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ABSTRAK 

 

Tahap dari perkembangan keluarga yang keempat yaitu keluarga anak usia 

sekolah. Tahap ini dimulai pada saat anak tertua memasuki sekolah pada usia 6 tahun 

dan berakhir pada usia 12 tahun. Obesitas yang terjadi pada anak sekolah disebabkan 

karena pola konsumsi makan yang salah, yaitu anak menyukai makanan jajanan yang 

tinggi lemak, dan tinggi gula. Pendidikan dan pengetahuan merupakan faktor tidak 

langsung dalam perilaku seseorang. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

adalah dengan melakukan edukasi melalui pendidikan kesehatan melalui media 

leaflet dan Video. 

Metode pengambilan kasus ini adalah dengan metode studi kasus. Pengelolaan 

asuhan keperawatan keluarga ini dilakukan selama 4 kunjungan. Hasil studi kasus 

setelah dilakukan tindakan pendidikan kesehatan melalui media leaflet dan video 

dengan hasil post test dan pre test dengan kuesioner anak menunjukkan pre test 8 

poin dan post test 15 poin, menunjukkan peningkatan sebanyak 7 poin. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pemberian edukasi melalui pendidikan kesehatan melalui media 

leaflet dan video memberikan dampak positif pada peningkatan pengetahuan anak. 

Edukasi melalui pendidikan kesehatan melalui media leaflet dan video pada keluarga 

anak sekolah dapat menjadi program dari Puskesmas.  

 

 

Kata kunci: Tahap Perkembangan Keluarga Anak Usia Sekolah, Pengetahuan, 

Pendidikan Kesehatan Tentang jajanan sehat. 
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ABSTRACT 

 

The fourth stage of family development is the family of school-age children. 

This stage begins when the oldest child enters school at the age of 6 and closes at 12.  

School children obesity is caused by improper eating patterns where children like 

foods/snacks with high fat and sugar. Education and knowledge are indirect factors in 

a person's behavior. An action that could be taken is health education through leaflets 

and videos. 

This study implemented the case study method. The management of family 

nursing care was carried out for four visits. Health education action studies through 

leaflets and videos produced a children's questionnaire with a post-test score of 15 

points and a pre-test score of 8 points. There were 7 points of improvement. Health 

education through leaflets and videos had a positive effect on developing children's 

knowledge. Media leaflets and videos of health education for school children could 

be a Public Health Center program. 

 

Keywords      : The Family Development Stage of School-Age Children, Knowledge, 

Health Education about Healthy Food. 
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LATAR BELAKANG 

Tahap dari perkembangan keluarga 

yang keempat dengan keluarga anak 

usia sekolah. Tahap ini dimulai pada 

saat anak tertua memasuki sekolah 

pada usia 6 tahun dan berakhir pada 

usia 12 tahun. Fase ini umumnya 

keluarga mencapai jumlah anggota 

keluarga maksimal, sehingga keluarga 

sangat sibuk. Orang tua dan anak 

masing-masing akan memiliki 

aktivitas dan minat sendiri (Harmoko, 

2014). Perkembangan anak pada usia 

sekolah dasar (SD) dalam hal memilih 

makanan, anak mulai belajar memilih 

makanannya sendiri tanpa 

memperdulikan makanannya bergizi 

atau tidak, hal tersebut dapat memicu 

masalah kesehatan salah satunya 

adalah obesitas. Obesitas yang terjadi 

pada anak sekolah disebabkan karena 

pola konsumsi makan yang salah, yaitu 

anak menyukai makanan jajanan yang 

tinggi lemak, dan tinggi gula 

(Widyawati, 2014). Kelebihan asupan 

energi dan lemak disertai dengan 

kurangnya aktivitas juga berpengaruh 

terhadap kejadian obesitas (Rosyidah, 

2015). 

Obesitas pada anak telah menjadi 

masalah global yang harus ditangani 

segera. Obesitas disebabkan oleh 

faktor lingkungan, genetik, asupan 

energi yang meningkat, gaya hidup 

sehari-hari, aktifitas fisik dan 

perubahan struktur dinamis keluarga. 

Salah satu faktor pencetus obesitas 

adalah asupan makanan (Sudargoet, 

2014). Prevalensi obesitas di dunia 

masih tinggi, menurut World Health 

Organization (WHO) pada tahun 2016 

jumlah anak diatas 5 tahun yang 

mengalami kelebihan berat badan 

sudah mencapai lebih dari 41 juta anak 

diseluruh dunia, setengah dari populasi 

anak obesitas ini berasal dari negara-

negara Asia termasuk Indonesia. 

