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ABSTRAK 

 

Anak Prasekolah adalah anak yang berusia 3-6 tahun. Makanan manis memang 

banyak disukai oleh anak-anak, namun jika tidak diiringi dengan perilaku perawatan 

gigi maka akan berpeluang mengalami penyakit gigi yang dapat mempengaruhi 

kesehatan tubuh. Karies gigi merupakan adanya kerusakan jaringan keras gigi yang 

meliputi enamel, dentin, dan sementum yang disebabkan oleh sisa-sisa makanan yang 

masih menempel pada sela-sela gigi. Maka penting untuk memberikan pengetahuan 

tentang cara menggosok gigi yang benar kepada anak usia prasekolah. Melalui 

metode modeling dapat meningkatkan keterampilan cara menggosok gigi pada anak. 

Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan 

keluarga dengan tahap perkembangan keluarga anak usia prasekolah.  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan 

studi kasus. Subyek yang digunakan pada studi kasus ini adalah satu keluarga dengan 

tahap perkembangan anak usia prasekolah. Studi kasus ini dilakukan dengan 

pengelolaan asuhan keperawatan keluarga selama 6 kali kunjungan dengan 

memberikan pendidikan kesehatan metode modelling dilakukan 2 kali tentang 

langkah-langkah gosok gigi yang benar. Kesimpulan, dari hasil observasi pelaksanaan 

metode modeling menunjukkan ada peningkatan kemampuan menggosok gigi yang 

awalnya hanya melakukan 7 dari 10 point langkah-langkah menggosok gigi dengan 

skor 13 dari total skor 20 sekarang meningkat menjadi menjadi 10 point langkah-

langkah menggosok gigi dengan skor 18 dari total skor 20. Tindakan teknik 

modelling bisa dilakukan perawat untuk meningkatkan kemampuan anak dalam 

menggosok gigi.  
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ABSTRACT 

 

Preschoolers are children aged 3-6 years. Sweet foods are indeed liked by children, 

but if they were not accompanied by dental care behavior, they would have the 

opportunity to experience dental diseases that can affect the health of the body. 

Dental caries is a damage to the hard tissues of the teeth which include enamel, 

dentin, and cementum caused by food debris that is still attached to between the teeth. 

So, it is important to provide knowledge about how to brush teeth properly to 

preschoolers. Through the modeling method can improve the skills of how to brush 

teeth in children. The purpose of this case study is to find out the description of 

family nursing with the stage of family development of preschool-aged children.  

This type of research is descriptive using a case study approach. The subject used 

in this case study is a family with the developmental stage of preschool age children. 

This case study was carried out by managing family nursing for 6 visits by providing 

health education, modeling methods were carried out 2 times about the correct steps 

for brushing teeth. In conclusion, from the observation of the implementation of the 

modeling method, it showed that there was an increase in the ability to brush teeth 

which initially only did 7 of the 10 points of brushing teeth with a score of 13 out of a 

total score of 20 now increased to 10 points of brushing teeth with a score of 18 out 

of the total score of 20. Nurses can use modeling techniques to improve children's 

ability to brush their teeth.  
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PENDAHULUAN  

   Tahap perkembangan usia anak 

prasekolah merupakan tahap yang 

dimulai saat anak usia 3 tahun sampai 

6 tahun, yang biasanya sudah mulai 

mengikuti program preschool. Perilaku 

anak yang mengkonsumsi makanan 

atau minuman manis yang tidak 

diiringi dengan perilaku membersih-

kan gigi dapat menyebabkan 

kebersihan gigi anak lebih buruk 

dibandingkan dengan orang dewasa 

(Putri, Maemunah & Rahayu, 2017). 

Karies gigi merupakan adanya 

kerusakan jaringan keras gigi yang 

meliputi enamel, dentin, dan sementum 

yang disebabkan oleh sisa-sisa 

makanan yang masih menempel pada 

sela-sela gigi (Ratih & Windha, 2019). 

Karies gigi dapat membuat anak 

mengalami kehilangan daya kunyah 

dan terganggunya sistem pencernaan 

sehingga penurunan absorbsi makanan 

kurang maksimal (Widayati, 2014). 

Anak usia dini (3-6 tahun) masih 

belum memahami dan mengerti cara 

merawat gigi dengan baik. Kerusakan 

gigi dapat dicegah dengan cara 

menggosok gigi sebelum tidur dan 

sesudah makan (Setiawan & 

Maftukhah, 2016). 

