
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Pasangan Usia Subur 

 

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah “Pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 

sampai 49 tahun dan sang istri masih dalam masa reproduksi” (Ida Bagoes Mantra, 2003 : 

151). 

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan pasangan usia subur 

adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia antara 15 sampai 49 tahun, dan wanita PUS 

tersebut masih mendapatkan menstruasi dan masih memungkinkan terjadinya kehamilan. 

 

2. Pengertian Keluarga Berencana 

 

Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera 

dengan membatasi kelahiran (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2004 : 472). 

 

Pendapat lain mengemukakan pengertian keluarga berencana (KB) adalah: 

1) Keluarga berencana merupakan usaha sadar dan sengaja. 

2) Keluarga berencana berfungsi untuk mengatur kelahiran dalam keluarga agar 

kelahiran terjadi pada waktu tertentu sesuai dengan kehendak suami istri 

3) Pelaksanaan keluarga berencana (KB) itu tidak bertentangan dengan hukum agama 

yang dianut oleh rakyat Indonesia, perundangan yang berlaku, dan moral pancasila 

(BKKBN, 2008:12) 

 

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga berencana (KB) adalah usaha untuk 

mengatur kelahiran yang tidak bertentangan dengan hukum agama, perundangan dan 



pancasila. Selain itu, keluarga berencana ini menyangkut banyak aspek kehidupan manusia, 

sehingga penangananya harus melibatkan semua subyek yang ada sebagai usaha bersama dan 

tanggung jawab bersama. Tanggung jawab tersebut dapat berupa: 

 

Partisipasi suami istri dalam hal keluarga berencana yaitu: 

a) Pemakaian alat kontrasepsi 

b) Tempat mendapatkan pelayanan 

c) Lama pemakaian 

d) Efek samping dari pengguna kontrasepsi 

e) Siapa yang harus menggunakan kontrasepsi 

 

Peran suami dalam hal komunikasi yaitu:  

a) Suami memakai kontrasepsi dibicarakan dengan istri 

b) Istri memakai kontrasepsi dibicarakan dengan suami 

c) Suami istri tidak menggunakan kontrasepsi, tapi dibicarakan antara suami istri 

 

Ada tiga macam faktor penghambat rendahnya pria menjadi akseptor KB, yaitu: 

a) Perbedaan peran gender antara suami istri 

b) Terbatasnya metode atau cara kontrasepsi yang tersedia 

c) Kurangnya pengetahuan pria tentang kontrasepsi 

(http://www.cfhc.org/html/keluarga berencana, 4 Oktober 2011 at 8:03am.htm) 

 

Tujuan keluarga berencana adalah untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan 

sejahtera serta untuk menurunkan angka fertilitas ( Hanafi Hartanto, 1992 : 25).  

Untuk mencapai tujuan di atas, pelaksanaan KB diarahkan pada dua bentuk sasaran, yaitu: 
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a)  Sasaran langsung: yaitu pasangan usia subur (15-49 tahun), dengan jalan secara bertahap  

menjadikan mereka akseptor KB yang aktif sehingga memberi efek langsung penurunan 

fertilitas. 

b)   Sasaran tidak langsung: yaitu organisasi, lembaga kemasyarakatan, instansi pemerintah 

maupun swasta, dan tokoh-tokoh masyarakat yang diharapkan dapat memberikan 

dukungan dalam pengembangan NKKBS. 

 

3. Pengertian Kontrasepsi 

 

Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau menghalangi dan konsepsi 

yang berarti pembuahan atau pertemuan antara sel telur dengan sperma. Jadi kontrasepsi 

dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat 

pertemuan antara sel telur (sel wanita) dengan sperma  

(sel pria). (http://www.cfhc.org/html/mengenal kontrasepsi, 4 Oktober 2011 at 8:49am.htm) 

 

Kontrasepsi memiliki cara kerja bermacam-macam, yaitu: 

1) Melumpuhkan sperma 

2) Mengusahakan agar tidak terjadi ovulasi 

3) Menghalangi pertemuan sel telur dengan sel sperma 

 

Jenis-jenis alat kontrasepsi, diantaranya yaitu: 

 

1) Pil KB, berupa pil kombinasi (berisi hormon estrogen & progestogen) ataupun hanya 

berisi progestogen saja. Pil kontrasepsi bekerja dengan cara mencegah terjadinya ovulasi 

dan mencegah terjadinya penebalan dinding rahim. Pil KB terdiri dari dua kemasan, yaitu 

kemasan yang berisi 21 pil dan kemasan yang berisi 28 pil. 