Indonesia 2019 13,5% sementara itu 

28,7% mengalami obesitas. 

Berdasarkan data Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas, 2018) epidemiologi 

obesitas adalah sekitar 21,8%. Angka 

diperkirakan akan terus meningkat. 

Obesitas dikaitkan dengan peningkatan 

signifikan pada mortalitas dengan 

penurunan harapan hidup 5-10 tahun. 

Sedangkan prevalensi obesitas untuk 

tingkat provinsi Jawa Tengah adalah 

30,0% (Kementerian Kesehatan RI, 

2018). Menurut tipe daerah tampak 

lebih tinggi di daerah perkotaan (28,9 

%) dibandingkan daerah perdesaan 

(21,1%). Riskesdas 2017 daerah 

dengan prevalensi kegemukan paling 

tinggi adalah Surakarta 12,3% 

sedangkan paling rendah adalah 

sukoharjo 2%.  

Tindakan yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi adalah dengan 

melakukan edukasi melalui pendidikan 

kesehatan. Edukasi melalui pendidikan 

kesehatan merupakan segala upaya 

yang direncanakan untuk 

memengaruhi perilaku untuk lebih 

baik pada individu, kelompok, atau 

masyarakat (Notoadmojo, 2013). 

Hasil penelitian dari Rizona (2018) 

menunjukkan hasil posttest bahwa 

terdapat 29 responden (97%) anak 

yang mengalami peningkatan sikap 

sebelum intervensi dan setelah 

intervensi dan hanya 1 responden 

(3,3%) yang memiliki nilai sama 

antara pretest dan posttest. 

Dari latar belakang di atas penulis 

tertarik untuk melakukan studi kasus 



dengan judul “Asuhan Keperawatan 

Keluarga pada Tahap Perkembangan 

Keluarga Anak Usia Sekolah”. 

 

METODE STUDI KASUS 

Studi kasus karya tulis ilmiah ini 

merupakan kasus untuk mengeksplor 

masalah asuhan keperawatan keluarga 

pada tahap perkembangan keluarga 

dengan anak usia sekolah. Data yang 

disesuaikan dengan desain studi kasus 

deskriptif yang dipilih. Subjek yang 

digunakan pada kasus ini adalah 

keluarga pada tahap perkembangan 

keluarga dengan anak usia sekolah. 

Fokus studi pada Karya tulis Ilmiah ini 

adalah Pendidikan Kesehatan tentang 

Jajanan Sehat pada tahap 

perkembangan anak usia sekolah. 

Tempat pengambilan kasus telah 

dilakukan di wilayah Puskesmas 

Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. 

Waktu pengambilan kasus ini telah 

dilaksanakan selama 4 (empat) kali 

kunjungan pada tanggal 16 Februari – 

20 Februari 2021 di Wilayah Kerja 

Puskesmas Gondangrejo.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Studi kasus ini diambil salah satu 

keluarga sebagai subyek studi kasus 

yaitu sesuai dengan kriteria keluarga 

dengan tahap perkembangan keluarga 

anak usia sekolah dengan pengetahuan 

tentang Jajanan Sehat. Subyek seorang 

anak sekolah yang berusia 8 tahun. 

Pengkajian  
    Pengkajian yang dilakukan penulis 

didapatkan data keluarga Tn. J dan 

Ny.E dan An. F yang berusia 8 tahun 

yang masih sekolah dasar (SD) kelas 2 

SD. Keluarga Tn. J beragama Islam 

tipe keluarga dengan anak usia sekolah 

(families with children). Tugas 

perkembangan keluarga yang belum 

terpenuhi yaitu Mensosialisasikan 

anak-anak dikarenakan Ny. E 

mengatakan anaknya tidak suka sayur 

lebih suka makan ayam goreng dan 

cokelat. Keluarga Tn. J mempunyai 

lebih banyak waktu dan kebebasan, 

dalam mengelola minat sosial dan 

waktu santai keluarga Tn. J tinggal di 

Pilangrejo sejak menikah. Pengkajian 

fungsi perawatan kesehatan dalam 

mengenal masalah keluarga Tn. J 

didapat data subyektif dan obyektif. 

Pada prioritas masalah keperawatan 

didapatkan data subyektif : keluarga 

Tn.J mengatakan belum tahu mengenai 

jajanan sehat dan An. F juga belum 

tahu mengenai jajanan sehat, keluarga 

beranggapan apabila anaknya makan-

makanan yang banyak maka anaknya 

akan selalu sehat, data Obyektif klien 

tampak sering makan seperti coklat, 

wafer,  ayam goreng, keluarga nampak 

bingung ketika diberi pertanyaan 

makanan yang sehat untuk anak itu apa 

dan keluarga klien selalu menuruti 

anaknya membeli coklat atau wafer, 

BB: 45 kg, TB: 110 cm, Z Score +3 

(Sangat gemuk/ Obesitas), 

pemeriksaan tanda-tanda vital (TTV) 

dilakukan pada An. F TD tidak terkaji. 