Prevalensi karies gigi menurut 

WHO (World Health Organization) 

tahun 2016, menyatakan kejadian 

karies gigi pada anak masih sangat 

besar yaitu 60-90%. Hasil Kesehatan 

Dasar atau RISKESDAS 2018, 

menyatakan bahwa 93% anak usia 

dini, yakni dalam rentang 5-6 tahun 

mengalami gigi berlubang, hal ini 

berarti hanya kisaran 7% anak 

Indonesia yang bebas dari masalah 

karies gigi. Sedangkan persentase 

penduduk di Propinsi Jawa Tengah 

yang mempunyai masalah kesehatan 

gigi dan mulut sebesar 25,9%, 

sedangkan kebiasaan menyikat gigi 

yang benar hanya 2% (Balitbangkes 

Kemenkes RI, 2018). Berdasarkan 

RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) 

RI (Republik Indonesia) 2018, 

presentase penduduk di Kabupaten 

Karanganyar yang mempunyai 

masalah gigi berlubang sebesar 

35,44%. Proporsinya pada kelompok 

anak usia 3-4 tahun yang merupakan 

usia anak prasekolah yaitu sebesar 

38,40%. 

Upaya untuk meningkatkan cara 

menggosok gigi yang baik dan benar 

pada anak memerlukan metode dan 

media pembelajaran yang menarik 

agar mudah dimengerti oleh anak usia 

prasekolah. Salah satu metode yang 

digunakan adalah dengan teknik 

modeling dengan panthom gigi sebagai 

medianya. modeling adalah suatu 

komponen dari suatu strategi dimana 

konselor menyediakan demonstrasi 

tentang tingkah laku yang menjadi 

tujuan. Dengan teknik modeling anak 

dapat memperagakan langsung dengan 

sikap dan tingkah laku yang benar 

(Asrianti, Tahir, & Barasandji, 2014). 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh Jannah, 

Khotimah, Andayani, Kholisotin, & 

Hamid (2020) tentang efektifitas 

metode modelling terhadap cara 

menggosok gigi yang benar pada 

anak prasekolah menunjukkan hasil 

bahwa terdapat perubahan perilaku 

yang signifikan pada anak dalam 

kemampuan menggosok gigi dengan 

benar sesudah diberikan penyuluhan 

dengan metode Modeling. 



Berdasarkan latar belakang 

tersebut, penulis tertarik untuk 

menyusun Karya Tulis Ilmiah dengan 

judul “Asuhan Keperawatan Keluarga 

dengan Tahap Perkembangan 

Keluarga Anak Prasekolah”. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

dengan menggunakan metode 

pendekatan studi kasus.  Subyek yang 

digunakan pada studi kasus ini adalah 

satu keluarga dengan tahap 

perkembangan anak usia prasekolah di 

desa Pilangrejo yang merupakan 

wilayah kerja Puskesmas Gondangrejo 

Kabupaten Karanganyar. Studi kasus 

ini dilakukan dengan pengelolaan 

asuhan keperawatan keluarga selama 6 

kali kunjungan dengan memberikan 

pendidikan kesehatan metode 

modelling dilakukan 2 kali tentang 

langkah-langkah gosok gigi yang 

benar. 

Observasi dilakukan sebelum dan 

sesudah dilakukan penyuluhan. 

Pengukuran observasi dilakukan 

melalui lembar observasi. Penilaian 

lembar observasi cara menggosok gigi 

yang benar menetapkan bobot jawaban 

terhadap tiap-tiap pertanyaan. Lembar 

observasi terdapat 10 pertanyaan  

diantaranya: berkumur-kumur dengan 

air bersih, menggunakan sikat gigi 

yang berbulu halus, menggosok gigi 

menggunakan odol, posisi sikat 

membentuk sudut 45 derajat, 

kemudian gosok gigi bagian depan 

anda secara lembut dan perlahan 

dengan cara memutar, gunakan 

gerakan yang sama, yaitu memutar 

untuk menyikat bagian permukaan gigi 

dalam, gosok semua bagian 

permukaan gigi yang digunakan untuk 

mengunyah, yaitu gigi geraham, gosok 

gigi dengan posisi tegak dan gerakkan 

perlahan ke atas dan ke bawah untuk 

membersihkan gigi depan bagian 

dalam, menggosok bagian bawah gigi 

dengan gerakan maju mundur, 

menyikat lidah setelah selesai 

menggosok gigi dapat membersihkan 

bakteri sehingga napas lebih segar dan 

terhindar dari bau mulut, bilas dengan 

cara berkumur menggunakan air 

(Jannah, Khotimah, Andayani, 

Kholisotin, & Hamid, 2020).  

