
Program Studi Keperawatan Program 

Diploma Tiga Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas  Kusuma Husada 

Surakarta2021 

 

ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA DENGAN TAHAP 

PERKEMBANGAN ANAK USIA SEKOLAH 

 
1)

Devita Suci Islamiah, 
2)

Siti Mardiyah 

 
1)

Mahasiswa Prodi Keperawatan Program Diploma Tiga Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Kusuma Husada Surakarta 
2)

Dosen Keperawatan Universitas Kusuma Husada Surakarta 

 

Email :devitasim@gmail.com 
 

Abstrak 

 

Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan 

adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan 

meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari tiap anggota 

keluarga. Tahap keluarga dengan anak usia sekolah dimulai saat anak berumur 6-12 

tahun (Middle Childhood). Kesehatan bagi anak sekolah tidak terlepas dari pengertian 

kesehatan pada umumnya. Anak pada usia ini telah memiliki fisik yang lebih kuat 

sehingga kebutuhan untuk melakukan aktivitas sudah terlihat. Penyuluhan kesehatan 

mengguakan metode penulisan deskriptifdan penampilan PPT tentang pengertian cuci 

tangan beserta penjelasanya dan pemutaran video cara cuci tangan yang baik dan 

benar kemudian akan di praktikan setelah diberikan penjelasan. Hasil studi kasus 

menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyulihan kesehatan tentang cuci tangan 

pakai sabun klien mampu melakukan 6 langkah cuci tangan pakai sabun yang baik 

dan benar. Diharapkan puskesmas dapat menerapkan penyuluhan kesehatan tentang 

cuci tangan untuk meningkatkan kesehatan terutama pada keluarga dengan anak usia 

sekolah. 

 

Kata Kunci :Penyuluhan kesehatan, Cuci tangan, Keluarga anak usia sekolah.  
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Abstract 

 

Family is a group of people with marriage bond, birth and adoption which aims to 

create, maintain a culture and enhance the physical, mental, emotional and social 

development of each family member. The family stage with school-age children 

begins when children are 6-12 years old (Middle Childhood). Health for school 

children is inseparable from the notion of health in general. Children at this age 

already have a stronger physique thus the need to carry out activities is already 

visible. Health counseling uses descriptive writing method and PPT appearances 

about the meaning of hand washing along with its explanations and video playback 

on how to wash hands properly and correctly then it will be practiced after being 

given an explanation. The results of the case study showed that after health 

counseling about hand washing with soap the client was able to perform 6 steps of 

good and correct hand washing with soap. It is hoped that the puskesmas can 

implement health education about hand washing to improve health, especially for 

families with school-age children. 

Key words: Health education, Hand washing, Family of school age children.  

  



LATAR BELAKANG 

Keluarga adalah sekumpulan 

orang dengan ikatan perkawinan, 

kelahiran dan adopsi yang bertujuan 

untuk menciptakan, mempertahankan 

budaya dan meningkatkan 

perkembangan fisik, mental, 

emosional serta sosial dari tiap 

anggota keluarga (Friedman, 

2013).Tahap keluarga dengan anak 

usia sekolah dimulai saat anakberumur 

6-12 tahun (Middle 

Childhood).Kesehatan bagi anak 

sekolah tidak terlepas dari pengertian 

kesehatan pada umumnya. Anak pada 

usia ini telah memiliki fisik yang lebih 

kuat sehingga kebutuhan untuk 

melakukan aktivitas sudah terlihat 

(Adriani, 2012). 

Dalam tahap perkembangan anak 

usia sekolah keluarga memiliki tugas 

perkembangan yaitu membantu 

sosialisasi anak dengan tetangga, 

sekolah, dan lingkungan, 

mempertahankan keintiman pasangan, 

memenuhi kebutuhan dan biaya 

kehidupan yang semakin meningkat, 

kebutuhan untuk meningkatkan 

kesehatan anggota keluarga, misal: 

mengajarkan cuci tangan yang baik 

dan benar,selalu menjaga kebersihan 

lingkungan rumah, dalam 

perkembangan anak usia sekolah dapat 

diajarkan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS).Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS) adalah upaya dalam 

menciptakan suatu kondisi bagi 

perorangan, keluarga, kelompok dan 

masyarakat dalam sikap dan perilaku 

untuk menerapkan hidup sehat dalam 

rangka menjaga, memelihara, dan 

meningkatkan derajat kesehatan. 

