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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Puuwatu

1. Keadaan wilayah

Kecamatan Puuwatu terbentuk atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor

22 Tahun 2006 yang ditetapkan  pada tanggal 12 Desember 2006 dengan status

KecamatanDaerahTingkat III Puuwatu. Luaswilayah daratanKecamatan  Puuwatu

39,72 Km.Wilayah  Kecamatan  Puuwatu  terletak  di bagian barat laut  Kota

Kendari. Seluruh  wilayah  Puuwatu  berada di daratan Pulau Sulawesi. Luas

wilayah Kecamatan Puuwatu 39,72 Km² atau 14,86 persen dari luas daratan Kota

Kendari.

Luas wilayah menurut kelurahan sangat beragam, Kelurahan Watulondo

merupakan kelurahan yang paling luas, kemudian menyusul kelurahan Puuwatu,

Abeli Dalam, Lalodati, Punggolaka dan Tobuuha.Adapun batas-batas wilayah

kecamatan Puuwatu sebagai berikut1 :

a) Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Konawe

b) Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Kadia dan kec.Wua-Wua

c) Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Mandonga

d) Sebelah baratberbatasan dengan kecamatan Baruga dan kabupaten Konawe.

Seperti halnya daerah lain disebagian besar wilayah Indonesia, Kecamatan

Puuwatu hanya dikenal dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Menurut

1Sumber :Pemerintah Kecamatan Puuwatu,2016.
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data yang ada bahwa di Kecamatan Puuwatu tahun 2015 terjadi 166 hh dengan

curah hujan 2.619,0 mm.2

Tabel 1

Luas Wilayah Kecamatan Puuwatu Menurut Kelurahan, 2015

No Kelurahan Luas (Km2) Persentase

1

2

3

4

5

6

Puuwatu

Watulondo

Punggolaka

Tobuuha

Lalodati

Abeli dalam

10,49

11,49

3,88

2,16

6,42

5,28

26,41

28,93

9,77

5,44

16,16

13,29

Jumlah 39,72 100,00

Sumber :Pemerintah Kecamatan Puuwatu,2016.

a) Persebaran Penduduk

Persebaran penduduk di Kecamatan Puuwatu terpusat di Kelurahan

Punggolaka sebesar 23,46 persen, disusul kelurahan Tobuuha dan

Watulondo masing-masing sebesar 23,40 persen dan 22,52

persen.Sedangkan kelurahan yang persebaran penduduknya paling sedikit

adalah kelurahan Abeli Dalam yaitu hanya 1,81 persen.

b) Keadaan penduduk

Penduduk dengan segala potensi yang dimiliki dapat menjadi modal penting

dalam pembangunan nasional, dalam segala aspek.Kualitas sumber daya

manusia (SDM) sangat terkait dengan kemampuan penduduk untuk

mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, guna memenuhi

2Katalog BPS,Kecamatan Puuwatu Dalam Angka(BPS Kota Kendari 2015), h.3
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kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya,sehingga

pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Hasil sensus tahun 2015, Kepadatan penduduk per Km² di

Kecamatan Puuwatu sebesar 756,82 jiwa per Km². Kepadatan penduduk

terbesar terdapat di kelurahan Tobuuha yaitu sebanyak 3.256,33 jiwa per

Km², sedangkan terendah di kelurahan Abeli Dalam hanya 103.22 jiwa per

Km².3

Tabel. 2

Komposisi penduduk Kecamatan Puuwatu Menurut Kelurahan 2015

No Kelurahan Laki- Laki Perempuan Jumlah

1

2

3

4

5

6

Puuwatu

Watulondo

Punggolaka

Tobuuha

Lalodati

Abeli dalam

3.249

3.562

3.712

3.564

1.159

281

3.071

3.267

3.342

3.470

1.180

264

6.320

6.769

7.054

7.034

2.339

545

Jumlah 15.467 13.187 30.061

Sumber :Pemerintah Kecamatan Puuwatu,2016.

Berdasarkan tabel 2 ,menunjukkan bahwa penyebaran penduduk di

kecamatan Puuwatu tidak merata, Penduduk Kecamatan Puuwatu tahun 2015

sebesar 30.061 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi berada dikelurahan Punggolaka

sebesar 7.054 jiwa, disusul kelurahan Tobuuha, Kelurahan Watulondo dan

Kelurahan Puuwatu masing-masing 7.034 jiwa, 6.769 jiwa dan 6.320

3Ibid,h.6
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jiwa,sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kelurahan lalodati dan Abeli

Dalam masing-masing 2.339 jiwa dan 545 jiwa.

