
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengetahuan  

1. Pengertian pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan umumnya datang dari apa 

yang terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan, penciuman, 

pendengaran, perasa, dan peraba. Sebagian pengetahuan manusia didapat melalui mata 

dan telinga (Wanti, 2013). 

Pengetahuan pada dasarnya terdiri dari sejumlah fakta dan teori yang 

memungkinkan seseorang untuk dapat merasakan masalah yang dihadapinya. 

Pengetahuan tersebut diperoleh baik dari pengalaman langsung maupun melalui 

pengalaman orang lain. Sebelum orang mengadopsi perilaku baru, didalam diri orang 

tersebut terjadi proses yang berurutan, yaitu: 

a. Awareness (kesadaran), dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui 

terlebih dahulu terhadap stimulasi (objek). 

b. Interest (merasa tertarik) terhadap stimulus/objek tertentu disini sikap subjek 

sudah mulai timbul. 

c. Evalution (menimbang-nimbang) terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut 

bagi dirinya, hal ini berarti sikap responden sudah tidak baik lagi. 

d. Trial, dimana subjek sudah mulai melakukan sesuatu dengan apa yang 

dikehendaki. 



e. Adopsi, dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus (Setiadi, 2018). 

2. Tingkatan pengetahuan 

Notoatmodjo, 2012 menyebutkan bahwa terdapat 6 tingkatan pengetahuan 

yang (Setiadi, 2018), antara lain: 

a. Tahu (know) adalah mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. 

Untuk mengukur orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain dengan 

menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, dan menyatakan. 

b. Memahami (comprehension) adalah kemampuan untuk memahami secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut 

secara benar. 

c. Aplikasi (application) adalah kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi dan kondisi yang sebenarnya. 

d. Analisis (analysis) adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek 

ke dalam komponen-komponen tetapi masih di dalam suatu struktur organisasi tersebut 

dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

e. Sintesis (synthesis) adalah kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian didalam satu bentuk keseluruhan yang baru. 

f. Evaluasi (evaluation) adalah kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi objek. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Wawan dan Dewi, 2015 menyebutkan bahwa beberapa faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan, yaitu: 



a. Faktor internal 

1) Pendidikan 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang terhadap 

perkembangan orang lain menuju kearah cita-cita tertentu yang menentukan manusia 

untuk berbuat dan mengisi kehidupan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. 

Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang akan 

pola hidup terutama dalam memotifasi untuk sikap berperan serta dalam pembangunan. 

Umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mudah orang tersebut 

menerima informasi.  

Pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi, sehingga semakin 

banyak pengetahuan yang dimiliki, maka semakin mudah pula akseptor menerima 

informasi. Hal-hal yang menunjang kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan 

kualitas hidup khususnya bagi akseptor dalam memperoleh informasi mengenai alat 

kontrasepsi khususnya kontrasepsi suntik Depo Medroxy Progesteron Asetat (Setiadi, 

2018). 

2) Umur 

Umur adalah lamanya hidup seseorang dihitung sejak dia dilahirkan hingga 

penelitian ini dilakukan. Umur merupakan periode penyesuaian terhadap pola 

kehidupan dan harapan baru. Masa ini merupakan usia produktif, bermasalah, masa 

ketegangan emosi, masa keterasingan sosial, masa komitmen, masa ketergantungan, 

masa perubahan nilai, masa penyesuaian dengan hidup baru, dan masa kreatif. Umur 

seseorang yang semakin tua menyebabkan semakin banyak pula pengetahuan yang 

dimiliki. Umur yang lebih cepat menerima pengetahuan adalah 18-40 tahun. BKKBN 



2013 menyebutkan bahwa umur reproduksi yang sehat adalah kurun waktu dimana 

seorang ibu sehat untuk hamil dan melahirkan, antara umur 20-35 tahun (Wanti, 2013). 

3) Pekerjaan 

Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktifitas seseorang untuk memperoleh 

suatu penghasilan guna kebutuhan hidupnya sehari-hari. Lama kerja merupakan 

pengalaman individu yang akan menentukan pertumbuhan dalam pekerjaan. 

