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Abstrak 

 

Tahap perkembangan keluarga usia remaja merupakan tahap yang dimulai ketika 

anak pertama berusia 13 tahun dan berakhir ketika anak berusia 20 tahun. Salah satu 

tugas tahap perkembangan keluarga usia remaja yaitu menyeimbangkan kebebasan dan 

tanggung jawab ketika remaja menjadi dewasa dan mandiri. Masalah yang dihadapi 

pada tahap perkembangan keluarga remaja biasanya adalah remaja mengalami defisit 

pengetahuan tentang cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). Tujuan 

dari studi kasus ini adalah untuk memberikan asuhan keperawatan pada keluarga 

dengan tahap perkembangan remaja yang mengalami defisit pengetahuan tentang cara 

melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI).  

Metode studi kasus dengan melaksanakan asuhan keperawatan dengan intervensi   

melakukan pendidikan kesehatan tentang cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI) dengan media Booklet. Hasil dari studi kasus yang dilakukan selama 5 kali 

kunjungan didapatkan data bahwa melakukan pendidikan kesehatan dengan media 

Booklet efektif dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang cara 

melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). Pendidikan kesehatan dengan 

media Booklet dapat dijadikan salah satu intervensi pada asuhan keperawatan keluarga 

remaja dengan masalah defisit pengetahuan tentang cara melakukan pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI). 

 

 

Kata kunci  : Asuhan Keperawatan Keluarga, Pendidikan Kesehatan, Tahap 

Perkembangan Keluarga Usia Remaja 

Referensi  :  Referensi Berjumlah 33 (tahun 2009-2018) 

 
 

 



ii 

NURSING STUDY PROGRAM OF DIPLOMA 3 PROGRAM 

FACULTY OF HEALTH SCIENCES 

UNIVERSITY OF KUSUMA HUSADA SURAKARTA 

2020 

 

FAMILY NURSING CARE IN THE DEVELOPMENT STAGE OF ADOLESCENCE  

 

Dewi Lestari1,Erlina Windyastuti S.kep.,Ns.,M.kep2 
1Student of Diploma 3 Nursing Study Program, University of Kusuma Husada Surakarta 
2Lecturer of Diploma 3 Nursing Study Program, University of Kusuma Husada Surakarta 

Email : dewi0904@gmail.com 

 

Abstract 

 

The family development stage of adolescence is the stage that starts when the 

first child is 13 years old and ends when the child is 20 years old. One of the 

responsibilities at the family development stage of adolescent is to balance the 

freedom and responsibility of adolescents to become adults and independent. The 

problem at this stage of adolescent family development is a lack of knowledge about 

how to conduct Breast Self-Examination (BSE). The purpose of this case study was 

to provide family nursing care for adolescents with a deficit knowledge in performing 

breast self-examination (BSE). The method used health education with booklet 

media. The results of case studies during five visits obtained data that health 

education with booklet media was effective in increasing adolescent knowledge 

about how to do a breast self-examination (BSE). Health education is one of the 

family nursing care interventions with a knowledge deficit problem. 

 

Keywords: adolescent family development stage, family nursing care, health 

education. 
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PENDAHULUAN 

Keluarga sebagai sebuah kelompok yang 

mengidentifikasikan diri dan terdiri dari dua 

individu atau lebih banyak yang memiliki 

hubungan khusus, yang dapat terikat dengan 

hubungan darah atau hukum atau juga tidak, 

namun berfungsi sedemikian rupa sehingga 

mereka menganggap dirinya sebagai keluarga 

(Whall, 1986 dalam Friedman dkk, 2014). 

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat 

yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa 

orang yang terkumpul dan tinggal di suatu 

tempat di bawah satu atap dalam keadaan 

saling ketergantungan (Leny & Jhonson, 

2010). 

