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Abstrak 

 

Tahap keluarga dengan kelahiran anak pertama (childbearing) adalah tahap 

perkembangan keluarga yang dimulai ketika kelahiran anak pertama sampai anak usia 

30 bulan.Salah satu tgas keluarga adalah memberikan ASI sebagai nutrisi bayi. 

Kecemasan dan ketakutan yang dirasakan oleh ibu menyusui menyebabkan 

penurunan oksitosin sehingga ASI tidak dapat keluar dengan lancar.Cara untuk 

mengatasi ketidaklancaran ASI yaitu dengan melakukan pijat oksitosin. Hormon 

oksitosin akan keluar melalui rangsangan ke puting susu melalui isapan mulut bayi 

atau melalui pijatan pada tulang belakang ibu bayi, dengan dilakukan pijatan pada 

tulang belakang ibu akan merasa tenang, rileks, meningkatkan ambang rasa nyeri dan 

mencintai bayinya, sehingga dengan begitu hormon oksitosin keluar dan ASI pun 

cepat keluar. Tujuan studi kasus ini untuk memberikan gambaran asuhan keperawatan 

keluarga pada tahap perkembangan keluarga childbearing. Metode yang digunakan 

adalah dengan studi kasus yang dilaksanakan pada tanggal 18-26 Februari 

2021dengan 4x kunjungan. Hasil setelah diberikan tindakan pijat oksitosin dilakukan 

2-3 menit selama 3 kali pada ibu yaitu produksi ASI meningkat sehingga bayi jarang 

rewel dan tidur nyenyak. Disarankan keluarga untuk menerapkan pijat oksitosin 

sebagai penatalaksanaan keluarga dengan child bearing.  

Kata Kunci : Asuhan Keperawatan Keluarga, Keluarga Pada Tahap Perkembangan 

childbearing 

  



LATAR BELAKANG 

Keluarga berasal dari bahasa 

sansekerta kulu dan warga atau 

kuluwarga yang berarti anggota 

kelompok kerabat (Padila, 2012). 

Sedangkan menurut (Achiar, 2012) 

keluarga merupakan sekumpulan 

orang yang dihubungkan oleh 

perkawinan, adopsi, kelahiran yang 

tersusun atas kepala keluarga 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 

mencapai tujuan bersama. Harmoko 

(2012) menyebutkan bahwa keluarga 

memiliki delapan tahap 

perkembangan. Tahap pertama yaitu 

keluarga baru (beginning family), 

tahap kedua yaitu keluarga dengan 

kelahiran anak pertama (child bearing 

family), tahap ketiga yaitu keluarga 

dengan anak usia prasekolah (families 

with preschool), tahap keempat yaitu 

keluarga dengan anak usia sekolah 

(families with children), tahap kelima 

yaitu keluarga dengan anak remaja ( 

families with teenegers), tahap keenam 

yaitu dengan anak dewasa (launching 

center families), tahap ketujuh yaitu 

keluarga usia pertengahan ( middle age 

families), dan tahap kedelapan 

keluarga dengan usia lanjut. 

Tahap keluarga dengan kelahiran 

anak pertama (child bearing) adalah 

tahap perkembangan keluarga yang 

dimulai ketika kelahiran anak pertama 

sampai anak usia 30 bulan. Tahap 

keluarga kelahiran anak pertama ini 

merupakan masa transisi peran dari 

pasangan baru menjadi orang tua. 

Tugas perkembangan pada keluarga 

kelahiran anak pertama ini adalah 

adaptasi terhadap perubahan anggota 

keluarga yakni pada perubahan peran, 

interaksi, mempertahankan hubungan 

perkawinan yang memuaskan, 

kemampuan merawat bayi dan 

pemilihan kontrasepsi (Zakaria, 2017). 

Kesiapan menjadi orang tua 

merupakan tolak ukur untuk 

pertumbuhan dan perkembangan pada 

anak nya (Setyowati, dkk, 2017). 

Tugas keluarga pada tahapan ini antara 

lain adalah bertanggung jawab 

memenuhi kebutuhan bayi sampai 

balita, mengadakan kebiasaan 

keagamanan secara rutin. Apabila anak 

sudah lahir tugas keluarga adalah 

memberikan ASI sebagai nutrisi bayi ( 

minimal 6 bulan) (Harmoko, 2012). 

ASI merupakan satu jenis makanan 

yang mencakup seluruh unsur 

kebutuhan bayi baik fisik, psikologis, 

sosial maupun spiritual. Target 

pemenuhan kebutuhan ASI pada bayi 

sulit dicapai disebabkan karena salah 

satunya yaitu ASI tidak keluar. 

