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ABSTRAK

PROSES LAYANAN KONSELING PADA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) 
DALAM PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DI DINAS PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh
Ropi Susyanti

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang usia istrinya 
antara 15-49 tahun, dan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pasangan Usia 
Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun yang memiki resiko tinggi dalam 
melahirkan dan anak dilahirkan. PUS memerlukan layanan konseling untuk 
mengatasi masalah terlalu muda,terlalu sering dan terlalu tua, serta pemilihan alat 
kontrasepsi sebagai metode dalam penundaan dan pemberian jarak kelahiran pada 
anak. Oleh karna itulah timbul permasalahan kesahjeteraan yang sering dihadapi 
setiap keluarga (PUS) dengan demikian perlunya adanya perencanaan besar kecilnya 
keluarga akan dapat disesuaikan antara kemampuan keluarga untuk menyediakan 
sarana pemenuhan kebutuhan dengan jumlah anggota keluarga yang membutuhkan, 
jarak kelahiran anak dalam keluarga perlu diatur tidak terlalu rapat 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif melalui pendekatan deskriftif. Sumber 
data yang berasal dari penelitian lapanagan atau flied research dalam pengumpulkan 
data  yang dibutuhkan untuk mengetahui proses layanan konseling pada pasangan 
usia subur dalam pengunaan alat kontrasepsi serta faktor apa saja yang dapat 
menghambat proses layanan konseling yang diberikan. Pada penelitian ini penulis 
bermaksud mengetahui bagaimana proses layanan konseling yang diberikan Bidan 
kepada PUS yang usianya dibawah 20 Tahun Di Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan 
teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 256 yang usianya kurang dari 20 tahun, penulis mengunakan teknik 
purposive sampling yakni teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, 
peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. 
Jadi, sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti dengan 
mengunkan criteria yang ditentukan, sampel diambil sebanyak 20 dari 256 sampel di 
20 kecamatan dan 20 sampel dapat mewakili dari setiap kecamatan.

Hasil dari penelitian menunjukan proses konseling yang diberikan oleh bidan 
terhadap PUS yaitu secara umum konseling yang diberika kepada PUS ada beberapa 
tahapan dimulai dari PUS menjelaskan permasalahan dalam penggunaan alat 
kontrasepsi dilajut dengan cek kesehatan yang dilakukan bidan untuk mengetahui 
metode kontrasespsi apa yang cocok digunakan oleh PUS dan pemasangan yang 
dilakukan oleh bidan, proses konseling dilakukan sesuai jadwal resmi yaitu hari senin 
sampai jumat, mulai pukul 09.00-13.00 WIB. Konseling dilakukan secara individual 
dalam mengatasi permasalahan PUS itu sendiri dan menentukan alat kontrasepsi yang 
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sesuai bagi PUS dengan mengunakan metode clien center dan pendekatan 
Humanistik. Adapun hambatan dalam proses konseling yang dihadapi adalah 
kurangnya informasi yang dimiliki klien, cenderung menutup diri  serta sudut 
pandang yang masih lekat dengan budaya dan faktor ekonomi.

Kata kunci: Proses konseling dan Pasangan Usia Subur (PUS)



SURAT PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ropi Susyanti

NPM : 1441040175

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam ( BKI )

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang 

berjudu: “ PROSES LAYANAN KONSELING PADA PASANGAN USIA SUBUR 

(PUS) DALAM PENGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DI DINAS 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA 

BANDAR LAMPUNG” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung 

plagiatisme dan tidak berisi materi yang di publikasikan dan ditulis oleh orang lain, 

kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara 

yang dibenearkan dalam karya ilmiah.

Demikian surat peryatan ini dbuat apabila dikemudian hari terdapat 

plagiatisme maka saya bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 
Yang Membuat Peryataan

Ropi Susyanti
1441040175







vi

MOTTO

          

             

   

  
Artinya : “Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani,

kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan).
Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula)
melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya.Dan sekali-kali tidak
dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula
dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh
Mahfuzh).Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah
mudah.” (QS. Fathir [35]:11)

ٓأَیُّھَا ا لَُّكۡم فَ ٱلَِّذینَ یَٰ ِدُكۡم َعُدّوٗ ِجُكۡم َوأَۡولَٰ َوإِن تَۡعفُوْا َوتَۡصفَُحوْا ٱۡحَذُروھُمۚۡ َءاَمنُٓوْا إِنَّ ِمۡن أَۡزَوٰ
َ َوتَۡغفُِروْا فَإِنَّ  َّ ِحیٌم ٱ   ١٤َغفُوٞر رَّ

Artinya : “Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan 
anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu 
terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta 
mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang”(Q.S. At-Taghabun [64] : 14)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak ada kesalah pahaman dalam mempersiapkan judul penelitian 

penulis menegaskan beberapa istilah dalam judul tersebut, adapun judul proposal ini 

adalah: Proses Layanan Konseling Pada Pasangan Usia Subur Dalam Pengunaan Alat 

Kontrasepsi Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota  Bandar 

Lampung. Terlebih dahulu perlu dijelaskan kalimat-kalimat yang ada dalam judul 

yaitu sebagai berikut:

Proses adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu 

kemajuan sosial berjalan terus: reaksi kimia: -penyakit: rangkaian tindakan, 

pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk: perkara dalam pengadilan : 

sedang dalam pengadilan.1 Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau 

tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulangkali, untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan ini secara konsisten mengarah pada hasil 

yang di inginkan.

Layanan konseling secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa 

latin, yaitu “consilium’’ yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan 

“menerima” atau “memahami”. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, sebagaimana 

                                                          
1Dapartemen Pendidikan Nasional,  Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Puskta, 

2007), ed 3, h. 899.
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dikutip oleh Prayitno dan Erma Amti, istilah konseling berasal dari “sellan” yang 

berarti “menyerahkan” atau “menyampaikan”.2

Konseling adalah kegiatan dimana semua fakta dikumpulkan dan semua 

pengalaman siswa difokuskan pada masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang 

bersangkutan, dimana ia diberi bantuan pribadi dan langsung dalam pemecahan 

masalah itu. Konselor tidak memecahkan masalah unutk klien. Konseling harus 

ditunjukan pada perkembangan yang progresif dari individu untuk memecahkan 

masalah-masalahnya sendiri tanpa bantuan.3

Membantu individu agar tetap menyadari dirinya sendiri dan memberikan 

reaksi terhadap pengaruh-pengaruh lingkungan yang diterimanya, selanjutnya, 

membantu yang bersangkutan menentukan beberapa makna pribadi tingkah laku 

tersebut dan mengembangkan serta memperjelas tujuan-tujuan dan nilai-nilai untuk 

prilaku di masa yang akan datang.4

Tujuan dari hubungan konseling ialah terjadinya perubahan pada tingkah laku 

klien. Konselor memusatkan perhatiannya kepada klien dengan mencurahkan segala 

daya dan upayanya demi perubahan pada diri klien, yakni perubahan kearah yang 

lebih baik, teratasinya masalah yang dihadapi klien. Proses konseling pada dasarnya 

adalah usaha menghidupkan dan mendayagunkan secara penuh fungsi-fungsi yang 

minimal secara potensial organismik ada pada diri klien itu. Jika fungsi ini berjalan 

dengan baik dapat diharapkan dinamika hidup klien akan kembali berjalan dengan 

wajar mengarah kepada tujuan yang positif.

                                                          
2Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling (Jakarta: Pt Rineka Cipta 

2015) h,  99.
3Ibid, h, 100.
4Ibid, h, 101.
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Pelaksanaan konseling dilakukan oleh PLKB dalam membantu mengatasi 

permasalahan klien dengan masalah pembentukan keluarga sejahtera, pola hidup 

yang sehat, membangun keluarga bahagia, pengendalian jumlah kelahiran anak, 

fungsi keluarga serta kesehatan ibu dan anak sedangkan pelayanan konseling dalam 

pemasangan alat kontrasepsi PLKB merekomendasikan kepada Bidan/ Dokter untuk 

mendapatkan pelayanan konseling yang sesuai dengan bidangnya agar tidak 

menimbulkan kesalahan dalam pemilihan alat kotrasepsi guna menghidari gejala atau 

efek samping alat kontrasepsi bagi kesehatan ibu muda.

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang usia istrinya 

antara 15-49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni : di bawah 

usia 20 tahun, antara 20-35 tahun dan usia di atas 35 tahun. Berdasarkan pertimbagan 

fisik dan mental usia terbaik melahirkan adalah antara 20-35 tahun, sehingga sangat 

dianjurkan bagi setiap wantia dapat menikah di atas 20 tahun. 5

Dengan demikian yang dimaksud Pasangan Usia Subur ( PUS) yang istrinya 

dibawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang istrinya masih 

di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang 

melahirkan dan anak yang dilahirkan.

Merencanakan jumlah anak dalam keluarga perlu dibicarakan antara suami 

istri dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain kesehatan dan 

kemampuan untuk memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak. Perencanaan 

                                                          
5 Sudibyo Alimoeso dan Sugilar , Standar Pelayanan Minimal [SPM] Bidang Keluarga 

Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota(Jakarta: badan koordinasi keluarga berencana 
nasional ,2010) h,13.
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keluarga menuju keluarga berkualitas perluu memperhatikan usia repoduksi istri.

Masa menunda kehamilan bagi psangan yang istrinya berumur dibawah 20 tahun. 

Pada masa ini diperlukan penggunaan kontrasepsi yang bertujan untuk menunda 

kehamilan, serta siap mental dan fisik untuk mempunyai anak kembali.6

Pengendalian/pe: ngen: da: li: an/n1 : proses, cara, perbuatan mengendalikan: 

pengekangan: 2 pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan 

sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan7

Kelahiran pengaturan jumlah anak yang dilahirkan dengan metode tertentu, 

yang mempengaruhi pola kembang baik penduduk ke arah angka pertumbuhan 

penduduk yang diinginkan, biasanya ditempuh melalui suatu kebijakan pemerintah di

bidang kependudukan.8 Suatu usaha mempengaruhi pertumbuhan penduduk kea rah 

suatu angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan. Lazim usaha ini dilakukan 

melalui suatu kebijaksanaan pemerintah di bidang kependudukan.

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 pengunaan alat-alat 

kontrasepsi atau penggulangan kelahiran seperi spiral, IUD dan sebagainya.

Pelayanan keluarga berencana (KB) diarahkan untuk menunjang tercapainya 

kesehatan ibu dan bayi. Pelayanan KB bertujuan menunda, menjarangkan atau 

membatasi kehamilan bila jumlah anak sudah cukup. Kehamilan yang diinginkan dan 
                                                          

6.M.Tri Tjahjadi, Partisipasi Pria Dalam KB Dan Keshatan Repoduksi  (Jakarta: BKkbN, 
2006)  h,38

7 Dapartemen Pendidikan Nasional,  Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Puskta, 
2007), ed 3, h. 543.

8 Ebta Setiawan “ Online”, tersedia di Http:/kbbi.web.id/pengendalian (17 febuari 2018) 
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berlangsung pada keadaan dan saat yang tepat, akan lebih menjamin keselamatan ibu 

dan bayi yang dikandungnya. Dengan demikian pelayanan KB sangat berguna dalam 

pengaturan kehamilan dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak 

tepat waktu.9

Pelaksana pelayanan KB wajib memberikan nasehat tentang metode yang 

paling cocok sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik sebelum pelayanan KB diberikan 

kepada klien akan lebih mudah menentukan pilihan. Klien juga harus diberi informasi 

tentang kontraindikasi pemakaian berbagai metode kontrasepsi. 

Pelaksana pelayanan KB perlu melakukan skrining atau penyaringan melalui 

pemeriksaan fisik terhadap klien untuk memastikan bahwa tidak terdapat kontra 

indikasi dalam pemakaian metode yang akan dipilih. Khusus untuk tindakan operatif 

diperlukan surat pernyataan setuju (Informed concent) dari klien.10

Berdasarkan berbagai penjelasan dari istilah-istilah yang digunakan, maka 

yang dimasud judul penelitian ini adalah proses konseling yang diberikan oleh Bidan

kepada  Pasangan Usia Subur (PUS), terutama pada mereka yang usianya masih di 

bawah 20 Tahun dalam penggunaan alat kontrasepsi di Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana di Kota Bandar Lampung, terutama bagi mereka yang 

memiliki resiko tinggi kematian ibu dan bayi, dan mengatur jarak kelahiran anak 

demi meningkatkan kesejahteraan keluarga.

                                                          
9 M.Tri Tjahjadi. Op. cit. h, 39.
10.Ary Goedadi dan Julianto Witjaksono, Panduan Peningkatan MKJP IUD melalui PAP 

SMEAR/IVA (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2013), h 6.
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B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan memilih judul tersebut adalah :

1. Secara obyektif keharmonisan sebuah hubungan di bentuk dari peran suami 

istri dalam mengurus keluarganya termasuk dalam kebutuhan secara materil 

maupun secara biologis. Dalam keluarga anak merupakan hal yang menjadi 

prioritas bagi orang tua. Namun permasalahan dalam kelurga banyak 

faktornya dalam kondisi ini mengaharuskan pasangan suami istri

(dikatagorikan usia subur) melakukan berbagia cara untuk memberikan 

pengasuhan yang baik dan mengatur jarak kelahiran untuk mencapai keluarga 

yang sejahtera.

2. Secara obyektif salah satu pelayanan yang dilakukan pihak Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar lampung salah 

satunya adalah memberikan layanan bimbingan dan konseling terhadap orang 

tua baru atau pasangan usia subur  khususnya ibu muda dalam pengunan alat 

kontasepsi yang aman bagi kesehatan dirinya.

3. Secara subjektif penelitian ini diharapkan selesai pada waktu yang 

diharapkan, mengingat tempat penelitian yang dekat dengan penulis, mudah 

dijangkau dan tersedianya data-data yang dibutuhkan.

Adapun alasan selajutnya yaitu pelayanan atau pemberian konseling pada ibu 

muda  ini bisa memberikan dampak yang positif bagi  ibu muda yaitu pemahaman 

baru tentang pengunaan alat kontrasepsi yang aman bagi kesehatan dan 

meminimalisir kematian ibu muda. 
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C. Latar Belakang Masalah.

Setiap keluarga Indonesia menginginkan kehidupan yang bahagia dan 

sejahtera. Keluarga sebagai pusat kekuatan pembangunan sangat berperan dalam 

meningkatkan kehidupan anggotanya agar sehat secara rohani dan jasmani, 

berpendidikan, kehidupan beragama yang mantap serta keadaan ekonomi yang kuat.11

Taraf  kesehatan yang baik akan menciptakan manusia yang sehat dan kuat. 

Pendidikan umum dan pendidikan agama yang baik akan membangun manusia yang 

pandai dan berbudi luhur untuk menjadi dasar kehidupan bermasyarakat yang baik, 

saling menghargai, saling menghormati. Dalam meningkatkan kesehatan keluarga, 

khususnya kesehatan reproduksi harus dimulai dengan pengetahuan, pemahaman dan 

pelaksanaan yang benar tentang kesehatan reproduksi termasuk kesehatan ibu dan 

anak.12

Memahami kehidupan berkeluarga dapat dijadikan pangkal tolak bagi 

perkembangan setiap orang, baik dalam pendidikan lain maupun bidang kehidupan 

secara keseluruhan. Proses pertumbuhan dan perkebangan seseorang dimulai dan 

ditentukan di dalam keluarga, yakni sejak dalam kandungan hingga kemudian terjun 

ke dalam lingkungan masyarakat.13 Dalam membentuk keluarga perlu memenuhi 

berbagai kebutuhan dasar kecukupan makan, sandang, perumahan, pelayanan 

kesehatan, pedidikan, lapangan kerja, rekreasi, keamanan, kesempatan untuk 

beribadah dan penghargaan sosial.14

                                                          
11 Xs. Djaengrana dan Xs Tjandra R. Muljadi ,Keluarga Sejahtera Dan Kesehatan Repoduksi, 

( Jakarta: BKkbN ,2008) h, iii.
12Ibid, h,V.
13P.Napitupulu dan Mahyudin, Pedoman Pendidikan Keluarga Berencana untuk Tutor dan 

Suber Belajar  (Jakarta : Pt. Welly Corparation ,1985) h,  45
14Ibid , h 46
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“Naptipulu dan Mahyudin berkata di dalam buku Pedoman Pendidikan 
Keluarga Berencana Untuk Tutor dan Suber Belajar: Mendasar pada suatu 
kenyataan bahwa alat pemenuhan kebutuhan hidup manusia tersedia dalam 
jumlah terbatas, maka suami sebagai kepala keluarga harus menyesuaikan 
kebutuhan hidup keluarganya dengan kenyataan di atas. Usaha penyesuaian 
tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk perencanaan besarnya keluarga 
termasuk dalam perencanaan jumlah anak yang diinginkan. Dari segi anatomi 
fisiologi dan reproduksi manusia dapat diketahui bahwa kemampuan potensial 
seorang ibu (subur) untuk melahirkan anak cukup besar, yakni antara 20-30 
anak. Sehubungan dengan itu bila suatu keluarga bermaksut mewujudkan 
jumlah anak sesuai dengan rencananya perlu disertai pemenuhan dengan 
usaha mengatur jarak kehamilan.”15

Besar kecilnya keluarga dapat menentukan terhadap kesejahteraan keluarga 

mengingat banyak aspek- aspek dalam kebutuhan dan alat pemenuhnya, maka pada 

kenyataannya yang tersedia dalam jumlah yang melimpah hanyalah kebutuhannya 

saja sedangkan di lain pihak alat pemenuhan kebutuhan jumlahnya relative terbatas. 

Oleh karna itulah timbul permasalahan kesahjeteraan yang sering dihadapi 

setiap keluarga (PUS) dengan demikian perlunya adanya perencanaan besar kecilnya 

keluarga akan dapat disesuaikan antara kemampuan keluarga untuk menyediakan 

sarana pemenuhan kebutuhan dengan jumlah anggota keluarga yang membutuhkan.16

Jarak kelahiran anak dalam keluarga perlu diatur tidak terlalu rapat. Keluarga 

yang tidak melakukan pengaturan kelahiran dapat mempunyai anak banyak. 

Akibatnya beragam: luasnya perumahan yang tidak cukup tersedia sehingga tidur 

berdesak-desakan, kurang cukup makanan yang dibagikan, persaingan dan kebisingan 

yang susah dikendalikan antara anak-anak dalam merebut sesuatu. Akhirnya orang-

orang yang dihasilkan keluarga yang demikian lebih banyak yang kurus- kurus, 

                                                          
15Ibid , h 48
16Ibid , h, 50.
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punya daya pikir yang lemah, kurang gairah, mudah terserang penyakit dan orang tua 

tidak bisa melihat dan meastikan pertumbuhan anak-anaknya dengan baik.17

Permasalahan diatas dapat dilihat dari kesiapan kematangan sistem reproduksi 

Pasangan Usia Subur terutama istri yang usianya dibawah 20 Tahun yang kurang 

memahami arti pentingnya kesehatan reproduksi, kesiapan fisik dan mental, resiko 

yang membahayakan ibu muda dan calon bayi. 

Hal itu tidak disadari yang disebabkan kurangnya pengetahuan di dalam 

keluarga tersebut. Upaya menekan jumlah warga yang hidup dibawah garis 

kemiskinan dan mencegah terjadinya kelaparan, mustahil ditempuh tanpa 

mengendalikan secara ketat tingkat kelahiran.

“Sudibyo dan Sugilar berkata di dalam bukunya Standar Pelayanan Minimal 
[SPM] Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga di Kabupaten/Kota: 
Program Keluarga Berencana (KB) yang diwujudkan pada penggunaan 
kontrasepsi juga memiliki manfaat yang bersifat langsung atau tidak langsung 
bagi kesehatan ibu, bayi dan anak, kehidupan reproduksi dan seksual 
keluarga, dan kesejahteraan serta ketahanan keluarga. Manfaat ini kurang 
memperoleh perhatian semestinya meskipun menjadi faktor yang menentukan 
dalam mewujudkan kualitas keluarga. Hal ini karena cara pandang Keluarga 
Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi belum tersosialisasikan dengan 
baik sehingga penggunaan kontrasepsi pada akhirnya akan menentukan 
kualitas keluarga”.18

Keluarga Berencana (KB) merupakan tindakan yang membantu individu atau 

pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif tertentu, menghindari kelahiran 

yang tidak diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat 

kelahiran dalam hubungan suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. 
                                                          

17.Ibid, h, 51.
18 Sudibyo Alimoeso dan Sugilar , Standar Pelayanan Minimal [SPM] Bidang Keluarga 

Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga 
Berencana Nasional, 2010)  h,11
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Program Keluarga Berencana tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan laju 

pertumbuhan penduduk, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (KR) yang berkualitas, menurunkan angka 

kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) serta penanggulangan masalah 

kesehatan reproduksi untuk membentuk keluarga kecil berkualitas.19

PUS memerlukan penyuluhan/promosi kesehatan dalam kehidupannya. Dalam 

hal ini petugas kesehatan harus mempromosikan KB (Keluarga Berencana) bagi 

pasangan ini. Tujuannya untuk mengatur jarak kelahiran anak sehingga kesehatan ibu 

dan anak terjamin, guna mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera melalui 

pengendalian jarak kelahiran serta memperbaiki usia harapan hidup masyarakat. 

Program Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

ibu dan anak, mewujudkan keluarga kecil yang berbahagia sejahtera melalui 

pengendalian jarak kelahiran, menurunnya tingkat kematian bayi serta menurunnya 

kematian ibu karena kehamilan dan persalinan . Guna menentukan pilihan ber KB 

dan agar masyarakat mampu memlilih KB yang tepat maka dibutuhkan informasi 

yang tepat salah satunya dalam penggunaan alat kontrasepsi untuk mendapatkan 

jaminan kesehatan fisik, maka dibutuhkan konsultasi/ layanan konseling dalam 

pemilihan alat kontrasepsi yang tepat. PLKB menganjurkan klien memeriksakan 

kesehatan dan pemasangan alat kontrasepsi yang diinginkan terhadap bidan/ dokter 

terdekat.

                                                          
19 Ibid, h 12
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Layanan konseling merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh Bidan 

kepada pasangan suami istri dalam membatu memecahkan permasalahan dalam 

keluarga yang lebih khusus mengenai keturunan (anak) dan kekerasan seksual,

penggunaan alat kontrasepsi yang tepat bagi Pasangan Usia Subur.

Konseling di lakukan oleh pasangan suami istri yang telah di rekomendasikan 

oleh PLKB untuk menemui pihak yang ahli dibidangnya yaitu bidan agar 

permasalahan PUS dalam kesehatan reproduksi serta dalam penggunaan alat 

kontrasepsi, dari keluhan ibu muda ataupun dari pihak suami maka konseling 

keluarga bisa dikelompokan berdasarkan 3 ter:

1. Terlalu muda

2. Terlalu tua

3. Terlalu sering20

Konseling ini dilakukan untuk mengarahkan klien dalam pemilihan alat 

kontrasepsi yang sesuai dengan keinginan PUS dan bertujuan untuk mengatur jumlah 

anak yang diinginkan serta memberikan jarak kelahiran yang tidak terlalu rapat.

Karna pada hakikatnya hak seorang untuk dapat memperoleh kehidupan 

seksual yang aman dan memuaskan serta mempunyai peluang waktu untuk 

berepoduksi hamil melahirkan kembali. Hak dari laki-laki dan perempuan untuk 

memperoleh informasi serta memperoleh aksaebilitas yang aman, efektif ,terjangkau 

baik secara ekonomi maupun kultural.

                                                          
20 Ibid, h,13.
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D. Rumusan Masalah.

Masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk dicari 

jawabannya melalui pembahasan yang dilengkapi dengan dasar-dasar pemikiran. 

Pendapat lain mengatakan bahwa masalah adalah “kesenjangan antara sesuatu yang 

diharapkan dengan kenyataan yang ada”. Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa 

masalah adalah adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada 

dalam kenyataan. Oleh sebab itu masalah perlu dipecahkan dan dicarikan jalan keluar 

untuk mengatasinya. 

Bedasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses layanan konseling pada pasangan usia subur (PUS) dalam 

penggunaan alat kontrasepsi di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana di Kota Bandar lampung?.

2. Apakah faktor yang menghambat proses layanan konseling pada Pasangan 

Usia Subur (PUS) dalam penggunakan alat kontrsespsi di Dinas Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana di Kota Bandar Lampung?.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

a. Untuk mengetahui proses layanan konseling pada pasangan usia subur 

dalam penggunaan alat kontrasepsi di Dinas Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana di Kota Bandar lampung.
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b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat proses layanan konseling 

pada Pasangan Usia Subur dalam penggunakan alat kontrsespsi di Dinas 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Kota Bandar 

Lampung

2. Manfaat Penelitian.

a. Manfaat Teoritis

Memberikan Sumbangsih Bagi Ilmu Pengetahuan Khususnya 

Dibidang Bimbingan Konseling Islam Dalam Proses Konseling Pada 

Pasangan Usia Subur (PUS) Dalam Penggunaan Alat kontrasepsi guna 

memahami permasalahan yang dialami PUS yang usianya dibawah 20 Tahun. 

Penelitian ini dapat digunakan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan 

ibu muda guna memperhatikan kesehatan baik dari ibu muda maupun anak 

yang akan dilahirkan dan mengarahkan Pasangan Usia Subur untuk 

mengunakan alatkontrasepsi untuk menunda kehamilan di Usia dibawah 20 

Tahun.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan evaluasi 

pembimbing remaja dan membantu pembimbing remaja dalam metode 

bimbingan kelompok yang di gunakan dan pelaksanaan bimbingan konseling 

islam dalam memberikan pelayanan konseling pada pasangan usia subur 

(PUS)
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F. Metode Penelitaian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan agar nantinya dapat 

mendukung kesempurnaan penelitian ini, penulis mengunakan metode sebagai 

berikut:

1. Sifat dan Jenis Penelitian 

a. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriftif yaitu” salah satu jenis penelitian yang 

tujuannya untuk menyajikan gambran lengkap mengenai setting social atau 

dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau 

kenyataan sosial, dengan jalan mendeskribsikan sejumlah variable yang 

berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang 

diuji”.21

Dalam kaitan dengan penelitian ini adalah mengambrakan bagaimana 

proses konseling pada pasangan usia subur dalam pengunaan alat kontrasepsi 

di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar 

Lampung.

b. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena menurut Strauss 

dan Corbin, yang dikutip dalam buku Cholid dan Abu Achmadi dimaksud 

dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan 
                                                          

21.Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitan (Jakarta: Rineka Cipta), h , 245.
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mengunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi 

(pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk 

penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah tingkah laku, 

fungsionalisasi, aktivitas  sosial dan lain-lain.22

Setalah alasan penggunaan metode penelitian kualitatif telah 

diungkapkan, tahap berikutnya menjelaskan jenis metode penelitian kualitatif 

yang akan digunakan jenis penelitian deskriftif kualitatif. Sumber datanya 

berasal dari penelitian lapangan atau Field Research yakni “penelitian yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.” Kaitannya 

dengan penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan 

tentang proses konseling pada pasangan usia subur dalam pengunaan alat 

kontrasepsi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Bandar Lampung.

2. Populasi Dan Sempel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya 

akan diduga, yang dimaksudkan untuk diteliti.23 Sedangkan menurut Sudjana, 

populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasilnya menghitung atau

mengukur, kuantitatif maupun kualitatif mengenai kararkteristik tertentu dari 

semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-

                                                          
22Cholid Narbuko & Abu Acmadi, Metodologi Penelitian, : (Bumi Aksara, 2007) h,70.
23 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, ( Yogyakarta: PT.Adi Ofset,1991), h 12.



