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ABSTRAK
Tahap perkembangan anak usia sekolah merupakan waktu yang sangat

penting bagi kelangsungan perkembangan anak yang dimulai pada saat anak tertua
memasuki usia sekolah pada usia 6 tahun dan berakhir usia 12 tahun.
Masalah-masalah kesehatan yang sering terjadi pada anak usia sekolah dasar adalah
penyakit yang berhubungan dengan kebersihan diri anak dan lingkungan seperti
mencuci tangan dan gosok gigi yang baik dan bagaimana cara melakukan
kebersihan diri yang benar. Personal hygiene merupakan suatu bentuk tindakan
dalam upaya pemeliharaan kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan
dirinya mencakup kesehatan fisik maupun psikisnya. Hal tersebut dapat dilakukan
dengan pemberian pendidikan kesehatan tentang personal hygiene. Tujuan studi
kasus ini adalah untuk melakukan asuhan keperawatan keluarga pada tahap
perkembangan keluarga dengan anak usia sekolah di Desa Ledok, Krendowahono
Wilayah Kerja Puskesmas Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian
ini menggunakan studi kasus, pengambilan data dilakukan informed consent kepada
keluarga, melakukan pengkajian, membeikan pretest tentang pendidikan kesehatan
personal hygiene, menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan.
Pendidikan kesehatan personal hygiene dengan menggunakan media modul dan
leaflet. Pendidikan kesehatan diberikan kurang lebih selama 30 menit dari 10 soal.
Hasil pengelolaan asuhan keperawtan selama lima kali kunjungan dengan hasil
sebelum diberi penyuluhan skor benar 4 naik setelah diberi penyuluhan skor benar
adalah 7, maka dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan pengetahuan responden
setelah dilakukan penyuluhan kesehatan.

Kata kunci: Asuhan keperawatan keluarga, tahap perkembangan keluarga anak
usia sekolah.
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PENDAHULUAN

Tahap perkembangan anak usia

sekolah merupakan waktu yang

sangat penting bagi kelangsungan

perkembangan anak yang di mulai

pada saat anak yang tertua memasuki

usia anak sekolah pada usia 6 tahun

dan berakhir usia 12 tahun.

Dukungan orang tua dan masyarakat

merupakan hal yang sangat penting

(Depkes RI 2016).

Masalah-masalah kesehatan

yang sering sering terjadi pada anak

usia sekolah dasar adalah penyakit

yang berhubungan dengan kebersihan

diri anak dan lingkungan seperti

mencuci tangan dan gosok gigi yang

baik dan bagaimana cara melakukan

kebersihan diri yang benar (Saputra,

2013). Masalah pelayanan kesehatan

keluarga dengan anak usia sekolah

yang paling sering terjadi yaitu

kurangnya pengetahuan tentang

perilaku hidup sehat dan bersih

mencuci tangan, menggosok gigi dan

kebersihan diri (Fatmawati, 2018).

Masalah kesehatan yang muncul

akibat tidak mencuci tangan yaitu

diare, cacingan dengan prevalensi di

Indonesia menurut Laporan

Naasional Riskesda (2018) yaitu

sebesar 818.597 jiwa. Angka mencuci

tangan dengan benar di Jawa Tengah

yaitu 109.680 jiwa dan Kota

Surakarta sbesart 1.167 jiwa. Sedangkan

untuk pravalensi masalah menggosok gigi

dengan benar di Indonesia yaitu sebesar

893.948 jiwa, sedangkan angka menggosok

gigi di Jawa Tengah yaitu 86.836 dan Kota

Surakarta sebesar 1.313. Sedangkan untuk

penyakit kulit yang paling sering

menimbulkan masalah adalah penyakit

infeksi kulit di Indonesia 24,1% dan untuk

di Jawa Tengah 31,8%, sedangkan Kota

Surakarta 65%. Tingginya prevalensi

tersebut diperlukan peningkatan perilaku

hidup bersih dan sehat dengan mencuci

tangan pakai sabun (Riskesda, 2018).

