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Abstrak   

Tahapan perkembangan keluarga dengan anak usia pra sekolah dimulai pada usia 2,5 

– 5 tahun. Pada perkembangan anak usia pra sekolah, biasanya anak mengalami sulit 

untuk makan. Salah satunya disebabkan oleh sikap dan perilaku anak. Sikap dan 

perilaku anak dapat mempengaruhi PHBS dan pola makan. Salah satu kegiatan untuk 

meningkatkan PHBS dan pola makan anak dengan mengajarkan teknik bernyanyi dan 

permainan kartu bergambar, mengajarkan untuk cuci tangan, dan pendidikan 

kesehatan. Tujuan studi kasus ini adalah mengaplikasikan penerapan asuhan 

keperawatan keluarga pada tahap perkembangan anak pra sekolah dalam perilaku 

kesehatan cenderung berisiko. Jenis studi ini adalah diskriptif dengan menggunakan 

metode pendekatan studi kasus. Subyek dalam studi kasus ini adalah satu klien yang 

mengalami kesulitan untuk makan. Hasil pada klien yang telah diberikan teknik 

bernyanyi dan permainan kartu bergambar, mengajarkan untuk cuci tangan, dan 

pendidikan kesehatan yang dilakukan sebanyak 4 kali kunjungan mengalami 

perubahan dalam PHBS dan pola makan. Kegiatan ini sangat efektif untuk 

meningkatkan PHBS dan pola makan pada anak. Bagi pelayanan keperawatan 

diharapkan mampu memotifasi keluarga dalam melaksanakan teknik bernyanyi dan 

permainan kartu bergambar, mengajarkan untuk cuci tangan, dan pendidikan 

kesehatan agar anak tidak mengalami sulit makan.  

Kata kunci: Asuhan Keperawatan Keluarga, Sulit Makan, Pendidikan Kesehatan 

  



PENDAHULUAN 

Dalam keluarga terdapat 

beberapa tahap perkembangan 

keluarga, salah satunya dengan tahap 

perkembangan keluarga dengan anak 

prasekolah. Keluarga dengan tahapan 

anak prasekolah adalah anak yang 

berusia 2,5 tahun dan berakhir saat 

anak berusia 5 tahun (Friedman, 

Bowden & Jones, 2010). Keluarga 

pada tahap anak prasekolah merupakan 

tahap perkembangan keluarga tahap 

yang ketiga (Dewi, dkk, 2015). Pada 

masa ini merupakan waktu yang tepat 

untuk mengembangkan berbagai 

potensi dan kemampuan antara lain 

motorik halus dan kasar, sosial, emosi 

serta kognitifnya (Mulyasa, 2012). 

Perkembangan anak dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya 

genetik, keadaan biologis anak yang 

meliputi status kesehatan dan status 

gizi serta lingkungan tempat 

tinggalnya (Soetjiningsih, 2012). Anak 

usia prasekolah biasanya rentan 

terkena penyakit, karena pada anak 

usia prasekolah mulai aktif dan banyak 

melakukan aktivitas yang dapat 

menyebabkan penyakit seperti flu, 

batuk, diare, dan pemenuhan masalah 

nutrisi (Wasaniyah, 2017). Masalah 

gizi pada anak usia prasekolah muncul 

karena perilaku makan anak yang 

kurang baik dari orang tua. Masalah 

gizi yang sering dihadapi anak usia 

prasekolah adalah dengan kekurangan 

energi protein (KEP), defisiensi 

vitamin A, dan anemia defisiensi Fe 

(Sulistyoningsih, 2011). Asupan gizi 

yang kurang dalam makanan dapat 

menyebabkan kekurangan gizi, 

sebaliknya orang yang asupan gizinya 

lebih baik maka akan berakibat gizi 

berlebih (Par’i, 2016).   