16

sifatnya.24 Populasi pasangan usia subur (PUS) yang usianya dibawah 20 

tahun yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

Kota Bandar Lampung sebanyak 256 orang.25

b. Sampel

Sempel adalah sebagian ysng diambil dari keseluruhan objek yang 

diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan 

mengunakan teknik tertentu.26 Dalam penelitian ini, tidak semua populasi 

akan dijadikan sumber data, melainkan dari sampel saja, pengambilan sampel 

dilakukan dengan mengganakan metode perposive sampling, yaitu salah satu 

teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Secara

bahasa, kata purposive berarti; sengaja. Jadi, kalau sederhana nya, purposive 

sampling berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, 

peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan 

tertentu. Jadi, sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh 

peneliti, agar lebih spesifik perlu diadakan pemilihan objek secara khusus 

yang akan ditelti, dalam hal ini adalah sampel penelitian. Untuk itu diperlukan 

teknik purposive sampling (cara yang digunnakan untuk mengambil sampel).27

Dengan ketentuan pasangan usia subur yang berusia dibawah 20 tahun, 

criteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah

                                                          
24 Sudjana, Metode statistik, ( Bandung ; Tarsito,2002),h. 6.
25 Dokumentasi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar 

Lampung, 2018.
26Ali Muhammad, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Startegi, (Bandung: 

Angkasa,1987), h 19.
27 Sutrisno Hadi, metologi Reserch ( Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi 

UGM,1973) H 75.
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1) Pasangan Usia Subur (PUS) yang usianya dibawah 20 tahun

2) Yang baru memiliki 1 anak 

3) Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru mengikuti program KB

Setelah penulis mengelompokkan katagori dan cirri-ciri yang sudah 

ditentuan, maka disini penulis mengambil sampel 20 pasangan usia subur

(PUS), yang terdapat di 20 Kecamatan di kota Bandar lampung di bulan 

januari 2018 dari 256 pasangan usia subur (PUS) yang telah mengikuti 

layanan konseling dalam penggunaan alat kontrasepsi di Dinas Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung.28

3. Sumber Data Penelitian 

Jenis data dalam penelitian kualitatif adapun sumber data dalam 

penelitian ini adalah informan, pristiwa atau kejadian dan dokumen-dokumen. 

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian maka digunakan data 

yang dapat di percaya kebenaran nya, pada penelitian ini menggunakan metode:

a. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan responden atau orang yang di wawancarai, penulis sebelum 

melakukan wawancara telah disusun dulu garis-garis besar pertanyaan yang 

                                                          
28 Dokumentasi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar 

Lampung, 2018.
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penulis tanyakan. Wawancara tidak terstruktural, yaitu pedoman wawancara 

yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Sedangkan wawancara 

terstruktural, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci 

sehingga menyerupai check-list. Untuk mengali informasi dari narasumber 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu penggunaan alat 

kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam penentuan jarak kelahiran anak.

b. Observasi (Pengamatan dan Penyelidikan ) 

Observasi yaitu ”pengmatan atau penyelidikan yang kritis untuk 

mendapatkan keterangan yang terang dan baik terhadap suatu persoalan 

tertentu, observasi dilakukan secara sadar unuk mengumpulkan data yang 

dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstrandar”.29 Observasi 

dilakukan untuk melihat dan mencatat bagaimana kegiatan layanan konseling 

yang diberikan bidan dalam meningkat kesehatan repoduksi dan kesejahteraan 

keluarga berencana di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana Kota Bandar Lampung.

Dari proses pelaksanaan observasi, peneliti ini menggunakan metode 

observasi nonpartisipan karena peneliti tidak terlibat langsung dalam proses 

konseling, disini peneliti hanya sebagai pengamat indevenden. Objek 

observasi yaitu petugas pembimbing dan proses pelaksanaan. 

                                                          
29 Suharsimi Arikunto. Op. cit.,h 234
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c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transkrip, buku, suratkabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.30 Dibandingkan dengan metode 

lain, maka metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti 

apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah . Dengan 

metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tapi benda mati.31

Dengan media dokumentasi dapat berguna sebagai pelengkap karna berisi foto 

kegiatan, rekamanan wawancara dan lain-lain.

G. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengkaji hasil penelitian yang 

relevan dengan hasil penelitian penulis.

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan dari beberapa literatur 

sebelumnya yang berupa skribsi, tensis, jurnal dan lain sebagainya, peneliti belum 

menemukan hasil penelitian yang memiliki objek fokus penelitian dan spesifik 

penelitian yang sama dengan penelitian yang di lakukan penulis angkat sebagai 

pembahasan.

Namun demikian ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian yang diambil oleh peneliti mengenai konseling pada pasangan usia subur 

dalam pengunaan alat kontrasepsi, namun yang lebih mendekati dengan penelitian ini 

adalah :

                                                          
30 Op. cit., h 236
31 Op. cit., h 237
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1. Penelitian yang berjudul “ Keharmonisan Keluarga Antara Suami Istri Di 

Tinjau Dari Kematangan Emosi Pada Pernikahan Usia Dini”. Yang telah 

dilakukan oleh Peni Ratnawati, Fakultas Psikologi, Universitas Negri 

Semarang, penelitian ini mengunakan studi populasi metode analisis data. 

Dalam menganalisis perbedaan antara suami dan istri dalam memahami suatu 

makna keharmonisan keluarga menurut sudut pandang mereka serta hubungan 

antara kematangan emosi dengan keharmonisan keluarga pada pernikahan 

usia dini. Kematangan emosi yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada termasuk dalam kesepakatan tentang 

perencanaan jumlah anak  di dalam keluarga dapat membuat keluarga tersebut 

menjadi harmonis.32

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis 

angkat ialah suatu keharmonisan keluarga ditentukan dari kematangan emosi 

pasangan usia muda sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis 

pasangan usia subur dalam keluarga dikatakan harmonis/ sejahtera apabila 

pasangan muda dapat saling memahami satu sama lain dalam bentuk 

dukungan dalam membentuk keluarga berencana yang dimana kesehatan ibu 

dan anak menjadi utama, sebab jumlah anak dapat menentukan kecukupan 

ekonomi di dalam keluarga.

                                                          
32Peni Ratnawati, Keharmonisan Keluarga Antara Suami Istri Di Tinjau Dari Kematangan 

Emosi Pada Pernikahan Usia Dini ,( universitas negri semarang:  pendidikan psikologi) Jurnal Skribsi, 
h 155.
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2. Penelitian yang berjudul “ Hubungan Tingkat Pendidikan Dan Pengunaan 

Alat Kontrsepsi Dengan Jumlah Anak Yang Di Lahirkan Wanita Pasangan 

Usia Subur (PUS) Di Desa Pemanggilan Kecamatan  Natar Kabupaten 

Lampung Selatan”. Yang telah di lakukan oleh Ayu Fitria, pogram studi 

Pendidikan Geografi jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penelitian yang 

dilakukan lebih mendalam mengkaji hubungan tingkat pendidikan dan 

pengunaan alat kontrasepsi dengan jumlah anak yang dilahirkan, pendidikan 

menentukan kualitas anak, sebab pendidikan orang tua dapat memberikan 

pengasuhan yang baik sesuai jenjang pendidikan. 33

Dalam kaitan yang dilakukan penelitian yang telah dilakukan disini 

ada kesamaan yakni sama –sama mengunkan alat kontrasepsi dalam 

mengendalikan jumlah kelahiran anak sebagai penentu kualitas anak, 

sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis lebih ke arah penundaan 

anak dan pemberian jarak kelahiran yang dilakukan oleh pasangan usia subur 

guna menyikapi permasalahn dalam kesehatan maupun ekonomi.

3. Penelitian yang berjudul” Pelayanan Konseling Untuk Remaja Putri Usia 

Pernikahan” yang telah dilakukan oleh Frisca meivililona, Zadrian, Ifdil di 

dalam jurnal Konseling dan Pendidikan. Usia yang masih muda dapat 

menimbulkan resiko kesehatan bagi wanita, terutama apabila terjadi 

                                                          
33Ayu Fitria, Hubungan Tingkat Pendidikan Dan Pengunaan Alat Kontrsepsi Dengan Jumlah 

Anak Yang Di Lahirkan Wanita Pasangan Usia Subur (PUS) Di Desa Pemanggilan Kecamatan  Natar 
Kabupaten Lampung Selatan, (Bandar Lampung, Universitas Lampung: Pendidikan Geografi, 
th.2016), h 98
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kehamilan di usia muda, hal tersebut dikarenakan kematangan secara biologis 

yang belum betul-betul sempurna dapat mengakibatkan kematian saat 

melahirkan. Selain itu, kematangan secara pribadi juga masih belum 

maksimal. Untuk itu, setiap pasangan perlu matang secara pribadi dalam 

menghadapi lingkungan yang berbeda satu sama lain. Keluarga besar 

terkadang memiliki peran yang kuat dalam kehidpan rumah tangga pasangan 

suami istri, sehingga keputusan keluarga cenderung lebih dominan. 

Permasalahan-permasalahan yang terjadi perlu disikapi secara matang untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari pasangan tersebut. 34

Dalam kaitanya dengan penelitian yang telah dilakukan , maka ada titik 

kesamaan yakni tingkat kematian ibu setelah melahirkan yang disebabkan belum 

adanya kematagan secara biologis, namun penelitian yang diangkat oleh penulis lebih 

menekankan pada penundaan dan pemberian jarak kelahiran untuk meminimalisir 

kematian ibu dan anak.

                                                          
34Frischa, Zadrian dan Ifdil, 2013,  pelayanan konseling untuk remaja putrid usia pernikahan, 

jurnal konseling dan pendidikan volume 1 nomor 2, juni 2013, h 109.



BAB II
PROSES LAYANAN KONSELING  PASANGAN USIA SUBUR (PUS)

DAN KELUARGA BERENCANA

A. Konseling  Pasangan Usia Subur (PUS)

1. Pengertian Konseling.

Konseling adalah suaru proses yang terjadi dalam hubungan seseorang 

dengan seseorang yaitu individu yang mengalami masalah yang tak dapat 

diatasinya, dengan seorang  petugas  profesional yang telah memperoleh latihan 

dan pengalaman untuk membantu agar klien memecahkan kesulitanya.1

Konseling individual yaitu layanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan peserta didik atau konseli mendapatkan layanan langsung tatap 

muka (secara perorangan) dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan 

pengentasan masalah pribadi yang di derita konseli.2

Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dialakukan 

melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang 

sedang mengalami sesuatu masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya 

masalah yang dihadapi klien.3 Konseling merupakan “ jantung hatinya” pelayanan 

bimbingan secara menyeluruh. Hal ini berarti apabila layanan konseling telah 

memberikan jasanya, maka masalah konseli akan teratasi secara efektif dan 

upayaupaya bimbingan lainya tinggal mengikuti atau berperan sebagai 

                                                          
1 Willis S. Sofyan, Konseling Individual Teori dan Praktek ( Bandung,CV Alfabeta, 2007) h, 

18.
2Hellen, Bimbingan Dan Konseling (Jakarta, Quantum Teaching, 2005) h, 84.
3Prayitno, Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling (Jakarta, Rineka Cipta, 

1994) h, 105.
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pendamping. Implikasi lain pengertian “ jantung hati” ialah apabila seorang 

konselor telah menguasai dengan sebaik-baiknya apa, mengapa, dan bagaimana 

konseling itu. 

Proses konseling terlaksana karena hubungan konseling berjalan dengan 

baik. Menurut brammer (1979) sebagaimana dikutip oleh Willis S. Sofyan proses 

konseling adalah peristiwa yang telah berlangsung dan memberi makna bagi 

peserta koseling tersebut (konselor dan klien).4

Konseling didesain untuk menolong klien memahami dan menjelaskan 

pandangan mereka terhadap kehidupan dan membantu mencapai tujuan 

penentuan diri mereka melalui pilihan yang telah diinformasikan dengan baik 

serta bermakna bagi mereka dan melalui pemecahan masalah emosional atau 

karakter interpersonal.

Konseling adalah semua bentuk hubungan antara dua orang, dimana 

seseorang yaitu klien dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara efektif 

terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya, hubungan konseling menggunakan 

wawancara untuk memperoleh dan memberikan berbagai informasi, melatih atau 

mengajar, meningkatkan kematangan, memberikan bantuan melalui pengambilan 

keputusan.

Konseling dilakukan oleh PLKB yang memilki tugas melakukan 

pendataan terhadap pasangan usia subur (PUS), melaksanakan penyuluhan 

tentang pola hidup sehat, pembentukan keluarga sejahtera, fungsi keluarga, 
                                                          

4 Willis S. Sofyan, op.cit. h,50
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kesehatan ibu dan anak sedangkan dalam hal pemasangan alat kontrasepsi maka 

PLKB merekomendasikan kepada Bidan agar PUS dapat mengkonsultasikan/ 

mengadakan konseling untuk pemilihan alat kontrasepsi yang sesuai dengan 

kesehatan PUS itu sendiri.

2. Tujuan Konseling

Tujuan diberikannya layanan bimbingan dan konseling adalah banyak 

orang menghadapi berbagai masalah dalam dirinya karena kurang mampunya 

menghadapi realitas. Proses konseling dapat membantu seseorang untuk 

memperoleh suatu pengalam yang sedemikian rupa sehingga mereka memiliki 

suatu pemahaman yang lebih baik tentang realitas dan mampu menghadapinya 

secara efektif. Agar Mampu memecahkan masalah secara wajar dan 

objektif.  bimbingan secara keseluruhan yang berkenaan dengan pengentasan 

masalah dan fasilitasi perkembangan individu.

Tujuan mendasar eksistensial humanistik adalah membantu individu 

menemukan nilai, makna, dan tujuan dalam hidup manusia sendiri. Juga 

diarahkan untuk membantu klien agar menjadi lebih sadar bahwa mereka 

memiliki kebebasan untuk memilih dan bertindak, dan kemudian membantu 

mereka membuat pilihan hidup yang memungkinkannya dapat 

mengaktualisasikan diri dan mencapai kehidupan yang bermakna.5

                                                          
5 Dapartemen Pendidikan Nasional, Modul Bimbingan dan Konseling PLPG Kuota 2008

(Surabaya: Unesa,2008), h. 17
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3. Proses Konseling 

Teori konseling eksistensial-humanistik menekankan renungan filosofi 

tentang apa artinya menjadi manusia. Terapi eksistensial berpijak pada premis 

bahwa manusia tidak bisa lari dari kebebasan dan bahwa kebebasan dan tanggung 

jawab berkaitan. Pendekatan atau teori eksistensian-humanistik pada hakikatnya 

mempercayai bahwa individu memiliki potensi untuk secara aktif memilih dan 

membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Pedekatan ini 

menekankan tentang kebebasan yang bertangung jawab. Jadi, individu diberikan 

seluas-luasnya dalam melakukan tindakan, tetapi harus bertangung jawab 

sekalipun mengandung resiko bagi dirinya.6

Pendekatan eksistensial-humanistik mengembalikan pribadi kepada fokus 

sentral, sentral memberikan gambaran tentang manusia pada tarafnya yang 

tertinggi. Ia menunjukkan bahwa manusia selalu ada dalam proses pemenjadian 

dan bahwa manusia secara sinambung mengaktualkan dan memenuhi potensinya. 

Pendekatan eksistensial secara tajam berfokus pada fakta-fakta utama keberadaan 

manusia – kesadaran diri dan kebebasan yang konsisten.

Setiap tahapan proses konseling individu membutuhkan keterampilan

keterampilan khusus. Namun keterampilan-keterampilan itu bukanlah yang 

utama jika hubungan konseling individu tidak mencapai rapport. Dengan 

demikian proses konseling individu ini tidak dirasakan oleh peserta konseling 

(konselor klien) sebagai hal yang menjemukan. Akibatnya keterlibatan mereka 

                                                          
6 Namora Lumongga Lubis, Memahami Dasar Dasar Konseling (Jakarta, kencana, 2011)h, 

154.
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dalam proses konseling sejak awal hingga akhir dirasakan sangat bermakna dan 

berguna. Secara umum proses konseling individu dibagi atas tiga tahapan : 

a. Tahap awal konseling Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor 
hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan 
definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. 
Adapun proses konseling tahap awal sebagai berikut :
1) Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien Hubungan 

konseling bermakna ialah jika klien terlibat berdiskusi dengan 
konselor. Hubungan tersebut dinamakan a working realitionship, yakni 
hubungan yang berfungsi, bermakna, dan berguna. Keberhasilan proses 
konseling individu amat ditentukan oleh keberhasilan pada tahap awal 
ini. Kunci keberhasilan terletak pada : pertama, keterbukaan konselor. 
Kedua, keterbukaan klien, artinya dia dengan jujur mengungkapkan isi 
hati, perasaan, harapan, dan sebagainya. Namun, keterbukaan 
ditentukan oleh faktor konselor yakni dapat dipercayai klien karena dia 
tidak berpura-pura, akan tetapi jujur, asli, mengerti, dan menghargai. 
Ketiga, konselor mampu melibatkan klien terus menerus dalam proses 
konseling. Karena dengan demikian, maka proses konseling individu 
akan lancar dan segera dapat mencapai tujuan konseling individu. 

2) Memperjelas dan mendefinisikan masalah Jika hubungan konseling 
telah terjalin dengan baik dimana klien telah melibatkan diri, berarti 
kerjasama antara konselor dengan klien akan dapat mengangkat isu, 
kepedulian, atau masalah yang ada pada klien. Sering klien tidak 
begitu mudah menjelaskan masalahnya, walaupun mungkin dia hanya 
mengetahui gejala-gejala yang dialaminya. Karena itu amatlah penting 
peran konselor untuk membantu memperjelas masalah klien. Demikian 
pula klien tidak memahami potensi apa yang dimilikinya., maka tugas 
konselor lah untuk membantu mengembangkan potensi, memperjelas 
masalah, dan membantu mendefinisikan masalahnya bersama-sama.

3) Membuat penafsiran dan penjajakan Konselor berusaha menjajaki atau 
menaksir kemunkinan mengembangkan isu atau masalah, dan 
merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan 
membangkitkan semua potensi sklien, dan dia prosemenentukan 
berbagai alternatif yang sesuai bagi antisipasi masalah.Menegosiasikan 
kontrak Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien. Hal 
itu berisi : a) kontrak waktu, artinya berapa lama diinginkan waktu 
pertemuan oleh klien dan apakah konselor tidak keberatan. b) Kontrak 
tugas, artinya konselor apa tugasnya, dan klien apa pula. c) kontrak 
kerjasama dalam proses konseling. Kontrak menggariskan kegiatan 
konseling, termasuk kegiatan klien dan konselor. Artinya mengandung 
makna bahwa konseling adalah urusan yang saling ditunjak, dan bukan 
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pekerjaan konselor sebagai ahli. Disamping itu juga mengandung 
makna tanggung jawab klien, dan ajakan untuk kerja sama dalam 
proses konseling.

b. Tahap Pertengahan ( Tahap Kerja ). Berangkat dari definisi masalah 
klien yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah 
memfokuskan pada : 1) penjelajahan masalah klien; 2) bantuan apa yang 
akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah 
dijelajah tentang msalah klien. Adapun tujuan-tujuan dari tahap 
pertengahan ini yaitu :
1) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien 

lebih jauh. Dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar klienya 
mempunyai prespektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. 
Konselor mengadakan reassesment (penilaian kembali) dengan 
melibatkan klien, artinya masalah tu dinilai bersama-sama. Jike klien 
bersemangat, berarti dia sudah begitu terlibat dan terbuka. Dia akan 
melihat masalahnya dari prepektif atau pandangan yang lain yang lebih 
objektif dan mungkin pula berbagai alternatif.

2) Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara Hal ini bisa 
terjadi jika : pertama, klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan 
atau wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk 
mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalahnya. Kedua, 
konselor berupaya kreatif dengan keterampilan yang bervariasi, serta 
memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan dalam memberi 
bantuan. Kreativitas konselor dituntut pula untuk membantu klien 
menemukan berbagai alternatif sebagai upaya untuk menyusun 
rencana bagi penyelesaian masalah dan pengembangan diri.

3) Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak Kontrak dinegosiasikan 
agar betul-betul memperlancar proses konseling. Karena itu konselor 
dan klien agar selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam 
pikiranya.

c. Tahap Akhir Konseling ( Tahap Tindakan ). Pada tahap akhir konseling 
ditandai beberapa hal yaitu : 
1) Menurunya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor 

menanyakan keadaan kecemasanya.
2) Adanya perubahan perilaku lien kearah yang lebih positif, sehat, dan 

dinamis.
3) Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang 

jelas. 
4) Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri 

dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti 
orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan dan sebagainya. 
Jadi klien sudah berfikir realistik dan percaya diri.
Tujuan-tujuan tahap akhir adalah sebagai berikut : 
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a) Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadahi Klien 
dapat melakukan keputusan tersebut karena dia sejak awal sudah 
menciptakan berbagai alternatif dan mendiskusikanya dengan 
konselor, lalu dia putuskan alternatif mana yang terbaik. 
Pertimbangan keputusan itu tentunya berdasarkan kondisi objektif 
yang ada pada diri dan di luar diri. Saat ini dia sudah berpikir 
realistik dan dia tahu keputusan yang mungkin dapat dilaksanakan 
sesuai tujuan utama yang ia inginkan. 

b) Terjadinya transfer of learning pada diri klien Klien belajar dari 
proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang 
membuatnya terbuka untuk mengubah perilakunya diluar proses 
konseling. Artinya, klien mengambil makna dari hubungan 
konseling untuk kebutuhan akan suatu perubahan.

c) Melaksanakan perubahan perilaku Pada akhir konseling klien sadar 
akan perubahan sikap dan perilakunya. Sebab ia datang minta 
bantuan adalah atas kesadaran akan perlunya perubahan pada 
dirinya.

d) Mengakhiri hubungan konseling Mengakhiri konseling harus atas 
persetujuan klien. Sebelum ditutup ada beberapa tugas klien yaitu: 
pertama, membuat kesimpulan-kesimpulan mengenai hasil proses 
konseling; kedua, mengevaluasi jalanya proses konseling; ketiga, 
membuat    perjanjian untuk pertemuan berikutnya.7

d. Langkah-Langkah Konseling:

Menurut Gallen dan Leitenmaier memberikan satu akronim yang 

dapat dijadikan panduan bagi petugas (Bidan) untuk melakukan konseling. 

Akronim tersebut adalah GATHER yang merupakan singkatan dari :

1) Greet: Berikan salam, mengenalkan diri dan membuka 

komunikasi.Ask atau Assess: Menanyakan keluhan atau kebutuhan 

klien dan menilai apakah keluhan/keinginan yang disampaikan 

memang sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

                                                          
7 Willis S. Sofyan, Konseling Individual Teori dan Praktek ( Bandung,CV Alfabeta, 2007) h, 

50-54.
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2) Tell: Beritahukan bahwa persoalan pokok yang dihadapi   oleh 

pasien adalah seperti yang tercermin dari hasil tukar informasi dan 

harus dicarikan upaya penyelesaian masalah tersebut.

3) Help: Bantu pasien atau klien untuk memahami masalah utamanya 

dan masalah itu yang harus diselesaikan. Jelaskan beberapa cara 

yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, termasuk keuntungan 

dan keterbatasan dari masing – masing dari alat kontrasepsi yang di 

pilih. Minta pasien untuk memutuskan cara terbaik bagi dirinya.

4) Explain: Jelaskan bahwa cara terpilih telah diberikan atau 

dianjurkan dan hasil yang diharapkan mungkin dapat segera terlihat 

atau diobservasi beberapa saat hingga menampakkan hasil seperti 

yang diharapkan. Jelaskan pula siapa dan dimana pertolongan 

lanjutan atau darurat dapat diperoleh.

5) Refer dan Return visit: Rujuk apabila fasilitas ini tidak dapat

memberikan pelayanan yang sesuai atau buat jadwal kunjungan 

ulang apabila pelayanan terpilih telah diberikan.8

4. Pasangan Usia Subur.

a. Pengertian Pasangan Usia Subur.

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya 

antara 15-49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3(tiga) kelompok yakni : di 

                                                          
8  Makalah PU “(Online)”, tersedia di
http://midwifemoslem.blogspot.co.id/2015/12/makalah-pasangan-usia-subur.html (7 febuari 

2018)
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bawah usia 20 tahun, antara 20-35 tahun dan usia diatas 35 tahun. 

Berdasarkan pertimbagan fisik dan mental usia terbaik melahirkan adalah 

antara 20-35 tahun, sehingga sangat dianjurkan bagi setiap wantia dapat 

menikah diatas 20 tahun.9

Dengan demikian yang dimaksut Pasangan Usia Subur (PUS) yang 

istrinya dibawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri 

yang istrinya masih di bawah usia 20 tahun (terlalu muda) yang dapat 

menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang 

dilahirkan.10

b. Masa Usia Subur.

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode Pasangan Usia 

Subur (PUS) berada pada umur 20-35 tahun. Secara empirik diketahui bahwa 

PUS sebaiknya melahirkan pada periode umur 20-35 tahun, sehingga resiko-

resiko medik yang diuraikan di atas tidak terjadi. Dalam periode 15 tahun 

(usia 20-35 tahun) dianjurkan untuk memiliki 2 anak, Sehingga jarak ideal 

antara dua kelahiran bagi PUS kelompok ini adalah sekitar 7-8 tahun. 

Patokannya adalah jangan terjadi dua balita dalam periode 5 tahun.Untuk 

menjarangkan kehamilan dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi.

                                                          
9Sudibyo Alimoeso dan Sugilar , Standar Pelayanan Minimal [SPM] Bidang Keluarga 

Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota(Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga 
Berencana Nasional ,2010) h,13

10Ibid , h 14
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Pemakaian alat kontrasepsi pada tahap ini dilaksanakan untuk 

menjarangkan kelahiran agar ibu dapat menyusui anaknya dengan cukup 

banyak dan lama. Perempuan yang menikah pada usia kurang dari 20 tahun 

dianjurkan untuk menunda kehamilannya sampai usianya minimal 20 tahun. 

Untuk menunda kehamilan pada masa ini ciri kontrasepsi yang diperlukan 

adalah kontrasepsi yang mempunyai reversibilitas dan efektifitas 

tinggi.Kontrasepsi yang dianjurkan adalah Kondom, Pil, IUD, metode 

sederhana, implan dan suntikan.11

c. Konsep Usia Subur Dalam Islam.

Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk sebaik-

baiknya, yang mempunyai keutamaan dibanding makhluk lain. Keutamaan 

tersebut adalah akal, nafsu dan agama. Akal membedakan manusia dari 

binatang, nafsu membedakan manusia dengan benda dan agama membedakan 

manusia sebagai insan mulia. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur’an

Surat Ar-Rum, sebagai berikut : 

             

           

Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”( QS. Ar-Rum
[30]: 21)

                                                          
11BKKBN, Kesehatan Reproduksi dan Pendewasaan Usia Perkawinan,(Jakarta, 2012), h. 36.
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Dari ayat diatas dijelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-

pasangan untuk kemudian terjalin dalam ikatan pernikahan. Pernikahan 

mempunyai tujuan sebagai proses kelangsungan generasi umat manusia di 

dunia.

Allah SWT menciptakan hasrat seksual (syahwat) pada manusia. 