Tahap perkembangan dalam keluarga 

dibagi menjadi delapan tahap antara lain, 

keluarga dengan pasangan baru. Keluarga 

dengan tahap ini baru saja membentuk tali 

pernikahan yang memuaskan bagi satu sama 

lain. Tahap perkembangan yang kedua, tahap 

keluarga dengan kelahiran anak pertama 

Childbearing Family. Merupakan tahap 

perkembangan keluarga yang dimulai dari 

kehamilan sampai kelahiran anak pertama dan 

berlanjut sampai anak berusia 30 bulan. Tahap 

perkembangan yang ketiga, keluarga dengan 

anak pra-sekolah. Tahap ini dimulai ketika 

anak berumur 2,5 tahun dan diakhiri ketika 

anak berumur 5 tahun. Tahap yang keempat, 

keluarga dengan anak sekolah. Tahap ini 

dimulai ketika anak memasuki usia sekolah 

atau usia 5 sampai 13 tahun.  

Tahap perkembangan yang kelima, 

keluarga dengan anak remaja. Dimulai ketika 

anak pertama berusia 13 tahun. Tahap yang 

keenam,  keluarga dewasa muda. Pada tahap 

ini ditandai dengan perginya anak pertama dari 

lingkungan rumah dan berakhir dengan anak 

yang terakhir juga meninggalkan rumah. 

Tahap yang ketujuh, keluarga paruh baya. 

Merupakan tahap masa pertengahan bagi 

orang tua, tahap ini dimulai ketika anak 

terakhir meninggalkan rumah dan berakhir 

dengan pensiunan orang tua. Dan tahap 

perkembangan keluarga yang terakhir adalah 

keluarga dengan lansia. Tahap ini dimulai 

dengan pensiunan salah satu atau kedua 

pasang dan berlanjut sampai kehilangan salah 

satu pasangan (Friedman dkk, 2014). 

Pada tahap perkembangan keluarga remaja 

sendiri memiliki tugas yaitu menyeimbangkan 

kebebasan dengan tanggung jawab ketika 

remaja menjadi dewasa dan mandiri, 

memfokuskan kembali hubungan perkawinan, 

berkomunikasi secara terbuka antara orangtua 

dan anak-anak, memberikan perhatian, 

memberikan kebebasan dalam batasan 

tanggung jawab, mempertahakan komunikasi 

terbuka dua arah (Achjar, 2010).  

Menurut Riskesdas, 2018 masalah 

kesehatan yang muncul pada remaja adalah 

kurangnya pengetahuan atau informasi 

mengenai penyakit tidak menular, salah satu 

contohnya adalah kanker payudara. Remaja 

biasanya tidak peduli dengan masalah 

kesehatan yang dialaminya, karena mereka 

berfikir saat masih remaja maka tidak bisa 

sakit. Menurut WHO (World Health 

Organization), terdapat sekitar 8-9% wanita 
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berpotensi mengalami kanker payudara. 

Kanker payudara merupakan jenis kanker yang 

paling banyak ditemui pada wanita. Setiap 

tahun lebih dari 250.000 terjadi kasus kanker 

baru diseluruh dunia (Angrainy, 2017). Angka 

kejadian kanker di Indonesia mengalami 

peningkatan dari 1,4 per 1000 penduduk pada 

tahun 2013 menjadi 1,79 per 1000 pada tahun 

2018. Kejadian kanker payudara pada 

perempuan di Indonesia sebesar 42,1 per 

100.000  penduduk dengan rata-rata angka 

kematian 17 per 100.000 penduduk di 

Indonesia (Riskesdas, 2018). Jawa Tengah 

adalah wilayah dengan angka kejadian kanker 

terbanyak di Indonesia yaitu sekitar 68.638 

orang, penderita kanker terbanyak adalah 

kanker payudara dengan jumlah 11.511 orang 

(Pawellai & Pratiwi, 2018).  