Pertumbuhan dalam pekerjaan dapat dialami oleh setiap orang hanya apabila dijalani 

proses belajar dan berpengalaman, diharapkan orang yang bersangkutan memiliki 

kecakapan (pengetahuan) kerja yang bertambah baik serta memiliki keterampilan kerja 

akan menambah kualitas dan kuantitas (Wanti, 2013). 

b. Faktor eksternal 

1) Faktor lingkungan 

Lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar, manusia dan 

pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau 

kelompok. Lingkungan bisa membuat pola pikir akseptor tentang efek samping yang 

menakutkan tergantung bagaimana lingkungan memperlakukan akseptor tersebut. 

2) Sosial budaya 

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi sikap 

dalam menerima kelompok. Efek samping penggunaan kontrasepsi yang ada di 

masyarakat yang belum memahami dan tabu untuk dibicarakan seperti masalah 

gangguan pola menstruasi. 

 

 



3) Sumber informasi 

Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber akan mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang. Seseorang yang banyak memperoleh informasi maka ia 

cenderung mempunyai pengetahuan yang lebih luas (Wanti, 2013). 

4. Cara mengukur pengetahuan 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan memberikan seperangkat 

alat tes/kuesioner tentang objek pengetahuan yang ingin diukur, selanjutnya dilakukan 

penilaian dimana setiap jawaban benar dari masing-masing pertanyaan diberi nilai 1 

dan jika salah diberi nilai 0 (Wanti, 2013). 

Penilaian dilakukan dengan cara membandingkan jumlah skor jawaban 

dengan skor yang diharapkan (tertinggi) kemudian dikalikan 100% dan hasilnya berupa 

presentase dengan rumus yang digunakan sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

N = Nilai pengetahuan 

Sp = Jumlah jawaban benar 

Sm = Jumlah soal  

Menurut Irnawati, dalam (Arikunto, 2016) presentase jawaban 

diinterprestasikan dalam kalimat kualitatif dengan acuan sebagai berikut:  

a) Baik (76-100%) 

b) Cukup (56-75%) 



c) Kurang (<56%) 

B. Wanita usia subur (WUS) 

Wanita usia subur (WUS) adalah perempuan yang ada pada rentang usia 15-

49 tahun. Perempuan yang ada di rentang usia ini masuk kedalam kategori usia 

reproduktif. Statusnya juga beragam, ada yang belum menikah, menikah atau janda. 

Wanita usia subur (WUS) memiliki organ reproduksi yang berfungsi dengan baik. 

Wanita usia subur disarankan untuk menikah di rentang usia ini karena dinilai bisa 

lebih mudah mengalami kehamilan. Rentang usia Wanita usia subur (WUS) adalah 15-

49 tahun, namun puncaknya kesuburan ada di usia 20-29 tahun, di puncak usia 

kesuburan ini skala kehamilan skala kehamilan terbilang sangat tinggi hingga 95%. 

Seorang perempuan memasuki usia 30 tahun maka kemungkinan kehamilan akan 

menurun. Perempuan yang memasuki usia 40 tahun kehamilan menurun 40% 

(Arsitasari, 2019). 

C. Keluarga Berencana (KB) 

1. Pengertian keluarga berencana (KB) 

WHO (World Health Organization) mendefinisikan bahwa keluarga 

berencana adalah  tindakan  yang  membantu  individu  atau  pasangan suami isteri 

untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak 

diinginkan dan menentukan jumlah anak, mendapatkan kelahiran yang memang 

diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, dan mengontrol waktu saat 

kelahiran dengan umur suami dan istri (Yuniati et al., 2019). 

Pemerintah melalui badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

(BKKBN) telah menerapkan program KB yang dimulai  sejak tahun 1970. KB (Family 



Planning, Planned, Parenthood) adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau 

merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi, untuk 

mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. 

2. Tujuan program keluarga berencana 

Tujuan program Keluarga Berencana adalah memperbaiki kesehatan dan 

kesejahteraan ibu, anak, keluarga, dan bangsa, mengurangi angka kelahiran untuk 

menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa, memenuhi permintaan masyarakat akan 

pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas, termasuk 

upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan 

masalah kesehatan reproduksi (Yuniati et al., 2019). 

