
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Pasangan Usia Subur (PUS) 

1. Pengertian Pasangan Usia Subur (PUS) 

Pasangan Usia Subur adalah Pasangan suami istri yang saat ini hidup 

bersama, baik bertempat tinggal resmi ataupun tidak, dimana usia istri antara 20 

tahun sampai 45 tahun. Pasangan usia subur batasan usia yang digunakan disini 

adalah 20-45 tahun. Pasangan Usia Subur berkisar antara usia 20-45 tahun dimana 

pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah cukup matang dalam segala hal terlebih 

organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Ini dibedakan dengan 

perempuan usia subur yang berstatus janda atau cerai.  

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, Pasangan Usia Subur sangat 

mudah dalam memperoleh keturunan, dikarenakan keadaan kedua pasangan 

tersebut normal. Hal ini lah yang menjadi masalah bagi Pasangan Usia Subur 

yaitu perlunya pengaturan tingkat kelahiran, perawatan kehamilan dan persalinan 

aman (Kadarisman, 2015). 

 

B. Konsep Partisipasi 

1. Pengertian Partisipasi 

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu Participation adalah 

pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah 

suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut 

bertanggung jawab di dalamnya. Dalam defenisi tersebut kunci pemikirannya 



 

7 
 

adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala 

demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam 

pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat 

kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-

bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.  

Partisipasi itu sendiri adalah suatu kegiatan atau turut berperan serta dalam 

suatu program kegiatan. Partisipasi merupakan proses aktif yang mengkondisikan 

seseorang turut serta dalam suatu kegiatan yang disebabkan oleh persepsi yang 

positif. Meskipun demikian, partisipasi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi 

sosiologis, ekonomis, politis seseorang yang merupakan latar belakang budaya 

yang berbeda-beda. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat juga dapat berbeda-

beda bentuknya.  

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) 

sebagai berikut:  

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi 

mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa 

kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. 

2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika 

merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka 

akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa 

memiliki terhadap proyek tersebut. 

3. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam 

pembangunan masyarakat mereka sendiri.  
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Jadi dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta 

dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam proses 

belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas 

keterlibatannya (Kadarisman, 2015) 

 

C. Konsep Akseptor Keluarga Berencana (KB) 

1. Pengertian Akseptor 

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 (BKKBN, 

2014). Akseptor adalah orang yang menerima serta mengikuti (pelaksanaan) 

Keluarga Berencana (KBBI, 2020). Akseptor merupakan peserta KB, pasangan 

usia subur yang salah satu diantaranya menggunakan salah satu cara atau alat 

kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, memutuskan jumlah dan jarak 

anak serta waktu kelahiran (Budi, 2015). 

2. Jenis Akseptor Keluarga Berencana (KB) 

a. Akseptor Baru  

Pasangan subur yang baru pertama kali menggunakan salah satu alat 

kontrasepsi atau pasangan usia subur yang menggunakan kebali salah satu cara 

atau alat kontrasepsi setelah berakhir masa kehamilannya (baik kelahiran yang 

berakhir dengan keguguran, lahir mati, ataupun lahir hidup) (Hartanto, 2004). 
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b. Akseptor Lama 

Pasangan usia subur yang melakukan kunjungan ulang termasuk pasangan 

usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi kemudian pindah atau ganti ke cara 

atau alat yang lain atau mereka yang pindah klinik baik dengan menggunakan cara 

yang sama maupun cara atau alat yang berbeda (Hartanto, 2004). 

c. Akseptor Aktif (Current User-CU) 

Pasangan usia subur yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara 

atau alat kontrasepsi (Hartanto, 2004). 

d. Akseptor Aktif Kembali 

Pasangan usia subur yang teah berhenti menggunakan cara atau alat 

kontrasepsi selama tiga bulan atau lebih yang tidak diselingi oleh suatau 

kehamilan dan kembali menggunakan alat kontrasepsi baik dengan cara yang 

sama maupun berganti cara setelah berhenti atau istirahat minimal tiga bulan 

berturut-turut dan bukan karena hamil  (Hartanto, 2004). 

3. Pengertian Keluarga Berencana 

Keluarga Berencana (KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang 

sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah 

perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan 

penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, 

spiral, IUD, dan sebagainya. Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap 

ideal adalah dua (Pragita & Rembang, 2019). 

4. Sasaran Keluarga Berencana 

Sasaran program KB dibagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung dan sasaran 

tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran langsungnya 
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adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat 

kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan 

sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan pengelola KB, dengan tujuan 

menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan 

terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera 

(Priyanti & Syalfina, 2017). 

5. Tujuan Keluarga Berencana 

Tujuan dilaksanakan program KB yaitu untuk membentuk keluarga kecil 

sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan 

kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya (Pragita & Rembang, 2019). 

