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ABSTRAK 

 

Tahap perkembangan keluarga pasangan baru (begining family) merupakan tahap 

dimulai  dimana  masing-masing  individu,  yaitu  suami  dan  istri  membentuk 

keluarga melalui perkawinan yang sah dan meninggalkan keluarga masing- masing, 

secara psikologi keluarga tersebut membentuk keluarga baru. Tugas pada 

perkembangan keluarga pasangan baru adalah  dengan membangun perkawinan yang 

memuaskan, mendiskusikan memiliki anak dan merencanakan program KB. Salah satu 

pelayanan kesehatan untuk memenuhi tugas perkembangan keluarga pasangan baru 

yang memuaskan bagi satu sama lain adalah pendidikan dan konseling keluarga 

berencana. Studi Kasus ini bertujuan untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan 

pada keluarga pasangan baru tentang keluarga berencana. Metode Studi Kasus yang 

digunakan yaitu pendidikan kesehatan menggunakan media leaflet, video, dan 

powerpoint tentang KB. Hasil Studi Kasus menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan 

keperawatan keluarga pada tahap perkembangan  keluarga  pasangan  baru  dengan  

masalah  defisit  pengetahuan dengan dilakukan tindakan pendidikan kesehatahan 

tentang alat kontrasepsi KB ditandai dengan adanya peningkatan nilai kuesioner 

sebelum diberikan pendidikan kesehatan 8 soal benar dan sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan 13 soal benar dengan jumlah soal 13. 

Kata kunci : Tahap perkembangan keluarga pasangan baru, pendidikan kesehatan, 

keluarga berencana.  
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ABSTRACT 

 

The beginning family development stage begins when each individual (husband and 

wife) forms a family through a legal marriage and leaves their respective families. 

Psychologically, the family builds a new family. The task of developing a newly 

married family is to realize a satisfying marriage, discuss the number of children, and 

plan a family planning program. One of the health services to fulfill the tasks of family 

development for newly married that satisfy each other is family planning education and 

counseling. This case study aimed to determine the description of nursing care in newly 

married families regarding family planning. The method used was health education 

using leaflets, videos, and PowerPoints about family planning. The results of family 

nursing care management at the development stage of newly married with a knowledge 

deficit which performed by health education about family planning contraceptives 

improved the questionnaire value from 8 to 13 correct questions with a total of 13 

questions. 

Keywords: Family development stage for new couples, health education, family 

planning. 
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PENDAHULUAN 

 Keluarga pasangan baru (begining 

family) adalah usaha peningkatan 

kepedulian dan peran serta masyarakat 

melalui pendewasaan usia perkawinan, 

pengaturan, kelahiran, pembinaan 

ketahanan keluarga dan peningkatan 

kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan 

keluarga kecil bahagia sejahtera (Soleha, 

2016). 

 Tugas perkembangan keluarga 

tahap ini antara lain membangun 

perkawinan yang saling memuaskan, 

menghubungkan jaringan persaudaraan 

secara harmonis, keluarga berencana 

(keputusan tentang kedudukan sebagai 

orang tua), menetapkan tujuan bersama, 

persiapan menjadi orang tua, dan 

memahami prenatal care (pengertian 

kehamilan, persalinan, dan menjadi orang 

tua) (Padila, 2012). 

 Berdasarkan data Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) tahun 2018 

menunjukkan bahwa cakupan dari 34 

provinsi di Indonesia persentase KB baru 

terhadap wanita subur pada tahun 2018 

sebesar 17,3% (Riskesdas, 2018). Cakupan 

peserta KB baru di Jawa Tengah tahun 

2018 sebesar 10,5% menurun 

dibandingkan cakupan tahun 2017 yang 

sebesar 12,4%. Presentase metode 

kontrasepsi yang terbanyak adalah 

suntikan, yakni 53,9% kemudian implan 

sebesar 18,3%. Metode paling sedikit 

dipilih oleh para peserta KB baru adalah 

Metode Operasi Pria (MOP) sebanyak 

0,1%, kemudian Metode Operasi Wanita 

(MOW) sebanyak 2,9%, dan kondom 

3,6%. Sedangkan di wilayah Karanganyar 

presentase KB baru terhadap pasangan 

usia subur pada tahun 2018 sebesar 8,0% 

(Dinkes Prov, Jateng, 2018). 

 Salah satu pelayanan kesehatan 

untuk memenuhi tugas perkembangan 

keluarga pasangan baru yang memuaskan 

bagi satu sama lain adalah pendidikan dan 

konseling keluarga berencana. Keluarga 

berencana (KB) adalah usaha peningkatan 

kepedulian dan peran serta masyarakat 

melalui pendewasaan usia perkawinan, 

pengaturan, kelahiran, pembinaan 

ketahanan keluarga dan peningkatan 

kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan 

keluarga kecil bahagia sejahtera (Soleha, 

2016). KB dalam pengertian khusus adalah 

keluarga berencana dalam kehidupan 

sehari-hari berkisar pada pencegahan 

konsepsi atau pencegahan terjadinya 

pertemuan antara sel mani (Spermatozoa) 

dari pria dan sel telur (ovum) dari wanita 

sekitar persetubuhan (Irianto, 2014). 

