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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia menghadapi masalah yang sangat besar dengan jumlah 

dan kualitas sumber daya manusia dengan angka kelahiran yang sangat 

tinggi. Dalam rangka mengangkat derajat kehidupan bangsa, telah 

dilaksanakan secara bersamaan pembangunan ekonomi dan keluarga 

berencana yang merupakan sisi masing-masing mata uang. Apabila 

gerakan keluarga berencana tidak dilakukan bersamaan dengan 

pembangunan ekonomi, dikhawatirkan hasil pembangunan tidak akan 

berarti. (Manuaba. 2009. h; 591)   

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa angka 

kelahiran di Indonesia memerlukan adanya penekanan untuk mengurangi 

jumlah atau perkembangan penduduk yang semakin meningkat. 

Diharapkan dengan adanya kontrasepsi maka dapat menekan atau 

mengurangi angka kelahiran di Indonesia. 

Keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan 

menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang 

berorientasi pada “catur warga” atau zero populations growth 

(pertumbuhan simbang). Gerakan keluarga berencana nasional Indonesia 

telah berumur panjang sejak 1970 dan masyarakat dunia menganggap 

Indonesia berhasil menurunkan angka kelahiran dengan bermakna. 

Masyarakat dapat menerima hampir semua metode medis teknis keluarga 

berencana yang dicanangkan oleh pemerintah. (Manuaba. 2009. h; 591) 
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Kontrasepsi merupakan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya 

kehamilan. Terdapat berbagai macam jenis kontrasepasi, diataranya yaitu 

kontrasepsi tanpa menggunakan alat/obat, kontrasepsi secara mekanis, 

alat kontrasepsi dengan obat-obatan spermatisida, kontrasepsi hormonal, 

alat kontrasepsi bawah kulit, dan alat kontraspsi dalam rahim. Ada juga 

alat kontrasepsi yang sifatnya permanen yaitu MOW dan MOP. 

(Prawirohardjo. 2007. h; 535-556) 

Pengguna Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) saat ini cukup 

banyak, menurut survey yang dilakukan jumlah akseptornya berada di 

posisi ke tiga setelah suntik dan pil. Sebenarnya banyak keunggulan 

metode kontrasepsi ini, tetapi tidak semua klien berminat dikarenakan 

berbagai alasan yang berbeda-beda seperti takut efek samping, takut 

proses pemasangan, dilarang oleh suami karena takut benangnya 

mengganggu saat bersenggama dan kurangnya pengetahuan tentang 

AKDR. (Handayani. 2010. h;139-140)  

Dahulu terdapat kekhawatiran mengenai ketertarikan antara 

pemakaian AKDR dan peningkatan risiko penyakit radang panggul (PRP) 

yang kemudian menyebabkan infertilitas. Penelitian terakhir telah 

mengklarifikasikan sebagian dari kekhawatiran tersebut dengan 

memperlihatkan bahwa AKDR itu sendiri tidak menyebabkan PRP atau 

infertilitas. Efek samping yang paling umum terjadi pada pengguna AKDR 

yaitu menstruasi lebih banyak dan nyeri yang sering menyebabkan 

penghentian pemakaian AKDR. Efek samping tersebut dapat diatasi 

dengan pemakaian hormone-releasing system (IUS).  
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Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) merupakan pilihan 

kontrasepsi yang efektif, aman dan nyaman bagi banyak wanita. Alat ini 

merupakan metode kontrasepsi reversibel yang paling sering digunakan 

di seluruh dunia dengan pemakai saat ini mencapai sekitar 100 juta 

wanita. Generasi terbaru AKDR memilki efektivitas lebih dari 99% dalam 

mencegah kehamilan pada pemakaian 1 tahun atau lebih. (Glasier. 2005. 

H; 116) 

Sampai dengan akhir tahun 2010 ini Kabupaten Banyumas 

menargetkan dapat menjaring akseptor KB IUD sebanyak 54.341. 

