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KONTRASEPSI
KONTRASEPSI

Kontrasepsi adalah metode atau alat yang 
digunakan untuk mencegah kehamilan

Pil yang berisikan hormon estrogen dan progesteron 
sebanyak 28 tablet. Pil KB diminum se�ap hari pada 
waktu yang sama.

Sarung karet �pis penutup penis yang berfungsi 
unyuk menampung cairan sperma pada saat pria 
berejakulasi

Batang kecil berisikan hormon yang akan 
menghambat sperma untuk mencapai sel telur dan 
mencegah pelepasan telur. Mencegah kehamilan 
selama 3 tahun

Sun�kan berisi hormon untuk menghambat sperma 
bertemu sel telur. Disun�k se�ap 3 bulan sekali 

Dapat engatur ehamilan yang diinginkam k n
 

Ibu dan bayi dapat lebih sehat
 

Meningkatkan kesejahteraan keluarga
 

Memberikan kesempatan pendidikan anak 
yang lebih baik

MANFAAT MENGGUNAKAN KONTRASEPSI
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PIL KB KONDOM

IMPLANSun�k KB

KELEBIHAN KELEBIHAN

KELEBIHAN
KELEBIHAN

KEKURANGAN KEKURANGAN

KEKURANGAN
KEKURANGAN

Mudah dan murah
Mengurangi rasa sakit 
ke�ka menstruasi
Dapat mencegah 
kehamilan diluar rahim, 
kanker rahim dan kanker 
payudara
Kesuburan dapat segera 
kembali

Murah, mudah didapat, 
dan mudah dipakai
Dapat mencegah 
penularan IMS dan HIV 
Tidak menganggu 
kesuburan

Prak�s dan efek�f
Masa pakai 3 tahun
Tidak mengganggu 
produksi ASI
Kesuburan cepat kembali 
setelah pencabutan 
Tidak mengganggu 
hubungan suami istri

Prak�s, efek�f dan aman 
digunakan
Tidak mempengaruhi 
hubungan suami istri
Tidak mempengaruhi 
produksi ASI

Harus diminum se�ap hari
Kemungkinan terjadi 
pendarahan bercak
Berat badan bertambah, 
mual, dan jerawat
Tidak dapat mencegah  
IMS (Infeksi Menular 
Seksual) dan HIV

Harus selalu memakai 
kondom baru
Pada penggunaan yang 
�dak benar kemungkinan 
dapat sobek
Tingkat kegagalan cukup 
�nggi
Dapat menimbulkan 
iritasi/alergi

Harus dipasang dan 
dicabut petugas yang 
terla�h
Dapat mengubah pola 
menstruasi
Menyebabkan penurunan 
atau kenaikan berat badan
Tidak mencegah IMS dan 
HIV

Di bulan pertama terjadi 
mual, pendarahan berupa 
bercak, sakit kepala, dan 
nyeri payudara
Berat badan bertambah
Tidak mencegah IMS dan 
HIV
Kemungkinan terlambat 
pemulihan kesuburan
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TIPS CERDAS
MEMILIH KONTRASEPSI

Sesuaikan pemilihan kontrasepsi dengan 
perencanaan kehamilan atau penundaan 
kehamilan dalam waktu tertentu

Pilih kontrasepsi yang nyaman untuk 
digunakan sesuai dengan yang diinginkan

Memberikan ASI tanpa makanan tambahan apapun 
selama 6 bulan pertama. Efek�f apabila 
memberikan ASI lebih dari 8 kali sehari, bayi 
berumur kurang 6 bulan, dan ibu belum menstruasi

Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR). Berbentuk 
kecil dan terbuat dari plas�k berbentuk "T" yang 
dilapisi tembaga dan diletakkan didalam rahim.
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MAL (METODE
AMENORE LAKTASI

IUD

KELEBIHAN

KELEBIHAN

Sesuaikan dengan tujuan

Utamakan kenyamanan

KEKURANGAN

KEKURANGAN

Kontrasepsi alami yang 
�dak membutuhkan biaya
Mengurangi pendarahan 
pasca persalinan
Mengurangi resiko anemia
Meningkatkan hubungan 
psikologi ibu dan bayi

Prak�s dan efek�f untuk 
digunakan
Dapat dipakai selama 10 
tahun
Tidak mengganggu 
pemberian ASI
Kesuburan dapat segera 
kembali jika IUD diangkat

Harus disiplin dan 
konsisten dalam 
memberikan ASI
Tidak melindungi dari 
penularan IMS (infeksi 
menular seksual) dan HIV
Tidak dapat digunakan 
saat ibu mulai menstruasi

Bertambah darah haid dan 
rasa sakit beberapa bulan 
pertama
Dapat keluar sendiri jika 
�dak cocok dengan rahim
Tidak mencegah IMS dan 
HIV
Pemasangan dan 
pelepasan dilakukan oleh 
tenaga terla�h
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Beberapa kontrasepsi mampu 
mempengaruhi hormon dan mengubah 
siklus menstruasi

Kontrasepsi pil KB perlu dikonsumsi se�ap 
hari pada waktu yang sama, jika terlewat 
dapat meningkatkan risiko kehamilan

Apabila masih ragu dalam memilih 
kontrasepsi, konsultasikan dengan dokter 
untuk mendapat kontrasepsi yang sesuai

Per�mbangkan perubahan hormon

Sesuaikan dengan kedisiplinan

Konsultasikan dengan dokter
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MOW atau tubektomi merupakan prosedur 
pengikatan atau pemotongan saluran telur agar sel  
telur �dak dapat dibuahi oleh sperma.

MOP atau vasektomi adalah pengikatan atau 
pemotongan saluran benih agar air mani �dak 
mengandung sperma.
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MOW (METODE
OPERATIF WANITA)

MOP (METODE
OPERATIF PRIA)

KELEBIHAN

KELEBIHAN

KEKURANGAN

KEKURANGAN

Metode kontrasepsi jangka 
panjang yang sangat 
efek�f
Dapat dilakukan segera 
setelah melahirkan atau 
kapanpun 
Tidak ada efek jangka 
panjang
Menstruasi tetap terjadi 
�ap bulan

Kontrasepsi jangka 
panjang
Sangat efek�f untuk 
mencegah kehamilan
Tidak mengganggu 
libido,ereksi, dan ejakulasi

Nyeri beberapa hari 
setelah �ndakan
Tidak dapat mencegah IMS 
dan HIV
Biaya rela�f lebih mahal
Ada kemungkinan infeksi 
apabila prosedur �dak 
benar 
Bersifat permanen dan 
sulit dikembalikan

Tidak dapat mencegah IMS 
dan HIV
Ada kemungkinan infeksi 
apabila prosedur �dak 
benar 
Bersifat permanen dan 
sulit dikembalikan
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