Di Indonesia sendiri masih 

banyak anak yang mengalami status 

gizi yang buruk. Berdasarkan hasil 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) 

Kementrian Kesehatan 2018 

menunjukan 17,7% balita usia di 

bawah 5 tahun masih banyak 

mengalami masalah gizi. Anak yang 

mengalami  gizi buruk sebesar 3,9% 

dan yang menderita gizi kurang 

sebesar 13,8%. Penurunan prevalensi 

stunting ditingkat nasional sebesar 

6,4% selama periode 5 tahun yaitu dari 

37,2% pada tahun 2013 menjadi 

30,8% pada tahun 2018. Prevalensi 

gizi buruk pada anak di Indonesia 

menurut hasil Pemantauan Status Gizi 

(PSG) 2016 yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Kesehatan Indonesia 

adalah 17,9%, tahun 2014 sebanyak 

4,7%, kemudian pada tahun 2015 

angka gizi buruk turun menjadi 3,8%, 

dan kembali turun pada tahun 2016 

menjadi sebesar 3,4%(Kemenkes RI, 

2016). Prevalensi gizi buruk di Jawa 

Tengah sebesar 4,1% dan sudah 

berhasil dibawah target nasional yang 

5,7% (Infodatin, 2015). Pada tahun 

2014 di Kabupaten Karanganyar 

terdapat 6,8% anak yang kekurangan 

gizi yang terdiri dari 6,4% gizi kurang 

dan 0,4%  anak yang berstatus gizi 

buruk. Sebesar 3,6% gizi lebih dan 

89,6% gizi baik  (Dinas Kesehatan 

Kabupaten Karanganyar, 2014). 

Tempat yang akan dipakai adalah 

Puskesmas Gondangrejo, Kabupaten 

Karanganyar. 



Status gizi kurang disebabkan 

karena asupan makan seperti energi, 

protein, lemak dan karbohidrat tidak 

mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

Masalah status gizi dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya pola 

asupan makanan yang tidak seimbang, 

pendapatan orang tua, penghasilan, 

tingkat pengetahuan ibu yang kurang, 

tingkat ekonomi yang rendah. Faktor 

lain yang mempengaruhi status gizi 

antara lain adalah lingkungan, 

pendidikan  orang tua, pola asuh dan 

jumlah keluarga. Tingkat pendidikan 

dan pengetahuan ibu tentang makanan 

yang bergizi sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan anak. Untuk 

memperoleh status gizi yang baik, 

diperlukan konsumsi zat gizi yang 

baik pula. Masalah gizi berkaitan erat 

dengan makanan, dari makanan itu 

bisa memperoleh zat gizi yang 

diperlukan oleh tubuh untuk 

berlangsung kehidupan (Supariasa, 

2012).  

Upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi masalah status gizi adalah 

dengan memberikan pendidikan 

kesehatan mengenai informasi status 

gizi meliputi jenis makanan seimbang, 

frekuensi pemberian makan, dan 

jumlah makanan yang diberikan sesuai 

usia yang diberikan (Khoiro, 2015). 

Tujuannya untuk memberikan 

perubahan peningkatan sikap dan 

perilaku gizi pada anak. Untuk 

meningkatkan perilaku gizi pada anak 

teknik yang digunakan adalah 

pendidikan gizi melalui teknik 

bernyanyi dan permainan kartu 

bergambar diharapakan dapat 

memberikan banyak manfaat  terkait 

perubahan perilaku pada anak 

khusunya anak usia prasekolah 

(Marmi, 2013). Terkait penelitian 

intervensi yang ditawarkan adalah 

intervensi pendidikan gizi dengan 

memberikan perubahan peningkatan 

perilaku gizi pada anak prasekolah 

(Briawan, dkk, 2013).  

Tujuan studi kasus ini adalah 

untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan keluarga dengan tahap 

perkembangan keluarga anak usia 

prasekolah. 

 

METODE STUDI KASUS 

Studi kasus adalah kajian yang 

rinci tentang satu latar, atau subjek 

tunggal, atau satu tempat 

penyimpanan dokumen, atau suatu 

peristiwa tertentu (Ahmadi, 2014). 

