
KONTRASEPSI

Matrikulasi Calon Peserta Didik

PPDS Obstetri dan Ginekologi



Definisi

• kontrasepsi adalah menghindari/mencegah terjadinya 

kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur 

matang dengan sel sperma tersebut.1



Epidemiologi

• Sebesar 62% wanita menikah menggunakan 
kontrasepsi. 

• 58% persen wanita kawin umur 15-49 tahun 
menggunakan metode modern dan 4 persen 
wanita kawin menggunakan tradisional. 

• Suntikan KB adalah metode kontrasepsi yang 
paling banyak digunakan, diikuti pil (masing-
masing sebesar 32% dan 14%)



Epidemiologi
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MKJP =Metode Kontrasepsi Jangka Panjang  (susuk, sterilisasi pria dan 

wanita, spiral/IUD) diantara cara modern (59,3%)

Distribusi Penggunaan KB MKJP versus Non MKJP, 2013

www.litbang.depkes.go.id



Langkah-langkah pelayanan kontrasepsi2

1. Jalin komunikasi yang baik dengan ibu 

2. Nilailah kebutuhan dan kondisi ibu 

• Tanyakan tujuan ibu berkontrasepsi dan jelaskan pilihan metode yang dapat 

digunakan 

3. Berikan informasi mengenai pilihan metode kontrasepsi yang dapat 

digunakan ibu 

4. Bantu ibu menentukan pilihan 

• Gunakan panduan pemilihan kontrasepsi (WHO 2004) dalam menentukan jenis 

kontrasepsi yang tepat

5. Jelaskan secara lengkap mengenai metode kontrasepsi yang telah 

dipilih ibu 

6. Rujuk ibu bila diperlukan 



Jenis-jenis kontrasepsi 

• Pilihan metode kontrasepsi berdasarkan tujuan pemakaiannya



Kontrasepsi alamiah
Metode Amenorea Laktasi (MAL)

Mekanisme:

• Kontrasepsi MAL mengandalkan pemberian Air Susu 

Ibu (ASI) ekslusif untuk menekan ovulasi. Metode ini 

memiliki tiga syarat yang harus dipernuhi:

• Ibu belum mengalami haid

• Bayi disususi secara ekslusif dan sering, sepanjang 

siang dan malam

• Bayi berusia kurang dari 6 bulan

Efektivitas:

• Risiko kehamilan tinggi bila ibu tidak menyusui bayinya 

secara benar. Bila dilakukan secara benar, risiko 

kehamilan kurang dari 1 di antara 100 ibu dalam 6 

bulan setelah persalinan. 

Keuntungan khusus bagi kesehatan: 

• Mendorong pola menyusui yang benar, sehingga 

membawa manfaat bagi ibu dan bayi. 

Efek samping: 

• Tidak ada. 

Metode Kalender

Mekanisme: 

• Metode kalender adalahmetode alamiah dengan 
menghindari senggama pada masa subur. 

Efektivitas: 

• Bila dilakukan secara benar, risiko kehamilan berkisar 
antara 1 hingga 9 di antara 100 ibu dalam 1 tahun. 

Keuntungan khusus bagi kesehatan: 

• Tidak ada.

Risiko bagi kesehatan: 

• Tidak ada. 

Efek samping: 

• Tidak ada. 

Mengapa beberapa orang menyukainya: 

• Tidak ada efek samping, tidak perlu biaya dan 
prosedur khusus, membantu ibu mengerti 
tubuhnya, dan sesuai bagi pasagan yang menganut 
agama atau kepercayaan tertentu. 

Mengapa beberapa orang tidak menyukainya: 

• Memerlukan perhitungan yang cermat, kadang sulit 
diterapkan pada ibu yang siklus haidnya tidak teratur.



Senggama terputus

Mekanisme: 

• Metode keluarga berencana tradisional, di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari 
vagina sebelum pria mencapai ejakulasi 

Efektivitas: 

• Bila dilakukan secara benar, risiko kehamilan adalah 4 di antara 100 ibu dalam 1 tahun. 

Keuntungan khusus bagi kesehatan: 

• Tidak ada. 

Risiko bagi kesehatan: 

• Tidak ada. 

Efek samping: 

• Tidak ada. 

