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ABSTRAK 

Tahap perkembangan childbearing dimulai sejak kelahiran anak pertama sampai 

bayi berumur 30 bulan. Salah satu masalah yang dihadapi oleh keluarga dengan 

tahap perkembangan childbearing yaitu kurangnya pengetahuan tentang ASI 

Eksklusif. Pasien dengan kurangnya pengetahuan tentang ASI Eksklusif dengan 

diberikan pendidikan kesehatan. Media yang  digunakan  pada studi kasus ini 

melalui media booklet. Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran 

asuhan keperawatan keluarga pada tahap perkembangan childbearing dengan 

pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan ibu nifas tentang ASI 

Eksklusif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode 

pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah satu keluarga dengan 

tahap perkembangan childbearing. Hasil studi menunjukkan bahwa dilakukan 

Pendidikan kesehatan ASI Eksklusif selama 4 kali kunjungan didapatkan hasil 

terdapat peningkatan pengetahuan tentang ASI Eksklusif pada ibu nifas. Dengan 

diberikan pendidikan kesehatan tentang ASI Eksklusif dari 8 soal kuisioner 

sebelum diberikan pendidikan kesehatan hanya mampu menjawab 2 soal benar 

dan setelah diberikan mampu menjawab 8 soal dengan benar. Pendidikan 

kesehatan tentang ASI Eksklusif dapat menambah pengetahuan pada keluarga 

dengan tahap perkembangan childbearing.  

Kata Kunci :Asi Eksklusif, Pendidikan Kesehatan, Tahap perkembangan 

keluarga childbearing. 
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PENDAHULUAN  

      Keluarga  adalah sekumpulan 

orang yang dihubungkan oleh 

perkawinan adopsi dan kelahiran 

yang bertujuan menciptakan dan 

mempertahankan budaya yang 

umum, meningkatkan perkembangan 

fisik, mental, emosional dan sosial 

dari individu-individu yang ada 

didalamnya terlihat dari pola 

interaksi yang saling ketergantungan 

untuk mecapai tujuan bersama 

(Friedman, 1998  Komang  Ayu 

2012). 

      Keluarga memiliki 8 tahap 

perkembangan. Setiap tahap 

perkembangan keluarga memiliki 

tugas perkembangan keluarga. Tugas 

perkembangan keluarga cenderung 

menunjukkan rasa tanggung jawab 

yang harus dicapai oleh keluarga 

sehingga keluarga dapat memenuhi 

kebutuhan biologis dan fisiologis 

keluarga, penekanan budaya, dan 

aspirasi serta nilai keluarga. Tugas 

perkembangan juga berhubungan 

dengan harapan tugas atau peran 

spesifik pada setiap tahap untuk 

mencapai fungsi dasar keluarga. 

Tahap kedua dalam tumbuh kembang 

keluarga, yaitu tahap ketika seorang 

bayi mulai lahir di tengah pasangan 

baru yang terdiri dari dua individu 

sebagai pasangan yang disebut 

Keluarga dengan tahap 

perkembangan Chilbearing. 

Keluarga tahap II (childbearing 

family) dimulai sejak kelahiran anak 

pertama sampai bayi berumur 30 

bulan. Tahap ini memiliki perhatian 

kesehatan dalam pemenuhan tugas 

perkembangannya, yaitu Salah 

satunya Pemenuhan Kebutuhan ASI 

eksklusif (Friedman, 2010). Air Susu 

Ibu (ASI) merupakan makanan dan 

gizi utama yang sangat penting untuk 

bayi. Tidak ada makanan lain yang 

mampu menyaingi kandungan gizi 

ASI. ASI mengandung protein, 

lemak, gula, kalsium dengan kadar 

yang tepat. Dalam ASI juga terdapat 

zat-zat yang disebut antibodi, yang 

melindungi bayi dari serangan 

penyakit selama ibu menyusui bayi 

dan beberapa waktu sesudahnya 

(Eidelman, 2012). Asi Ekslusif 

adalah Pemberian hanya Asi saja 

tanpa ada makanan pendamping lain 

padabayi baru lahir sampai 6 bulan. 