 Faktor penyebab peserta KB di 

Indonesia yang masih rendah diantaranya 

kurangnya pengetahuan tentang KB, 

kurangnya dukungan suami dan budaya 

yang masih dipegang teguh oleh pasangan 

usia subur (Gustikawati, 2014). Sehingga 

perlu adanya pengetahuan mengenai 

kontrasepsi, dukungan suami, dan 

pengalaman KB. Semakin baik 

pengetahuan yang didapat terhadap 

kontrasepsi semakin rasional dalam 

menggunakan kontrasepsi (Gustikawati, 

2014). 

 Penyuluhan Keluarga Berencana 

bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan pada keluarga tentang KB. 

Pendidikan kesehatan merupakan upaya 

terencana untuk perubahan perilaku 

masyarakat sesuai dengan norma-norma 

kesehatan. Perubahan pemeliharaan dan 

peningkatan kesehatan yang terjadi, 

seharusnya didasarkan pengetahuan dan 

kesadaran melalui proses pembelajaran 

yang dihasilkan akibat pendidikan 

kesehatan (Achjar, 2012). 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian ini 

menggunakan keuesioner untuk pretest dan 

postest, video, leaflet untuk kegiatan 

penyuluhan tentang metode alat 

kontrasepsi. 

 Adapun subjek dalam penelitian ini 

adalah keluarga pasangan baru yang belum 

mengetahui tentang alat kontrasepsi dan 

bersedia menjadi responden. 

 Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan wawancara, 

observasi, pemeriksaan fisik, dokumentasi, 

dan angket. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil pengkajian 

pengelolaan asuhan keperawatan keluarga 

ini dilakukan selama 4 hari pada tanggal 

19 sampai 22 Februari 2020. Berdasarkan 

hasil pengkajian yang dilakukan penulis 

didapatkan data subyektif dan obyektif. 

Data subyektif antara lain yaitu klien 

mengatakan selama menjadi pasangan baru 

belum pernah ada petugas kesehatan yang 

memberikan penyuluhan tentang KB, 

sehingga klien belum mengetahui tentang 

KB. Data Obyektif antara lain klien 

tampak belum mengetahui metode KB  apa 

yang cocok untuk diprogramkan. 

 Berdasarkan hasil kuesioner 

sebelum diberikan pendidikan kesehatan 

tentang pengetahuan alat kontrasepsi KB 

dapat diketahui bahwa klien hanya bisa 

menjawab 8 soal benar dari jumah soal 13. 

 Dari hasil skoring defisit 

pengetahuan didapatkan hasil sifat 

masalah: aktual dengan nilai 1, 

kemungkinan  masalah dapat diubah: 

mudah dengan nilai 2, kemungkinan 

masalah dapat dicegah: tinggi dengan nilai 

1, menonjolnya masalah : masalah 

dirasakan dan harus  segera ditangani 

dengan nilai 1, jumlah total nilai untuk 

diagnosa defisit pengetahuan adalah 

dengan total skor 3.  

 Intervensi yang dibuat berdasarkan 

diagnosa keperawatan adalah edukasi 

memberikan penjelasan kesehatan 

mengenai alat kontrasepsi KB (fasilitasi 

ibu untuk memilih kontrasepsi yang tepat, 

tujuan, manfaat, dan efek samping). 

 Setelah diberikan tindakan 

keperawatan selama 4 hari, evalusi 

berdasarkan SOAP Klien mengatakan 

mengerti tentang metode KB yang akan 

diprogramkan, Klien tampak antusias 

dalam mendiskusikan metode program 

KB, hasil pre test dengan menjawab 13 

soal benar , masalah defisit pengetahuan  

teratasi, pertahankan intervensi. 

 Tabel 2.3 Hasil Evaluasi Tentang 

Pengetahuan Alat  Kontrasepsi  KB 

Sebelum dan Sesudah Dilakukan 

Pendidikan Kesehatan. 

 

 Pre Test Post Test 

Variabel  

Pengetahuan 

8 13 

 

 Dari tabel diatas diketahui bahwa 

hasil menunjukkan adanya peningkatan 

pengetahuan kepada klien tentang alat 

kontrasepsi KB. Setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan ditemukan 

mengalami peningkatan dengan menjawab 

13 soal benar dari jumlah soal 13 



mengenai pengetahuan alat kontrasepsi 

KB. 

KESIMPULAN  

 Setelah penulis melakukan Asuhan 

Keperawatan Keluarga pada Tahap 

Perkembangan Keluarga Pasangan Baru di 

Wilayah Kerja Puskesmas Gondangrejo, 

Karanganyar yang pertama meliputi 

pengkajian, diagnosa, intervensi, dan 

evaluasi. 