Kriteria inklusi: anak prasekolah 

usia 3–6 tahun, anak yang kooperatif, 

orangtua yang mau mengisi Informed 

Consent.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengkajian 

Pengkajian pada studi kasus ini 

dilakukan dengan berfokus pada 

masalah defisit pengetahuan dilihat 

dari tingkat pengetahuan anak pra-

sekolah tentang cara menggosok gigi 

dengan benar. Pengkajian keperawatan 

merupakan suatu tahapan saat seorang 

perawat mengambil informasi secara 

terus menerus terhadap anggota 

keluarga yang dibinanya. Pengkajian 

juga merupakan syarat utama dalam 

mengidentifikasi masalah. Pengkajian 

keperawatan bersifat dinamis, 

interaktif dan fleksibel. Data 

dikumpulkan secara sistematis dan 

terus menerus dengan pengkajian. 

Pengkajian keperawatan keluarga 

dengan metode observasi, wawancara, 

dan pemeriksaan fisik (Riasmini, 

2017). 

Pada tanggal 17–18 Februari 2021 

dari hasil pengkajian berdasarkan 



batasan karakteristik dan observasi 

didapatkan data subjektif dan objektif. 

Data subjektif keluarga mengatakan 

belum terlalu mengerti tentang karies 

gigi, keluarga juga menanyakan 

tentang apa itu karies gigi dan Ny. S 

dan An. A belum mengetahui cara 

menggosok gigi dengan benar. Data 

objektif yang didapatkan saat 

pengkajian antara lain gigi An. A 

terlihat keropos pada 4 gigi bagian 

depan karena An. A terlalu banyak 

makan-makanan manis, dan sehabis 

makan coklat dan permen An. A tidak 

langsung menggosok gigi, dan 

langkah-langkah menggosok gigi An. 

A masih belum benar, dari hasil data 

observasi An.A hanya melakukan 7 

dari 10 point langkah-langkah 

menggosok gigi dengan skor 13 dari 

total skor 20. 

Anak usia 4-6 tahun rentan 

mengalami karies gigi yang 

disebabkan oleh kebiasaan 

mengkonsumsi makanan manis dan 

minum susu, serta pola jajan yang 

buruk. Makanan manis memang 

disukai oleh anak-anak, namun 

kurangnya perawatan gigi juga dapat 

memperbesar peluang terjadinya 

permasalahan pada gigi (Widayati, 

2014).  

 

Diagnosis Keperawatan  

Diagnosis keperawatan dari hasil 

pengkajian dengan metode wawancara 

dan observasi data yang mendukung 

prioritas Dignosis keperawatan utama 

adalah Defisit Pengetahuan (D.0111). 

Berdasarkan pengkajian didapatkan 

prioritas diagosis defisit pengetahuan 

(D.0111) didapatkan data subjektif  

yaitu klien dan keluarga mengatakan 

belum mengetahui cara mengosok gigi 

yang benar, klien dan keluarga 

mengatakan belum terlalu mengetahui 

tentang karies gigi dan keluarga klien 

juga menanyakan tentang apa itu 

karies gigi. Data objektif yang 

didapatkan yaitu gigi An. A terlihat 

keropos pada 4 gigi bagian depan, An. 

A menunjukan perilaku yang tidak 

sesuai ajuran yaitu setelah makan-

makanan yang manis An. A tidak 

menggosok gigi, dan An. A tampak 

belum benar dalam menggosok gigi, 

dari data observasi didapatkan hasil 

An. A hanya melakukan 7 point dari 

10 point langkah-langkah menggok 

gigi dengan skor 13 dari skor total 20. 

Diagnosis defisit pengetahuan 

(D.0111) menjadi prioritas pertama 

dari dua diagnosis keperawatan 

karena, berdasarkan hasil skoring 

diperoleh total nilai 4⅔. Dilihat dari 

sifat masalah termasuk dalam skala 

actual dengan nilai 1, kemungkinan 

masalah dapat diubah mudah dengan 

nilai 2, potensial masalah yang harus 

dicegah cukup dengan nilai 2/3, 

menonjolnya masalah didapatkan 

masalah dirasakan dan harus segera 

ditangani dengan nilai 1. 