      Cakupan bayi mendapat ASI 

eksklusif tahun 2018 yaitu sebesar 



68,74%. Angka tersebut sudah 

melampaui target Renstra tahun 2018 

yaitu 47%. Persentase tertinggi 

cakupan pemberian ASI eksklusif 

terdapat pada Provinsi Jawa Barat 

(90,79%), sedangkan persentase 

terendah terdapat di Provinsi 

Gorontalo (30,71%). Sebanyak enam  

provinsi belum mencapai target 

Renstra tahun 2018 (Profil Kesehatan 

Indonesia, 2018). 

         Beberapa faktor yang 

menyebabkan bayi tidak diberikan 

ASI dengan baik. Faktor tersebut 

adalah faktor karakteristik ibu, faktor 

bayi, lingkungan, dukungan 

keluarga, pendidikan kesehatan, 

sosial ekonomi dan budaya 

(Budiharjo, 2013). Di daerah 

perkotaan dimana relatif lebih 

banyak ibu yang bekerja untuk 

mencari nafkah mengakibatkan ibu 

tidak dapat menyusui bayinya 

dengan baik dan teratur. Hal ini 

menjadi signifikan karena situasi 

tempat kerja belum mendukung 

praktik pemberian ASI, misalnya 

tidak tersedianya tempat memerah 

dan menyimpan ASI. (Sari, 2011 

dalam Setia, 2018). 

      Tingkat pendidikan ibu dan 

pengetahuan ibu merupakan faktor 

penting untuk mendukung 

keberhasilan ASI eksklusif, karena 

semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang semakin mudah menerima 

informasi sehingga semakin banyak 

pengetahuan yang dimiliki. 

Sebaliknya pendidikan yang kurang 

akan menghambat perkembangan 

sikap seseorang terhadap nilainilai 

yang diperkenalkan (Fikawati, 2012). 

Salah satu upaya tenaga kesehatan 

yaitu perawat dalam meningkatkan 

pengetahuan ibu tentang ASI 

Eksklusif dengan Pendidikan 

Kesehatan yang merupakan salah 

satu dari peran perawat yaitu sebagai 

educator. Pendidikan Kesehatan 

adalah suatu upaya atau kegiatan 

untuk menciptakan perilaku 

masyarakat menyadari bagaimana 

cara memelihara kesehatan mereka, 

bagaimana menghindari atau 

mencegah hal-hal yang merugikan 

kesehatan dirinya dan kesehatan 

orang lain, kemana seharusnya 

mencari pengobatan jika sakit dan 

sebagainya (Windasari, 2014). 

      Dengan diberikan Pendidikan 

Kesehatan diharapkan terjadi 



peningkatan pengetahuan dari yang 

semula belum tahu menjadi tahu. 

Untuk memberikan ASI Eksklusif 

diperlukan adanya tingkat 

pengetahuan yang baik harus dimiliki 

oleh orang tua, khususnya dalam 

periode masa nifas ini. Pengetahuan 

merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi sikap dan perilaku  

seseorang. Kurangnya pengetahuan 

dapat berpengaruh pada tindakan 

yang dilakukan karena pengetahuan 

merupakan salah satu faktor 

presdisposisi untuk terjadinya 

perilaku. (Pulungan,2008 dalam 

Novi 2019). 

METODE PENELITIAN  

      Jenis penelitian ini adalah 

diskriptif dengan menggunakan 

metode pendekatan studi kasus. 

Pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara, lembar kuisioner, 

pemeriksaan fisik dan dokumentasi 

Studi kasus ini digunakan untuk 

mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan keluarga pada tahap 

keluarga childbearing. Media yang 

digunakan yaitu booklet. 

      Subyek dalam studi kasus ini 

adalah satu keluarga dengan tahap 

perkembangan keluarga childbearing 

di wilayah puskesmas gondangrejo. 

