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Abstrak 

 

Keluarga adalah suatu kelompok atau sekumpulan orang yang hidup secara 

bersama serta mempunyai ikatan darah atau perkawinan sehingga menjadi suatu unit 

terkecil yang ada di dalam masyarakat. Keluarga baru dimulai pada saat masing-

masing individu membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan 

meninggalkan keluarga masing-masing. Tugas perkembangan keluarga pada tahap 

ini membina hubungan intim dan kepuasan bersama pasangan, menetapkan tujuan 

bersama pasangan maupun keluarga, merencanakan KB dll. Tujuan dilakukan studi 

kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien 

dengan tahap keluarga pasangan baru dalam pemberian pendidikan kesehatan 

tentangKB.                                                                                                             

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan studi 

kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah keluarga pasangan menikah. Hasil studi 

kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada keluarga 

pasangan baru dalam pemberian pendidikan kesehatan tentang KB yang dilakukan 

tindakan keperawatan dengan memberikan penyuluhan selama 4 hari berturut-turut 

didapatkan hasil meningkatnya pengetahuan pasangan yang dibuktikan dari 

kuesioner sebelum dan sesudah pemberian pendidikan kesehatan dengan jumlah soal 

15 sebelum dilakukan pendidikan kesehatan jumlah benar 13 dan setelah diberikan 

pendidikan kesehatan menjadi 15 soal benar. 
 

Kata kunci :Asuhan keperawatan keluarga pasangan baru, pendidikan kesehatan KB. 
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Abstract 

 

 Family is a group of people who live together and have blood or 

marriage ties that they become the smallest unit in society. A new family begins 

when each individual forms a family through legal marriage and leaves their 

respective families. The task of family development at this stage is fostering intimate 

relationships and satisfaction with partners, setting goals with partners and families, 

planning family plans, etc. The purpose of this case study is to find out the 

description of nursing in patients with the new couple's family stage in providing 

health education about family planning. 

 This type of research is descriptive using a case study approach. The 

subject in this case study was the family of a married couple. The results of this case 

study indicated that the management of nursing for the families of new couples in 

providing health education about family planning carried out by nursing actions by 

providing counseling for 4 consecutive days, the results of the increase in the 

knowledge of couples as evidenced by the questionnaire before and after the 

provision of health education with the number of questions 15 before the health 

education was carried out the number was correct 13 and after the health education 

was given it became 15 correct questions. 
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LATAR BELAKANG 

Keluarga adalah suatu kelompok 

atau sekumpulan orang yang hidup 

secara bersama serta mempunyai 

ikatan darah atau perkawinan, 

sehingga menjadi suatu unit terkecil 

yang ada di masyarakat 

(Santoso,2012). 

Tahap perkembangan keluarga 

salah satunya meliputi keluarga 

pasangan baru. Keluarga baru dimulai 

pada saat masing-masing individu 

membentuk keluarga melalui 

perkawinan yang sah dan 

meninggalkan keluarga masing-

masing. Pada tahap ini salah satunya 

merencanakan KB yang akan 

digunakan, dan menyesuaikan diri 

dengan kehamilan dan mempersipkan 

diri untuk menjadi orang tua.  

Prevalensi berdasarkan survey 

penduduk antar sensus (Supas) jumlah 

penduduk Indonesia pada tahun 2019 

diproyeksikan mencapai 266,91 juta 

jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah 

tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-

laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. 

Di indonesia jumlah penduduk usia 

produktif lebih banyak dari usia tidak 

produktif, yakni lebih dari 68% dari 

total populasi (Bappenas,2018). 

Keluaga berencana atau KB adalah 

program skala nasional untuk menekan 

angka, kelahiran dan mengendalikan 

pertambahan jumlah penduduk di 

suatu negara. Dari seluruh penggunaan 

kontrasepsi hanya 61% pasangan usia 

subur di Indonesia yang menggunakan 

alat kontrasepsi sehingga survey 

tentang KB 98%, dan per alat 

kontrasepsi presentasinya menurun, 

CPR adalah 57,9%% dengan alat dan 

65% tanpa alat (BKKBN, 2018). 