Mencuci tangan adalah salah satu

upaya yang dilakukan secara mudah

dengan menggunakan air dan sabun dengan

tujuan untuk menjaga kebersihan tangan

dan mencegah kuman-kuman masuk

melalui mulut. Menggosok gigi adalah

suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga

agar gigi tetap dalam keadaan bersih serta

terhindar dari gigi berlubang maupun

karang gigi. Keluarga perlu menanamkan

dan mengajarkan anak-anak tentang

kebersihan diri sejak dini sehingga, akan

tertanam pada diri anak-anak tersebut.

Perawat bisa memberikan perawatan serta

bimbingan maupun pendidikan kesehatan

untuk meningkatkan pengetahuan kepada

anak-anak maupun anggota keluarga

terutama untuk anak-anak usia sekolah

(Saryono, 2013).

Pendidikan kesehatan pada tahap
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perkembangan anak usia sekolah

tentang personal hygiene dapat

dilakukan dengan menggunakan

berbagai metode dan menggunakan

berbagai media. Alasan dilakukan

pendidikan kesehatan untuk

meningkatkan perilaku menjaga

kebersihan diri pada anak usia

sekolah. Media pendidikan kesehatan

adalah alat bantu yang digunakan

untuk mempermudah penyampaian

dan penerimaan pesan-pesan terhadap

anak usia sekolah, media yang

digunakan dalam penelitian ini adalah

modul dan leaflet. Hasil penelitian

(Fatimawati, 2017) tentang personal

hygiene dengan menggunakan

pendidikan kesehatan diperoleh hasil

dapat meningkatkan pengetahuan

tentang personal hygiene pada klien

mengalami masalah dalam mencuci

tangan, menggosok gigi dan

kebersihan diri.

METODE

Jenis penelitian ini adalah

deskriptif dengan menggunakan

metode pendekatan studi kasus. Studi

kasus merupakan rancangan

penelitian yang mencakup pengkajian

satu unit penelitian secara intensif

misalnya satu klien, keluarga,

kelompok atau institusi (Nursalam,

2018). Subjek studi kasus adalah satu

keluarga pada tahap perkembangan

anak usia sekolah mengalami kurangnya

penegetahuan tentang personal hygiene.

Tempat penelitian di desa Ledok

Krendowahono Wilayah Kerja Puskesmas

Gondangrejo Kabupaten Karanganyar pada

tanggal 17 Februari sampai 22 Februari

2021 dengan 5 kali kunjungan. Media yang

digunakan untuk pendidikan kesehatan

adalah modul dan leaflet. Etika studi kasus

yang digunakan penulis yaitu informed

consent (persetujuan menjadi klien),

anonimity (tanpa nama), confidentiality

(kerahasiaan), beneficirnce (kemurahan

hati atau nasihat), justice (keadilan), dan

otonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil pengelolaan

kasus dan pembahasan yang menjadi

penjabaran data umum dan data khusus

asuhan keperawatan keluarga pada tahap

perkembangan keluarga dengan anak usia

sekolah adalah pengkajian, pengkajian

merupakan pemikiran dasar dari proses

keperawatan yang bertujuan untuk

mengumpulkan informasi atau data klien,

agar dapat mengidentifikasi masalah dan

kebutuhan keseharian baik fisik, mental,

sosial dan lingkungan. (Dermawan, 2018).

Dan pengkajian juga merupakan data yang

perlu dikaji pada proses perawatan keluarga.

(Friedman, 2012).

Pengkajian dilakukan pada hari Rabu

17 Februari 2021 pukul 10.10 dengan hasil

pengkajian yaitu didapatkan keluarga
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berada pada tahap perkembangan

anak usia sekolah, tipe nuclear family

yaitu terdiri dari ayah, ibu dan

anak-anaknya. Keluarga berada

pada tahap perkembangan anak usia

sekolah, dimana keluarga Tn.S

memiliki anak yang berusia 6 tahun.

Pengkajian berfokus pada tingkat

pengetahuan anak usia sekolah

tentang personal hygiene, hasil

observasi didaptkan bahwa klien

tidak mengetahui tentang personal

hygiene.

Setelah pengkajian maka

langkah selanjutnya adalah

merumuskan diagnosis keperawatan

keluarga. Berdasarkan data penulis

dapat mengangkat diagnosis

keperawatan yang menjadikan fokus

utama pada An.Z yaitu Defisit

Pengetahuan (D.0111) tentang

personal hygiene dengan skoring 31/3.

