (Koesnadi, 1999). 

 

B. Sejarah Diafragma 

Pada abad ke 18 para wanita di berbagai negara 

memakai lilin lebah, opium, kertas berminyak, potongan 

setengah jeruk lemon, dan bahan-bahan lain untuk 

mendapatkan alat kontrasepsi vaginal kasar yang sesuai 

bentuknya dengan diafragma. Diafragma modern diciptakan 

pada tahun 1838, namun pada tahun 1880 telah 

dipublikasikan untuk pertama kali oleh seorang dokter 
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Jerman yang menggunakan nama samaran “Mensinga” 

menguraikan sebuah alat yang dapat dibengkokkan, 

dipegang di tempatnya oleh sebuah logam bundar yang 

fleksibel yang dipersatukan kedalam karet. Penggunaan 

diafragma menyebar ke berbagai negara seperti Belanda dan 

Inggris yang dikenal sebagai “Dutch cap” dan pada tahun 1920 

“The Holland Rantos Company” mulai memasarkan 

diafragmanya di Amerika Serikat (AS). 

 

C. Cara Pemilihan/ Pemakaian Diafragma 

Untuk memakai diafragma harus dilapisi dengan 

spermisida dan dimasukkan kedalam vagina sebelum 

senggama. Selanjutnya dipegang di tempatnya oleh sebuah 

per yang fleksibel dan menyatu kedalam bundaran karetnya. 

Diafragma erat melintang di vagina atas menutupi serviks 

dan memberikan rintangan fisik partial pada sperma 

walaupun diafragma bukan merupakan rintangan sperma 

yang rapat dimana efek kontrasepsinya berhasil karena 

kemampuannya memegang selapis spermisida langsung 

terhadap serviks. Untuk itu diafragma tidak pernah 

digunakan tanpa krim atau jelly spermisida (Kosim H dkk, 

1997). Diafragma dapat dipasang secara diagonal di depan 

mulut rahim sehingga leher rahim terletak dibelakang 

diafragma dan ukurannya disesuaikan dengan keadaan leher 

rahim sewaktu dilakukan pemeriksaan ginekologis oleh 

dokter atau bidan. Cara kerja alat kontrasepsi ini sama 

dengan pemakaian kondom pada pria yaitu menghalangi 

masuknya sperma kedalam rahim wanita (Koesnadi, 1999). 
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D. Keuntungan dan Kerugian Diafragma 

Penggunaan diafragma memberikan beberapa 

keuntungan yang nyata bagi pemakai diantaranya :  

1. Pemakaian diafragma biasanya bebas dari efek sistemik 

atau komplikasi yang membahayakan hidup manusia dan 

efek samping yang kurang serius jarang dan terbatas 

hanya pada reaksi alergi. 

2. Diafragma dapat dipasang beberapa jam sebelum 

sanggama dimulai sehingga tidak mengganggu “sexual 

foreplay” 

3. Berhubung fungsi diafragma menutupi serviks, bila 

dipakai waktu haid dapat menampung darah haid, 

sehingga sanggama pada saat haid lebih dapat diterima 

untuk sebagian pasangan 

4. Krim dan jelly spermisida yang digunakan pada 

diafragma memiliki efek membunuh bakteri serta dapat 

menurunkan resiko tertular penyakit lewat hubungan 

seksual. 

Disamping beberapa keuntungan tersebut diatas, 

terdapat beberapa kerugian atau keterbatasan dalam 

penggunaan diafragma yaitu : 

1. Dibutuhkan keterampilan medis untuk pemeriksaan, 

penyesuaian dan penggunaannya 

2. Penyediaan krim atau jelly spermisida harus terjamin 

keberadaannya 

3. Diafragma relatif repot dan susah untuk digunakan, 

karena lebih banyak membutuhkan manipulasi genital 

dibandingkan dengan cara atau metode kontrasepsi 
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yang lain, sehingga ada kemungkinan sulit untuk diterima 

oleh sebagian orang 

4. Harus digunakan dengan disiplin dan hati-hati pada 

setiap sanggama, dengan motivasi yang besar serta 

perencanaan yang matang 

5. Memerlukan tempat yang agak menyendiri untuk 

memasukkan dan melepas serta dibutuhkan persediaan 

sumber air bersih untuk mencuci setelah dipakai (Kosim 

H dkk, 1997). 

 

E. Indikasi Kontra Pemakaian Diafragma 

Pemasangan diafragma tidak bisa dilakukan apabila tidak 

ada tenaga terlatih. Diafragma tidak dianjurkan untuk 

pemakai yang alergi terhadap lateks atau spermisida, atau 

dengan kelainan fisik seperti; prolapsus uteri, tonus otot-otot 

vagina lembek, cystocele, rectocele, uterus retroversi, fistula 

vagina atau septa vagina yang dapat menyebabkan 

pemasangan diafragma sulit atau tidak bisa dilakukan. 

Seorang wanita yang tidak dapat belajar teknik pemasangan 

yang benar serta tidak dapat dibantu pasangannya juga tidak 

dapat memakai diafragma. Pada kasus yang tidak 

berpengalaman dalam sanggama dapat merupakan indikasi 

kontra pemakai diafragma, karena introitus tidak cukup 

longgar untuk kepercayaan dan kenyamanan pemakai (Kosim 

H dkk, 1997). 

 

F. Penyesuaian Diafragma 

Diafragma berbeda dari metode kontrasepsi yang lain, 

karena harus dicoba dengan betul oleh tenaga kesehatan 
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yang terlatih. Penyesuaian tidak memerlukan dokter dan 

dapat dilakukan oleh perawat, bidan, atau petugas keluarga 

berencana lain yang terlatih. Diafragma berbeda-beda 

besarnya dan tergantung tipe dari per yang melingkari. Ada 

tiga tipe per yaitu:  

1. Per berbentuk busur paling banyak dipakai, mudah 

dimasukkan dan diterima baik oleh kebanyakan wanita.  

2. Per berbentuk lingkaran, terutama untuk wanita 

nullipara.  

3. Per datar jarang dipakai, terutama untuk wanita dengan 

otot-otot vagina yang lembek, pada dinding kandung 

kemih maupun rektum (Kosim H dkk, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Gambar 1. Diafragma  

Menentukan besarnya diafragma yang sesuai 

merupakan kunci keberhasilan pemakaian cara ini. 

Besarnya diafragma yang diukur dari garis tengah lingkaran, 

berkisar antara 50 sampai 105 mm (Gambar 1.1). Ukuran 

yang paling umum digunakan adalah 75 – 85 mm. Untuk 

nullipara biasanya dibutuhkan yang paling kecil, ukuran 65 

atau 70 mm.  Pada waktu pemeriksaan bimanual (lihat hal: 
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pemilihan diafragma) pemeriksa atau petugas harus 

mencari kelainan anatomi yang merupakan indikasi kontra 

pemakaian diafragma terutama prolapsus uteri, retroversi 

yang sangat, atau distorsi vagina baik pada kandung kemih 

maupun rektum (cystocele atau rectocele). 