Syahwat sama normalnya dengan nafsu makan dan minum. Seperti hasrat-

hasrat lain yang Allah ciptakan pada manusia, hasrat seksual sangatlah kuat 

dan dapat menguasai manusia yang lemah. Allah SWT berfirman dalam al-

Qur’an surat Ali Imran: 

            

                 

      

Artinya:”dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-
apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang
banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang- binatang
ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di
sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”(QS. Ali-Imran
[3]: 14)

B. Keluarga Berencana

1. Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga berencana berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai 

perencanaan yang kongkrit mengenai kapan anaknya diharapkan lahir agar setiap 

anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur dan merencanakan 
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berapa anak yang dicita-citakan, yang disesuaikan dengan kemampuannya dan 

situasi kondisi masyarakat dan negaranya.12

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Menimbang : bahwa 

sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita¬-cita untuk pembinaan hukum 

nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi 

semua warga negara. Pasal 1: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkn ketuhanan Yang 

Maha Esa.

a. Pandangan Al-Qur’an Tentang Keluarga Berencana

Dalam al-Qur’an banyak sekali ayat yang memberikan  petunjuk 

yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya dengan keluarga berencana 

(KB) diantaranya ialah Surat An-Nisa’:

          

      

Artinya: “Dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah. Mereka 
khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang benar”.( QS. An-Nisa [ 4]: 9)

Dari ayat diatas  maka dapat ditarik kesimpulan bahwa petunjuk yang 

perlu dilaksanakan dalam Keluarga Berencana antara lain, menjaga 

kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, memperhitungkan 

biaya hidup brumah tangga.

                                                          
12 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah  (PT Toko Gunung Agung : Jakarta. 1997), h. 54.
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b. Pandangan al-Hadits Tentang Keluarga Berencana

Dalam Hadits Nabi diriwayatkan:

عالة لتكففون الناس (متفق علیھ)إنك تدر ورثك أغنیاء خیر من أن تدرھم

Artinya: “sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu 

dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan mereka 

menjadi beban atau tanggungan orang banyak.”

Dari hadits ini menjelaskan bahwa suami istri mempertimbangkan 

tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, jangan sampai 

anak-anak mereka menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian 

pengaturan kelahiran anak hendaknya dipikirkan bersama.13

c. Hukum Keluarga Berencana ( KB)

1) Menurut al-Qur’an dan Hadits

Sebenarnya dalam al-Qur’an dan Hadits tidak ada nas yang shoreh 

yang melarang atau memerintahkan KB secara eksplisit, karena hukum 

ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam. Tetapi dalam al-

Qur’an ada ayat-ayat yang berindikasi tentang diperbolehkannya 

mengikuti program Keluarga Berencana, yakni karena hal-hal berikut:

a) Menghawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah:

        

                                                          
13 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah ( PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1997), h. 29.
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“Janganlah kalian menjerumuskan diri dalam kerusakan”.(QS. 

Al-Baqoroh [2]: 195)

b) Menghawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak 

kelahiran anak terlalu dekat sebagai mana hadits Nabi:

وال ضرر وال ضرار

“Jangan bahayakan dan jangan pula membahayakan orang 

lain.14

2) Menurut Pandangan Ulama’

a) Ulama’ yang memperbolehkan

Diantara ulama’ yang membolehkan adalah Imam al-Ghazali, 

Syaikh al-Hariri, Syaikh Syalthut, Ulama’ yang membolehkan ini 

berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti progaram KB dengan 

ketentuan antara lain, untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari 

kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. 

Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak 

sama dengan pembunuhan karena pembunuhan itu berlaku ketika janin 

mencapai tahap ketujuh dari penciptaan. Mereka mendasarkan 

pendapatnya pada surat al-Mu’minun ayat: 12, 13, 14.15

                                                          
14 Musthafa Kamal, Fiqih Islam (Citra Karsa Mandiri: Yogyakarta. 2002), h. 293
15 Abdurrahman Umran, Islam dan KB (PT Lentera Basritama: jakarta. 1997),h. 99.
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b) Ulama’ yang melarang

Selain ulama’ yang memperbolehkan ada para ulama’ yang 

melarang diantaranya ialah Madkour, Abu A’la al-Maududi. Mereka 

melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh 

keturunan seperti firman Allah:

             

“Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena 

takut (kemiskinan) kami akan memberi rizkqi kepadamu dan 

kepada mereka”.(Q.S.Al- Isra[17]:31)

d. Cara KB yang Diperbolehkan dan Yang Dilarang oleh Islam

1) Cara yang diperbolehkan

Ada beberapa macam cara pencegahan kehamilan yang di 

perbolehkan oleh syara’ antara lain, menggunakan pil, suntikan, spiral, 

kondom, diafragma, tablet vaginal , tisue. Cara ini diperbolehkan asal 

tidak membahayakan nyawa sang ibu. Dan cara ini dapat dikategorikan 

kepada azl yang tidak dipermasalahkan hukumnya. Sebagaimana hadits 

Nabi :

كنا نعزل على عھد وسول هللا ص. م. فلم ینھھا (رواه مسلم )

‘’Artinya: Kami dahulu dizaman Nabi SAW melakukan azl, tetapi beliau 

tidak melarangnya ‘’[HR. Musim (1440)] 16

                                                          
16 Abul Fadl Mohsin Ebrahim, Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan (Mizan: 

Bandung. 1997), h. 70.
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2) Cara yang Dilarang

Ada juga cara pencegahan kehamilan yang dilarang oleh syara’, 

yaitu dengan cara merubah atau merusak organ tubuh yang bersangkutan. 

Cara-cara yang termasuk kategori ini antara lain, vasektomi, tubektomi, 

aborsi. Hal ini tidak diperbolehkan karena hal ini menentang tujuan 

pernikahan untuk menghasilakn keturunan.17

2. Pengendalian Penduduk

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian 

dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan 

dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. 

Berdasarkan Buku Saku Kependudukan BKKBN Provinsi Lampung, penduduk 

adalah orang dalam matranya sebagai seorang diri pribadi, anggota keluarga, 

anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat 

tinggal di suatu tempat dalam batasan wilayah negara pada waktu tertentu.18

Sedangkan pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang 

dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan 

mengurangi jumlah penduduk yang secara terus menerus akan dipengaruhi oleh 

jumlah bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi secara bersamaan 

pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua golongan 

umur.

                                                          
17 Luthfi As-syaukani, Politik, Ham dan Isu-isu Fiqih Kontemporer (Pustaka Hidayah: 

Bandung. 1998), h. 157.
18 Merita Rahma,Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pelaksanaan Program KB 

Dinamis/TIM KB Keliling ( Universitas Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Polotik, 2016) h, 47.
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Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk adalah 

perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu 

dibandingkan waktu sebelumnya atau perbandingan populasi yang dapat dihitung 

sebagai perubahan jumlah individu dalam suatu populasi. Jadi, pengendalian 

pertumbuhan penduduk dapat diartikan sebagai kegiatan membatasi pertumbuhan 

penduduk, yaitu pada umumnya dengan cara mengurangi jumlah angka kelahiran 

demi tercapainya tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. 

Pengendalian pertumbuhan penduduk ini dilakukan karena terjadinya 

suatu pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di suatu Negara. Maka dari itu, 

pemerintah melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk. Banyak hal yang 

menyebabkan terjadinya ledakan penduduk, yaitu karena tingginya angka 

kelahiran.19

3. Pengunaan Alat Kontrasepsi 

Menurut samosir alat  kontrasepsi adalah alat atau cara yang digunakan 

oleh PUS untuk mengatur jarak kelahiran atau untuk membatasi jumlah kelahiran 

yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kehamilan (konsepsi). 

Menurut wawanjokam pengguna alat kontrasepsi atau akseptor Keluarga 

Berencana (KB) merupakan anggota masyarakat yang mengikuti  gerakan 

Keluarga Berencana dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Dalam 

hal ini (PUS) adalah  sasaran  utama dalam penggunaan alat kontrasepsi, 

dikarenakan pada pasangan usia subur inilah yang lebih berpeluang besar untuk 
                                                          

19 Ibid, h, 48
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menghasilkan keturunan dan dapat meningkatkan angka kelahiran. Pemakaian 

alat kontrasepsi merupakan salah satu variabel yang secara langsung dapat 

berpengaruh terhadap tingkat fertilitas.20

Pengunaan alat kontrasepsi dalam mengatasi jarak kelahiran. Banyaknya 

pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi menentukan kontribusi 

pemakaian kontrasepsi terhadap angka kelahiran. Pelayanan kontrasepsi 

mempunyai dua tujuan yaitu pemberian dukungan dan pemantapan penerimaan 

gagasan KB yaitu dihayatinya nkkbs, dan penurunan angka kelahiran yang 

bermakna. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditempuh kebijaksanaan dengan 

mengkatagorikan tiga fase untuk mencapai sasaran yaitu:

a. Fase menunda perkawinan/kesuburan

b. Fase menjarangkan kehamilan 

c. Fase menghentikan/mengakhiri kehamilan/kesuburan 

Maksud kebijaksanaan tersebut yaitu untuk menyelamatkan ibu dan anak 

akibat melahirkan pada usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat melahirkan. 

Fase menunda/mencegah kehamilan fase menunda kehamilan bagi PUS dengan 

usia istri kurang dari 20 tahun dianjurkan untuk menunda kehamilan. Alasan 

menunda/mencegah kehamilan: Umur dibawah 20 tahun adalah usia yang 

sebaiknya tidak mempunyai anak dulu karena berbagai alasan. Prioritas 

penggunaan kontrasepsi pil oral, karena peserta masih muda. 

                                                          
20BKkbN, Pencegahan Masalah Kesehatan Repoduksi ( Jakarta : 2013) h, 15.
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Penggunaan kondom kurang menguntungkan, karena pasangan muda 

masih tinggi frekuensi ber-senggamanya, sehingga akan mempunyai kegagalan 

tinggi. Penggunaan iud-mini bagi yang belum mempunyai anak pada masa ini 

dapat dianjurkan, terlebih bagi calon peserta dengan kontra-indikasi terhadap pil 

oral.21 Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu metode kontrasepsi yang 

baik adalah:

a. aman/tidak berbahaya. 

b. dapat diandalkan. 

c. sederhana, sedapat-dapatnya tidaknya usaha dikerjakan oleh seorang 

dokter. 

d. murah.

e. dapat diterima oleh orang banyak. 

f. pemakaian jangka lama. 

Dalam memilih alat kontrasepsi, sampai saat ini belumlah tersedia satu 

metode kontrasepsi yang benar-benar 100% ideal atau sempurna.  Masih terdapat 

masalah dalam memilih metode kontrasepsi yaitu kurangnya pengetahuan 

masyarakat 20 tentang keuntungan, kerugian, serta efek samping yang akan 

terjadi dari penggunaan alat kontrasepsi tersebut. Faktor-faktor dalam memilih 

metode kontrasepsi:

                                                          
21Napitupulu dan Mahyuddin, Pedoman Pendidikan Keluarga Berencana Untuk Tutor dan 

Suber Belajar (Jakarta: BKkbN 1985) h, 105.
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a. Faktor pasangan – motivasi dan rehabilitasi: umur, gaya hidup, frekuensi  

senggama, jumlah keluarga yang diinginkan, pengalaman dengan 

kontrasepstivum yang lalu, sikap kewanitaan, sikap kepriaan. 

b. Faktor kesehatan, kontraindikasi absolute atau relative, status kesehatan, 

riwayat haid, riwayat keluarga, pemeriksaan fisik, pemeriksaan panggul. 

c. Faktor metode kontrasepsi, penerimaan dan pemakaian 

berkesinambungan, efektivitas, efek samping minor, kerugian, 

komplikasi, komplikasi yang potensial, biaya pengetahuan masyarakat 

tentang penggunaan alat kontrasepsi sangat diperlukan.

Dalam penggunaan dan pemakaian alat kontrasepsi faktor-faktor tersebut 

perlu diketahui oleh pasangan calon pengguna alat kontrasepsi. Hal ini 

dikarenakan semua kontrasepsi mempunyai kegagalan dan juga dapat 

menimbulkan resiko tertentu pada pemakaiannya.Untuk menghindari resiko yang 

akan terjadi, sebaiknya pasangan calon pengguna alat kontrasepsi mengetahui 

terlebih dahulu berbagai macam alat atau metode  kontrasepsi. 

Berdasarkan lama waktu pemakaian, metode kontrasepsi dibedakan 

menjadi dua, yaitu:  Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yaitu alat atau 

cara kontrasepsi untuk pemakaian dalam jangka waktu lama dan memiliki tingkat 

efektifitas dan reversibilitas tinggi, praktis, aman, dan ekonomis. Jenis-jenis alat 

kontrasepsinya meliputi: 

a. Susuk kb atau implant alat kontrasepsi yang dimasukkan di bawah kulit 

pada lengan bagian atas, tidak terlihat dari luar tetapi dapat diraba. 

Tersediannya dua macam pilihan susuk kb atau implant yaitu 1 batang 
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dan 2 batang. Memberikan perlindungan terhadap kehamilan selama 3-5 

tahun.

b. Intra uterine device (IUD) adalah alat kontrasepsi yang dimasukan ke 

dalam rahim. Ada dua jenis iud yang beredar saat ini lippes loop yang 

berbentuk spiral atau huruf s ganda, terbuat dari plastik (polyethylene). 

Jenis kedua copper t berbentuk huruf t dengan lilitan tembaga lebih 

banyak dan perak dari generasi sebelumnya. Memberikan pelindungan 

terhadap kehamilan selama 7-8 tahun

c. Pil, berupa tablet yang berisi progrestin yang bekerja dalam tubuh wanita 

untuk mencegah terjadinya ovulasi dan melakukan perubahan pada 

endometrium.

d. Suntikan, yaitu menginjeksikan cairan kedalam tubuh. Cara kerjanya 

yaitu menghalangi ovulasi, menipiskan endometrin sehingga nidasi tidak 

mungkin terjadi dan memekatkan lendir serlak sehingga memperlambat 

perjalanan sperma melalui canalis servikalis.

e. AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) terdiri atas lippiss loop(spiral) 

multi load terbuat dari plastik harus dililit dengan tembaga tipis cara 

kerjanya ialah membuat lemahnya daya sperma untuk membuahi sel telur 

wanita.

f. Sterelisasi (Vasektomi/ tubektomi) yaitu operasi pemutusan atau 

pengikatan saluran pembuluh yang menghubungkan testis (pabrik 

sperma) dengan kelenjar prostat (gudang sperma menjelang diejakulasi) 
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bagi laki-laki. Atau tubektomi dengan operasi yang sama pada wanita 

sehingga ovarium tidak dapat masuk kedalam rongga rahim. Akibat dari 

sterilisasi ini akan menjadi mandul selamanya.

Alat-alat konrasepsi lainnya adalah kondom, diafragma, tablet vagmat, 

dan tiisu yang dimasukkan kedalam vagina. Disamping itu ada cara kontrasepsi 

yang bersifat tradisional seperti jamuan, urut dan yang lain-lain.22

                                                          
22 Chuzamah, T. Yangro dkk. (ed), Problematika Hukum Islam Kontemporer (Pustaka 

Firdaus: Jakarta. 2002), h. 164-165



BAB III
DISKRIPSI UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 

KELUARGA BERENCANA KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota 

Bandar Lampung

1. Sejarah Berdirinya 

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 pada Pasal 53 ayat (2) 

menyebutkan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan 

di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden yang memiliki tugas 

melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga 

berencana. Pada Pasal 54 ayat (1) menyebutkan dalam rangka pengendalian 

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah 

membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah yang disingkat 

BKKBD ditingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota. 1

Di Kota Bandar Lampung BKKBN mengalami perubahan nama serta 

beberapa tugas dan fungsi yang sedikit berbeda. Sebelum menjadi Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, instansi ini memiliki nama 

Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

(BKKBPP). Setelah disahkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 7 

tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 43 Bandar 

Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung No 44 Tahun 2016 tentang 

                                                          
1Dokumentasi, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar 

Lampung, 2018.
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Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Bandar Lampung BKKBPP berubah nama menjadi Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mana instansi ini berfokus 

pada hal pengendalian penduduk dan pemberdayaan keluarga berencana di Kota 

Bandar Lampung.2

2. Visi, dan Misi

a. Visi

Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan 

penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

b. Misi

1) Mengarus- utamakan pembangunan berwawasan kependudukan

2) Menyelenggarkan keluarga berencana dan kesehatan ropoduksi

3) Memfasilitasi pembangunan keluarga

4) Mengembangkan jaringan kemitraan dalam mengelolaan 

kependuudkan keluarga berencana dan pembanggunan keluarga

5) Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara 

konsisten.3

3. Tujuan dan Sasaran 

a. Tujuan

1) Menguatkan akses pelayanan KB dan Kespro yang merata dan 

berkualitas

                                                          
2Dokumen, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar lampung, 

2018.
3Dokumentasi Foto, Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar 

Lamupng, 2018.
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2) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga Yang Berkualitas

3) Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun 

Non - MKJP serta peningkatan pembinaan peserta KB Pria

4) Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan 

Kesehatan Reproduksi

b. Sasaran

1) Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

2) Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun

3) Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR) Contraceftive Prevalency 

Rate

4) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

5) Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 

– 19 tahun) ASFR : Age Spesifik Fertility Rate

6) Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)

Dibawah wawancara yang dilakukan peneliti dengan petugas di Dinas 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung yang 

berisikan tentang visi misi ,tujan serta sasaran:

“Tujuan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, 

melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan 

permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang 

diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah 

dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan.”4

                                                          
4Agus, Bagian Informasi Dan Data Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota 

Bandar Lampung, wawancara  2018
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4. Strategi dan Kebijakan 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Menguatkan 
akses pelayanan 
KB dan Kespro 
yang merata dan 
berkualitas

Menurunnya Laju 
Pertumbuhan Penduduk 
(LPP)

Penguatan dan 
pemaduan kebijakan 
pelayanan KB yang
merata dan berkualitas

Penguatan dan 
pemaduan kebijakan 
pelayanan KB dan
kesehatan reproduksi 
yang merata dan 
berkualitas 

Meningkatnya 
pemakaian kontrasepsi 
(CPR) Contraceftive 
Prevalency Rate

Penyediaan sarana dan 
prasarana serta alat 
kontrasepsi yang
memadai di  setiap 
faskes KB

Penyediaan sarana 
dan prasarana serta 
jaminan ketersediaan 
alat
dan obat kontrasepsi 
yang memadai 

Menurunnya Angka 
kelahiran total (TFR) 
per WUS (15 - 49 
tahun)

Penguatan dan 
pemaduan kebijakan 
pelayanan KB yang 
merata dan berkualitas

Pembinaan ketahanan 
dan pemberdayaan 
keluarga melalui
kelompok kegiatan 
bina keluarga dalam 
rangka melestarikan
kesertaan ber-KB dan 
memberikan pengaruh 
kepada keluarga calon 
akseptor untuk ber-
KB

Peningkatan 
pembinaan 
peserta KB, baik 
menggunakan 
MKJP maupun 
Non - MKJP 
serta 
peningkatan 
pembinaan 
peserta KB Pria

Menurunnya kebutuhan 
ber-KB yang tidak 
terpenuhi (unmet need)

Peningkatan intensitas 
pelayanan KB secara 
statis di wilayah 
perkotaan, dan 
pelayanan KB secara 
mobile di wilayah 
sulit

Peningkatan 
pelayanan KB dengan 
penggunaan MKJP 
untuk
mengurangi resiko 
drop-out maupun 
penggunaan non 
MKJP

Menurunnya Angka 
kelahiran pada remaja 
usia 15 -19 tahun 
(ASFR 15 – 19 tahun) 
ASFR : Age Spesifik 
Fertility Rate

Peningkatan fungsi 
dan peran, serta 
kualitas dan 
kuantitaskegiatan 
kelompok remaja 
(PIK KRR) Peningkatan 

pengetahuan dan 
pemahaman kesehatan 
reproduksiMenurunnya kehamilan 

yang tidak diinginkan 
dari WUS (15 - 49 
tahun)

Peningkatan 
sosialisasi, komitmen, 
dan penyuluhan 
tentang KB dan 
Kespro di tingkat 
Stakeholder, 
Kemitraan dan 
Masyarakat
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Tercukupinya PLKB 
dan Kader PPKBD dan 
Sub PPKBD 

Peningkatan jumlah 
dan penguatan 
kapasitas tenaga 
lapangan
KB (PLKB) dan 
tenaga medis 
pelayanan KB (dokter 
bidan),
serta penguatan 
lembaga di tingkat 
masyarakat/lini 
lapangan/kader

Peningkatan jumlah 
dan penguatan 
kapasitas tenaga 
lapangan KB
dan tenaga kesehatan 
pelayanan KB, serta 
penguatan lembaga di
tingkat masyarakat 
untuk mendukung 
penggerakan dan
penyuluhan KB5

5. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

a. Tugas dan fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar 

Lampung merupakan instansi Perangkat Daerah  Kota Bandar Lampung yang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 44 tahun 

2016. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 44 tahun 

2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, tugas pokok Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung

adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam 

melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah.6

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung menyelenggarakan  fungsi:
                                                          

5Dokumentasi, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar 
Lampung, 2018.

6Dokumentasi, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar 
Lampung, 2018.
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1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana 

2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai 

dengan lingkup tugasnya.

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.

b. Stuktur organisasi 

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Bandar Lampung terdiri dari : Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kota Bandar lampung tepatnya di Jln Bungutomo 

nomr 12 Gedong Air Bandar lampung
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Struktur Organisasi Sebagai Berikut:

1) Kepala Dinas :  Ir Yurida, M. Si

2) Sekretaris : Sutiana, SH.

a) Sub bagian bidang program dan iformasi : Adzari Anandito, S.I.P

b) Sub bagian umum dan kepegawaian : Mastuti, S.A.N

c) Sub bagian keuangan dan aset : Misra, S.I.P

3) Bidang Penyuluhan dan penggerakan : Nidawati,S.E,M.M

a) Seksi penyuluhan dan KIE : Budi kurniawan , S.E

b) Seksi advokasi dan pergerakan: Idawati H,S.H

c) Seksi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP : Rizkar Rais,S.E

4) Bidang keluarga berencana :Nurlaily Mansyur,SH

a) Seksi pengendalian dan kontribusi alat kontrasepsi: Ferdy Firman 

Sagani,S.H,M.H

b) Seksi jsminsn pelayanan KB ; Siti Dawanah, S.E

c) Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan KB: Nur 

Ahsanty,S.Sos

5) Bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga: Lili Huzaini,S.Sos,M.M

a) Seksi pemberdayaan sejahteran keluarga : Dewi Windayani,S.E

b) Seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia: Tajaron 

Aulidi,S.T

c) Seksi bina ketahanan remaja : Dra. Nuralina
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6) Bidang pengendalian penduduk : Agustam,SH

a) Seksi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian 

penduduk: Meivi Fitrianti Rosana,SH,MH

b) Seksi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk: Hanna 

Mauliya,S.IP,MM.

c) Seksi data dan informasi: Sri Puji Astuti,S.Sos,M,si

7) Jumlah konselor (Bidan ): 4

8) Jumlah PLKB: 907

Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Bandar Lampung per 23 November 2017 berjumlah 127 

orang terdiri dari laki-laki 51 orang dan perempuan 76 orang, yang dapat 

dirincikan sebagai berikut

No. Jabatan Jumlah
1 Struktural 17

2
Fungsional Lapangan
(Penyuluh Keluarga Berencana)

88

3 Tenaga Teknis Lainnya -
4 Arsiparis -
5 Staf 22
1. Jumlah 127

6. Kinerja Pelayanan

Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Bandar Lampung, meliputi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana, yang terdiri atas Program Keluarga Berencana, Program Penyuluhan 
                                                          

7Dokumentasi, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar 
Lampung, 2018.
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dan Penggerakan Masyarakat, Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, 

dan Program Pengendalian Penduduk. Program kegiatan ini dilaksanakan di Kota 

Bandar Lampung yang memiliki 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan.8

7. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pertumbuhan penduduk dapat mengakibatkan efek positif yang berakibat 

pada munculnya potensi-potensi ekonomi, sosial dan lingkungan yang baru, tetapi 

bisa pula berupa pertumbuhan negatif yang membawa konsekuensi bertambahnya 

tingkat kemiskinan dalam suatu negara. Efek negative dari pertumbuhan 

penduduk yang tidak dimanajemen dengan baik adalah pola urbanisasi yang 

tinggi serta permasalahan kesehatan, lingkungan, keamanan dan permasalahan 

sosial lainnya yang akan bertambah saat jumlah penduduk telah malampaui

kapasitas ruang untuk menampungnya. 9

Beberapa tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Kota Bandar 

Lampung, khususnya dalam hal ini adalah Program Pengendalian Penduduk 

antara lain adalah:10

a. Kurangnya komitmen para pemangku kepentingan, baik pemerintah 

maupun non pemerintah dalam penyelenggaraan Pelayanan KB.

b. Masih rendahnya permintaan atas Pelayanan KB akibat terjadinya 

perubahan nilai tentang jumlah anak ideal dalam keluarga.
                                                          

8Dokumentasi, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar 
Lampung, 2018.

9Dokumentasi, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar 
Lampung, 2018.

10Dokumentasi, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar 
Lampung, 2018.
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c. Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas Pelayanan 

KB, termasuk pelayanan KIE dan Konseling.

d. Masih tingginya kejadian kehamilan yang tidak diinginkan akibat 

tingginya unmet need dan ketidakberlangsungan penggunaan kontrasepsi

e. Masih tingginya kejadian kehamilan dan persalinan pada remaja 

perempuan usia 15-19 tahun.

f. Antisipasi Bonus Demografi pada periode 2016-2021 melalui program 

Generasi Berencana, Pengembangan TriBina, dan Peningkatan UPPKS.