Tabel. 3
Perkembangan Jumlah Akseptor KB di Kec. Puuwatu

Dalam Tiga Tahun Terakhir

NO URAIAN
TAHUN

2014 2015 2016
1 Pasangan Usia Subur (PUS) 5287 5.307 5.360
2 Pus Bukan Peserta KB 991 1.205 1.200
3 Peserta KB Aktif 3.868 4.102 4.155

a.IUD (AKDR) 1.863 1.892 211
b.MOW (Sterilisasi Pada Wanita) 173 178 180
c. MOP  (Sterilisasi Pada Pria) 4 4 6
d. Kondom 90 76 80
e.Implan 356 441 445
f. Suntik 1.476 1.592 1.680
g.Pil 1.445 1.501 1.530

Sumber : Sistem Informasi Kependudukan Dan Keluarga kota Kendari, 2016

Berdasarkan Tabel di atas,dapat dilihat bahwa Akseptor KB di

kecamatan Puuwatu untuk 3 tahun terakhir, mengalami peningkatan dalam

jumlah.dapat disimpulkan untuk angka tertinggi penggunaan alat kontrasepsi yang

paling banyak digunakan oleh masyarakat kecamatan Puuwatu ialah Alat

kontrasepsi jenis suntik dengan angka 1.680 Akseptor pada tahun 2016.

B. Pelaksanan Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Puuwatu

Meningkatnya jumlah akseptor KB dimasyarakat kecamatan Puuwatu

merupakan usaha pemerintah dalam menyukseskan program keluarga berencana

Selain upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengsosialisasikan

program Keluarga Berencana, pemerintah mengajak dan merangkul masyarakat
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dengan cara penyuluhan-penyuluhan tentang alat kontrasepsi hal ini dipengaruhi

juga oleh kebutuhan masyarakat akan pengaturan jarak kelahiran dan

merencanakan jumlah anak yang ingin dimiliki masing-masing keluarga.

Hasil wawancara  dengan salah seorang petugas penyuluhan KB untuk

wilayah kecamatan Puuwatu menyatakan bahwa :

“Sosialisasi program KB ini dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu penerangan
dan motivasi dan melalui kegiatan informal yang disampaikan oleh camat serta
pendekatan-pendekatan keagamaan, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat
dan agama dengan metode KIE (Komunikasi,Informasi dan Edukasi), melakukan
penerangan terhadap masyarakat pada saat kegiatan posyandu,serta melakukan
kunjungan ke rumah-rumah warga oleh PLKB (Petugas Lapangan Keluarga
Berencana)  hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan
berKB sehingga sukarela mau untuk menjadi peserta KB dengan menggunakan
alat kontrasepsi”.4

Pelayanan kontrasepsi,kegiatan ini adalah bersifat tehnis, yag dilakukan

oleh unsur medis terhadap masyarakat yang ingin mengunakan Alat kontrasepsi

yang dilakukan di klinik maupun diluar klinik.pelayanan di luar klinik KB

dilakukan melalui kegiatan posyandu,tim keluarga berencana keliling maupun

sosialisasi dengan melibatkan KIE,Camat,Lurah,tokoh agama,tokoh masyarakat

,PPLKB,serta unsur pelayanan kesehatan seperti dokter dan bidan.

C. Hal Yang Mempengaruhi Penggunaan Alat Kontrasepsi Suntik 3 Bulan Di

Kecamatan Puuwatu

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa alat

kontrasepsi  suntik tiga bulan adalah salah satu jenis kontrasepsi yang dipakai

4 Yatimah,S.Sos Petugas Lapangan KB Kecamatan Puuwatu,wawanca,Puuwatu  11
November 2016
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dalam upaya pencegahan kehamilan yang bersifat sementara, Kontrasepsi

hormonal jenis KB suntik di Indonesia semakin banyak digunakan karena

kerjanya yang efektif, pemakaiannya yang praktis, harganya relatif murah dan

aman, namun demikian alat kontrasepsi suntik ini,tidak berarti lepas dari akibat

negatif kesehatan bagi ibu pengguna alat kontrasepsi,

Telah dibahas juga pada bab sebelumnya mengenai ditemukannya

gangguan haid, seperti siklus haid yang memendek atau memanjang, perdarahan

yang banyak atau sedikit, perdarahan yang tidak teratur atau perdarahan bercak

(spotting), dan tidak haid sama sekali Efek samping lainnya mencakup kelesuan,

depresi, hilangnya libido.

Hasil wawancara terhadap salah seorang bidan pelaksana KB Polii KIA

(Kesehatan Ibu Dan Anak),mengenai apa yang mempengaruhi masyarakat di

kecamatan Puuwatu untuk memilih alat kontrasepsi jenis suntik 3 (tiga)

bulan,menyatakan  bahwa :

“Salah satu penyebab masyarakat tertarik untuk memilih menggunakan alat
kontrasepsi jenis suntik 3 bulan,karena kontrasepsi jenis ini biayanya sangat
terjangkau,tidak perlu takut lupa minum pil,kemudian tidak repot tiap bulan untuk
datang menyuntik dan jenis kontrasepsi ini ditanggung biayanya oleh
penyelenggara jaminan kesehatan pemerintah.Bagi calon Akseptor, pemegang
kartu jaminan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah”.5