Selanjutnya pemeriksa dapat mengukur panjang 

diagonal vagina dari tulang pubis sampai forniks posterior 

vagina. Pemeriksa juga dapat memasukkan jari telunjuk dan 

jari tengah ke dalam vagina sampai ujung jari tengah 

menyentuh forniks posterior vagina (Gambar 1.2). Tempat 

dimana jari telunjuk menyentuh tulang pubis ditandai 

dengan salah satu jari tangan yang lain. Untuk 

membandingkan jarak ini dengan diameter diafragma yang 

sesuai, satu ujung lingkaran diafragma diletakkan pada 

ujung jari kedua dan ujung lingkaran yang lain diletakkan 

pada tempat yang ditandai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Penyesuaian Diafragma. (Diameter diafragma 

yang sesuai diukur jarak dari forniks posterior sampai 

tulang pubis) 
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Cincin penyesuaian atau contoh diafragma dalam 

berbagai ukuran kemudian digunakan untuk memeriksa 

penyesuaian yang tepat, terutama untuk meyakinkan bahwa 

diafragma akan menyentuh dinding lateral vagina dan 

terpasang baik. Tujuan petugas adalah memilih ukuran 

terbesar yang enak bagi wanita tersebut, berdasarkan dua 

faktor yaitu dalam serta lebarnya vagina, dan tonus otot 

vagina. Kesalahan penyesuaian yang paling umum adalah 

memilih ukuran yang terlalu kecil. Hal ini dapat terjadi karena 

vagina melebar pada waktu senggama. Diafragma yang 

terlalu kecil tidak dapat mempertahankan posisinya terhadap 

serviks (Gambar 3). Sebaliknya diafragma yang terlalu besar, 

juga menimbulkan problem seperti tekanan yang terasa tidak 

enak, nyeri perut, ulserasi vagina atau infeksi saluran kencing 

yang rekuren. 

 

        

Gambar 3. Penyesuaian diafragma harus 

mempertimbangkan pelebaran vagina waktu sanggama 
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G. Petunjuk Pemakaian Diafragma 

Penyesuaian yang sesuai hanyalah sebagai tanggung 

jawab petugas terhadap pemakai diafragma, para wanita 

harus juga diajari cara memasukkan dan mengeluarkan 

dengan benar. Petunjuk pemakaian penting agar dapat 

membantu untuk keberhasilan pemakaian. Wanita harus 

ditunjukkan dan dilatih memasukkan dan mengeluarkan 

pada waktu penyesuaian. Kemudian akseptor diharapkan 

kembali dalam waktu kurang lebih satu minggu, dengan 

pemakaian diafragma ditempat oleh akseptor, sekaligus 

untuk mengecek apakah penempatannya sudah sesuai dan 

cocok. Lebih lanjut akseptor lebih tenang pada waktu 

kunjungan kedua ini daripada waktu penyesuaian pertama, 

mungkin karena terdapat penurunan tonus vagina, yang 

memerlukan perubahan diafragma yang sedikit lebih besar. 

Petunjuk yang diberikan oleh petugas kepada pemakai 

diafragma baru sangat penting untuk mencapai kontrasepsi 

yang efektif. Hal terpenting yang ditekankan pada pemakai 

diafragma adalah: 

1. Selalu memakai spermisida dengan diafragma. Peserta 

dapat memilih antara krim atau jelly kontrasepsi, yang 

sama-sama efektif bila digunakan dengan diafragma . 

pemilihan diantara keduanya berdasarkan beberapa 

faktor: sederhana pemakaiannya, pemilihan untuk 

konsistensinya dan perbedaan individual dalam 

pelumasan vagina. Krim kontrasepsi biasanya lebih pekat 

daripada jelly, dan karenanya memberikan pelumasan 

yang lebih sedikit daripada jelly. Bila seorang wanita 

menginginkan tambahan pelumasan vagina dia harus 



191 I Perkembangan Metode Kontrasepsi 

memilih jelly. Beberapa pembuat spermisida sekarang 

menawarkan krim dan jelly kontrasepsi yang tidak 

berbau dan tidak berasa. 

2. Pegang kubah diafragma ke bawah seperti sebuah 

cangkir dan berilah kira-kira satu sendok teh jelly atau 

krim ke dalam kubah (Gambar 1.4). Sebagian spermisida 

juga harus dioleskan pada bagian dalam lingkaran untuk 

merusak sperma yang mungkin melewatinya (Manuaba 

IBG, 1998). 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 

Diafragma  harus selalu dipakai bersama spermisida 

 

3. Memasukkan diafragma dengan hati-hati dan benar. 

Wanita tersebut harus menekan sisi lingkaran yang 

berlawanan bersama-sama dengan satu tangan yang 

lain, dan memasukkan diafragma yang terlipat tadi 

kedalam vagina, menyusuri sepanjang dinding posterior 

vagina sampai mencapai belakang serviks (Gambar 1.5). 

Kemudian bagian depan diafragma diletakkan di 
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belakang tulang pubis pada bagian depan vagina. Agar 

supaya seorang wanita memakai diafragma dengan 

benar, penting baginya mengerti anatomi vagina. Suatu 

model pelvis dapat membantu petugas untuk 

menerangkan bahwa vagina mengarah agak ke belakang 

tidak vertikal di dalam tubuhnya. Maka waktu 

memasukkan diafragma, tepi yang masuk dahulu harus 

horizontal bila dia berdiri, dan vertikal bila dia tiduran. 

Model pelvis juga dengan serviks dan menenangkan 

wanita tersebut bahwa diafragma tidak dapat hilang 

dalam tubuhnya. 

 

                                                                                                          

Gambar 5. Diafragma dapat dipasang bila wanita berdiri satu 

kaki dengan di angkat atau diletakkan di meja 

                                                                                                     

4. Memasukkan diafragma segera atau tidak lebih dari dua jam 

sebelum sanggama. 
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5. Sesudah insersi, periksa bahwa diafragma terletak 

semestinya . bila dalam posisi benar, lingkaran bagian 

belakang terletak dibawah dan dibelakang serviks dalam 

vagina posterior dan serviks dapat diraba melalui kubah karet 

(Gambar 1.6). Sering serviks digambarkan sebagian perabaan 

ujung hidung. Wanita harus dapat memeriksa dirinya sendiri 

untuk mengenal serviks dan menjamin penempatan 

diafragma yang semestinya. Diafragma bukan cara 

kontrasepsi yang baik bagi wanita yang enggan memeriksa 

diri sendiri. 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pemakai harus memeriksa letak diafragma 

semestinya dengan meraba serviks melalui kubah diafragma 

6. Diafragma harus ditinggalkan di tempatnya paling sedikit 

enam jam sesudah senggama berakhir untuk mendapatkan 

efek spermisida yang lengkap. Diafragma boleh ditinggalkan 

lebih dari enam jam. Wanita tidak boleh membilas bila 

diafragma berada ditempatnya. 

7. Bila sanggama diulang dalam 6 jam, tambahan spermisida 

harus dimasukkan vagina, memakai aplikator plastik. 
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Diafragma tidak boleh dikeluarkan waktu memasukkan 

tambahan spermisida. 