PHBS dapat dilakukan dengan cara 

melakukan penyluhan kesehatan. 

Pendidikan kesehatan adalah aplikasi 

atau penerapan pendidikan dalam 

bidang kesehatan. Secara operasional 

pendidikan kesehatan adalah semua 

kegiatan untuk memberikan dan 

meningkatkan pengetahuan, sikap, 

praktek baik individu, kelompok atau 

masyarakat dalam memelihara dan 

meningkatkan kesehatan mereka 

sendiri (Notoatmojo, 2012). 

Pendidikan kesehatan merupakan 

aplikasi atau penerapan pendidikan 

dalam bidang kesehatan. Secara 

operasional pendidikan kesehatan 

adalah semua kegiatan untuk 

memberikan dan meningkatkan 

pengetahuan,sikap ,praktik baik 

individu, kelompok atau masyarakat 

dalam memelihara dan meningkatkan 

kesehatan mereka sendiri (Notoatmojo, 

2012). 

Dalam penyuluhan kesehatan 

dapat menggunakan media yang 

meliputi media audio visual yang 

artinya adalah media intruksional 

modern yang sesuai dengan 

perembangan zaman (kemajuan 

IPTEK) meliputi yang dapat dilihat 

dan didengar. Jenis media sudio visual 

dibagi menjadi dua macam yaitu 

media audio visual murni dan tak 

murni. Audio visual murni adalah 

unsure suara maupun gambar berasal 

dari satu sumber, sedangkan media 

audio visual tak murni adalah unsure 

suara dan gambarnya berasal dari 

sumber yang berbeda (Rihani 

,2011).Penyuluhan kesehatan 

mengguakan metode penulisan 

deskriptif dan penampilan PPT tentang 

pengertian cuci tangan beserta 

penjelasanya dan pemutaran video cara 



cuci tangan yang baik dan benar 

kemudianakan di praktikan setelah 

diberikan penjelasan. Cuci tangan 

pakai sabun adalah proses membuang 

kotoran dan debu secara mekanis dari 

permukaan kulit, kuku, jari jemari 

pada kedua tanggan dengan 

menggunakan sabun dan air mengalir 

untuk mengurangi jumlah 

mikroorganisme penyebab penyakit 

(Dahlan&Umrah, 2013). 

Dampak yang dapat  terjadi 

akibat tidak mencuci tangan pakai 

sabun dengan benar yaitu seperti 

penyakit diare dan ISPA (Infeksi 

Saluran Pernafasan Atas) yang sering 

menjadi penyebab kematian pada 

anak-anak,dan juga penyakit Hepatitis, 

Thypusdan Flu burung (Kemenkes RI, 

2015). Berdasarkan kasus di atas 

penulis tertarik untuk melakukan 

asuhan keperawatan karena 

dilingkungan masyarakat masih 

mengabaikan cuci tangan yang baik 

dan benar karena dianggap hal sepele 

bagi masyarakat tetapi itu sangant lah 

penting bagi kesehatan maka dari itu 

disini  saya mengambil kasus tersebut 

agar bisa mengajarkan dan 

menerapkan perilaku cuci tangan yang 

baik dan benar  di kalangan 

masyarakat ,agar masyarakat terhindar 

dari kuman dan virus yang semakin 

banyak  berkembang di Indonesia. 

 

METODE STUDI KASUS 

 Metode yang digunakan pada 

Karya Tulis Ilmiah ini adalah studi 

kasus dengan mengeksplorasi suatu 

masalah atau fenomena dengan 

batasan terperinci, memiliki 

pengambilan data yang mendalam dan 

menyertakan berbagai sumber 

informasi. Studi kasus ini menggambil 

subjek pada keluarga dengan anak usia 

sekolah. Fokus studi yang akan dikaji 

dalam hal ini yaitu  pemberian 

penyuluhan kesehatan tentang cuci 

tangan yang baik dan benar kepada 

keluarga pada anak usia sekolah dan 

penyuluhan kesehatan akan dilakukan 

selama 4 kali kunjungan. Pengambilan 

kasus telah dilakukan di Wilayah 

Pukesmas Gondangrejo. Pengambilan 

kasus ini telah dilaksanakan pada 

tanggal 15 Febuarisampai 27 Februari. 

Tindakan Penyuluhan kesehatan 

dilakukan selama 4 kali kunjungan. 

