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MENJAGA JARAK KEHAMILAN DAN MEMILIH ALAT KONTRASEPSI YANG 

TEPAT 

I. MENJAGA JARAK KEHAMILAN 

A. Penentuan Jarak Kehamilan 

Penentuan jarak kehamilan adalah upaya untuk menetapkan atau member 

batasan sela antara kehamilan yang lalu dengan kehamilan yang akan datang (Alwi, 

2005). 

Penentuan jarak kehamilan merupakan salah satu cara untuk menentukan 

berapa jarak yang akan direncanakan diantara kehamilan satu dengan yang lain 

(Dwijayanti, 2005). Pengaturan jarak kehamilan merupakan salah satu usaha agar 

pasangan dapat lebih menerima dan siap untuk memiliki anak. Perencanaan pasangan 

kapan untuk memiliki anak kembali, menjadi hal penting untuk dikomunikasikan 

(Masyhuri, 2007). 

Jarak kehamilan yang dianjurkan pada ibu hamil yang ideal dihitung dari sejak 

ibu persalinan hingga akan memasuki masa hamil selanjutnya yaitu 2-5 tahun. Hal ini 

didasarkan karena beberapa pertimbangan yang akan berpengaruh pada ibu dan 

anak. Apalagi bagi anda yang mengalami operasi caesar pada persalinan sebelumnya, 

pemulihan pasca operasi sangat penting untuk diperhatikan. Penelitian The 

Demographic and Health Survey, menyebutkan bahwa anak - anak yang dilahirkan 2-

5 tahun setelah kelahiran anak sebelumnya, memiliki kemungkinan hidup sehat 2,5 

kali lebih tinggi daripada yang berjarak kelahiran kurang dari 2 tahun, maka jarak 

kehamilan yang aman adalah 2-5 tahun. 

Berikut adalah manfaat menjaga jarak kehamilan yang ideal bagi ibu 

dan anak : 

1.    Pemulihan Persalinan bagi Kesehatan Ibu 

Dengan minimal waktu dua tahun memungkinkan ibu melakukan persiapan 

kehamilan. Dalam mempersiapkan kehamilan selanjutnya ibu harus mempersiapkan 

kesehatan yang sempat mengalami penurunan setelah merawat bayi sebelumnya, 

selain itu ibu harus mengalami beberapa pemulihan khusus seperti pada ibu hamil 

yang melakukan operasi caesar sebelumnya sebaiknya berkonsultasi pada dokter 

ketika akan memasuki kehamilan selanjutnya. Tak kalah penting dalam mengontrol 

kesehatan ibu hamil yang beresiko di kehamilan seperti hipertensi, diabetes dll. 
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2.    Menjaga Kesehatan Bayi 

Menjaga jarak kehamilan ideal (2-5 tahun) akan membuat potensi yang baik 

untuk kehamilan selanjutnya salah satunya adalah menghindari anak lahir dengan 

berat badan yang rendah dan juga menghindari kelainan pada janin. Selain itu dua 

tahun memungkinkan untuk mempersiapkan air susu ibu. Dengan persiapan asi maka 

akan berpengaruh positif bagi kesehatan dan kecerdasan, sedangkan bagi anda yang 

merencanakan kehamilan terlalu dekat maka akan berdampak pada kurangnya nutrisi 

dari asi pada anak pertama atau anak selanjutnya. 

3.    Menghindari Resiko Nutritional Deficiencies 

Dengan merencanakan kehamilan pada jarak yang ideal maka akan mengurangi 

resiko nutritional deficiencies atau kurang gizi terutama kekurangan zat besi. Hal 

ini akan membantu anda dalam mengurangi resiko anemia akut (severa anemia) yang 

akan terjadi pada kehamilan dan meningkatkan resiko stress pada saat hamil , 

bahkan hal ini akan beresiko terjadinya sistem kardiovaskular pada saat menjelang 

persalinan. Hal ini dapat pula disebabkan karena kondisi ibu yang merencanakan 

kehamilan terlalu cepat belum pulih dari kondisi sebelumnya sehingga belum dapat 

maksimal dalam pembentukan cadangan makanan bagi janin dan sendirinya. 