Mengapa beberapa orang menyukainya: 

• Tidak ada efek samping, tidak perlu biaya dan prosedur khusus, membantu ibu mengerti 
tubuhnya, dan sesuai bagi pasangan yang menganut agama atau kepercayaan tertentu. 

Mengapa beberapa orang tidak menyukainya: 

• Kurang efektif.

Kontrasepsi alamiah



Kondom

Mekanisme: 

• Kondom menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan cara mengemas 
sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis sehingga sperma tersebut tidak 
tercurah ke dalam saluran reproduksi perempuan.

Efektivitas: 

• Bila digunakan dengan benar, risiko kehamilan adalah 2 di antara 100 ibu dalam 1 tahun. 

Keuntungan khusus bagi kesehatan: 

• Mencegah penularan penyakit menular seksual dan konsekuesinya (misal: kanker serviks). 

Risiko bagi kesehatan: 

• Dapat memicu reaksi alergi pada orang-orang dengan alergi lateks. 

Efek samping: 

• Tidak ada. 

Mengapa beberapa orang menyukainya: 

• Tidak ada efek samping hormonal, mudah didapat, dapat digunakan sebagai metode sementara 
atau cadangan (backup) sebelum menggunakan metode lain, dapat mencegah penularan 
penyakit meular seksual. 

Mengapa beberapa orang tidak menyukainya: 

• Keberhasilan sangat dipengaruhi cara penggunaan, harus disiapkan sebelum berhubungan 
seksual.

Kontrasepsi mekanik



Diafragma

Mekanisme: 

• Diafragma adalah kap berbentuk cembung, terbuat dari lateks (karet) yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum 
berhubungan seksual dan menutup serviks sehingga sperma tidak dapat mencapai saluran alat reproduksi bagian 
atas (uterus dan tuba falopii).Dapat pula digunakan dengan spermisida. 

Efektivitas: 

• Bila digunakan dengan benar bersama spermisida, risiko kehamilan adalah 6 di antara 100 ibu dalam 1 tahun. 

Keuntungan khusus bagi kesehatan: 

• Mencegah penularan penyakit menular seksual dan kanker serviks. 

Risiko bagi kesehatan: 

• Infeksi saluran kemih, vaginosis bakterial, kadidiasis, sindroma syok toksik. 

Efek samping: 

• Iritasi vagina dan penis, lesi di vagina.

Mengapa beberapa orang menyukainya: 

• Tidak ada efek samping hormonal, pemakaiannya dikendalikan oleh perempuan, dan dapat dipasang sebelum 
berhubungan seksual.

Mengapa beberapa orang tidak menyukainya: 

• Memerlukan pemeriksaan dalam untuk menentukan ukuran yang tepat, keberhasilan tergatung cara pemakaian.

Kontrasepsi mekanik



Pil Kombinasi

Mekanisme: 

• Pil kombinasi menekan ovulasi, mencegah 
implantasi, mengentalkan lendir serviks sehingga sulit dilalui 
oleh sperma, dan menganggu pergerakan tuba sehingga 
transportasi telur terganggu. Pil ini diminum setiap hari. 

Efektivitas: 

• Bila diguakan secara benar, risiko kehamilan kurang dari 1 
di antara 100 ibu dalam 1 tahun. 

Efek samping:* 

• Perubahan pola haid (haid jadi sedikit atau semakin 
pendek, haid tidak teratur, haid jarang, atau tidak haid), sakit 
kepala, pusing, mual, nyeri payudara, perubahan berat 
badan, perubahaan suasana perasaan, jerawat (dapat 
membaik atau memburuk, tapi biasaya membaik), dan 
peningkatan tekanan darah. 

Mengapa beberapa orang menyukainya: 

• Pemakaiannya dikendalikan oleh perempuan, dapat 
dihentikan kapannpun tanpa perlu bantuan tenaga 
kesehatan, dan tidak mengganggu hubungan seksual.