(SDKI, 2016). Intervensi

keperawatan yang dilakukan untuk

An.Z yaitu memberikan pendidikan

kesehatan untuk meningkatkan

pengetahuan tentang personal

hygiene.

Intervensi keperawatan atau

perencanaan keluarga adalah

mencakup penentuan prioritas

masalah, tujuan dan rencana tindakan

(Fadhillah, 2017). Perencanaan

keperawatan adalah pengembangan

strategi selain untuk mencegah,

mengurangi atau mengoreksi

masalah-masalah yang diidentifikasi pada

diagnosis keperawatan pada tahap ini,

dimulai setelah menentukaan diagnosis

keperawatan dan rencana implementasi.

Salah satu interbensi keperawatan

yang dapat diberikan pada keluarga yaitu

Intervensi keperawatan Dukungan

Perawatan Diri (L.11348), setelah

dilakukan tindakan keperawatan selama 5

kali kunjungan diharapkan defisit

pengetahuan personal hygiene meningkat,

dengan intervensi : identifikasi kebiasaan

aktivitas perawatan diri sendiri sesuai umur,

monitor tingkat kemandirian, sediakan

lingkungan terapeutik misal: sabun cuci

tangan, menggosok gigi, dampingi

melakukan perawatan diri sendiri, fasilitasi

kemandirian membantu jika tidak mampu

melakukan perawatan diri, anjurkan

melakukan perawatan diri secra

kemampuan mencuci tangan dengan benar

sesuai dengan (SIKI, 2018).

Implementasi keperawatan yang

dilakukan pada An.Z yaitu mengajarkan 5

fungsi keperawatan kesehatan keluarga dan

mengenal masalah tentang personal

hygiene dengan memberikan pendidikan

kesehatan tentang personal hygiene

menggunakan media modul dan leaflet

selama kurang lebih 30 menit, diberikannya

pendidikan kesehatan bertujuan untuk

mengukur tingkat pengetahuan anak
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dengan memberikan pertanyaan

untuk mengetahui seberapa tingkat

pengetahuan anak, kemuadian

diberikan pendidikan kesehatan

setelah itu diukur kembali berapa

tingkat pengetahuuan anak setelah

diberikan pendidikan kesehatan.

Tahap penilaian atau evaluasi

keperawatan merupakan tahap

integritas pada proses keperawatan.

Evaluasi dapat dilakukan sesuai

dengan rencana tindakan yang telah

diberikan, kemudian dilakukan

penilaian untuk melihat

keberhasilannya. Jika tindakan yang

dilakukan belum berhasil, maka perlu

dicari cara atau metode lainnya

(Herlina, 2019). Hasil evaluasi pada

tanggal 22 Februari 2021 setelah

dilakukan implementasi yaitu DS:

klien mengatakan sudah paham dan

mengerti tentang apa saja personal

hygiene, DO: klien tampak mencuci

tangan sebelum makan dengan sabun,

klien menggosok gigi sebelum tidur

dengan sikat gigi dan pasta gigi.

Evaluasi asesment : masalah teratasi

An.Z mampu mencapai 3 fungsi

keperawatan kesehtan keluarga.

Evaluasi planning : lanjutkan

intervensi anjurkan klien untuk rutin

melakukan kebersihan diri. Hasil post

test dengan 10 soal benar 7 dan salah

3 soal.

Subjek Aspek

dinilai

Jumlah

Soal

Jumlah

Benar

Jumlah

salah

An.Z Pengetahua

n personal

hygiene

10 7 3

KESIMPULAN DAN SARAN

Studi kasus ini dilakukan dengan

pengelolaan asuhan keperawatan keluarga

selama 5 kali kunjungan dimana dilakukan

pendidikan kesehatan tentang personal

hygiene. Hasil studi kasus ini menunjukkan

ada peningkatan pengetahuan tentang

personal hygiene dengan melakukan

tindakan pendidikan kesehatan

menggunakan media modul dan leaflet

yang dapat dilakukan oleh perawat pada

anak dengan masalah kurangya

pengetahuan personal hygiene, untuk

meningkatkan pengetahuan tentang

personal hygine.
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