Di wilayah Karanganyar angka kejadian 

kanker payudara sudah mulai mengalami 

penurunan, dimana pada tahun 2015 terdapat 

149 penderita kanker payudara, pada tahun 

2016 telah mengalami penurun menjadi 49 

penderita. Meskipun telah mengalami 

penurunan yang signifikan, namun pendidikan 

SADARI harus tetap dilakukan agar angka 

kejadian kanker payudara diwilayah 

Karanganyar dapat berkurang dengan 

maksimal (Dinkes Kabupaten Karanganyar, 

2016). 

Kanker payudara merupakan Kanker 

payudara merupakan tumor ganas pada 

payudara atau salah satu payudara, kanker 

payudara juga merupakan benjolan atau massa 

tunggal yang sering terdapat di daerah kuadran 

atas bagian luar, benjolan ini keras dan 

bentuknya tidak beraturan dan dapat di 

gerakkan (Olfah dkk, 2013). Untuk mencegah 

penyakit kanker payudara dapat dilakukan 

pendidikan kesehatan tentang pemeriksaan 

payudara sendiri, yaitu pemeriksaan payudara 

oleh diri sendiri untuk mendeteksi segala 

kelainan yang ada pada payudara (Astutik, 

2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

terhadap 79 siswa di SMAN 14 Semarang 

menunjukkan hasil bahwa 45 (57%) responden 

memiliki sikap negatif terhadap pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI), sedangkan yang 

memiliki sikap positif hanya 34 (43%). Dari 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sebagaian  besar responden belum mempunyai 

pandangan yang baik terhadap pemeriksaan 

payudara sendiri (Pawellai & Pratiwi,2018).  

Data yang didapatkan dari salah satu 

keluarga dengan tahap perkembangan remaja 

di salah satu desa wilayah Puskesmas 

Gondangrejo menunjukkan bahwa klien belum 

memahami apa itu pemeriksaan payudara 

sendiri, dibuktikan dengan klien hanya mampu 

menjawab 6 soal dengan benar dari jumlah 10 

soal kuesioner yang diberikan. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya informasi, 

media, fasiitas kesehatan, dan cara pencegahan 

kanker payudara. Serta tidak adanya mata 

pelajaran yang membahas mengenai 

pemeriksaan payuadara sendiri (SADARI). 

Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis 

tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah yang 

berjudul “Asuhan Keperawatan Keluarga 

dengan Tahap Perkembangan Keluarga 

Remaja”. 

METODE 

Studi kasus dalam penelitian ini adalah 

studi kasus untuk mengeksplorasikan masalah 
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asuhan keperawatan keluarga dengan tahap 

perkembangan keluarga remaja dengan cara 

wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, 

dokumentasi serta pemberian kuesioner pre-

test dan pot-test sebanyak 10 soal. Subjek yang 

digunakan pada studi kasus ini adalah satu 

keluarga dengan tahap perkembangan keluarga 

remaja yang mengalami masalah defisit 

pengetahuan. Tempat dan waktu pelaksanaan 

studi kasus ini adalah di wilayah Puskesmas 

Gondangrejo dengan pengambilan kasus 

dimulai pada tanggal 17-29 Februari 2020 

selama 5 kali kunjungan. 

HASIL 

Hasil pengkajian menunjukkan bahwa tipe 

keluarga Tn.W adalah Nuclear Family yaitu 

keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. 

Anak pertama didalam keluarga berusia 13 

tahun dan ketika dilakukan pengkajian 

didapatkan data subjektif bahwa remaja belum 

mengetahui apa itu kanker payudara maupun 

cara pemeriksaan payudara sendiri, remaja 

juga mengatakan bahwa ia belum pernah 

diberikan pendidikan kesehatan mengenai cara 

pemeriksaan payudara sendiri di sekolah. 

Kemudian saat dilakukan observasi didapatkan 

data objektif bahwa remaja tampak bingung 

saat ditanya bagaimana cara melakukan 

pemeriksaan payudara sendiri, dari 10 soal 

kuesioner yang diberikan didapatkan bahwa 

remaja hanya bisa menjawab 6 soal dengan 

benar. 