Meningkatkan pelayanan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Bandar Lampung, antara lain :

a. Meningkatkan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dibidang 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan maupun pemakaian alat 

kontrasepsi.

c. Mengusahakan pemerataan tempat dan tenaga pelayanan kontrasepsi baik

dari unsur pemerintah maupun swasta.

d. Mendekatkan pelayanan kepada sasaran  dengan memperhatikan situasi  

dan kondisi masyarakat 11

                                                          
11Dokumentasi, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar 

Lampung, 2018.
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B. Pelayanan Konseling 

1. Program Penunjang Pemberian Pelayanan Konseling

Sebagai komponen kesehatan reproduksi, pelayanan keluarga berencana 

(KB) diarahkan untuk menunjang tercapainya kesehatan ibu dan bayi. Pelayanan 

KB bertujuan menunda, menjarangkan, atau membatasi kehamilan bila jumlah 

anak sudah cukup. Kehamilan yang diinginkan dan berlangsung pada keadaan 

dan saat yang tepat, akan lebih menjamin keselamatan ibu dan bayi yang 

dikandungnya. Dengan demikian pelayanan KB sangat berguna dalam 

pengaturan kehamilan dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan atau 

tidak tepat waktu.12

Di bawah ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan PLKB tentang 

program yang diberikan kepada Pasangan Usia Subur (PUS):

“program yang diberikan bermacam-macam namun biasanya sebelum 

program di berikan perlu adanya pembinaan kepada pasangan usia subur  itu 

sendiri dengan cara home visit, wawancara terhadap suami-istri. Mengapa perlu 

karna program akan tersampaikan dengan baik apabila klien sudah kita pahami

kebutuhan serta apa yang ia butuhkan. ”

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebagai berikut sebelum 

memberikan pelayanan terhadap pasangan usia subur (PUS) :13

                                                          
12Dokumentasi, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar 

Lampung, 2018.
13Dokumentasi, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar 

Lampung, 2018.
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a. Prioritaskan pelayanan KB diberikan terutama kepada pasangan usia 

subur yang istrinya mempunyai keadaan “4 terlalu” yaitu : terlalu muda(< 

dari 20 tahun), terlalu banyak anak (lebih dari 3 orang), terlalu dekat jarak 

kehamilan( dari 35 thn) dan terlalu tua(> 40 tahun).

b. Tanggung jawab dalam kesetaraan ber-KB merupakan tanggung jawab 

bersama antara suami dan istri. Sayangnya pada saat ini hanya 1,1% 

suami yang beradaptasi aktif dalam ber –KB, padahal tersedia juga 

alat/metode kontrasepsi untuk pria.

c. Setiap Metode kontrasepsi mempunyai keuntungan dan kelemahan 

masing-masing.setiap klien berhak untuk mendapatkan informasi 

mengenai hal ini,sehingga dapat mempertrimbangkan metode yang paling 

cocok bagi dirinya.

d. Pelaksana pelayanan KB wajib memberikan nasehat tentang metode yang 

paling cocok sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik sebelum pelayanan 

KB diberikan kepada klien akan lebih mudah menentukan pilihan.

e. Klien juga harus diberi informasi tentang kontraindikasi pemakaian 

berbagai metode kontrasepsi. Pelaksana pelayanan KB perlu melakukan 

skrining atau penyaringan melalui pemeriksaan fisik terhadap klien untuk 

memastikan bahwa tidak terdapat kontra indikasi dalam pemakaian 

metode yang akan dipilih. Khusus untuk tindakan operatif diperlukan 

surat pernyataan setuju (Informed concent) dari klien.
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2. Jenis Layanan Konseling Yang Akan Diberikan

Berdasarkan dari hasil observasi yang dialakukan peneliti di Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung

memiliki unit pelayanan dan konseling yang diberi nama Pusat Pelayanan 

Keluarga Sejahtera (PPKS) Ragom Kencana14. Oleh karena itu bentuk pelayanan 

dalam PPKS telah distandarkan secara nasional yang setidaknya mencakup:

a. Pelayanan informasi dan dokumentasi kependudukan dan keluarga 

berencana. Melalui layanan ini keluarga akan memperoleh data dan 

informasi pengelolaan program kependudukan dan KB melalui Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) yang berbasis teknologi Informasi. Dengan 

demikian, keluarga akan mendapatkan informasi akurat yang dibutuhkan 

dalam rangka memperluas wawasannya tentang kebijakan pemerintah 

dalam pembangunan keluarga sejahtera maupun pengendalian penduduk.

b. Konseling keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Melalui layanan 

ini keluarga akan memperoleh akses untuk berkonsultasi tentang 

penggunaan alat/cara kontrasepsi yang rasional, efektif dan efisien, 

bagaimana menjaga kesehatan reproduki berdasarkan siklus hidup, 

mencegah Infeksi Menular Seksual (IMS) dan kanker alat reproduksi 

hingga menjaga kelangsungan hidup Ibu, bayi dan anak.15

                                                          
14Observasi, Didinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar 

Lampung,Tanggal 20 April 2018.
15Dokumentasi, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar 

Lampung, 2018.
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c. Konseling keluarga (married conceling). Melalui layanan ini keluarga 

akan memperoleh akses yang seluas-luasnya untuk berkonsultasi tentang 

bagaimana membangun keluarga harmonis, menjalankan fungsi-fungsi 

keluarga serta bagaimana melakukan berbagai penyesuaian dalam 

kehidupan rumah tangga serta mengatasi berbagai permasalahan dalam 

keluarga.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bidan guna 

mengetahui peran bidan sebagai konselor Keluarga Berencana dalam 

memberikan layanan konseling.

“Bidan sebagai konselor memiliki kemampuan teknik konseling, 

pengetahuan tentang alat kontrasepsi dan yang berkaitan dengan pemakaiannya.

Disini calon pemakai kontrasepsi untuk menggunakan salah satu alat KB adalah 

pilihan calon sendiri, setelah mereka memahami manfaat dari setiap alat 

kontrasepsi. Dan pemilihan alat kontrasepsi merupakan hak calon dan 

keluarganya untuk dapat merencanakan dengan baik tentang pengaturan 

kelahiran mereka, sebagai konselor KB, bidan memberikan peyuluhan pertama 

tentang pemanfaatan kontrasepsi kemudian menjelsakan macam – macam alkon 

serta keutungan dan kerugian dari masing-masing KB. Peran bidan sebagai 

konselor keluarga berencana ini tidak hanya diperuntukan untuk wanita saja tapi 

pria juga. Dikarenakan alat kontrasepsi tidak hanya digunakan oleh wanita saja 

namun pria juga mempunyai alat kontrasepsi tersendiri”.16

                                                          
16Eka, Bidan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar 

lampung, Wawancara 2018
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3. Proses Layanan Pada Pasangan Usia Subur

Proses layanan konseling dalam pelayanan Keluarga Berencana dapat 

dirinci dalam beberapa tahapan, sebelum  memasuki tahapan harus mendapat 

persetujuan tindakan medik yang bertujuan untuk mengenali kebutuhan klien, 

membantu membuat pilihan yang sesuai dan memahami tujuan dan 

resiko.17Komponen penting dalam pelayanan KB dapat di bagi dalam tiga tahap :

a. Konseling awal 

Konseling awal bertujuan untuk memtuskan metode apa yang akan 

dipakai, di dalamnya termasuk mengenalkan pada klien semua cara 

pengunaan alatkontrasepsi, kesehatan repoduksi, prosedur klinik. Kebijakan 

dan bagaimana pengalaman klien pada awal konseling , bila di lakukan 

dengan objektif konseling awal ini dapat membantu klien untuk memilih 

jenis KB ( alatkontrasepsi) yang cocok untuknya.

b. Konseling khusus

Konseling khusus mengenali motede KB member ksempatan pada 

klien untuk mengajukan pertanyaan tentang KB tertentu dan membicarakan 

pengalamnya, mendapat informasi lebih rinci tentang cara KB tertentu dan 

membicarakn pengalamnya, mendapatkan bantuan untuk memilih meotede 

KB yan cocok serta mendapat penerangan atau informasi yang lebih jauh 

tentang begaimana mengunakan metode tersebut dengan aman.

                                                          
17Konseling KB “Onlien” tersedia di https://www.kebidanan.org/kie-dalam-pelayanan-

kb.htlm (1 mei 2018)
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c. Konseling Tindak Lanjut

Bila klien datang kembali atau untuk pemeriksaan ulang maka 

penting untuk berpijak pada konseling yang dulu, konseling pada kunjungan 

ulang lebih bervariasi dari konseling awal. Pemberian pelayanan perlu 

mengetahui apa yang harus di kerjakan pada setiap situasi dan pemberian 

layanan harus dapatmembedakan antara masalah yang serius yang 

memerlukan rujukan dan masalah yang ringan yang dapat diatasi di tempat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti melihat ada dua 

jenis pelayanan konseling yang diberikan oleh Bidan yakni konseling 

nonklinik dan klinik, dalam hal pelayanan ini harus dapat membedakan 

masalah yg serius yang memerlukan rujukan dan masalah yang ringan yang 

dapat diatasi di tempat. Berikut penjelasan jenis-jenis konseling nonklinik 

dan klinik

1) Konseling KB dilapangan  (nonklinik)

Proses konseling ini dilaksanakan oleh para petugas dilapangan 

yaitu bidan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan   Berencana. 

Tugas utama dipusatkan pada pemberian informasi KB, baik dalam 

kelompok kecil maupun secara perorangan. 

2) Konseling KB diklinik

Proses konseling ini dilaksanakan oleh petugas medis dan 

paramedik terlatih diklinik, di puskesmas dan dirumah sakit . Pelayanan 

konseling yang dilakukan di klinik, di puskesmas dan dirumah sakit 

diupayakan agar diberikan secara perorangan diruangan khusus.
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Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa dalam 

tahapan konseling dibutuhkan kunjungan ulang untuk memastikan 

bahwa klien tidak mengalami keluhan dalam penggunaan kontrasepsi 

pilihannya pada tahapan konseling ini diperlukan beberapa hal yang 

harus di perhatikan:

a) Konseling KB awal atau pendahuluan yang dilakukan pada 

mereka yang sama sekali belum tahu KB, belum mengerti 

Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS).

b) Konseling KB pemilihan cara yaitu dilakukan pada mereka yang 

sudah mengerti dan membutuhkan pertolongan atau bantuan 

dalam memilih cara-cara atau alat /obat kontrasepsi, misalnya: 

karena belum tahu, pengetahuannya masih kurang lengkap, atau 

bisa juga karena pengetahuannya kurang tepat atau keliru.

c) Konseling KB pemantapan yang dilakukan pada mereka yang

sudah memahami. Tujuannya ialah supaya yakin bahwa obat/alat 

kontrasepsi yang akan dipakainya sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhannya, tahu kemungkinan efek samping dan cara 

mengatasinya. Pada konseling ini sudah dilengkapi dengan hasil 

pemeriksaan kesehatan dan keterangan diri (nama, jumlah anak, 

riwayat kesehatan) yang diperlukan untuk mengetahui cocok 

tidaknya memakai alat/obat kontrasepsi
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d) Konseling KB pengayoman yang dilakukan pada mereka yang 

sudah memakai alat kontrasepsi. Tujuannya adalah untuk 

mengatasi masalah yang timbul sesudah memakai alat 

kontrasepsi, misalnya karena pengaruh dari luar (mendengar 

gunjingan, melihat pengalaman orang lain yang kurang enak). 

d. Proses Konseling

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan didalam proses 

konseling yang diberikan Bidan terhadap klien ( akseptor) hanya dilakukan 

beberapa pertemuan saja, selain itu proses layanan konseling yang diberikan 

hanya sebatas standar dalam arti tidak terlalu terpaku atau berpijak dengan 

pendekatan- pendekatan yang selama ini pengamat pelajari.18 Dan berikut 

beberapa teknik yang dilakukan oleh Bidan dalam menghadapi klien 

(akseptor) dalam proses konseling: 

1) Memperlakukan klien (akseptor) dengan baik: Petugas bersikap 

sabar, memperlihatkan sikap dan menghargai setiap klien dan 

menciptakan suatu rasa percaya diri sehingga klien dapat berbicara 

secara terbuka dalam segala hal termasuk masalah-masalah pribadi 

sekalipun. Petugas meyakinkan klien bahwa ia tidak akan 

mendiskusikan rahasia klien dengan orang lain

2) Interaksi antara petugas dengan klien maksutnya petugas harus 

mendengarkan, mempelajari dan menanggapi keadaan klien karena 
                                                          

18Observasi, tanggal 20 april 2018.
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setiap klien mempunyai kebutuhan dan tujuan reproduksi yang 

berbeda. Bantuan terbaik seorang petugas adalah dengan cara 

memahami bahwa klien adalah manusia yang membutuhkan 

perhatian dan bantuan. Oleh karena itu, petugas harus mendorong 

agar klien berani berbicara dan bertanya

3) Memberikan informasi yang baik dan benar kepada klien: Dengan 

mendengarkan apa yang disampaikan klien berarti petugas belajar 

mendengarkan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh setiap klien. 

Dalam memberikan informasi petugas harus menggunakan bahasa 

yang mudah dimengerti klien dan hendaknya menggunakan alat bantu 

visual (ABPK)

4) Menghindari pemberian informasi yang berlebihan: Klien 

membutuhkan penjelasan yang cukup dan tepat untuk menentukan 

pilihan (informed choice). Namun tidak semua klien menangkap 

semua informasi tentang berbagai jenis kontrasepsi. Terlalu banyak 

informasi yang diberikan akan menyebabkan kesulitan bagi klien 

dalam mengingat informasi yang penting. Hal ini disebut kelebihan 

informasi. Pada waktu memberikan informasi petugas harus 

memberikan waktu bagi klien untuk berdiskusi, bertanya dan 

mengajukan pendapat

5) Membahas metode yang diingini klien: Petugas membantu kilen 

membuat keputusan mengenai pilihannya dan harus tanggap terhadap 
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pilihan klien meskipun klien menolak memutuskan atau 

menangguhkan penggunaan kontrasepsi. Di dalam melakukan 

konseling, petugas mengkaji apakah klien sudah mengerti mengenai 

jenis kontrasepsi, termasuk keuntungan dan kerugiannya sert 

bagaimana cara penggunaanya.

6) Konseling mengenai kontrasepsi yang dipilih mulai dengan 

mengenalkan berbagai jenis kontrasepsi dalam program KB. Petugas 

mendorong klien untuk berpikir melihat persamaan yang ada dan 

membandingkannya antar jenis pilihan tersebut. Dengan cara ini 

petugas membantu klien untuk membuat suatu pilihan. Jika idak ada 

halangan dalam bidang kesehatan sebaiknya klien mempunyai pilihan 

kontrasepsi sesuai dengan pilihannya. Bila memperoleh pelayanan 

kontrasepsi sesuai dengan pilihannya, klien akan menggunakan 

pelayanan konntrasepsi tersebut lebih lama dan efektif.

7) Membuat klien untuk mengerti dan mengingat: Petugas memberi 

contoh alatkontrasepsi dan menjelaskan pada klien agar 

memahaminya dengan memperlihatkan bagaimana cara-cara 

penggunaanya. Petugas juga memperlihatkan dan menjelaskan 

dengan flip chart, poster, pamphlet atau halaman. Petugas juga perlu 

melakukan penilain bahwa klien telah mengerti. Jika memungkinkan, 

klien dapat membawa bahan-bahan tersebut ke rumah. Ini akan 

membantu klien mengingat apa yang harus dilakukan juga dapat 

memberi tahu kepada orang lain.
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Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses konseling pada PUS ialah:

1) Pemberian informasi yang lengkap

Setiap pemakaian kontrasepsi harus memperhatikan hak-hak 

reproduktif individu dan pasangannya, sehingga harus diawali dengan 

pemberian informasi yang lengkap. Dan dilihat dari usia istri yang masih 

dibawah 20 tahun makan pemberian informasi ini sangat dibutuhkan 

mengingat sistem reproduksi yang belum siap dan sangat membahayakan 

keselamatan dari ibu muda tersebut. 

Berikut hasil wawancara yang dilakukan terhadap PLKB

mengenai kegiatan dalam mengupayakan Pasangan Usia Subur dalam 

mengikuti program KB

“yang dilakukan untuk Informasi yang diberikan kepada calon 

aseptor/klien KB tersebut harus disampaikan selengkap-lengkapnya, jujur 

dan benar tentang metode kontrasepsi yang akan digunakn oleh calon 

aseptor/klien KB tersebut. Dalam memberikan informasi ini penting 

sekali adanya komunikasi verbal antara dokter dan klien. ‘’19

Ada anggapan banyak klien sering melupakan informasi lisan 

yang telah diberikan oleh dokter/bidan. Oleh karena itu untuk mencegah 

hal tersebut perlu diberikan pula informasi tertulis dan jika perlu 

dibacakan kembali.

                                                          
19Reza,PLKB Kecamatan,wawancara pada tanggal 10 april 2018
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2) Persetujuan tindakan medis

Setelah dilakukan pelayanan konseling dan dari hasil konseling 

apakah dapat dilakukan pemasangan alatkontrasepsi atau tidak dalam hal 

ini Bidan mempertimbangkan aspek kesehatan dari akseptor ( klien) maka 

diperlukan persetujuan untuk tindakan medis dari PUS .

a) Jika kontrasepsi yang dipilih klien memerlukan tindakan medis, 

surat Persetujuan tindakan medis diperlukan. Yang dimaksud 

dengan persetujuan medis adalah persetujuan yang diberikan oleh 

klien atau keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan 

mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap klien 

tersebut.

b) Setiap tindakan medis yang mengandung resiko harus dengan 

persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak 

memberikan persetujuan, yaitu klien yang bersangkutan dalam 

keadaan sadar dan sehat mental.

3) Persetujuan tindakan medis oleh PUS

Dengan dilakukannya tindakan medis termasuk kontrsepsi 

mantap, maka pengaruhnya terhadap lembaga perkawinan itu sendiri 

cukup besar sehingga izin harus dari kedua belah pihak. Hal ini berbeda 

dengan tindakan medis lainnya yang tidak menyangkut organ reprodiksi 

yang izinnya terutama diberikan oleh pihak yang akan mengalami 

tindakan tersebut.
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Dibawah ini merupakan hasil wawancara terhadap akseptor (klien) 

di kecamatan wayhalim tentang alasan mengapa pasangan usia subur 

lebih memilih implan sembagai metode yang digunakan

“implan lebih nyaman digunakan sebab jangka waktu dalam 

penundaan kehamilan selama 4 tahun dan implan tidak memiliki resiko, 

kalo IUD kan di pasang di dalam organ intim jadi suka sungkan jika 

memilih IUD.”20

4) Daftar Untuk Petugas

Pada halaman belakang lembar persetujuan tindakan medis 

terdapat daftar untuk petugas yang digunakan untuk mengingatkan 

adanya beberapa aspek yang harus dijelaskan kepada klien melalui 

beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan metode kontrasepsi, dan 

lembar persetujuan hanya boleh diisi oleh Dokter/Bidan.

5) Catatan Tindakan Dan Pernyataan

Sesudah calon peserta dan pasangannya menandatangani informed 

consent, pelayanan kontrasepsi baru dilakukan. Pada halaman belakang 

lembar persetujuan tindakan medis terdapat catatan tindakan dan 

pernyataan oleh dokter/bidan/perawat yang melakukan tindakan. Catatan 

tindakan dan pernyataan tersebut memuat catatan tindakan yang 

dilakukan yaitu metode, keberhasilan tindakan, waktu serta pernyataan 

dari petugas bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan 

standar.

                                                          
20Erika, Akseptor/ Klien Yang Diberikan Layanan Konseling, Tanggal 26 April 2018
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e. Hasil konseling

Berdasaran observasi yang dilakukan peneliti terhadap Bidan setelah 

dilaksanakan konseling maka pencapaian yang didapat adalah kemandirian 

klien/ Peserta KB dalam peningkatan kemampuan klien dalam mengenali 

masalah , merumuskan pemecahan masalah, menilai hasil tindakan dengan 

tepat. Klien mempunyai pengalaman dalam menghadapi masalah kesehatan, 

klien merasa percaya diri dalam menghadapi masalah. Munculnya 

kemandirian dalam pemecahan masalah kesehatan.21

Dibawah ini merupkan kutipan wawancara yang dilakan peneliti 

terhadap Bidan terkait mengenai proses konseling pada pasangan usia subur

(PUS):

“Sebelum melakukan konseling dilakukan terlebih dahulu analisis 

data klien apalagi mengingat usia mereka yang cenderung masih muda 

mencari alasan-alasan mengapa mereka ingin menikah diusia muda jika di 

tinjau kembali sistem reproduksi yang belum matang dan emosi yang stabil. 

Setelah mengetahui alasanya maka tindak selanjutnya mengadakan 

konseling dan disela sela proses konseling disisipkan saran untuk menunda 

kehamilan dalam mempertimbangkan kesehatan bagi dirinya”.22

                                                          
21Observasi Dilakukan Pada Tanggal 3 Mei 2018.
22Lidia, Bidan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar 

lampung,Wawancara  Tanggal  29 Maret 2018.
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4. Faktor Yang Mendorong Dan Menghambat Pelayanan

a. Beberapa hal yang bisa mendorong pelayanan Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dengan sasaran strategis tersebut 

adalah:

1) Dengan adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara rencana strategis 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kementerian 

dan Lembaga terkait, maka diharapkan program pelayanan di Kota 

Bandar Lampung akan mendapat dukungan penuh dari pemerintah 

pusat, terutama terkait masalah pendanaan operasional kegiatan 

maupun sarana dan prasarana.

2) Pelayanan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana juga akan mendapat tolak ukur yang jelas karena sudah ada 

indikator-indikator kineja yang diharapkan dapat diwujudkan dalam 

jangka waktu yang ditetapkan.

b. Faktor penghambat yang akan dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana

1) terkait dengan sasaran strategis yang direncanakan oleh Kementerian 

dan Lembaga terkait antara lain Belum tersedianya sarana dan 

prasarana di Kota Bandar Lampung yang mendukung sasaran strategis 

yang ditetapkan.

2) Terkait masalah kelembagaan dan kebijakan, kondisi sosial-budaya 

masyarakat Bandar Lampung akan berbeda dengan daerah lain / 

cakupan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis 
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Kementerian / Lembaga terkait. Hal ini mendorong Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar 

Lampung untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan 

program-program kerja di tingkat Kota.

Dibawah ini merupkan kutipan wawancara yang dilakan peneliti terhadap 

Bidan terkait mengenai hal yang menjadi penghambat pemberian layanan 

terhadap pasangan usia subur (PUS):

“Faktor yang menghambat pemberian layanan pemikiran yang masih 

sempit, pengetahuan yang minim tentang pengasuhan anak yang baik serta 

kesehatan ibu muda dan pengunaan alatkontrasepsi yang sesuai, untuk 

masyarakat menengah ke bawah. Kalo untuk masayarakat menengah keatas 

kesibukan mereka sehingga minim waktu.”23

C. Pengunaan Alat Kontrasepsi Di Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana

Keluarga Berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak 

yang di inginkan. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka dibuatlah beberapa cara

atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan.

Di bawah ini merupakan kutipan wawancara yang dilakukukan peneliti 

dengan ketua bagian kontribusi alatkontrasepsi tentang pengertian alatkontrasepsi:

“ alat kontrasepsi adalah suatu alat yang digunakan oleh pasangan suami istri  

untuk mengatur dan mencegah terjadinya  kehamilan, dan alat kontrasepsi ini banyak 

                                                          
23Ahmad, Plkb Dinas Pengendalianpenduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar 

Lampung ,2018



71

mancamnya, setiap alatkontrasepsi memilki jangka waktu tertentu, jangka panjang 

dan jangka pendek tergantung pengunanya mau memakai yang mana sesuai dengan 

kecocokan di badan pengunanya.” 24

1. KB Pil

Pil adalah obat pencegah kehamilan yang diminum. Pil telah 

diperkenalkan sejak 1960. Pil diperuntukkan bagi wanita yang tidak hamil dan 

menginginkan cara pencegah kehamilan sementara yang paling efektif bila 

diminum secara teratur. Jenis-jenis kontrasepsi Pil

a. Pil gabungan atau kombinasi. Tiap pil mengandung dua hormon sintetis, 

yaitu hormon estrogen dan progestin. Pil gabungan mengambil manfaat 

dari cara kerja kedua hormon yang mencegah kehamilan, dan hampir 

100% efektif bila diminum secara teratur

b. Pil khusus – Progestin (pil mini). Pil ini mengandung dosis kecil bahan 

progestin sintetis dan memiliki sifat pencegah kehamilan, terutama 

dengan mengubah mukosa dari leher rahim (merubah sekresi pada leher 

rahim) sehingga mempersulit pengangkutan sperma.

Efek Samping Pemakaian Pil: Pemakaian pil dapat menimbulkan efek 

samping berupa perdarahan di luar haid, rasa mual, bercak hitam di pipi 

(hiperpigmentasi), jerawat, penyakit jamur pada liang vagina (candidiasis), nyeri 

kepala, dan penambahan berat badan.

                                                          
24Ferdi, Kepala Bagian Kontribusi Alatkontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, 2018
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2. KB Suntikan 3 bulan.

Mekanisme kerja kontrasepsi ini sama seperti kontrasepsi hormonal 

lainnya. Depo-provera sangat cocok untuk program postpartum oleh karena tidak 

mengganggu laktasi.

Hail wawancara yang dilakukan terhadap akseptor (klien) setelah 

mengunakan alat kontrasepsi dan adakah efek samping yang dirasakan

“awalnya metode kontrasepsi yang digunakan pil KB kalo pil kan harus 

rutin diminum dan terkadang lupa, kalo efek yang dtimbukan ya gini mba berat

badan saya bertambah ujarnya.”25

Keuntungan KB suntik 3 bulan

a. Resiko terhadap kesehatan kecil.

b. Tidak berpengaruh pada hubungan suami istri

c. Tidak di perlukan pemeriksaan dalam

d. Jangka panjang

e. Efek samping sangat kecil

f. Klien tidak perlu menyimpan obat suntik

Kerugian KB suntik 3 bulan

a. Gangguan haid. Siklus haid memendek atau memanjang, perdarahan yang 

banyak atau sedikit, spotting, tidak haid sama sekali.

b. Tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu

c. Permasalahan berat badan merupakan efek samping tersering

d. Terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian

                                                          
25Kurina, Akseptor / Klien Layanan Konseling, Wawancara Tanggal 18 April 2018
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e. Terjadi perubahan pada lipid serum pada penggunaan jangka panjang

f. Pada penggunaan jangka panjang dapat menurunkan densitas tulang

g. Pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada 

vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, nervositas, dan 

jerawat.

3. AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)

AKDR atau IUD (Intra Uterine Device) bagi banyak kaum wanita 

merupakan alat kontrasepsi yang terbaik. Alat ini sangat efektif dan tidak perlu 

diingat setiap hari seperti halnya pil. Bagi ibu yang menyusui, AKDR tidak akan 

mempengaruhi isi, kelancaran ataupun kadar air susu ibu (ASI). Namun, ada 

wanita yang ternyata belum dapat menggunakan sarana kontrasepsi ini. Karena 

itu, setiap calon pemakai AKDR perlu memperoleh informasi yang lengkap 

tentang seluk-beluk alat kontrasepsi ini. Jenis-jenis AKDR :

a. Copper-T

b. Copper-7

c. Multi Load

d. Lippes Loop26

4. Kontrasepsi Implant

Disebut alat kontrasepsi bawah kulit, karena dipasang di bawah kulit pada 

lengan atas, alat kontrasepsi ini disusupkan di bawah kulit lengan atas sebelah 

dalam. Bentuknya semacam tabung-tabung kecil atau pembungkus plastik 

                                                          
26Dokumentasi, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar 

Lampung, 2018.
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berongga dan ukurannya sebesar batang korek api. Susuk dipasang seperti kipas 

dengan enam buah kapsul atau tergantung jenis susuk yang akan dipakai. Di 

dalamnya berisi zat aktif berupa hormon. Jadi, konsep kerjanya menghalangi 

terjadinya ovulasi dan menghalangi migrasi sperma. Pemakaian susuk dapat 

diganti setiap 5 tahun, 3 tahun, dan ada juga yang diganti setiap tahun.

Dibwah ini kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala 

bagian kontribusi alatkontrasepsi tentang bagaimana penyuluhan dan respon 

penguna metode kontrasepsi:

“peminat yang baling banyak yang digunakan oleh ibu-ibu yakni implant 

dan iud karna metode ini praktis dan jangka waktunya pun panjang antara 4-10 

tahun dan ini sangat efektif untuk ibu-ibu yang sering lupa ( jika memakai pil ) 

dan metode ini tidak memilki efek samping.”27

5. Kondom

Kondom merupakan salah satu pilihan untuk mencegah kehamilan yang 

sudah populer di masyarakat. Kondom adalah suatu kantung karet tipis, biasanya 

terbuat dari lateks, tidak berpori, dipakai untuk menutupi penis yang berdiri 

(tegang) sebelum dimasukkan ke dalam liang vagina. Kondom sudah dibuktikan 

dalam penelitian di laboratorium sehingga dapat mencegah penularan penyakit 

seksual, termasuk HIV/AIDS. Manfaat pemakaian kontrasepsi kondom :

a. Efektif bila digunakan dengan benar

b. Tidak mengganggu produksi ASI

                                                          
27Bapak Ferdi, Kepala Bagian Kontribusi Alatkontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, Tanggal 4 April 2018
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c. Tidak mengganggu kesehatan klien

d. Tidak mempunyai pengaruh sistemik

e. Murah dan dapat dibeli secara umum

f. Tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatah khusus

g. Metode kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsi lainnya harus 

ditunda28

6. Kontrasepsi Tubektomi (Sterilisasi pada Wanita).

Tubektomi adalah tindakan pada kedua saluran telur wanita yang 

mengakibatkan wanita tersebut tidak akan mendapatkan keturunan lagi. 