Mengapa beberapa orang tidak menyukainya: 

• Relatif mahal dan harus digunakan tiap hari. *) Beberapa 
efek samping tidak berbahaya dan akan menghilang setelah 
pemakaian beberapa bulan, misalnya haid tidak teratur

Kontrasepsi hormonal

Suntikan Kombinasi
Mekanisme: 
• Suntikan kombinasi menekan 

ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga 
penetrasi sperma terganggu, atrofi pada 
endometrium sehingga implantasi terganggu, dan 
menghambat transportasi gamet oleh tuba. 
Suntikan ini diberikan sekali tiap bulan. 

Efektivitas: 
• Bila digunakan secara benar, risiko kehamilan 

kurang dari 1 diantara 100 ibu dalam 1 tahun. . 
Efek samping: 
• Perubahan pola haid (haid jadi sedikit atau 

semakin pendek, haid tidak teratur, haid 
memanjang, haid jarang, atau tidak haid), sakit 
kepala, pusing, nyeri payudara, kenaikan berat 
badan. 

Mengapa beberapa orang menyukainya: 
• Tidak perlu diminum setiap hari, ibu dapat 

mengguakanya tanpa diketahui 
siapapun, suntikan dapat dihentikan kapan 
saja, baik untuk menjarangkan kehamilan. 

Mengapa beberapa orang tidak menyukainya: 
• Penggunaannya tergantung kepada tenaga 

kesehatan.



Suntikan Progestin
Mekanisme: 
• Suntikan progestin mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga penetrasi sperma 

terganggu, menjadikan selaput rahim tipis dan atrofi, dan menghambat transportasi gamet oleh 
tuba. Suntikan diberikan 3 bulan sekali (DMPA).

Efektivitas: 
• Bila digunakan dengan benar, risiko kehamilan kurang dari 1 di antara 100 ibu dalam 1 tahun. 

Kesuburan tidak langsung kembali setelah berhenti, biasanya dalam waktu beberapa bulan.
Keuntungan khusus bagi kesehatan: 
• Mengurangi risiko kanker endometrium dan fibroid uterus. Dapat mengurangi risiko penyakit 

radang paggul simptomatik dan anemia defisiensi besi. Mengurangi gejala endometriosis dan krisis 
sel sabit pada ibu dengan anemia sel sabit. 

Risiko bagi kesehatan: 
• Tidak ada. 
Efek samping: 
• Perubahan pola haid (haid tidak teratur atau memanjang dalam 3 bulan pertama, haid jarang, tidak 

teratur atau tidak haid dalam 1 tahun), sakit kepala, pusing, kenaikan berat badan, perut kembung 
atau tidak nyaman, perubahan suasana perasaan, dan penurunan hasrat seksual. 

Mengapa beberapa orang menyukainya: 
• Tidak perlu diminum setiap hari, tidak mengganggu hubungan seksual, ibu dapat menggunakannya 

tanpa diketahui siapapun, menghilangkan haid, dan membantu meningkatkan berat badan.
Mengapa beberapa orang tidak menyukainya: 
• Penggunaannya tergantung kepada tenaga kesehatan.

Kontrasepsi hormonal



Pil Progestin (Minipil)
Mekanisme: 
• Minipil menekan sekresi gonadotropin dan sintesis steroid seks di ovarium, endometrium 

mengalami transformasi lebih awal sehingga implantasi lebih sulit, mengentalkan lendir serviks 
sehingga menghambat penetrasi sperma, mengubah motilitas tuba sehingga transportasi sperma 
terganggu. Pil diminum setiap hari. 

Efektivitas: 
• Bila digunakan secara benar, risiko kehamilan kurang dari 1 di antara 100 ibu dalam 1 tahun. 
Keuntungan khusus bagi kesehatan: 
• Tidak ada.
Risiko bagi kesehatan: 
• Tidak ada. 
Efek samping: 
• Perubahan pola haid (menunda haid lebih lama pada ibu menyusui, haid tidak teratur, haid 

memanjang atau sering, haid jarang, atau tidak haid), sakit kepala, pusing, perubahan suasana 
perasaan, nyeri payudara, nyeri perut, dan mual. 

Mengapa beberapa orang menyukainya: 
• Dapat diminum saat menyusui, pemakaiannya dikendalikan oleh perempuan, dapat dihentikan 

kapapun tanpa perlu bantuan tenaga kesehatan, dan tidak mengganggu hubungan seksual. 
Mengapa beberapa orang tidak menyukainya: 
• Harus diminum tiap hari.

