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ABSTRAK 

 

Anak prasekolah merupakan anak yang berusia 2,5 sampai 5 tahun. Anak prasekolah 

terinfeksi kuman karena sering memasukkan tangan dan mainan mereka yang kotor 

kedalam mulut. Diare merupakan pengeluaran tinja (buang air besar) yang konsistensi 

dan frekuensinya beda dari biasanya yaitu lebih lembek cenderung cair dan lebih dari 

3 kali sehari. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah ketrampilan cuci tangan untuk 

mencegah terjadinya diare. Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengaplikasikan 

asuhan keperawatan keluarga yang mengalami diare dalam tahap perkembangan 

Keluarga prasekolah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan 

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

dengan diare dengan anak prasekolah di Wilayah kerja Puskesmas Gondangrejo 

Kabupaten Karanganyar. Hasil keterampilan cuci tangan mengalami peningkatan dari 

skore 21 menjadi skore 33. Rekomendasi tindakan keperawatan keterampilan cuci 

tangan menggunakan media Storytelling bisa dilakukan perawat untuk anak 

prasekolah. 

Kata kunci : Asuhan Keperawatan Keluarga, Prasekolah, Storytelling  
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PENDAHULUAN 

 Keluarga adalah unit terkecil dari 

masyarakat yang terdiri atas kepala 

keluarga dan beberapa orang yang 

tinggal disuatu tempat dalam satu atap 

dan merupakan “lembaga” yang 

mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Dalam masyarakat, hubungan yang erat 

dan saling ketergantungan antara 

anggotanya dengan keluarga sangat 

menonjol sehingga keluarga sebagai 

unit layanan perlu diperhitungkan 

(Zaidin, 2010). Tahap perkembangan 

prasekolah dimulai saat anak berusia 3 

tahun dan berakhir saat anak berusia 5 

tahun. Tahap perkembangan 

prasekolah adalah menyesuaikan pada 

kebutuhan diantara anak prasekolah 

(sesuai dengan tumbuh kembang, 

proses belajar dan kotak sosial) dan 

merencanakan kelahiran berikutnya. 

Tugas perkembangan keluarga dengan 

anak usia prasekolah adalah 

mensosialisasikan anak, 

mengintegrasikan anak yang baru, 

sementara tetap memenuhi kebutuhan 

anak yang lain, mempertahankan 

hubungan yang sehat dalam keluarga 

dan di luar keluarga, dan memenuhi 

kebutuhan anggota keluarga seperti 

rumah, ruang bermain, privasi, dan 

keamanan (Kemenkes, 2016).  

 Usia prasekolah adalah usia sangat 

rentan terkena penyakit, karena pada 

usia ini motorik anak mulai aktif dan 

terus menerus bertambah. Anak-anak 

biasa melakukan aktivitas yang dekat 

dengan kuman yang dapat 

menyebabkan penyakit seperti flu, 

batuk, diare, dan sebagainya. 

Sedangkan para orang tua menganggap 

penyakit itu adalah hal yang biasa 

(Wasaniyah, 2017). Diare merupakan 

salah satu penyebab utama dari 

morbiditas dan mortalitas di negara 

yang sedang berkembang dengan 

kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, 

persediaan air yang tidak adekuat, 

kemiskinan, dan pendidikan yang 

terbatas. Diare dapat menyerang anak-

anak maupun orang dewasa, tetapi anak 

usia prasekolah lebih rentan terserang 

penyakit ini karena daya tahan 

tubuhnya yang masih lemah terhadap 

penyebaran bakteri penyebab diare 

(Darmawati, 2012). WHO (World 

Health Organization) tahun 2018, 

menyatakan bahwa hampir 1,7 miliar 

terdapat kasus diare yang terjadi pada 

anak. Perolehan angka kematian sekitar 

525.000 pada anak balita setiap 

tahunnya (WHO, 2017). Dari hasil 

RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) 

RI (Republik Indonesia) tahun 2018, 

bahwa sebesar 12,3% anak Indonesia 

mengalami diare. Terjadi penurunan 

prevalensi diare pada anak Indonesia 

pada tahun 2018 dibandingkan tahun 

2013 lalu, yaitu dari 18,5% pada tahun 

2013 menjadi 12,3% di tahun 2018. 

