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ABSTRAK 

Tahap perkembangan keluarga anak usia sekolah (school age children) 

merupakan  tahap dimana suatu keluarga yang mempunyai anak pertama berusia 

6-12 tahun. Tahap perekembangan keluarga anak usia sekolah salah satunya 

mendiskusikan masalah karies gigi dan cara menggosok gigi yang benar. 

Penanganan yang diberikan untuk mencegah kurangnya pengetahuan yaitu dengan 

memberikan pendidikan kesehatan pada tahap perkembangan keluarga anak usia 

sekolah tentang karies gigi dan cara menggosok gigi yang benar. Studi Kasus ini 

bertujuan untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan keluarga pada tahap 

perkembangan keluarga anak usia sekolah tentang karies gigi dan cara menggosok 

gigi yang benar. Metode studi kasus dan pengambilan sampel yang digunakan 

yaitu pada keluarga pada tahap perkembangan keluarga anak usia sekolah. Alat 

bantu pendidikan kesehatan menggunakan media vidio pembelajaran dan leaflet, 

hal tersebut efektif untuk meningkatkan pengetahuan keluarga pada tahap 

perkembangan keluarga anak usia sekolah. Metode pengambilan data dengan 

menggunakan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan pada tanggal 19-22 

Februari 2020. Hasil pengelolaan asuhan keperawatan menunjukan bahwa 

peningkatan pengetahuan keluarga meningkat ditandai dengan adanya 

peningkatan nilai kuesioner pre-test 5 dan post-test 7 dengan jumlah soal 7. 

 

Kata kunci: Tahap perkembangan keluarga anak usia sekolah, pendidikan 

kesehatan, karies gigi. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Keluarga usia anak sekolah 

dimulai saat anak yang tertua 

memasuki sekolah pada usia 6 

tahun dan berakhir pada usia 12 

tahun (Harmoko, 2012). Masalah 

yang terjadi pada keluarga usia 

anak sekolah yaitu 

mensosialisasikan anak agar bisa 

meningkatkan prestasinya dan 

hubungan pernikahan yang 

memuaskan serta memenuhi 

kebutuhan kesehatan fisik anggota 

keluarga membina hubungan 

dengan orang lain, teman sekolah 

dan kelompok sosial Friedman, 

Browden, dan Jones (2010) 

Menurut data WHO (World 

Health Organization) (2013), 

prevalensi karies gigi mengalami 

peningkatan yakni sebesar 13,7% 

dari 28,9% pada tahun 2007 naik 

menjadi 42,6% pada tahun 2013. 

 Menurut Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas,2018), 

menyebutkan bahwa prevalensi 

nasional masalah gigi dan mulut 

dijumpai sebesar 57,6%. Provinsi 

dengan proporsi tertinggi adalah 

Sulawesi tengah (73,5% ) dan 

terendah Jambi (45%). 

Dari paparan Persatuan 

Dokter Gigi (PDGI) Jawa 

Tengah, sebanyak 87% anak usia 

5-6 tahun di Jawa Tengah sudah 

menderita karies pada giginya 

(Kemenkes RI, 2011). 

Berdasarkan hasil Riset 

Kesehatan Dasar Provinsi Jawa 

Tengah, menyebutkan anak usia 

5-12 tahun dengan masalah 

karies gigi prevalensi tertinggi 

berada di Semarang Kota 74,0% 

dan terendah di Kabupaten 

Kudus 27,4%. Di Kota Solo 

tercatat 27,5%, Kabupaten 

Karanganyar 53,0% dan 

Kabupaten Sragen 32,1% 

(Balitbangkes, 2016) 

Berdasarkan data diatas 

bahwa peningkatan masalah 

karies gigi yang relatif masih 

tinggi, membuat kurangnya 

pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya 

menjaga kesehatan rongga mulut, 

Upaya pemeliharaan kesehatan 

gigi dan mulut sebaiknya 

dilakukan sejak usia dini. Usia 

sekolah dasar adalah waktu yang 

ideal untuk melatih kemampuan 

motorik seorang anak, termasuk 

diantaranya menggosok gigi. 

Kemampuan menggosok gigi 

secara baik dan benar merupakan 

faktor cukup penting untuk 

pemeliharaan gigi dan mulut 

(Sari, 2013) 

Perawatan gigi yang baik 

sangat penting diajarkan dan 

diterapkan selama masa usia 

sekolah dasar, hal itu dikarenakan 

gigi permanen yang muncul 

selama periode usia sekolah 

membutuhkan kebersihan gigi 

yang baik dan perhatian yang rutin 

terhadap adanya karies gigi, selain 

itu periode usia sekolah menjadi 

periode yang tepat untuk 

penerimaan latihan perilaku dan 

kesehatan (Norfai, et al,2017). 