Tabel 1.1 Hasil Pengkajian Pre-Test tentang 

Tingkat Pengetahuan Cara Pemeriksaan 

Payudara Sendiri 
Aspek yang 

dinilai 

Jumlah 

soal 

Jumlah 

benar 

Jumlah 

salah 

Pengetahuan 

tentang cara 

10 6 4 

pemeriksaan 

payudara sendiri 

 

Berdasarkan hasil dari tabel 1.1 dapat 

diketahui bahwa subjek dapat menjawab 6 soal 

dengan benar dari jumlah 10 soal yang 

diberikan. 

Dari hasil pengkajian diatas dapat 

ditegakkan diagnosis keperawatan keluarga 

Defisit Pengetahuan dengan data yang 

mendukung yaitu data subjektif yang 

menunjukkan bahwa subyek mengatakan 

bahwa belum mengetahui apa itu pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI) dan subyek 

mengatakan belum pernah mendapatkan 

pendidikan kesehatan mengenai pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI) disekolah. 

Sedangkan data objektif yang didapatkan 

adalah subyek tampak bingung ketika ditanya 

tentang cara pemeriksaan payudara sendiri dan 

dari soal pre-test yang diberikan subyek hanya 

mampu menjawab 6 soal dengan benar. 

Setelah dilakukan penegakan diagnosis 

keperawatan keluarga dan didapatkan hasil 

bahwa Defisit Pengetahuan sebagai prioritas 

diagnosa maka tahap selanjutnya adalah 

melakukan tindakan keperawatan selama 

beberapa hari yang bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman subyek terkait 

dengan cara pemeriksaan payudara sendiri, 

sedangkah tujuan khususnya mengacu pada 5 

fungsi keperawatan kesehatan keluarga yaitu 

keluarga mampu mengenal masalah kesehatan, 

keluarga mampu menentukan cara perawatan 

kesehatan yang tepat, keluarga mampu 

merawat anggota keluarga yang sakit, keluarga 

mampu memodifikasi lingkungan, dan 
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keluarga dapat memanfaatkan fasilitas 

kesehatan. 

Tahap selanjutnya adalah implementasi 

keperawatan yang dilakukan selama 5 kali 

kunjungan, dalam pembahasan dilakukan 

pengkajian, pemeriksaan fisik, observasi 

lingkungan, dan memberikan soal kuesioner 

maupun informed concent. 

Tabel 1.2 Hasil Pengkajian Post-Test tentang 

Tingkat Pengetahuan Cara Pemeriksaan 

Payudara Sendiri 
Aspek yang dinilai Jumlah 

soal 

Jumlah 

benar 

Jumlah 

salah 

Pengetahuan 

tentang cara 

pemeriksaan 

payudara sendiri 

10 10 0 

 

Berdasarkan hasil dari tabel 1.2 dapat 

diketahui bahwa subjek dapat menjawab 10 

soal dengan benar. 

Hasil studi kasus dapat diketahui untuk 

evaluasi hari minggu 23 Februari 2020 pukul 

10.30 WIB setelah dilakukan implementasi 

yaitu, evaluasi subjektif Nn.A mengatakan 

sudah mengetahui tentang penyakit kanker 

payudara dan cara melakukan SADARI, 

evaluasi objektif Nn.A nampak kooperatif 

ketika diberika materi dan hasil post-test 10 

soal benar semua, evaluasi analisa masalah 

teratasi Nn.A mampu menjalankan 5 fungsi 

perawatan kesehatan keluarga, evaluasi 

planning masalah teratasi dengan memberikan 

edukasi pemberdayaan keluarga untuk 

melakukan anjurkan kepada keluarga untuk 

melakukan pemeriksaan payudara sendiri 

setiap satu bulan sekali, anjrkan kepada 

keluarga untuk memeriksakan ke rumah sakit 

apabila mengalami gejala kanker payudara, 

anjurkan kepada keluarga untuk melakukan 

pola hidup sehat. 