8. Pelepasan yang betul dan perawatan juga penting. Untuk 

melepas diafragma wanita tersebut menyelipkan  jari 

telunjuknya antara lingkaran  bagian depan dan tulang pubis 

untuk melepaskan isapan. Sementara dengan perlahan-lahan 

menarik ke bawah dan keluar, hati-hati jangan sampai 

karetnya sobek, akseptor dapat mengeluarkan dengan otot-

otot perut bawah (Gambar 1.7). Sekali keluar, diafragma 

harus dicuci dengan sabun ringan dan air, dibilas, dikeringkan 

dan disimpan dalam tempat asalnya, bila mungkin hindarkan 

dari panas. Dapat juga ditaburi tepung sebelum 

penyimpanan. Talk dan bedak parfum tidak boleh digunakan 

disebabkan adanya efek samping bagi peserta (Kosim H dkk, 

1997).  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Diafragma sebaiknya secara rutin dilepas untuk 

dibersihkan dan disimpan dengan baik 

Petroleum jelly (vaseline) tidak boleh digunakan dengan 

diafragma karena dapat merusak karet dan mengurangi 

keawetan diafragma. Bila perawatan dilakukan dengan 

semestinya. Diafragma tetap utuh beberapa tahun walaupun 
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berubah warna. Wanita harus mengamati diafragma dengan 

teratur, apakah terdapat lubang atau tanda-tanda kerusakan, 

terutama pada lingkaran. Kesesuaian diafragma harus 

diperiksa tiap tahun dan juga sesudah kehamilan, aborsi, 

operasi pelvik atau berat badan berubah 7 kilogram atau 

lebih. Bila penyesuaian diafragma selama laktasi, kesesuaian 

harus diperiksa lagi 6 minggu sesudah menyapih atau 

sesudah mulai haid normal. 

 

H. Efek Samping Pemakaian Diafragma 

Walaupun alergi lateks jarang terjadi beberapa  pemakai 

diafragma mengalami iritasi vagina, membengkak, atau 

melepuh, yang paling sering karena reaksi alergi terhadap 

krim atau jelly spermisida (Kosim H dkk, 1997). Kadang-

kadang pasangannya mengalami reaksi alergi juga. Dengan 

mengganti bahan, kadang-kadang dapat menyelesaikan 

persoalan ini. 

Beberapa wanita juga melaporkan nyeri pelvis, ulserasi 

vagina, desakan kandung kemih, retensio urinae, iritasi uretra 

atau sistitis atau uretritis rekuren, bila diafragma ditinggal di 

tempatnya enam jam seperti dianjurkan. Problem ini 

mungkin karena desakan lingkaran yang berlebihan dan 

sering dapat diselesaikan dengan jalan mengganti diafragma 

yang berbeda ukuran atau tipe lingkarannya. Pemakai 

diafragma dianjurkan untuk mengosongkan kandung 

kemihnya secara teratur bila sedang memakai diafragma. 

Seringkali ini dapat meringankan beberapa jenis rasa tidak 

enak pada kandung kemih. Untuk itu ada dugaan 

kemungkinan efek samping dari spermisida yang digunakan 
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dengan diafragma (Manuaba IBG, 1998). Selanjutnya 

penelitian berjalan terus khususnya untuk mengetahui resiko 

ini. 

 

I.   Efektivitas Diafragma 

Efektivitas diafragma dengan spermisida adalah 98% 

atau tiga kehamilan per 100 wanita pertahun. Penelitian 

mengenai efektivitas pemakaian yang nyata pada diafragma 

menunjukkan perbedaan yang besar dalam angka kehamilan. 

Angka efektivitas pemakaian untuk diafragma pada umumnya 

diperkirakan 87%, tetapi dalam beberapa penelitian yang 

berbeda, angka ini bisa mencapai kisaran 98% (Kosim H dkk, 

1997). Motivasi yang baik pemakai diafragma yang hati-hati 

dapat mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi, bisa 

menyamai efektivitas pemakaian AKDR atau kontrasepsi oral.  

Kegagalan diafragma lebih sering disebabkan persoalan 

motivasi peserta daripada kerusakan alatnya. Angka 

kegagalan tertinggi terdapat pada pemakai baru, terutama 

yang berganti dari cara yang lebih “sederhana” dan juga pada 

mereka yang hanya ingin menunda kehamilan, bukan 

mencegah. Kegagalan juga timbul karena kelalaian, seperti 

tidak memakai spermisida atau tidak menambah spermisida 

untuk senggama yang berulang. Kadang-kadang kegagalan 

disebabkan diafragma berubah letak karena gerakan 

sanggama. Hubungan petugas-pemakai adalah kunci 

keberhasilan pemakaian diafragma. Pemilihan pemakai yang 

tepat sasaran, penyesuaian yang sesuai dan petunjuk yang 

sempurna kepada pemakai semuanya penting. Kesesuaian 

yang benar saja, tidak akan berarti bila wanita tersebut tidak 
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mempunyai pengetahuan dan motivasi menggunakan 

diafragma dengan benar. Penggunaan diafragma lebih 

membutuhkan penerangan dan petunjuk daripada metode 

kontrasepsi yang lain dan menuntut petugas yang penuh 

kepercayaan dan kesabaran.  
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Bab 21 
 

 

 

SPERMISIDA  
Dwi Dianita Irawan, S.Keb, Bd., M.Keb. 

 

 

A. Definisi 

Spermisida adalah alat kontrasepsi yang mengandung 

bahan kimia yang digunakan untuk membunuh sperma. 

Bahan kimia yang digunakan untuk menonaktifkan sperma 

biasanya nonoksinol-9. Spermisida dimasukan kedalam 

vagina, dekat servik sebelum melakukan hubungan seksual. 

Bekerja dengan cara : 

1. Menghancurkan selaput sel sampai pecah 

2. Memperlambat pergerakan sperma 

3. Menurunkan kemampuan pembuahan sel telur 

 

B. Efektivitas 

Spermisida merupakan salah satu kontrasepsi yang 

efektif. Efektivitas dari penggunaan spermisida tergantung 

dari pengguna. Resiko kehamilan akan meningkat ketika 

spermisida tidak digunakan setiap melakukan hubungan 

seksual. Pada penggunaannya secara benar  sekitar 16 

kehamilan terjadi pada 100 wanita yang menggunakan 

spermisida, atau sekitar 84 wanita berhasil menggunakan 

spermisida sebagai keluarga berencana. Spermisida tidak 

mengganggu kembalinya kesuburan wanita.  
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C. Keuntungan dan Keterbatasan 

Keuntungan penggunaan kontrasepsi jenis spermisida : 

1. Keuntungan secara kontrasepsi 

a. Langsung efektif segera setelah digunakan (aerosol 

dan krim) 

b. Tidak mengganggu produksi ASI pada ibu menyusui 

c. Sebagai pendukung metode kontrasepsi lain 

d. Tidak mengganggu kesehatan dan sistemik tubuh 

e. Mudah digunakan 

f. Meningkatkan lubrikasi selama hubungan seksual 

g. Tidak memerlukan resep tenaga kesehatan, 

Penggunaanya di awal, sehingga tidak mengganggu 

saat hubungan seksual 

h. Tidak memerlukan pemeriksaan atau tindakan medis 

dalam penggunaannya 

2. Keuntungan Non-kontrasepsi 

Tidak ada efek hormonal  

 