Permasalahan tidak lancarnya proses 

keluarnya ASI disebabkan karena 

kecemasan dan ketakutan ibu akan 

kurangnya produksi ASI serta 

kurangnya pengetahuan ibu tentang 

proses menyusui. Kecemasan dan 

ketakutan ibu tersebut menyebabkan 

penurunan oksitosin sehingga ASI 

tidak dapat keluar dengan lancar 

(Wijayanti, 2014).  

Kurangnya rangsangan hormon 

oksitosin yang sangat berperan dalam 

kelancaran pengeluaran ASI. Perlu 

adanya upaya untuk mengeluarkan 

ASI. Dalam upaya pengeluaran ASI 



ada dua hal yang harus mempengaruhi 

yaitu produksi dan pengeluaran. 

Produksi ASI dipengaruhi oleh 

hormon prolaktin sedangkan 

pengeluaran dipengaruhi oleh hormon 

oksitosin (Wiji, 2013). Salah satu 

masalah yang mungkin muncul yaitu 

produksi ASI kurang yang 

mengakibatkan kecukupan bayi akan 

ASI tidak terpenuhi sehingga bayi 

mengalami ketidakpuasan setelah 

menyusu, bayi sering rewel, tinja bayi 

keras dan payudara ibu membesar, 

namun ASI sebenarnya tidak kurang 

sehingga terkadang timbul masalah 

bahwa ibu merasa ASInya tidak 

tercukupi dan ada keinginan untuk 

menambah susu formula. Kecukupan 

dapat dinilai dari penambahan berat 

badan bayi secara teratur dan frekuensi 

BAK paling sedikit 6x sehari (Yanti, 

2019). Cara untuk mengatasi 

ketidaklancaran ASI yaitu dengan 

melakukan pijat oksitosin. Hormon 

oksitosin akan keluar melalui 

rangsangan ke puting susu melalui 

isapan mulut bayi atau melalui pijatan 

pada tulang belakang ibu bayi, dengan 

dilakukan pijatan pada tulang belakang 

ibu akan merasa tenang, rileks, 

meningkatkan ambang rasa nyeri dan 

mencintai bayinya, sehingga dengan 

begitu hormon oksitosin keluar dan 

ASI pun cepat keluar (Marmi, 2012). 

Pijat oksitosin adalah pemijatan tulang 

belakang yang dimulai pada tulang 

belakang (cervical vertebrae) sampai 

tulang belakang torakalis dua belas, 

dan merupakan usaha untuk 

merangsang hormon prolaktin dan 

oksitosin setelah melahirkan. Pijatan 

ini berfungsi untuk meningkatkan 

hormon oksitosin yang dapat 

menenangkan ibu, sehingga ASI dapat 

keluar dengan sendirinya (Rusdiarti, 

2014). 

METODE STUDI KASUS 

Studi kasus ini untuk 

mengeksplorasi asuhan keperawatan 

keluarga pada tahap perkembangan 

keluarga childbearing. Subjek pada 

studi kasus ini adalah satu keluarga 

pada Tahap Perkembangan Keluarga 

Childbearing. Fokus studi kasus ini 

yaitu pijat oksitosin pada Tahap 

Perkembangan Keluarga Childbearing. 

Pijat oksitosin merupakan salah satu 

teknik pijat yang banyak dilakukan 

pasca persalinan. Teknik pijat ini dapat 

memberi stimulasi pada puting dan 

mampu meningkatkan produksi ASI. 

Pijat oksitosin dilakukan segera setelah 

ibu melahirkan bayinya dengan durasi 

2-3 menit. Pengambilan kasus pada 

Karya Tulis Ilmiah ini yang telah 

dilakukan di wilayah kerja Puskesmas 

Gondangrejo pada tanggal 18-26 

Februari 2021 dengan 4x kunjungan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengkajian awal pada tanggal 

21 Februari 2021 didapatkan data data 

subjektifnya yaitu klien mengatakan 

ASI yang diproduksinya hanya sedikit 

dan keluarga Tn.R belum mengetahui 

cara untuk meningkatkan produksi ASI 

data objektifnya yaitu An.I tampak 

rewel.Tanda bayi yang tidak cukup 

ASI adalah bayi akan sering rewel, 

menangis, menyusu lebih lama dari 

frekuensi biasanya dan ingin minum 

ASI dengan waktu cukup pendek 

(Italia dan Yanti, 2019). 