Berkaitan dengan tujuan KB terbagi menjadi dua bagian, di antaranya 

adalah : 

a. Tujuan umum Keluarga Berencana 

Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS 

(Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya 

masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin 

terkendalinya pertambahan penduduk. 

b. Tujuan khusus Keluarga Berencana 

1) Meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi. 

2) Menurunnya jumlah angka kelahiran bayi. 

3) Meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan 

kelahiran. 
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6. Manfaat Keluarga Berencana 

a. Bagi Pasangan Suami Istri 

Menjalani program KB sangat bermanfaat bagi pasangan suami istri, selain 

membatasi kelahiran, juga bermanfaat mengurangi risiko penyakit hingga 

gangguan mental. Lebih jelasnya, berikut ini beberapa manfat KB untuk pasangan 

suami istri: 

1) Menurunkan risiko kehamilan 

Alat kontrasepsi berfungsi untuk mencegah kehamilan yang tidak 

diinginkan. Alat kontrasepsi juga berfungsi untuk menurunkan risiko melahirkan 

terlalu muda atau terlalu tua. Jika perempuan yang terlalu tua dan belum 

menopause melakukan hubungan intim tanpa menggunakan alat kontrasepsi, ada 

kemungkinan terjadi kehamilan. Melahirkan di atas usia 35 tahun akan berisiko 

pada wanita dan dapat menyebabkan kematian. 

2) Menurunknan risiko kanker pada wanita  

Kontrasepsi hormonal yang digunakan wanita, seperti jenis suntik, pil, atau 

IUD biasanya mengandung progesteron dan estrogen. Hormon ini dapat 

membantu wanita mengendalikan kehamilan dan menurunkan risiko kanker pada 

sistem reproduksi. Kanker yang dapat diatasi dua hormone tersebut adalah kanker 

indung telur (ovarium) dan kanker atau dinding rahim (endometrium). Program 

KB hormonal juga dapat menurunkan risiko tumbuhnya mioma di rahim. 

3) Tidak mengganggu tumbuh kembang anak 

Jika anak belum satu tahun sudah memiliki adik, tumbuh kembang anak 

akanterganggu. Normalnya jarak anak pertama dan kedua antara 3-5 tahun. Jika 

anak belum berusia 2 tahun sudah mempunyai adik, ASI untuk anak tidak bisa 
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penuh 2 tahun sehingga kemungkinan mengalami gangguan kesehatan. Orang tua 

yang mempunyai dua anak juga akan mengalami kesulitan membagi waktu. Maka 

anak yang lebih besar akan akan kurang perhatian, meski anak masih 

membutuhkan perhatian penuh dari kedua orangtuanya.Risiko radang panggul 

menurun 

Hormon untuk KB adalah bermanfaat menurunkan radang panggul. 

Radang pada panggul akan menyerang area rahim, ovarium, dan area sekitar 

vagina lainnya. Risiko terkena radang panggul menurun jika wanita menggunakan 

program KB jenis implan. Tubektomi juga menurunkan risiko gangguan pada 

panggul yang dapat membahayakan nyawa wanita. 

4) Menjaga kesehatan mental 

Sebagian wanita kemungkinan mengalami depresi yang cukup hebat 

setelah melahirkan. Depresi biasanya hilang jika mendapatkan dukungan dari 

pasangan. Jika terjadi kelahiran anak dengan jarak yang dekat, kemungkinan 

risiko depresisemakin besar. Depresi juga dapat terjadi pada ayah karena tidak 

siap secara fisik dan mental.  

Dua kondisi tersebut bisa dihilangkandengan melakukan program 

Keluarga Berencana.Jika melakukan pengaturan kehamilan, pasangansuami istri 

bisa hidup lebih sehat. Bahkan anak bisatumbuh secara maksimal dan 

perencanaan kehamilan akan berjalan matang (Pragita & Rembang, 2019). 

b. Bagi Anak 

Ternyata KB tak hanya bermanfaat untuk pasangan suami istri, program 

Keluarga Berencana juga bermanfaat bagi anak, namun bukan berarti anak 
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menjalani program KB. Ini dia beberapa manfaat KB untuk anak(Pragita & 

Rembang, 2019):  

1) Dapat mengetahui pertumbuhan anak dan kesehatannya. 

2) Memperoleh perhatian, pemeliharaan dan makanan yang cukup. 

3) Perencanaan masa depan dan pendidikan yang baik. 

 

7. Kontrasepsi 

Kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra yang berarti 

mencegah atau melawan, sedangkan konsepsi adalah; pertemuan antara sel telur 

(sel wanita) yang matang dan sel sperma (sel pria) yang mengakibatkan kehamilan 

(Fauziah, 2020). Kontrasepi adalah menghindari atau mencegah terjadinya 

kehamilan sebagai akibat pertemuan sel telur yang matang dengan sel sperma. 