PEMBAHASAN 

Pengkajian yang dilakukan terhadap Nn.A 

yang dilakukan pada hari Rabu 19 Februari 

2020 dengan menggunakan alat ukur 

kuesioner, didapatkan data subjektif subjek 

mengatakan belum mengetahui apa itu 

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI), 

subjek mengatakan ia belum pernah diberikan 

pendidikan kesehatan tentang pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI). Data objektif 

yang didapatkan subjek tampak bingung saat 

ditanya mengenai pemeriksaan payudara 

sendiri (SADARI), hasil pre-test dengan 10 

soal benar 6 salah 4. 

Pengkajian keperawatan merupakan suatu 

tahapan saat seorang perawat mengambil 

informasi secara terus menerus terhadap 

anggota keluarga yang dibinanya. Pengkajian 

merupakan syarat utama untuk 

mengidentifikasi masalah. Pengkajian 

keperawatan keluarga bersifat dinamis, 

fleksibel dan interaktif. Data dikumpulkan 

secara sistematis dan terus menerus dengan 

menggunakan alat pengkajian (Riasmini, 

2017). 

Pada studi kasus ini peneliti memilih 

subjek keluarga dengan tahap perkembangan 

remaja untuk diberikan pendidikan kesehatan 

tentang SADARI, subjek yang didapat yaitu 

Nn.A yang berusia 13 tahun dan baru 

menginjak kelas VII SMP. Berdasarkan data 

yang diperoleh berdasarkan hasil pengkajian 

dan teori didapatkan hasil yang sama, yaitu 

ditemukannya masalah kesehatan Defisist 

Pengetahuan pada Nn.A. 
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Data yang diperoleh dari hasil pengkajian 

yaitu data subjektif subjek mengatakan belum 

mengetahui apa itu pemeriksaan payudara 

sendiri (SADARI), subjek mengatakan ia 

belum pernah diberikan pendidikan kesehatan 

tentang pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI). Data objektif yang didapatkan 

subjek tampak bingung saat ditanya mengenai 

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI), 

hasil pre-test dengan 10 soal benar 6 salah 4. 

Maka penulis menegakkan prioritas diagnosis 

utama keperawatan keluarga adalah Defisit 

Pengetahuan (D.0111) dengan adanya nilai 

scoring pada diagnosis Defisit Pengetahuan 

sebesar 4 poin. 

Diagnosis keperawatan merupakan suatu 

penilaian klinis mengenai respon klien 

terhadap masalah kesehatan atau proses 

kehidupan yang dialaminya baik yang 

berlangsung aktual maupun potensial. 

Diagnosis keperawatan bertujuan untuk 

mengidentifikasi respons klien individu, 

keluarga dan komunitas terhadap situasi yang 

berkaitan dengan kesehatan (SDKI, 2017). 

Berdasarkan uraian diatas tidak terdapat 

kesenjangan antara teori dengan hasil studi 

kasus, yaitu di tegakkanya prioritas diagnosis 

keperawatan keluarga Defisit Pengetahuan 

(D.0111) dibuktikan dengan adanya nilai 

scoring sebanyak 4 poin. 

Tujuan dari perencanaan diagnosa 

keperawatan keluarga Defisit pengetahuan 

(D.0111) dalam studi kasus ini adalah: Setelah 

dilakukan tindakan pendidikan kesehatan 

tentang pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI) selama 5x kunjungan diharapkan 

keluarga dapat memahami tentang cara 

melakukan pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI). Sedangkan tujuan khusunya 

keluarga mampu menjelankan 5 fungsi 

keperawatan kesehatan keluarga, yaitu 

keluarga mampu mengenal masalah kesehatan, 

keluarga mampu menentukan cara perawatan 

kesehatan yang tepat, keluarga mampu 

merawat anggota keluarga yang sakit, keluarga 

mampu memodifikasi lingkungan, dan 

keluarga dapat memanfaatkan fasilitas 

kesehatan. 