Faktor yang paling penting dalam pelaksanaan sterilisasi adalah 

kesukarelaan dari akseptor. Dengan demikia, sterilisasi tidak boleh dilakukan 

kepada wanita yang belum/tidak menikah, pasangan yang tidak harmonis atau 

hubungan perkawinan yang sewaktu-waktu terancam perceraian, dan pasangan 

yang masih ragu menerima sterilisasi. 29Yang harus dijadikan patokan untuk 

mengambil keputusan untuk sterilisasi adalah jumlah anak dan usia istri. 

Misalnya, untuk usia istri 25–30 tahun, jumlah anak yang hidup harus 3 atau 

lebih.

Dibawah ini kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 

kepala bidang kontribusi alat kontrasepsi tentang metode MOW dan MOP:

“untuk tubektomi( MOW) dan vasektomi (MOP) pertahun 2017-2018 

masih 1,14 % dan 0,48% masih sedikit peminatnya karna metode sangat beresiko 
                                                          

28Dokumentasi, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar 
Lampung, 2018.

29Dokumentasi, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar 
Lampung, 2018.
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untuk pengunanya. Untuk hal ini masyarakat masih banyak yang percaya jika 

metode ini diharamkan oleh agama dan metode ini baik bagi mereka yang 

memilki kesehatan yang buruk ( ganguan di rahim yang mana harus di 

angkat).”30

7. Kontrasepsi vasektomi

Vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas 

reproduksi pria dengan jalan melakukan oklusi vasa deferensia alur transportasi 

sperma terhambat dan proses fertilisasi tidak terjadi. Indikasi kontrasepsi 

vasektomi. Vasektomi merupakan upaya untuk menghentikan fertilis dimana 

fungsi reproduksi merupakan ancaman atau gangguan terhadap kesehatan pria 

dan pasangannya serta melemahkan ketahanan dan kualitas keluarga.31

                                                          
30Ferdi, Kepala Bagian Kontribusi Alatkontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, 2018
31Dokumentasi, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar 

Lampung, 2018.



BAB IV
PROSES LAYANAN KONSELING PADA PASANGAN USIA SUBUR ( PUS) 
DALAM PENGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DI DINAS PENGENDALIAN 
PENDUDUK  DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Proses Layanan Konseling Pada Pasangan Usia Subur Dalam Meminimalisir 

Kematian Ibu Muda Mengatur Jarak Interval Anak

1. Konsep Konseling

Pada bab 2 halaman 24 telah dijelaskan pengertian konseling, konseling 

dilakukan dalam sebuah pertemuan secara tatap muka antara dua pihak dimana 

satu pihak membantu pihak lain untuk mengambil keputusan yang tepat bagi 

dirinya sendiri dan bertidak sesuai dengan keputusannya. Dalam pemberian 

layanan konseling yang diberikan petugas (Bidan/ Konselor) Di Dinas 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung secara 

tidak langsung petugas telah membantu klien dalam memutuskan jenis alat 

kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan pilihannya.

Mengingat usia mereka dibawah 20 tahun, pada usia ini petugas 

menyarankan untuk menunda kehamilan terlebih dahulu, ini dilakukan untuk 

meminimalisir kematian ibu muda sebab ibu muda memiliki resiko tinggi. Pada

usia yang cukup muda rata-rata mereka minim akan pengetahuan dan masih 

butuh arahan seputar sistem reproduksi yang sehat, pengunaan alat kontrasepsi 

yang tepat akan memberikan dampak yang positif bagi ibu muda.

Peran petugas dalam proses layanan konseling hanya sebatas 

mengarahkan dan memberikan dukungan dengan demikian klien/ akseptorlah 

yang memberikan solusi dari masalahnya itu sendiri, petugas harus memilki 
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keterampilan dalam mengali informasi agar klien dapat terbuka terhadap petugas 

dengan demikian petugas dapat memberikan arahan yang sesuai. Dalam layanan 

konseling yang dilakukan oleh petugas, klien/akseptor akan didampingi oleh 

kader di setiap kecamatannya. 

Sebelum diberikan layanan oleh Bidan, kader disetiap kecamatan akan 

mencari akseptor dari rumah ke rumah ( home visit) dan disini klien telah 

diberikan arahan dan informasi seputar keluarga sejahtera. Dan biasanya kader 

membawa role model untuk meyakinkan klien bahwa dalam merancang sebuah 

keluarga sejahtera ditentukan dari jumlah keluarga itu sendiri, jarak anak yang 

tidak terlalu rapat merupakan salah satu tujuan dari keluarga berencan. Dengan 

mengunakan alat kontrasepsi klien dapat mengatur jarak kelahiran sesuai dengan 

jangka waktu dari setiap alat kontrasepsinya itu sendiri.

Selain kader yang mencari klien yang membutuhkan layanan konseling, 

masih banyak juga klien yang mendatangi bidan di Dinas Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung untuk meminta 

bantuan dalam masalah yang dihadapi klien tersebut. Klien yang datang dengan 

sendirinya akan mudah mengungkapkan permasalhannya karna mereka merasa 

butuh bantuan artinya klien terbuka terhadap petugas  disini petugas hanya 

fasilitator.

Dalam pelayanan konseling yang diberikan oleh Bidan dilakukan dari 

pukul 08.00 sampai 13.00 setiap hari senin sampai jum’at, dan pelayanan ini 

selalu ada disetiap kecamatannya tempat pelaksanaanya dapat di klinik( 
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puskesmas) atau non klinik dapat dikantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung maupun di kantor masing 

masingKecamatan.

2. Proses Konseling

Dalam bab 2 halaman 28 tentang proses konseling bahwa untuk mencapai 

tujuan yang mendasar dari teori eksistensial humanistik dapat dilalui beberapa 

proses yang harus dilakukan dalam proses konseling, Bidan dapat menjelaskan 

bahwa manusia selalu ada dalam proses pemenjadian dan manusia secara 

sinambung dalam mengaktualisasikan diri dan memahami potensi yang ada di 

diri klien, hal yang mendasar dari teori humanistik bahwa teori ini memandang 

setiap manusia berpotensi dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dalam arti 

klien diagap mampu untuk menyelsaikan masalahnya.

Proses konseling yang dilakukan oleh bidan terhadap pengguna alat 

kontresepsi terlebih dahulu bidan menayakan alat kontrasepsi yang pernah 

digunakan serta melihat ada gelaja atau efek samping( alat kontrasespsi jangka 

pendek) sehingga klien memilih untuk memasang alat kotrasepsi baru ( jangka 

panjang) setelah klien mengkonsultasikan baru bidan memberikan saran tentang 

penggunaan alat kontrasepsi dilihat dari segi kesehatan klien agar tidak 

menimbulkan efek sambaing bagi kesehatan pengguna, setelah itu klien diminta 

oleh bidan untuk mengecek kembali bahwa klien dalam kondisi tidak hamil 

sebelum mengunakan alat kotrasepsi baru.
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Fokus utama dalam proses pemberian layanan konseling pada Pasangan 

Usia Subur (PUS) ini adalah keberadaan manusia serta kesadaran diri dari 

kebebasan yang konsisten maksutnya klien harus menanamkan nilai bahwa ia 

sangup dalam menyelesaikan masalahnya dan dapat mengaktualisasikan diri 

dalam mencari solusi disetiap masalah yang dihadapinya.

Dalam bab 3 dikatakan bahwa dalam proses konseling berjalan maka 

sikap petugas haruslah sabar dalam menghadapi sikap klien dalam arti 

mendegarkan secara baik dan memberikan kesempatan kepada klien untuk 

mengungkapkan keluhan yang diangap bebam dan berakhir menjadi masalah, 

pada saat proses konseling berjalan petugas harus cermat dalam mengamati sikap 

duduk klien cara berbicara dan gerak gerakan yang memiliki arti. Dengan 

demikian petugas harus memastikan apakah klien mulai terbuka terhadap petugas 

atau sebaliknya.

Selain itu juga petugas dapat memahami setiap kebutuhan klien sejatinya 

setiap manusia butuh bantuan dari manusia lainya, disini petugas mendorong 

klien untuk dapat memahami masalahnya dari sudut pandang yang berbeda 

sehingga klien dapat mencari solusi dari masalhnya tersebut petugas hanya 

menjadi fasilitator bagi klien.

Terlebih dalam keputusan dalam pemilihan alat kontrasepsi yang akan 

digunakan tentunya yang sesuai dengan kesehatan dan tidak menimbulkan efek 

samping bagi diri klien, petugas terlebih dalahulu menjelaskan setiap alat 

kontrasepsi yang ada baik dari kelebihan serta kekurangan dari masing masing 
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alat kontrasepsi itu sendiri, dengan adanya  program keluarga berencana (KB) 

diharapakan klien mampu memhami bahwa dalam merancang keluarga yang 

sejahtera diperlukan mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi karna 

reproduksi yang sehat akan melahirkan anak yang sehat pula.

3. Tahapan Dalam Proses Konseling Pada PUS

Tahapan dalam proses konseling halaman 27 dan dibab 3 halaman telah 

dijelaskan tahapan dalam proses konseling mulai dari teori humnistik sampai 

hasil pengamatan yang telah di kemukakan di bab 3 sehingga dapat di analisis 

jika tahapan dalam proses konseling dapat di jelaskan dalam beberapa tahapan 

a. Tahapan Awal

Konseling awal atau pendahuluan yang dilakukan pada mereka yang 

sama sekali belum mengenal alat kontsespsi, belum mengerti arti dari 

keluarga sejahtera, dan memberikan informasi yang lengkap dalam 

pemilihan alat kontrasepsi ini dilakukan guna memberi pengertian akan arti 

keluarga sejahtera dan membutuhkan pertolongan atau bantuan dalam 

memilih cara-cara atau alat /obat kontrasepsi, misalnya: karena belum tahu, 

pengetahuannya masih kurang lengkap, atau bisa juga karena 

pengetahuannya kurang tepat atau keliru.

Konseling yang dilakukan guna pemantapan yang dilakukan pada 

mereka yang sudah memahami, dengan tujuan agar klien yakin bahwa 

obat/alat kontrasepsi yang akan dipakainya sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhannya, tahu kemungkinan efek samping dan cara mengatasinya. 
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Pada konseling ini sudah dilengkapi dengan hasil pemeriksaan kesehatan dan 

keterangan diri (nama, jumlah anak, riwayat kesehatan) yang diperlukan 

untuk mengetahui cocok tidaknya memakai alat/obat kontrasepsi. 

Tujuannya lainya adalah untuk mengatasi masalah yang timbul 

sesudah memakai alat kontrasepsi, misalnya karena pengaruh dari luar 

(mendengar gunjingan, melihat pengalaman orang lain yang kurang enak). 

Bisa juga dilakukan pada mereka yang tadinya sudah memahami dan ingin 

memiliki Keluarga Sejahtera, memakai alat kontrasepsi, tapi kemudian 

berubah pendapat karena alasan tertentu (bercerai, kematian anak, dan 

sebagainya)

b. Tahap Kedua

Berdasarkan dari identifiaksi masalah klien selanjutnya 

memfokuskan pada bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan informasi 

yang digali oleh petugas maka Bidan menyesuaikan alat kotrasepsi yang 

telah di pilih oleh klien dengan keadaan tes kesehatan yang diberikan maka 

bidan akan memberikan penjelasan ulang agar klien bener benar memahami 

bahwa dalam mencapai keluarga sejahtera dengan megunakan metode alat 

kontrasepsi sebagai alat untuk mengatur jarak kelahiran maka bidan berhak 

meninjau ulang dengan melakukan sesi konseling sebelum klien mendapat 

pemasangan alat kontrasepsi.

Dengan demikian Bidan memberikan pelayanan baik di klinik 

maupun di non klinik, dalam hal bidan yang memasangkan alat kontrasepsi 
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di bagian tubuh klien perlu ada surat persetujuan terlebih dahulu dari 

pasangan suami-istri dengan demikian klien diangap mantap dalam memilih 

alat kontrasepsi yang akan di gunakan.

Proses konseling yang dilakukan hanya 2 kali yang pertama 

dilakukan untuk meyakinkan klien dalam mengikuti program KB dan yang 

kedua yakni pemantapan klien dalam pemilihan alat kotrasepsi yang akan 

digunakan guna mencapai keluarga yang sejahtera.

Pada tahap ini Pasangan Usia Subur (PUS) akan di dampingi oleh 

kader dari setiap kecamatannya, bidan akan menyetujui atau tidak dalam 

pemasangan alat kontrasepsi seperti usia yang terlalu dini tidak 

diperkenankan memilih alat kontraspsi seperti IUD karna sistem reproduksi 

yang belum kuat. Dari hasil konseling yang dilakukan oleh bidan maka klien 

akan mendapat kertas yang diisi oleh bidan yang selanjutnya akan diproses 

untuk dilakukannya pemasangan alat kontrasepsi.

c. Tahap Akhir

Pada tahap ini klien akan dilakukan tindakan untuk pemasangan alat 

kontrasepsi yang telah dipilih sebelumnya, dengan ditandai bahwa 

menurunya  rasa kecemas yang dialami klien dalam pandangan tentang 

pengunaan alat kontrasepsi guna mengikuti program Kb dalam mencapai 

keluarga sejahtera.

Setelah informasi yang diberikan kepada klien , petugas harus 

memastikan kembali bahwa klien mulai memilki perspektif bahwa menuda 

kehamilan tidak membahayakan , mereka memilki rancangan dalam 
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membangun keluarga sejahtera serta berfikir realistis dank lien paham akan 

keputusan yang mungkin dapat dilaksanakan sesuai tujuan utama yang ia 

inginkan 

Klien mengambil makna dari proses konseling yang dilakukan guna 

mencapai kebutuhan akan sesuatu serta melakukan perubahan atas kesadaran 

dari diri klien.

B. Faktor Penghambat Dalam Proses Konseling Pada Pasangan Usia Subur 

Dalam Meminimalisir Kematin an Ibu Muda 

Dalam berjalannya proses konseling yang dilakukan oleh Bidan ada beberapa 

faktor penghambat dalam konseling antara lain :

Faktor individual keterikatan budaya merupakan faktor individual yang 

dibawa seseorang dalam melakukan interaksi. Pasangan usia subur (PUS) yang masih 

dibawah 20 tahun akan cenderung menutup diri, terlbih dengan orang asing dapat 

dilihat dari 

1. Faktor fisik atau kepekaan panca indera, usia dan seks (minimnya 

pengetahuan)

2. Sudut pandang terhadap nilai-nilai yang mereka percayai bahwa memilki anak 

banyak akan memperbanyak rezeki

3. Faktor sosial pada sejarah keluarga dan relasi, jaringan sosial. Seringkali 

mereka mendapat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan seingga 

mereka takut untuk mengunakan alat kotrasepsi yang memilki jangka waktu 

yang panjang
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4. Faktor yang berkaitan dengan interaksi dari tujuan dan harapan terhadap 

kehidupan yang layak 

5. Sikap terhadap interaksi yang tidak baik, suka metup diri dari lingkungan.

6. Sejarah hubungan yang tidak baik mengakibatkan melampiaskan terhadap 

anak

7. Faktor ekonomi yang menjadi alasan utama

8. Faktor situasi yang kurang mendukung

9. Susah untuk ditemui, kebanyakan engan untuk bertemu

10. Perpindahan topik bicara, sering kali pertemuan awal klien suka berpindah 

topik bicara karna mereka merasa tidak perlu membahas yang mereka angap 

hal sepele

11. Salah pengertian. Sering kali terjadi klien salah tangkap dari informasi yang 

diberikan oleh petugas.

12. Tidak terbuka

13. Memiliki pemikiran yang kurang maju

14. Pasrah dengan keadaan, tidak memilki motifasi/target dalam menjalankan 

hidup.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil wawancara dan analisis dari proses layanan konseling Pasangan 

Usia Subur (PUS) dalam pengunaan alat kontrasepsi Di Dinas Pengendalian 

Penududuk Dan Keluarga Berenca Kota Bandar Lampung, maka penulis simpulkan 

sebagai berikut:

1. Proses layanan konseling yang diberikan kepada Pasangan Usia Subur (PUS) 

dalam pengunaan alat kontrasepsi yang diberikan Bidan dengan tujuan dapat 

meminimalisir kematian ibu muda serta dalam pemilihan alat kontrasepsi 

yang tepat bagi dirinya dalam proses konseling yang dilakukan petugas harus 

memahami kebutuhan klien serta memberikan kesempatan kepada klien untuk 

mengemukakan pendapatnya sehingga petugas hanya menjadi fasilitator bagi 

klien.

2. Proses konseling yang diberikan kepada klien ada beberapa tahapan, tahapan 

awal dimulai dari PUS mengkonsultasikan masalah yang dihadapinya serta 

keluhan yang dialami tahap selanjutnya PUS mendapat informasi seputar 

penggunaan alat kontrasepsi baik segi kekurangan dan kelebihan kemudian 

PUS di cek kesehatannya setalh itu PUS mulai dipasang alat kontrasespi 

sesuai dengan pilihannya, dalam mencapai hasil yang maksimal dari setiap 

proses yang berjalan, dan secara tidak langsung dengan melakukan konseling 

maka petugas telah membantu klien dalam memutuskan atau memilih jenis 
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alat kontrrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan pilihannya. Serta dalam 

pemilihan alat kontrasepsi yang tepat bagi dirinya perlu adanya informasi 

kekurangan dan kelebihan dari alat kontrasepsi yang dipilih oleh konseli.

3. Proses layanan yang diberikan terhadap akseptor (klien) maka metode atau

pendekatan yang digunakan oleh bidan secara tidak langsung mengunakan 

pendekana humanistik, sebab mereka memberikan kesempatan kepada 

akseptor (klien) untuk menyelesaikan permasalahan dan bidan bertindak 

sebagai pengarah saja

4. Proses pemberian layanan konseling, bidan menemui beberapa hambatan yang 

dilami saat layanan konseling diberikan seperti klien engan bertemu dengan 

petugas, pemikiran yang masih awam, terkadang klien salah menangapi 

masukan dari petugas, klien terlalu tertutup, tempat yang kurang kondusif dan 

klien tidak tepat waktu.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian, sebagai 

tindak-lanjut dari hasil penelitian ini, maka penulis kemudian memberikan saran 

sebagai berikut :

1. Untuk Lembaga Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Bandar Lampung

a. Memperhatikan kegiatan dalam proses layanan konseling sehingga apa 

yang diharapkan oleh akseptor (klien) tercapai dengan baik.
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b. Lebih memperhatikan pendekatan atau teknik yang sesuai dengan prosedur 

konseling.

c. Menyediakan ruangan yang lebih tertutup agar klien merasa aman dalam 

mengungkapan permasalahannya

2. Untuk Akseptor ( klien) 

a. Bersungguh-sungguh dalam mengikuti setiap proses knseling yang 

diberikan petugas.

b. Menerima masukan yang diberikan oleh petugas.

c. Bersikap terbuka terhadap petugas, guna mencapai hasil yang maksimal.

d. Tidak berangapan bahwa layanan konseling tidak begitu penting.

e. Tidak menutup diri, sehingga petugas susah untuk bertemu.

3. Untuk Almamater Penulis

Melalui penelitian ini dapat dijadikan referensi/kajian keilmuan baru

khususnya bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas 

Islam Negri Raden Intan Lampung.
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Berbicara mengenai hukum Keluarga Berencana dalam islam , berarti berbicara 
mengenai Fiqh. Diaman hukum islam itu relatif dan tidak kaku pada satu hukum 
saja. Hukum akan berubah berdasarkan perubahan kondisi dan situasi 
seseorang.Dimana hukum yang berlaku bagi seseorang dalam keadaan sehat 
akan sangat berbeda dengan hukum yang berlaku dikala ia sakit. Bila suatu 
perbuatan kadang haram untuk dilakukan dalam waktu normal maka hukum 
tersebut kemungkinan akan berubah menjadi halal bila seseorang berada dalam 
keadaan terdesak (dharurah).

Kita mengenal Keluarga Berencana sebagai media yang dipakai untuk 
mencegah kehamilan.Hal tersebut yang paling sering diperdebatkan dalam 
Islam.
Hukum Keluarga Berencana dalam Mazhab Syafi’i dilihat dari 2 tujuan:

 KB permanen untuk membatasi keturunan (tahdῑd al-nasl)
Untuk merealisasikan program KB semacam ini maka pasien diharuskan alat 
kontrasepsi permanen. Dimana kemampuan seseorang untuk memiliki keturunan 
akan sirna.
KB yang semacam ini hukumnya haram,(1) sangat dilarang dalam agama, 
karena sangat menentang dengan tujuan dan inti dari sebuah pernikahan, yaitu 
untuk menciptakan keturunan sebanyak-banyaknya. Bahkan sangat menentang 
dengan anjuran rasulullah SAW dalam sebuah hadis yaitu:

القیامة یوم األنبیاء بكم مكاثر فإني الولود الودود تزوجوا

Artinya: “Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak
banyak karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya
kamu dihadapan para Nabi nanti pada hari kiamat” [Shahih Riwayat Ahmad, Ibnu 
Hibban dan Sa’id bin Manshur dari jalan Anas bin Malik]

 KB yang bertujuan untuk menertibkan keturunan (Tandhiimu al-nasl).
Demi terlaksananya program Keluarga Berencana semacam ini pasien 
diharuskan untuk mengikuti jenis kontrasepsi yang reversible, yaitu metode 
kontrasepsi yang dapat dihentikan setiap saat tanpa efek lama di dalam 
mengembalikan kesuburan atau kemampuan untuk memiliki anak lagi.

KB yang semacam ini memang tidak ada larangan khusus dalam syara’ 
sehingga mengharamkannya sebagaimana poin yang pertama, akan tetapi 
hukumnya makruh saja. Dan masih berada dalam ruang lingkup jawaz (boleh).

Contoh metode pencegah kehamilan yang pernah dilakukan di zaman Rasulullah 
SAW adalah ‘azl, yakni melakukan persetubuhan dimana ketika suami akan 



ejakulasi maka zakarnya dicabut dari vagina kemudian ia ejakuliasi dan zakarnya 
diluar vagina (2). Namun praktek ini tidak dilarang oleh Rasul sebagaimana yang 
terpahami dari hadis berikut:

الزبیر أبي عن أبي حدثني ھشام ابن یعني معاذ حدثنا المسمعي غسان أبو حدثني و
قال جابر عن

علیھ هللا صلى هللا نبي ذلك فبلغ وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول عھد على نعزل كنا
ینھنا فلم وسلم

(3)
Artinya: Dari Jabir berkata "Kami melakukan ‘azl di masa Rasulullah SAW, dan
Rasul mendengarnya tetapi tidak melarangnya”. (H.R Muslim).

Sedangkan metode-metode baru yang lazim dilakukan sekarang dan belum 
pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW membutuhkan kajian yang 
mendalam dan melibatkan ahli medis dalam menentukan kebolehan atau 
keharamannya.
Dewasa ini, penundaan kehamilan dan kelahiran anak biasanya terealisasi 
dengan penggunaan pil KB, penggunaan kondom bagi laki-laki atau spiral bagi 
wanita. Praktek ini dinilai lebih ramah dan tidak menimbulkan bahaya, baik 
penggunanya ataupun orang lain, termasuk sperma yang akan menjadi benih 
seorang anak. Praktek-praktek ini disamakan dengan ‘azalyang asal hukumnya 
adalah makruh.

Namun, apabila ‘azal diperlukan maka hukumnya mubah. Seperti halnya karena 
takut terhadap bahaya yang diakibatkan dari rasa sakit waktu melahirkan, suami 
ingin menjaga kecantikan istri atau agar istri tidak terlihat gemuk, takut 
pekerjaannya bertambah berat apabila terlalu banyak anak yang harus dinafkahi.
Apabila praktek-praktek ini tidak didasari alasan seperti diatas maka hukumnya 
adalah makruh.

Namun praktek-preaktek diatas bisa menjadi tidak diperbolehkan apabila 
dilandasi dengan niat dan alasan yang salah, seperti takut miskin, dan takut 
mengganggu pekerjaan orang tua. Dengan kata lain, penilaian tentang Keluarga
Berencanatergantung pada individu masing-masing.

Contoh lain adalah berkontrasepsi dengan maksud berkonsentrasi dalam 
berkarier atau supaya hidup senang atau hal-hal lain yang serupa dengan itu, 
sebagaimana yang dilakukan kebanyakan wanita zaman sekarang, maka hal itu 
tidak boleh. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat 
disimpulkan bahwa Keluarga Berencana diperbolehkandengan alasan-alasan 
tertentu, misalnya untuk menjaga kesehatan ibu, mengatur jarak di antara dua 



kelahiran, untuk menjaga keselamatan jiwa dan kesehatan.

Beberapa Ulama besar dalam mazhab Syafi’i memiliki pendapat yang tidak jauh 
berbeda tentang hukum pencegahan kehamilan, diantaranya adalah :

1. Imam Syibra Malisῑ, beliau membedakan antara yang mencegah kehamilan 
secara total dan yang mencegahnya secara kontemporer saja. Dimana yang 
pertama (permanen) dihukumi haram, sedangkan yang kedua (kontemporer) 
mubāh. Sama halnya dengan ‘azal yang hukumnya mubāh.

2. Imam Ramli, makruh hukumnya melakukan ‘azal meskipun dengan izin 
pasangan baik pasangan istri atau pun hamba sahayanya. Karena yang demikian 
merupakan \termasuk dalam bagian mencegah keturunan.(4)

3. Ibrahim al-Bajuri, haram menggunakan alat kontrasepsi yang dapat mencegah 
kehamilan secara permanen. Adapaun alat kontrasepsi yang bersifat temporer 
(sementara) maka hukumnya boleh tetapi makruh.(5)

4. Syaikh ‘Izzuddin bin Abdussalam, pernah menjawab sebuah pertanyaan 
mengenai hukum penggunaan obat untuk mencegah kehamilan, yaitu tidak boleh 
dan haram hukumnya (6)

5. Al-‘Imad bin yunus, beliau pernah ditanyakan mengenai hukum pencegahan 
kehamilan yang didasari oleh kemauan sesama pasangan yang merdekan, 
bolehkah menggunakan obat-obatan. Beliau menjawab tidak boleh. Sedangkan 
mengenai masalah pencegahan kehamilan yang tidak dilandasi dari kemauan 
kedua pihak pasangan beliau meberi fatwa yang sama dengan Syaikh ‘Izzuddin.(7)

Namun demikian, hukum diatas bukanlah harga mati, dimana setiap ummat 
harus mengikutinya dalam situasi dan keadaan apapun. Islam tentunya sangat 
mentolerir umatnya yang memiliki alasan tertentu dan tidak memiliki 
kesanggupan untuk mentaati hukum diatas. Misalnya, menggunakan alat 
kontrasepsi ini dengan alasan bahwa penyakit yang diderita ibu menimbulkan 
resiko yang lebih besar bila harus melahirkan lagi bahkan bisa berefek kepada 
kematian.

Dalam kondisi semacam ini, sang ibu seolah diharuskan untuk memilih satu dari 
2 (dua) opsi masalah yang berbeda. Di satu sisi ia harus kehilangan 
kemampuannya untuk melahirkan lagi sebagai efek dari penggunaan alat 
kontrasepsi permanen, atau ia harus kehilangan nyawanya dengan tetap 
mempertahankan produktifitasnya untuk dapat melahirkan lagi dan tidak 
mengikuti program KB.