Berdasarkan informasi dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, 

Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas PKB) Kabupaten 

Banyumas. Sampai dengan Bulan Agustus 2010 kebupaten Banyumas 

telah mencapai 72, 36% dari jumlah yang ditargetkan, dengan jumlah 

peserta baru akseptor IUD sebanyak 3.197. (Setda Kabupaten 

Banyumas. 2010) 

Peranan bidan sangat diperlukan dalam upaya menurunkan 

jumlah penduduk yang semakin banyak, yaitu dengan menekan angka 

kelahiran diIndonesia melalui  program keluarga berencana yang telah 

dicanangkan, yang bertujuan memberikan anjuran pembatasan terhadap 

jumlah anak untuk jaminan kesejehteraan keluarga. Dilakukan dengan 

upaya promotif dan prefentif yang diharapkan seluruh pasangan subur 

dapat ikut serta menyukseskan program keluarga berencana. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas penulis tertarik 

untuk mempelajari tentang asuhan kebidanan pada calon akseptor KB 

IUD agar dapat memberikan asuhan yang sesuai dengan menggunakan 
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pendekatan manajemen 7 langkah varney dan mngurangi kekhawatiran 

masyarakat tentang pemasangan KB IUD. 

 

B. Rumusan Masalah 

“Bagaimana asuhan kebidanan pada Ny. M P1 A0 umur 20 tahun dengan 

akseptor baru KB IUD cooper T 380A di  Puskesmas 1 Lumbir” 

 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum  

Mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan pada akseptor 

IUD dengan menggunakan pendekatan manajemen 7 langkah varney. 

2. Tujuan khusus 

a. Mahasiswa mampu mengumpulkan data subyektif dan data 

obyektif pada akseptor KB IUD cooper T 380A. 

b. Mahasiswa mampu menginterpretasikan data pada akseptor KB 

IUD cooper T 380A. 

c. Mahasiswa mampu menetapkan diagnosa dan masalah dari hasil 

pengkajian pada akseptor KB IUD cooper T 380A. 

d. Mahasiswa mampu menetapkan tindakan segera pada akseptor 

KB IUD cooper T 380A. 

e. Mahasiswa mampu merencanakan asuhan kebidanan pada 

akseptor KB IUD cooper T 380A. 

f. Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan sesuai 

dengan kebutuhan pada akseptor KB IUD cooper T 380A. 
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g. Mahasiswa mampu mengevaluasi kesenjangan antara teori 

dengan asuhan kebidanan yang diberikan pada akseptor KB IUD 

cooper T 380A. 

 

D. Ruang Lingkup 

1. Sasaran  

Subyek yang akan diberikan asuhan yaitu Ny. M P1A0 umur 20 tahun 

akseptor baru KB IUD. 

2. Tempat  

Tempat pengambilan kasus di Puskesmas 1 Lumbir, Kabupaten 

Banyumas 

3. Waktu  

a. Pembuatan proposal dimulai daribulan Januari-Maret 

b. Njuan proposal dilakukan pada bulan Maret 

c. Pengkajian kasus dilakukan bulan Maret-April 

d. Penyusunan laporan dilakukan pada bulan April-Juni 

 

E. Manfaat 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi penulis 

Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan dalam 

memberikan asuhan kebidanan pada akseptor KB IUD. 

b. Bagi instansi pendidikan kesehatan 

Dapat digunakan sebagai referensi pada asuhan kebidanan 

pakseptor KB IUD. 

Asuhan Kebidanan Keluarga..., Fita Nurdiani, Kebidanan DIII UMP, 2013



6 

 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi mahasiswa 

Dapat menambah pengetahuan dalam memberikan  asuhan 

kebidanan pada akseptor KB IUD 

b. Bagi instiansi pelayanan kesehatan 

Dapat meningkatkan mutu pelayanan kebiidanan pada akseptor 

KB IUD. 

c. Bagi pasien 

Mendapatkan asuhan kebidanan pada aksptor KB IUD dengan 

baik. 

 

F. Metode Memperoleh Data 

Dalam pengambilan data kasus penulis menggunakan metode 

studi kasus dengan pendekatan 7  langkah varney yang meliputi 

pengumpulan data dasar, interpretasi data, diagnosa potensial, 

identifikasi kebutuhan segera, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara data primer 

dan sekunder. 