Dari hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa ketertarikan

masyarakat untuk memilih kontrasepsi jenis suntik 3 bulan dipengaruhi oleh

kemudahan menggunakan,jangka efektifitas yang lama sehingga akseptor tidak

memerlukan waktu yang banyak untuk menggunakan alat kontrasepsi  tersebut,

5 Asmarani,AM,Keb. Bidan Pelaksana Polii KIA Puskesmas Kecamatan Puuwatu,
wawancara, Puuwatu 15 oktober 2016
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kemudian terlepas dari kemudahan penggunaan alat kontrasepsi tersebut.hal yang

juga turut mempengaruhi minat masyarakat terhadap alat kontrasepsi jenis suntik

karena jenis kontrasepsi ini ditanggung biayanya oleh penyelenggara jaminan

kesehatan pemerintah yaitu bagi masyarakat kurang mampu pemegang kartu

Jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat).

Hal ini tidak diimbangi dengan bagaimana masyarakat mempertimbangkan

manfaat dan mudhorat yang di timbulkan akibat penggunaan alat kontrasepsi bagi

kondisi fisik dan kejiwaan akseptor itu sendiri, karena ada beberapa akibat yang

akan di timbulkan jenis kontrasepsi yang termasuk jenis kontrasepsi hormonal

ini,seperti efek samping alat kontrasepsi jenis ini yang telah dipaparkan pada bab

sebelumnya. Tidak banyak pengguna alat kontrasepsi yang mengetahui akibat

negatif  jangka panjang dari penggunaan kontrasepsi jenis hormonal ini.selain

karena masih kurang kesadaran masyarakat masyarakat untuk mengetahui secara

keseluruhan tentang apa akibat atau yang ditimbulkan alat kontrasepsi,bukan

sekedar mengetahui tujuannya saja.

D. Akibat Penggunaan Alat Kontrasepsi Suntik Tiga Bulan Pada Masyarakat

Kecamatan Puuwatu.

Peran penting pihak pihak yang terkait dalam program KB,baik secara

tehnis maupun  non tehnis sangat menentukan keberhasilan jalannya  program

KB,sesuai dengan apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Seiring dengan perkembangan zaman, Kemajuan tehnologi dan peran

aktif dari seluruh pihak terkait  dengan program keluarga berencana semakin

memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi yang baik
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serta aman.namun tidak banyak para ibu pengguna alat kontrasepsi, yang

mempertimbangkan  akibat-akibat yang ditimbulkan akibat penggunaan alat

kontrasepsi khususnya kontrasepsi hormonal baik akibat yang ditimbulkan pada

jangka pendek maupun jangka panjang.

Telah diuraikan pada bab sebelumnya akan akibat dan efek samping baik

yang jangka paendek maupun jangka panjang dari penggunaan alat kontrasepsi

jenis suntik,berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada masyarakat

pengguna alat kontrasepsi suntik 3 bulan di kecamatan Puuwatu. Berikut kutipan

wawancara yang dilakukan oleh penulis :

“Jenis kontrasepsi yang saya gunakan saat ini ialah jenis suntik 3 (tiga) bulan,saya
menggunakan kontrsepsi ini kurang lebih 3 bulan terakhir,sebelum saya
memutuskan untuk menggunakan kontrasepsi ini saya telah bertanya kepada bidan
dipuskesmas tentang alat kontrasepsi apa yang cocok buat saya karena saya
termasuk ibu yang banyak aktifitas,saya tidak mau kalo nanti alat kontrasepsi
yang saya gunakan ,akan mengganggu aktifitas saya kalau ditanya apa manfaat
dan akibatnya,saya cuma tau alat kontrasepsi yang saya gunakan ini efektif
mencegah kehamilan dan aman buat saya.memang ada perubahan setelah saya
menggunakan kontrasepsi ini yaitu,siklus haid saya menjadi tidak teratur dan saya
menjadi cepat lelah,tapi saya tidak tau pasti itu disebakan oleh kontrasespsi yang
saya gunakan saat ini, atau disebabkan karena hal yang lain.Mungkin nanti saya
akan konsultasikan kembali dangan bidan puskesmas di tempat saya mengunakan
jasa pelayanan kontrasepsi.kalau ditanya mengenai bagaimana kontrasespsi dalam
islam saya tidak tau pasti setahu saya menggunakan kontrasepsi bukan suatu
perbuatan dosa”.6

Berdasarkan keterangan ibu pengguna kontrasepsi suntik 3 bulan di atas

menggambarkan bahwa ibu tersebut tidak banyak tau mengenai berbagai  akibat

yang ditimbulkan bagi kesehatan akibat penggunaan kontrasepsi jenis suntik yang

saat ini beliau gunakan untuk pencegahan kehamilan.ibu hanya memilih jenis

kontrasepsi hanya sebatas aman dan cocoknya kontrasepsi tersebut  untuk ia

6 Kasmawati, PUS, Warga Kel.Watulondo,Kec.Puuwatu,Wawancara,18 November 2016.
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gunakan serta tidak menggangu rutinitas dan aktifitasnya.Keterangan oleh ibu

pengguna alat kontrasepsi suntik lainnya juga disampaikan lewat wawancara oleh

penulis,berikut kutipan wawancaranya :

