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ABSTRAK 

 

Anak usia prasekolah merupakan anak usia 2,5-5 tahun. Masalah kesehatan gigi 

dan mulut yang paling sering dialami pada anak usia prasekolah adalah karies gigi. 

Karies gigi merupakan penyakit pada gigi yaitu keadaan gigi berlubang karena 

mengkonsumsi minuman dan makanan manis seperti sirup fruktosa atau beberapa 

campuran sukrosa, dan fruktosa. Salah satu tindakan yang bisa dilakukan untuk 

mencegah karies gigi adalah dengan pendidikan kesehatan langkah gosok gigi yang 

benar menggunakan Art therapy. Pembelajaran pada anak dengan art therapy 

bermedia mewarnai gambar dan bercerita atau mendongeng dapat diaplikasikan 

sebagai upaya promosi kesehatan dalam meningkatkan pengetahuan dan praktik 

anak-anak tentang pemeliharaan kesehatan gigi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh art therapy terhadap pengetahuan dan praktik pemeliharaan 

kesehatan gigi pada anak usia prasekolah.  

Desain penelitian ini adalah quasi eksperiment dengan one group pre-posttest 

design. Teknik pengumpulan data adalah total sampling. Subyek yang digunakan 

pada studi kasus ini adalah satu keluarga dengan tahap perkembangan anak usia 

prasekolah. Instrument penelitian adalah kuesioner, checklist, sikat gigi, pasta gigi, 

media gambar dan oil pastel. Hasil dan analisis penelitian ini terdapat peningkatan 

antara pengetahuan responden sebelum dan sesudah pemberian art  therapy dengan 

metode bermain mewarnai gambar dan bercerita atau mendongeng. 
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Abstract 

 

Preschool-age children are children aged 2.5-5 years. The problem that often 

occurs in dental and oral health in preschool children is dental caries. Dental caries is 

a teeth disease or cavities condition due to consuming sweet drinks and foods such as 

fructose syrup or some mixture of sucrose and fructose. One of the preventive actions 

for dental caries is health education on how to brush teeth properly with Art therapy. 

Learning with art therapy using coloring pictures and storytelling could be applied as 

a health promotion effort in increasing children's knowledge and practice about dental 

health maintenance. This study aimed to determine the effect of art therapy on 

knowledge and practice of dental health maintenance in preschool children. 

The research design adopted a quasi-experimental with one group pre-posttest 

design. The total sampling technique was used to determine the subject of a family at 

the development stage of preschool-age children. The research instruments were 

questionnaires, checklists, toothbrushes, toothpaste, image media, and oil pastels. The 

results and analysis presented respondents' knowledge improvement on pre- and post-

art therapy with playing color pictures and storytelling method. 
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PENDAHULUAN 

Dalam keluarga terdapat beberapa 

perkembangan, salah satunya adalah 

keluarga dengan tahap perkembangan 

anak usia prasekolah. Keluarga pada 

tahap prasekolah adalah keluarga yang 

di mulai dengan anak pertama usia 

prasekolah (2,5-5 tahun). keluarga 

pada tahap prasekolah merupakan 

tahap perkembangan keluarga ke III 

(Paradila, 2012). 

Anak usia prasekolah adalah usia 

yang sangat rentan terkena penyakit, 

karena pada usia ini motorik mulai 

aktif dan terus-menerus bertambah. 

Seorang anak biasa melakukan 

aktivitas yang dekat dengan kuman 

yang dapat menyebabkan penyakit 

seperti flu, batuk, diare, karies gigi 

dan lain-lain. Orang tua sering 

menganggap penyakit itu adalah hal 

yang biasa (Wasaniyah, 2017). 

Anak usia prasekolah memiliki 

beberapa masalah kesehatan salah 

satunya masalah kesehatan gigi. 

Masalah kesehatan gigi pada anak 

adalah karies gigi atau gigi berlubang. 

Penyebab karies gigi atau gigi 

berlubang adalah karena 

mengkonsumsi minuman dan 

makanan manis seperti sirup fruktosa 

atau beberapa campuran sukrosa, dan 

fruktosa (Jiao, 2012). 