Alasan ini tentunya memiliki pertimbangan sekaligus perhatian yang sangat 
besar dalam tatanan fikh, khususnnya dalam konteks fikh imam Syafi’i. 
Sehingga, penulis berasumsi bahwa kasus diatas bisa dikategorikan dalam 
bagian formulasi fikh (qaidah) imam syafi’i yang yang tertuang dalam satu qaidah 



Usul fikh yang berbunyi:

أخفھما ضررابارتكاب أعظمھما روعي مفسدتان تعارض اذا

Artinya: Apabila terjadi kontradiksi antara dua mafsadah (yang membahayakan)
dan saling mengancam, maka yang diperhatikan adalah (mengesampingkan)
yang paling besar bahayanya”.

Maka dalam kondisi yang semacam ini, syara’ memberikan solusi kepada ibu 
tersebut dengan memberikan dua opsi yang berbeda.Yaitu dengan memilih 
salah satu dari dua hal yang membahayakan dirinya, yaitu pilihan yang 
konsekwensinya paling ringan. Dalam hal ini tentunya seorang ibu akan sangat 
bijaksana bila ia megutamakan keselamatannya sendiri dengan merelakan
kehilangan produktifitasnya untuk melahirkan, dari pada harus membiarkan 
kemampuan tersebut sementara disisi lain akan mengancam jiwanya sendiri 
bahkan bisa mengakibatkan kematian.

Sementara itu bila pengunaan perangkat-perangkat penunda kehamilan dapat 
menyebabkan kemandulan, seperti vasektomi (metode ber-KB dengan cara 
memotong atau mengikat Vas Deferen yaitu saluran yang mengangkut sel 
sperma dari testis menuju vesikula seminalis) (8) yang dapat menjadikan 
seorang laki-laki tidak bisa menghasilkan sperma, Tubektomi (suatu kontrasepsi 
permanen untuk mencegah keluarnya ovum dengancara tindakan mengikat atau 
memotong pada kedua saluran tuba yang mampumenjadikan ovum yang matang 
tidak akan bertemu dengan sperma karena adanya hambatan pada tuban) (9). 
Dengan demikian maka,membalik rahim, dan lainnya, telah sepakat para ulama 
untuk mengharamkan praktek-praktek tersebut, apabila pelaku KB tersebut tidak 
dalam kondisi emergency (dharurah). Karena, mencegah keturunan atau 
menjadikan seseorang tidak bisa memiliki ketururnan termasuk dalam kategori 
merubah ciptaan Allah SWT,yakni merubah dari kondisi bisa hamil menjadi tidak 
bisa hamil. Selain itu, menjaga keturunan merupakan bagian tujuan dari legislasi 
hukum-hukum dalam islam (maqāshid al-syar’iyah) yang wajib dijaga.

Melihat dari aspek lain, KB juga bisa dihubungkan dengan beberapa masalah 
yang hampir menyerupainya, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para 
ulama dalam beberapa literature klasik. Yaitu, masalah hukum mematikan 
sperma setelah terjadinya penetrasi kedalam vagina.Yang lazim disebut 
dengan ilqā`u al-nuthfah.

Ilqā`ual-nuthfah merupakan suatu usaha untuk menghambat terjadinya 
pembuahan didalam rahim setelah terjadinya penetrasi (10). Usaha ini lebih 
dikenal dengan aborsi apabila usaha pencegahan tersebut terjadi setelah 
terbentuknya spermatozoa (nuthfah) menjadi segumpalan daging (‘alaqah) atau 



telah ditiupkannya ruh.

Beberapa ulama memberi pandangan mengenai masalah ini, yaitu:.

1. Imam Ramli, tidak diharamkan mematikan sperma atau janin selama belum
ditiupkan ruh kedalam janin tersebut.(11)

2. Imam Al-Ghazalῑ, haram karena sperma setelah menetap dalam rahim maka ia 
akan berubah menjadi ‘alaqah( segumpal daging), karena menurut beliau tindakan 
semacam ini tergolong kedalam jināyah. Semetara ‘azal tidaklah seperti 
demikian.(12)

3. Muhibbuththibri mengatakan, telah terjadi pebedaan pendapat diantara para 
ulama tentang hukum mematikan nuthfah sebelum sampai usia 40 hari. Ada yang 
berpendapat padanya tidak sebut hukum menggugurkan anak dan al-wa`du.dan 
ada juga yang mengatkan bahwa nuthfah tersebut tetap dihormati sehingga tidak 
boleh melakukan usaha-usaha untuk merusaknya setelah nuthfah tersebut menetap 
dalam rahim. Sementara ‘azal tidak dilarang karena pencegahan kehamilan dengan 
cara ‘azal terjadi sebelum menetap dalam rahim.(13)

4. Imam Al-Zarkasyi, dalam komentar beberapa ulama fuzala`, Al-
karasibiy pernah berkata: Aku bertanya kepada Abu bakar Bin Abi Sa’id Al-
Furatiy tentang seseorang yang memberi obat untuk menggugurkan kandungan 
hamba sahayanya. Maka ia menjawab selama yang digugurkan tersebut masih 
berbentuk nuthfah maka dibolehkan. (14)

5. Abu Ishāk Al-Marwazῑ, (Mazhab Hanafi) berpandangan lain, menurutnya 
bahwasanya boleh bagi seorang majikan (sayyid) memberikan obat-obatan kepada 
amah-nya untuk menggugurkan janin yang ada dalam kandungannya selama 
masih berbentuk ‘alaqah atau mudhghah (15). Namun ada kemungkinan bahwa 
kebolehan ini hanya diperuntukkan kepada sayyid yang memiliki hamba, dengan 
tujuan supaya miliknya terjaga.

6. Sulaiman Al-Bujairimi, Pendapat yang mu’tamad (pendapat yang menjadi 
pegangan dalam mazhab syafi’i) adalah tidak diharamkan. Yang haram hanyalah 
mematikan segumpalan daging yang telah ditiupkan ruh. (16)

Dapat disimpulkan bahwasanya mencegah kehamilan dengan alat
kontrasepsi hukumnya makruh, bila dilakukan dengan tujuan menertipkan 
keturunan (Tanzim al-nasl). Dan haram hukumnya jika untuk memutuskan 
keturunan (Tahdidu al-nasl). Sementara bila menggunnakan alat kontrasepsi 
yang cara kerjanya dengan mengkonsumsi obat-obatan yang dapat 
menggugurkan kandungan atau janin yang telah ditiupkan ruhnya maka sepakat 
Ulama mazhab syafi’i mengharamkannya.

------------
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Terapi Eksistensial Humanistik 

1. Pengertian 

Terapi eksistensial humanistik adalah terapi yang sesuai dalam memberikan 

bantuan kepada klien. Karena teori ini mencakup pengakuan eksistensialisme terhadap 

kekacauan, keniscayaan, keputusasaan manusia kedalam dunia tempat dia bertanggung 

jawab atas dirinya1.   

Menurut kartini kartono dalam kamus psikologinya mengatakan bahwa terapi 

eksistensial humanistik adalah salah satu psikoterapi yang menekankan pengalaman 

subyektif  individual kemauan bebas, serta kemampuan yang ada untuk menentukan 

satu arah baru dalam hidup.2 

Sedangkan menurut W.S Winkel, Terapi Eksistensial Humanistik adalah 

Konseling yang menekankan implikasi – implikasi dan falsafah hidup dalam 

menghayati makna kehidupan manusia di bumi ini. Konseling Eksistensial Humanistik 

berfokus pada situasi kehidupan manusia di alam semesta, yang mencakup tanggung 

jawab pribadi, kecemasan sebagai unsur dasar dalam kehidupan batin. Usaha untuk 

menemukan makna diri kehidupan manusia, keberadaan dalam komunikasi dengan 

manusia lain, kematian serta kecenderungan untuk mengembangkan dirinya 

semaksimal mungkin.3 

                                                 
1 Gerald Corey, Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi, ( Bandung : PT. Eresku, 1995) hal 56 
2 Kartini Kartono dan Dali Golo, Kamus psikologi, hal 17 
3 W.S Winkel,Bimbingan dan praktek Konseling dan Psikoterapi, (Jakarta: PT. Gramedia. 1987) Hal 383 
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Terapi eksistensial tidak terikat pada salah seorang pelopor, akan tetapi  

eksistensial memiliki banyak pengembang, tetapi yang populer adalah Victor Frankl, 

Rollo May, irvin Yalom, James Bugental, dan Medard Boss. Eksistensialisme 

bersama-sama dengan psikologi humanistik, muncul untuk merespon dehumanisasi 

yang timbul sebagai efek samping dari perkembangan industri dan urbanisasi 

masyarakat. Pada waktu itu banyak orang membutuhkan kekuatan untuk 

mengembalikan sense of humannes disamping untuk memecahkan masalah-masalah 

yang berkaitan dengan kebermaknaan hidup, khususnya yang berkaitan dengan upaya 

menghadapi kehancuran, isolasi, dan kematian.4 

Konsep-konsep Utama Terapi Eksistensial Humanistik 

a. Pandangan tentang Manusia 

Terapi Eksistensial humanistik berfokus pada kondisi manusia. Pendekatan ini 

terutama adalah suatu sikap yang menekankan pada pemahaman atas manusia alih-

alih suatu sistem tehnik-tehnik yang digunakan untuk mempengaruhi klien. 

Eksistensial humanistik berasumsi bahwa manusia pada dasarnya memiliki potensi-

potensi yang baik minimal lebih banyak baiknya dari pada buruknya. Terapi 

eksistensial humanistik memusatkan perhatian untuk menelaah kualitas-kualitas 

insani, yakni sifat-sifat dan kemampuan khusus manusia yang terpateri pada 

eksistensial manusia, seperti kemampuan abstraksi, daya analisis dan sintesis, 

imajinasi, kreatifitas, kebebasan sikap etis dan rasa estetika. 

                                                 
4 Departemen Pendidikan Nasional, Modul Bimbingan dan Konseling PLPG Kuota 

2008(Surabaya:Unesa,2008),hal.16 



Terapi eksistensial humanistik berfokus pada kondisi manusia. Pendekatan ini 

terutama adalah suatu sikap yang menekankan pada pemahaman atas manusia alih-

alih suatu sistem tehnik-tehnik yang digunakan untuk mempengaruhi klien. Oleh 

karena itu, pendekatan eksistensial humanistik bukan justru aliran terapi, bukan 

pula suatu teori tunggal yang sistematik suatu pendekatan yang mencakup terapi-

terapi yang berlainan yang kesemuanya berlandaskan konsep-konsep dan asumsi-

asumsi tentang manusia.  

Pendekatan eksistensial humanistik mengembalikan pribadi kepada fokus 

sentral, memberikan gambaran tentang manusia pada tarafnya yang tertinggi. Ia 

menunjukkan bahwa manusia selalu ada dalam proses pemenjadian dan bahwa 

manusia secara sinambung mengaktualkan dan memenuhi potensinya. Pendekatan 

eksistensial humanistik secara tajam berfokus pada fakta-fakta utama keberadaan 

manusia, kesadaran diri, dan kebebasan yang konsisten.5 

Menurut teori dari Albert Ellis yang berhubungan dengan eksistensi manusia. 

Ia menyatakan bahwa manusia bukanlah makhluk yang sepenuhnya ditentukan 

secara biologis dan didorong oleh naluri-naluri. Ia melihat sebagai individu sebagai 

unik dan memiliki kekuatan untuk menghadapi keterbatasan-keterbatasan untuk 

merubah pandangan-pandangan dan nilai-nilai dasar dan untuk mengatasi 

kecenderungan-kecenderungan menolak diri-sendiri. Manusia mempunyai 

kesanggupan untuk mengkonfrontasikan sistem-sistem nilainya sendiri dan 

menindoktrinasi diri dengan keyakinan-keyakinan, gagasan-gagasan dan nilai yang 

berbeda, sehingga akibatnya, mereka akan bertingkah laku yang berbeda dengan 

cara mereka bertingkah laku dimasa lalu. Jadi karena berfikir dan bertindak sampai 
                                                 
5 Gerald Corey, Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi,....hal 84 



menjadikan dirinya bertambah, mereka bukan korban-korban pengondisian masa 

lalu yang positif.6 

Berdasar pendapat Ellis diatas, maka dapat diambil pengertian, bahwa setiap 

individu mempunyai kemampuan untuk merubah dirinya dari hal-hal yang 

diterimanya. Manusia mempunyai kesanggupan untuk mempertahankan 

perasaannya sendiri dan dapat memberikan ajaran kembali kepada dirinya melalui 

keyakinan, pendapat, dan hal-hal yang penting lainnya. 

Disini pendekatan eksistensial humanistik adalah mengembalikan potensi-

potensi diri manusia kepada fitrahnya. Pengembangan potensi ini pada dasarnya 

untuk mengaktualisasikan diri klien dan memberikan kebebasan klien untuk 

menentukan nasibnya sendiri dan menanamkan pengertian bahwa manusia pada 

fitrahnya bukanlah hasil pengondisian atau terciptanya bukan karena kebetulan. 

Manusia memiliki fitrah dan potensi yang perlu dikembangkan. 

2. Tujuan Eksistensial Humanistik 

Tujuan mendasar eksistensial humanistik adalah membantu individu menemukan 

nilai, makna, dan tujuan dalam hidup manusia sendiri. Juga diarahkan untuk 

membantu klien agar menjadi lebih sadar bahwa mereka memiliki kebebasan untuk 

memilih dan bertindak, dan kemudian membantu mereka membuat pilihan hidup yang 

memungkinkannya dapat mengaktualisasikan diri dan mencapai kehidupan yangb 

bermakna.7 

                                                 
6 Gerald Corey, Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi, hal  242 
7 Departemen Pendidikan Nasional, Modul Bimbingan dan Konseling PLPG Kuota 

2008(Surabaya:Unesa,2008),h.17 



Menurut Gerald Corey terapi eksistensial humanistik bertujuan agar klien 

mengalami keberadaanya secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan 

potensi-potensi serta sadar bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan 

kemampuannya. Terdapat tiga karakteristik dari keberadaan otentik, menyadari 

sepenuhnya keadaan sekarang, memilih bagaimana hidup pada saat sekarang, dan 

memikul tanggung jawab untuk memilih. Pada dasar nya terapi eksistensial adalah 

meluaskan kesadaran diri klien, dan karenanya meningkatkan kesanggupan pilihannya, 

yakni menjadi bebas dan bertanggung jawab atas arah hidupnya.8   

3. Ciri-ciri Eksistensial Humanistik9  

Adapunciri-ciri dari terapi eksistensial humanistik adalah sebagai berikut: 

1. Eksistensialisme bukanlah suatu aliran melainkan suatu gerakan yang memusatkan 

penyelidikannya manusia sebagai pribadi individual dan sebagai ada dalam dunia 

(tanda sambung menunjukkan ketakterpisahan antara manusia dan dunia). 

2. Adanya dalil-dalil yang melandasi yaitu 

a. Setiap manusia unik dalam kehidupan batinnya, dalam mempersepsi dan 

mengevaluasi dunia, dan dalam bereaksi terhadap dunia 

b. Manusia sebagai pribadi tidak bisa dimengerti ddalam kerangka fungsi-fungsi 

atau unsur-unsur yang membentuknya. 

c. Bekerja semata-mata dalam kerangka kerja stimulus respons dan memusatkan 

perhatian pada fungsi-fungsi seperti penginderaan, persepsi, belajr, dorongan-

                                                 
8 Gerald Corey, Teori dan Praktek  Konseling dan Psikoterapi, Hal 54 
9 Henryk Misiak&Virginia Staudt sexton, Psikologi Fenomenologi,Eksistensial dan Humanistik,(Bandung:Refika 

Aditama,2005) Hal 93-94 



dorongan, kebiasaan-kebiasaan, dan tingkah laku emosional tidak akan mampu 

memberikan sumbangan yang berarti kepada pemahaman manusia 

3. Berusaha melengkapi, bukan menyingkirkan dan menggantikan orientasi-orientasi 

yang ada dalam psikologi 

4. Sasaran eksistensial adalah mengembangkan konsep yang komperehensif tentang 

manusia dan memahami manusia dalam keseluruhan realitas eksistensialnya, 

misalnya pada kesadaran, perasaan-perasaan, suasana-suasana perasaan, dan 

pengalaman-pengalaman pribadi individual yang berkaitan dengan keberadaan 

individualnya dalam dunia dan diantara sesamanya. Tujuan utamanya adalah 

menemukan kekuatan dasar, tema, atau tendensi dari kehidupan manusia, yang 

dapat dijadikan kunci kearah memahami manusia. 

5. Tema-temanya adalah hubungan antar manusia, kebebasan, dan tanggung jawab, 

skala nilai-nilai individual, makna hidup, penderitaan, keputus asaan, kecemasan 

dan kematian. 

4. Tema–tema dan Dalil–dalil Utama Eksistenisal  

Dalil 1 : kesadaran Diri 

Manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari diri yang menjadikan dirinya 

mampu melampaui situasi sekarang dan membentuk basis bagi aktivitas-aktivitas 

berpikir dan memilih yang khas manusia. 

Kesadaran diri itu membedakan manusia dari makhluk-makhluk lain.manusia 

bisa tampildi luar diri dan berefleksi atas keberadaannya. pada hakikatnya, semakin 

tinggi kesadaran diri seseorang, maka ia semakin hidup sebagai pribadi atau, 



sebagaimana dinyatakan oleh Kierkegaard, “Semakin tinggi kesadaran, maka semakin 

utuh diri seseorang.” Tanggung jawab berlandaskan kesanggupan untuk sadar. Dengan 

kesadaran, seseorang bisa menjadi sadar atas tanggung jawabnya untuk memilih. 

Sebagai mana dinyatakan oleh May (1953).”Manusia adalah makhluk yang bisa 

menyadari dan oleh karenanya, bertanggung jawab atas keberadaannya.” 

Dengan demikian, meningkatkan kesadaran berarti meningkatkan kesanggupan 

seseorang untuk mengalami hidup secara penuh sebagai manusia. Pada inti keberadaan 

manusia, kesadaran membukakan kepada kita bahwa : 

1. Kita adalah makhluk yang terbatas, dan kita tidak selamanya mampu mangaktualkan 

potensi-potensi. 

2. Kita memiliki potensi mengambil atau tidak mengambil tindakan. 

3. Kita memiliki suatu ukuran pilihan tentang tindakan-tindakan yang akan diambil, 

karena itu kita menciptakan sebagian dari nasib kita sendiri. 

4. Kita pada dasarnya sendirian, tetapi memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan 

orang lain; kita menyadari bahwa kita terpisah, tetapi juga terkait dengan orang lain. 

5. Makna adalah sesuatu yang tidak diperoleh begitu saja, tetapi merupakn hasil dari 

pencarian kita dan penciptaan tujuan kita yang unik. 

6. Kecemasan ekstensial adalah bagian hidup yang esensial Sebab dengan 

meningkatnya kesadaran kita atas keharusan mamilih, maka kita mengalami 

peningkatan tanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi tindakan memilih. 

7. Kecemasan timbul dari penerimaan ketidak pastian masa depan. 



8. Kita bisa mengalami kondisi-kondisi kesepian, ketidakbermaknaan, kekosongan, rasa 

berdosa, dan isolasi, sebab kesadaran adalah kesanggupan yang mendorong kita 

untuk mengenal kondisi-kondisi tersebut. 

Kesadaran bisa dikonseptualkan dengan cara sebagai berikut ; umpamakan 

anda berjalan di lorong yang dikedua sisinya terdapat banyak pintu. Bayangkan bahwa 

anda bisa membuka beberapa pintu, baik membuka sedikit ataupun membuka lebar-

lebar. Barangkali, jika anda membuka satu pintu, anda tidak akan menyukai apa yang 

anda temukan di dalamnya -menakutkan atau menjijikkan-. Dilain pihak, Anda bisa 

menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi oleh keindahan. Anda mungkin berdebat 

denagan diri sendiri, apakah akan mebiarkan pintu itu tertutup atau membuka. 

Penulis percaya, kita bisa memilih meningkatkan kesadaran atau mengurangi 

pengenalan diri kita. Penulis menyaksikan pergulatan antara hasrat yang bertentangan 

dalam hampir setiap pertemuan terapi. Karena kesadaran diri terdapat pada akar 

kebanyakan kesanggupan manusia yang lainnya, maka putusan untuk meningkatkan 

kesadaran diri adalah fundamental bagi pertumbuham manusia. Berikut ini adalah 

daftar dari beberapa pemunculan kesadaran yang dialami orang, Baik dalam konseling 

individual maupun dalam konseling kelompok: 

1. Mereka menjadi sadar bahwa dalam usaha yang nekat untuk dicintai, mereka 

sebenarnya kehilangan pengalaman dicintai. 

2. Mereka melihat, bagaimana mereka menukarkan keamanan yang diperoleh dari 

kebergantungan dengan kecemasan-kecemasan yang menyertai pengambilan 

putusan untuk diri sendiri. 



3. Mereka mengakui, bagaimana mereka berusaha mengingkari berbagai 

ketidakkonsistenan diri mereka sendiri, dan bagaimana mereka menolak apa-apa 

yang ada didalam diri sendiri, yang mereka anggap tidak bisa diterima. 

4. Mereka mulai melihat bahwa identitas diri mereka terlambat pada penentuan orang 

lain, yakni mereka lebih suka mencari persetujuan dan pengukuhan dari orang lain 

dari pada mencari pengukuhan dari diri sendiri. 

5. Mereka belajar bahwa diri mereka dengan berbagai cara dibiarkan menjadi tawanan 

pengalaman-pengalaman dan putusan-putusan masa lampau. 

6. Mereka menemukan sejumlah besar faset pada diri mereka sendiri, dan menjadi 

sadar bahwa denagn merepresi sisi keberadaan yang lainnya. Misalnya, jika mereka 

merepresi tragedi, berarti mereka menutup diri dari kesenangan; jika mengingkari 

kebenncian, berarti mereka mengingkari kesanggupan untuk mencintai; jika mereka 

mengusir sifat-sifat buruk, berarti mereka mengusir sifat-sifat baiknya sendiri. 

7. Mereka bisa belajar bahwa mereka tidak bisa mengabaikan masa depan maupun 

masa lampau, sebab mereka bisa belajar dari masa lampau; dan dengan memahami 

masa lampau, mereka bisa membentuk masa depan. 

8. Mereka dapat menyadari bahwa mereka dirisaukan oleh ajal dan kematian sehingga 

mereka tidak mampu menghargai kehidupan. 

9. Mereka mampu menerima keterbatasan-keterbatasan, tetapi tetap merasa pantas, 

sebab mereka mengerti bahwa mereka tidak perlu menjadi sempurna untuk merasa 

pantas. 



10. Mereka bisa mengakui bahwa mereka gagal untuk hidup pada saat sekarang 

karena dikuasai oleh masa lampau maupun oleh rencana masa depan , atau karena 

mencoba mengerjakan terlalu banyak hal sekaligus. 

Dalam pengertian yang sesungguhnya, peningkatan kesadaran diri yang 

mencakup kesadaran atas alternatif-alternatif, motivasi-motivasi,faktor-faktor yang 

membentuk pribadi, dan atas tujuan pribadi-pribadi, adalah tujuan segenap konseling. 

Bagaimanapun, penulis tidak percaya bahwa tugas terapis adalah mencari orang-orang 

yang tidak sadar dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka perlu meningkatkan 

kesadaran diri. Boleh jadi orang-orang tersebut merasa puas dan sedikitpun tidak 

berminat pada pembangkitan kesadaran. Apabila seseorang memang datang untuk 

mendapat terapi, atau mencari pengalaman kelompok, atau meminta penyuluhan, 

maka persoalannya lain sekali. 

Penulis juga percaya, adalah tugas terapis untuk menunjukkan kepada klien 

bahwa harus ada pengorbanan untuk peningkatan kesadaran diri. Dengan menjadi 

lebih sadar, klien akan lebih sulit untuk “Kembali ke rumah lagi”. Kekurang tahuan 

atas kondisi diri bisa jadi memberikan kepuasan bersama perasaan mati sebagian. 

Akan tetapi, dengan membuka pintu ke dunia diri, maka orang itu dapat diharapkan 

akan berjuang lebih ulet serta memiliki kemampuan untuk mendapat lebih banyak 

pemenuhan. 

Dalil 2 : kebebasan dan Tanggung Jawab 

Manusia adalah makluk yang menentukan diri, dalam arti bahwa dia memiliki 

kebebasan untuk memilih diantara alternatif-alternatif. Karena manusia pada dasarnya 



bebas, maka ia harus bertanggung jawab atas pengarahan hidup dan penentuan 

nasibnya sendiri. 

Pendekatan ekstensial meletakkan kebebasan, determinasi diri, keinginan, dan 

putusan pada pusat keberadaan manusia. Jika kesadaran dan kebebasan dihapus dari 

manusia, maka dia tidak lagi hadir sebagai manusia, sebab kesanggupan-kesanggupan 

itulah yang memberinya kemanusiaan. Pandangan ekstensial adalah bahwa individu, 

dengan putusan-putusannya, membentuk nasib dan mengukir keberadaannya sendiri. 

Seseorang menjadi apa yang diputuskannya, dan dia harus bertanggung jawab atas 

jalan hidup yang ditempuhnya. Tillich mengingatkan, “Manusia benar-benar menjadi 

manusia hanya saat mengambil putusan.”, Sartre mengatakan, “Kita adalah pilihan 

kita.” Nietzsche menjabarkan kebebasan sebagai “kesanggupan untuk menjadi apa 

yang memang kita alami.”. ungkapan Kierkegaard,”memilih diri sendiri”, menyiratkan 

bahwa seseorang bertanggung jawab atas kehidupan dan keberadaannya. Sedangkan 

Jaspers menyebutkan bahwa “kita adalah makhluk yang memutuskan”. 

Kebebasan adalah kesanggupan untuk meletakkan perkembangan di tangan 

sendiri dan untuk memilih diantara alternatif-alternatif. Tentu saja, kebebasan 

memiliki batas-batas, dan pilihan-pilihan dibatasi oleh faktor-faktor luar. Akan tetapi, 

kita memang memiliki unsur memilih. Kita tidak sekadar dipantulkan ke sana kemari 

seperti bola-bola biliar. Sebagaimana dinyatakan oleh May (1961,hlm 41-42), “Betapa 

pun besarnya kekuatan-kekuatan yang menjadikan manusia sebagi korban, mnausia 

memiliki kesanggupan untuk mengetahui bahwa dirinya menjadi korban, dan dari situ 

dia bisa mempengaruhi dengan cara tertentu, bagaimana dia memperlakukan nasibnya 

sendiri”. Fiktor Frankl tak putus-putusnya menekankan kebebasan dan tanggung jawab 



manusia. Seperti dinyatakan oleh Frankl (1959,hlm.122),”Hidup terutama berarti 

memikul tanggung  jawab untuk menemukan jawaban yang tepat bagi masalah-

masalahnya dan untuk menunaikan tugas-tugas yang terus-menerus diberikannya 

kepada masing-masing indivudu”. Hal yang tidak pernah bisa direbut dari manusia 

adalah kebebasannya. Kita setidaknya bisa memilih sikap dalam perangkat keadaan 

yang bagaimanapun. Kita adalah makhluk yang menentukan diri sendiri untuk menjadi 

apa yang kita pilih. 