Studi kasus ini adalah studi untuk 

mengeksplorasi masalah asuhan 

keperawatan pada keluarga dalam 

tahap perkembangan keluarga anak 

prasekolah. Menggunakan pendekatan 

asuhan keperawatan mulai dari 

pengkajian yang berisi identitas, 

diagnosa yang berisi masalah 

keperawatan, intervensi yang berisi 

rencana keperawatan, implementasi 

yang berisi tindakan keperawatan, dan 

evaluasi berisi hasil dan respon 

keluarga. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengkajian terhadap klien dan 

keluarga didapatkan data subjektif, 

keluarga mengatakan An.A jika mau 

makan kadang tidak cuci tangan 

terlebih dahulu, dan juga keluarga 



mengatakan An.A jika selesai bermain 

kadang tidak cuci tangan. Data 

obyektif An.A tidak tau cara cuci 

tangan yang benar, An.A tampak 

dibantu ibunya, An.A tampak 

kebingungan, An.A menolak ketika di 

suruh cuci tangan. Metode 

pengumpulan data yang penulis 

gunakan saat melakukan pengkajian 

pada tanggal 19 Februari 2020 sudah 

sesuai dengan teori, yaitu 

menggunakan metode wawancara, 

pengamatan atau observasi dan 

pemeriksaan fisik (Maglaya,2010). 

Dalam melakukan pemeriksaan fisik 

dan mengkaji perkembangan keluhan 

pada setiap pertemuan, penulis 

melakukan kunjungan rumah untuk 

melakukan pemeriksaan pada keluarga 

Tn.S. 

Diagnosis keperawatan 

keluarga bisa dilihat pada buku 

Standar Diganosis Keperawatan 

Indonesia (SDKI) penulis dapat 

menegakkan masalah keperawatan 

sesuai data diatas yaitu perilaku 

kesehatan cenderung berisiko 

(D.0099) dengan skor 4.  

Intervensi keperawatan yang 

digunakan untuk diagnosa utama 

adalah berdasarkan tujuan khusus 

yang ke 1 : Perilaku Kesehatan 

(L.12107), keluarga mengenal 

masalah tentang perilaku kesehatan 

sehingga keluarga dapat 

mengaplikasikannya agar penerimaan 

terhadap perubahan status kesehatan 

meningkat, kemampuan melakukan 

tindakan pencegahan masalah 

kesehatan meningkat, kemampuan 

peningkatan kesehatan meningkat. 

Intervensinya Promosi Perilaku Upaya 

Kesehatan  (I.12472) yaitu identifikasi 

perilaku upaya kesehatan yang dapat 

di tingkatkan, berikan lingkungan 

yang mendukung kesehatan, ajarkan 

teknik bernyanyi dan permainan kartu 

bergambar, berikan lembar observasi 

kepada anak, anjurkan mencuci tangan 

dengan air bersih dan sabun. 

Manajemen Kesehatan (L.12104), 

keluarga memutuskan tindakan untuk 

mengatasi masalah perilaku kesehatan 

sehingga keluarga dapat 

mengaplikasikannya tindakan untuk 

mengurangi faktor resiko meningkat, 

aktivitas hidup sehari-hari efektif 

memenuhi tujuan kesehatan 

meningkat. Intervensinya Dukungan 

Keluarga Merencanakan Perawatan 

(I.13477) yaitu identifikasi tindakan 

yang dapat dilakukan keluarga, 

gunakan sarana dan fasilitas yang ada 

dalam keluarga, ajarkan cara 

perawatan yang bisa dilakukan 

keluarga.  Perawatan Diri (L.11103), 

keluarga mampu merawat anggota 

yang sakit sehingga keluarga dapat 

mengaplikasikan agar kemampuan 

makan meningkat, mempertahankan 

kebersihan diri meningkat. 

Intervensinya Promosi Dukungan 

Keluarga (I.13488) yaitu identifikasi 

kebutuhan dan harapan anggota 

keluarga, diskusikan anggota 

keluuarga yang akan dilibatkan dalam 

perawatan, jelaskan kepada keluarga 

tentang tindakan yang akan dilakukan. 

