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ABSTRAK 

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya 

hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Karies Gigi adalah kerusakan jaringan karies gigi 

yang disebabkan oleh asam yang ada dalam karbohidrat melalui perantara mikroorganisme 

yang ada dalam saliva. Masalah utama kesehatan mulut anak dan penyakit gigi yang sering 

diderita oleh hampir seluruh penduduk Indonesia adalah karies gigi. Pada umumnya anak yang 

memasuki usia sekolah memiliki resiko karies yang tinggi, karena pada usia sekolah anak 

biasanya menyukai jajanan dan minuman sesuai keinginan yang mengandung banyak 

karbohidrat. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang 

dialami keluarga dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan Jenis penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek yang digunakan dalam studi kasus ini 

adalah pasangan yang baru menikah serta dalam perencanaan memiliki anak. Hasil studi kasus 

setelah dilakukan edukasi dengan media power point dan leaflet pengetahuan keluarga tentang 

karies gigi meningkat dengan hasil score kuesioner 14 Di rekomendasikan tindakan edukasi 

dengan media power point dan leaflet dilakukan pada satu keluarga. 

Kata kunci: Asuhan Keperawatan keluarga, defisit pengetahuan. karies gigi. 
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ABSTRACT 

Families are two or more individuals who live in one household because of blood relations, 

marriage or adoption. Dental caries is damage to dental caries tissue caused by acids present in 

carbohydrates through the intermediary of microorganisms present in saliva. The main problem 

of children's oral health and dental disease that is often suffered by almost the entire population 

of Indonesia is dental caries. In general, children who enter school age have a high caries risk, 

because at school age children usually like snacks and drinks that contain lots of carbohydrates. 

The purpose of this case study is to solve health problems experienced by the family by using 

the nursing process approach. This type of research used a case study approach. The subjects 

used in this case study were newly married couples planning to have children. The results of 

the case study after education using power point media and leaflets of family knowledge about 

dental caries increased with the results of the questionnaire score 14. It is recommended that 

educational actions with power point media and leaflets be carried out in one family. 

Key words: Family nursing, knowledge deficit, dental caries. 
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PENDAHULUAN 

Keluarga merupakan bagian dari 

masyarakat yang perananya sangat penting 

untuk membentuk kebudayaan yang sehat. 

Dari keluarga pendidikan kepada individu 

dimulai dan dari keluarga akan tercipta 

tatanan masyarakat yang baik, sehingga 

untuk membangun suatu kebudayaan 

dimulai dari keluarga (Padila, 2012).  

Tahap perkembangan keluarga dengan 

anak usia sekolah ini dimulai ketika anak 

pertama telah berusia 6 tahun dan dimulai 

masuk sekolah dasar dan berakhir pada usia 

12 tahun dengan tugas perkembangannya 

merupakan mensosialisasikan anak-anak, 

termasuk meningkatkan prestasi sekolah 

dan mengembangkan hubungan dengan 

teman sebaya yang sehat, kemudian 

mempertahankan hubungan perkawinan 

yang memusatkan dan memenuhi 

kebutuhan kesehtan fisik anggota keluarga 

(friedman, 2014). Anak usia 6-12 tahun 

lebih mudah terserang penyakit gigi karena 

merupakan kelompok anak  pada usia 

tersebut terjadi peralihan pertumbuhan gigi 

dari gigi susu ke gigi permanen. Masalah 

utama kesehatan mulut anak dan penyakit 

gigi yang sering diderita oleh hampir 

seluruh penduduk Indonesia adalah karies 

gigi. Pada umumnya anak yang memasuki 

usia sekolah memiliki resiko karies yang 

tinggi, karena pada usia sekolah anak 

biasanya menyukai jajanan dan minuman 

sesuai keinginan yang mengandung banyak 

karbohidrat. Selain itu masih minimnya 

sosialisasi dan penyuluhan khususnya 

kepada anak sekolah mengenai kesehatan 

mulut (Agussalim, 2020). 

Karies Gigi adalah kerusakan jaringan 

karies gigi yang disebabkan oleh asam yang 

ada dalam karbohidrat melalui perantara 

mikroorganisme yang ada dalam saliva 

(Agussalim. dkk 2020). Karies gigi adalah 

penyakit jaringan gigi yang ditandai dengan 

kerusakan jaringan, dimulai dari 

permukaan gigi (relung, fisura, dan daerah 

interproksimal) hingga ke pulpa (Brauer). 

Karies gigi dapat dialami oleh siapa saja 

dan dapat timbul pada satu atau lebih 

permukaan gigi, dan dapat meluas ke 

bagian gigi yang lebih dalam, misalnya dari 

enamel ke dentin atau ke pulpa (Tarigan, 

2013). 



1. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 

tahun 2016 menyatakan angka kejadian 

karies pada anak masih sebesar 60-90%. 