4.    Manfaat dalam Menjaga Hubungan antara Anak dan Ibu 

Perhitungan yang tidak kalah penting dalam mempersiapkan jarak kehamilan 

yang ideal adalah faktor psikologis anak dan orang tua. Secara umum apabila 

merencanakan kehamilan pada usia yang ideal maka akan mudah dimengerti dan juga 

mudah untuk menerima adik barunya dikarenakan telah cukup mendapatkan 

perhatian dan kasih sayang sebelumnya. 

Dalam merencanakan dan mengatur jarak kehamilan, perencanaan pasangan 

dapat dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari segi kematangan ekonomi, umur 

pasangan, pengaruh sosial budaya, lingkungan, pekerjaan maupun status kesehatan 

pasangan (Susan, 2006). 

Faktor usia juga merupakan salah satu faktor dalam menentukan jarak 

kehamilan dimana pada saat merencanakan kehamilan yang harus dihindari antara 

lain empat T yaitu (Manuaba, 1998) : 

1. Terlalu muda untuk hamil (< 20 tahun) 

2. Terlalu tua untuk hamil (> 35 tahun) 



3. Terlalu sering hamil (anak > 3 orang berisiko tinggi) 

4. Terlalu dekat jarak kehamilannya (< 2 tahun) 

Oleh karena faktor usia, di Indonesia wanita di atas usia 30 tahun banyak 

yang memilih jarak pendek untuk melahirkan anak sebelum mereka berumur 35 

tahun ke atas (Yolan, 2007). 

Faktor usia merupakan faktor penting dalam menentukan jarak kehamilan, 

terutama bagi wanita bila berusia 38 tahun dan masih menginginkan 2 orang anak 

maka tidak bisa hamil dengan jarak umur tiga tahun antara yang satu dengan yang 

lain, bila usia dibawah 30 tahun dan tidak mempunyai masalah kesehatan yang 

membahayakan kehamilan maka masih mempunyai kesempatan untuk mengatur jarak 

kehamilan.  

Aspek ekonomi juga faktor yang tak kalah penting, jika tidak direncanakan 

terutama soal penyiapan dananya, bisa juga berakibat fatal. Salah satu keuntungan 

dalam mengatur penentuan jarak kehamilan adalah dari segi ekonomi sosial yaitu 

meningkatkan derajat kualitas hidup perempuan secara menyeluruh (Diana, 2007). 

Study menunjukkan pada umumnya pasangan yang tidak mau mempunyai anak 

beralasan bahwa mereka tidak cukup mampu menyediakan dukungan yang layak untuk 

membesarkan anak sebagaimana mestinya. Dengan persiapan mental maupun ekonomi 

dari pasangan akan mempermudah pasangan untuk menentukan jarak kehamilan. 

 

B. Resiko dalam Menentukan Jarak Kehamilan 

Wanita yang melahirkan dengan jarak yang sangat berdekatan (< 2 tahun) 

akan mengalami resiko antara lain (Yolan, 2007) : 

1) Resiko perdarahan trimester III 

2) Plasenta previa 

3) Anemia 

4) Ketuban pecah dini 

5) Endometriosis masa nifas 

6) Kematian saat melahirkan 

7) Kehamilan dengan jarak yang terlalu jauh juga dapat menimbulkan resiko tinggi 

antara lain persalinan lama. 



Dengan adanya resiko dalam menentukan jarak kehamilan maka diperlukan 

penelitian tentang hubungan umur, pendidikan maupun ekonomi terhadap penentuan 

jarak kehamilan. 