Manajemen Kesehatan Keluarga 

(L.12105), keluarga mampu 

memodifikasi lingkungan sehingga 

keluarga dapat mengaplikasikan agar 



kemampuan menjelaskan masalah 

kesehatan yang dialami meningkat, 

aktivitas keluarga mengatasi masalah 

kesehatan meningkat, tindakan untuk 

mengurangi resiko meningkat. 

Interensinya Manajemen Perilaku 

(I.14514) yaitu identifikasi harapan 

untuk mengendalikan perilaku, 

tingkatkan aktivitas fisik sesuai 

kemampuan, informasikan keluarga 

bahwa keluarga sebagai dasar 

pembentukan kognitif. Perilaku 

Kesehatan (L.12107), keluarga 

mampu memanfaatkan fasilitas 

kesehatan sehingga keluarga dapat 

mengaplikasikan agar kemampuan 

melakukan tindakan pencegahan 

masalah kesehatan meningkat, 

kemampuan peningkatan kesehatan 

meningkat. Intervensinya Rujukan Ke 

Layanan Masyarakat (I.12474) yaitu 

identifikasi sumber-sumber pelayanan 

kesehatan dimasyarakat, fasilitasi 

memutuskan pelayanan kesehatan 

yang dapat dijadikan tujuan dan 

prosedur rujukan, jelaskan tujuan dan 

prosedur rujukan. 

Implementasi keperawatan 

yang dilakukan oleh penulis pada 

Ny.N pada kunjungan keluarga yang 

pertama tindakan keperawatan yang 

dilakukan pada An.A  hari Jum’at, 21 

Februari 2020, sebelum melakukan 

tindakan dilakukan pre test dan setelah 

melakukan pre test di lanjutkan 

dengan melakukan tindakan teknik 

bernyanyi dan permainan kartu 

bergambar. Mengajarkan cara cuci 

tangan pada klien. Klien belum bisa 

mengikuti arahan yang diberikan, 

klien didampingi oleh ibunya, klien 

tampak belum bisa cuci tangan sendiri. 

Pada kunjungan kedua Sabtu, 22 

Februari 2020 mengajarkan teknik 

bernyanyi dan bermainan kartu 

bergambar. Mengajarkan cara cuci 

tangan pada klien. Klien sedikit mulai 

mengikuti arahan yang diberikan dan 

di dampingi oleh ibunya, klien bisa 

melakukan cuci tangan 6 langkah 

walupun masih terbalik-balik. Pada 

kunjungan ke tiga Senin, 24 Februari 

2020 mengajarkan teknik bernyanyi 

dan bermainan kartu bergambar. 

Mengajarkan cara cuci tanan pada 

klien. Klien tampak aktif saat di 

ajarkan teknik bernyanyi dan 

permainan kartu, klien tampak bisa 

melakukan cuci tangan sendiri. Pada 

kunjungan ke empat Selasa, 25 

Februari 2020 mengajarkan teknik 

bernyanyi dan bermainan kartu 

bergambar dan berikan lembar 

observasi sikap dan perilaku anak 

untuk post test. Menganjurkan cara 

cuci tangan pada klien. Klien sangat 

aktif saat di ajarkan teknik bernyanyi 

dan permainan kartu, klien bisa 

melakukan cuci tangan sendiri. Saat 

mengajarkan teknik bernyanyi dan 

permainan kartu bergambar pada 

An.A, An.A sangat hiperaktif 

sehingga pada saat mengajarkan 

tindakan tersebut An.A asik dengan 

mainannya sendiri kadang An.A tidak 

meu di ajarkan teknik bernyanyi dan 

permainan kartu bergambar bila tidak 

bersama-sama dengan ibunya. Untuk 

permainan kartu/ tebak gambar 

memilih salah satu karu bergambar 

dengan minimal 1-5 kartu kemudian 

klien disuruh menebak kartu tersebut 



dengan memberikan clue. Untuk 

teknik bernyanyi, lagu tersebut di 

putar satu kali, kemudian lagu tersebut 

dinyanyikan secara bersama-sama, 

dan selanjutnya meminta kilen untuk 

menyanyikan lagu tersebut sendiri.  