Keterbatasan penggunaan kontrasepsi jenis spermisida : 

1. Spermisida akan memiliki efektivitas yang lebih tinggi jika 

dikombinasikan dengan penggunaan KB lain (mis., 

kondom, diafragma, cervical cup) 

2. Keefektifan bergantung pada kepatuhan dan kesesuaian 

cara penggunaannya 

3. Bergantung pada motivasi pengguna dan harus selalu 

dipakai setiap melakukan hubungan seksual 
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4. Pada spermicida jenis tablet/supositoria, pengguna 

harus menunggu 10-15 menit setelah spermisida 

dimasukan  

5. Efektif selama 1-2 jam dalam 1 kali pemakaian 

6. Harus selalu tersedia sebelum senggama dilakukan 

7. Pemakaian dapat menimbulkan iritasi 

8. Tidak melindungi dari HIV 

 

D. Jenis dan Penggunaan 

Spermisida memiliki banyak macam dan penggunaannya 

tergantung dari jenisnya. Pilihan sediaan meliputi : 

1. Aerosol 

  Aerosol atau foam atau busa, penggunaanya akan segera 

efektif setelah dimasukan ke vagina. Aerosol dianjurkan 

jika spermisida digunakan sebagai pilihan pertama atau 

metode kontrasepsi lain tidak sesuai dengan kondisi 

klien. Penggunaannya bisa dilakukan sendiri atau 

dikombinasi bersama diafragma & kondom.  

2. Tablet 

  Tablet vagina, supositoria, dan film sangat mudah dibawa 

dan disimpan. Penggunaanya dianjurkan menunggu 10-

15 menit setelah dimasukan sebelum hubungan seksual. 

Penggunaannya bisa dilakukan sendiri atau dikombinasi 

bersama kondom. 

3. Jeli/Krim 

  Penggunaannya bisa dilakukan sendiri atau dikombinasi 

bersama diafragma dan kondom.  
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Jenis Cara Penggunaan 

Aerosol  Kocok tempat aerosol 20—30 kali 
 Tempatkan container dengan posisi ke 

atas, letakkan aplikator pada mulut 

container, dan tekan aplikator untuk 

mengisi busa 
 Sambil berbaring, masukan aplikator ke 

dalam vagina mendekati serviks, 

dorong sampai busa keluar 
 Aplikator segera dicuci dengan sabun 

dan air, keringkan 
 Jangan berbagi aplikator dengan orang 

lain 

Tablet  Cuci tangan sebelum membuka 

kemasan 
 Lepaskan tablet/supositoria dari 

kemasan 
 Masukan tablet/supositoria dengan 

berbaring jauh ke dalam vagina 
 Tunggu 10-15 menit sebelum 

berhubungan seks 

Jeli/Krim  Masukkan krim/jeli ke dalam aplikator, 

masukan jauh ke dalam vagina 

mendekati serviks 
 Tekan pendorong sampai krim keluar 
 Aplikator dicuci dengan sabun dan air 

bersih, keringkan 
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Kegagalan pada penggunaan spermisida sebagai alat 

kontrasepsi biasanya dikarenakan: 

1. Jumlah spermisida yang yang dimasukan ke dalam vagina 

terlalu sedikit  

2. Posisi peletakan spermisida di dalam vagina tidak tepat 

di depan serviks atau kurang dalam. 

3. Terjadi ejakulasi sebelum spermisida digunakan  

 

E. Kesesuaian Pengguna 

Tidak semua pasangan bisa menggunakan spermisida, 

berikut adalah kondisi-kondisi yang sesuai menggunakan 

spermisida: 

1. Kondisi wanita yang sesuai menggunakan spermisida 

a. Perokok 

b. Usia diatas 35 tahun 

c. Tidak menyukai penggunaan AKDR 

d. Kondisi ibu sedang menyusui 

e. Tidak ingin hamil dan terlindung dari Penyakit 

Menular Seksual tetapi pasangan tidak mau 

menggunakan kondom 

f. Memerlukan metode sederhana sambil menunggu 

metode lain  

g. Jarang melakukan hubungan seksual 

2. Kondisi wanita yang tidak sesuai menggunakan 

spermisida 

a. Mempunyai resiko tinggi apabila hamil (berdasarkan 

umur, paritas, masalah kesehatan) 

b. Mengidap ISK 

c. Memerlukan metode kontrasepsi efektif 
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d. Tidak mau repot untuk mengikuti petunjuk 

pemakaian kontrasepsi dan siap pakai sewaktu akan 

melakukan hubungan seksual 

e. Tidak stabil secara psikis  

f. Tidak suka menyentuh alat reproduksi (vagina) 

g. Mempunyai riwayat sindrom syok karena keracunan  

 

F. Efek samping 

Efek samping penggunaan kontrasepsi jenis spermisida : 

Efek Samping Penanganan 

Iritasi vagina atau 

iritasi penis dan 

tidak nyaman 

Periksa adanya vaginitis dan penyakit 

menular seksual. Jika penyebabnya 

spermisida, sarankan memakai 

spermisida dengan kandungan bahan 

kimia lain atau bantu memilih metode 

kontrasepsi lain. 

Gangguan rasa 

panas di vagina 

Periksa reaksi alergi atau terbakar. 

Yahinkan bahwa rasa hangat adalah 

normal. Jika tidak ada perubahan, 

sarankan memakai spermisida dengan 

kandungan bahan kimia lain atau 

bantu memilih metode kontrasepsi 

lain.   

Muncul keputihan  Periksa adanya vaginitis dan penyakit 

menular seksual. Jika penyebabnya 

spermisida, sarankan memakai 

spermisida dengan kandungan bahan 

kimia lain atau bantu memilih metode 

kontrasepsi lain. 
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Tablet busa 

vagina dapat  

tidak larut 

Pilih spermisida lain dengan komposisi 

bahan kimia berbeda atau bantu 

memilih metode kontrasepsi lain 

Infeksi saluran 

kemih 

Periksa adanya infeksi , lakukan biakan 

kultur untuk mendiagnosa. Pilih 

spermisida lain dengan komposisi 

bahan kimia berbeda atau bantu 

memilih metode kontrasepsi lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 I ....masa kini 

Glosarium 
Nonoxynol-9 :  senyawa kimia yang berfungsi sebagai bahan 

dalam kontrasepsi spermisida. 

Lubrikasi :  pelumasan pada organ intim wanita berperan 

sangat penting dalam hubungan seksual 

Supositoria : obat solid/padat berbentuk peluru yang 

penggunaannya dengan cara dimasukan ke dalam 

lubang vagina, uretra, atau anus  
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CERVICAL CUP  

Dr. Sriyana Herman, AMK., SKM., M.Kes. 

 
 

A. Barier Intra Vaginal 

1. Definisi 

Menghalangi masuknya spermatozoa ke dalam 

traktus genitalia interna wanita dan imobilisasi atau 

mematikan spermatozoa oleh spermisidnya. 