Menurut hasil penelitian di negara – 

negara Eropa, Amerika dan Asia termasuk 

Indonesia, ternyata bahwa 90 – 100% 

anak di bawah 18 tahun terserang karies 

gigi. Menurut Riskesda 2017 di Indonesia 

terjadi peningkatan prevalensi terjadinya 

karies aktif pada penduduk Indonesia 

dibandingkan tahun 2010 lalu, yaitu dari 

43,4 % (2007) menjadi 53,2 % atau 93 juta 

jiwa (2013). Berdasarkan Riskesdas 2018, 

persentase penduduk di Propinsi Jawa 

Tengah yang mempunyai masalah 

kesehatan gigi dan mulut sebesar 25,9%. 

Proporsinya pada kelompok umur 6-12 

tahun yang merupakan usia anak sekolah 

sebesar 25,2% sedangkan dalam 

kebiasaan menyikat gigi sebesar 2,3% 

yang menyikat gigi dengan benar pada 

tahun 2013 dan menurun menjadi 2 % 

pada tahun 2018 (Balitbangkes Kemenkes 

RI, 2018). tujuan dari tindakan ini adalah 

Memiliki pengetahuan tentang ilmu 

kesehatan termasuk cara hidup sehat dan 

teratur, supaya keluarga mengetahui cara 

menggosok gigi yang baik dan benar dan 

tepat, dan ditingkatkannya kemampuan 

keluarga dalam mengatasi kesehatannya 

secara mandiri. 

 

METHODE 

Desain penelitian pada karya tulis 

ilmiah ini adalah studi kasus. Studi yang 

digunakan untuk mengeksplorasi masalah 

asuhan keperawatan keluarga pada pasien 

dengan gangguan kesehatan karies gigi 

pada tahap keluarga dengan anak usia 

sekolah: kurang pengetahuan terhadap 

karis gigi. Subjek yang digunakan adalah 

klien yang didiagnosis mengalami defisit 

pengetahuan : kurang pengetahuan 

terhadap karies gigi. Penambilan Studi 

kasus dilaksanankan di wilayah kerja 

Puskesmas Gondangrejo kabupaten 

Karanganyar yang terletak di Jalan Solo-

Purwodadi, Tuban Kulon, Tuban, 

Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten 

Karanganyar, Jawa Tengah. Studi kasus 

ini penulis mengambil data di Desa 

Pilangrejo RT 01/ RW 05, krendawahono, 

Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, 

Jawa Tengah yang merupakan wilayah 

kerja Puskesmas Gondangrejo. 

Pengambilan kasus dilakukan selama 2 

minggu dengan 4 kali kunjungan.  

 

HASIL PEMBAHASAN  

Studi kasus ini mengambil salah 

satu keluarga sebagai subjek studi 

kasus yang sesuai dengan kriteria 

yang telah ditetapkan yaitu pada 

tahap perkembangan keluarga dengan 

anak usia sekolah dengan 

pengetahuan tentang karies gigi. 



Subyek adalah keluarga dengan anak 

usia sekolah . Subyek mengatakan 

tidak memahami tentang karies gigi 

dan cara menggossok gigi yang 

benar, serta tidak tau waktu yang 

tepat untuk menggosok gigi. Subyek 

belum pernah diberikan pendidikan 

kesehatan tentang karies gigi dan cara 

merawat gigi yang benar. 

Hasil pengkajian awal 

 An.S belum mengetahui apa itu karies 

gigi dan cara merawat gigi dengan baik dan 

benar, klien hanya mampu menjelaskan 

pengertian karies gigi sesuai dengan 

pengetahuan klien, An.S juga sering jajan 

sembarangan yang mengakibatkan giginya 

berlubang (gigi geraham), dan 

memgakibatkan adanya plak/ karies pada 

gigi, An.S jarang menggosok gigi, 

menggosok gigi 1X sehari, An.S jarang 

memeriksakan giginya ke dokter gigi. Dari 

riwayat keluarga inti Tn. A  dan Ny. S tidak 

memiliki penyakit keturunan dan menular 

dari keluarganya. 

An.S mengatakan belum memahami 

tentang masalah karies gigi karena belum 

pernah terpapar informasi yang lengkap 

mengenai hal tersebut. An. S terlihat kurang 

paham tentang karies gigi dan tanda bahaya 

karies gigi, cara mencegah karies gigi, cara 

merawat karies gigi. Hasil kuesioner  An.S 

menunujukkan benar 8 dari 15 soal. 

Dalam peneletian ini akan dilakukan 

tindakan penyuluhan kesehatan dengan 

media leaflet dan juga slide power point, dan 

pre-test and post-test pada orang tua dan 

anaknya sebagai satuan pembelajaran 

(Agussalim dkk, 2020).pada anak usia 

sekolah dengan kesimpulan ada pengaruh 

karies gigi dengan meggunakan power point 

dan leaflet pembelajaran pada anak dan 

orang tua di puskesmas gondangrejo 

dilakukan selama 4 kali kunjungan dalam 

waktu 2 minggu. Berdasarkan hasil 

pengkajian didapatkan hasil pemeriksaan 

tanda-tanda vital pada An.S yaitu : suhu : 

36,5%, nadi : 84x permenit, pernapasan : 

24x/menit, gigi geraham berlubang, tamapak 

adanya plak/karies pada gigi. 