Kontrasepsi hormonal



Implan

Mekanisme: 

• Kontrasepsi implan menekan ovulasi, mengentalkan lendir serviks, menjadikan selaput rahim tipis dan 
atrofi, dan mengurangi transportasi sperma. Implan dimasukkan di bawah kulit dan dapat bertahan higga 
3-7 tahun, tergantung jenisnya. 

Efektivitas: 

• Pada umumnya, risiko kehamilan kurang dari 1 di antara 100 ibu dalam 1 tahun. 

Keuntungan khusus bagi kesehatan: 

• Mengurangi risiko penyakit radang paggul simptomatik. Dapat mengurangi risiko anemia defisiesi besi. 

Risiko bagi kesehatan: 

• Tidak ada. 

Efek samping: 

• Perubahan pola haid (pada beberapa bulan pertama: haid sedikit dan singkat, haid tidak teratur lebih dari 
8 hari, haid jarang, atau tidak haid;setelah setahun: haid sedikit dan singkat, haid tidak teratur, dan haid 
jarang), sakit kepala, pusing, perubahan suasana perasaan, perubahan berat badan, jerawat (dapat 
membaik atau memburuk), nyeri payudara, nyeri perut, dan mual.

Mengapa beberapa orang menyukainya: 

• Tidak perlu melakukan apapun lagi untuk waktu yang lama setelah pemasangan, efektif mencegah 
kehamilan, dan tidak mengganggu hubungan seksual. 

Mengapa beberapa orang tidak menyukainya: 

• Perlu prosedur bedah yang harus dilakukan tenaga kesehatan terlatih.

Kontrasepsi hormonal



Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)
Alat Kontrasepsi Dalam Rahim, (AKDR)

Mekanisme: 

• Dalam Rahim AKDR dimasukkan ke dalam uterus. AKDR 

menghambat (AKDR) kemampuan sperma untuk masuk ke tuba 

falopii, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum 

uteri, mencegah sperma dan ovum bertemu, mencegah 

implantasi telur dalam uterus. 

Efektivitas: 

• Pada umumnya, risiko kehamilan kurang dari 1 di antara 100 ibu 

dalam 1 tahun. Efektivitas dapat bertahan lama, hingga 12 

tahun. 

Keuntungan khusus bagi kesehatan: 

• Mengurangi risiko kanker endometrium. 

Risiko bagi kesehatan: 

• Dapat menyebabkan anemia bila cadangan besi ibu rendah 

sebelum pemasangan dan AKDR menyebabkan haid yag lebih 

banyak. Dapat menyebabkan penyakit radang panggul billa ibu 

sudah terinfeksi klamidia atau gonorea sebelum pemasangan. 

Efek samping: 

• Perubahan pola haid terutama dalam 3-6 bulan pertama (haid 

memanjang dan banyak, haid tidak teratur, dan nyeri haid). 

Mengapa beberapa orang menyukainya: 

• Efektif mecegah kehamilan, dapat digunakan untuk waktu yang 

lama, tidak ada biaya tambahan setelah pemasangan, tidak 

mempengaruhi menyusui, dan dapat langsung dipasang setelah 

persalinan atau keguguran. 

Mengapa beberapa orang tidak menyukainya: 

• Perlu prosedur pemasangan yang harus dilakukan tenaga 

kesehatan terlatih.

AKDR dengan Progestin

Mekanisme: 

• Progestin AKDR dengan progestin membuat endometrium 

mengalami transformasi yang ireguler, epitel atrofi sehingga 

menganggu implantasi; mencegah terjadinya pembuahan dengan 

memblok bersatunya ovum dengan sperma; mengurangi jumlah 

sperma yang mencapai tuba falopii; dan menginaktifkan sperma 

Efektivitas: 

• Pada umumnya, risiko kehamilan kurang dari 1 di antara 100 ibu 

dalam 1 tahun. 

Keuntungan khusus bagi kesehatan: 

• Mengurangi risiko anemia defisiensi besi. Dapat mengurangi risiko 

penyakit radang panggul. Mengurangi nyeri haid dan gejala 

endometriosis. 

Risiko bagi kesehatan: 

• Tidak ada. 