Walaupun sudah terjadi penurunan 

prevalensi namun peningkatan 

kesehatan itu masih perlu dilakukan.  

 Peningkatan pengetahuan pada 

anak dapat meningkatkan kebiasaan 

anak menjadi lebih baik diantaranya 

dengan pendidikan kesehatan. 

Pendidikan kesehatan dapat dilakukan 

dengan berbagai macam metode. Salah 

satunya metode yang dapat digunakan 

untuk memberikan pendidikan 

kesehatan yaitu bercerita (storytelling). 

Storytelling adalah metode bercerita 

atau mendogeng dengan menggunakan 

media buku cerita dengan bahasa yang 

mudah dimengerti oleh anak, topik 



 

 

yang menarik, cerita, durasi, cerita 

yang tepat sesuai zamannya dan usia 

anak. Storytelling memiliki manfaat 

yang kuat dalam meningkatkan 

pemahaman anak dan orang 

disekitarnya, anak tidak hanya 

mengingat kata-kata yang diucapkan 

tetapi anak juga akan mempraktikkan 

kembali secara sepontan. Dalam upaya 

untuk mempertahankan perilaku 

kebersihan pada anak diperlukan 

pemantauan support system dari orang 

tua (Linda, 2018). 

 Penelitian Afrida (2016) 

didapatkan hasil bahwa ada pengaruh 

yang signifikan antara cuci tangan yang 

baik dan benar sebelum diberikan 

storytelling dan sesudah diberikan 

storytelling. Hal ini berarti bahwa, ada 

pengaruh storytelling dalam pendidikan 

personal hygiene terhadap cuci tangan 

yang baik dan benar pada anak usia 

prasekolah. Storytelling sangat 

memengaruhi anak untuk mau 

mendengarkan dan memperhatikan. 

Inilah saatnya anak dapat menangkap 

informasi yang diberikan. Pertemuan 

yang efektif antara storyteller dan anak-

anak dapat memengaruhi tujuan yang 

ingin dicapai. 

 

METODE STUDI KASUS 

 Studi kasus ini untuk 

mengeksplorasi masalah asuhan 

keperawatan keluarga pada tahap 

perkembangan keluarga dengan anak 

prasekolah di puskesmas Gondangrejo 

kabupaten Karanganyar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pengkajian dilakukan pada tanggal 

17 Februari 2020  didapatkan data 

fokus yang mengangkat kesehatan 

pasien adalah : Tn. K mengatakan jika 

anak pertamanya yang bernama An.S 

terkena diare, Diare adalah buang air 

besar dan gangguan fungsi penyerapan 

dan skresi dari saluran pencernaan, 

dipengaruhi oleh fungsi kolon dan 

daoat di identifikasi dari perubahan 

jumlah, konsistensi, frekuensi,dan 

warna dari tinja (Ridha,2014) An.S 

mengalami diare 4 hari yang lalu 

dikarenakan sering membeli jajan 

keliling yang ada di rumahnya. An.S 

juga sering bermain tanah, pasir dengan 

teman-teman di lingkungannya. Ny.L 

mengatakan tidak mengetahui cara 

pencegahan diare, setiap mau makan 

An.S jarang melakukan cuci tangan 

dahulu. 

 Diagnosis pemeliharaan kesehatan 

tidak efektif (D0116), dengan hasil 

skoring prioritas masalah asuhan 

keperawatan keluarga yaitu 3 2/3 dan 

ditandai dengan kurang terpaparnya 

informasi tentang penyakit diare 

(SDKI, 2016). Berdasarkan teori dan 

fakta tersebut diagnosis pemeliharaan 

kesehatan tidak efektif dalam keluarga 

sudah sesuai dengan kriteria yang 

terdapat dalam keluarga Tn.K karena 

keluarga tersebut kurang terpapar 

informasi mengenai penyakit diare. 