3. Dampak program keluarga berencana 

Dampak program KB secara umum yaitu penurunan angka kematian ibu dan 

anak, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, peningkatan kesejahteraan 

keluarga, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan mutu dan layanan KB-KR, 

peningkatan sistem pengelolaan dan kapasitas SDM, dan pelaksanaan tugas pimpinan 

dan fungsi manajemendalam penyelenggaraan   kenegaraan dan pemerintahan berjalan 

lancar (Yuniati et al., 2019). 

D. Alat Kontrasepsi 

Akseptor yaitu pasangan usia subur (PUS) yang salah seorang dari padanya 

menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan 

baik melalui program maupun non program. Akseptor adalah peserta KB, pasangan 

usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat atau obat kontrasepsi.  Aksetor  



adalah  proses yang disadari  oleh pasangan   untuk   memutuskan   jumlah   dan   jarak   

anak   serta   waktu kelahiran (Yuniati et al., 2019). 

1. Definisi kontrasepsi 

Kontrasepsi merupakan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan. 

Usaha-usaha itu dapat bersifat sementara dan permanen. (Widiawati, 2013) 

Kontrasepsi  yaitu  pencegahan  terbuahinya  sel  telur oleh  sel  sperma  (konsepsi)  

atau  pencegahan  menempelnya  sel  telur  yang telah dibuahi ke dinding Rahim. 

2. Efektivitas (daya guna) kontrasepsi 

Wiknjosastro, 2017 mengatakan bahwa efektivitas atau daya guna   suatu cara 

kontrasepsi dapat dinilai pada 2 tingkat, yakni: 

a. Daya guna teoritis (theoretical effectiveness), yaitu kemampuan suatu cara 

kontrasepsi untuk mengurangi terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, apabila 

kontrasepsi tersebut digunakan dengan mengikuti aturan yang benar. 

b. Daya guna pemakaian (use effectiveness), yaitu kemampuan kontrasepsi 

dalam keadaan sehari-hari dimana pemakaiannya dipengaruhi oleh faktor- faktor 

seperti pemakaian yang tidak hati-hati, kurang disiplin dengan aturan pemakaian dan 

sebagainya (Widianti, 2013). 

3. Memilih metode kontrasepsi 

Hartanto, 2012 menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam memilih kontrasepsi. Metode kontrasepsi yang baik ialah 

kontrasepsi yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Aman atau tidak berbahaya  

b. Dapat diandalkan 



c. Sederhana  

d. Murah 

e. Dapat diterima oleh orang banyak 

f. Pemakaian jangka lama (continution rate tinggi). 

Hartanto, 2012 menyebutkan bahwa faktor-faktor dalam memilih metode kontrasepsi 

yaitu: 

1) Faktor pasangan 

a) Umur 

b) Gaya hidup 

c) Frekuensi senggama 

d) Jumlah keluarga yang diinginkan 

e) Pengalaman dengan kontraseptivum yang lalu 

f) Sikap kewanitaan 

g) Sikap kepriaan  

2) Faktor kesehatan 

a) Status kesehatan 

b) Riwayat haid 

c) Riwayat keluarga 

d) Pemeriksaan fisik 

e) Pemeriksaan panggul 

(Wanti, 2013) 

 

 



4. Macam-macam kontrasepsi 

a. Metode Kontrasepsi Sederhana 

Metode kontrasepsi sederhana terdiri dari 2 yaitu metode kontrasepsi 

sederhana tanpa alat dan metode kontrasepsi dengan alat. Metode kontrasepsi tanpa 

alat antara lain: Metode Amenorhoe Laktasi (MAL), Couitus Interuptus, Metode 

Kalender, Metode Lendir Serviks, Metode Suhu Basal Badan, dan  Simptotermal yaitu 

perpaduan antara suhu basal dan lendir servik. Sedangkan metode kontrasepsi 

sederhana dengan alat yaitu kondom, diafragma, cup serviks dan spermisida. 