1. Data Primer 

a. Wawancara 

Penulis mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara 

langsung dari responden dan keluarganya untuk memperoleh data. 

(Notoatmodjo.2010.h;139) 
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b. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan secara langsung dengan suatu 

prosedur yang berancana, antara lain meliputi melihat, mendengar 

dan mencacat sejumlah dan taraf aktivitas tertentu atau situsi 

tertentu yang ada hubungannya dengan penggunaan KB IUD. Jadi 

dalam melakukan observasi bukan hanya mengunjungi, melihat 

atau bahkan menonton saja tetapi disertai keaktifan jiwa atau 

perhatian khusus dan melakukan pencatatan-pencatatan. 

(Notoatmodjo. 2010; h. 131) 

2.  Data Sekunder 

a. Dokumentasi 

Penulis menggunakan rekam medis yang ada kaitannya dengan 

pasien, contohnya status pasien. 

b. Studi Pustaka 

Penulis mencari sumber informasi melalui beberapa sumber dan 

referensi atau literatur yang berhubungan dengan kasus yang 

diambil yaitu tentang asuhan kebidanan pada akseptor KB IUD. 

Memperoleh informasi yang terdahulu dengan menggunakan data 

primer dan data sekunder dengan menyelusuri literatur yang ada. 

c. Media Elektronik 

Membuka Website, jurnal, yang terkait dengan kasus yang teliti. 
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A. Sistematika Penulisan  

BAB I:  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Terdiri dari pendahuluan yang menguraikan letar 

belakang, masalah, tujuan penulisan, pembatasan 

kasus, metode pengumpulan data, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan  Teori Medis 

Berisi : batasan atau definisi,  etiologi atau faktor 

predisposisi, fisiologi atau patofisiologi, tanda dan 

gejala, pemeriksaan penunjang, dan penatalaksanaan 

medis. 

B. Tinjauan Teori Asuhan Kebidanan 

Memuat tentang manajemen kebidanan dengan 

menggunakan kerangka pikir varney yang terdiri dari 7 

langkah: pengumpulan data dasar, interpretasi data 

untuk mengidentifikasi diagnosa atau masalah, 

interpretasi data untuk mengidentifikasi diagnosa atau 

masalah, mengidentifikasi diagnosa atau masalah 

potensial dan mengantisipasi penangananya, 

menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera, 

untuk melakukan konsultasi,  kolaborasi dengan 

tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien, 
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menyusun rencana asuahan yang menyeluruh, 

pelaksanaan langsung asuhan dengan efisien dan 

aman, dan mengevaluasi. 

C. Landasan Hukum Kewenangan Bidan 

Berisi landasan hukum baik undang-undang meupun 

Kepmenkes dan standar pelayanan kebidanan yang 

mengatur tugas pokok dan kompetensi bidan serta 

wewenang bidan sesuai dengan kasus yang diambil. 

 

BAB III  : TINJAUAN KASUS  

Memuat keseluruhan asuhan kebidanan pada akseptor KB 

IUD yang telah dilaksanakan. Asuhan kebidanan ditulis 

sesuai dengan urutan manajemen kebidanan 7 (tujuh) 

langkah varney, yaitu mulai pengumpulan data dasar 

sampai mengevaluasi. 

 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Berisi perbandingan antara teori dan kenyataan pada 

kasus yang disajikan sesuai dengan langkah-langkah 

manajemen kebidanan yaitu mulai dari pengumpulan data 

dasar, interpretasi data untuk mengidentifikasi diagnosa 

atau masalah, mengidentifikasi diagnose atau masalah 

potensial dan mengantisipasi penangananya, menetapkan 

kebutuhan  terhadap tindakan segera untuk melakukan 

konsultasi, menyusun rencana asuhan yang menyeluruh, 
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pelaksanaan langsung asuhan dengan efisien dan aman, 

sampai mengevaluasi. 

BAB V:  PENUTUP 

  Berisi kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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