Berdasarkan hasil kuesioner sebelum 

diberikan pendidikan kesehatan 

tentang pengetahuan tentang jajanan 

sehat dapat diketahui bahwa klien 

hanya bisa menjawab 8 soal benar dan 

menjawab 7 soal salah dari 15 

pertanyaan tentang pengetahuan 

tentang jajanan sehat. 

Diagnosis 

Diagnosis keperawatan dari hasil 

pengkajian dengan metode wawancara 



data yang mendukung prioritas 

Dignosis keperawatan utama adalah 

defisit pengetahuan (D.0111). Data 

subyektif : keluarga Tn.J mengatakan 

belum tahu mengenai jajanan sehat 

dan An. F juga belum tahu mengenai 

jajanan sehat, keluarga beranggapan 

apabila anaknya makan-makanan yang 

banyak maka anaknya akan selalu 

sehat, data obyektif: klien tampak 

sering makan seperti coklat, wafer,  

ayam goreng, keluarga nampak 

bingung ketika diberi pertanyaan 

makanan yang sehat untuk anak itu 

apa, keluarga klien selalu menuruti 

anaknya membeli coklat atau wafer.  

Hasil skoring defisit pengetahuan 

didapatkan hasil sifat masalah: aktual 

skore 1, kemungkinan masalah dapat 

diubah: Sebagian skore 1, potensial 

untuk dicegah: tinggi skore 1, 

menonjolnya masalah : masalah 

dirasakan dan harus segera ditangani 

skore 1  jumlah total nilai untuk 

diagnosa defisit pengetahuan adalah 

dengan total skore 4 yang merupakan 

prioritas utama dibandingkan dengan 

perilaku kesehatan cenderung berisiko 

(D.0099)  total skor 3 2/3 dengan hasil 

sifat masalah: aktual dengan nilai 1, 

kemungkinan masalah dapat diubah: 

sebagian dengan nilai 1, kemungkinan 

masalah dapat dicegah: cukup dengan 

nilai 2/3, menonjolnya masalah: 

masalah dirasakan dan harus segera 

ditangani dengan nilai 1. 

Berdasarkan Standar Diagnosis 

Keperawatan Indonesia (SDKI, 2016) 

definisi defisit pengetahuan (D.0111) 

merupakan ketiadaan atau kurangnya 

informasi kognitif yang berkaitan 

dengan topik tertentu. Karakteristik 

sesuai dengan SDKI yaitu kurangnya 

terpapar informasi dan subyek 

menanyakan masalah yang dihadapi, 

dari data fakta dan teori tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dapat diangkat 

diagnosis keperawatan defisit 

pengetahuan. 

 

Intervensi  

Rencana keperawatan sesuai 

dengan diagnosis pertama yaitu Defisit 

Pengetahuan tindakan dilakukan 4 kali 

kunjungan dengan tujuan umum sesuai 

dengan kriteria hasil tingkat 

pengetahuan(L.12111). Perilaku sesuai 

anjuran meningkat,verbalisasi minat 

dalam belajar meningkat,perilaku 

sesuai dengan pengetahuan 

meningkat,persepsi yang keliru 

terhadap masalah menurun. Tujuan 

khusus mengacu pada lima fungsi 

keperawatan keluarga yaitu keluarga 

mampu mengenal masalah: Edukasi 

kesehatan(1.12383). Keluarga mampu 

mengambil keputusan: Edukasi Diet 

(1.12369).Keluarga mampu melakukan 

keperawatan anggota keluarga yang 

sakit: Edukasi perilaku upaya 

Kesehatan(1.12435). Keluarga mampu 

memodifikasi lingkungan: Edukasi 

keselamatan lingkungan (1.12384). 

Keluarga mampu menggunakan 

fasilitas Kesehatan: Bimbingan system 

Kesehatan (1.12360). 

  Salah satu intervensi yang 

diberikan yaitu edukasi jajanan sehat 

dari hasil penelitian Rizona & Yuliana 

(2018) tentang penyuluhan jajanan 

sehat terhadap tingkat pengetahuan 

anak usia sekolah, edukasi keehatan 

tentang jajanan sehat dilakukan 2 sesi 

selama 30-45 menit sesi pertama 

membahas tentang pengertian dan 

manfaat jajanan sehat dan yang sesi 



kedua membahas tentang fungsi 

jajanan sehat, jenis-jenis jajanan sehat 

dengan media leaflet dan 

menggunakan video sehingga edukasi 

jajanan sehat bisa digunakan salah satu 

intervensi keperawatan yang dapat 

meningkatkan pengetahuan pada klien 

dengan Obesitas.    