 

C. Fase-Fase Dalam Mengatur Kehamilan 

Dalam mengatur jarak kehamilan kita dapat menggunakan kontrasepsi sesuai 

dengan fase-fase berikut ini yaitu (Manuaba, 1998) : 

1) Fase menunda kehamilan 

Pada fase ini, pasangan dapat memilih metode kontrasepsi antara lain : 

a) Metode sederhana yaitu dengan menggunakan kondom, pantang berkala, 

pemakaian spermisid, dan senggama terputus 

b) Pil KB yaitu pil progestin atau pil kombinasi 

c) Suntikan KB yaitu suntikan progestin atau suntikan kombinasi 

2) Fase menjarangkan kehamilan 

a) Metode sederhana yaitu dengan menggunakan kondom, pantang berkala, 

pemakaian spermisid, dan senggama terputus 

b) Metode mekanis yaitu Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) 

c) Metode MKE (Metode Kontrasepsi Efektif) kecuali kontrasepsi mantap 

3) Fase mengakhiri kehamilan 

a) Metode MKE termasuk kontap 

b) Metode sederhana 

 

D. Efek Jarak Kehamilan Terlalu Dekat Pada Anak 

Jarak kehamilan atau kelahiran yang berdekatan juga dapat memicu 

pengabaian pada anak pertama secara fisik maupun psikis, yang dapat menimbulkan 

rasa cemburu akibat ketidaksiapan berbagi kasih sayang dari orang tuanya (Yolan, 

2007). Banyak kakak-beradik dengan jarak kehamilan atau kelahiran terlalu pendek 

menimbulkan sikap iri atau cemburu. Seperti kakak tidak gembira atas kehadiran si 

kecil, justru sering menganggapnya musuh karena merampas jatah kasih sayang 

orang tuanya (Diana, 2007). 

Persiapan secara mental untuk si kakak sangat penting dilakukan oleh orang 

tuanya terutama si ibu agar nantinya tidak merasa tersisih, yaitu dengan cara 

(Yanti, 2007): 



1) Menjelaskan padanya secara natural bahwa kehadiran adiknya nanti tidak 

akan membuat perhatian orangtua padanya berkurang bahkan mungkin akan 

semakin saying 

2) Semakin besar usia anak maka akan semakin mudah bagi orangtua untuk 

menjelaskannya. Ia mungkin tertarik dengan penjelasan mengenai apa yang 

akan terjadi dengan tubuh ibu dan apa yang ada dalam perut ibu nantinya 

3) Berjanji pada si kakak bahwa kelak ia akan dilibatkan saat orangtua akan 

memilih nama untuk si adik juga pada saat akan membelikan perlengkapan 

untuk si adik serta saat mengasuhnya. 

 

II. MEMILIH KONTRASEPSI 

A. Megatur jarak kehamilan dengan memilih Kontrasepsi 

Kontrasepsi berasal dari kata “Kontra” yang berarti mencegah atau melawan 

dan “Konsepsi” yang berarti pertemuan antara sel telur yang matang dan sperma 

yang mengakibatkan kehamilan. Jadi, kontrasepsi adalah upaya mencegah pertemuan 

sel telur matang dan sperma untuk mencegah kehamilan. 

 

B. Tujuan kontrasepsi 

Pelayanan kontrasepsi mempunyai dua tujuan yaitu: 

1) Tujuan umum :  

- Pemberian dukungan dan pemantapan penerimaan gagasan KB yaitu 

dihayatinya NKKBS. 

2) Tujuan khusus :  

- Penurunan angka kelahiran yang bermakna.  

 

C. Jenis-jenis kontrasepsi 

Kontrasepsi yang baik harus memiliki syarat-syarat antara lain aman, dapat 

diandalkan, sederhana (sebisa mungkin tidak perlu dikerjakan oleh dokter), murah, 

dapat diterima oleh orang banyak, dan dapat dipakai dalam jangka panjang. Sampai 

saat ini belum ada metode atau alat kontrasepsi yang benar-benar 100% ideal. 

Jenis-jenis kontrasepsi yang tersedia antara lain: 

1) Metode sederhana 

a) Tanpa alat 



- Pantang berkala 

- Metode kalender 

- Metode suhu badan basal 

- Metode lendir serviks 

- Metode simpto-termal 

- Coitus interruptus/senggama terputus 

b) Dengan alat 

1. Mekanis (barrier) 

a. Kondom pria 

- Barier intra vaginal antara lain : diafragma, kap serviks, spons, 

dan kondom wanita. 

b. Kimiawi 

- Spermisid antara lain : vaginal cresm, vaginal foam, vaginal jelly, 

vaginal suppositoria, vaginal tablet, dan vaginal soluble film. 