 

8. Jenis-jenis Kontrasepsi 

a. Kondom  

Kondom adalah suatu kantung karet tipis, biasanya terbuat dari lateks, 

tidak berpori, dipakai untuk menutupi zakar yang berdiri (tegang) sebelum 

dimasukan ke dalam liang vagina. Kondom sudah dibuktikan dalam penelitian di 

laboratorium  sehingga dapat mencegah penularan  penyakit seksual, termasuk 

HIV/AIDS (Fauziah, 2020). 

b. Pil KB  

Pil KB adalah pil yang berisi kombinasi hormon progesterone dan estrogen 

yang bisa disebut pil kombinasi  atau hanya berisi hormone sintetis, progesteron 

saja yang sering disebut sengan minipil. Pil yang diminum setiap hari ini berguna 
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untuk mempengaruhi keseimbangan hormon sehingga dapat menekan ovulasi, 

mencegah implantasi, dan mengentalkan lender serviks (Fauziah, 2020) 

c. IUD 

IUD adalah benda kecil yang terbuat dari plastik yang lentur, mempunyai 

lilitan tembaga atau juga mengandung hormon dan dimasukan kedalam rahim 

melalui vagina dan mempunyai benang. IUD merupakan alat kontrasepsi modern 

yang telah dirancang sedemikian rupa (baik bentuk, ukuran, bahan, dan masa aktif 

fungsi kontrasepsinya), dan diletakan di dalam kavum uteri sebagai usaha 

kontrasepsi, menghalangi sel sperma untuk membuahi sel telur yang matang 

(Fauziah, 2020). 

d. Suntik KB 

Suntik KB adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya kehamilan 

dengan melalui suntikan hormonal. Terdapat 2 macam suntik KB yaitu suntikkan 

kombinasi yang mengandung hormon sintetis esterogen dan progesteron, dan 

suntikkan progestin yang berisi hormon progesterone (Fauziah, 2020). 

e. Implan 

Implan adalah metode kontrasepsi yang diinsersikan pada bagian 

subdermal, yang hanya mengandung progestin dengan masa kerja panjang, dosis 

rendah, dan reversibel untuk wanita (Fauziah, 2020). 

f. Tubektomi 

Tubektomi adalah prosedur pemotongan atau penutupan tuba falopi atau 

saluran indung telur yang menghubungkan ovarium ke rahim. Setelah tubektomi, 

sel-sel telur tidak akan bisa memasuki rahim sehingga tidak dapat dibuahi oleh sel 

sperma (Prapitasari, 2020). 
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Tubektomi merupakan metode kontrasepsi permanen untuk disinfeksi dan 

pencegahan konsepsi selamanya. Metode ini memerlukan tindakan operasi dengan 

anestesi (Prapitasari, 2020). 

g. Vasektomi 

Vasektomi adala metode kontrasepsi yang dilakukan dengan memotong 

saluran sperma (vas deferens) yang membawa sel sperma dari testis ke penis, 

dengan metode ini sperma tidak bisa keluar bersama air mani saat pria ejakulasi 

(Prapitasari, 2020). 

Vasektomi merupakan metode yang sangat efektif untuk mencegah 

terjadinya kehamilan karena bersifat permanen. Vasektomi memerlukan sedikit 

operasi kecil (bedah minor) yang dilakukan untuk mencegah transportasi sperma 

pada testis dan penis (Prapitasari, 2020). 

 

9. Panduan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Dalam Situasi Pandemi 

Covid-19 

Berdasarkan rekomendasi WHO dan masukan dari organisasi profesi dan 

lintas sektor terkait (BKKBN) maka disepakati rekomendasi untuk pelayanan KB 

dan kesehatan reproduksi pada situasi bencana (Kemenkes RI, 2020) sebagai 

berikut: 

a. Pesan bagi masyarakat terkait pelayanan keluarga berencana pada situasi 

pandemi Covid-19 

1) Tunda kehamilan sampai kondisi pandemi berakhir 
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2) Akseptor KB sebaiknya tidak datang ke petugas kesehatan, kecuali yang 

mempunyai keluhan, dengan syarat membuat perjanjian terlebih dahulu dengan 

petugas kesehatan. 

3) Bagi akseptor IUD/Implan yang sudah habis masa pakainya, jika tidak 

memungkinkan untuk datang ke petugas kesehatan dapat menggunakan 

kondom yang dapat diperoleh dengan menghubungi petugas PLKB atau kader 

melalui telepon. Apabila tidak tersedia bisa menggunakan cara tradisional 

(pantang berkala atau senggama terputus). 