Implementasi  

Implementasi keperawatan atau 

tindakan keperawatan pada keluarga 

dilakukan selama 4 kali kunjungan 

dalam empat hari pada tanggal 16 – 20 

Februari 2021 pada hari pertama 16 

Februari 2021 sebelum diberikan 

pendidikan kesehatan 

memperkenalkan diri, membina 

hubungan saling percaya, menjelaskan 

maksud dan tujuan, memberikan 

informed consent pada keluarga 

mengatakan bersedia diberikan 

edukasi tentang jajanan sehat, 

selanjutnya melakukan pengkajian. 

Pada kunjungan kedua hari Kamis, 18 

Februari 2021 dilakukan sesi pertama 

dilakukan pendidikan kesehatan 

jajanan sehat dengan media leaflet dan 

video sesi pertama membahas tentang 

pengertian dan manfaat jajanan sehat. 

Pada kunjungan ketiga hari Jum’at, 19 

Februari 2021 dilakukan sesi kedua 

dilakukan pendidikan kesehatan 

jajanan sehat dengan media lealet dan 

video sesi kedua membahas tentang 

fungsi jajanan sehat, jenis-jenis jajanan 

sehat. Pada Kunjungan keempat Sabtu, 

20 Februari 2021 melakukan evaluasi 

pada keluarga. Tujuan dari 

implementasi keperawatan adalah 

membantu mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan mencakup peningkatan 

kesehatan, pencegahan penyakit, 

pemulihan kesehatan dan 

memfasilitasi koping. 

 

Evaluasi  

Evaluasi pada Sabtu, 20 Februari 

2021 didapatkan analisis masalah 

defisit pengetahuan teratasi keluarga 

mampu mencapai 5 fungsi perawatan 

kesehatan keluarga. Planning : teratasi 

dan pertahankan intervensi : 

informasikan makanan yang 

diperbolehkan dan dilarang, anjurkan 

melakukan olahraga sesuai toleransi. 

Setelah dilakukan penyuluhan 

pengetahuan keluarga tentang tentang 

jajanan sehat mengalami peningkatan 

pengetahuan dengan mengisi 

kuesioner dengan benar semua dari 15 

pertanyaan tentang pengetahuan 

jajanan sehat. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Rizona & Yuliana (2018) 

tentang penyuluhan jajanan sehat 

terhadap tingkat pengetahuan anak 

usia sekolah, diperoleh hasil post test 

menunjukkan bahwa terdapat 29 

responden (97%) anak mengalami 

peningkatan pengetahuan sebelum dan 

sesudah dilakukan intervensi. Dapat 

disimpulkan bahwa penyuluhan efektif 

dalam meningkatkan pengetahuan 

responden mengenai jajanan sehat.  

Dari hasil evaluasi di atas, penulis 

mempunyai pendapat bahwa tindakan 

pemberian pendidikan kesehatan 

sangatlah efektif untuk meningkatkan 

tingkat pengetahuan keluarga maupun 

pasien, pemberian pendidikan melalui 

leafleat dan video sangatlah membantu 

anak dalam mengikuti penyampaian 

materi. Hal ini dibuktikan dengan 

pengisian kuesioner setelah menerima 

pendidikan kesehatan didapatkan klien 

bisa menjawab semua pertanyaan 



didalam kuesioner yang terdapat 15 

soal. 

 

KESIMPULAN 

a. Hasil pengkajian: data subyektif 

antara lain yaitu klien klien 

mengatakan selama anaknya 

sekolah belum pernah ada petugas 

kesehatan yang memberikan 

penyuluhan kerumah tentang 

jajanan sehat. Data Obyektif antara 

lain klien tampak belum 

mengetahui tentang jajanan sehat. 