2) IUD dan IUS, IUD (Intra Uterine Device) merupakan alat kecil berbentuk seperti huruf T 

yang lentur dan diletakkan di dalam rahim untuk mencegah kehamilan, efek kontrasepsi 

file:///C:/Users/puskom4/Desktop/digitalisasi/FKIP/before/0513034029/sortir/(http:/www.cfhc.org/html/mengenal%20kontrasepsi,%204%20Oktober%202011%20at%208:49am.htm)
file:///C:/Users/puskom4/Desktop/digitalisasi/FKIP/before/0513034029/sortir/(http:/www.cfhc.org/html/mengenal%20kontrasepsi,%204%20Oktober%202011%20at%208:49am.htm)


didapatkan dari lilitan tembaga yang ada di badan IUD. IUD merupakan salah satu 

kontrasepsi yang paling banyak digunakan di dunia. Efektivitas IUD sangat tinggi sekitar 

99,2% - 99,9%, tetapi IUD tidak memberikan perlindungan bagi penularan penyakit 

menular seksual (PMS). Saat ini sudah ada modifikasi lain dari IUD yang disebut dengan 

IUS (Intra Uterine System), bila pada IUD efek kontrasepsi berasal dari lilitan tembaga 

dan dapat efektif selama 12 tahun maka pada IUS efek kontrasepsi didapat melalui 

pelepasan hormon progestogen dan efektif selama 5 tahun. Baik IUD dan IUS 

mempunyai benang plastik yang menempel pada bagian bawah alat, benang tersebut 

dapat teraba oleh jari didalam vagina tetapi tidak terlihat dari luar vagina. 

3) Suntikan KB, diberikan setiap bulan dan 3 bulan sekali. Suntikan KB mengandung 

hormon progestogen yang menyerupai hormon progesteron yang diproduksi oleh wanita 

selama 2 minggu pada setiap awal siklus menstruasi. Hormon tersebut mencegah wanita 

untuk melepaskan sel telur sehingga memberikan efek kontrasepsi.  

4) Implant, atau susuk kontrasepsi merupakan alat kontrasepsi yang berbentuk batang 

dengan panjang sekitar 4 cm yang di dalamnya terdapat hormon progestogen, implant ini 

kemudian dimasukkan ke dalam kulit di bagian lengan atas. Hormon tersebut kemudian 

akan dilepaskan secara perlahan dan implant ini dapat efektif sebagai alat kontrasepsi 

selama 3 tahun. 

5) Kondom, merupakan jenis kontrasepsi penghalang mekanik. Kondom mencegah 

kehamilan dan infeksi penyakit kelamin dengan cara menghentikan sperma untuk masuk 

ke dalam vagina. Kondom pria dapat terbuat dari bahan latex (karet), polyurethane 

(plastik), sedangkan kondom wanita terbuat dari polyurethane. Pasangan yang 

mempunyai alergi terhadap latex dapat menggunakan kondom yang terbuat dari 

polyurethane. Efektivitas kondom pria antara 85-98 % sedangkan efektivitas kondom 

wanita antara 79-95 %. 



 

Gambar 1. Jenis alat kontrasepsi Pil KB, IUD, Suntikan KB, Implant dan Kondom. 
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Tabel 2. Kelebihan dan kekurangan penggunaan alat kontrasepsi jenis pil KB, IUD, suntikan 

KB, Implant, dan Kondom 

 

No Jenis 

Kontrasepsi 

Kelebihan Kekurangan 

1. 

  

  

  

  

Pil KB 

  

  

  

   

 Mengurangi resiko 

terkena kanker rahim 

dan kanker 

endometrium. 

 Mengurangi darah 

menstruasi dan kram 

saat menstruasi. 

 Dapat mengontrol 

waktu untuk terjadinya 

menstruasi. 

 Tidak melindungi terhadap 

penyakit menular seksual. 

 Harus rutin diminum 

setiap hari. 

 Saat pertama pemakaian 

dapat timbul pusing dan 

spotting. 

 Efek samping yang 

mungkin dirasakan adalah 

sakit kepala, depresi, letih, 



   Untuk pil tertentu 

dapat mengurangi 

timbulnya jerawat 

ataupun hirsutism 

(rambut tumbuh 

menyerupai pria). 

 

 

perubahan mood dan 

menurunnya nafsu seksual. 

 Kekurangan untuk pil KB 

tertentu harganya bisa 

mahal dan memerlukan 

resep dokter untuk 

pembeliannya. 

2.  Suntik KB  Dapat digunakan oleh 

ibu yang menyusui. 

 Tidak perlu 

dikonsumsi setiap hari 

atau dipakai sebelum 

melakukan hubungan 

seksual. 

 Darah menstruasi 

menjadi lebih sedikit 

dan membantu 

mengatasi kram saat 

menstruasi. 

 Dapat mempengaruhi 

siklus mentruasi. 

 Kekurangan suntik 

kontrasepsi / KB suntik 

dapat menyebabkan 

kenaikan berat badan pada 

beberapa wanita. 

 Tidak melindungi terhadap 

penyakit menular seksual. 