Intervensi yang akan dilakukan pada Nn.A 

berfokus pada defisit pengetahuan yang 

dialami sehingga dapat meningkatkan 

pengetahuan tentang cara melakukan 

pemerikasaan payudara sendiri (SADARI). 

Hal ini sesuai dengan teori dari (Pawellai 

&Pratiwi, 2018) dimana melakukan 

pendidikan kesehatan mengenai cara 

melakukan pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI) dapat meningkatkan tingkat 

pengetahuan tentang cara melakukan 

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). 

Penulis melakukan intervensi yang sesuai 

dalam jurnal yaitu melakukan pendidikan 

kesehatan mengenai pemeriksaan payudara 

sendiri (SADARI) kepada klien yang 

dilakukan selama 5 kali kunjungan. 

Berdasarkan intervensi yang telah 

ditetapkan, penulis melakukan implementasi 

yaitu pada hari pertama dilakukan pada hari 

Rabu 19 Februari 2020 pukul 13.30 WIB 

dengan kegiatan memperkenalkan diri, 

menjelaskan tujuan dan membina hubungan 

saling percaya, memberikan informed concent 

pada Nn.A. Implementasi hari kedua 

dilakukan pada hari Kamis 20 Februari 2020 
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pukul 14.00 WIB dengan melakukan 

pengkajian bersama keluarga.Implementasi 

hari ketiga dilakukan pada hari Jumat 21 

Februari 2020 pukul 15.00 WIB dengan 

melanjutkan pengkajian bersama keluarga dan 

melakukan observasi serta pemeriksaan fisik 

dengan keluarga. 

Hari keempat melakukan pendidikan 

kesehatan mengenai pemeriksaan payudara 

sendiri (SADARI) kepada Nn.A pada hari 

sabtu 22 Februari 2020 pukul 15.30 WIB. 

Kegiatan implementasi diawali dengan 

memberikan soal pre test sebanyak 10 soal 

benar 6 salah 4, kemudian melakukan 

pendidikan kesehatan mengenai cara 

melakukan pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI) dengan cara menjelaskan materi 

kepada klien dengan menggunakan media 

Booklet. Booklet merupakan media untuk 

menyampaikan pesan-pesan kesehatan dalam 

bentuk buku, baik berupa tulisan maupun 

gambar (Heri & Maulana, 2009). Metode 

pendidikan kesehatan dengan menggunakan 

Booklet dirasa berhasil digunakan untuk 

meningkatkan pengetahuan remaja tentang 

cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI) karena metode ini menggunakan 

tulisan sekaligus beberapa gambar berwarna 

yang disajikan kedalam bentuk buku. 

Pada implementasi hari terkahir dilakukan 

pada hari Minggu 23 Februari 2020 pukul 

10.00 WIB dengan menjelaskan kembali cara 

melakukan pemeriksaan payudara sendiri 

dengan menggunakan phantom dan melakukan 

post-test dengan jumlah soal 10 benar semua. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka tidak ada 

kesenjangan antara teori dari jurnal (Pawellai 

& Pratiwi, 2018) dimana melakukan 

pendidikan kesehatan tentang cara melakukan 

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) 

efektif dilakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan remaja mengenai cara melakukan 

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). 

Dalam tahapan evaluasi di dalam asuhan 

keperawatan keluarga menggunakan evaluasi 

sumatif atau evelaluasi yang dilakukan pada 

akhir implementasi keperawatan keluarga 

(Riasmini, 2017). Evaluasi didalam 

keperawatan keluarga menggunakan SOAP 

(subjektif, objektif, analisa, planning) dimana 

S : merupakan hal-hal yang dikemukakan oleh 

individu atau keluarga, O : merupakan hal-hal 

yang dikemukakan oleh perawata atau dapat 

diukur, A : analisa hasil yang telah dicapai, P : 

perencanaan yang akan datang setelah melihat 

respon klien (Padila, 2012).  