b. Metode Kontrasepsi Hormonal 

Metode kontrasepsi hormonal pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu 

kombinasi (mengandung hormon progesteron dan estrogen sintetik) dan yang hanya 

berisi progesteron saja. Kontrasepsi hormonal kombinasi terdapat pada pil dan 

suntikan/injeksi sedangkan kontrasepsi hormon yang berisi progesteron terdapat pada 

pil, suntik dan implant. 

c. Metode Kontrasepsi dengan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

Metode kontrasepsi ini secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu AKDR yang 

mengandung hormon sintetik (sintetik progesteron) dan yang tidak mengandung 

hormone. AKDR yang mengandung hormon Progesterone atau Leuonorgestrel yaitu 

Progestasert (Alza-T dengan daya kerja 1 tahun, LNG-20 mengandung Leuonorgestrel. 

d. Metode Kontrasepsi Mantap 

Metode kontrasepsi mantap terdiri dari 2 macam yaitu Metode Operatif 

Wanita (MOW) dan Metode Operatif Pria (MOP). MOW sering dikenal dengan 

tubektomi karena prinsip metode ini adalah memotong atau mengikat saluran tuba/tuba 



falopii sehingga mencegah pertemuan antara ovum dan sperma sedangkan MOP sering 

dikenal dengan nama vasektomi, vasektomi yaitu memotong atau mengikat saluran vas 

deferens sehingga cairan sperma tidak dapat keluar atau ejakulasi. 

E. Kontrasepsi suntik Depo Medroxy Progesteron Asetat (DMPA) 

1. Definisi  

DMPA (Depo Medroxy Progesteron Asetat) atau Depo Provera, diberikan 

sekali setiap 3 bulan dengan dosis 150 mg. Diinjeksikan secara intramuscular di daerah 

bokong dan dianjurkan untuk diberikan tidak lebih dari 12 minggu dan 5 hari setelah 

suntikan terakhir (Rosmiati, 2018). 

2. Efektivitas 

DMPA memiliki efektivitas yang tinggi dengan 0,3 kehamilan per 100 

perempuan pertahun asal penyuntikan dilakukan secara benar sesuai jadwal yang telah 

ditentukan. Efektivitas kontrasepsi suntik adalah antara 99% dan 100% dalam 

emncegah kehamilan. Kontrasepsi suntik adalah bentuk kontrasepsi yang sangat efektif 

karena angka kegagalan penggunaannya lebih kecil. Akseptor juga tidak perlu 

mengingat untuk meminum pil dan tidak ada penurunan efektivitas yang disebabkan 

oleh diare atau muntah (Rosmiati, 2018). 

3. Cara kerja 

Mencegah ovulasi (bekerja dengan cara menghalangi pengeluaran FSH dan 

LH sehingga tidak terjadi pelepasan ovum), mengentalkan lendir sehingga menurunkan 

kemampuan penetrasi sperma, karena sperma sulit menembus kanalis servikalis, 



perubahan pola endometrium sehingga implantasi terganggu, dan menghambat 

transportasi gamet karena terjadi perubahan peristaltik tuba falopi. 

4. Waktu pemberian 

a. Diberikan setiap saat selama siklus haid, asal ibu tidak hamil 

b. Pemberian dimulai dari hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid 

c. Ibu yang tidak haid, injeksi pertama dapat diberikan setiap saat, 

asalkan ibu tersebut tidak hamil. 7 hari selama setalah suntikan tidak boleh 

melakukan hubungan seksual 

d. Ibu yang menggunakan kontrasepsi hormonal lain dan ingin mengganti 

dengan kontrasepsi suntikan. Ibu yang apabila telah menggunakan kontrasepsi 

hormonal sebelumnya secara benar, dan ibu tersebut tidak hamil, suntikan pertama 

dapat segera diberikan. Tidak perlu menunggu sampai haid berikutnya dating 

e. Ibu yang sedang menggunakan kontrasepsi jenis lain dan ingin 

menggantinya dengan jenis kontrasepsi suntikan yang lain lagi, kontrasepsi 

suntikan yang akan diberikan dimulai pada saat jadwal kontrasepsi suntikan yang 

sebelumnya. 