 

Pendidikan kesehatan adalah 

gabungan berbagai kegiatan dan 

kesempatan yang berlandaskan 

prinsip-prinsip belajar untuk 

mencapai suatu keadaan, dimana 

individu, keluarga, kelompok atau 

masyarakat secara keseluruhan 

ingin hidup sehat, tahu bagaimana 

caranya dan melakukan apa yang 

bisa dilakukan (Bria, 2014). 

Edukator merupakan salah 

satu peran perawat, peran  perawat 

sebagai edukator yaitu perawat 

mampu meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk pentingnya 

kesehatan melalui penyuluhan 

kesehatan. Dalam penyuluhan 

kesehatan perawat dapat 

memberikan edukator pada 

masyarakat  secara luas dalam 

masalah kesehatannya. 

Penyuluhan kesehatan adalah 

gabungan berbagai kegiatan dan 

kesempatan yang berlandaskan 



prinsip-prinsip belajar untuk 

mencapai suatu keadaan, dimana 



individu, keluarga, kelompok 

atau masyarakat secara 

keseluruhan ingin hidup sehat, 

tahu bagaimana caranya dan 

melakukan apa yang bisa 

dilakukan (Bria, 2014). 

STUDI KASUS 

Studi kasus ini telah 

dilaksanakan pada 19-22 Februari 

2020 dengan empat kali 

kunjungan rumah di Desa Dayu, 

Kecamatan Gondangrejo, 

Kabupaten Karanganyar, Jawa 

Tengah. 

Studi kasus ini 

menggunakan metode pendidikan 

kesehatan dengan menggunakan 

alat bantu media video dan 

leafleat pada keluarga tahap 

perkembangan keluarga usia anak 

sekolah. 

Studi kasus ini mengambil 

subjek pada keluarga dengan 

tahap keluarga usia anak sekolah 

dan pengambilan subjek pada 

studi kasus ini yaitu satu keluarga 

yang tercantum pada kartu 

keluarga. 

Fokus studi kasus ini  

berfokus pada asuhan 

keperawatan keluarga dengan 

tahap perkembangan usia anak 

sekolah. 

Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan 

wawancara, observasi, 

pemeriksaan fisik, dokumentasi 

dan angket. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada studi kasus  ini 

dilakukan implementasi yaitu 

memberikan pendidikan 

kesehatan tentang Karies gigi dan 

cara menggosok gigi yang benar 

dengan alat  bantu media video 

dan leafleat untuk meningkatkan 

pengetahuan keluarga tahap 

perkembangan keluarga baru. 

Pendidikan kesehatan secara 

terstruktur dilakukan sekali dan 

setiap kunjungan berikutnya 

dilakukan evaluasi pendidikan 

kesehatan dengan melakukan 

tanya jawab kepada keluarga. 
 

Penyuluhan atau 

pendidikan kesehatan lebih 

efektif dalam meningkatkan 

pengetahuan dari pada hanya 

dengan menggunakan metode 

leafleat saja, karena ada faktor 

luar yang mempengaruhi 

keberhasilan penyuluhan atau 

pendidikan kesehatan. Faktor-

faktor tersebut yaitu faktor 

penyuluh, faktor sasaran, dan 

faktor proses penyuluhan, dilihat 

dari faktor penyuluh, mungkin 

pada saat penyuluhan atau 

pendidikan kesehatan, 

penyuluhan menguasai materi, 

berpenampilan baik dan sopan, 

penggunaan bahasa yang 

dipahami klien, serta saat 

penyampaian yang menarik. Dari 

faktor sasaran, tingkat pendidikan 

klien, sosial ekonomi, dan 

kondisi lingkungan yang 

mendukung acara penyuluhan 

atau pendidikan kesehatan. Dari 

proses penyuluhan, penyuluh dan 

klien memiliki waktu yang tepat 

dan menggunakan alat peraga 

yang dapat menarik perhatian 

klien. 
 

Table 1. Peningkatan skor 

sebelum dan sesudah Pendidikan 

Kesehatan 

  tentang Karies gigi pada An.C 

 

 Pre test Post test 

Variabel 

pengetahuan 

5 7 

 

Dari tabel diatas 

menunjukan adanya peningkatan 

pengetahuan sebelum diberikan 

pendidikan kesehatan dan 

sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan. Saat pengkajian klien 

mendapat skor 6 dengan 

menjawab 6 soal benar dan 4 soal 

salah. Jumlah pernyataan yang 



terdapat pada kuesioner yaitu 10 

pernyataan dan saat evaluasi skor 

meningkat menjadi 10 dengan 

kuesioner yang sama. 

 

KESIMPULAN 

Setelah penulis melakukan asuhan 

keperawatan keluarga pada tahap 

perkembangan keluarga usia anak 

sekolah di wilayah kerja 

Puskesmas Gondangrejo 

kabupaten Karanganyar yang 

meliputi pengkajian, penentuan 

diagnosa, intervensi keperawatan, 

implementasi keperawatan, dan 

evaluasi keperawatan. 