Efek samping: 

• Perubahan pola haid (haid sedikit dan singkat, haid tidak 

teratur, haid jarang, haid memanjang, atau tidak haid), jerawat, sakit 

kepala, pusing, nyeri payudara, mual, kenaikan berat 

badan, perubahan suasana perasaan, dan kista ovarium. 

Mengapa beberapa orang menyukainya: 

• Efektif mecegah kehamilan, dapat digunakan untuk waktu yang 

lama, tidak ada biaya tambahan setelah pemasangan. 

Mengapa beberapa orang tidak menyukainya: 

• Perlu prosedur pemasangan yang harus dilakukan tenaga 

kesehatan terlatih.



Kontrasepsi mantap
Tubektomi

Mekanisme: 

• Menutup tuba falopii (mengikat dan memotong atau 

memasang cincin), sehingga sperma tidak dapat 

bertemu dengan ovum. 

Efektivitas: 

• Pada umumnya, risiko kehamilan kurang dari 1 di 

antara 100 dalam 1 tahun. 

Keuntungan khusus bagi kesehatan: 

• Mengurangi risiko penyakit radang panggul. Dapat 

mengurangi risiko kanker endometrium.

Risiko bagi kesehatan: 

• Komplikasi bedah dan anestesi. 

Efek samping: 

• Tidak ada. 

Mengapa beberapa orang menyukainya: 

• Menghentikan kesuburan secara permanen. 

Mengapa beberapa orang tidak menyukainya: 

• Perlu prosedur bedah yang harus dilakukan tenaga 

kesehatan terlatih.

Vasektomi

Mekanisme: 

• Menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan 

melakukan oklusi vasa deferens sehingga alur transportasi 

sperma terhambat dan proses fertilisasi tidak terjadi. 

Efektivitas: 

• Bila pria dapat memeriksakan semennya segera setelah 

vasektomi, risiko kehamilan kurang dari 1 di antara 100 dalam 

1 tahun.

Keuntungan khusus bagi kesehatan: 

• Tidak ada. 

Risiko bagi kesehatan: 

• Nyeri testis atau skrotum (jarang), infeksi di lokasi operasi 

(sangat jarang), dan hematoma (jarang). Vasektomi tidak 

mempegaruhi hasrat seksual, fungsi seksual pria, ataupun 

maskulinitasnya. 

Efek samping: 

• Tidak ada. 

Mengapa beberapa orang menyukainya: 

• Menghentikan kesuburan secara permanen, prosedur 

bedahnya aman dan nyaman, efek samping lebih sedikit 

dibanding metode-metode yang digunakan wanita, pria ikut 

mengambil peran, dan meningkatkan kenikmatan serta 

frekuensi seks. 

Mengapa beberapa orang tidak menyukainya: 

• Perlu prosedur bedah yang harus dilakukan tenaga kesehatan 

terlatih.



Kehamilan per 100 
perempuan dalam 12 bulan 

pertama pemakaian

Kehamilan per 100 perempuan 
dalam 12 bulan pertama 

pemakaian

Metode 
Kontrasepsi

Dipakai secara 
tepat dan 
konsisten

Dipakai 
secara biasa

Metode Kontrasepsi
Dipakai secara 
tepat dan 
konsisten

Dipakai secara 
biasa

Implan 0,05 0,05 Kondom pria 2 15
Vasektomi 0,1 0,15 Metoda penilaian ovulasi 3

AKDR LNG 0,2 0,2 Metoda Simptotermal 4

Tubektomi 0,5 0,5 Metode Kalender 5

AKDR TCu 380A 0,6 0,8 Diafragma dengan spermisida 6 16

Metode amenore 
laktasi (6 bulan) 