Pada evaluasi sumatif dalam keperawatan 

keluarga yang dilakukan pada hari Minggu 23 

Februari 2020 pukul 10.30 WIB, didapatkan 

Evaluasi Subjektif bahwa subjek mengatakan 

sudah mengetahui tentang penyakit kanker 

payudara dan cara melakukan pemeriksaan 

payudara sendiri, evaluasi objektif Nn.A 

nampak kooperatif saat diberi materi, hasil 

post-test 10 soal benar semua, evaluasi analisa 

masalah teratasi Nn.A mampu menjelankan 5 

fungsi perawatan kesehatan keluarga, hal ini 

dikarenakan implementasi yang dilakukan 

sesuai dengan kebutuhan keluarga, yaitu 

melakukan pendidikan kesehatan mengenai 

cara pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) 

dan Evaluasi Planning hentikan intervensi 

dengan menganjurkan kepada keluarga untuk 

melakukan pemeriksaan payudara sendiri 
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setiap satu bulan sekali, anjurkan kepada 

keluarga untuk memeriksakan ke rumah sakit 

apabila mengalami gejala kanker payudara, 

anjurkan kepada keluarga untuk melakukan 

pola hidup sehat. 

KESIMPULAN 

Setelah penulis melakukan tahap 

pengkajian, penegakkan dagnosis 

keperawatan, intervensi keperawatan, 

implementasi keperawatan, dan evaluasi 

keperawatan pada salah satu keluarga dengan 

tahap perkembangan keluarga remaja di desa 

Tanjung Rt 05 Rw 09 kelurahan Dayu 

Kecamatan Gondangrejo kabupaten 

Karanganyar dengan melakukan pendidikan 

kesehatan tentang cara melakukan 

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) 

menggunakan metode Booklet yang bertujuan 

untuk meningkakan tingkat pengetahuan 

remaja tentang cara melakukan pemeriksaan 

payudara sendiri, kesimpulan yang di ambil 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengkajian 

Hasil pengkajian didapatkan hasil data 

subjektif bahwa subjek belum mengetahui 

apa itu kanker payudara maupun cara 

pemeriksaan payudara sendiri, subjek juga 

mengatakan bahwa ia belum pernah 

diberikan pendidikan kesehatan mengenai 

cara pemeriksaan payudara sendiri di 

sekolah. Kemudian saat dilakukan 

observasi didapatkan data objektif bahwa 

subjek tampak bingung saat ditanya 

bagaimana cara melakukan pemeriksaan 

payudara sendiri dan nilai dari kuesioner 

yang diberikan dengan jumlah 10 soal, 

subjek hanya bisa menjawab 6 soal dengan 

benar. 

 

 

2. Diagnosis Keperawatan 

Setelah dilakukan pengkajian, 

diagnosis yang dapat ditegakkan adalah 

Defisit Pengetahuan (D.0111) dengan 

jumlah skor sebanyak 4 poin, dimana pada 

sifat masalah: aktual skornya 1, 

kemungkinan masalah dapat diubah: 

mudah skornya 2, kemungkinan masalah 

dapat dicegah: tinggi skornya 1, dan 

menojolnya masalah: masalah tidak 

dirasakan skornya 0. 

3. Intervensi Keperawatan 

Tujuan umum dari intervensi adalah 

setelah dilakukan tindakan pendidikan 

kesehatan tentang pemeriksaan payudara 

sendiri selama 5x kunjungan diharapkan 

keluarga dapat memahami tentang 

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) 

dan keluarga mampu menjalankan 5 fungsi 

keperawatan kesehatan keluarga. 