Pengambilan data dilakukan pada 

tanggal 18-21 2021 dengan 4 kali 

kunjungan rumah. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

      Hasil dari pengkajian keluarga 

pada keluarga Tn Y dengan tipe 

keluarga Nuclear Family yaitu 

keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, 1 

anak, dengan perkembangan anak 

pertama, hasil pngkajian  fungsi 

keperawatan keluarga Tn Y dalam 

mengenal masalah yang dilakukan 

penulis didapatkan data subyektif 

dan obyektif. Data Subyektif: Ny. E 

mengatakan dirinya kurang faham 

mengenai ASI Eksklusif, Ny.E 

mengatakan hanya mengetahui 

sekilas kalau bayi baru lahir harus 

disusui asi saja saja,  Ny E 

mengatakan saudara menyarankan 

untuk diberikan susu formula agar 

tidak ribet jika saat keluar rumah 

atau Ny E saat ada acara diluar 

rumah. Ny E mengatakan  keluarga 

orang tua Ny E pada usia sebelum 6 

bulan diberikan makanan 

pendamping agar cepet kenyang dan 

tidak rewel terus. Data Obyektif: 



Keluarga Ny E terlihat masih 

menunjukan persepsi yang keliru 

terhadap Asi eksklusif dengan 

menyebutkan bahwa Bayi sebelum 

usia 6 bulan boleh di berikan 

makanan pendamping seperti susu 

formula. Hasil kuisioner pretest Ny e 

hanya menjawab 2 soal  dengan 

benar dan terdapat jawaban yang 

salah 6 dengan pertanyaan semua 8 

soal Asi Eksklusif. Dengan data 

tersebut dapat diangkat diagnosa 

keperawatan utama yaitu defisit 

pengetahuan Defisit Pengetahuan 

(D.0111). 

      Perencanaan menggunakan 5 

fungsi perawatan keluarga karena 

bertujuan untuk mengatasi dan 

mengenal masalah kesehatan, 

memutuskan tindakan yang tepat 

bagi keluarga, memberikan 

perawatan pada keluarga yang sakit, 

memodifikasi lingkungan keluarga 

untuk menjamin kesehatan keluarga, 

keluarga memiliki kemampuan untuk 

memanfaatkan pelayanan. Kriteria 

standar merupakan pernyataan 

spesifik tentang hasil yang 

diharapkan dari setiap tindakan 

keperawatan berdasarkan tujuan 

khusus yang diteteapkan (Muslihin, 

2012) 

      Berdasarkan perumusan masalah 

dan skoring rencana keperawatan 

sesuai dengan yang telah ditentukan 

diagnosa keperawatan yaitu Defisit 

Pengetahuan (D.0111). Tujuan 

umum : Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 4x kunjungan 

diharapkan tingkat pengetahuan 

(L.12111) meningkat dengan kriteria 

hasil : 1. Menjelaskan pengetahuan 

tentang pijat bayi meningkat, 2. 

Perilaku sesuai dengan pengetahuan 

meningkat, 3. Persepsi yang keliru 

terhadap pijat bayi meningkat. 

Intervensi utama:  Edukasi kesehatan 

(I.12383) : 1. Identifikasi kesiapan 

dan kemampuan menerima 

informasi, 2. Jadwalkan pendidikan 

kesehatan sesuai kesepakatan, 3. 

Berikan kesempatan untuk bertanya, 

4. Jelaskan faktor risiko yang 

mempengaruhi kesehatan. 

      Pada studi kasus ini dilakukan 

kunjungan sebanyak 4 kali yaitu 

pada hari kamis tanggal 18 Februari 

2020 melakukan kunjungan pertama 

ke rumah klien yaitu perkenalan, 

membina hubungan saling percaya, 



meminta persetujuan atau informed 

consent dengan klien dan 

keluarganya, Melakukan pengkajian 

keluarga.  Kunjungan kedua yaitu 

Pada hari Jum’at tanggal 19 Februari 

2020 memberikan kuisioner pretest 

kepada klien sebelum melakukan 

pendidikan kesehatan untuk 

mengetahui pengetahuan klien 

mengenai Asi Eksklusif. Pada 

tanggal 20 Februari 2020 penulis 

melakukan kunjungan ketiga yaitu 

memberikan pendidikan kesehatan 

kepada klien mengenai pengetahuan 

tentang ASI eksklusif. Pada tanggal 

21 Februari 2020 penulis melakukan 

evaluasi dengan memberikan 

kuisioner post test setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan. 