“Jenis kontrasepsi yang saya gunakan saat ini ialah jenis suntik 3 (tiga) bulan,saya
menggunakan kontrsepsi ini kurang lebih 1 tahun terakhir,sebelumnya saya
menggunakan kontrasepsi suntik, saya menggunakan pil KB ,karena kurang cocok
dengan kontrasepsi ini karena setiap saya mengkonsumsi pil tersebut jantung saya
berdebar-debar agak kencang, telah berkonsultasi kepada bidan  tempat saya biasa
berkonsultasi  tentang alat kontrasepsi apa yang cocok buat saya,kemudian bidan
tersebut menyarankan saya untuk beralih ke kontrasepsi jenis suntik 3
bulan.mengenai akibat yang jangka panjang dari kontrasepsi ini saya kurang
mengetahui bagaimana persisnya,tapi saya mengetahui manfaatnya yaitu efektif
untuk mengatur kehamilan saya dan lebih cocok dari pada kontrasepsi yang saya
gunakan sebelumnya.saya mengalami perubahan siklus haid jadi tidak haid
selama 3 bulan dan nafsu makan dan berat badan saya menjadi bertambah.saya
sudah mengkonsultasikan keluhan saya ini kepada bidan praktek,jawaban bidan,
itu memang pengaruh hormonal dari kontrasepsi jenis suntik 3 bulan.yang saya
ketahui dalam islam penggunaan alat kotrasepsi tidak dilarang”.7

Hasil wawancara di atas memberikan informasi dari ibu pengguna

kontrasepsi yang beralih dari jenis kontrasepsi pil ke kontrasepsi jenis suntik 3

bulan,karena merasa kurang cocok dengan kontrasepsi sebelumnya,hal berbeda

dengan keterangan yang disampaikan oleh ibu lainnya dari wawancara berikut ini:

“Jenis kontrasepsi yang saya gunakan saat ini ialah jenis suntik 3 (tiga) bulan,saya
mulai menggunakan kontrsepsi ini kurang lebih 6 (enam) bulan,waktu memilih
jenis kontrasepsi suntik 3 bulan,saya tidak pernah mengkonsultasikan dengan
bidan di Puskesmas,tapi saya mendapat informasi dari tetangga saya kalau
kontrasepsi ini,ditanggung pemerintah untuk pemegang kartu
Jamkesmas,makanya saya memilih jenis kontrasepsi suntik tiga bulan.yang saya
tahu manfaat kontrasepsi yang saya gunakan efektif mencegah kehamilan,selama
kurang lebih 6 bulan menggunakan kontrasepsi ini saya tidak pernah haid.saya
juga merasa berat badan saya bertambah.saya kurang paham kalau ditanya tentang
penggunan alat kontrasepsi menurut Islam, tapi menurut saya jenis kontrasepsi
yang saya gunakan sekarang, tidak dilarang didalam Islam”.8

7 Sriwati, PUS, warga kel.Tobuuha,kec.Puuwatu,Wawancara ,18 November 2016
8 Wa Juli PUS, warga kel.Tobuuha,kec.Puuwatu,Wawancara, 22 November 2016
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Berdasarkan dari keterangan ibu pengguna kontrasepsi jenis suntik 3 bulan

diatas memberikan informasi tentang kurangnya informasi secara lengkap tentang

manfaat dan akibat yang ditimbulkan kontrasepsi yang ibu itu gunakan saat ini.hal

senada juga disampaikan oleh masyarakat yang menggunakan alat kontrasepsi

suntik 3 bulan,berikut ini :

“Jenis kontrasepsi yang saya gunakan saat ini ialah jenis suntik 3 (tiga) bulan,saya
mulai menggunakan kontrsepsi ini kurang lebih 1 (Satu) tahun,waktu memilih
jenis kontrasepsi suntik 3 bulan,saya tidak pernah mengkonsultasikan dengan
bidan di Puskesmas,tapi saya mendapat informasi dari bidan di Puskemas saya
kalau kontrasepsi ini,ditanggung pemerintah untuk pemegang
kartuJamkesmas,makanya saya memilih jenis kontrasepsi suntik tiga bulan.yang
saya tahu manfaat kontrasepsi yang saya gunakan dapat mencegah
kehamilan,selama kurang lebih 1  tahun menggunakan kontrasepsi haid saya tidak
teratur,biasa juga  pendarahan kecil padahal saya sedang tidak dalam kondisi
sedang haid.saya juga merasa berat badan saya bertambah.saya kurang mengerti
kalau ditanya tentang penggunan alat kontrasepsi menurut Islam, tapi menurut
saya jenis kontrasepsi yang saya gunakan sekarang, tidak dilarang dalam Islam".9