Data WHO (World Health 

Organization), tahun 2018 

menyatakan di seluruh dunia 60-90% 

dari anak-anak prasekolah dan hampir 

100% orang dewasa mengalami karies 

gigi. Keadaan kondisi kesehatan gigi 

dan mulut di Indonesia saat ini masih 

sangat membutuhkan perhatian yang 

khusus, didapatkan hasil dari 

RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) 

RI (Republik Indonesia), tahun 2018 

bahwa sebanyak 57,6% penduduk 

Indonesia mengalami masalah gigi 

dan mulut. Terjadi peningkatan 

prevalensi karies aktif pada penduduk 

Indonesia tahun 2018 dibandingkan 

tahun 2015 lalu, yaitu (53,3%) pada 

tahun 2015 menjadi 93,3% di tahun 

2018 karies pada anak menjadi 

perhatian dalam bidang kesehatan 

masyarakat secara signifikan. 

Metode pendidikan kesehatan yang 

digunakan supaya anak mampu 

menggosok gigi dengan benar adalah 

dengan metode edukasi terhadap 

pengetahuan dan praktik pemeliharaan 

kesehatan gigi. Metode edukasi 

adalah sebuah proses pembelajaran 

yang bertujuan untuk 

mengembangkan potensi diri yang ada 

pada anak-anak dan mewujudkan 

sebuah proses yang pembelajaran 

yang lebih baik (Cahyadi, 2019). Ada 

beberapa jenis edukasi yang dipelajari 

salah satunya adalah Art therapy. Art 

therapy merupakan salah satu strategi 

dalam upaya promosi kesehatan yang 

efektif diaplikasikan pada anak-anak. 

Art therapy mempermudah anak-anak 

mempelajari hal-hal baru dan 

menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan. Art therapy dapat 

menggiring anak-anak memahami 

mekanisme sebab akibat secara 

rasional. Pembelajaran pada anak 

dengan art therapy bermedia 

mewarnai gambar dan bercerita atau 

mendongeng dapat diaplikasikan 

sebagai upaya promosi kesehatan 

dalam meningkatkan pengetahuan dan 

praktik anak-anak tentang 

pemeliharaan kesehatan gigi 



(Widyarani, Priliana & Kustanti, 

2020). 

 

METODE PENELITIAN 
Rancangan penelitian ini 

menggunakan studi kasus. Studi kasus 

ini adalah studi untuk mengeksplorasi 

masalah asuhan keperawatan keluarga 

dengan tahap perkembangan anak usia 

prasekolah. Subjek dalam penelitian 

ini adalah satu keluarga dengan tahap 

perkembangan keluarga anak usia 

prasekolah di Desa Ledok Wilayah 

Puskesmas Gondangrejo yang 

dilakukan asuhan keperawatan 

keluarga selama 4 kali kunjungan 

yaitu dari tanggal 19 Februari 2021 

sampai 23 Februari 2021. Fokus studi 

adalah karies gigi pada anak dalam 

konteks asuhan keperawatan keluarga 

dengan tahap perkembangan keluarga 

anak usia prasekolah. Etika studi 

adalah etika yang harus ditaati penulis 

dalam melakukan penelitian kasus 

seperti Informed consent (Persetujuan 

menjadi klien), Anonimity (Tanpa 

Nama), Confidentiality (Kerahasiaan). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengkajian adalah tahap awal dari 

proses keperawatan yang bertujuan 

untuk mengumpulkan informasi atau 

data tentang pasien, agar dapat 

mengenali masalah-masalah, 

kebutuhan kesehatan dan 

mengidentifikasi status kesehatan 

pasien (Dermawan, 2012). 

Metode dalam pengumpulan data 

adalah observasi dan wawancara yaitu 

dengan mengamati perilaku dan 

keadaan pasien untuk memperoleh 

data tersebut digunakan untuk 

menentukan diagnosis keperawatan 

untuk mengatasi masalah - masalah 

(Wijaya dan Putri, 2013). Pada kasus 

ini didapatkan data subyektif Ny.E 

mengatakan belum tahu tentang 

pemeliharaan kesehatan gigi anak, 

Ny.E mengatakan tidak tahu cara 

menggosok gigi yang baik dan benar 

untuk anaknya, Ny.E mengatakan 

apabila ada keluarga yang sakit 

dibawa kebidan desa,data obyektif 

yaitu pemeriksaan gigi An. A kuning 

dan berlubang, Tn. Y dan Ny. E 

khawatir dengan masalah 

pemeliharaan kesehatan gigi anaknya 

karena sering memakan makanan yang 

manis-manis. 