f. Ibu yang menggunakan kontrasepsi hormonal dan ingin menggantinya 

dengan kontrasepsi hormonal, suntikan pertama kontrasepsi hormonal yang akan 

diberikan dapat diberikan segera, asal saja ibu tidak hamil, dan pemberiannya tidak 

perlu menunggu haid berikutnya datang. Ibu yang apabila disuntik setelah hari ke-

7 haid, ibu tersebut selama 7 hari setelah suntikan tidak boleh melakukan hubungan 

seksual. 



g. Ibu ingin mengganti AKDR dengan kontrasepsi hormonal. Suntikan 

pertama dapat diberikan pada hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid, atau dapat 

diberikan setiap saat setelah hari ke-7 siklus haid, jika yakin ibu tersebut tidak hamil 

h. Ibu tidak haid atau perdarahan tidak teratur. Suntikan pertama diberikan 

setiap saat, asal saja ibu tersebut tidak hamil, dan selama 7 hari setelah suntikan 

tidak boleh melakukan hubungan seksual (Wanti, 2013). 

5. Peringatan bagi pemakai kontrasepsi suntik progestin 

a. Terlambatnya haid harus dipikirkan adanya kemungkinan kehamilan 

b. Nyeri abdomen bawah yang berat kemungkinan gejala kehamilan ektopik 

terganggu 

c. Timbulnya abses atau perdarahan tempat injeksi 

d. Sakit kepala migrain, sakit kepala berulang yang berat atau kaburnya 

penglihatan 

e. Perdarahan berat yang 2 kali lebih panjang dari masa haid atau 2 kali lebih 

banyak dalam satu periode masa haid. Bila terjadi hal-hal yang disebutkan diatas, 

hubungi segera petugas kesehatan atau klinik terdekat (Wanti, 2013). 

6. Kelebihan 

Keuntungan alat kontrasepsi Suntik 3 Bulan antara lain: 

a. Efektif dan mempunyai efek pencegahan kehamilan jangka panjang, 

bertahan sampai 8-12 minggu 

b.  Hubungan suami istri tidak berpengaruh 

c. Tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap 



penyakit jantung, dan gangguan pembekuan ASI 

d. Kontrasepsi ini dapat digunakan oleh perempuan yang berusia diatas 35 tahun 

sampai perimenopause 

e. Mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik 

f. Menurunkan kajadian penyakit jinak payudara dan mencegah beberapa 

penyebab penyakit radang panggul 

g. Menurunkan krisis anemia bulan sabit (sickle cell) 

h. Efektivitas tidak berkurang karena diare, muntah atau penggunaan antibiotik 

(Rosmiati, 2018). 

7. Kekurangan 

Kekurangan dari kontrasepsi ini yaitu sering  ditemukan  gangguan  haid, 

seperti siklus haid yang memanjang dan memendek, perdarahan yang banyak atau 

sedikit, perdarahan yang tidak teratur atau bercak (spotting), dan tidak sama sekali haid. 

Klien sangat bergantung pada tempat sarana pelayanan kesehatan, tidak dapat 

dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikut, permasalahan berat badan 

merupakan efek samping tersering, tidak menjamin perlindungan terhadap penularan 

infeksi menular seksual, terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian 

pemakaian, pada  penggunaan  jangka  panjang  dapat  menimbulkan kekeringan pada 

vagina, menurunkan libido, pada penggunaan jangka panjang juga dapat sedikit 

menurunkan kepadatan tulang, gangguan emosi, sakit kepala, nervositas, jerawat 

(Rosmiati, 2018). 



8. Indikasi 

Usia reproduksi, nulipara dan yang telah memiliki anak, menghendaki 

kontrasepsi jangka panjang dan yang memiliki efektivitas tinggi, menyusui dan 

membutuhkan kontrasepsi yang sesuai,  setelah  melahirkan  dan  tidak  menyusui, 

setelah abortus atau keguguran, telah banyak anak tetapi belum menghendaki 

tubektomi, perokok, tekanan darah <180/110 mmHg, menggunakan  obat  epilepsi,  

tidak  dapat  memakai  kontrasepsi yang mengandung estrogen, sering lupa 

menggunakan pil kontrasepsi, anemia defisiensi besi, mendekati usia menopause yang 

tidak mau atau tidak boleh menggunakan pil kontrasepsi kombinasi. 