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh masyarakat pengguna 3 (tiga)

bulan,berikut hasil wawancara :

“Jenis kontrasepsi yang saya gunakan saat ini ialah jenis suntik 3 (tiga) bulan,saya
menggunakan kontrsepsi ini kurang lebih 3 tahun terakhir,sebelumnya saya
menggunakan kontrasepsi suntik, saya menggunakan  alat kontrasepsi dalam
rahim (AKDR),karena kurang cocok dengan kontrasepsi tersebut karena tidak
sesuai dengan aktifitas saya yang padat, saya telah berkonsultasi kepada Dokter
tempat saya biasa berkonsultasi  tentang alat kontrasepsi apa yang cocok buat
saya,kemudian dokter tersebut menyarankan saya untuk beralih ke kontrasepsi
jenis suntik 3 bulan.mengenai akibat yang jangka panjang dari kontrasepsi ini
saya kurang mengetahui bagaimana persisnya,tapi saya mengetahui manfaatnya
yaitu efektif untuk mengatur kehamilan saya dan lebih cocok dari pada
kontrasepsi yang saya gunakan sebelumnya.kadang saya mengalami nyeri pada
saat berhubungan dan haid menjadi tidak teratur.saya sudah mengkonsultasikan
keluhan saya ini kepada dokter,jawaban dokter, itu memang pengaruh hormonal
dari kontrasepsi jenis suntik 3 bulan salah satunya membuat vagina menjadi agak
kering sehingga kadang terasa nyeri pada saat berhubungan.yang saya ketahui

9 Muliyati, , PUS, warga kel. Tobuuha,kec.Puuwatu,Wawancara, 22 November 2016
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dalam islam penggunaan alat kotrasepsi tidak dilarang selama sifatnya hanya
sementara dan tidak permanen”.10

Hal Senada juga disampaikan oleh masyarakat yang menjadi

informan,yang diwawancarai oleh penulis sebagai berikut :

“Saya menggunakan alat kontrasepsi jenis suntik 3 bulan sejak awal saya dan
suami memutuskan untuk membatasi jumlah anak karena kondisi ekonomi
keluarga kami belum terlalu memungkinkan untuk memiliki banyak anak karena
kebutuhan ekonomi yang makin hari makin menigkat,lalu kami menanyakan jenis
kontrasepsi kebidan prakter terdekat,lalu kami disarankan untuk menggunakan
kontrasepsi yang sifatnya sementara supaya jika suatu saat ingin menambah anak
lagi bisa berhenti menggunakan kotrasepsi tersebut.memang ada perubahan pada
kebiasaan haid saya setelah menggunakan kontrasepsi tersebut, selama saya
menggunakannya saya tidak pernah haid.kalau menggunakan kontrasepsi dalam
islam saya rasa tidak dilarang karena kalau dilarang pasti program KB juga
dilarang”.11

Hal yang sama juga disampaikan oleh akseptor lain :

“Saya menggunakan alat kontrasepsi jenis suntik 3 bulan setelah saya kosultasi
dengan bidan,karena kebutuhan ekonomi yang makin hari makin menigkat saya
dan suami berencana untuk membatasi jumlah anak,lalu kami menanyakan jenis
kontrasepsi kebidan di Puskesmas,lalu kami disarankan untuk menggunakan
kontrasepsi yang sifatnya sementara supaya jika suatu saat ingin menambah anak
lagi bisa berhenti menggunakan kotrasepsi tersebut.ada perubahan pada siklus
haid saya, setelah menggunakan kontrasepsi tersebut, selama menggunakannya
saya tidak pernah haid.kalau menggunakan kontrasepsi dalam islam saya tidak
mengerti, mungkin kembali lagi dari niat kita menggunakan alat kontrasepsi”.12

Berdasarkan keterangan dari informan yang diperoleh dari wawancara

yang dilakukan oleh penulis,yaitu masyarakat ini memilih menggunakan

kontrasepsi karena pertimbangan ekomoni atau kondisi keuangan keluarga tanpa

mempelajari lebih jauh akibat dari penggunaan kontrasepsi tersebut.Hasil

wawancara lainnya menyatakan bahwa :

“Saat ini jenis kontrasepsi yang saya gunakan ialah jenis suntik 3 (tiga) bulan,saya
mulai menggunakan kontrasepsi ini kurang lebih 1(satu) tahun,waktu memilih