Menurut penulis Pengkajian 

merupakan tahap awal dalam asuhan 

keperawatan untuk mencari data data 

kesehatan dari keluarga untuk 

menemukan masalah kesehatan dan 

menegakan diagnosis dan terdapat  

kesinambungan  antara  fakta  dan  

teori dikarenakan  terdapat  fakta  

yang  menunjukkan  bahwa  Ny.  E  

memiliki pengetahuan yang kurang 

dengan ditandai kurang informasi 

mengenai pemeliharaan kesehatan gigi 

anak usia prasekolah. 

Perumusan diagnosis keperawatan 

keluarga berdasarkan SDKI 2017 

didapatkan diagnosis Defisit 

Pengetahuan tentang pengetahuan dan 

praktik pemeliharaan kesehatan gigi 

pada anak usia prasekolah (D.0111) 

dengan ditandai tanda mayor: kurang 

menunjukkan perilaku adaptif 

terhadap perubahan lingkungan, 

kurang menunjukkan pemahaman 

tentang perilaku sehat. 

Dari hasil pengkajian didapatkan 

diagnosis Pemeliharaan kesehatan 

tidak efektif didukung dengan DS: 



Ny.E mengatakan belum tahu tentang 

pemeliharaan kesehatan gigi anak, 

Ny.E mengatakan tidak tahu cara 

menggosok gigi yang baik dan benar 

untuk anaknya, Ny.E mengatakan 

apabila ada keluarga yang sakit 

dibawa kebidan desa. DO: 

pemeriksaan gigi An. A kuning dan 

berlubang, Tn.Y dan Ny.E khawatir 

dengan masalah pemeliharaan 

kesehatan gigi anaknya, karena sering 

memakan makanan yang manis-manis. 

Menurut penulis mengambil diagnosis 

keperawatan Pemeliharaan kesehatan 

tidak efektif sebagai fokus utama 

masalah keperawatan dikarenakan 

antara fakta dan teori terdapat 

kesinambungan antara keduanya 

dengan skoring prioritas diagnosis 

keperawatan: 

 

Tabel.1 Skoring Prioritas Diagnosis 

Keperawatan Defisit Pengetahuan 

 

Dalam setiap rencana keperawatan, 

perawat keluarga menetapkan aktifitas 

untuk setiap tujuan keperawatan. 

Perawat keluarga merencanakan apa 

kegiatan yang akan dilakukan, kapan, 

bagaimana melakukan, dan berapa 

banyak yang akan dilakukan 

(Nadirawati, 2018). 

Berdasarkan perumusan masalah dan 

skoring rencana keperawatan sesuai 

dengan yang telah ditentukan diagnosis 

keperawatan yaitu Defisit Pengetahuan 

tentang pengetahuan dan praktik 

pemeliharaan kesehatan gigi pada anak 

usia prasekolah (D.0111). Tujuan 

umum: Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 4 (empat) kali 

kunjungan diharapkan tingkat 

pengetahuan (L.12111) meningkat 

dengan kriteria hasil: 1. Menjelaskan 

pengetahuan tentang pemeliharaan 

kesehatan gigi anak meningkat, 2. 

Perilaku sesuai dengan pengetahuan 

meningkat, 3. Persepsi yang keliru 

terhadap pemeliharaan kesehatan gigi 

anak meningkat. Intervensinya antara 

lain:1. Keluarga mampu mengenal 

masalah: Dukungan koping keluarga, 2. 

Keluarga mampu memutuskan untuk 

merawat anggota keluarga yang sakit, 

membantu diri sendiri membangun 

kekuatan, beradaptasi dengan 

perubahan fungsi atau mencapai fungsi 

yang lebih tinggi: Mengajarkan cara 

perawatan yang bisa dilakukan 

keluarga, 3. Keluarga mampu merawat 

anggota keluarga meningkatkan yang 

sakit dan memberikan dukungan dalam 

meningkatkan status kesehatan: 

Koordinasi diskusi keluarga, libatkan 

keluarga dalam pengambilan keputusan 

untuk melakukan tindakan yang tepat, 

4. Keluarga mampu memodifikasi 

lingkungannya: Pendampingan 

keluarga, 5. Keluarga mampu 

memanfaatkan fasilitas kesehatan: 

Yakinkan keluarga bahwa anggota 

NO Kriteria Hitungan Skor 

1. Sifatmasalah 

:Aktual 

3/3 x 1 1 

2. Kemungkinanmas

alahdapatdiubah:

Mudah 

2/2 x 2 2 

3. Potensialuntukdic

egah :Cukup 

2/3 x 1 2/3 

4. Menonjolkan 

masalah –masalah 

dirasakan dan 

harus segera 

ditangani 

2/2 x 1 1 

Jumlah 4 2/3 



keluarga akan diberikan pelayanan 

yang baik.  