Diagnosis keperawatan yaitu: 

menyusui tidak efektif (D.0029) 

denganhasil skoring 3 2/3. Diagnosis 



keperawatan merupakan keputusan 

klinik tentang respon individu, 

keluarga dan masyarakat tentang 

masalah kesehatan aktual atau 

potensial, dimana berdasarkan 

pendidikan dan pengalamannya, 

perawat secara akuntabilitas dapat 

mengidentifikasikan dan memberikan 

intervensi secara pasti untuk menjaga, 

menurunkan, membatasi, mencegah 

dan merubah status kesehatan klien 

(Herdman, 2012). 

Intervensi dari prioritas 

diagnosis keperawatan keluarga yang 

diambil berdasarakan hasil skoring 

yaitu menyusui tidak efektif (D.0029). 

Tujuan umum : setelah dilakukan 

kunjungan selama 4 kali diharapkan 

keluarga dapat meningkatkan berat 

badan bayi, tetesan ASI meningkat, 

hisapan bayi meningkat. Tujuan 

khusus : setelah dilakukan intervensi 4 

kali kunjungan diharapkan keluarga 

dapat mengenal masalah, mengambil 

keputusan, keluarga dapat melakukan 

perawatan, keluarga dapat 

memodifiksai lingkungan, keluarga 

dapat memanfaatkan fasilitas 

kesehatan. Intervensi merupakan salah 

satu tahapan dari proses dimulainya 

tindakan untuk menunjukkan tujuan 

yang lebih spesifik. Kriteria dan 

standar merupakan pernyataan spesifik 

tentang hasil dan harapan dari setiap 

tindakan keperawatan berdasarkan 

tujuan khusus yang telah ditetapkan 

(Maria, 2017).  

Implementasi pada hari Kamis,18 

Februari 2021 pukul 11.00 WIB 

melakukan pengkajian kemudian 

didapatkan respon subjektif yaitu 

dengan keluarga kelahiran anak 

pertama yang berumur 2minggu. Klien 

mengatakan ASI yang diproduksinya 

keluar sedikit, klien mengatakan 

belum mengetahui cara memperlancar 

ASI. Penulis melakukan pijat oksitosin 

pada klien guna memperlancar ASI 

klien, klien mengatakan setuju dan 

tampak antusias. Penulis memberikan 

informed consent pada klien untuk 

meminta persetujuan pada klien. Pada 

tanggal 22 Februari 2021 pukul 10.00 

WIB melakukan pemeriksaan fisik 

didapatkan respon subjektif dari klien 

mengatakan mau dilakukan 

pemeriksaan fisik dan respon 

objektifnya terdapat TD : 130/80 

mmHg, N : 85x/menit, RR : 

20x/menit, S: 36,5 dan BB sekarang 

An.I 3.800 gram. Melakukan tindakan 

pijat oksitosin pada klien untuk 

meningkatkan pengeluaran ASI dan 

respon objektif klien terlihat nyaman 

ketika dilakukan pemijatan.  

Pada tanggal 23 Februari 2021 

pukul 10.00 WIB melakukan pijat 

oksitosin pada klien dan mengajarkan 

pada salah satu anggota keluarga yaitu 

ibu klien cara pijat oksitosin yang 

benar supaya sewaktu-waktu ASI tidak 

keluar dengan lancar anggota keluarga 

bisa melakukan dengan cara pijat 

oksitosin. Didapatkan respon 

subjektifnya klien dan ibu klien 

mengatakan akan melakukan pijat 

oksitosin sewaktuwaktu jika ASInya 

tidak lancar, respon objektifnya klien 

tampak nyaman. Pada tanggal 26 

Februari 2021 pukul 10.30 WIB 

mengkaji klien setelah dilakukan pijat 

dilakukan pijat oksitosin pasien 

mengatakan merasa lebih nyaman dan 

ASI mulai keluar lebih banyak dari 

hari yang sebelumnya dibuktikan 

dengan tingkat rewel bayi berkurang. 



Menganjurkan klien untuk 

memberikan ASI semaksimal 

mungkin, klien mengatakan akan 

memberikan ASI semaksimal mungkin 

untuk bayinya. Respon subjektifnya 

klien mengatakan akan memberikan 

ASI semaksimal mungkin untuk 

bayinya, dan respon objektifnya pasien 

tampak semangat.  