10 Andi Herawati, PUS, warga kel.Puuwatu,kec.Puuwatu,Wawancara,13 Oktober2016
11 Desy Silvia , PUS, warga kel.Lalo dati,kec.Puuwatu,Wawancara,13 Oktober2016
12 Mardia, PUS, warga kel.Abeli Dalam,kec.Puuwatu,Wawancara, 23 November 2016
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jenis kontrasepsi suntik 3 bulan,saya tidak pernah mengkonsultasikan dengan
bidan di Puskesmas,tapi saya mendapat informasi dari teman saya kalau
kontrasepsi ini,ditanggung pemerintah untuk pemegang kartu
Jamkesmas,makanya saya memilih jenis kontrasepsi suntik tiga bulan.yang saya
tahu manfaat kontrasepsi yang saya gunakan dapat mencegah kehamilan,selama
kurang lebih 6 bulan menggunakan kontrasepsi ini saya tidak pernah haid.saya
juga.ada perubahan lainnya juga rambut saya sering rontok agak banyak, saya
kurang tahu kalau ditanya tentang penggunan alat kontrasepsi menurut Islam, tapi
menurut saya jenis kontrasepsi yang saya gunakan sekarang, dibolehkan didalam
Islam”.13

Hasil senada disampaikan oleh masyarakat lainnya  bahwa :

“Saya menggunakan kontrasepsi jenis Suntik 3 bulan,selama 1(satu) tahun.
Sebelum memutuskan untuk menggunakan kontrasepsi jenis ini saya bertanya
dulu kepada bidan Puskesmas kira-kira kontrasepsi jenis apa cocok saya gunakan,
karena saya sedang menyusui, kemudian saya disarankan untuk menggunakan
kontrasepsi yang aman untuk aktifitas sehari-hari juga tidak mengganggu
kesehatan saya mengenai akibatnya sudah dijelaskan oleh bidan bahwa efek
samping kontrasepsi ini yaitu  banyak keluhan tentang perubahan siklus haid.
Akhirnya saya memilih kontrasepsi jenis suntik 3 bulan karena tidak susah
penggunaannya dan aman  untuk kegiatan saya sehari-hari.selama saya gunakan
kontrasepsi ini memang ada perubahan dengan kebiasaan haid saya kadang haid
tapi sedikit-sedikit kadang juga tidak haid sama sekali selama 2 (dua) bulan.
Mengenai hukumnya dalam agama saya tidak terlalu mengerti”.14

Hal yang berbeda juga di sampaikan oleh masyarakat lainnya :

“Jenis kontrasepsi yang saya gunakan saat ini ialah jenis suntik 3 (tiga) bulan,saya
mulai menggunakan kontrsepsi ini kurang lebih 1 (Satu) tahun,waktu memilih
jenis kontrasepsi suntik 3 bulan,saya sudah pernah mengkonsultasikan dengan
bidan di Puskesmas,makanya saya memilih jenis kontrasepsi suntik tiga
bulan.yang saya tahu manfaat kontrasepsi yang saya gunakan dapat mencegah
kehamilan tapi efek sampingnya sangat mempengaruhi karena suntikan ini pasti
mengandung banyak bahan kimia yang tidak baik untuk tubuh,saya juga biasa
mencari informasi melalui internet yaitu artikel-artikel yang  berhubungan dengan
kesehatan ibu dan anak,selama kurang lebih 1  tahun menggunakan kontrasepsi
haid saya tidak pernah  haid ,saya juga merasa cepat lelah dalam beraktifitas.
Meskipun begitu, menurut saya pilihan kontrasepsi jenis suntik 3 bulan,masih
yang paling aman.saya kurang mengerti kalau ditanya tentang penggunan alat
kontrasepsi menurut Islam, tapi menurut saya jenis kontrasepsi yang saya gunakan
sekarang, tidak dilarang dalam Islam15

13 Nurmaina, PUS, warga kel.Punggolaka,kec.Puuwatu,Wawancara, 23 November 2016
14Hajrah , PUS, warga kel.Punggolaka,kec.Puuwatu,Wawancara, 23 November 2016
15 Sania , PUS, warga kel.Lalodati,kec.Puuwatu,Wawancara, 24 November 2016
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Hasil wawancara lainnya menyatakan :

“Jenis kontrasepsi yang saya gunakan saat ini ialah jenis suntik 3 (tiga) bulan,saya
menggunakan kontrsepsi ini kurang lebih 9 (sembilan) bulan,sebelum saya
memutuskan untuk menggunakan kontrasepsi ini saya telah bertanya kepada bidan
dipuskesmas tentang alat kontrasepsi apa yang cocok buat saya karena saya
termasuk ibu yang banyak bergerak karena saya memiliki tiga anak yang masih
kecil dan juga sedang menyusui,saya tidak mau kalo nanti alat kontrasepsi yang
saya gunakan ,akan mengganggu aktifitas saya kalau ditanya apa manfaat dan
efek sampingnya bagi kesehatan,saya cuma tahu alat kontrasepsi yang saya
gunakan ini efektif mencegah kehamilan dan aman buat ibu menyusui seperti
saya.memang ada perubahan setelah saya menggunakan kontrasepsi ini yaitu, saya
menjadi tidak dapat haid selama menggunakan kontrasepsi ini dan saya menjadi
cepat capek,tapi saya tidak tau pasti itu disebakan oleh kontrasespsi yang saya
gunakan saat ini.Mungkin nanti saya akan konsultasikan kembali dangan bidan
puskesmas. kalau ditanya mengenai bagaimana kontrasespsi dalam islam saya
tidak tau pasti setahu saya menggunakan kontrasepsi bukan sesuatu yang dilarang
dalam islam”.16