Barangkali soal utama dalam konseling dan psikoterapi adalah kebebasan dan 

tanggung jawab. Tema eksistensial inti adalah bahwa kita menciptakan diri. Dengan 

pengambilan pilihan-pilihan, kita menjadi arsitek masa kini dan masa depan kita 

sendiri. Sebenarnya, kita “di hukum” untuk bebas dan untuk mengalami kecemasan 

yang menyertai kebebasan memilih untuk diri kita sendiri. Para eksistenisalis tidak 

melihat dasar bagi konseling dan psikoterapi tanpa pengakuan atas kebebasan dan 

tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing individu. Tugas terapis adalah 

membantu kliennya dalam menemukan cara-cara klien sama sekali menghindari  

penerimaan kebebasannya, dan mendorong klien itu untuk belajar menanggung resiko 

atas keyakinannya terhadap akibat penggunaan kebebasannya. Yang jangan dilakukan 

adal;ah melumpuhkan klien dan membuatnya bergantung secara neurotik pada terapis. 

Terapis perlu mengajari klien bahwa dia bisa mulai membuat pilihan meskipun klien 

boleh jadi telah menghabisakn sebagian besar hidupnya untuk melarikan diri dari 

kebebasan memilih. 

Dalil 3 :keterpusatan dan kebutuhan akan orang lain 



Setiap individu memiliki kebutuhan untuk memelihara keunikan dan 

keterpusatannya, tetapi pada saat yang sama ia memiliki kebutuhan untuk keluar dari 

dirinya sendiri dan untuk berhubungan dengan orang lain serta dengan alam. 

Kegagalan dalam berhubungan dengan orang lain dan dengan alam menyebabkan ia 

kesepian, mengalami alienasi, keterasingan, dan depersonalisasi. 

Kita masing-masing memiliki kebutuhan yang kuat untuk menemukan suatu 

diri, yakni menemukan identitas pribadi kita. Akan tetapi, penemuan kita 

sesungguhnya bukanlah suatu proses yang otomatis; ia membutuhkan keberanian. 

Secara paradoksal kita juga memiliki kebutuhan yang kuat untuk keluar dari 

keberadaan kita. Kita membutuhkan hubungan dengan keberadaan-keberadaan yang 

lain. Kita harus memberikan diri kita kepada orang lain dan terlibat dengan mereka. 

Banyak penulis eksistensial yang membahas kesepian, ketidakmantapan di suatu 

lingkungan atau kebiasaan, dan keterasingan, yang bisa dilihat sebagai kegagalan 

untuk mengembangkan ikatan dengan sesama dan dengan alam. Kegagalam ini 

menjadi masalah yang gawat bagi orang yang tinggal didalam masyarakat industri 

dan perkotaan, yang dalam usahanya yang nekat untuk melarikan diri dari kesepian, 

ia menjadi pribadi yang outer-directed dalam kerumunan yang kesepian sebagaimana 

dikatakan oleh Riesman. Sebagai akibat dari kekosongan dan kehampaan batin dan 

kekurangan rasa ada, ia mencoba menenggelamkan diri kedalam massa yang anonim. 

Keberanian untuk ada 

 Usaha menemukan inti dan belajar bagimana hidup dari dalam memerlukan 

keberanian. Kita berjuang untuk menemukan, untuk menciptakan, dan untuk 

memelihara inti dari ada kita. Salah satu ketakutan terbesar dari klien  adalah akan 



tidak menemukan inti diri dan substansi, dan menemukan kenyataan bahwa mereka 

hanyalah refleksi-refleksi penghargaan orang lain atas diri mereka. 

Pengalaman kesendirian 

 Para eksistensialis berdalil bahwa bagian dari kondisi manusia adalah 

pengalaman kesendirian. Bagaimana kita bisa memperoleh kekuatan dari pengalaman 

melihat kepada diri sendiri dan dari merasakan kesendirian dan keterpisahan. Rasa 

terisolasi muncul ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa bergantung pada orang 

lain dalam mengukuhkan diri, yakni kita sendirilah yang harus memberikan makna 

kepada hidup kita, kita sendir yang menetapkan bagimana kita akan hidup, kita 

sendiri yang harus menemukan jawaban-jawaban, dan kita sendiri yangharus 

memutuskan apakah kita akan menjadi sesuatu atau tidak menjadi sesuatu. Jika kita 

tidak sanggup menoleransi diri ketika kita mengalami kesendirian, bagaimana 

mungkin kita mengharapkan orang lain bisa diperkaya oleh kehadiran kita. Sebelum 

kita memiliki jalinan hubungan yang kuat dengan orang lain, kita terlebih dahulu 

harus memiliki jalinan hubungan dengan diri kita sendiri. Kita harus belajar 

mendengarkan diri kita sendiri. Kita terlebih dahulu  harus mampu berdiri tegak 

sendirian sebelum berdiri disamping orang lain. 

Pengalaman keberhubungan 

 Manusia adalah makhluk yang relasional, dalam arti bahwa manusia bergantung 

pada hubungan dengan sesamanya. Manusia memiliki kebutuhan untuk menjadi orang 

yang berarti dalam dunia orang lain, dan kita butuh akan perasaan bahwa kehadiran 

orang lain penting dalam dunia kita. 

Dalil 4 : Pencarian makna 



 Salah satu karakteristik yang khas pada manusia adalah  perjuanganya untuk 

marasakan arti  dan maksud hidup. Manusia pada dasarnya selalu dalam pencarian 

makna dan identitas pribadi. 

Terapis harus menaruh kepercayaan terhadap kesanggupan klien dalam 

menemukan sistem nilai yang bersumber pada dirinya sendiri dan yang 

memungkinkan hidupnya bermakna. Klien tidak diragukan lagi akan bingung dan 

mengalami kecemasan  sebagai akibat tidak adanya nilai-nilai yang jelas. 

Kepercayaan terapis terhadap klien adalah variabel yang penting dalam mengajari 

klien agar mempercayai kesanggupannya sendiri dalam menemukan sumber nilai-

nilai baru dari dalam dirinya. 

Dalil 5 : Kecemasan sebagai syarat hidup 

 Kecemasan adalah suatu karakteristik dasar manusia. Kecemasan tidak perlu 

merupakan sesuatu yang patologis, sebab ia bisa menjadi suatu tenaga motivasional 

yang kuat untuk pertumbuhan. Kecemasan adalah akibat dari kesadaran atas tanggung 

jawab untuk memilih. 

 Sebagai karakteristik manusia yang mendasar, kecemasan adalah reaksi terhadap 

ancaman. Kecemasan menyerang inti keberadaan. Kecemasan darasakan ketika 

keberadaan diri terancam. 

 Bentuk kecemasan eksistensial adalah fungsi dari penerimaan atas kesendirian 

meskipun bisa menemukan hubungan yang bermakna dengan orang lain, pada 

dasarnya tetap sendirian. Kecemasan eksistensial juga muncul dari perasaan bersalah 

yang dialami apabila gagal mengaktualkan potensi-potensi yang dimiliki. 



 Kecemasan adalah bahan konseling yang produktif, baik konseling individual 

maupun konseling kelompok. Jika klien tidak mengalami kecemasan, maka 

motivasinya untuk berubah akan rendah. Kecemasan dapat ditransformasikan kedalam 

energi yang dibutuhkan untuk bertahan untuk menghadapi resiko bereksperimen 

dengan tingkah laku baru. Terapis dan klien bisa mengeksplorasi kemungkinan bahwa, 

meskipun  keluar dari  pola-pola yang  melumpuhkan  dan  pembangunan  gaya  hidup  

baru bisa menghasilkan kecemasan untuk sementara, karena klien lebih merasa puas 

dengan cara-cara yang lebih baru dalam mengada, kecemasan akan berkurang. Karena 

klien mulai dapat mempercayai diri, maka kecemasan sebagai akibat dugaan akan 

datangnya bencana menjadi berkurang.10  

Dalil 6 : Kesadaran atas kematian dan Non-ada 

 Kesadaran atas kematian adalah kondisi manusia yang mendasar yang memberikan 

makna kepada hidup. Para eksistensialis tidak memandang kematian secara negatif. 

Menurut mereka, karakteristik yang khas pada manusia adalah kemampuannya untuk 

memahami konsep masa depan dan tak bisa dihindarkannya kematian. Justru 

kesadaran atas akan terjadinya ketiadaan memberikan makna kepada keberadaan, 

sebab hal itu menjadikan setiap tindakan manusia itu berarti. 

 Para eksistensialis mengungkapkan bahwa hidup memiliki makna karena 

memiliki pembatasan waktu. Jika kita memiliki keabadian untuk mengaktualkan 

potensi kita, maka tidak akan ada hal yang mendesak. Karena kita bersifat lahiriah, 

bagaimanapun kematian menjadi pendesak bagi kita agar meenganggap hidup dengan 

serius. Mengingkari bahwa kematian tidak dapat dihindarkan membatasi kemungkinan 

kayanya hidup. Hal itu tidak berarti bahwa hidup dalam teror kematian terus-menerus 
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adalah hidup yang sehat, juga tidak berarti bahwa kita harus tenggelam dalam 

pemikiran tentang kematian. Pesan yang terkandung adalah, karena kita bersifat 

terbatas, waktu kini menjadi penting bagi kita. Waktu kini amat berharga karena hanya 

itulah yang benar-benar menjadi milik kita. 

Dalil 7 : Perjuangan untuk Aktualisasi diri 

 Manusia berjuang untuk aktualisasi diri, yakni kecenderungan untuk menjadi apa 

saja yang mereka mampu. 

 Setiap orang memiliki dorongan bawaan untuk menjadi seorang pribadi, yakni 

mereka memiliki kecenderungan ke arah pengembangan keunikan dan ketunggalan, 

penemuan identitas pribadi, dan perjuangan demi aktualisasi potensi-potensinya 

secara penuh. Jika seseorang mampu mengaktualkan potensi-potensinya sebagai 

pribadi, maka dia akan mengalami kepuasan yang paling dalam yang bisa dicapai 

oleh manusia, sebab demikianlah alam mengharapkan mereka berbuat. 

  Dalam upaya meciptakan psikologi humanistik yang berfokus pada “ bisa 

menjadi seseorang” , Maslow merancang suatu studi yang menggunakan subjek-

subjek yang terdiri darinorang-orang yang mengaktualkan diri. Beberapa ciri yang 

ditemukan oleh Maslow (1968,1970) pada orang yang mengaktualkan diri itu adalah : 

1. Kesanggupan menoleransi dan bahkan menyambut ketidak tentuan dalam hidup 

mereka 

2. Penerimaan tehadap diri sendiri dan orang lain 

3. Kespontanan dan kreativitas 

4. Kebutuhan akan privasi dan kesendirian 

5. Kesanggupan menjalin hubungan interpersonal yang mendalam dan intens 



6. Perhatian yang tulus tehadap orang lain 

7. Memiliki rasa humor keterarahan terhadap diri sendiri ( kebalikan dari 

kecenderungan untuk hidup berdasarkan pengharapan terhadap orang lain) 

5. Fungsi dan Peran Terapis 

 Dalam pandangan eksistensialis tugas utama dari seorang terapis adalah 

mengeksplorasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketakberdayaan, 

keputusasaan, ketakbermaknaan, dan kekosongan eksistensial serta berusaha 

memahami keberadaan klien dalam dunia yang dimilikinya. May (1981), memandang 

bahwa tugas terapis bukanlah untuk merawat atau mengobati konseli, akan tetapi 

diantaranya adalah membantu klien agar menyadari tentang apa yang sedang mereka 

lakukan, dan untuk membantu mereka keluar dari posisi peran sebagai korban dalam 

hidupnya dalam keberadaanya di dunia11: “Ini adalah saat ketika pasien melihat 

dirinya sebagai orang yang terancam, yang hadir di dunia yang mengancam dan 

sebagai subyek yang memiliki dunia”.  

  Frankl (1959), menjabarkan peran terapis bukanlah menyampaikan kepada klien 

apa makna hidup yang harus diciptakannya, melainkan mengungkapkan bahwa klien 

bisa menemukan makna, bahkan juga dari penderitaan. Dengan pandangannya itu 

Frankl bukan hendak menyebarkan aroma yang pesimistik dari filsafat eksistensial, 

melainkan mengingatkan bahwa penderitaan manusia (aspek-aspek tragis dan negatif 

dari hidup ) bisa diubah menjadi prestasi melalui sikap yang diambilnya dalam 

menghadapi penderitaan itu. Frankl juga menekankan nbahwa orang-orang bisa 

menghadapi penderitaan, perasaan berdosa, kematian, dan dalam konfrontasi, 
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menantang penderitaan, sehingga mencapai kemenangan. Ketidak bermaknaan dan 

kehampaan eksistensial adalah masalah-masalah utama yang harus dihadapi dalam 

proses terapiutik.12 

6. Proses dan  Teknik Konseling Eksistensial humanistik13 

Proses konseling eksistensial humanistik menggambarkan suatu bentuk aliansi 

terapeutik antara konselor dengan konseli. Konselor eksistensial mendorong 

kebebasan dan tanggung jawab, mendorong klien untuk menangani kecemasan, 

keputusasaan, dan mendorong munculnya upaya-upaya untuk membuat pilihan yang 

bermakna. Untuk menjaga penekanan pada kebebasan pribadi, konselor perlu 

mengekspresikan nilai-nilai dan keyakinan mereka sendiri, memberikan arahan, 

menggunakan humor, dan memberikan sugesti dan interpretsai dan tetap memberikan 

kebebasan pada klien untuk memilih sendiri manakah diantara alternatif-alternatif 

yang telah diberikan. 

Untuk dapat memahami sepenuhnya perasaan dan pikiran konseli tentang isu-isu 

kematian, isolasi, putus asa dan rasa bersalah, konselor perlu melibatkan dirinya dlam 

kehidupan konseli. Untuk mencapai kondisi seperti itu, konselor harus 

mengkomunikasikan empati, respek, atau penghargaan, dukungan, dorongan, 

keterbukaan, dan kepedulian yang tulus. Sepanjang proses konseling, konselor harus 

mendengarkan dengan sungguh-sungguh sehingga mereka dapat memahami 

pandangan-pandangan konseli kemudian kemudian membantunya mengekspresikan 

ketakutan-ketakutannya dan mengambil tanggung jawab bagi kehidupannya sendiri.  
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Program perlakuan dapat diakhiri jika konseli telah mampu untuk 

mengimplementasikan kesadaran tentang diri mereka dan mengarahkan dirinya untuk 

mencapai hidup yang lebih bermakna. Kondisi ini memungkinkan konseli 

menemukan  jalan mudah untuk mengaktualisasikan diri. 

Teknik utama eksistensial humanistik pada dasarnya adalah penggunaan pribadi 

konselor dan hubungan konselor-konseli sebagai kondisi perubahan. Namun 

eksistensial humanistik juga merekomendasikan beberapa teknik (pendekatan) khusus 

seperti menghayati keberadaan dunia obyektif  dan subyektif klien, pengalaman 

pertumbuhan simbolik ( suatu bentuk interpretasi dan pengakuan dasar tentang 

dimensi-dimensi simbolik dari pengalaman yang mengarahkan pada kesadaran yang 

lebih tinggi, pengungkapan makna, dan pertumbuhan pribadi).   

Pada saat terapis menemukan keseluruhan dari diri klien, maka saat itulah proses 

terapeutik berada pada saat yang terbaik. Penemuan kreatifitas diri terapis muncul 

dari ikatan saling percaya dan kerjasama yang bermakna dari klien dan terapis. 

Proses konseling oleh para eksistensial meliputi tiga tahap yaitu: 

1. Tahap pertama, konselor membantu klien dalam mengidentifikasi dan 

mengklarifikasi asumsi mereka terhadap dunia. Klien diajak mendefinisikan cara 

pandang agar eksistensi mereka diterima. Konselor mengajarkan mereka 

bercermin pada eksistensi mereka dan meneliti peran mereka dalam hal 

penciptaan masalah dalam kehidupan mereka. 

2. Pada tahap kedua, klien didorong agar bersemangat untuk lebih dalam meneliti 

sumber dan otoritas dari system mereka. Semangat ini akan memberikan klien 



pemahaman baru dan restrukturisasi nilai dan sikap mereka untuk mencapai 

kehidupan yang lebih baik dan dianggap pantas. 

3. Tahap ketiga berfokus pada untuk bisa melaksanakan apa yang telah mereka 

pelajari tentang diri mereka. Klien didorong untuk mengaplikasikan nilai barunya 

dengan jalan yang kongkrit. Klien biasanya akan menemukan kekuatan untuk 

menjalani eksistensi kehidupanya yang memiliki tujuan. Dalam perspektif 

eksistensial, teknik sendiri dipandang alat untuk membuat klien sadar akan pilihan 

mereka, serta bertanggungjawab atas penggunaaan kebebasan pribadinya. 

 

B. Putus Asa 

1. Pengertian 

Putus asa adalah hilangnya harapan dan cita-cita. Boleh jadi putus asa itu terjadi 

karena kurangnya harta dan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Maka terjadilah 

ketegangan, lalu timbul kekesalan dan keputusasaan  terhadap rahmat dan karunia 

Tuhan.14  

Putus asa adalah sikap yang membunuh perasaan seseorang. Putus asa akan 

menjadikan seseorang ltidak semangat tidak ada motivasi untuk menjadi yang lebih 

baik.15 Menurut Yose Rizal putus asa adalah tindakan yang justru meninggalkan 
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rahmat Allah, suatu tindakan yang membuat diri semakin jauh dari Allah, karena 

termasuk orang yang tidak yakin akan pertolongan Allah.16 

 Keputusasaan berhubungan erat dengan keinginan dan cita-cita, dengan suatu 

rencana dan tujuan yang hendak dicapai. Ketika seseorang hidup dengan harapan akan 

kenyamanan, kenikmatan serta ketenangan hati dan pikiran, kemudian tiba-tiba ia 

dihadapkan pada masalah-masalah, maka secara alamiah ia akan merasakan benturan 

psikologis dalam dirinya.17 Keputusasaan berhubungan dengan berbagai kesulitan. 

Cobaan-cobaan hidup adalah lumrah. Berbagai kesulitan  dan cobaan-cobaan hidup 

menuntut kesabaran. Sedangkan kesabaran adalah senjata ampuh untuk berbagai 

masalah terutama untuk menjaga agar tidak terjadi keputusasaan.18  

 Keputusasaan juga sangat erat hubungannya dengan sesuatu yang hendak tercapai 

atau sesuatu yang belum tercapai atau diperkirakan tidak mungkin tercapai. Semua itu 

terkait dengan waktu. Sebuah keinginan, cita-cita belum tercapai atau belum bisa 

terjadi karena adalah belum waktunya. Konotasi waktu disini menyangkut usaha 

maksimal manusia dan ketentuan Tuhan. 

Setiap peristiwa apapun yang menimpa kita belum tentu mengakibatkan respon 

yang sama karena ketahanan diri dan kualitas kesehatan jiwa masing-masing individu 

berbeda. Bagi orang yang memiliki ketahanan diri yang kuat maka kekecewaan, marah 

dan putus asa dapat ditunda dalam waktu yang cukup lama sedangkan bagi mereka 

yang lemah ketahanan dirinya maka kekecewaan, marah dan putus asa begitu mudah 

muncul. 
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 Persoalan keputusasaan sering terjadi dalam diri seorang yang cenderung 

pragmatis, materialistik dan jauh dari tuntunan agama. Ketika harta, jabatan dan status 

sosial lebih menjadi tujuan utama dalam hidup, mengejar dan berjuang habis-habisan 

bersamaan keimanan kepada Allah sangatlah tipis maka lebih berpotensi mudah putus 

asa. Putus asa bagaikan racun yang paling keras menggerogoti sekujur tubuh dan 

merusak seluruh organ tubuh dalam. 

Jika seseorang merasa bahwa dirinya mendapat tekanan hingga batas 

ketidaksanggupan untuk dipikulnya maka semua yang ada di hadapannya menjadi 

hampa, ia merasa yang dilakukan tidak membawa perubahan apapun sehingga ia 

berputus asa. Putus asa merupakan sifat buruk pada diri kita jika ditimpa musibah 

menjadi kehilangan gairah untuk hidup, kehilangan gairah untuk bekerja & beraktifitas 

sehari-hari, timbul perasaan sedih, merasa bersalah, lambat berpikir, menurunnya daya 

tahan tubuh, mudah jatuh sakit karena yang ada hanyalah pandangan kosong seolah 

terhimpit oleh beban yang sangat berat berada dipundaknya sehingga putus asa 

meracuni kehidupan. 'Manusia tidak jemu memohon kebaikan dan jika mereka ditimpa 

malapetaka dia menjadi putus asa dan putus harapan.' QS. Fushilat : 49. 

2. Faktor –faktor yang menyebabkan putus asa 

Dalam hidup manusia putus asa seringkali menimpa pada sebagian masyarakat , 

karena pada dasarnya setiap orang dari berbagai lapisan masyarakat berpotensi untuk 

mengalami putus asa, adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya putus 

asa ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal19.  

                                                 
19 Samsul munir Amin.Haryanto Alfandi, Kenapa Harus Stress, (Jakarta:Bumi Aksara,2007),h al 47 



1. Faktor internal adalah bersumber di dalam diri kita sendiri yaitu lemahnya 

ketahanan diri , tantangan dan faktor utama yang mampu memancing respon dari 

dalam diri seseorang. Misalnya kualitas kepribadian dan kondisi emosi seseorang, 

perilaku, maupun kebiasaan. Contohnya, seseorang yang mengalami rasa takut 

yang berlebihan, perasaan takut ang terjadi dalam diri seseorang adalah manusiawi 

dan suatu hal yang wajar, bahkan dbisa dikatakan tidak normal bila seseorang tidak 

memiliki perasaan takut sama sekali. Ketakutan manusia itu bermacam-macam, 

seperti takut pada binatang buas, takut miskin, takut bahaya kelaparan, takut tidak 

dicintai dan dihormati orang lain, takut pada kejahatan, takut kehilangan harta, 

takut kehilangan kedudukan atau jabatan, takut kehilangan orang-orang yang 

dicintai, takut  tertimpa bencana atau musibah, takut pada siksa dan ancaman 

Tuhannya, dan lain sebagainya. 

Semua bentuk takut yang menyusup kedalam jiwa seseorang dapat membebani jiwa 

dan pikiran seseorang sehingga jiwanya akan tertekan dan menimbulkan konflik 

batin yang pada akhirnya akan memunculkan putus asa.20 

2. Faktor eksternal yaitu faktor penyebab putus asa yang berasal dari luar diri 

seseorang. Faktor eksternal ini dapat berupa cobaan dan ujian yang datang dari 

Allah. Yang secara umum cobaan yang datang dalam kehidupan manusia dapat 

terbagi menjadi dua macam cobaan, yakni cobaan yang berupa kebaikan dan 

cobaan yang berupa keburukan. Dalam kitan dengan hal ini Al Qur’an 

menjelaskan21: 
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Artinya: Tiap-tiap yang berjiwa merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan 

keburukan dan kebaikan sebagai cobaan ( yang sebenar-benarnya). Dan hanya 

kepada kamilah kamu dikembalikan. (QS.Al-Anbiya:35) 

  Berbagai cobaan dan persoalan yang menimpa kehidupan manusia yang 

bersifat buruk atau yang dipandang tidak baik inilah yang merupakan faktor dan 

penyebab munculnya putus asa pada diri seseorang.22 

a. Tertimpa musibah 

Bagi hidup manusia ujian dan cobaan adalah sesuatu yang tidak dapat 

dihindari. Kesedihan, kesulitan, kematian, kecelakaan, bala, dan bencana akan 

datang silih berganti mendatangi kehidupan, tanpa terelakkan da tidak dapat 

dihindari. Adanya berbagai macam cobaan tersebut apabila tidak ditanggapi 

secara positif (dengan bersabar) dapat menjadikan tekanan batin, ketegangan 

kegelisahan, kesedihan, bahkan menimbulkan putus asa. 

b. Masalah ekonomi 

Kondisi sosial ekonomi yang tidak sehat misalnya pendapatan jauh lebih 

rendah dari pengeluaran, kebangkrutan usaha, soal warisan, dan sebagainya. 

Problem keuangan sangat berpengaruh pada keadaan jiwa seseorang dan 

seringkali masalah ekonomi ini merupakan faktor yang membuat seseorang 

mengalami stres dan putus asa. 

c. Faktor keluarga 
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  Adapun yang dimaksud disisni adalah faktor penyebab putus asa yang 

dialami anak-anak yang disebabkan kondisi keluarga yang tidak baik. Misalnya, 

kurang atau putus komunikasi diantara anggota keluarga, masalah ekonomi 

orang tua, kesibukan orang tua untuk bekerja sehinga anak kurang mendapatkan 

perhatian dari orang tua23 

d. Lain-lain 

  Faktor kehidupan lainnya yang dapat menimbulkan putus asa antara lain 

bencana alam, pemerkosaan, kehamilan diluar nikah, kecelakaan yang 

menyebabkan cacat fisik, dan sebagainya. 

 

3. Gejala-gejala yang menunjukkan sikap putus asa 

Adapun dalam hal perilaku orang yang mengalami putus asa lebih mudah untuk 

dikenali, Seseorang yang mengalami putus asa memiliki gejala-gejala sebagai 

berikut24: 

1. Perasaan kurang mampu, rendah diri, atau mencela diri sendiri 

2. Berkurangnya efektifitas dan produktivitas di sekolah, pekerjaan maupun dirumah 

3. Berkurangnya konsentrasi, perhatian, atau kemampuan untuk berfikir jernih 

4. Kehilangan minat atau kemampuan menikmati setiap aktivitas yang sebelumnya 

menyenangkan 

5. Bersikap pesimistis terhadap masa depan. 
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6. Menyesali peristiwa masa lampau atau mengasihani diri sendiri. 

Sedangkan menurut Dadang Hawari seseorang yang mengalami putus asa 

menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Kurang semangat dalam menjalani hidup. 

2. Membatasi diri dalam aktivitas yang menyenangkan, dan merasa bersalah atau 

menyesali tindakan-tindakannya dimasa lampau. 

3. Perasaan lamban dan lesu. 

4. Menarik diri dari pergaulan sosial. 

5. Penurunan aktivitas atau produktivitas dirumah, disekolah,atau dipekerjaan. 

6. Penurunan perhatian atau konsentrasi, atau kurang mampu berfikir secara jernih. 

7. Mudah merasa sedih, mudah menangis, dan kurang suka berbicara, apabila 

dibandingkan dengan keadaan biasanya. 

4. Cara mengatasi putus asa dan  menguatkan ketahanan diri  

Tekanan eksternal dalam kehidupan sehari-hari bisa memberikan dampak positif 

bagi anda maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, Berhentilah untuk 

mengeluh, lakukanlah apa yang anda bisa lakukan. Kedua, Bersyukurlah dengan 

kehidupan anda yang sekarang. Ketiga, Memohonlah pertolongan Allah dengan sholat 

dan sabar maka hal itu memberikan kekuatan ketahanan diri anda sehingga seberat 

apapun tekanan itu, kegagalan dalam usaha, bisnis, karier dan perjuangan hidup, tidak 

akan membuat anda putus asa dalam mengarungi kehidupan. Ketaqwaan anda kepada 



Allah yang menjadikan anda kuat dalam menghadapi tekanan kehidupan sebesar 

apapun sehingga bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Al Qur’an QS. Ath Thalaq ayat 4 yang berbunyi25: 

 

 

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya 

kemudahan dalam segala urusannya. (QS. Ath-Thalaq : 4). 

5. Dampak dan akibat berputus asa 

Putus asa adalah salah satu gejala gangguan kesehatan jiwa yang mempunyai 

dampak cukup serius dan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup seseorang. Bukan 

hanya pada sisi psikis(kejiwaan)nya saja, namun putus asa juga mempunyai dampak 

yang sangat buruk bagi kesehatan fisik (jasmaniah) seseorang. Dalam kaitannya 

dengan hal ini, Achdiat Agus mengatakan bahwa salah satu akibat yang dapat 

ditimbulkan dari putus asa adalah keadaan keterpurukan kesehatan fisik dan mental 

yang dapat membuat seseorang menjadi tidak semangat dalam menjalani hidup atau 

bahkan bunuh diri.  