 

Intervensi 

Prioritas diagnosis keperawatan 

keluarga yang diambil berdasarkan 

skoring adalah defisit pengetahuan 

dengan tujuan umum setelah dilakukan 

tindakan keperawatan selama 6 kali 

kunjungan diharapkan ketiadaan/ 

kurangnya informasi kognitif yang 

berkaitan dengan topik tertentu dapat 

meningkat. Tujuan khusus setelah 

dilakukan 6 kali kunjungan keluarga 

dan klien mampu mengenal masalah, 



mengambil keputusan, melakukan 

perawatan pada anggota yang sakit, 

memodifikasi lingkungan, dan 

memanfaatkan fasilitas kesehatan. 

Setelah melakukan pengkajian awal 

terkait pengetahuan tentang karies gigi 

dan cara pencegahan karies gigi, 

dilakukan intervensi keperawatan yang 

mengacu pada 5 fungsi keperawatan 

keluarga yaitu keluarga mampu 

mengenal masalah dengan edukasi 

kesehatan (I.12383) dengan cara 

melakukan metode modelling tentang 

cara menggosok gigi dengan benar 

kepada klien dan keluarga, dan ajarkan 

perilaku hidup bersih dan sehat dengan 

menggosok gigi, keluarga mampu 

mengambil keputusan dengan promosi 

kesiapan penerimaan informasi 

(I.12470) dengan cara berikan 

informasi untuk memudahkan keluarga 

mendapatkan informasi kesehatan, 

keluarga mampu merawat anggota 

keluarga yang sakit dengan edukasi 

program pengobatan (I.12441) dengan 

cara informasikan fasilitas kesehatan 

yang dapat digunakan selama 

pengobatan, keluarga mampu 

memodifikasi lingkungan dengan  

edukasi pola perilaku kebersihan 

(I.12439) dengan cara mempraktikkan 

bersama keluarga cara menjaga 

kebersihan diri dan lingkungan 

terutama pada kebersihan gigi dan 

mulut, keluarga mampu memanfaatkan 

pelayanan kesehatan dengan edukasi 

proses penyakit (I.12444) dengan cara 

anjurkan melapor jika merasakan tanda 

dan gejala memberat.  

Menurut penulis adapun tujuan 

dilakukannya pendidikan kesehatan ini 

agar anak lebih mudah memahami dan 

tertarik untuk melakukannya secara 

langsung dalam kehidupan sehari-hari. 

Penelitian ini menggunakan metode 

modelling dengan menggunakan 

phantom gigi sebagai media 

pembelanjaran untuk meningkatkan 

pengetahuan dan perilaku menggosok 

gigi pada anak prasekolah karena 

dengan metode ini anak bisa melihat 

bagaimana cara menggosok gigi yang 

benar, dan anak bisa mencobanya atau 

memperagakan kembali yang sudah 

diajarkan sehingga anak lebih cepat 

menangkap tentang apa yang 

disampaikan (Jannah, Khotimah, 

Andayani, Kholisotin, & Hamid, 

2020). 

 

Implementasi 

Implementasi keperawatan atau 

tindakan keperawatan pada keluarga 

dilakukan selama 6 kali kunjungan 

rumah pada tanggal 17 – 23 Februari 

2021 dengan pemberian pendidikan 

kesehatan tentang cara menggosok gigi 

yang benar, dengan teknik modelling 

menggunakan phantom gigi bersama 

dengan keluarga dalam waktu kurang 

lebih 45 menit, yang bertujuan untuk 

meningkatkan perilaku dan 

ketrampilan anak prasekolah untuk 

menggosok gigi yang benar, serta 

dilakukan sesuai dengan lima fungsi 

perawatan keluarga.  

Kunjungan pertama dilakukan pada 

hari Rabu, 17 Februari 2021 08.30 

WIB. Penulis, memberikan informed 

consent dan menjelaskan maksud dan 

tujuan kedatangan kepada keluarga 

klien. Kunjungan kedua dilakukan 

pada pukul 14.00 WIB yaitu penulis 

melakukan pengkajian. Kunjungan ke 

tiga dilakukan pada Kamis, 18 

Februari 2021 jam 10.00 WIB untuk 



mengetahui tingkat pengetahuan An. A 

mengenai cara menggosok gigi. 

Kunjungan keempat yang dilakukan 

pada Jum’at tanggal 19 Februari 2021 

yaitu melakukan pendidikan kesehatan 

tentang cara menggosok gigi yang 

benar, dengan teknik modelling 

menggunakan phantom gigi bersama 

dengan keluarga dalam waktu kurang 

lebih 45 menit. Kunjungan kelima 

pada hari Senin, tanggal 22 Februari 

2021 yaitu mengkaji ulang langkah-

langkah menggosok gigi pada klien 

secara mandiri, dan menganjurkan 

keluarga untuk melakukan 

pengawasan pada An.A agar dapat 

menggosok gigi dengan benar. 