 Harus mengunjungi 

dokter/klinik setiap 3 

bulan sekali untuk 

mendapatkan suntikan 

berikutnya. 

3.  Implant/ Susuk 

Kontrasepsi 

 Dapat mencegah 

terjadinya kehamilan 

dalam jangka waktu 3 

tahun. 

 Sama seperti suntik, 

dapat digunakan oleh 

wanita yang menyusui. 

 Tidak perlu 

dikonsumsi setiap hari 

atau dipakai sebelum 

melakukan hubungan 

seksual. 

 Sama seperti kekurangan 

kontrasepsi suntik, 

Implan/Susuk dapat 

mempengaruhi siklus 

mentruasi. 

 Tidak melindungi terhadap 

penyakit menular seksual. 

 Dapat menyebabkan 

kenaikan berat badan pada 

beberapa wanita. 

 4. IUD/IUS  Merupakan metode 

kontrasepsi yang 

sangat efektif. 

 Bagi wanita yang tidak 

tahan terhadap hormon 

dapat menggunakan 

IUD dengan lilitan 

tembaga. 

 IUS dapat membuat 

menstruasi menjadi 

 Pada 4 bulan pertama 

pemakaian dapat terjadi 

resiko infeksi. 

 Kekurangan IUD/IUS 

alatnya dapat keluar tanpa 

disadari. 

 Tembaga pada IUD dapat 

meningkatkan darah 

menstruasi dan kram 

menstruasi. 



lebih sedikit (sesuai 

untuk yang sering 

mengalami menstruasi 

hebat). 

 Walaupun jarang terjadi, 

IUD/IUS dapat menancap 

ke dalam rahim. 

5. Kondom 

 

 Bila digunakan secara 

tepat maka kondom 

dapat digunakan untuk 

mencegah kehamilan 

dan penularan penyakit 

menular seksual 

(PMS) 

 Kondom tidak 

mempengaruhi 

kesuburan jika 

digunakan dalam 

jangka panjang 

 Kondom mudah 

didapat dan tersedia 

dengan harga yang 

terjangkau 

 Kekurangan penggunaan 

kondom memerlukan 

latihan dan tidak efisien 

 Karena sangat tipis maka 

kondom mudah robek bila 

tidak digunakan atau 

disimpan sesuai aturan 

 Beberapa pria tidak dapat 

mempertahankan 

ereksinya saat 

menggunakan kondom. 

 Setelah terjadi ejakulasi, 

pria harus menarik 

penisnya dari vagina, bila 

tidak, dapat terjadi resiko 

kehamilan atau penularan 

penyakit menular seksual. 

 Kondom yang terbuat dari 

latex dapat menimbulkan 

alergi bagi beberapa orang. 

 

Sumber: (http://www.fertitest.co.id/kontrasepsi/1/index.html, 4 Oktober 2011 at 9:06 

am.htm) 

 

4. Penggunaan Alat Kontrasepsi 

 

Menurut dr. Hanafi Hartanto (2004: 36) sampai saat ini belum ada salah satu metode atau alat 

kontrasepsi yang benar-benar 100% ideal atau sempurna. 
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Tidak semua alat kontrasepsi aman digunakan karena setiap alat kontrasepsi memiliki resiko 

tertentu bagi pemakainya, yaitu:  resiko yang berhubungan dengan metode itu sendiri, 

misalnya kematian, hospitalisasi, histerektomi, dan infeksi. Dan adanya resiko yang potensial 

dalam bentuk ketidaknyamanan (inconvenience), misalnya sanggama menjadi kurang atau 

tidak menyenangkan, serta biaya alat kontrasepsi yang mahal. (Hanafi Hartanto, 2004:38). 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, dengan belum adanya metode atau alat 

kontrasepsi yang ideal atau sempurna maka dapat menyebabkan ketidakcocokan bagi para 

pengguna alat kontrasepsi karena dapat menimbulkan resiko tertentu sehingga menyebabkan 

para  pengguna menghentikan pemakaian alat kontrasepsi, dan hal ini dapat menyebabkan 

meningkatnya angka fertilitas. 

 

5. Keinginan Memiliki Anak Menurut  Jenis Kelamin  

 

Bagi sebagian keluarga, anak adalah kepuasan batin bila jenis kelaminya sesuai dengan yang 

diharapkan, sehingga mereka akan terus berusaha untuk memperoleh anak sesuai dengan 

jenis kelamin yang diinginkan.  

  

Berikut pendapat yang sesuai dengan pernyataan di atas ” Keluarga yang memiliki anak 

perempuan masih ada perasaan kurang puas karena kurang lengkapnya jenis  

kelamin dari anak-anaknya, misalnya perempuan semua atau laki-laki semua”       (Sans 

Hutabarat, 1989:65). 