Implementasi yang diberikan pada 

klien yaitu pijat oksitosin dilakukan 

untuk memperlancar produksi ASI 

sehingga diharapkan produksi ASI 

meningkat. Tindakan ini dilakukan 2-3 

menit selama 3 kali. Pijat oksitosin 

adalah pemijatan pada daerah tulang 

belakang leher, punggung atau 

sepanjang tulang belakang (vertebrae) 

sampai tulang belakang torakalis dua 

belas. Pijat oksitosin adalah tindakan 

yang dilakukan pada ibu menyusui 

yang berupa back message pada 

punggung ibu untuk meningkatkan 

pengeluaran hormon oksitosin (Anik, 

2016). Tujuan dilakukan pijat 

oksitosin untuk merangsang hormon 

oksitosin sehingga produksi ASI 

meningkat (Nurhanafi,2013).  

Pijat oksitosin dilakukan dengan 

pemijatan tulang belakang sampai 

tulang costae ke 5-6 melebar ke 

scapula yang akan mempercepat kerja 

syaraf parasimpatis untuk 

menyampaikan perintah ke otak 

sehingga pengeluaran hormon 

oksitosin meningkat (Desmawati, 

2015). Pijat oksitosin dilakukan segera 

setelah ibu melahirkan bayinya dengan 

durasi 2-3 menit. Pijat oksitosin dapat 

dilakukan setiap saat, lebih disarankan 

sebelum menyusui atau memerah ASI, 

frekuensi pemberian pijatan minimal 2 

kali sehari (Ummah, 2014). 

 

 

 

 

Tabel 1 Lembar Observasi pada Ibu 

yang Dilakukan Pijat Oksotosin 
No  Parameter Sebelum  Sesudah  

1 Frekuensi 

menyusui 

Bayi diberi 

ASI setiap 2 

jam sekali 

Bayi 

diberi 

ASI 

setiap 2 

jam 

sekali 

2 Pola tidur 

bayi  

Bayi sering 

rewel dan 
Tidur sering 

terbangun 

Bayi 

sudah 
jarang 

rewel dan 

tidur 

nyenyak 

3 Frekuensi 

bayi 

rewel  

Bayi sering 

rewel 

Tingkat 

rewel 

bayi 

berkurang 

 

Evaluasi pada tanggal 26 Februari 

2021 pukul 11.00 WIB didapatkan 

hasilevaluasi pada masalah 

keperawatan menyusui tidak efektif, 

diketahui bahwa setelah dilakukan 

tindakan pijat oksitosin produksi ASI 

meningkat. Klien dan keluarga 

mengatakan sudah mengetahui cara 

untuk memperlancar ASI, klien 

mengatakan setelah dilakukan pijat 

oksitosin klien merasa nyaman dan 

tenang, klien mengatakan ASI yang 

keluar lebih banyak dibuktikan dengan 

tingkat rewel bayi berkurang. Data 

objektifnya klien tampak rileks dan 

nyaman, bayi tampak sudah tidak 

rewel setelah diberikan ASI. Analisa 

keluarga mampu memenuhi 4 dari 5 

fungsi kesehatan keluarga yaitu 

keluarga belum mampu mengenal 

masalah (mengidentifikasi kesiapan 



dan kemampuan klien dalam 

menerima informasi), keluarga mampu 

mengambil keputusan (menganjurkan 

untuk memberikan ASI semaksimal 

mungkin), keluarga mampu merawat 

anggota keluarga yang sakit (anjurkan 

keluarga terlibat dalam perawatan),  

keluarga dapat memodifikasi 

lingkungan (anjurkan keluarga untuk 

menjaga kebersihan lingkungan 

rumah), keluarga dapat memanfaatkan 

fasilitas kesehatan (mengajarkan 

tindakan pijat oksitosin). Klien belum 

mampu memenuhi fungsi kesehatan 

dengan mengenal masalah, Planning 

lanjutkan intervensi dengan 

mempertahankan intervensi, 

kolaborasi keterlibatan keluarga dalam 

tindakan pijat oksitosin. Evaluasi 

merupakan tahap akhir yang bertujuan 

untuk menilai apakah tindakan 

keperawatan yang telah dilakukan 

tercapai atau tidak untuk mengatasi 

suatu masalah (Meirisa, 2013). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan data subjektif 

klien mengatakan ASI yang keluar 

hanya sedikit, klien mengatakan belum 

mengetahui cara untuk meningkatkan 

produksi ASI, klien mengatakan An.I 

sering rewel, klien mengatakan BB 

An.I 3.800 gram. Data objektifnya 

klien tampak kebingungan bagaimana 

ASI nya bisa lancar, klien tampak 

belum mengetahui pijat oksitosin. 