Evaluasi keluarga mampu 

mengenal masalah kesehatan dilihat 

dari keluarga mampu menjawab 

dengan benar definisi penyakit, 

keluarga mampu memutuskan 

tindakan dilihat dari keluarga mampu 

melakukan cuci tangan dengan benar, 

keluarga mampu merawat anggota 

yang sakit dilihat  dari keluarga bisa 

melakukan cuci tangan dengan benar, 

keluarga mampu memodifikasi 

lingkungan dilihat dari keluarga bisa 

mengaplikasikannya, keluarga mampu 

memanfaatkan fasilitas kesehatan 

dilihat dari keluarga  memanfaatkan 

pelayanan kesehatan, observasi sikap 

anak selama pre test dari 8 soal klien 

menjawab 3 setuju dan 5 tidak setuju 

dan setelah pre test dari 8 soal klien 

menjawab 6 setuju dan 2 tidak setuju, 

observasi perilaku anak selama pre test 

dari 6 soal klien menjawab selalu 2 

soal dan tidak pernah 4 soal dan 

selama post test dari 6 soal klien 

menjawab selalu 6 soal dan kilen 

menjawab tidak pernah.  Hasil studi 

kasus ini menunjuknan ada 

peningkatan dalam nafsu makan. 

Dalam hal ini kelurga mampu 

menjalankan lima fungsi keperawatan 

kesehatan sehingga intervensi untuk 

keluarga diberhentikan. 

 

 

 

KESIMPULAN 

Pengkajian terhadap klien dan 

keluarga didapatkan data subjektif, 

keluarga mengatakan An.A jika mau 

makan kadang tidak cuci tangan 

terlebih dahulu.  

Diagnosis keperawatan yang 

diprioritaskan oleh penulis yaitu 

perilaku kesehatan cenderung berisiko 

(D.0099) dengan skor 4.  

Intervensi utama yang pada 

studi kasus adalah pendidikan 

kesehatan dengan menggunakan 

teknik bernyanyi dan permanian kartu 

bergambar 

Implementasi dilakukan 

selama 4 kali kunjungan dengan 

melakukan pendidikan kesehatan 

dengan menggunakan teknik 

bernyanyi dan permanian kartu 

bergambar. 

Evaluasi hasil pertanyaan pre 

test dari 8 soal klien menjawab 3 

setuju dan 5 tidak setuju dan setelah 

pre test dari 8 soal klien menjawab 6 

setuju dan 2 tidak setuju, observasi 

perilaku anak selama pre test dari 6 

soal klien menjawab selalu 2 soal dan 

tidak pernah 4 soal dan selama post 

test dari 6 soal klien menjawab selalu 

6 soal dan kilen menjawab tidak 

pernah.  Hasil studi kasus ini 

menunjuknan ada peningkatan dalam 

nafsu makan. Dalam hal ini kelurga 

mampu menjalankan lima fungsi 

keperawatan kesehatan 

 

 

  



SARAN 

Bagi puskesmas diharapkan 

dapat meningkatkan pemberian 

pelayanan pendidikan kesehatan dan 

promosi kesehatan terhadap keluarga, 

kelompok, dan masyarakat yang 

berada di wilayah binaannya terkait 

dengan perkembangan anak.  

Bagi intitusi pendidikan  

meningkatkan mutu pelayanan 

pendidikan yang telah berkualiatas 

dengan mengupayakan aplikasi riset 

dalam setiap tindakan yang dilakuakan 

sehingga mampu menghasilkan 

perawat yang profesional, terampil, 

inovatif, dan bermutu dalam 

memberikan asuhan keperawatan yang 

komprehensif berdasarkan ilmu dan 

kode etik keperawatan.  

Bagi klien dan keluarga 

diharapkan agar klien dan keluarga 

dapat menjaga kesehatan anggota 

keluarganya dalam peningkatan status 

kesehatan keluarga dan  

memperhatikan perkembangan anak.  
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