4) Bagi akseptor suntik diharapkan datang ke petugas kesehatan sesuai jadwal 

dengan membuat perjanjian sebelumnya. Jika tidak memungkinkan, dapat 

menggunakan kondom yang dapat diperoleh dengan menghubungi petugas 

PLKB atau kader melalui telepon. Apabila tidak tersedia bisa menggunakan 

cara tradisional (pantang berkala atau senggama terputus). 

5) Bagi akseptor Pil diharapkan dapat menghubungi petugas PLKB atau kader 

atau petugas kesehatan melalui telepon untuk mendapatkan Pil KB. 

6) Ibu yang sudah melahirkan sebaiknya langsung menggunakan KB pasca 

persalinan (KBPP). 

7) Materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta pelaksanaan konseling 

terkait KB dapat diperoleh secara online atau konsultasi melalui telepon. 

b. Rekomendasi bagi petugas kesehatan terkait pelayanan keluarga berencana 

pada situasi pandemi Covid-19 

1) Petugas Kesehatan dapat memberikan pelayanan KB dengan syarat 

menggunakan APD lengkap sesuai standar dan sudah mendapatkan perjanjian 

terlebih dahulu dari klien: akseptor yang mempunyai keluhan, bagi akseptor 
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IUD/Implan yang sudah habis masa pakainya, dan bagi akseptor Suntik yang 

datang sesuai jadwal. 

2) Petugas Kesehatan tetap memberikan pelayanan KBPP sesuai program yaitu 

dengan mengutamakan metode MKJP (IUD Pasca Plasenta / MOW). 

3) Petugas Kesehatan dapat berkoordinasi dengan PL KB dan Kader untuk minta 

bantuan pemberian kondom kepada klien yang membutuhkan yaitu: bagi 

akseptor IUD/Implan/suntik yang sudah habis masa pakainya, tetapi tidak bisa 

kontrol ke petugas kesehatan dan bagi akseptor suntik yang tidak bisa kontrol 

kembali ke petugas kesehatan sesuai jadwal. 

4) Petugas Kesehatan dapat berkoordinasi dengan PL KB dan Kader untuk minta 

bantuan pemberian Pil KB kepada klien yang membutuhkan yaitu: bagi 

akseptor Pil yang harus mendapatkan sesuai jadwal. 

5) Pemberian Materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta 

pelaksanaan konseling terkait kesehatan reproduksi dan KB dapat dilaksanakan 

secara online atau konsultasi via telepon. 

 

10. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akseptor Keluarga Berencana (KB) 

a. Tingkat Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah seseorang 

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan adalah 

penentu yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan 

juga dapatmembentuk suatu keyakinan tertentu sehingga seseorang berperilaku 

sesuai keyakinan tersebut. Pengetahuan seseorang biasanya dipengaruhi oleh 

pengalaman baik informasi dari media masa, teman ataupunleafet. Dalam 
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penelitian pengetahuan dapat mempengaruhi seseorang untuk berKB dan 

pengetahuan yang rendah dapat membuat seseorang tidak ingin menggunakan KB  

(Majid, 2019). 

b. Tingkat Pendidikan  

Pendidikan merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi pengetahuan 

dan sikap terhadap metode kontrasepsi. Orang yang berpendidikan tinggi akan 

memberikan respon yang lebih rasional dari pada mereka yang berpendidikan 

rendah, lebih kreatif dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan 

perubahan sosial. Menurut Lawrence Green perilaku seseorang untuk 

menggunakan kontrasepsi oleh faktor PRECEDE yaitu Presdiposing, Enabling, 

Reinforcing, dimana salah satu faktor Presdiposing adalah pendidikan (Majid, 

2019). 

c. Faktor Ekonomi  

Ekonomi adalah kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh manusia, 

dalam melakukan aktifitas sehari-hari, manusia harus membutuhkan suatu alat 

untuk mencapai suatu keinginan, alat itu berasal dari keadaanekonomi seseorang 

tersebut, seseorang yang mempunyai ekonomi kurang atau rendah sulit untuk 

mempunyai alat untuk mencapai keingianan tersebut (Majid, 2019). 

d. Faktor Umur 

Usia seseorang dalam berumah tangga dapat mempengaruhi kehidupan 

keluarga. Usia yang sudah matang akan memberikan kenyamaman dalam 

mengambil suatu keputusan dan mengatasi masalah. Hal tersebut juga berdampak 

pada pemelihan akseptor KB, usia yang sudah matang akan mudah untuk memilih 

kontrasepsi yang baik (Majid, 2019). 
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e. Jumlah Anak 

Jumlah anak mempengaruhi pasang usia subur sebagaiakseptor keluarga 

berencana (KB). Semakin banyak jumlah anak dimiliki pasangan usia subur maka 

semakin tinggi pula pertisipasi pasangan usia subur sebagai akseptor keluarga 

berencana (Dewiyanti, 2020). 