 

1. Pengkajian 

Pengkajian dilakukan 

pada tanggal  19 Februari 2020. 

Selama ini klien mengatakan  

belum pernah ada petugas 

kesehatan yang datang untuk 

memberikan penyuluhan atau 

pendidikan kesehatan tentang 

karies gigi dan cara menggosok 

gigi yang benar sehingga 

keluarga Tn. D belum paham 

betul apa itu karies gigi dan 

bagaimana cara menggosok gigi 

yang benar serta saat ditanya 

keluarga Tn. D terlihat 

kebingungan untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh 

penulis. 

 

2. Diagnosa Keperawatan 
Diagnosa yang muncul 

pada asuhan keperawatan 

keluarga Tn.D adalah defisit 

pengetahuan dengan hasil 

skoring prioritas masalah 

asuhan keperawatan keluarga 

yaitu 4 1/3 yang terdiri dari 

sifat masalah: aktual dengan 

skor 2, kemungkinan masalah 

dapat diubah: sebagian dengan 

skor 1, kemungkinan masalah 

dapat dicegah: cukup dengan 

skor 1/3, menonjolnya masalah: 

masalah tidak dirasakan skor 1. 

 

3. Intervensi Keperawatan 

Intervensi yang 

ditegakkan pada diagnosa 

keperawatan defisit 

pengetahuan adalah setelah 

dilakukan tindakan 

keperawatan selama 4x 

kunjungan keluarga 

diharapkan defisit 

pengetahuan lebih efektif 

dengan kriteria hasil dapat 

memenuhi lima fungsi 

keluarga, antara lain : 1. 

Keluarga mampu mengenal 

masalah: identifikasi masalah 

kesehatan individu dan 

keluarga, 2. Keluarga mampu 

mengambil 

 keputusan: 

menginformasikan alternatif 

atau solusi yang jelas, 3. 

Keluarga mampu melakukan 

perawatan: memfasilitasi 

mengenai kondisi tubuh yang 

membutuhkan pelayanan 

kesehatan, 4. Keluarga mampu 

memodifikasi lingkungan: 

identifikasi kemampuan 

menjaga diri dan lingkungan 5. 

Kemampuan memanfaatkan 

fasilitas pelayanan kesehatan: 

mengidentifiksi kesiapan dan 

kemampuan menerima 

informasi 

 

4. Implementasi Keperawatan 

Implementasi yang 

dilakukan penulis untuk 

meningkatkan defisit 

pengetahuan dengan 

intervensi yang sudah 

disusun selama 4x kunjungan 

rumah dari tanggal  19-22 

Februari 2020. Penulis 

menekankan pemberian 

pendidikan kesehatan tentang 

karies gigi dan cara 

menggosok gigi. 

 

5. Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi hari terakhir 

tanggal 22 Februari 2020 

didapatkan data subjektif dari 

kelurga Tn. D megatakan 



sudah mengerti tentang karies 

gigi dan cara mengosok gigi 

yang benar. Data objektif 

didapatkan keluarga tampak 

kooperatif dalam menjawab 

pertayaan yang diajukan, 

pengetahuan keluarga Tn. D 

meningkat ditandai dengan 

perbedaan nilai angket 

sebelum dan sesudah 

diberikan pendidikan 

kesehatan dan keluarga Tn. D 

Tampak sudah tidak bingung 

lagi apa itu karies gigi. 

Analisis: keluarga mampu 

memenuhi 5 fungsi kesehatan 

keluarga yaitu keluarga 

mampu mengenal masalah 

kesehatan, keluarga mampu 

mengambil keputusan, 

keluarga mampu merawat 

anggota keluarga, keluarga 

mampu memodifikasi 

lingkungan, dan keluarga 

mampu memanfaatkan  

fasilitas pelayanan kesehatan. 

Planning: keluarga Tn. D 

mampu memanfaatkan 

fasilitas kesehatan 

 

 

 

  

 



 

SARAN  

1. B

agi Perawat 

Untuk melakukan 

implementasi keperawatan 

dalam asuhan keperawatan 

keluarga pada tahap 

perkembangan keluarga 

usia anak sekolah.  

2. B

agi Puskesmas 

Mampu memberikan 

pelayanan dan 

mempertahankan 

hubungan kerja, baik 

antara tim kesehatan 

dengan klien. Sehingga 

dapat meningkatkan mutu 

pelayanan asuhan 

keperawatan, khusus nya 

kesehatan gigi 

3. B

agi Pendidikan 

Dapat meningkatkan mutu 

pelayanan pendidikan yang 

lebih berkualitas dan 

professional sehingga dapat 

tercipta perawat 

professional, terampil, 

inovatif, dan bermutu 

memberikan asuhan 

keperawatan secara 

menyeluruh berdasarkan 

kode etik keperawatan. 
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