1. Pengkajian 

 Pengelolaan asuhan keperawatan 

keluarga ini dilakukan selama 4 hari 

pada tanggal 19 sampai 22 Februari 

2020. Berdasarkan hasil pengkajian 

yang dilakukan penulis didapatkan data 

subyektif dan obyektif. Data subyektif 

antara lain yaitu klien mengatakan 

selama menjadi pasangan baru belum 

pernah ada petugas kesehatan yang 

memberikan penyuluhan tentang KB, 

sehingga klien belum mengetahui 

tentang KB. Data Obyektif antara lain 

klien tampak belum mengetahui metode 

KB apa yang cocok untuk 

diprogramkan. 

2. Diagnosa Keperawatan 

 Diagnosa yang muncul pada 

asuhan keperawatan keluarga Tn. N 

adalah Defisit Pengetahuan dengan 

hasil hasil skoring defisit pengetahuan 

didapatkan hasil  sifat masalah: aktual 

dengan nilai 1, kemungkinan masalah 

dapat diubah: mudah dengan nilai 2, 

kemungkinan masalah dapat dicegah: 

tinggi dengan nilai  1, menonjolnya 

masalah : masalah  dirasakan dan harus 

segera ditangani dengan nilai 1, jumlah 

total nilai untuk diagnosa defisit 

pengetahuan adalah dengan total skor 3. 

3. Intervensi Keperawatan 

 Berdasarkan perumusan masalah 

dan skoring maka penulis menentukan 

rencana keperawatan sesuai dengan 

yang telah ditentukan dengan diagnosa 

pertama yaitu Defisit Pengetahuan, 

setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 4 hari diharapkan keluarga 

mampu mengenal masalah kesehatan 

dengan intervensi  memberikan 

penjelasan kesehatan mengenai alat 

kontrasepsi KB (fasilitasi ibu untuk 

memilih kontrasepsi yang tepat, tujuan, 

manfaat, dan efek samping). Tujuan 

khusus yang ke-2 yaitu keluarga 

mampu mengambil keputusan untuk 

mengatasi pemahaman tentang alat 

kontrasepsi KB dengan intervensi 

melibatkan  pengambilan keputusan 

dalam keluarga untuk menerima 

informasi, tujuan khusus ke-3 yaitu 

keluarga mampu merawat anggota 



keluarga yang sakit, intervensi 

mengajarkan jelaskan tanda bahaya 

kehamilan, tujuan  khusus ke-4 yaitu 

keluarga mampu memodifikasi 

lingkungan, intervensi identifikasi 

kemampuan menjaga  kebersihan 

diri dan lingkungan. Tujuan khusus ke-

5 yaitu mampu memanfaatkan fasilitas 

kesehatan, intervensi  ajarkan 

program kesehatan dalam  kehidupan 

sehari-hari. 

4. Implementasi Keperawatan 

 Implementasi yang dilakukan 

untuk meningkatkan defisit 

pengetahuan dengan intervensi yang 

sudah disusun selama 4x kunjungan 

rumah dari tanggal 19-22 Februari 

2020. Penulis memberikan pendidikan 

kesehatan tentang alat kontrasepsi KB 

dan jenis jenis metode KB. 

5. Evaluasi Keperawatan 

 Evaluasi hari terakhir tanggal 22 

Februari 2020 didapatkan data subjektif 

klien mengatakan selama menjadi 

pasangan baru belum pernah ada 

petugas kesehatan yang memberikan 

penyuluhan tentang KB, sehingga klien 

belum mengetahui tentang KB. Data 

Obyektif antara lain klien tampak 

belum mengetahui metode KB apa yang 

cocok untuk diprogramkan. 

 Pengetahuan keluarga meningkat 

ditandai dengan adanya perbedaan nilai 

angket sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan. Ny. D tampak 

sudah tidak bingung lagi untuk 

menentukan alat kontrasepsi yang nanti 

akan di programkan, keluarga juga 

mampu memenuhi 5 fungsi kesehatan 

keluarga, yaitu dengan keluarga mampu 

mengenal masalah kesehatan, keluarga 

mampu mengambil keputusan, keluarga 

mampu merawat anggota keluarga yang 

sakit, keluarga mampu memodifikasi 

lingkungan, dan keluarga mampu 

memanfaatkan fasilitas pelayanan 

kesehatan. 

SARAN  

1. Bagi Perawat 

 Meningkatkan keterampilan dalam 

memberikan asuhan keperawatan 

keluarga pada tahap perkembangan 

keluarga baru. 

2. Bagi Puskesmas 

 Mampu memberian pelayanan 

kesehatan khususnya dalam asuhan 

keperawatan keluarga pada tahap 

perkembangan keluarga baru. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 



 Menjadi tambahan ilmu dan 

informasi dalam hal keputusan dan 

dapat dijadikan sumber informasi bagi 

institusi atau mahasiswa tentang asuhan 

keperawatan keluarga pada tahap 

perkembangan keluarga baru. 
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