Peserta aktif KB sebanyak 3.202.908 

dari 47.019.002 PUS yaitu (11,07%) 

IUD, (10,46%) Implan, (0,69%) MOP, 

(3,52%) MOW, (3,15%) Kondom, 

(23,58%) Pil dan (47,54%) Suntikan 

(BKKBN, 2015). 

Kegagalan KB disebabkan banyak 

faktor, antara lain jumlah tenaga 

kesehatan kurang dan kurangnya 

edukasi pada masyarakat maka 

perlunya penyuluhan tentang KB pada 

masyarakat(Widwjono,2011).   

 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini diskriptif 

dengan menggunakan metode 

pendekatan studi kasus. Studi kasus 

merupakan rancangan penelitian yang 

mencangkup pengkajian satu unit 

penelitian secara intensif (Nursalam, 

2013). Studi kasus ni dilakukan untuk 

menambah pengetahuan pasangan baru 

menikah tentang KB. 

 Subyek dalam studi kasus ini 

adalah pasangan baru menikah dan 

dalam satu keluarga. Tempat 

penelitian di Gondangrejo, 

Karanganyar pada tanggal 17 februari 

2021 sampai 20 februari 2021 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil pengkajian didapatkan data 

pasien mengatakan belum pernah ada 

petugas kesehatan yang datang 

kerumahnya untuk memberikan 

penyuluhan. Selama dilakukan 

pengkajian pada tanggal 17 februari 

2021, subyek mengatakan belum 

mengerti tentang pemilihan alat 



kontrasepsi yang tepat. pengkajian 

dilakukan pada pasangan baru 

menikah dan memberikan kuesioner 

sebelum dan sesudah penyuluhan guna 

mengukur tingkat pengetahuan 

pasangan baru menikah. 

 Berdasarkan tujuan dan kriteria 

hasil tersebut intervensi keperawatan 

yaitu pertama memberikan kuesioner 

sebelum melakukan pendidikan 

kesehatan lakukan penyuluhan dengan 

mengggunakan media leaflet dan vidio 

lalu lakukan lagi pemberian kuesioner 

dengan membandingkan hasil jawaban 

dari sebelum dilakukan penkes dan 

setelah dilakukan penkes. 

Tabel 4.1Evaluasi hasil kuesioner 

Hari  

Hasil penilai 

kuesioner  

  

 Pre Post 

Ke-1 13 soal benar 15 soal benar 

 Berdasarkan tabel diatas dapat 

disimpulkan adanya peningkatan 

pengetahuan pasangan baru menikah 

dibuktikan dari hasil jawaban benar 

sejumlah 15 soal. 

 Pengkajian sistem pendukung 

keluarga saat ini didapatkan bahwa 

keluarga Tn. A selama menjadi 

pasangan suami istri belum pernah ada 

petugas kesehatan yang memberikan 

penyuluhan tentang KB dan jenis-jenis 

alat kontrasepsi sehingga klien belum 

mengetahui tentang KB. Keluarga Tn. 

A juga masih bingung dalam 

pemilihan KB apa yang akan 

digunakan setelah kelahiran anak 

pertama. Keluarga berencana (KB) 

memungkinkan pasangan usia subur 

untuk mengantisipasi kelahiran, 

mencapai jumlah anak yang mereka 

inginkan, dan mengatur jarak dan 

waktu kelahiran mereka. 

 Diagnosis keperawatan prioritas 

berdasarkan hasil skoring adalah 

Defisit Pengetahuan (D.0111) dengan 

skoring  4 2/3 dengan subyektif 

keluarga Tn. A mengatakan selama 

menikah belum ada petugas kesehatan 

yang memberikan penyuluhan tentang 

KB sehingga klien belum mengetahui 

tentang KB. 