Kunjungan keenam yang dilakukan 

pada hari Selasa tanggal 23 Februari 

2021 melakukan evaluasi pada klien 

tentang cara menggosok gigi yang 

benar. 

Tujuan implementasi keperawatan 

pada studi kasus ini adalah untuk 

mengajarkan kepada anak bagaimana 

cara merawat gigi dengan benar, 

dengan memberikan pengetahuan pada 

anak dengan cara yang menyenangkan, 

salah satunya ialah menggunakan 

metode modelling dengan media 

pantum gigi serta dapat meningkatkan 

pengetahuan dan perilaku menggosok 

gigi pada anak prasekolah (Jannah, 

Khotimah, Andayani, Kholisotin, & 

Hamid, 2020). 

 

Evaluasi 

Hasil evaluasi didapatkan dari data 

subjektif yaitu keluarga mengatakan 

sudah melakukan pengawasan pada 

klien saat menggosok gigi dan 

langkah-langkah yang dilakukan sudah 

benar. Data objektif yaitu dari data 

hasil observasi langkah-langkah 

menggosok gigi yang dilakukan 

dengan benar yang awalnya hanya 

mengerjakan 7 dari 10 point langkah-

langkah menggosok gigi dengan skor 

13 dari total skor 20 sekarang 

meningkat menjadi menjadi 10 point 

langkah-langkah menggosok gigi 

dengan skor 18 dari total skor 20. 

Analisa yaitu keluarga mampu 

mengenal masalah, keluarga mampu 

mengambil keputusan, keluarga 

mampu mengenal masalah, keluarga 

mampu mengambil keputusan, 

keluarga mampu merawat anggota 

keluarga yang sakit, keluarga mampu 

memodifikasi lingkungan, dan 

keluarga mampu menggunakan 

fasilitas kesehatan. Kemampuan klien 

dalam melakukan langkah-langkah 

menggosok gigi setelah diberikan 

pendidikan kesehatan melalui metode 

modelling mengalami peningkatan, 

karena langkah-langkah menggosok 

gigi yang disampaikan dengan teknik 

modelling mudah untuk difahami oleh 

anak. Planning motivasi keluarga 

untuk tetap mendampingi anak dalam 

melakukan gosok gigi secara baik dan 

benar. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

1. Pengkajian  

Berdasarkan hasil pengkajian 

keperawatan yang telah dilakukan 

oleh penulis diperoleh hasil yaitu 

data subyektif keluarga mengatakan 

belum mengerti tentang karies gigi, 

belum pernah mendapatkan 

informasi mengenai karies gigi dan 

belum tau cara menggosok gigi 

dengan benar. Keluarga mengatakan 



An. A senang makan-makanan yang 

manis seperti coklat dan permen. 

Keluarga mengatakan selalu 

mengingatkan An. A untuk 

menggosok gigi tetapi An. A sering 

lupa. Data obyektif An. A hanya 

melakukan 7 dari 10 point langkah-

langkah menggosok gigi dengan 

skor 13 dari total skor 20. 

2. Diagnosis 

Diagnosis prioritas pada asuhan 

keperawatan keluarga Tn. S adalah 

defisit pengetahuan (D.0111). 

Diagnosis tersebut menjadi 

diagnosis prioritas pertama dari dua 

diagnosis karena berdasarkan nilai 

skoring diperoleh total nilai 4 2/3, 

dari sifat masalah termasuk 

kedalam skala aktual dengan nilai 1, 

dari kemungkinan masalah dapat 

diubah termasuk kedalam skala 

mudah dengan nilai 2, potensi 

masalah untuk dicegah termausk 

kedalam skala cukup dengan nilai 

2/3, menonjolnya masalah 

didapatkan dengan masalah 

dirasakan dan harus segera 

ditangani dengan nilai 1.  