Implementasi adalah inisiatif dari 

rencana tindakan untuk mencapai 

tujuan. Implementasi keperawatan 

merupakan pelaksanaan dari rencana 

asuhan keperawatan yang telah disusun 

perawat beserta keluarga. Tujuan dari 

implementasi adalah membantu klien 

dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, yang mencakup 

peningkatan kesehatan, pencegahan 

penyakit, pemulihan kesehatan, dan 

memfalisitasi koping (Nadirawati, 

2018). 

Implementasi dilakukan pada 

tanggal 19 Februari 2021 sampai 

dengan tanggal 23 Februari 2021 yaitu 

memberikan soal pre test dan post test, 

menjelaskan pengetahuan dan 

pemahaman mengenai pemeliharaan 

kesehatan gigi anak usia prasekolah, 

manfaat, waktu yang baik, langkah-

langkah cara menggosok gigi yang baik 

dan benar. 

Berdasarkan hasil evaluasi yang 

dilakukan selama 4 kali kunjungan 

rumah didapatkan evaluasi subyektif: 

Ny.E mengatakan  anaknya suka 

mewarnai dan diceritakan dongeng 

tentang cara menggosok gigi yang baik 

dan benar serta mengerti apa yang telah 

didiskusikan tentang pemeliharaan 

kesehatan gigi anak, didapatkan juga 

evaluasi obyektif: An.A aktif dalam 

mewarnai gambar dan mendengar 

cerita serta Ny.E tampak aktif dalam 

diskusi dan ada respon terhadap 

pertanyaan evaluasi. Selanjutnya untuk 

analisis dapat disimpulkan bahwa: 1. 

Keluarga mampu mengenal masalah, 2. 

Keluarga mampu mengambil 

keputusan, 3. Keluarga mampu 

merawat keluarga yang sakit, 4. 

Keluarga mampu memodifikasi 

lingkungan, 5.Keluarga mampu 

menggunakan fasilitas keluarga. 

Planning yang akan dilakukan penulis 

adalah menganjurkan keluarga untuk 

memperbaiki pengetahuan dan praktik 

pemeliharaan kesehatan gigi pada anak 

usia prasekolah secara rutin. 
Table. 2 Evaluasi Peningkatan 

Pengetahuan Pemeliharaan  Kesehatan 

Gigi Anak Usia Prasekolah 

 

 
 

Berdasarkan  diagram  diatas  

menunjukkan  sebelum  dan sesudah 

dilakukan pendidikan kesehatan 

keluarga tentang pengetahuan 

pemeliharaan kesehatan gigi anak usia 

prasekolah yaitu sebelum dilakukan 

pendidikan kesehatan didapatkan hasil 

9 pertanyaan yang benar dan 1 

pertanyaan yang salah dari 10 soal 

kuesioner. Sedangkan sesudah 

dilakukan pendidikan kesehatan 

didapatkan hasil 10 pertanyaan yang 

benar dan 0 pertanyaan yang salah 

dari 10 soal kuesioner. Dari data 

tersebut didapatkan hasil presentasi 

dari 90% menjadi 100%. Dari evaluasi 

tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 

peningkatan pengetahuan keluarga 

8.5

9

9.5

10

10.5

Sebelum Sesudah

Benar 

Benar



tentang pemeliharaan kesehatan gigi 

anak usia prasekolah. 

 

KESIMPULAN 

a. Pengkajian Data Subjektif Ny.E 

Ny.E mengatakan belum tahu 

tentang pemeliharaan kesehatan 

gigi anak, Ny.E mengatakan tidak 

tahu cara menggosok gigi yang 

baik dan benar untuk anaknya,Ny.E 

mengatakan apabila ada keluarga 

yang sakit dibawa kebidan desa. 