 

HASL DAN PEMBAHASAN 

 Studi kasus ini dipilih satu 

keluarga sebagai subjek studi kasus 

dengan kriteria yang telah di tetapkan, 

klien berusia 10 tahun, beragama 

islam, pendidikan SD, subjek 

merupakan anak usia sekolah yang 

mengalami defisit Pengetahuan 

tentang cuci tangan di desa Kayen 

Kecamatan Gondangrejo Kabupaten 

karanganyar. Tahap keluarga dengan 

anak usia sekolah dimulai saat anak 

berumur 6-12 tahun (Middle 

Childhood). Kesehatan bagi anak 

sekolah tidak terlepas dari pengertian 

kesehatan pada umumnya. Anak pada 

usia ini telah memiliki fisik yang lebih 

kuat sehingga kebutuhan untuk 

melakukan aktivitas sudah terlihat 

(Adriani, 2012). 

Pengkajian awal yang dilakukan 

yaitu tentang pengetahuan dan 

tindakan keluarga tentang cuci tangan 

pakai sabun. Data yang didapatkan 

saat pengkajian yaitu data subjektif 

dan objektif. Data subjektif yang ada 

pada saat pengkajian adalah An.P 



mengatakan tidak tau cara cuci tangan 

pakai sabun yang baik dan benar, dan 

tidak rutin cuci tangan sebelum atau 

sesudah melakukan aktifitas sehari-

hari dikarenakan belum mengetahui 

langkah-langkah cuci tangan pakai 

sabun dengan baik dan benar. klien 

megatakan bahwa belum pernah 

mendapatkan pendidikan kesehatan 

tentang cuci angan pakai sabun dengan 

baik dan benar.Data objektif yang 

didapatkan penulis pada saat 

melakukan pengkajian yaitu, klien 

tampak saat diberikan pertanyaan 

tentang cuci tangan dan klien tidak 

bisa menjawab pertanyaan yang telah 

diajukan. Tingkat pengetahuan cuci 

tangan pakai sabun pada kuisioner 

sebelum pendidikan kesehatan dengan 

metode media audio visual berisi 

tentang cara cuci tangan pakai sabun, 

dari 10 soal pengetahuan klien hanya 

bisa menjawab 6 dan 4 jawaban salah, 

untuk kemampuan cuci tangan klien 

hanya melakukan 3 langkah saja. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia 

2011, pengetahuan adalah sesuatu 

yang diketahui berkaitan proses 

pembelajaran. proses pembelajaran ini 

dipengaruhi berbagai faktor dari dalam 

seperti motivasi dan faktor dari luar 

berupa sasaran informasi yang 

tersedia, serta keadaan sosial media. 

Berdasarkan hasil pengkajian pada 

tahap perkembangan keluarga anak 

usia sekolah saat ini didapatkan bahwa 

keluarga Tn.W merupakan keluarga 

inti yang terdiri dari suami Tn.W dan 

Ny.P, (Nadirawati,2018). Tahap 

perkembangan keluarga usia sekolah 

merupakan keluarga yang memiliki 

anak yang berusia 6-12 tahun, 

memiliki fisik lebih kuat mempunyai 

sifat individual serta aktif dan tidak 

bergantung dengan orang tua. 

Berdasarkan hasil studi kasus teori 

tersebut menujukan bahwa 

perkembangan keluargaTn.W adalah 

keluarga pada tahap perkembangan 

anak usia sekolah. 

 Diagnosis keperawatan keluarga 

adalah dengan melakukan scoring 

terhadap diagnosa keperawatan untuk 

menentukan prioritas diagnose yang 

muncul. pada kasus ini terdapat dua 

diagnosis yang muncul yaitu: defisit 

pengetahuan dan pemeliharan 

kesehatan tidak efektif. Dari data 

diatas dapat di simpulkan bahwa 

skoring prioritas masalah asuhan 

keperawatan yang pertama adalah 

defisit pengetahuan. Dari hasil skoring 

diagnosis yang muncul didapatkan 

hasil skoring defisit pengetahuan 

didapatkan total nilai untuk diagnosa 

defisit pengetahuan hasil scoring 3 2/3. 