 Berdasarkan perumusan masalah 

dan skoring maka penulis menentukan 

rencana keperawatan sesuai dengan 

yang telah ditentukan diagnosis  

keperawatan yaitu defisit pengetahuan 

(D0111)dengan tujuan umum Setelah 

dilakukan tindakan keperawatan 

selama 4 kali kunjungan diharapkan 

koping keluarga sudah efektif. Dengan 

tujuan khusus Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan selama 4 kali 

diharapkan koping keluarga efektif 

dengan kriteria hasil : a.Keluarga 

mampu adaptasi terhadap masalah. 

b.Keluarga mampu memutuskan untuk 

meningkatkan atau memperbaiki 

kesehatan. c.Keluarga mampu untuk 

merawat anggota keluarga yang sakit : 

koping keluarga dan fungsi 

keluarga.d.Keluarga mampu 

memodifikasi lingkungan : komunikasi 

pengambilan keputusan. e.Keluarga 

mampu memanfaatkan fasilitas 

kesehatan. Lalu diberikan intervensi 

Koping keluarga : a. Pendidikan 

kesehatan tentang alat kontrasepsi KB 

dan jenis-jenis alat kontrasepsi. 

b.Anggota keluarga saling 

emndukung. c..Konseling. 

d.Peningkatan keterlibatan 

keluarga.e.Mendengar aktif. 

f.Mengunjungi fasilitas kesehatan. 



 Tindakan keperawatan dilakukan 

4x kunjungan. Kunjungan dimulai dari 

Rabu 17 Februari 2021sampai dengan 

Sabtu 20 Februari 2021 dengan 

dilakukan tindakan pengkajian, 

pemberian pre test, penyuluhan KB, 

penyuluhan KB dilanjutkan dengan 

post test. Untuk pemberian penyuluhan 

Alat Kontrasepsi KB sendiri dengan 

memberikan penyuluhan atau 

pendidikan kesehatan tentang KB dan 

jenis-jenis alat kontrasepsi dengan 

media leaflet dan vidio, dimana 

pemberian pendidikan kesehatan 

dilakukan dengan waktu kurang lebih 

30 menit diberikan pada satu keluarga 

yang tinggal satu rumah, 

menggunakan media leaflet dengan isi 

yang menarik dan ringkas dimana 

dapat menambah minat pembaca 

sedangkan dengan media vidio akan 

menjadi lebih mudah menangkap apa 

yang dimaksud oleh penulis karena di 

sertai dengan gambar bergerak, suara 

dan mendorong keinginan seseorang 

untuk mengetahui, kemudian lebih 

mendalami dan akhirnya paham 

maksud dari penjelasannya dalam 

vidio, media vidio juga menjadikan 

proses penkes lebih bervariasi, dan 

tidak membosankan. Pengumpulan 

data dilakukan dengan cara 

memberikan beberapa pertanyaan 

dalam bentuk kuesioner. 

  Hasil evaluasi sesudah dilakukan 

implementasi adalah data subyektif 

klien mengatakan sudah mulai paha, 

dengan jenis-jenis alat kontrasepsi. 

Data obyektif klien tampak kooperatif 

dalam menjawab pertanyaan yang 

diajukan, ditandai dengan perbedaan 

nilai angket sebelum dan sesudah 

dilakukan pendidikan kesehatan, 

analisis klien mampu mencapai 4 

fungsi kesehatan keperawatan 

keluarga, dan yang belum terpenuhi 

adalah klien mampu memanfaatkan 

fasilitas kesehatan, planning hentikan 

intervensi. 

  Pada 5 fungsi perawatan 

kesehatan keluarga. Pada keluarga Tn. 

A keberhasilan yang dicapai adalah 4 

fngsi kesehatan keluarga. Dengan ada 

satu fungsi keperawatan kesehatan 

keluarga yang belum tercapai adalah 

keluarga belum mengunjungi fasilitas 

kesehatan terkait dengan perencanaan 

penggunaan KB karena Ny. R  belum 

memiliki rencana untuk menggunakan 

alat kontrasepsi setelah kelahiran anak 

pertamanya nanti dan Ny.R belum 

mengetahui akan menggunakan KB 

jenis apa dan manfaat menggunakan 

KB. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Evaluasi dilakukan saat terakhir 

kunjungan pada tanggal 20 februari 

2021. Dari hasil didapatkan adanya 

peningkatan pengetahuan sebelumnya 

diberikan pendidikan  kesehatan dan 

sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan. Dari hasil studi kasus 

menunjukkan bahwa pendidikan 

kesehatan efektif untuk meningkatkan 

pengetahuan ditandai dengan adanya 

peningkatan nilai sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi. Pendidikan 

kesehatan efektif untuk meningkatkan 

pengetahuan ditandai dengan adanya 

peningkatan nilai sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi. 
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