 

 

HASIL STUDI KASUS 

Studi kasus ini mengambil salah satu 

keluarga sebagai subjek studi kasus yang 

sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan yaitu pada tahap 

perkembangan keluarga dengan anak usia 

sekolah dengan pengetahuan tentang 

karies gigi. Subyek adalah keluarga 

dengan anak usia sekolah . Subyek 

mengatakan tidak memahami tentang 

karies gigi dan cara menggossok gigi yang 

benar, serta tidak tau waktu yang tepat 

untuk menggosok gigi. Subyek belum 

pernah diberikan pendidikan kesehatan 

tentang karies gigi dan cara merawat gigi 

yang benar. Hasil studi kasus pada pasien 

dengan defisit pengetahuan setelah 



dilakukan tindakan keperawatan pada 27 

maret 2021 selama 4 kali kunjungan 

diharapkan tingkat pengetahuan 

(L.12111), edukasi kesehatan (I.12383) 

meningkat dengan kriteria hasil: 

diharapakan keluarga dapat mengenal 

masalah kesehatan dalam kebiasaan hidup 

sehari-hari yang memuaskan untuk 

mencapai status kesehatan yang 

diharapakan. Berdasarkan hasil studi 

kasus, diketahui bahwa setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan mengenai karies 

gigi dan cara merawat gigi dengan baik 

dan benar dilkakuan evaluasi pada 30 

maret 2021 dapatkan hasil :     

Data Subjektif  didapatkan adalah 

An.S mengatakan sudah faham tentang 

maslah pengetahuan karies gigi, tanda 

bahaya karies gigi dan cara mencegah 

karies gigi. 

Dari Data Obyektif: An.S mampu 

menjelaskan kembali pengertian karies gigi 

dan cara merawat gigi dengan baik dan 

benar. An.S mampu menjawab soal yang 

berikan.  

Selanjutnya untuk analisis : masalah 

keperawatan teratasi, An.S mampu 

menjelaskan kembali mengenai karies gigi 

dan cara merawat gigi dengan baik dan 

benar. 

Plannig yang dilakukan penulis 

adalah menganjurkan kepada keluarga 

untuk tetap menjaga kesehatan serta dapat 

waspada apabila anak mengalami sakit gigi 

dengan melakukannya periksaan gigi ke 

dokter gigi minimal 6 bulan seakali dengan 

fasilitas kesehatan yang ada.   

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Hasil evaluasi setelah dilakukan 

kunjungan keluarga minimal 4x kunjungan. 

Diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan keluarga, tujuan khusus , 

setelah dilakukan tindakan keperawatan 

keluarga diharapkan maslah defisit 

pengetahuan dapat teratasi dengan kriteria 

hasil aitu: keluarga mampu mengenal 

masalah (pengetahuan karies gigi dan cara 

merawat gigi dengan benar), keluarga 

mampu mengambil keputusan (partisipasi 

dalam membuat keputusan pemeliharaan 

kesehatan), keluarga mampu merawat 

anggta keluarga yang sakit(klien patuh 

dengan anjuran),keluarga mampu 

memodifikasi lingkungan (klien mampu 

menjalankan anjuran), dan keluarga mampu 

memanfaatkan fasilitas pelayanan 

kesehatan (klien mampu mematuhi 

program perawatan). Intervensi yang 

disusun untuk diagnosa inu anatara lain 

edukasi kesehatan (I.12383). 

SARAN  

Dalam hal ini penulis memberikan 

beberapa saran setelah mengelola kasus 

asuhan keperawatan keluarga pada tahap 

perkembangan anak usia sekolah dengan 

karies gigi 

1. Bagi Puskesmas  



Diharapkan dapat meningkatkan 

pemeberian pelayanan pendidikan 

kesehatan dan promosi kesehatan 

tehadap keluarga, kelompok, dan 

masyarakat yang berada diwilayah 

binaanya dengan langsung terjun 

kelapangan. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapakan dapat memberikan 

referensi khususnya keperawatan 

keluarga dalam penanganan 

masalah kesehatan gigi dan mulut 

sehingga dapat menambah 

pengetahuan mahasiswa mengenai 

tindakan  pendidikan kesehatan 

dalm meningkatakn status 

kesehatan keluarga. 

3. Bagi Klien Dan Keluarganya 

Dharapkan agar klien dan keluarga 

dapat menajaga kesehatan anggota 

keluarga dengan melakukan 

merawat gigi dengan benar dan baik 

secara rutin memeriksakan kedokter 

gigi kurang lebih 6 bulan sekali dan 

menggosok gigi minimal 2x sehari 

dalam peningkaatan status 

kesehatan 
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