Pada  bab Sebelumnya telah diuraikan tentang manfaat dan akibat  dari

penggunaan alat kontrasepsi baik akibat jangka dan jangka pendek. Dari data hasil

wawancara terhadap masyarakat yang menggunakan alat kontrasepsi,semakin

memperjelas data yang penulis butuhkan bahwa problematika yang ditimbulkan

penggunaan kontrasepsi kususnya jenis suntik 3 bulan pada masyarakat

kecamatan Puuwatu yang paling banyak dialami oleh para informan yaitu

gangguan pada siklus haid,dan kondisi kesehatan antara lain mudah

lelah,kerontokan rambutdan nyeri pada saat berhubungan intim.

Dari hasil penelitian yang penulis lalukan tersebut maka dapat kita ketahui

bersama bahwasanya hal ini merupakan kondisi  yang timbul karena kurangnya

informasi yang lebih lengkap terhadap akibat yang mengakibatkan resiko bagi

kesehatan ibu baik penggunaan jangka pendek maupun jangka panjang , hal ini

juga dipengaruhi  oleh kurangnya pemahaman, dan kesadaran masyarakat untuk

16 Yuniar, PUS, warga kel.Tobuuha,kec.Puuwatu,Wawancara, 24 November 2016
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lebih mengenal tentang alat kontrasepsi lebih jauh, sebelum menentukan jenis

kontrasepsi apa yang akan digunakan.

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Penggunaan Alat Kontrasepsi

Suntik 3 (Tiga) Bulan Pada Masyarakat Puuwatu Kota Kendari

Secara prinsipil KB dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud

menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang

tangguh sangat sejalan dengan tujuan syari`at Islam yaitu mewujudkan

kemashlahatan bagi umatnya,namun penggunaan alat kontrasepsi yang merupakan

sarana dari pelaksanaan program Keluarga berencana (KB) tentunya mempunyai

keuntungan dan kerugian seperti yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, dari

data hasil wawancara terhadap masyarakat di Kecamatan Puuwatu yang

menggunakan alat kontrasepsi suntik 3 bulan,dan telah diuraiakan pada penelitian

ini, yang semakin memperjelas bahwa problematika yang ditimbulkan akibat

penggunaan kontrasepsi jenis suntik 3 bulan pada masyarakat Kecamatan

Puuwatu yang paling banyak dialami oleh para informan yaitu :

1. Gangguan pada siklus haid

2. Mudah lelah

3. Kerontokan rambut

4. Nyeri Pada Saat Berhubungan Intim

Bahkan dalam penggunaan jangka panjang kontrasepsi ini dapat menyebabkan

terjadi perubahan pada lipid serum pada penggunaan jangka panjang, pada

penggunaan jangka panjang dapat sedikit menurunkan kepadatan tulang
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(densitas), dan pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan

pada vagina, menurunkan libido (Gairah seksual).

Dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak disebutkan dalil-dalil tentang

kontrasepsi jenis hormonal dalam hal ini suntik 3 (tiga) bulan, kebanyakan dalam

kitab fiqh klasik hanya menyebutkan dalil-dalil tentang ‘azl saja. Karena pada

zaman Nabi alat kontrasepsi  belum ada atau belum dikenal yang ada hanya ‘azl.

Dari hukum asalnya yaitu ‘azl menuju kepada hukum mengenai alat Kontrasepsi

tentunya sudah mengalami banyak perubahan, berubahnya suatu hukum ijtihad itu

berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam yang telah disepakati oleh seluruh

fuqoha’ (ahli hukum fiqh) dan usuliyah (ahli usul fiqh) yang diantaranya adalah

sebagai berikut: Hukum itu berputar bersama illatnya (alasan yang menyebabkan

adanya hukum) ada atau tidaknya.17Dalam kaidah fiqih lainnya Hukum-hukum itu

bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan waktu.18 Selain menggunakan

kaidah-kaidah ushul fiqh seperti yang telah dikemukakan di atas sebagai  pijakan

untuk memperkuat argument , penulis juga menggunakan maslahah mursalah,

maqasidus syari’ah.

Dalam maqasidus syari’ah mempunyai lima tujuan pokok kemaslahatan

pada diri manusia yaitu:

1. memelihara agama

2. memelihara akal manusia

3. memelihara jiwa manusia

17 Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, (Jakarta: Grafindo Persada
1999),h.192

18Ibid,h.145
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4. memelihara harta manusia

5. memelihara keturunan manusia.