 

2. Keuntungan 

Mencegah kehamilan dan mengurangi insidens 

penyakit akibat hubungan seks. 

 

3. Kerugian 

Angka kegagalan relatif tinggi, aktivitas hubungan 

seks harus dihentikan sementara untuk memasang 

alatnya, dan perlu dipakai secara konsisten, hati-hati dan 

terus-menerus pada setiap sanggama. 

 

4. Jenis Barier Intra Vaginal 

Terdapat empat barrier intra vaginal, diantaranya 

diafragma (Diaphragma), Kap Serviks (Cervical cap), 

Spons (Sponge), dan Kondom Wanita. Penelitian terbaru 

Lind (2021) tentang perbedaan barrier intra vaginal 

antara diafragma dan kap serviks, hasilnya bahwa tidak 
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ada perbedaan kemanjuran dalam pencegahan 

kehamilan antara diafragma jenis baru dan serviks kap 

dengan diafragma lama. Artinya sama-sama memiliki 

kemampuan mencegah kehamilan, baik jenis baru 

ataupun lama. 

 

5. Efektivitas Barier Intra-Vaginal 

Untuk mendapatkan efektivitas yang lebih tinggi, 

metode Barier Intra-vaginal harus dipakai bersama 

dengan spermisida. Faktor yang dapat mempengaruhi 

efektifitas metode ini, antara lain: paritas, frekuensi 

sanggama, kemampuan untuk memakainya dengan 

benar, kebiasaan-kebiasaan akseptor, dan motivasi 

akseptor dalam pencegahan kehamilan. 

Satu hal yang sangat penting dan harus mendapat 

perhatian akseptor yang menggunakan metode Barrier 

Intra-vaginal yaitu kemungkinan timbul Sindrom Syok 

Toksik (Toxic Shock Syndrome) (TSS) bila terjadi kelalaian 

dalam pemakaiannya. Sindrom Syok Toksik disebabkan 

oleh toksin yang dihasilkan bakteri Staphylococcus aureus. 

Sindrom Syok Toksik sering terjadi pada wanita yang 

memakai tampon (intra-vaginal) selama haid. 

Calon akseptor metode Barier Intra-vaginal harus 

diberi instruksi-instruksi untuk mengurangi atau 

mencegah risiko timbulnya Sindrom Syok Toksik, yaitu: 

cuci tangan dengan sabun sebelum memasang atau 

mengeluarkan alatnya, jangan biarkan Barier Intra-

vaginal insitu lebih lama dari 24 jam , jangan 

menggunakan Barier Intra-vaginal pada saat haid, atau 
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bila ada perdarahan pervaginam, atau adanya vaginal 

discharge abnormal (pakailah kondom), setelah 

melahirkan bayi aterm, tunggu 6 – 12 minggu sebelum 

menggunakan metode Barier Intra-vaginal, (pakailah 

kondom), wanita harus diajari tanda-tanda bahaya TSS: 

Demam, muntah, diarrhea, nyeri otot tubuh, rash 

(sunburn/seperti tersengat sinar matahari), dan bila 

menduga TSS, keluarkan alat kontrasepsinya dan 

hubungi petugas medis, serta bila pernah mengalami 

TSS, pilih metode kontrasepsi lain (Hartanto & Hanafi 

(2004: 67) dalam Priyanti & Agustin (2017)). 

 

B. Cervical Caps (Kap Serviks) 

1. Definisi  

Kap serviks adalah metode kontrasepsi dalam vagina 

yang mencegah kehamilan dengan menghalangi serviks 

disertai dengan pemakaian reservoir untuk spermisida. 

Kap serviks adalah alat yang sangat kecil, seperti cangkir 

yang sepenuhnya menutupi serviks dengan kubah yang 

dirancang khusus untuk mencegah kontak dengan 

ostium serviks (Stewart 1998 dalam golla et al, 2002). 

 

2. Jenis kap serviks 

Beberapa jenis kap serviks dirancang khusus untuk 

menutupi forniks vagina baik dengan posisi suction atau 

menempel pada permukaan serviks. Terdapat lima jenis 

kap serviks yang sudah diproduksi di Inggris yaitu 1) 

Prentif Cavity Rim Cervical Cap, 2) Dumas atau Vault cap, 3) 

Vimule Cap yang terbuat dari lateks dan berasal dari 
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pabrik yang sama (dari Lamberts LTD, Oxford, dan 

Inggris), 4) FemCap terbuat dari karet silikon (karet yang 

diproduksi oleh Hi-Tech Rubber, Anaheim, dan CA) dan 5) 

Oves Cap (dari Veos UK Limited, London, dan Inggris) 

terbuat dari elastomer silikon. 

 

3. Cara pemakaiannya 

Cervical Cups adalah kap karet kecil yang diolesi 

dengan gel kontrasepsi saat digunakan. Caranya yaitu 

dengan memasukkan kap di dalam vagina untuk 

menutupi leher rahim. Penghalang serviks lainnya seperti 

diafragma, namun ukurannya lebih kecil. Tujuan metode 

ini untuk mencegah sperma masuk ke dalam rahim dan 

bertemu sel telur. Terdapat dua tipe, yaitu pertama 

tersedia dalam berbagai ukuran dan dipasang oleh 

petugas kesehatan dan kedua cocok untuk wanita dari 

semua ukuran (Public Health Division, 2015). 

 

4. Kapan di gunakan 

Cara menggunakannya yaitu pada saat memasukkan 

kap serviks di olesi lebih dulu dengan gel kontrasepsi 

beberapa jam sebelum berhubungan. Waktu pemakaian 

kap setidaknya sampai enam jam setelah berhubungan 

dan tidak boleh lebih dari 24 jam di dalam vagina (Public 

Health Division, 2015). Sedangkan Shihata 1991; Stewart 

(1998) dalam.Golla et al., (2002) menjelaskan bahwa kap 

serviks dapat digunakan secara berulang, kecuali jenis 

kap oves yang sekali pakai. Adapun pemakaian kap 

serviks harus dipakai minimal 6 sampai 8 jam setelah 
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berhubungan dan maksimal 30 sampai 72 jam setelah 

pemasangan. 

 

5. Tempat pemasangan kap 

Pemasangan kap serviks dapat dilakukan oleh 

petugas kesehatan atau dapat pula di pasang sendiri 

dengan terlebih dahulu diajari tata cara penggunaannya 

oleh petugas kesehatan. Cervical cups dibentuk sesuai 

ukuran tubuh wanita, mudah dilipat dan dimasukkan 

sendiri (Public Health Division, 2015). 

 

6. Keuntungan  

Cervical caps jika dipasang dengan benar, maka 

pasangan/suami tidak akan merasakan keberadaannya. 

Tidak mengandung hormon atau bahan kimia, tidak 

mengganggu periode menstruasi dan aman untuk ibu 

menyusui serta dapat digunakan berulang, tetapi perlu 

perawatan dan dibersihkan dengan baik sebelum 

digunakan kembali (Public Health Division, 2015).  