2. Metode modern 

a. Kontrasepsi hormonal 

- Pil KB 

- AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) / IUD (Intra Uterine 

Devices) 

- Suntikan KB 

- Susuk KB 

b. Kontrasepsi mantap 

- Medis Operatif Pria (MOP) 

- Medis Operatif Wanita (MOW)  

Berdasarkan lama efektivitasnya, kontrasepsi dapat dibagi menjadi : 

1) MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), yang termasuk dalam 

kategori ini adalah jenis susuk/implant, IUD, MOP, dan MOW. 

2) Non MKJP (Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), yang termasuk 

dalam kategori ini adalah kondom, pil, suntik, dan metode-metode lain 

selain metode yang termasuk dalam MKJP. 

Berikut pembahasan singkat mengenai jenis-jenis kontrasepsi dengan alat 

tersebut : 

1) Kondom pria 



Kondom adalah selubung tipis dari karet, vinil, atau produk alamiah dapat 

berwarna maupun tidak berwarna, biasanya ditambahkan spermisida untuk 

perlindungan tambahan, serta digunakan untuk menutupi penis sesaat sebelum 

berhubungan. Mekanisme kerja kondom adalah dengan cara menghalangi 

masuknya spermatozoa ke dalam traktus genitalia interna wanita. Efektivitas 

kondom sendiri tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 3-4 kehamilan per 100 wanita 

selama tahun pertama. Pemakaian kondom memiliki keuntungan dan kerugian 

seperti : 

Keuntungan kondom : 

a. Mencegah kehamilan 

b. Memberi perlindungan terhadap Penyakit Menular Seksual (PMS) 

c. Dapat diandalkan 

d. Sederhana, ringan, disposable, dan mudah digunakan 

e. Tidak memerlukan pemeriksaan medis, supervisi, atau follow-up 

f. Reversibel 

g. Pria ikut aktif dalam kegiatan KB 

h. Efektif segera setelah dipasang 

i. Tidak mempengaruhi kegiatan laktasi 

j. Dapat digunakan sebagai pendukung metode kontrasepsi lain 

k. Tidak mengganggu kesehatan 

l. Tidak ada efek samping sistemik 

m. Mudah didapatkan dan tidak perlu resep dokter 

n. Murah karena digunakan dalam jangka pendek 

Kerugian kondom : 

1.  Efektivitas dipengaruhi kesediaan akseptor mematuhi instruksi yang 

diberikan dan motivasi akseptor 

2. Efektivitas tidak terlalu tinggi 

3. Perlu menghentikan aktivitas dan spontanitas hubungan seks guna 

memasang kondom 

4. Dapat mengurangi sensitifitas penis sehingga ereksi sukar dipertahankan 

2) Pil KB 

Pil KB biasanya megandung Estrogen dan Progesteron. Cara kerja pil KB 

adalah dengan cara menggantikan produksi normal Estrogen dan Progesteron dan 



menekan hormon yang dihasilkan ovarium dan releasing factor yang dihasilkan 

otak sehingga ovulasi dapat dicegah. Efektivitas metode ini secara teoritis 

mencapai 99% atau 0,1 – 5 kehamilan per 100 wanita pada pemakaian di tahun 

pertama bila digunakan dengan tepat. Tetapi dalam praktek ternyata angka 

kegagalan pil masih cukup tinggi yaitu mencapai 0,7 - 7%. Keuntungan dan 

kerugian pemakaian pil KB antara lain : 

Keuntungan pil KB : 

a. Efektivitasnya tinggi bila diminum secara rutin 

b. Nyaman, mudah digunakan, dan tidak mengganggu senggama 

c. Reversibilitas tinggi 

d. Efek samping sedikit 

e. Mudah didapatkan, tidak selalu perlu resep dokter karena pil KB dapat 

diberikan oleh petugas non medis yang terlatih 

f. Dapat menurunkan resiko penyakit-penyalit lain seperti kanker ovarium, 

kehamilan ektokpik, dan lain-lain 

g. Relatif murah 

 