Adapun dampak atau akibat yang ditimbulkan akibat putus asa adalah sebagai 

berikut : 

1. Dampak putus asa secara fisik 

Pada orang yang putus asa memiliki dampak yang sangat buruk bagi 

kesehatan fisik , sebab seseorang yang berputus sasa sistem tubuh bagian dalam 

mengalami perubahan untuk mengatasi tekanan jiwa atau depresi. Secara fisik 
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hilangnya sistem kekebalan tubuh, sehingga mudah untuk terserang penyakit, 

seperti darah tinggi, sakit kepala, pusing sebelah, dan gangguan pencernaan. 

Kondisis pikiran yang tegang dan kekacauan pikiran yang berlangsung lama juga 

dapat menimbulkan stroke, pingsan, atau bahkan bunuh diri.26 

2. Dampak putus asa secara psikis 

Adapun secara psikis (kejiwaan) orang yan berputus asa akan menjadi nervous 

dan kekhawatiran yang kronis, sehingga mereka sering menajdi mudah marah tanpa 

sebab, tidak bisa rileks, ragu-ragu dalam bertindak, tidak mampu mengambil 

keputusan dengan cepat dan tepat, dan sering melakukan kesalahan diluar 

kesadarannya.27 

Pada kondisi yang tidak stabil, seseorang akan kehilangan motivasi dan tujuan 

hidupnya, selalu dalam kecemasan dan kehampaan tiada makna dalam 

kehidupannya. Pada tahap selanjutnya kondisi ini dapat memunculkan putus asa 

yang menjurus pada tindakan bunuh diri. 

Dari sudut pandang islam, Hamdani Bakran Adz-Dzaki mengatakan akibat 

buruk yang akan ditimbulkan oleh sikap, sifat dan perilaku yang tidak sehat secara 

psikologis adalah padam dan lenyapnya Nur Ilahiyah.28  

Akan tetapi bila kekuatan optimis itu berada dalam diri seseorang, maka hidup 

akan lebih bermakna. Sebagaimana Nabi Ya’qub As yang tak kenal lelah dan putus 

asa dalam penantian dan pencarian beliau terhadap Nabi Yusuf putra kesayangan 

beliau.29  
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27 Jaws leevalentine,pure power, Terj.Refina Inariasari,(Jakarta:Buana Ilmu Populer,2005),hal 63 
28 Muhammad Taqi Al Mudarrisi, Jangan stress karena cobaan,.... hal 25 
29 Departemen Agama RI,Al Qur’an dan terjemahnya, (Surabaya : Al Hidayah,1971) hal 362 



َيا َبِنيَّ اذَْهُبواْ فََتَحسَُّسواْ ِمن ُيوُسَف َوأَِخيِه َوالَ َتْيأَُسواْ ِمن رَّْوِح اللِّه ِإنَُّه الَ َيْيأَُس ِمن رَّْوِح اللِّه ِإالَّ الْقَـْوُم                     
 ُرونَالْكَاِف

 

Artinya :  Hai anak-anakku, Pergilah kamu, Maka carilah berita tentang Yusuf 

dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 

tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir". (QS. Yusuf : 87) 

kepada kekuasaan dan kelapangan rahmatnya, serta tidak mengetahui bahwa 

Allah mempunyai kebijaksanaan yang sempurna dan kasih sayang yang halus pada 

hamba-hambanya. Sehingga apabila mereka tidak berhasil memperoleh apa yang 

mereka inginkan, seperti menyingkirkan mala petaka/mengambil manfaat, maka 

mereka membunuh dirinya sendiri karena bersedih dan berduka cita. 

Adapun orang yang benar-benar beriman, tidak akan dibuat berputus asa oleh 

musibah dan kesusahan dari rahmat Tuhannya dan bahwa dia akan melapangkan 

kesusahannya.30 

 

C. Terapi Eksistensial Humanistik dalam menangani siswa putus asa.  

 Ada beberapa latar belakang yang mendasari sehingga pemberian kegiatan konseling 

perlu diberikan bagi siswa yang bermasalah khususnya siswa putus asa. 

1. Latar Belakang Perlunya Terapi Eksistensial Humanistik bagi siswa putus asa 

 Siswa putus asa merupakan anak yang mengalami gangguan psikis, baik hal tersebut 

disebabkan oleh faktor intern maupun ekstern. Jika seseorang merasa bahwa dirinya 

mendapat tekanan hingga batas ketidaksanggupan untuk dipikulnya maka semua yang ada 

di hadapannya menjadi hampa, ia merasa yang dilakukan tidak membawa perubahan 

                                                 
30 Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Terjemah Jilid 13 (Semarang, Toha Putra),hal 50 



apapun sehingga ia berputus asa. Putus asa merupakan sifat buruk pada diri kita jika 

ditimpa musibah menjadi kehilangan gairah untuk hidup, kehilangan gairah untuk bekerja 

dan beraktifitas sehari-hari, timbul perasaan sedih, merasa bersalah, karena yang ada 

hanyalah pandangan kosong seolah terhimpit oleh beban yang sangat berat berada 

dipundaknya sehingga putus asa meracuni kehidupanya.  

Akan tetapi bila kekuatan optimis itu berada dalam diri seseorang, maka hidup akan 

lebih bermakna. Sebagaimana Nabi Ya’qub As yang tak kenal lelah dan putus asa dalam 

penantian dan pencarian beliau terhadap Nabi Yusuf putra kesayangan beliau seperti yang 

telah disebutkan dalam Al Quran Surat Yusuf ayat 87 

نَُّه الَ َيْيأَُس ِمن رَّْوِح اللِّه ِإالَّ الْقَـْوُم         َيا َبِنيَّ اذَْهُبواْ فََتَحسَُّسواْ ِمن ُيوُسَف َوأَِخيِه َوالَ َتْيأَُسواْ ِمن رَّْوِح اللِّه إِ            
 الْكَاِفُرونَ

Artinya:  

“ Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya 

dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari 

rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir". 

 

 Oleh karena itu, diperlukan proses konseling yang akan membantunya dalam 

mengatasi hal tersebut, maka konseling yang digunakan menggunakan Terapi 

Eksistensial Humanistik karena dirasa cocok untuk siswa putus asa yang di dalam Terapi 

Eksistensial Humanistik terdapat tehnik-tehnik yang sesuai bila dilakukan proses 

konseling.  

2. Latar Belakang Perlunya Konseling Bagi Orang Bermasalah Antara Lain:  



a. Latar belakang psikologis yang mencakup masalah perkembangan individu, masalah 

perbedaan individu, masalah kebutuhan individu, dan masalah penyesuaian individu 

tersebut. 

b. Faktor sosial kultural adalah perubahan perubahan interaksi sosial dan perkembangan 

budaya yang terjadi di masyarakat akibat kemajuan ilmu dan teknologi sehingga 

setiap individu akan bersaing dalam kehidupan bermasyarakat, untuk itu siswa putus 

asa membutuhkan terapi. 

3. Tehnik dan Pendekatan Bagi siswa putus asa 

a. Tehnik 

  Dalam usaha untuk memahami masalah yang dialami oleh anak putus asa, 

maka perlu ditetapkan tehnik yang sesuai untuk mempermudah proses terapi antara 

lain dengan observasi, wawancara, pertemuan dengan orang-orang yang ada 

disekitarnya. 

  Dalam menangani siswa putus asa dengan menggunakan observasi untuk 

mendiagnosis masalah yang dialami dan hasilnya akan berguna bagi kebutuhan siswa 

putus asa tersebut. 

b. Pendekatan  

Sebenarnya pendekatan yang digunakan untuk menangani siswa putus asa 

sama dengan untuk menangani anak-anak yang lainnya namun yang lebih cocok 

adalah dengan menggunakan eksistensial humanistik. Karena eksistensial humanistik 

mencakup pengakuan eksistensialisme terhadap kekacauan, keniscayaan, keputusasaan 

manusia kedalam dunia tempat dia bertanggung jawab atas dirinya31.  Dari beberapa 

terapi yang terdapat di dalam prognosis maka peneliti dan yang melaksanakan terapi 
                                                 
31 Gerald Corey, Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi, ( Bandung : PT. Eresku, 1995) hal 56 



menggunakan terapi eksistensial humanistik yang terdapat beberapa asumsi dasar 

diantaranya: kesadaran diri, bertanggung jawab atas pengarahan hidup dan penentuan 

nasibnya sendiri, mau membuka diri, menyadarkan klien bahwa hidup ini mempunyai 

makna, mengaktualisasikan diri sesuai dengan kemampuannya. 

4.  Pelaksanaan Terapi Eksistensial Humanistik 

Langkah pertama yaitu menunjukkan kepada klien bahwa ia kurang memiliki 

kesadaran diri, klien tidak boleh larut dalam kesedihannya. Manusia memiliki 

kesanggupan untuk menyadari diri yang bisa menjadikan dirinya mampu melampaui 

situasi sekarang dalam artian klien harus berusaha untuk memecahkan masalah tersebut. 

Langkah kedua yaitu menyadarkan klien untuk bertanggung jawab atas 

pengarahan hidup dan penentuan nasibnya sendiri. Menyadarkan klien untuk bertanggung 

jawab dalam memecahkan masalahnya dan klien mempunyai kebebasan untuk memilih 

alternatif tindakan yang dilakukan dan bersedia mengambil resiko apabila ia mengambil 

tindakan tersebut. 

Langkah ketiga yaitu mendorong klien agar ia mau membuka diri dalam arti tidak 

menutup diri dari pergaulan. Menyadarkan klien bahwa kita masih membutuhkan orang 

lain dalam situasi apapun, terutama dlam menghadapi masalah. Jangan memendam kalau 

memang kita tidak bisa lagi bertahan. 

Langkah keempat yaitu menyadarkan klien bahwa hidup ini mempunyai makna. 

Salah satu karakteristik yang khas pada manusia adalah perjuanganya untuk mersakan arti 

dan maksud hidup. 



Langkah kelima yaitu mendorong klien untuk mengaktualisasikan diri sesuai 

dengan kemampuannya. Jika klien mampu mengaktualisasikan potensi-potensi maka ia 

akan mengalami kepuasan yang paling dalam dari diri sendiri.  
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Lampiran I

KERANGKA OBSERVASI

No  Perihal Keterangan

1. Proses layanan konseling pada Pasangan 
Usia Subur(PUS) dalam pengunaan alat 
kontrasepsi di Dinas Pengendalian 
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota 
Bandar Lampung.

1. Melihat proses konseling yang 
diberikan PLKB

2. Alat kontrasepsi yang tepat 
bagi PUS

3. Menberikan arahan terhadap 
masalah dalam pemilihan alat 
kontrasepsi

4. Memberikan informasi yang 
jelas terhadap PUS



Pedoman wawancara

A.
1. Bagaimana latar belakang berdirinya dinas pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana kota bandar lampung?

2. Apa visi, misi, dan tujuan di dirikannya dinas pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana kota bandar lampung?

3. Bagaimana structural pengurusan dan program  kerja di dinas pengendalian 

penduduk dan keluargaberencana kota bandar lampung?

4. Brapa jumlah angkota plkb yang ada di dinas pengendalian penduduk kota 

bandar lampung?

5. Dengan lembaga apa saja dinas pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana bekerja sama dalam membantu penyelesaian masalah pada pus?

6. Latar belakang pendidikan plkb, sehingga ia dijadikan petugas lapangan 

mengingat perlu pendekatan khusus untuk pus itu sendri?

7. Kegiatan apa saja yang dilakukan dinas pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana dalam mengatasi permasalahan pus?

B.

1.kegiatan pasa saja yang dilakukan plkb dalam mengupayakan pus untuk 

mengikuti kb?

2. Dengan metode konseling seperti apa yang efektif bagi pus?

3. Dalam proses konseling pendekatan apa yang biasanya digunakan?



4. Apakah dalam pengunaan alat kontrasepsi dapat memberikan pengaruh terhadap 

pus itu sendiri?

5. Adakah efek dari pengunaan alatkontrasepsi terhadap kesehatan pus?

6.apakah dengan pemasangan alat kontrasepsi merupaan jalan satu-satunya dalam 

menyelesaikan permasalah pus itu sendiri?

7. Dalam pelaksanaan konseling pada pus ada atau tidak kendala /hambatan yang 

ditemui?

C

1. Kegiatan apa yang dilakukan dinas pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana kota bandar lampung bagi diri anda?

2. Apakah kegiatan-kegiatan tersebut membantu anda?

3. Sudah tepat atau belum kegiatan-kegiatan yang diberikan tersebut?

4. Apa tujuan yang ibu harapkan setelah dilakukan proses layanan konseling?

5. apakah dari layanan konsling dapat memberikan solusi dalam mengatsi 

permasalahan?



Pengunaan Alat Kontrasepsi Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang di 

inginkan. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk 

mencegah ataupun menunda kehamilan. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa KB dapat 

diartikan dalam dua pengertian. Hal ini sama halnya bahwa KB ada dua macam yaitu:

1. Tahdid An-nasl(pembatasan kelahiran) adalah suatu program nasional yang dijalankan 

pemerintah untuk mengurangi populasi penduduk, karena diasumsikan pertumbuhan 

populasi penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan barang dan jasa. KB dalam hal 

ini didasarkan pada teori populasi menurut Thomas Robert Malthus.

2. Tanzhim An-nasl(pengaturan kelahiran) adalah aktivitas individual untuk mencegah 

kehamilan (man’u al-hamli) dengan berbagai cara dan sarana (alat). Misalnya dengan 

kondom, IUD, pil KB, dan sebagainya.

Pada dasarnya prinsip kerja kontrasepsi adalah meniadakan pertemuan antara sel telur (ovum) 

dengan sel mani (sperma) dengan cara :

1)   Menekan keluarnya sel telur (ovum)

2)   Menghalangi masuknya sperma ke dalam alat kelamin wanita sampai mencapai ovum

3)   Mencegah nidasi

  Kontrasepsi sederhana dengan alat

a.    Kondom

Kondom merupakan salah satu pilihan untuk mencegah kehamilan yang sudah populer di 

masyarakat. Kondom adalah suatu kantung karet tipis, biasanya terbuat dari lateks, tidak berpori, 

dipakai untuk menutupi penis yang berdiri (tegang) sebelum dimasukkan ke dalam liang vagina. 



Kondom sudah dibuktikan dalam penelitian di laboratorium sehingga dapat mencegah penularan 

penyakit seksual, termasuk HIV/AIDS

Manfaat pemakaian kontrasepsi kondom :

1. Efektif bila digunakan dengan benar

2. Tidak mengganggu produksi ASI

3. Tidak mengganggu kesehatan klien

4. Tidak mempunyai pengaruh sistemik

5. Murah dan dapat dibeli secara umum

6. Tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatah khusus

7. Metode kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsi lainnya harus ditunda

b.    Diafragma

Diafrgma adalah kap berbentuk bulat cembung, terbuat dari lateks(karet) yang di insersikan ke 

dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks.

Jenis kontrasepsi diafragma :

1)   Flat spring (flat metal band)

2)   Coil spring (coiled wire)

3)   Arching spring)

Cara kerja kontrasepsi diafragma :Menahan sperma agar tidak mendapatkan akses mencapai 

saluran alat reproduksi bagian atas (uterus dan tuba falopi) dan sebagai alat tempat spermisida.

Manfaat kontrasepsi diafragma :

1. Efektif bila digunakan dengan benar

2. Tidak mengganggu produksi ASI

3. Tidak mengganggu hubungan seksual karena telah terpasang sampai 6 jam sebelumnya



4. Tidak mengganggu kesehatan klien

5. Tidak mengganggu kesehatan sistemik

c.    Spermisida

Spermisida adalah bahan kimia (biasanya non oksinol-9) digunakan untuk menon-aktifkan atau 

membunuh sperma.

Jenis kontrasepsi spermasida :

a)   Aerosol

b)   Tablet vaginal, suppositoria, atau dissolvablefilm

c)   Krim

Cara kerja kontrasepsi spermisida: Menyebabkan sel membrane sperma terpecah, memperlambat 

pergerakan sperma dan menurunkan kemampuan pembuahan sel telur.

Manfaat kontrasepsi spermisida :

1. Efektif seketika (busa dan krim)

2. Tidak mengganggu produksi ASI

3. Bisa digunakan sebagai pendukung metode lain

4. Tidak mengganggu kesehatan klien

5. Tidak mempunyai pengaruh sistemik

6. Mudah digunakan

7. Meningkatkan lubrikasi selama hubungan seksual

8. Tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan khusus

KB Suntik



Kontrasepsi suntikan adalah cara untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan melalui 

suntikan hormonal 

1.   KB Suntik 1 bulan (kombinasi): Adalah 25 mg Depo medroksiprogestreon asetat dan 5 mg 

esestradiol sipionat yang diberikan injeksi I.m sebulan sekali (Cyclofem). Dan 50 mg roretindron 

enantat dan 5mg Estradional Valerat.

Keuntungan menggunakan KB Suntik

-Praktis, efektif dan aman dengan tingkat keberhasilan lebih dari 99%.

- Tidak membatasi umur

- Obat KB suntik yang 3 bulan sekali (Progesteron saja) tidak mempengaruhi ASI dan cocok 

untuk ibu menyusui

Kerugian menggunakan KB Suntik

- Di bulan-bulan pertama pemakaian terjadi mual, pendarahan berupa bercak di antara masa haid, 

sakit kepala dan nyeri payudara

- Tidak melindungi dari IMS dan HIV AIDS

Indikasi:

- Wanita usia 35 tahun yang merokok aktif

- Ibu hamil atau diduga hamil

- Pendarahan vaginal tanpa sebab

- Penderita jantung, stroke, lever, darah tinggi dan kencing manis

- Sedang menyusui kurang dari 6 minggu

- Penderita kanker payudara



2.   KB Suntikan 3 bulan.

Depo Depo-provera ialah 6-alfa-metroksiprogesteron yang digunakan untuk tujuan kontrasepsi 

parenteral, mempunyai efek progesterone yang kuat dan sangat efektif. Obat ini termasuk obat 

depot. Noristerat termasuk dalam golongan kontrasepsi ini. Mekanisme kerja kontrasepsi ini 

sama seperti kontrasepsi hormonal lainnya. Depo-provera sangat cocok untuk program 

postpartum oleh karena tidak mengganggu laktasi.

Keuntungan KB suntik 3 bulan

-        Resiko terhadap kesehatan kecil.

-        Tidak berpengaruh pada hubungan suami istri

-        Tidak di perlukan pemeriksaan dalam

-        Jangka panjang

-        Efek samping sangat kecil

-        Klien tidak perlu menyimpan obat suntik

Kerugian KB suntik 3 bulan

1. Gangguan haid. Siklus haid memendek atau memanjang, perdarahan yang banyak atau 

sedikit, spotting, tidak haid sama sekali.

2. Tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu

3. Permasalahan berat badan merupakan efek samping tersering

4. Terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian

5. Terjadi perubahan pada lipid serum pada penggunaan jangka panjang

6. Pada penggunaan jangka panjang dapat menurunkan densitas tulang



7. Pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina, 

menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, nervositas, dan jerawat.

e.    KB Pil

Pil adalah obat pencegah kehamilan yang diminum. Pil telah diperkenalkan sejak 1960. Pil 

diperuntukkan bagi wanita yang tidak hamil dan menginginkan cara pencegah kehamilan 

sementara yang paling efektif bila diminum secara teratur. Minum pil dapat dimulai segera 

sesudah terjadinya keguguran, setelah menstruasi, atau pada masa post-partum bagi para ibu 

yang tidak menyusui bayinya. Jika seorang ibu ingin menyusui, maka hendaknya penggunaan pil 

ditunda sampai 6 bulan sesudah kelahiran anak (atau selama masih menyusui) dan disarankan 

menggunakan cara pencegah kehamilan yang lain.

Jenis-jenis kontrasepsi Pil

1. Pil gabungan atau kombinasi. Tiap pil mengandung dua hormon sintetis, yaitu hormon 

estrogen dan progestin. Pil gabungan mengambil manfaat dari cara kerja kedua hormon yang 

mencegah kehamilan, dan hampir 100% efektif bila diminum secara teratur.

Jenis – jenis pil kombinasi:

1. Monofasik : pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormone aktif 

estrogen/progesterone dalam dosis yang sama, dengan 7 tablet tanpa hormone aktif.

2. Bifasik : pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormone aktif 

estrogen/progesterone dalam dua dosis yang berbeda adalah estrogen dan progesteron, 

dengan 7 tablet tanpa hormone aktif.

3. Trifasik : pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormone aktif 

estrogen/progesterone dalam tiga dosis yang berbeda adalah mengandung berbagai dosis 



progestin. Pada sejumlah jenis obat tertentu, dosis estrogen didalam ke 21 pil aktif 

bervariasi. Maksud dari variasi ini adalah mempertahankan besarnya dosis pada pasien 

serendah mungkin selama siklus dengan tingkat kemampuan dalam pencegahan 

kehamilan yang setara

2.Pil khusus – Progestin (pil mini)

Pil ini mengandung dosis kecil bahan progestin sintetis dan memiliki sifat pencegah kehamilan, 

terutama dengan mengubah mukosa dari leher rahim (merubah sekresi pada leher rahim) 

sehingga mempersulit pengangkutan sperma. Selain itu, juga mengubah lingkungan 

endometrium (lapisan dalam rahim) sehingga menghambat perletakan telur yang telah dibuahi.

Kontra indikasi Pemakaian Pil

Kontrasepsi pil tidak boleh diberikan pada wanita yang menderita hepatitis, radang pembuluh 

darah, kanker payudara atau kanker kandungan, hipertensi, gangguan jantung, varises, 

perdarahan abnormal melalui vagina, kencing manis, pembesaran kelenjar gondok (struma), 

penderita sesak napas, eksim, dan migraine (sakit kepala yang berat pada sebelah kepala).

Efek Samping Pemakaian Pil

Pemakaian pil dapat menimbulkan efek samping berupa perdarahan di luar haid, rasa mual, 

bercak hitam di pipi (hiperpigmentasi), jerawat, penyakit jamur pada liang vagina (candidiasis), 

nyeri kepala, dan penambahan berat badan.

f.     AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)

AKDR atau IUD (Intra Uterine Device) bagi banyak kaum wanita merupakan alat kontrasepsi 

yang terbaik. Alat ini sangat efektif dan tidak perlu diingat setiap hari seperti halnya pil. Bagi ibu 



yang menyusui, AKDR tidak akan mempengaruhi isi, kelancaran ataupun kadar air susu ibu 

(ASI). Namun, ada wanita yang ternyata belum dapat menggunakan sarana kontrasepsi ini. 

Karena itu, setiap calon pemakai AKDR perlu memperoleh informasi yang lengkap tentang 

seluk-beluk alat kontrasepsi ini.

Jenis-jenis AKDR :

1.   Copper-T

AKDR berbentuk T, terbuat dari bahan polyethelen di mana pada bagian vertikalnya diberi lilitan 

kawat tembaga halus. Lilitan kawat tembaga halus ini mempunyai efek antifertilisasi (anti 

pembuahan) yang cukup baik.

2.   Copper-7

AKDR ini berbentuk angka 7 dengan maksud untuk memudahkan pemasangan. Jenis ini 

mempunyai ukuran diameter batang vertikal 32 mm dan ditambahkan gulungan kawat tembaga 

(Cu) yang mempunyai luas permukaan 200 mm2, fungsinya sama seperti halnya lilitan tembaga 

halus pada jenis Coper-T.

3.   Multi Load

AKDR ini terbuat dari dari plastik (polyethelene) dengan dua tangan kiri dan kanan berbentuk 

sayap yang fleksibel. Panjangnya dari ujung atas ke bawah 3,6 cm. Batangnya diberi gulungan 

kawat tembaga dengan luas permukaan 250 mm2 atau 375 mm2 untuk menambah efektivitas. 

Ada 3 ukuran multi load, yaitu standar, small (kecil), dan mini.

4.   Lippes Loop

AKDR ini terbuat dari bahan polyethelene, bentuknya seperti spiral atau huruf S bersambung. 

Untuk meudahkan kontrol, dipasang benang pada ekornya. Lippes Loop terdiri dari 4 jenis yang 



berbeda menurut ukuran panjang bagian atasnya. Tipe A berukuran 25 mm (benang biru), tipe B 

27,5 mm 9 (benang hitam), tipe C berukuran 30 mm (benang kuning), dan 30 mm (tebal, benang 

putih) untuk tipe D. Lippes Loop mempunyai angka kegagalan yang rendah. Keuntungan lain 

dari pemakaian spiral jenis ini ialah bila terjadi perforasi jarang menyebabkan luka atau 

penyumbatan usus, sebab terbuat dari bahan plastik.

g.    Kontrasepsi Implant

Disebut alat kontrasepsi bawah kulit, karena dipasang di bawah kulit pada lengan atas, alat 

kontrasepsi ini disusupkan di bawah kulit lengan atas sebelah dalam .Bentuknya semacam 

tabung-tabung kecil atau pembungkus plastik berongga dan ukurannya sebesar batang korek api. 

Susuk dipasang seperti kipas dengan enam buah kapsul atau tergantung jenis susuk yang akan 

dipakai. Di dalamnya berisi zat aktif berupa hormon. Susuk tersebut akan mengeluarkan hormon 

sedikit demi sedikit. Jadi, konsep kerjanya menghalangi terjadinya ovulasi dan menghalangi 

migrasi sperma. Pemakaian susuk dapat diganti setiap 5 tahun, 3 tahun, dan ada juga yang 

diganti setiap tahun.

h.    Kontrasepsi Tubektomi (Sterilisasi pada Wanita).

Tubektomi adalah setiap tindakan pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan wanita 

tersebut tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Sterilisasi bisa dilakukan juga pada pria, yaitu 

vasektomi. Dengan demikian, jika salah satu pasangan telah mengalami sterilisasi, maka tidak 

diperlukan lagi alat-alat kontrasepsi yang konvensional. Cara kontrasepsi ini baik sekali, karena 

kemungkinan untuk menjadi hamil kecil sekali. Faktor yang paling penting dalam pelaksanaan 



sterilisasi adalah kesukarelaan dari akseptor. Dengan demikia, sterilisasi tidak boleh dilakukan 

kepada wanita yang belum/tidak menikah, pasangan yang tidak harmonis atau hubungan 

perkawinan yang sewaktu-waktu terancam perceraian, dan pasangan yang masih ragu menerima 

sterilisasi. Yang harus dijadikan patokan untuk mengambil keputusan untuk sterilisasi adalah 

jumlah anak dan usia istri. Misalnya, untuk usia istri 25–30 tahun, jumlah anak yang hidup harus 

3 atau lebih.

i.      Kontrasepsi vasektomi

Vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan 

melakukan oklusi vasa deferensia alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi tidak 

terjadi.

Indikasi kontrasepsi vasektomi. Vasektomi merupakan upaya untuk menghenttikan fertilis 

dimana fungsi reproduksi merupakan ancaman atau gangguan terhadap kesehatan pria dan 

pasangannya serta melemahkan ketahanan dan kualitas keluarga.

Kondisi yang memerlukan perhatian khusus bagi tindakan vasektomi

1. Infeksi kulit pada daerah operasi

2. Infeksi sistemik yang sangat mengganggu kondisi kesehatan klien

3. Hidrokel atau varikokel

4. Hernia inguinalis

5. Filarisasi(elephantiasis)

6. Undesensus testikularis

7. Massa intraskotalis



8. Anemia berat, gangguan pembekuan darah atau sedang menggunakan antikoaglansia
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