Kap serviks merupakan metode kontrasepsi yang 

dapat digunakan berulang, dapat dipakai sendiri tanpa 

keterlibatan pasangan, dan hanya diperlukan pada saat 

koitus saja, sehingga metode kap serviks ini ideal untuk 

wanita yang hanya membutuhkan kontrasepsi yang 

sifatnya sementara (Bernstein, 1986 dalam Golla et al., 

2002). Selain itu keuntungan lain serviks kap keluaran 

terbaru menghasilkan lebih sedikit terjadinya  infeksi 

saluran kemih (Lind et al., 2021). 
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7. Kekurangan  

Cervical cups harus terpasang dengan benar 

sebelum berhubungan seks, harus direncanakan dan 

dikomunikasikan lebih dulu bersama pasangan sebelum 

menggunakannya dan diperlukan ukuran baru jika 

setelah melahirkan atau terjadi penambahan berat 

badan (Public Health Division, 2015).  

Fit sangatlah penting pada saat pemasangan, namun 

pemasangan kap yang terlalu ketat dapat mengakibatkan 

trauma serviks dan memungkinkan bisa terlepas dari 

serviks saat digunakan. Kekhawatiran terkait dengan 

penggunaan kap serviks lainnya yaitu: kemanjuran 

kontrasepsi yang kurang memadai, peningkatan risiko 

kelainan serviks dan infeksi saluran kemih, kesulitan atau 

ketidaknyamanan terkait dengan penyisipan dan 

pelepasan kap, ketidaknyamanan pengguna atau 

pasangan; reaksi lateks; dan bau tidak sedap, terutama 

bila penggunaannya lebih lama dari jumlah waktu yang 

dianjurkan (Powell 1986; Trussell 1993 dalam Golla et al., 

2002). 

 

8. Efek samping 

Efek samping yang didapatkan oleh beberapa 

wanita, yaitu alergi terhadap karet atau gel kontrasepsi 

dan jika mengalami gatal atau rasa terbakar, segera 

lakukan konsultasi ke dokter atau petugas kesehatan 

(Public Health Division, 2015). 
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9. Efektivitas  

Penggunaan cervical cups, jika pemasangan 

dilakukan dengan cara yang kurang benar, maka kurang 

dari 6 dari 100 wanita akan hamil setiap tahunnya dan 

jika pemasangan dilakukan dengan benar, maka sekitar 

12 dari 100 wanita akan hamil setiap tahunnya (Public 

Health Division, 2015). 
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CONTRACEPTIVE SPONGE  

Nur Laila Faizah, S.Tr.Keb., M.Kes. 

 

 

Contraceptive sponge adalah alat kontrasepsi non hormonal 

perempuan yang dimasukkan ke dalam vagina yang bermuara di 

leher Rahim. Alat ini spons berbentuk bulat dengan lesung 

ditengah dan tali yang mengandung spermisida. Kontrasepsi ini 

berfungsi dengan cara menghalangi sperma masuk di leher 

Rahim dan spermisida yang dapat melemahkan bahkan 

membunuh sperma. 

Contraceptive Sponge ini mempunyai dua cara kerja, yang 

pertama spons menutupi leher Rahim sehingga mencegah 

sperma masuk ke dalam Rahim. Kedua, kandungan spermisida 

yang bekerja melemahkan sperma. Ada beberapa nama dagang 

yang ada dipasaran diantaranya T0day, Pharmatex, dan 

Protectaid 

 

Gambar 1. Contraceptive sponge (Mayoclinic, 2011) 
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Alat kontrasepsi spons ini memberikan perlindungan tidak 

melebihi 24 jam dan tidak dapat digunakan kembali setelah 

dilepas. Sebelum melepas kontrasepsi spons ini dianjurkan 

mendiamkan dulu selama 6 jam.  Sehingga memasang alat 

kontrasepsi ini disarankan untuk dipasang sebelum mendekati 

waktu berhubungan intim sehingga lebih lama. Setelah spons 

dilepas tidak dapat digunakan kembali. (todaysponge, 2011) 

Perempuan yang belum pernah melahirkan disarankan untuk 

memakai alat kontrasepsi ini, tetapi untuk keefektifan dari 

perempuan yang sudah pernah melahirkan disarankan untuk 

memakai alat kontrasepsi tambahan lainnya seperti kondom 

(Fransisca, D & Pebriana, 2019) . Tidak menutup kemungkinan hal 

tersebut disebabkan karena terdapat perubahan bentuk dari 

leher rahim setelah melahirkan. Selain itu alat kontrasepsi spons 

tidak dapat melindungi dari penyakit menular seksual salah 

satunya HIV. Selain itu perempuan dengan kondisi keguguran, 

alergi spermisida, ataupun ada infeksi dan perdarahan lainnya 

tidak disarankan menggunakan alat kontrasepsi spons.  

 

Cara Memasang Contraceptive Sponge yaitu: 

1. Cuci tangan sampai bersih sebelum memegang contraceptive 

sponge 

2. Basahi contraceptive sponge dengan dua sendok makan air. 

Air digunakan untuk mengaktifkan spermisida. (Asisah, 2016) 

3. Peras spons secara perlahan untuk mengaktifkan spermisida 

sampai keluar busa 

4. Pegang bulatan spons dengan posisi membelah menjadi dua 

dan posisi lesung dari spons berada di atas 
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5. Letakkan satu kaki di atas kursi atau di permukaan yang lebih 

tinggi untuk memudahkan memasukkan spons ke vagina 

6. Masukkan Spons dengan posisi membelah dua dan posisi 

lesung diatas ke dalam vagina sejauh mungkin agar sampai 

ke leher Rahim 

7. Periksa untuk memastikan spons menutupi leher Rahim 

dengan menggerakkan jari di sekitar tepinya. 

 

Cara Melepas Contraceptive Sponge 

1. Cuci tangan sampai bersih 

2. Letakkan satu kaki di atas kursi atau di permukaan yang lebih 

tinggi untuk memudahkan jari masuk 

3. Pegang lingkaran tali kain, jika kesulitan mencari kain dapat 

mengejan sedikit saat meraihnya 

4. Tarik kain dengan lembut  

5. Buang ditempat yang aman 

6. Cuci tangan sampai bersih 

Sebelum menggunakan contraceptive sponge ,  pasangan 

suami istri harus mempertimbangkan kembali terutama 

kelebihan dan kekurangannya. Seperti perempuan yang 

mempunyai alergi terhadap spermisida. Selain itu dapat 

meningkatkan risiko infeksi jamur dan infeksi saluran kemih. 

Terlalu lama menggunakan juga dapat mengakibatkan Toxic Shock 

Syndrom. (Asisah, 2016) 

Kelebihan 

1. Mudah digunakan 

2. Non hormonal 

3. Tersedia tanpa resep  

4. Aman digunakan dengan kondom 
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5. Kekurangan 

6. Tidak melindungi dari penyakit menular seksual 

7. Kurang efektif untuk perempuan setelah melahirkan 

8. Tidak dianjurkan pada perempuan setelah mengalami 

keguguran 

Perempuan dapat mengurangi risiko dengan tidak 

menggunakan Contraceptive sponge saat sedang menstruasi. 