Diagnosautamayaitumenyusui 

tidak efektif (D.0029)merupakan 

diagnosis prioritas utama dengan total 

skoring 3 2/3. 

Intervensiyaitutujuan umum : 

setelah dilakukan kunjungan selama 4 

kali diharapkan berat badan bayi 

meningkat, tetesan ASI meningkat, 

suplai ASI adekuat meningkat. Tujuan 

khusus : setelah dilakukan kunjungan 

selama 4 kali diharapkan keluarga 

dapat mengenal masalah : edukasi 

menyusui (I.12393) identifikasi tujuan 

atau keinginan menyusui, keluarga 

dapat mengambil keputusan : promosi 

perilaku upaya kesehatan (I.12472) 

anjurkan memberikan bayi ASI 

semaksimal mungkin, keluarga mampu 

melakukan perawatan : promosi 

koping (I.09312) anjurkan keluarga 

terlibat dalam melakukan perawatan, 

keluarga dapat memodifikasi 

lingkungan : edukasi keselamatan 

lingkungan (I.12384) anjurkan 

membersihkan lingkungan rumah, 

keluarga dapat memanfaatkan fasilitas 

kesehatan : edukasi perilaku upaya 

kesehatan (I.12435) mengajarkan cara 

pijat oksitosin 

Implementasi dilakukan dari 

tanggal 22 Februari-26 Februari untuk 

mengatasi masalah pada klien dengan 

diagnosis menyusui tidak efektif 

(D.0029) yaitu mengidentifikasi 

kesiapan dan kemampuan untuk 

menerima informasi. Menganjurkan 

klien untuk memberikan ASI yang 

cukup untuk bayi, mengajarkan pijat 

oksitosin untuk memperlancar 

produksi ASI. 

Evaluasi yang dilakukan pada 

26 Februari 2021 pukul 12.00 WIB 

dengan diagnosis menyusuitidak 

efektif (D.009) dengan menunjukkan 

data subjektif klien mengatakan sudah 

mengetahui cara untuk meningkatkan 

produksi ASI, klien dan keluarga 

sudah mengerti tentang cara pijat 

oksitosin. Klien mengatakan setelah 

dilakukan pijat oksitosin ASI yang 



dikeluarkan semakin lancar dan pasien 

merasa rileks. Data objektif klien 

tampak lebih rileks dan tenang setelah 

dilakukan pijat oksitosin, bayi tampak 

sudah tidak rewel setelah diberikan 

ASI. Analisa keluarga mampu 

memenuhi 4 dari 5 fungsi kesehatan 

keluarga yaitu keluarga belum mampu 

mengenal masalah (mengidentifikasi 

kesiapan dan kemampuan klien dalam 

menerima informasi), keluarga mampu 

mengambil keputusan (menganjurkan 

untuk memberikan ASI semaksimal 

mungkin), keluarga mampu merawat 

anggota keluarga yang sakit (anjurkan 

keluarga terlibat dalam perawatan),  

keluarga dapat memodifikasi 

lingkungan (anjurkan keluarga untuk 

menjaga kebersihan lingkungan 

rumah), keluarga dapat memanfaatkan 

fasilitas kesehatan (mengajarkan 

tindakan pijat oksitosin). Klien belum 

mampu memenuhi fungsi kesehatan 

dengan mengenal masalah, Planning 

lanjutkan intervensi dengan 

mempertahankan intervensi, 

kolaborasi keterlibatan keluarga dalam 

tindakan pijat oksitosin 

 

SARAN 

Bagi Puskesmas Pihak 

puskesmas penulis harapkan dapat 

menggunakan intervensi pijat oksitosin 

sebagai bentuk intervensi yang 

membantu meningkatkan produksi 

ASI.  

Bagi Institusi Pendidikan Dapat 

memberikan referensi khususnya 

dalam asuhan keperawatan keluarga 

dan selalu meningkatkan kualitas 

pendidikan sehingga bisa meluluskan 

perawat yang berkulitas dan 

profesional. 

Bagi Klien dan Keluarga Klien 

dan keluarga mampu melakukan pijat 

oksitosin secara mandiri untuk 

memperlancar produksi ASI. 

Bagi Penulis Dapat 

mengaplikasikan dalam memberikan 

terapi pijat oksitosin pada tahap 

perkembangan keluarga childbearing. 
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