9. Kontraindikasi 

Kontraindikasi   pemakaian   kontrasepsi   suntik   progestin yaitu sedang 

hamil (diketahui atau dicurigai), sedang mengalami perdarahan vaginal tanpa diketahui 

sebabnya, mengalami kanker payudara. Sukarni, 2013 menyebutkan bahwa WHO 

tidak menganjurkan  untuk  tidak  menggunakan  kontrasepsi  suntikan pada  

kehamilan,  karsinoma  payudara,  karsinoma  traktus genetalia, perdarahan abnormal 

uterus. 

10. Efek samping 

Efek samping adalah dampak dari obat-obatan yang tidak diinginkan. Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa efek samping adalah akibat atau 

gejala yang timbul secara tidak langsung disamping proses utamanya. Efek samping 

DMPA adalah dampak dari DMPA yang tidak diinginkan. Efek samping penggunaan 

DMPA, yaitu: 

 



a. Gangguan haid 

Pola haid yang normal dapat menjadi amenore, perdarahan ireguler, 

perdarahan bercak, dan perdarahan dalam frekuensi yang lama. Efek pada pola haid 

tergantung pada lama pemakaian. Perdarahan intermenstrual dan perdarahan bercak 

berkurang dengan sejalannya waktu, sedangkan kejadian amenore bertambah besar. 

Insiden yang tinggi dari amenore diduga berhubungan dengan atropi endometrium 

sedangkan sebab-sebab dari perdarahan ireguler masih belum jelas, dan nampaknya 

tidak ada hubungan dengan perubahan-perubahan dalam kadar hormon. Hartanto, 2014 

menyebutkan bahwa DMPA lebih sering menyebabkan perdarahan. 

1) Menorragia yaitu perdarahan yang banyak 

2) Metroragia/spotting merupakan perdarahan intermenstrual yang jumlahnya 

sedikit sekali. 

b. Sakit kepala.  

Rasa berputar/sakit kepala yang dapat terjadi pada satu sisi, kedua sisi, atau 

keseluruhan dari bagian kepala. Sakit kepala ini bersifat sementara dan akan hilang 

setelah suntik pertama dan kedua. Insiden sakit kepala dapat terjadi pada kurang dari 

1-17% akseptor. Efek samping ini mungkin ada tetapi jarang terjadi dan biasanya 

bersifat sementara. Pusing dan sakit kepala disebabkan karena rekasi tubuh terhadap 

progesteron sehingga hormon estrogen fluktuatif (mengalami penekanan) dan 

progesteron dapat mengikat air sehingga sel-sel didalam tubuh mengalami perubahan 

sehingga terjadi penekanan pada syaraf otak. 

c. Penambahan berat badan. Umumnya pertambahan berat badan tidak terlalu besar, 

bervariasi antara kurang dari 1-5 kg dalam setahun pertama. 



d. Keputihan (leukorea). 

Pinem, 2014 menyebutkan bahwa keputihan adalah keluarnya cairan 

berwarna putih dari dalam vagina atau adanya cairan putih di mulut vagina (vagina 

discharge). Penyebabnya dikarenakan oleh efek progesterone merubah flora normal 

dan pH vagina sehingga jamur mudah tumbuh didalam vagina dan menimbulkan 

keputihan (Wolfe et al., 2017). 

e. Sistem kardiovaskuler efeknya sangat sedikit, mungkin ada sedikit 

peninggian dari kadar insulin dan penurunan HDL-Kolesterol. 

f. Galaktorea (pengeluaran   ASI   yang   berlebihan).    

Progestin tidak ditemukan efek terhadap laktasi, malah mungkin   dapat   

memperbaiki (memperbanyak produksi ASI). Progestin tidak merubah komposisi dari 

ASI. 

g. Depresi 

h. Mual dan muntah 

Saifuddin, 2012 menyebutkan bahwa mual sampai muntah seperti hamil 

muda. Terjadi pada bulan-bulan pertama pemakaian suntikan. Penyebabnya 

dikarenakan reaksi tubuh terhadap hormon progesteron yang mempengaruhi produksi 

asam lambung. 

i. Penggunaaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan vagina, menurunkan 

libido, gangguan emosi. 

j. Thrombophlebitis  

 



k. Jerawat 

Pemakaian kontrasepsi suntikan dapat menyebabkan gejala-gejala tersebut 

akibat pengaruh hormonal suntikan. Penyebabnya adalah progestin terutama 19-

morprogestin yang menyebabkan peningkatan kadar lemak. Dianjurkan kurangi 

makanan berlemak disertai dengan menjaga kebersihan wajah. Jerawat yang semakin 

bertambah, dianjurkan menggunakan kontrasepsi yang lain. 