Data obyektif yaitu pemeriksaan 

gigi An. A kuning dan berlubang, 

Tn. Y dan Ny. E khawatir dengan 

masalah pemeliharaan kesehatan 

gigi anaknya karena sering 

memakan makanan yang manis-

manis. 

b. Diagnosis keperawatan 

Berdasarkan hasil analisa data 

didapatkan diagnosis 

keperawatanyaitu pertama diangkat 

masalah keperawatan Defisit 

Pengetahuan tentang pengetahuan 

dan praktik pemeliharaan kesehatan 

gigi pada anak usia prasekolah 

(D.0111). 

c. Intervensi keperawatan utama yang 

dilakukan adalah memberikan Art 

Terapy pada anak dan memberikan 

pendidikan kesehatan pada ibu 

tentang pemeliharaan kesehatan 

gigi anak usia prasekolah. 

d. Implementasi selama 4 kali 

kunjungan dimana dilakukan 

memberikan soal pre test dan post 

test, menjelaskan pengetahuan dan 

pemahaman mengenai 

pemeliharaan kesehatan gigi anak 

usia prasekolah, manfaat, waktu 

yang baik, langkah-langkah cara 

menggosok gigi yang baik dan 

benar. 

e. Evaluasi keperawatan yang 

dilakukan oleh penulis 

menunjukkan hasil sebelum dan 

sesudah dilakukan pendidikan 

kesehatan ibu tentang pengetahuan 

pemeliharaan kesehatan gigi anak 

usia prasekolah yaitu dengan hasil 

presentase 90% menjadi 100% dari 

10 soal kuisioner. Dari evaluasi 

tersebut dapat dilihat bahwa 

terdapat peningkatan pengetahuan 

ibu tentang pemeliharaan kesehatan 

gigi anak usia prasekolah. 

SARAN 

Setelah penulis melakukan asuhan 

keperawatan keluarga dengan tahap 

perkembangan keluarga anak usia 

prasekolah, penulis memberikan 

masukan yang positif khususnya 

dibidang kesehatan yaitu : 

a. Penulis 

Hasil penulisan karya tulis ilmiah 

ini diharapkan menambah wawasan 

dan pengalaman dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan  

secara  langsung  dan  optimal  

pada  praktek  klinik keperawatan,  

dan  sebagai  tambahan  ilmu  baru  

bagi  penulis. Memperoleh dan 

memperluas wawasan untuk 

mengaplikasikan asuhan 

keperawatan keluarga pada tahap 

perkembangan keluarga anak 

prasekolah. 

b. Bagi institusi akademik  

Hasil penulisan karya tulis ilmiah 

ini diharapkan digunakan sebagai 

informasi bagi institusi  pendidikan  

dalam pengembangan dan 

peningkatan mutu pendidikan 



dimasa yang akan datang, dan 

memberikan  kontribusi  laporan  

kasus  sebagai  bentuk laporan  

aplikasi  hasil  riset,  khususnya  

pada  keluarga anak prasekolah, 

sehingga dapat digunakan sebagai 

sumber bagi praktik mahasiswa 

keperawatan. 

c. Bagi profesi keperawatan  

Hasil penulisan karya tulis ilmiah 

ini diharapkan memberikan 

kontribusi laporan kasus sebagai 

bentuk laporan aplikasi riset 

tentang Art therapy terhadap 

pengetahuan dan praktik 

pemeliharaan kesehatan gigi pada 

anak usia prasekolah yang akan 

bermanfaat bagi pemecahan 

masalah dalam profesi 

keperawatan. 

d. Bagi Puskesmas 

Hasil penulisan karya tulis ilmiah 

ini diharapkan sebagai bahan 

masukkan bagi puskesmas tentang 

program Art therapy terhadap 

pengetahuan dan praktik 

pemeliharaan kesehatan gigi pada 

anak usia prasekolah. 

e. Bagi Tenaga Kesehatan 

Hasil penulisan karya tulis ilmiah 

ini diharapkan mampu memberikan 

asuhan keperawatan keluarga 

dengan tahap perkembangan 

keluarga anak usia prasekolah 

secara komprehensif dan melatih 

berfikir kritis dalam pemberian 

asuhan keperawatan, khususnya 

pada keluarga anak prasekolah 

dengan Art therapy. 

f. Bagi Klien dan Keluarga 

Memberikan wawasan dan 

pengetahuan pada klien dan 

keluarga mengenai pemeliharaan 

kesehatan gigi anak usia prasekolah 

serta penatalaksanaan keperawatan 

keluarga dengan tahap 

perkembangan keluarga anak usia 

prasekolah dengan pendidikan 

kesehatan tentang pemeliharaan 

kesehatan gigi anak usia 

prasekolah. 
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