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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Paradigma baru program Keluarga Berencana mempunyai misi 

menekankan pentingnya upaya menghormati hak-hak reproduksi sebagai 

upaya integral dalam meningkatkan kualitas keluarga dalam hal ini dijabarkan 

sebagai berikut: memberdayakan masyarakat untuk membangun keluarga 

kecil berkualitas, menggalang kemitraan dalam meningkatkan kesejahteraan, 

kemandirian dan ketahanan keluarga, meningkatkan dan upaya mewujudkan 

hak-hak reproduksi, meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan untuk 

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui program keluarga 

berencana, dan mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas sejak 

pembuahan dalam kandungan sampai dengan lanjut usia (Saifuddin, 2014). 

Berbagai macam metode KB ditawarkan pemerintah baik kontrasepsi 

hormonal maupun non hormonal guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Beberapa faktor 

yang mempengaruhi pemilihan metode kontrasepsi yaitu: umur, tingkat 

pendidikan, pengetahuan, jumlah anak, dukungan suami, budaya, dan status 

ekonomi.Salah satu jenis kontrasepsi efektif yang menjadi pilihan dan 

merupakan bagian dari program KB Nasional saat ini adalah pil. 

Data WHO menunjukkan, tingkat kegagalan pil KB mencapai 90 per 

1000 orang dan kontrasepsi suntik 60 per 1000 orang. Sementara itu, implan 
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memiliki angka kegagalan 0,5% atau yang paling sedikit bahkan 

dibandingkan KB IUD yang 8,5 orang per 1000 akseptor KB (Kompas, 

2017). Sementara itu berdasarkan hasil kohort KB di Desa Krajan Parang 

Kabupaten Magetan tahun 2016 menunjukkan dari 36 responden KB pil 6 

orang diantaranya mengalami kegagalan (hamil) yakni sebesar 34 %.  Hal 

inilah yang membutuhkan perhatian lebih bagi pemerintah maupun tenaga 

kesehatan terkait supaya segera menanggulanginya untuk mencegah ledakan 

angka kelahiran dan kematian ibu karena komplikasi kehamilan atau 

persalinan akibat kegagalan kontrasepsi yang digunakan atau dikonsumsi 

khususnya di daerah Desa Krajan Parang Kabupaten Magetan. 

Pil merupakan salah satu alat kontrasepsi hormonal yang efektif untuk 

mencegah kehamilan dan salah satu metode yang paling disukai karena 

kesuburan langsung kembali bila penggunaan dihentikan. Ada dua macam 

kontrasepsi pil, yaitu: pil kombinasi dan pil progestin (pil mini).Keberhasilan 

KB pil dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu dan kepatuhan dalam 

mengkonsumsi pil KB.Mengingat kerja kontrasepsi oral yang multiple sulit 

untuk memahami bagaimana kelalaian tidak mengkonsumsi satu atau dua pil 

dapat menyebabkan kehamilan (Israwati, 2015). 

Berdasarkan hasil penelitian Sanding, dkk (2014) di Puskesmas 

Modayag Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan akseptor KB pil 

dengan kepatuhan mengkosumsi pil. Hasil penelitian menunjukkan 5 dari 20 

responden dengan tingkat pengetahuan baik dan tidak patuh minum pil KB. 
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Sedangkan 19 dari 24 responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang 

dan tidak patuh pada jadwal minum pil KB. Penelitian ini sependapat dengan 

penelitian Purwaningsih dan Kusumah, (2014) di Desa Karang Kecamatan 

Delanggu Kabupaten Klaten. 

Permasalahan tentang rendahnya tingkat pengetahuan akseptor KB pil 

dapat mengakibatkan ketidakteraturan dalam mengkonsumsi pil KB. Hal ini 

berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan dan tingkat kelahiran yang 

cukup tinggi.Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud melakukan 

penelitian untuk mengetahui gambaran pengetahuan akseptor KB pil dengan 

kepatuhan mengkonsumsi pil KB di Desa Krajan Parang Magetan tahun 

2020. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran 

pengetahuan akseptor KB pil terhadap kepatuhan dalam mengkonsumsi pil 

KB di Desa Krajan, Kecamatan Parang, Magetan tahun 2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan 

akseptor KB pil terhadap kepatuhan dalam mengkonsumsi pil KB di Desa 

Krajan, Kecamatan Parang, Magetan tahun 2020. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yaitu memberikan informasi dan pengetahuan tentang cara mengkonsumsi pil 
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KB dengan tepat dan teratur sehingga dapat mencegah kehamilan yang tidak 

diinginkan. 
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