Kerugian pil KB : 

a. Efektivitas tergantung motivasi akseptor untuk meminum secara rutin 

tiap hari 

b. Rasa mual, pusing, kencang pada payudara dapat terjadi 

c. Efektivitas dapat berkurang bila diminum bersama obat tertentu 

d. Kemungkinan untuk gagal sangat besar karena lupa 

e. Tidak dapat melindungi dari resiko tertularnya Penyakit Menular Seksual 

3) Kontrasepsi suntik 

Kontrasepsi suntik yang biasa tersedia adalah Depo-provera yang hanya 

mengandung Progestin dan diberikan tiap 3 bulan. Cara kerja kontrasepsi suntik 

yaitu dengan mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks, dan menghambat 

perkembangan siklis endometrium. Efektivitas dari kontrasepsi suntik sangat 

tinggi mencapai 0,3 kehamilan per 100 wanita selama tahun pertama penggunaan. 

Angka kegagalan metode ini <1 kehamilan per 100 wanita per tahun. Keuntungan 

dan kerugian metode ini adalah : 

Keuntungan kontrasepsi suntik : 



a. Sangat efektif 

b. Memberikan perlindungan jangka panjang selama 3 bulan 

c. Bila digunakan bersama pil KB dapat mengurangi resiko yang ditimbulkan 

karena lupa meminum pil KB 

d. Tidak mengganggu senggama 

e. Bisa diberikan oleh petugas non medis yang terlatih 

f. Mengurangi efek samping yang ditimbulkan oleh Estrogen karena metode 

ini tidak mengandung Estrogen 

g. Relatif murah 

Kerugian kontrasepsi suntik : 

a. Berat badan naik 

b. Siklus menstruasi kadang terganggu 

c. Pemulihan kesuburan kadang-kadang terlambat 

 

4) Susuk / implant 

Kontrasepsi susuk yang sering digunakan adalah Norplant. Susuk adalah 

kontrasepsi sub dermal yang mengandung Levonorgestrel (LNG) sebagai bahan 

aktifnya. Mekanisme kerja Norplant yang pasti belum dapat dipastikan tetapi 

mungkin sama seperti metode lain yang hanya mengandung Progestin. Norplant 

memiliki efek mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks, dan menghambat 

perkembangan siklis endometrium. Efektivitas Norplant sangat tinggi mencapai 

0,05 – 1 kehamilan per 100 wanita dalam tahun pertama pemakaian. Angka 

kegagalan Norplant <1 kehamilan per 100 wanita per tahun dalam 5 tahun 

pertama pemakaian. Angka kegagalan ini lebih rendah bila dibandingkan dengan 

metode barier, pil KB, dan IUD. 

Keuntungan susuk : 

a. Norplant merupakan metode kontrasepsi yang sangat efektif 

b. Tidak merepotkan dan tidak mengganggu senggama 

c. Resiko untuk lupa lebih kecil dibandingkan pil KB dan suntikan karena 

Norplant dipasang tiap 5 tahun 

d. Mudah diangkat dan segera setelah diangkat kesuburan akseptor akan 

kembali 

e. Pemasangan dapat dilakukan oleh petugas non medis yang terlatih 



f. Dapat mengurangi efek samping yang ditimbulkan oleh Estrogen karena 

Norplant tidak mengandung Estrogen 

g. Lebih efektif secara biaya karena walaupun harganya mahal tetapi masa 

pemakaiannya mencapai 5 tahun. 