  

 

 

 

 

 

6. Sejumlah Anak yang Diinginkan 

 

 



Setiap keluarga memiliki keinginan yang berbeda-beda dalam menentukan jumlah anak yang 

diinginkan. Hal ini berkaitan dengan nilai budaya yang berbeda-beda dalam masyarakat, 

khususnya nilai budaya yang berkaitan dengan kehadiran sejumlah anak dari sebuah ikatan 

perkawinan. Banyak sedikitnya anak ternyata mempunyai kaitan yang erat dengan aspek 

ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. 

 

Berikut pendapat yang sesuai dengan pernyataan di atas “ Tiap bangsa memiliki value on 

children sendiri-sendiri. Misalnya anak sebagai penerus sejarah, anak sebagai tenaga kerja, 

anak sebagai jaminan sosial atau jaminan di hari tua” (Sans Hutabarat, 1976: 274). 

 

Keinginan memiliki sejumlah anak pada PUS keluarga petani karet adalah keinginan dalam 

diri setiap Pasangan Usia Subur petani karet untuk memiliki sejumlah anak tanpa memandang 

jenis kelamin laki-laki atau perempuan.  

 

7. Jarak Tempat Pelayanan KB 

 

Jarak dapat menjadi penghalang bagi PUS untuk menjadi akseptor KB. Jarak dari tempat 

tinggal PUS ke tempat pelayanan KB dapat menentukan pelaksanaan KB berjalan dengan 

baik atau tidak. Berikut pendapat yang sesuai dengan pernyataan di atas: 

 ”Semakin besar atau semakin kecil jarak antara dua tempat, maka daya tarik akan bertambah 

atau berkurang, ini berarti daya tarik antara dua tempat bila jarak antaranya mengecil (artinya 

lebih mudah dan cepat dicapainya), maka daya tariknya akan lebih besar. Begitu pula 

sebaliknya bila jarak antara dua tempat membesar (artinya makin mahal dan lama 

mencapainya) maka daya tarik akan berkurang” (Daldjoeni, 1992: 231). 

 

 

Pendapat lain dalam Hang Kueng (2001:56) menyatakan bahwa: 

”Jarak dikatakan dekat apabila jarak tempuh penduduk dengan berjalan kaki kurang atau 

sama dengan 1 km dan jarak dikatakan jauh apabila jarak tempuh penduduk lebih dari 1 km. 

Waktu tempuh penduduk dengan jalan kaki dikatakan sebentar apabila kurang dari satu atau 

sama dengan 15 menit. Dan dikatakan lama bila waktu tempuh lebih dari 15 menit. 

Sedangkan menggunakan kendaraan jarak tempuh penduduk dikatakan dekat apabila kurang 

dari atau sama dengan 2 km dan dikatakan jauh apabila lebih dari 2 km, dan waktu tempuh 



penduduk dikatakan sebentar apabila kurang dari atau sama dengan 15 menit dan dikatakan 

lama apabila lebih dari 15 menit”. 

 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak tempat pelayanan KB adalah jarak yang harus ditempuh 

oleh pengguna KB atau PUS dari tempat tinggalnya sampai ketempat pelayanan KB. 

Semakin mudah untuk dicapai suatu tempat akan semakin besar kemungkinan manusia untuk 

mendatanginya, tetapi bila jarak terhadap suatu tempat tersebut jauh dan sulit untuk 

mencapainya akan memperkecil kemungkinan manusia untuk mendatanginya. Jadi jarak 

tempat tinggal PUS dengan tempat pelayanan KB menentukan PUS untuk menjadi akseptor 

keluarga berencana. 

 

 

B. Kerangka Pikir 

 

Angka kelahiran yang masih tinggi merupakan masalah yang harus diperhatikan dengan 

serius, karena angka kelahiran yang tinggi dan disertai dengan menurunnya angka kematian 

akan mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. 

 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk 

yang tinggi yaitu dengan melaksanakan program Keluarga Berencana Nasional yang 

bertujuan untuk mengendalikan kelahiran dan pertumbuhan penduduk agar mempercepat 

penurunan tingkat kelahiran dan kematian. 

 

Walaupun keluarga berencana ini sudah dilaksanakan baik di daerah perkotaan maupun 

pedesaan namun dalam pelaksanaanya program keluarga berencana ini belum sepenuhnya 

berhasil, karena masih ada beberapa daerah yang wanita PUS- nya belum menjadi aksepor 

KB, seperti yang terjadi pada wanita PUS di Desa Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja OKU 

Induk Sumatera Selatan.  

 



Masih banyaknya wanita PUS yang tidak menjadi akseptor di Desa Batumarta II ini 

disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu, ketidakcocokan penggunaan 

alat kontrasepsi, jenis kelamin anak yang diinginkan, keinginan memiliki sejumlah anak dan 

jarak ke tempat pelayanan KB. 

 

 

 


