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ABSTRAK
Keluarga dengan anak usia pra sekolah dimulai sejak anak - anak pertama (anak
tertua berumur 2-5 tahun), tugas perkembangan keluarga dengan anak usia pra sekolah,
yaitu mensosialisasikan anak ( mengenal lingkungan sekitar, teman – teman dan kerabat
lainnya ), anak sering main dirumah daripada keluar rumah, malu – malu saat bertemu
orang lain atau orang baru. Dalam keluarga pada anak pra sekolah untuk dapat
memahami masalah-masalah kesehatan yang dialami oleh anggota keluarga dengan cara
menfasilitasi anak untuk bermain beberapa permainan tradisional agar perkembangan
motorik pada anak dapat berkembang.Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk
mengetahui bagaimana gambaran asuhan keperawatan keluarga dengan tahap
perkembangan keluarga anak usia pra sekolah. Pengelolaan studi kasus ini dilaksanakan
di wilayah Puskesmas gondangrejo.Pengambilan data studi kasus ini telah dilaksanakan
pada tanggal 16 Febuari – 20 Febuari 2021 dengan 5 kali kunjungan keluarga.Dalam
evaluasi anak mau diajari secara mandiri menghitung dan membaca menggunakan
media permainan engklek dan ular tangga, anak tampak kooperatif dan sudah tidak
malu – malu apalagi takut saat bertemu orang baru. Setelah dilakukan kunjungan
sebanyak 5 kali kunjungan, dapat diperoleh yaitu 5 fungsi perawatan kesehatan
keluarga sudah tercapai, diperolah anak mau diajari secara mandiri menghitung dan
membaca menggunakan media permainan engklek dan ular tangga.
Kata Kunci: Askep Keperawatan Keluarga, Keluarga Dengan Tahap Perkembangan
Anak Usia Pra Sekolah
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ABSTRACT
Families with pre-school age children start from the first children (oldest children
aged 2-5 years), the task of family development with pre-school age children, namely
socializing children (getting to know the surrounding environment, friends and other
relatives), children often play at home rather than going out, shy when meeting other
people or new people. In the family of pre-school children to be able to understand the
health problems experienced by family members by facilitating children to play some
traditional games so that motor development in children can develop. The purpose of
this case study is to find out how the description of family nursing with family
development stage of pre-school children. The management of this case study was
carried out in Gondangrejo Health Center area. The data collection of this case study
was carried out on February 16 – February 20, 2021 with 5 family visits. In the
evaluation, the children had the desire to study independently to calculate and read
using engklek game and ular tangga as the media, they seemed to be cooperative and
no longer shy or afraid when meeting new people. After 5 visits, it can be obtained
that 5 functions of family health care have been achieved, it is obtained that children
want to be taught independently to count and read using engklek game as the media as
well as ular tangga.
Key words: Caring for Family Nursing, Families With Pre-School Child Development
Stage
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