Selain itu perlunya membaca aturan sebelum pemakaian supaya 

mengetahui indikasi dan kontraindikasi pada semua produk 

adalah hal yang sangat penting untuk mencegah efek samping. 

Kontrasepsi ini cukup efektif bagi pasutri yang cocok 

menggunakannya. Angka kegagalan metode kontrasepsi ini 

kurang lebih 5-8 kehamilan hingga 9-27 kehamilan setiap 100 

wanita pertahun . (Purwoastuti, 2015) 
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Glosarium 
Spermisida  :  bahan kimia yang mengandung 

nonoxynol-9 yang mampu membunuh 

sperma 

Toxic Shock Syndrome: Sekumpulan gejala yang timbul akibat 

racun yang dilepaskan oleh bakteri  

Lesung  :  cekungan kecil di antara bulatan  
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IUD (INTRAUTERINE DEVICE)  

Iit Ermawati, Amd.Keb., S.Kep., Ners., M.Kes. 
 

 

A. Pengertian Intrauterine Device 

Intrauterine Device (IUD) adalah suatu alat untuk 

mencegah kehamilan yang efektif, aman dan refersbel yang 

terbuat dari plastic atau logam kecil yang dimasukkan dalam 

uterus melalui kanalis servikalis  (Imelda, 2018)  

Intra Uterine Device atau alat kontrasepsi dalam rahim 

merupakan alat kontrasepsi berbentuk huruf T, kecil berupa 

kerangka dari plastik yang fleksibel diselubungi kawat halus  

terbuat dari tembaga (Cu), sangat efektif, reversible, dan 

berjangka panjang (dapat sampai 10 tahun : CuT.380A) 

(Affandi, 2014) 

Intra Uterine Device adalah Alat kontrasepsi yang dipasang 

dalam rahim dengan menjepit kedua saluran yang 

menghasilkan indung telur sehingga tidak terjadi pembuahan 

yang terdiri dari bahan plastik polietilena, ada yang dililit oleh 

tembaga dan ada yang tidak. Pemasangan dapat dilakukan 

dalam 10 menit setelah plasenta lahir (pada persalinan 

normal). Pada persalinan caesar, dipasang pada waktu 

operasi Caesar (Kemenkes RI, 2014) 

AKDR merupakan suatu metode kontrasepsi yang sangat 

efektif, reversible dan berjangka panjang (CuT 380 A sampai 

10 tahun) dan dapat dipakai oleh semua perempuan usia 
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reproduksi yang tidak terpapar IMS. Metode ini bekerja 

dengan menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke 

tuba falopii, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum 

mencapai kavum uteri, mencegah sperma dan ovum 

bertemu (Ida Prijatni., 2016) 

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau IUD 

(Intrauterine Device) adalah metode kontrasepsi yang efektif 

terutama pada wanita yang sedang berada pada periode 

setelah bersalin, atau bersalin (Zaconeta et al., 2019). 

 

B. Cara Kerja intrauterine device  (IUD) 

IUD bekerja dengan cara menghambat kemampuan 

sperma untuk masuk ke tuba falopi, mempengaruhi fertilisasi 

sebelum ovum mencapai kavum uteri sehingga mencegah 

sperma dan ovum bertemu, dan mencegah terjadinya 

implantasi telur dalam uterus (Biran, Affandi; George, 

Adriaansz; Eka, Rusdianto Gunardi; Harni, 2014) 

Menurut (Erna, 2015) IUD bekerja dengan cara 

menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba 

fallopi, ion tembaga yang dikeluarkan IUD dengan copper 

mengakibatkan terjadinya gangguan gerak spermatozoa 

sehingga dapat  mencegah terjadinya implantasi telur dalam 

uterus karena terjadinya pemadatan endometrium oleh 

leukosit, makrofag, dan limfosit menyebabkan blastosis 

mungkin dirusak oleh makrofag dan blastosis 

 

C. Efektifitas intrauterine device (IUD) 

IUD merupakan alat kontrasepsi yang memiliki 

efektifitas tinggi, 99,2-99,4% (0,6-0,8 kehamilan/100 
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perempuan dalam 1 tahun pertama ), terdapat 1 kegagalan 

dalam 125-170 kehamilan(Kemenkes RI, 2014)  (Biran, 

Affandi; George, Adriaansz; Eka, Rusdianto Gunardi; Harni, 

2014) Efektifitas IUD bergantung pada ukuran, bentuk, serta 

kandungan bahan dalam IUD. Selain itu, umur, paritas, dan 

frekuensi senggama akseptor juga mempengaruhi 

efektivitasnya (Padmasari, 2019) Pada umumnya, risiko 

kehamilan kurang dari 1 di antara 100 ibu dalam 1 tahun. 

Efektivitas dapat bertahan lama, hingga 12 tahun.(Matahari et 

al., 2018) 

 

D. Indikasi  intrauterine device (IUD) 

1. IUD dapat digunakan pada wanita yang menginginkan 

kontrasepsi jangka panjang 

2. Usia Reproduktif 

3. Wanita menyusui dan ingin menggunakan kontrasepsi 

4. Setelah mengalami abortus dan tidak terlihat adanya 

infeksi 

5. Resiko rendah dari IMS 

6. Tidak menghendaki metode hormonal 

7. Tidak menyukai untuk mengingat-ingat pil setiap hari 

8. Tidak menghendaki kehamilan setelah 1-5 hari 

senggama  

(Biran, Affandi; George, Adriaansz; Eka, Rusdianto 

Gunardi; Harni, 2014). 

 

 

 

 



226 I ....masa kini 

E. Kontra indikasi intrauterine device (IUD) 

1. Sebagian besar perempuan bisa memakai AKDR secara 

aman kecuali hamil atau diduga hamil sesudah lewat 48 

jam pasca melahirkan dan belum 4 minggu. 

2. Perdarahan vagina yang tidak diketahui penyebabnya. 

3. Sedang menderita penyakit IMS (Gonorhea dan 

Chlamydia, harus diobati sebelum pemasangan AKDR).  

4. Memiliki kelainan rahim. 

5. Bagi penderita HIV, perlu dilakukan konseling lebih 

lanjut. 

6. Ketuban pecah sebelum waktunya  

7. Perdarahan post partum 

8. Alergi terhadap tembaga dan ukuran rongga rahim 

kurang dari 5 cm (Wikojoastro, H. 2013) 

9. Sedang menderita Anemia, Kanker atau infeksi traktus 

genetalis 

Dapat menyebabkan anemia bila cadangan besi ibu 

rendah sebelum pemasangan dan AKDR dapat 

menyebabkan haid yang lebih banyak. Sehingga 

mengakibatkan terjadinya penyakit radang panggul bila ibu 

sudah terinfeksi klamidia atau gonore sebelum 

pemasangan (Sugiharti, 2018). 

(BKKBN, 2018)(Rusmini, D., Vina, U. N., & Sitti, 2017) 

 

F. Waktu Pemasangan intrauterine device (IUD) 

1. IUD dapat dipasang setiap saat selama tidak hamil. 

2. IUD sebaiknya dipasang ketika sedang menstruasi, yaitu 

di pertengahan atau saat akhir periode menstruasi.  