 Intervensi utama yang dilakukan 

pada studi kasus ini yaitu memberikan 

pendidikan kesehatan mengenai diare, 

penulis menggunakan metode 

storytelling, demonstrasi dan tanya 

jawab terhadap klien dengan media 

buku cerita. Peningkatan pengetahuan 

pada anak dapat meningkatkan 

kebiasaan anak menjadi lebih baik 

diantaranya dengan pendidikan 

kesehatan. Pendidikan kesehatan dapat 

dilakukan dengan berbagai macam 



 

 

metode. Salah satunya metode yang 

dapat digunakan untuk memberikan 

pendidikan kesehatan yaitu bercerita 

(storytelling). Storytelling adalah 

metode bercerita atau mendogeng 

dengan menggunakan media buku 

cerita dengan bahasa yang mudah 

dimengerti oleh anak, topik yang 

menarik, cerita, durasi, cerita yang 

tepat sesuai zamannya dan usia anak. 

Storytelling memiliki manfaat yang 

kuat dalam meningkatkan pemahaman 

anak dan orang disekitarnya, anak tidak 

hanya mengingat kata-kata yang 

diucapkan tetapi anak juga akan 

mempraktikkan kembali secara 

sepontan. Dalam upaya untuk 

mempertahankan perilaku kebersihan 

pada anak diperlukan pemantauan 

support system dari orang tua (Linda, 

2018). 

 Implementasi keperawatan yang 

dilakukan oleh penulis kepada An.S 

pada tanggal 20 Februari 2020 

memberikan penyuluhan kesehatan 

penyakit diare, menjelaskan kepada 

keluarga Tn.K dan keluarga tentang 

cara pencegahan diare dan 

mengajarkan 11 langkah cuci tangan 

yang benar, tanggal 23 Februari 2020  

memberikan pendidikan kesehatan 

kepada An.S dengan menggunakan 

metode storytelling, Menjelaskan 

kepada Ny.L tentang pentingnya 

kenyamanan lingkungan dan akibat 

tidak menjaga kebersihan lingkungan, 

Menganjurkan Tn.K untuk tidak 

merokok didalam rumah dan 

membuang puntung rokok 

sembarangan, tanggal 26 Februari 2020 

mengkaji ulang pengetahuan An.S dan 

keluarga tentang diare, melakukan 

tanya jawab kepada keluarga Tn.K dan 

An.S, menjelaskan kembali kepada 

Ny.L dan keluarga tentang cara 

pencegahan diare, memotivasi keluarga 

untuk mendemonstrasikan cara 11 

langkah cuci tangan yang benar, 

mengingatkan kembali Ny.L dan 

keluarga betapa pentingnya 

kenyamanan lingkungan, tanggal 29 

Februari 2020 mengkaji ulang 

pengetahuan keluarg Tn.K dan An.S 

tentang diare, menyuruh An.S dan 

Keluarga untuk mendemonstrasikan 11 

langkah cuci tangan yang benar. 

Pendidikan kesehatan sebagai 

intervensi keperawatan mandiri dapat 

direncanakan untuk meningkatkan 

kemampuan keluarga dalam merawat 

anggota keluarga yang mengalami 

diare. Keluarga merupakan sumber 

daya penting pemberian layanan 

kesehatan, baik individu maupun 

keluarga. Saat perawatan difokuskan 

pada keluarga, efektifitas perawatan 

terbukti meningkat. Pendidikan 

kesehatan adalah unsur program 

kesehatan dan kedokteran yang 

didalamnya terkandung rencana untuk 

mengubah perilaku perseorangan dan 

masyarakat dengan tujuan membantu 

tercapainya program pengobatan, 

rehabilitasi, penyakit dan peningkatan 

kesehatan (Setiadi, 2010). Mencuci 

tangan dengan sabun merupakan salah 

satu upaya pencehagan penyakit diare. 

Hal ini dikarenakan tangan merupakan 

membawa kuman penyebab penyakit. 

Resiko penularan penyakit dapat 

berkurang dengan adanya peningkatan 

perilaku hidup bersih dan sehat, seperti 

cuci tangan dengan sabun pada waktu 

penting. Kebiasaan mencuci tangan 

harus dibiasakan sejak kecil. Anak-

anak merupakan agen perubahan untuk 



 

 

memberikan edukasi baik untuk diri 

sendiri dan lingkungan sekaligus 

mengajarkan hidup bersih dan sehat. 