Berkenaan dengan konsep maqasidus syari’ah yang berhubungan

dengan Keluarga Berencana dalam hal ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh

penggunaan alat kontrasepsi suntik 3 bulan maka dapat ditarik dua konsep dari

maqasidus syari’ah yaitu tentang memelihara keturunan dan memelihara jiwa.

Dalam hal ini masyarakat khususnya ibu yang menggunakan alat kontrasepsi

dengan tujuan mengatur kehamilan hendaknya tidak mengesampingkan kesehatan

terkait dengan akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan alat kontrasepsi itu

sendiri dikarenakan banyak hal hal yang beresiko pada kesehatan ibu baik yang

sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang.

Dari penellitian yang dilakukan oleh penulis didapatkan beberapa

problematika seputar akibat yang ditimbulkan oleh kontrasepsi suntik 3 bulan

kebanyakan ibu yang menggunakan tidak mempunyai pengetahuan secara lengkap

tentang efek samping jenis kontrasepsi suntik 3 bulan dan memakainya hanya

karena kebutuhan untuk mencegah kehamilan saja tanpa mempertimbangkan lebih

jauh akibat negatif  yang dapat ditimbulkan kontrasepsi tersebut, Allah berfirman

dalam Q.S Al Isra: 17/36

ٓئَِك َكا ۡمَع َوٱۡلبََصَر َوٱۡلفَُؤاَد ُكلُّ أُْولَٰ وٗال ُٔ َن َعۡنھُ َمسۡ َوَال تَۡقُف َما لَۡیَس لََك بِھِۦ ِعۡلٌمۚ إِنَّ ٱلسَّ

Terjemahnya :
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Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan
hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.19

Dalam ayat lain dalam Q.S Al Baqarah/2 :195, Allah S.W.T  berfirman :

َ یُِحبُّ ٱۡلمُ  َّ ِ َوَال تُۡلقُوْا بِأَۡیِدیُكۡم إِلَى ٱلتَّۡھلَُكِة َوأَۡحِسنُٓوْاۚ إِنَّ ٱ َّ ۡحِسنِیَن  َوأَنفِقُوْا فِي َسبِیِل ٱ

Terjemahnya :

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah,
karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik20

Dari kutipan ayat Al-Quran di atas menegaskan bahwa, Allah melarang

hambanya untuk mengikuti sesuatu hal yang kita tidak punya pengetahuan atas hal

yang kita kerjakan tersebut,dan pada ayat berikutnya Allah memerintahkan

hambanya untuk menggunakan harta kita di jalan Allah tidak menjatuhkan diri ke

dalam kebinasaan dan senantiasa berbuat kebaikan karena Allah menyukai orang-

orang yang baik. Terlepas dari diperbolehkannya penggunaan alat kontrasepsi

dalam program KB,masyarakat khususnya para ibu sebagai sasaran dari program

KB,sebaiknya lebih proaktif dalam mempelajari dan mempertimbangkan lebih

jauh, bagaimana manfaat ataupun akibat dari penggunaan kontrasepsi tersebut

agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi kesehatan para ibu dikemudian

hari.

19 Departemen Agama, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Jakarta: CV. Toha Putra 1989),
h.55

20Ibid,h.10
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian “Problematika Penggunaan Alat Kontrasepsi

suntik 3 (tiga) bulan Pada Masyarakat Kec. Puuwatu Kota Kendari Ditinjau Dari

Hukum Islam”, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi obyektif penggunaan alat kontrasepsi jenis suntik 3 (tiga) bulan

pada masyarakat Kecamatan Puuwatu, dari hasil penelitian kami banyak

informan mengalami, gangguan siklus haid, mudah lelah, kerontokan

rambut, rasa nyeri saat berhubungan intim, bahkan menurunkan kepadatan

tulang (Densitas), menimbulkan kekeringan pada vagina, serta menurunkan

libido (Gairah seksual).

2. Hukum penggunaan alat kontrasepsi jenis suntik 3 (tiga) bulan dalam Islam

atau melakukan ‘azl (coitus interruptus) dibolehkan dalam Islam. Cara ini

diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan Syariat, baik dalam motivasi

niat maupun teknis penggunaannya. Jika kontrasepsi ini dilakukan dengan

niat, tidak ingin memiliki anak, takut kelaparan dan kemiskinan. Tindakan

sengaja oleh penguasa agar sebuah ras atau kelompok tidak memiliki

keturunan, maka hal ini adalah haram. Sedangkan jika kontrasepsi ini

dilakukan karena, menghindari anak dari cacat fisik bila suami atau isteri

mengidap suatu penyakit. Atau untuk mengatur jarak kelahiran anak dalam

keluarga, tidak mengapa dalam pandangan Islam. Dalam kondisi-kondisi

yang tidak memungkinkan seorang ibu hamil, alat kontrasepsi ini boleh