Penanggulangan yang dilakukan dalam menghadapi timbulnya jerawat yaitu 

pemberian vitamin A dan vitamin E dosis tinggi. Penanggulangan ini apabila disertai 

infeksi dapat diberikan preparat tetracycline 250 mg 2x1 kapsul selama 1 atau 2 

minggu. 

l. Hipertensi 

Hartanto, 2015 menyebutkan bahwa tekanan darah normal adalah refleksi dari 

denyut jantung dan volume strock (cardiac output) dan resistensi peripheral. Tekanan 

darah tingi atau hipertensi adalah kondisi medis dimana terjadi peningkatan tekanan 

darah secara kronis (dalam jangka waktu lama) terjadi pada tekanan darah 140/90 

mmHg atau keatas. Saifuddin, 2012 menyebutkan bahwa tekanan darah ini diukur di 

kedua lengan tiga kali dalam jangka beberapa minggu. Ideoalnya orang sehat memiliki 

tekanan darah berkisar antara sistole <130 dan diastolik <85 atau sistolik antara 130-

139 dan diastolik antara 85-89 mmHg. Hipertensi merupakan kelainan yang sulit 

diketahui oleh tubuh kita sendiri. Satu-satunya cara untuk mengetahui hipertensi adalah 

dengan mengukur tekanan darah secara teratur.  

Diketahui 9 dari 10 orang yang menderita hipertensi tidak dapat diidentifikasi 

penyebab penyakitnya. Hipertensi sebenarnya dapat diturunkan dai orang tua. Orang 



tua yang salah satunya terkena hipertensi, maka kecenderungan anak untuk menderita 

hipertensi adalah lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki orang 

tua penderita hipertensi. Faktor lain yang juga berperan dalam munculnya penyakit 

hipertensi yaitu stress, usia, serum lipid, diet, obesitas, faktor hormonal, pemakaian 

kontrasepsi hormonal, penyakit ginjal, dan obat-obatan (Setiadi, 2018). 

Diatas disebutkan salah satu faktor pencetus hipertensi adalah penggunaan 

alat kontrasepsi hormonal. Perempuan memiliki hormon estrogen yang mempunyai 

fungsi mencegah kekentalan darah serta menjaga dinding pembuluh darah supaya tetap 

baik. Akseptor KB hormonal suntik mengalami ketidakseimbangan hormon estrogen 

karena produksi hormon estrogen di otak dihambat oleh hormon-hormon kontrasepsi 

yang diberikan lewat suntikan. Kondisi yang apabila ketidakseimbangan kadar hormon 

estrogen ini berlangsung lama, maka akan dapat meningkatkan kekentalan darah 

walaupun dalam tingkatan yang sedikit sehingga akan mempengaruhi tingkat tekanan 

darah. 

Pemakaian kontrasepsi suntikan dapat menyebabkan gejala-gejala jerawat 

akibat dari pengaruh hormon suntikan. Penyebabnya adalah progestin terutama 19-

morprogestin menyebabkan peningkatan kadar lemak. Dianjurkan kurangi makanan 

berlemak disertai dengan menjaga kebersihan wajah dan sebagainya. Kondisi yang 

apabila semakin bertambah, dianjurkan menggunakan kontrasepsi lain. 

Suratun, 2014 menyebutkan bahwa penanggulangan yang dilakukan dalam 

menghadapi timbulnya jerawat yaitu pemberian vitamin A dan E dosis tinggi. 

Penanggulangan ini apabila disertai infeksi dapat diberikan preparat tetracycline 250 

mg 2x1 kapsul selama 1 atau 2 minggu (Yuniati et al., 2019). 