      Pendidikan kesehatan Asi 

eksklusif adalah Salah satu upaya 

kegiatan promosi kesehatan tentang 

Asi Eksklusif yang dapat dilakukan 

pada keluarga. Pendidikan kesehatan 

Asi Eksklusif dilakukan secara 

sistematis dan terstruktur dengan 

tujuan agar tingkat pengetahuan ibu 

tentang ASI Ekslusif bertambah, agar 

ibu ibu bisa mengetahui dampak 

positif dan negatif pemberian ASI 

ekslusif, mampu meningkatkan 

kesehatan dan sikap positif ibu. Dan 

yang menjadi sasaran pada 

penyuluhan ini adalah wanita usia 

20-45 tahun yang sudah menikah 

belum punya anak, ibu hamil, ibu 

menyusui dan ibu punya anak balita 

serta ibu maksimal usia 45 tahun 

(Wilda, 2020).  

Tabel  4.1 Evaluasi pengetahuan 

ibu tentang Asi Ekslusif 

 

 Pre test Post test 

Variabel 

pengetahuan 

2 8 

 

      Berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan sebelum dan sesudah 

dilakukan pendidikan kesehatan 

pengetahuan ibu tentang Asi Eklusif 

yaitu sebelum dilakukan pendidikan 

kesehatan di dapatkan hasil 2 

jawaban yang benar dan 6 jawaban 

yang salah dari 8 soal. Sedangkan 

sesudah dilakukan pendidikan 

kesehatan di dapatkan 8 jawaban 

yang benar dari 8 soal. Dari evaluasi 

tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 

peningkatan pengetahuan ibu tentang 

Asi Eksklusif. 



      Hasil dari penelitian Novi, Indah 

& Wiwik (2019) menyatakan bahwa 

pendidikan ASI Eksklusif dapat 

meningkatkan pengetahuan ibu nifas 

dalam pemberian ASI Eksklusif 

secara signifikan. Dibuktikan dengan 

hasil yaitu responden sebelum 

diberikan pendidikan kesehatan 

tentang ASI Eksklusif dengan tingkat 

pengetahuan  kurang sebanyak 8 

orang (26%), kategorui cukup 

sebanyak 20 orang (67 %) dan 

kategori baik 2 orang (7 %), Setelah 

diberikan pendidikan kesehatan 

tentang ASI Eksklusif responden 

dengan kategori cukup sebanyak 8 

orang (27%), dan kategori baik 

sebanyak 22 orang ( 73%).  

      Dari hasil studi kasus dan teori 

diatas bahwa pendidikan kesehatan 

berpengaruh untuk meningkatkan 

pengetahuan dibuktikan dengan 

adanya peningkatan nilai sebelum 

dan sesudah diberikan tindakan 

pendidikan kesehatan tentang ASI 

eksklusif. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

 Hasil studi kasus ini 

menujukkan bahwa adanya 

peningkatan pengetahuan ibu tentang 

tentang ASI Eksklusif. Keefektifan 

ini ditunjukan dengan dilakukannya 

pendidikan kesehatan dengan media 

booklet yaitu sebelum dilakukan 

pendidikan kesehatan di dapatkan 

hasil 2 jawaban yang benar dan 6 

jawaban yang salah dari 8 soal. 

Sedangkan sesudah dilakukan 

pendidikan kesehatan di dapatkan 8 

jawaban yang benar dari 8 soal.  

 Saran  

      Diharapkan pasien dan keluarga 

dapat sebagai sumber referensi dalam 

memberikan pilihan terhadap 

persiapan dengan masalah defisit 

pengetahuan tentang ASI Eksklusif 

pada keluarga childbearing atau anak 

dengan kelahiran pertama dengan 

memberikan pendidikan kesahatan 

tentang ASI Eksklusif untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang 

ASI Eksklusif. 
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