Mencuci tangan dengan menggunakan 

sabun telah terbukti bahwa kejadian 

penyakit diare dapat berkurang dengan 

presentase kurang lebih 40%. Mencuci 

tangan ini lebih dianjurkan pada saat 

sebelum dan sesudah makan, dan 

setelah buang air kecil maupun buang 

air besar (WHO, 2013). 

 Evaluasi dikeluarga ini 

menggunakan evaluasi sumatif yang 

dilakukan pada akhir kunjungan. Pada 

hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 

pada diagnosa keperawatan 

pemeliharaan kesehatan tidak efektif 

yang dialami An.S didapatkan hasil 

subyektif : keluarga dan An.S 

mengatakan paham dan mengerti 

tentang pencegahan diare, keluarga dan 

An.S mampu melakukan 11 langkah 

cuci tangan. Obyektif : keluarga 

tampak sudah mengetahui tentang 

diare, Ny.L dan keluarga sudah mampu 

menjelaskan cara mencegah diare, 

keluarga dan An.S mampu melakukan 

cara 11 langkah cuci tangan yang benar. 

Analisis masalah teratasi. Planning 

pada evaluasi hari terakhir adalah 

anjurkan kembali pada klien tetap 

melakukan 11 langkah cuci tangan 

yang benar sebelum dan sesudah 

makan, setelah BAB dan BAK, setiap 

kali tangan kotor secara rutin. 

 

KESIMPULAN 

 Pengkajian didapatkan data fokus 

yang mengangkat kesehatan pasien 

adalah : Tn. K mengatakan jika anak 

pertamanya yang bernama An.S 

terkena diare. 

 Diagnosis pemeliharaan kesehatan 

tidak efektif (D0116), dengan hasil 

skoring prioritas masalah asuhan 

keperawatan keluarga yaitu 3 2/3 dan 

ditandai dengan kurang terpaparnya 

informasi tentang penyakit diare. 

 Intervensi utama yang dilakukan 

pada studi kasus ini yaitu memberikan 

pendidikan kesehatan mengenai diare, 

penulis menggunakan metode 

storytelling, demonstrasi dan tanya 

jawab terhadap klien dengan media 

buku cerita. 

 Implementasi dilakukan 5 kali 

kunjungan memberikan pendidikan 

kesehatan kepada keluarga dengan 

menggunakan metode storytelling. 

 Evaluasi didapatkan keluarga dan 

An.S mampu melakukan cara 11 

langkah cuci tangan yang benar. 

Analisis masalah teratasi. Planning 

pada evaluasi hari terakhir adalah 

anjurkan kembali pada klien tetap 

melakukan 11 langkah cuci tangan 

yang benar sebelum dan sesudah 

makan, setelah BAB dan BAK, setiap 

kali tangan kotor secara rutin. 

 

SARAN 

 Bagi penulis karya tulis ilmiah 

ini dapat mengembangkan sebagai ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu 

keperawatan yang berkaitan dengan 

asuhan keperawatan keluarga. 

 Bagi institusi pelayanan 

kesehatan (Puskesmas) dapat 

memberikan pelayanan kesehatan dan 

mempertahankan hubungan kerja, baik 

antara tim kesehatan dengan klien. 

Sehingga dapat meningkatkan mutu 

pelayanan asuhan keperawatan 

keluarga dan komunitas khususnya 



 

 

mengenai pencegahan diare melalui 

pendidikan kesehatan. 

 Bagi institusi pendidikan karya 

tulis ilmiah dapat meningkatkan mutu 

pelayanan pendidikan yang lebih 

berkualitas dan profesional sehingga 

dapat tercipta perawat profesional 

terampil, inovatif dan bermutu 

memberikan asuhan keperawatan 

secara menyeluruh berdasarkah kode 

etik keperawatan. 

 Bagi keluarga dapat 

memberikan informasi mengenai diare 

pada klien dan keluarga sehingga klien 

dan keluarga dapat lebih waspada 

terhadap penyebab dan faktor resiko 

yang berhubungan dengan penyakit ini 

sehingga dapat mencegah dan 

mengatasi terjadinya diare dengan cara 

melakukan 11 langkah cuci tangan 

yang benar sebelum makan, setelah 

BAB dan BAK, dan saat tangan kotor. 
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