Intervensi yang akan dilakukan pada Nn.A 

berfokus pada defisit pengetahuan yang 

dialami sehingga dapat meningkatkan 

pengetahuan tentang cara melakukan 

pemerikasaan payudara sendiri 

(SADARI). Dengan intervensi yang 

dilakukan adalah (Edukasi Kesehatan, 

I.12383):   identifikasi kesiapan dan 

kemampuan keluarga dalam menerima 

informasi, sediakan materi dan media 

pendidikan kesehatan tentang kanker 

payudara dan pemeriksaan payudara 

sendiri, jelaskan materi tentang kanker 
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payudara dan pemeriksaan payudara 

sendiri kepada keluarga, berikan 

kesempatan keluarga untuk bertanya, 

berikan pujian apabila keluarga mampu 

menjawab pertanyaan. 

4. Implementasi Keperawatan 

Berdasarkan intervensi yang telah 

ditetapkan, penulis melakukan 

implementasi yaitu pada hari pertama 

dilakukan pada hari Rabu 19 Februari 

2020 pukul 13.30 WIB dengan kegiatan 

memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan 

dan membina hubungan saling percaya, 

memberikan informed concent pada Nn.A. 

Implementasi hari kedua dilakukan pada 

hari Kamis 20 Februari 2020 pukul 14.00 

WIB dengan melakukan pengkajian. 

Implementasi hari ketiga dilakukan pada 

hari Jumat 21 Februari 2020 pukul 15.00 

WIB dengan melanjutkan pengkajian 

bersama keluarga dan melakukan 

observasi serta pemeriksaan fisik dengan 

keluarga. Hari keempat melakukan 

pendidikan kesehatan mengenai 

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) 

kepada Nn.A pada hari sabtu 22 Februari 

2020 pukul 15.30 WIB. Hari minggu 23 

Februari 2020 pukul 10.00 WIB dengan 

menjelaskan kembali cara melakukan 

pemeriksaan payudara sendiri dengan 

menggunakan phantom dan melakukan 

post-test dengan jumlah soal 10 benar 

semua. 

5. Evaluasi Keperawatan 

Setelah dilakukan implementasi 

keperawatan selama 5 kali kunjungan 

maka diperoleh hasil tercapainya 5 fungsi 

perawatan kesehatan keluarga, dimana 

evaluasi subjektif bahwa subjek 

mengatakan sudah mengetahui tentang 

penyakit kanker payudara dan cara 

melakukan pemeriksaan payudara 

sendiri,evaluasi objektif subjek nampak 

kooperatif saat diberi materi, hasil post-

test 10 soal benar semua, evaluasi analisa 

masalah teratasi subjek mampu 

menjalankan 5 fungsi perawatan kesehatan 

keluarga dan evaluasi planning hentikan 

intervensi dengan anjurkan kepada 

keluarga untuk melakukan pemeriksaan 

payudara sendiri setiap satu bulan sekali, 

anjurkan kepada keluarga untuk 

memeriksakan ke rumah sakit apabila 

mengalami gejala kanker payudara, dan 

anjurkan kepada keluarga untuk 

melakukan pola hidup sehat. 

SARAN 

1. Bagi Penulis 

Dapat meningkatkan tingkat 

profesional tenaga kesehatan, khususnya 

perawat untuk mengelola asuhan 

keperawatan sehingga mendapatkan hasil 

yang maksimal. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat meningkatkan profesional 

dalam melakukan pengelolaan asuhan 

keperawatan keluarga sehingga mampu 

mejadi perawat profesional, mempunyai 

skill dan terampil dalam melakkukan 

asuhan keperawatan yang sesuai dengan 

kode etik. 

3. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan 

(Puskesmas) 
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Untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat dan sebagai 

bahan acuan agar tercapainya derajat 

kesehatan yang optimal. 

4. Bagi Keluarga 

Untuk dijadikan sebagai sumber 

referensi di dalam keluarga dalam hal 

meningkatkan pengetahuan tentang cara 

melakukan pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI). 
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