Dari hasil observasi didapatkan data 

obyektif, subyek tampak bingung 

saat ditanya, serta hasil dari 

kuesioner dengan 15 soal, terdapat 

8 soal benar dan 7 soal salah. 

b. Diagnosis keperawatan yang 

menjadi fokus utama pada An. F 

yaitu defisit pengetahuan (D.0111) 

dengan hasil skoring didapat hasil 

sifat masalah: aktual dengan nilai 1, 

kemungkinan masalah dapat 

diubah: mudah dengan nilai 1, 

kemungkinan masalah dapat 

dicegah: tinggi dengan nilai 1, 

menonjolnya masalah : masalah 

dirasakan dan harus segera 

ditangani dengan nilai 1, jumlah 

total nilai untuk diagnosis defisit 

pengetahuan adalah dengan total 

skor 4. Skor ini lebih tinggi 

dibanding skor diagnosis yang lain. 

c. Intervensi keperawatan antara lain: 

Keluarga mampu mengenal 

masalah : Edukasi tentang jajanan 

sehat (I. 12411). Keluarga mampu 

mengambil keputusan Edukasi Diet 

(1.12369). Keluarga mampu 

melakukan keperawatan anggota 

keluarga yang sakit Edukasi 

perilaku upaya Kesehatan 

(1.12435). Keluarga mampu 

memodifikasi lingkungan Edukasi 

keselamatan lingkungan ( 1.12384). 

Keluarga mampu menggunakan 

fasilitas Kesehatan Bimbingan 

system Kesehatan  (1.12360) 

d. Implementasi dari diagnosis 

keperawatan keluarga defisit 

pengetahuan diberikan pendidikan 

kesehatan jajanan sehat yang 

dilakukan selama 2 kali kunjungan 

atau sesi. Sesi pertama membahas 

tentang pengertian dan manfaat 

jajanan sehat dan yang sesi kedua 

membahas tentang fungsi jajanan 

sehat, jenis-jenis jajanan sehat. 

e. Evaluasi keperawatan yaitu data 

Subyektif Keluarga klien 

mengatakan memahami masalah 

yang muncul pada anaknya yaitu 

kurang mengetahui tentang 

makanan yang sehat dan jenis 

makanan yang baik buat anaknya, 

keluarga klien mengatakan 

memahami penjelasan yang 

diberikan melalui media leaflet 

tentang masalah obesitas ada anak 

dan jajanan yang sehat, keluarga 

klien mengatakan mengambil 

keputusan untuk memberikan 

jajanan sehat kepada anaknya, 

keluarga klien mengerjakan post 

test lebih baik dari pre test 

sebelumnya. Obyektif: keluarga 

klien nampak memahami dan 

mengerti penjelasan tentang 

masalah obesitas dan jajanan yang 

sehat untuk anak, keluarga klien 

tampak yakin dengan keputusannya 

yang akan dilakukan memberikan 

anaknya jajanan yang sehat, 

keluarga klien nampak mengerjakan 

post test dengan sungguh-sungguh 



dan hasilnya lebih baik dari pada 

pre test, Analisa: Masalah defisit 

pengetahuan teratasi, keluarga 

mampu mencapai 5 fungsi 

perawatan kesehatan keluarganya. 

Planning: pertahankan intervensi, 

informasikan makanan yang 

diperbolehkan dan dilarang, 

anjurkan melakukan olahraga sesuai 

toleransi. 

 

SARAN 

a. Bagi Puskesmas  

Dapat meningkatkan untuk 

pemberian pelayanan pendidikan 

kesehatan dan promosi kesehatan 

terhadap keluarga, kelompok, dan 

masyarakat yang berada di wilayah 

binaanya dengan langsung terjun 

kelapangan dan diharapkan dapat 

memberikan pelayanan kesehatan 

dan mempertahan hubungan kerja, 

baik antara tim kesehatan dengan 

klien. Sehingga dapat 

meningkatkan mutu pelayanan 

asuhan keperawatan keluarga pada 

Tahap Keluarga Anak usia Sekolah 

mengenai penyuluhan tentang 

Jajanan Sehat. 

b. Bagi Insitusi Pendidikan  

Dapat meningkatkan mutu 

pelayanan pendidikan yang lebih 

berkualitas dan profesional 

sehingga dapat tercipta perawat 

profesional terampil, inovatif dan 

bermutu memberikan asuhan 

keperawatan keluarga pada tahap 

keluarga Usia Anak Sekolah 

tentang jajanan sehat. 

c. Bagi Klien dan Keluarga  

Dapat digunakan bagi klien atau 

keluarga dapat menjaga kesehatan 

anggota keluarganya dan sebagai 

pembelajaran untuk menambah 

pengetahuan tentang Jajanan Sehat 

untuk mencegah obesitas pada 

Anak pada keluarga tahap Anak 

usia sekolah.  

d. Bagi Penulis  

Dapat membantu meningkatkan 

ilmu serta menjadi manfaat bagi 

penulis dalam asuhan keperawatan 

keluarga dengan tahap 

perkembangan keluarga Anak usia 

sekolah tentang jajanan sehat. 
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