0,9 2 Kondom wanita 5 21

Suntikan kombinasi 
sebulan sekali

0,05 3 Metoda alamiah lainnya 25

Suntikan progestin 0,3 3 Senggama terputus 4 27

Pil kombinasi 0,3 8 Spermisida 18 29

Pil Progestin 0,3 8 Tudung serviks 26 ; 9 32 ; 16

Koyo kombinasi 0,3 8
Tidak menggunakan 
kontrasepsi

85 85

Cincin vagina 
kombinasi

0,3 8

0 - 0,9 1 - 9 10 - 25 26 - 32

Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif



Pil Progestin Cara Pemberian Sediaan

Jumlah 
Tablet/sekali 

minum* 
Pertama

Jumlah 
Tablet/sekali 

minum* 12 jam 
kemudian 

-Levonorgestrel 1,5 mg Dosis tunggal 0,03 mg 50 0

-Norgestrel 3 mg Dosis tunggal 0,075 mg 40 0

Kombinasi

-Etinil estradiol 0,1 mg  + 
0,5 mg Levonorgestrel 

2 kali, interval 12 jam EE 0,05 mg + 0,25 mg Lv 2 2

2 kali, interval 12 jam EE 0,02 mg + 0,1 mg Lv 5 5

2 kali, interval 12 jam EE 0,03 mg + 0,15 mg Lv 4 4

2 kali, interval 12 jam EE 0,05 mg + 0,25 mg Lv 2 2

2 kali, interval 12 jam EE 0,05 mg + 0,125 mg Lv 2 2

2 kali, interval 12 jam EE 0,03 mg + 0,125 mg Lv 4 4

-Etinil estradiol 0,1 mg + 1 
mg Norgestrel

2 kali, interval 12 jam EE 0,03 mg + 0,3 mg Ng 4 4

3 kali, interval 12 jam EE 0,05 mg + 0,5 mg Ng 2 2



• Digunakan dalam 5 hari pasca senggama yang 
tidak terlindung dengan kontrasepsi yang tepat 
dan konsisten.

• Semakin cepat minum pil kontrasepsi darurat, 
semakin efektif.



• Perkosaan

• Hubungan seksual tidak terproteksi

• Penggunaan Kontrasepsi tidak konsisten dan 
tidak tepat :

• – Kondom terlepas atau bocor

• – Pasangan yang tidak menggunakan kontrasepsi alamiah dengan tepat (misalnya gagal 
abstinens, gagal menggunakan metoda lain saat masa subur).

• – Terlanjur ejakulasi pada metoda senggama terputus.

• – Klien lupa minum 3 pil kombinasi  atau lebih, atau terlambat mulai papan pil baru 3 
hari atau lebih.

• – AKDR terlepas

• – Klien  terlambat 2 minggu lebih untuk suntikan progesteron 3 bulanan atau terlambat 
7 hari atau lebih untuk metoda suntikan kombinasi bulanan.



Metoda Kontrasepsi Postpartum
Metoda Kontrasepsi ASI Eksklusif atau Hampir Eksklusif ASI  parsial atau Tidak Menyusui

Metoda Laktasi Amenorea Segera Tidak dapat diterapkan
Vasektomi  Segera atau selama istri hamil ‡  

Kondom
Segera

Spermisida
AKDR T Cu Dalam 48 jam setelah bersalin, bila tidak tunggu 4 minggu

Tubektomi Dalam 7 hari setelah bersalin, bila tidak tunggu 6 minggu
AKDR LNG 4 minggu setelah bersalin

Diafragma 6 minggu setelah bersalin

Metoda kontrasepsi alamiah

Dimulai bila lendir serviks telah kembali normal (untuk  metoda Lendir 
Serviks) atau pasien telah 3 siklus normal (untuk metoda kalender). 

Kedua keadaan tersebut muncul lebih lambat pada wanita yang 
menyusui daripada yang idak menyusui.  

Pil Progestin

6 minggu setelah bersalin §
•Segera bila tidak menyusui §. 
•6 minggu setelah bersalin bila 
menyusui parsial §.  

Suntikan Progestin
Implan
Pil Kombinasi

6 bulan setelah bersalin §

• 21 hari setelah bersalin bila tidak 
menyusui . §
•6  minggu setelah bersalin bila 
menyusui parsial. §

Suntikan kombinasi sebulan 
sekali
Koyo Kombinasi
Ring vagina kombinasi
‡ Bila suami telah menjalani vasektomi pada 6 bulan pertama kehamilan istrinya, maka metoda ini telah efektif pada saat segera 
melahirkan.
§ Penggunaan sedini mungkin tidalk direkomendasikan kecuali  metoda lain tidak tersedia atau tidak diterima.
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