3. Intervensi  

Rencana keperawatan 

(intervensi) yang telah dibuat untuk 

diagnosis defisit pengetahuan 

(D.0111) adalah keluarga mampu 

mengenal masalah dengan edukasi 

kesehatan (I.12383) dengan cara 

melakukan metode modelling 

tentang cara menggosok gigi 

dengan benar kepada klien dan 

keluarga, keluarga mampu 

mengambil keputusan dengan 

promosi kesiapan penerimaan 

informasi (I.12470) dengan cara 

berikan informasi untuk 

memudahkan keluarga 

mendapatkan informasi kesehatan, 

keluarga mampu merawat anggota 

keluarga yang sakit dengan edukasi 

program pengobatan (I.12441) 

dengan cara informasikan fasilitas 

kesehatan yang dapat digunakan 

selama pengobatan, keluarga 

mampu memodifikasi lingkungan 

dengan  edukasi pola perilaku 

kebersihan (I.12439) dengan cara 

mempraktikkan bersama keluarga 

cara menjaga kebersihan diri dan 

lingkungan terutama pada 

kebersihan gigi dan mulut, keluarga 

mampu memanfaatkan pelayanan 

kesehatan dengan edukasi proses 

penyakit (I.12444) dengan cara 

anjurkan melapor jika merasakan 

tanda dan gejala memberat. 

4. Implementasi 

Implementasi dilakukan selama 

6 kali kunjungan rumah. 

Implementasi yang dilakukan pada 

kunjungan pertama yaitu 

memberikan informed consent 

kepada keluarga untuk menyetujui 

tindakan yang akan dilakukan yaitu 

pendidikan kesehatan tentang cara 

menggosok gigi yang benar, pada 

kunjungan kedua melakukan 

pengkajian serta pemeriksaan fisik 

kepada anggoto keluarga, dan pada 

kunjungan ke tiga yaitu melakukan 

observasi langkah-langkah 

menggosok gigi yang dilakukan An. 

A. Implementasi kunjungan ke-

empat yaitu melakukan pendidikan 

kesehatan dengan metode modelling 

menggunakan media pantum gigi 

selama 45 menit pada anak beserta 

keluarga mengenai cara menggosok 

gigi dengan benar. Implementasi 



kunjungan ke lima yaitu melakukan 

pendidikan kesehatan dengan 

metode modelling menggunakan 

media pantum gigi selama 45 menit 

serta mengkaji ulang langkah-

langkah menggosok gigi klien 

secara mandiri dan membenarkan 

apabila terdapat gerakan yang 

kurang benar. Implementasi 

kunjungan ke enam yaitu 

melakukan observasi langkah-

langkah menggosok gigi pada An. 

A secara mandiri. 

5. Evaluasi   

Evaluasi yang didapatkan setelah 

melakukan tindakan keperawatan 

selama 2 kali pendidikan kesehatan 

dengan metode modelling adalah 

data subyektif keluarga mengatakan 

sudah paham mengenai cara 

menggosok gigi yang benar dan 

sudah melakukan pengawasan pada 

An. A saat menggosok gigi dan 

langkah-langkah yang dilakukan 

sudah benar. Data objektif yaitu 

dari data hasil observasi langkah-

langkah menggosok gigi yang 

dilakukan sudah benar yang 

awalnya hanya melakukan 7 dari 10 

point langkah-langkah menggosok 

gigi dengan skor 13 dari total skor 

20 sekarang meningkat menjadi 10 

point langkah-langkah menggosok 

gigi dengan skor 18 dari total skor 

20. Planning yaitu motivasi kepada 

keluarga untuk senantiasa 

melakukan pemantauan kepada 

klien saat melakukan gosok gigi. 

 

SARAN 

1. Bagi Puskesmas  

Dapat meningkatkan pemberian 

pelayanan pendidikan kesehatan 

dan promosi kesehatan terhadap 

keluarga, terutama dalam 

melakukan tindakan pencegahan 

karies gigi dengan melakukan sikat 

gigi dengan benar. 

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

Dapat digunakan sebagai acuan 

dalam upaya meningkatkan mutu 

dan pelayanan kesehatan dalam 

memberikan asuhan keperawatan 

secara efektif terutama pada anak 

yang mengalami karies gigi. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat memberi referensi khususnya 

asuhan keperawatan keluarga 

terutama pada anak usia prasekolah 

yang mengalami karies gigi 

4. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengalaman dan 

ilmu tentang karies gigi serta 

pelaksanaannya dalam aplikasi 

langsung melalui proses 

keperawatan dengan berbekal ilmu 

keperawatan dalam memberi asuhan 

keperawatan keluarga pada tahap 

perkembangan anak usia 

prasekolah. 

5. Bagi Orang Tua 

Dapat menambah pengetahuan bagi 

orang tua mengenai karies gigi dan 

cara menggosok gigi yang benar 

dan dapat mengaplikasikan secara 

langsung kepada anak. 
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