Kerugian Norplant : 

a. Efektivitas dapat berkurang bila digunakan bersama obat-obatan tertentu 

b. Merubah siklus haid dan meningkatkan berat badan 

c. Tergantung pada petugas 

d. Tidak melindungi dari resiko tertularnya PMS 

5) AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) atau IUD (Intra Uterine Devices) 

AKDR adalah kontrasepsi yang terbuat dari plastik halus berbentuk spiral 

atau berbentuk lain yang dipasang di dalam rahim dengan memakai alat khusus 

oleh dokter atau paramedis lain yang terlatih. Mekanisme kerja AKDR belum 

diketahui tetapi kemungkinan AKDR menyebabkan perubahan-perubahan seperti 

munculnya sel-sel radang yang menghancurkan blastokis atu spermatozoa, 

meningkatkan produksi prostaglandin sehingga implantasi terhambat, serta 

bertambah cepatnya pergerakan ovum di tuba falopii. Efektivitas IUD mencapai 

0,6 – 0,8 kehamilan per 100 wanita selama tahun pertama penggunaannya. Angka 

kegagalan IUD 1 – 3 kehamilan per 100 wanita per tahun. Keuntungan dan 

kerugian pemakaian AKDR antara lain : 

Keuntungan AKDR : 

a. Efektivitas tinggi 

b. Dapat memberikan perlindungan jangka panjang sampai dengan 10 tahun 

c. Tidak mengganggu hubungan seksual 

d. Efek samping akibat Estrogen dapat dikurangi karena AKDR hanya 

mengandung Progestin 

e. Tidak ada kemungkinan gagal karena kesalahan akseptor KB 

f. Reversibel 

g. Dapat disediakan oleh petugan non medis terlatih 

h. Akseptor hanya kembali ke klinik bila muncul keluhan 

i. Murah 

Kerugian AKDR : 

a. Perlunya pemeriksaan pelvis dan penapisan PMS sebelum pemasangan 



b. Butuh pemerikasaan benang setelah periode menstruasi jika terjadi 

c. kram, bercak, atau nyeri. 

d. Akseptor tidak dapat berhenti menggunakan kapanpun ia mau  

6) Metode Operatif Pria (MOP) 

MOP merupakan suatu metode kontrasepsi operatif minor yang aman, 

sederhana, dam sangat efektif, memakan waktu operasi relatif singkat dan tidak 

memerlukan anestesi umum. MOP dilakukan dengan cara memotong vas deferens 

sehingga sperma tidak dapat mencapai air mani dan air mani yang dikeluarkan 

tidak mengandung sperma. Efektivitas sangat tinggi mencapai 0,1 – 0,15 

kehamilan per 100 wanita selama tahun pertama pemakaian. Angka kegagalan <1 

kehamilan per 100 wanita. 

Keuntungan MOP : 

a. Sangat efektif 

b. Tidak mengganggu senggama 

c. Tidak ada perubahan fungsi seksual 

d. Baik untuk klien yang bila mengalami kehamilan akan membahyakan jiwanya 

e. Murah 

Kerugian MOP : 

a. Permanen, kesuburan tidak dapat kembali normal 

b. Efek tertunda sampai 3 bulan atau 20 kali ejakulasi 

c. Nyeri setelah prosedur serta komplikasi lain akibat pembedahan dan anestesi 

d. Hanya dapat dilakukan oleh dokter yang terlatih 

e. Tidak memberi perlindungan terhadap PMS  

7) Metode Operatif Wanita (MOW) 

MOW adalah tindakan operasi minor untuk mengikat atau memotong kedua 

tuba falopii sehingga ovum dari overium tidak akan mencapai uterus dan tidak 

akan bertemu dengan spermatozoa. Efektivitas MOW sekitar 0,5 kehamilan per 

100 wanita selama tahun pertama pemakaian, sedikit lebih rendah dibandingkan 

MOP.  

Keuntungan MOW : 

a. Sangat efektif 

b. Segera efektif 

c. Permanen 



d. Tidak mengganggu senggama 

e. Baik untuk klien yang bila mengalami kehamilan akan membahyakan jiwanya 

f. Pembedahan sederhana dan hanya perlu anestesi lokal 

g. Tidak ada efek samping jangka panjang 

h. Tidak ada gangguan seksual 

Kerugian MOW : 

a. Permanen 

b. Nyeri setelah prosedur serta komplikasi lain akibat pembedahan dan anestesi 

c. Hanya dapat dilakukan oleh dokter yang terlatih 

d. Tidak memberi perlindungan terhadap PMS 

e. Meningkatkan resiko kehamilan ektokpik 