(BKKBN, 2018) 
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G. Efek Samping 

Perubahan pola haid terutama dalam 3-6 bulan 

pertama (haid memanjang dan banyak, haid tidak teratur, 

dan nyeri haid). (Sugiharti), Perdarahan (spotting) antar 

menstruasi, Merasakan sakit dan kejang selama tiga sampai 

lima hari setelah pemasangan, Perdarahan berat pada 

waktu haid atau diantaranya yang memungkinkan penyebab 

anemia (Kemenkes RI, 2014). 

 

H. Kelebihan intrauterine device (IUD) 

1. IUD sangat efektif untuk mencegah kehamilan hingga 

99%. Dari 1,000 perempuan yang menggunakan IUD, 

hanya 6-8 perempuan yang hamil di tahun pertama 

setelah pemakaian. 

2. Dapat segera efektif sebagai alat kontrasepsi langsung 

setelah pemasangan. 

3. \Waktu pemasangan sangat cepat, kurang lebih 10 

menit. 

4. IUD dapat dipasang segera atau setelah melahirkan 

hingga 48 jam pasca melahirkan atau keguguran. 

5. Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. 

6. Dapat digunakan sampai menopause (satu tahun atau 

lebih setelah haid terakhir). 

7. Tidak ada interaksi dengan obat-obatan seperti obat 

tuberculosis (TBC), epilepsi (ayan). 

8. Menurunkan risiko terjadinya kehamilan di luar 

kandungan. 

9. Pada umumnya tidak mengganggu hubungan suami 

istri. 
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10. Ekonomis, masa pakai 10 tahun. 

11. Tidak mengandung hormon sehingga tidak membuat 

gemuk.  

(BKKBN, 2018) 

 

I. Jenis intrauterine device (IUD) 

Menurut (Erna, 2015) Jenis alat kontrasepsi dalam 

rahim menurut bentuknya dibagi menjadi :  

1. Bentuk terbuka (open device) 

a. Lippes Loop 

b. CU-T 

c.  Cu-7 

d.  Margulies 

e. Spring Coil 

f. Multiload 

g.  Nova-T 

2. Bentuk tertutup (closed device)  

a. Ota ring 

b. Antigon 

c. Grafen Berg Ring. 

Menurut tambahan obat atau metal Jenis alat 

kontrasepsi dalam rahim dibagi menjadi  

1. Medicated intrauterine device (IUD) 

a. Cu-T-200, 220, 300, 380A;  

b. Cu-7 

c.  Nova-T,  

d. ML-Cu 250, 375,  

e.  Copper-T, Copper-7 

f. Multi Load, dan Lippes Load. 
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g. Metode jangka panjang  10 tahun proteksi  CuT-

380A  

2. IUD hormonal  

a. Progestasert-T  

b. LNG-20 
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Glosarium 
Anemia

  

: Kekurangan kadar hemoglobin di dalam 

darah 

Uterus : organ yang berfungsi untuk menampung 

sel telur yang telah dibuahi 

Menopause : berakhirnya siklus menstruasi secara alami 

yang biasanya terjadi saat wanita memasuki 

usia 45–55 tahun. 

Hormon : merupakan zat kimia yang diproduksi oleh 

sistem endokrin berfungsi untuk 

membantu mengendalikan hampir semua 

fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, 

metabolisme, hingga kerja berbagai sistem 

organ, termasuk organ reproduksi 
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Bab 25 
 

 

 

IUS (INTRAUTERINE SYSTEM)  

Fistaqul Isnaini, SST., M.Tr.Keb. 

 

 

A. Pengertian  

Intrauterine system adalah perangkat yang berbahan 

dasar plastik yang mengandung hormon progestin yang 

dipasang di dalam rahim. Intrauterine System sebenarnya 

tidak jauh berbeda dengan IUD, perbedaannya hanya 

terletak pada batang IUD yang dililit tembaga dan pada IUS 

tidak. (Sirait, 2021) 

 

B. Cara Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Cara kerja IUS 

Ius yang ada didalam Rahim akan  secara perlahan 

melepaskan hormon progestin yang akan mengentalkan lendir 
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servik sehingga sperma sulit mencapai sel telur. Selain itu, IUS 

menebalkan dinding Rahim agar sperma susah masuk 

kedalam Rahim (Wahyuni, 2018). 

 

C. Efektifitas  

Efektivitas intrauterine system tinggi, 99,2 – 99,4% (0,6 – 

0,8 kehamilan/100 perempuan dalam 1 tahun pertama). Dan 

IUS dapat menjarakkan kehamilan 3-5 tahun (Wahyuni, 2018). 

 

D. Kelebihan 

1. Efektif mencegah kehamilan 

2. Pemakaian jangka panjang 3-5 tahun 

3. Praktis 

4. Dapat digunakan saat menyusui 

5. Kapan saja bisa dilepas 

6. Mengurangi nyeri haid 

7. Mengatasi periode haid yang berat 

8. Dan mengatasi nyeri akibat endometriosis (Sirait, 2021) 

 

E. Kekurangan 

1. Tidak melindungi infeksi seksual 

2. Jika wanita terkena penyakit menular seksual, resiko 

terkena penyakit radang panggul dapat meningkat ketika 

menggunakan KB jenis ini apabila tidak segera 

mendapatkan pengobatan. 

3. Meningkatkan resiko terjadinya kehamilan ektopik 

4. Meningkatkan resiko terkena kista ovarium  

(Sirait, 2021) 
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F. Wanita yang tidak disarankan menggunakan KB IUS 

Wanita yang tidak disarankan menggunakan KB IUS 

diantaranya: 

1. Sedang hamil 

2. Mengidap kanker Rahim 

3. Mengidap kanker serviks yang tidak diobati 

4. Mengalami perdarahan vagina tanpa sebab yang jelas 

5. Memiliki banyak pasangan seksual 

6. Mengalami gejala penyakit kelamin yang belum diobati 

atau disembuhkan. 

7. Memiliki kanker payudara atau pernah mengalaminya di 

masa lampau. 

8. Terdapat masalah kesehatan dengan rahim atau leher 

rahim. 

9. Mengidap penyakit liver yang cukup serius. 

10. Mengalami perdarahan pada vagina, misalnya saat 

sedang tidak halangan atau setelah berhubungan seks. 

11. Memiliki penyakit yang menyerang pembuluh darah 

arteri, atau riwayat penyakit jantung 

 (Mita Meilani, 2020) 
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Glosarium 
Hormon :  zat kimia dalam tubuh yang membantu 

mengkoordinasikan berbagai fungsi 

tubuh. 

Serviks : bagian bawah rahim yang terhubung ke 

vagina. Salah satu fungsi serviks adalah 

memproduksi lendir atau mukus. 

Endometriosis : penyakit pada sistem reproduksi wanita, 

yang dapat menyebabkan jaringan dari 

lapisan dalam dinding rahim tumbuh di 

luar rongga rahim 

Ektopik : kehamilan yang terjadi di luar rahim 

Ovarium : sepasang organ reproduksi wanita 

dengan panjang sekitar 1,5 inci dan 

berbentuk seperti kacang almond 
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