Dari hasil skoring pemeliharaan 

kesehatan tidak efektif didapatkan total 

nilai untuk diagnosa pemeliharaan 

kesehatan tidak efektif 3 1/3. Dari data 

di atas dapat disimpulkan prioritas 

masalah berdasarkan skoring adalah 

defisit pengetahuan.Diagnosis 

Keperawatan adalah keputusan klinis 

mengenai individu, keluarga, atau 

masyarakat yang diperoleh melalui 

suatu proses pengumpulan data dan 

analisi secermat dan sistematis, 

memberikan dasar untuk menetapkan 

tindakan-tindakan dimana perawat 

bertanggung jawab melaksanakan 

(Riasmini, 2017). Diagnosis 

keperawatan yang saya ambil adalah 

yang pertama defisit pengetahuan 

tentang cuci tangan yang benar 

(D.0111) definisinya adalah ketiadaan 



atau kurangnya informasi kongnitif 

yang berkaitan dengan topic tertentu 

dan diagnosa yang kedua pemeliharaan 

kesehatan tidak efektif (D.0003) 

definisinya adalah ketidak mampuan 

mengidentifikasi, mengelola, dan 

menemukan bantuan untuk 

mempertahankan kesehatan. 

Intervensi keperawatan yaitu 

melakukan pendidikan kesehatan. 

Tujuan umum : Setelah di lakukan 

tindakan keperawatan selama 4 kali 

kujungan maka defisit pengetahuan 

meningkat.Tujuan khusus : Keluarga 

mulai mengerti pengetahuan tentang 

cuci tangan pakai sabun dengan 

Kriteria hasil :perilaku sesuai anjuran 

meningkat, Verbalisasi minat dalam 

belajar meningkat, kemampuan 

menjelaskan pengetahuan tentang 

suatu topic meningkat.Tujuan umum : 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 4 kali kunjungan 

maka pemeliharaan kesehatan tidak 

efektif meningkat.Tujuan khusus : 

Keluarga mulai mengerti pemeliharaan 

kesehatan dengan kriteria hasil 

:Menunjukan pemahaman perilaku 

sehat meningkat, meningkatkan 

perilaku sehat. Perencanaan 

merupakan proses penyusunan strategi 

atau intervensi keperawatan yang 

dibutuhkan untuk mencegah, 

mengurangi atau mengtasi masalah 

kesehata klien yang telah diidentifikasi 

dan divalidasi pada tahap perumusan 

diagnosis keperawatan. Perencanaan 

disusun dengan penekanan partisipasi 

klien, keluarga dan koordinasi dengan 

tim kesehatan lain. perencanaan 

mencakup penentuan prioritas 

masalah, tujuan, dan rencana tindakan 

(Padila, 2012). 

Implementasi pada diagnosa 

defisit pengetahuan (D.0111) degan 

melakukan pendidikan kesehatan 

tentang cuci tangan pakai sabun 

dengan benar melalui metode audio 

visual berisi materi tentang cuci tangan 

pakai sabun, pada kunjungan pertama 

16 Februari 2020 pukul 12:00 WIB 

dilakukan implementasi seperti : 

Melakukan pengkajian terhadap 

keluarga ,Pada kunjungan kedua 17 

Februari 2020 pukul 13:00, 

memberikan informasi atau penjelasan 

kepada klien dan keluarga tentang cuci 

tangan pakai sabun menggunakan 

secara lisan dan video, Pada kunjungan 

ketiga 18 Februari 2020 pukul 13.00 

WIB, melakukan tindakan dengan 

mendukung keputusan keluarga untuk 

mengobservasi kebiasaan cuci tangan 

pada klien, Pada kunjungan keempat 

19 Februari 2020, pukul 13.00 WIB. 

dilakukan implementasi dengan 

mendukung keluarga untuk mengganti 

kebiasaan tidak mencuci tangan 

dengan mencuci tangan, mengkaji 

kebiasaan cuci tangan klien dan 

membantu keluarga dengan 

memodifikasi perilaku dengan 

melakukan secara rutin cuci tangan. 

Dilakukan evalusai dan memberikan 

informasi atau penjelasan tentang 

PHBS/Cuci tangan pakai sabun.Ada 

tahap implementasi tersebut yang di 

lakukan penulis untuk menyampaikan 

tindakan keperawatan dengan metode 

audio visual dengan menggunakan alat 

bantu laptop untuk menampilkan video 

yang berisi materi tentang cuci tangan 

pakai sabun. Tahap penyampaian 

dalam pendidikan kesehatan tersebut 

yaitu pembukaan, penyuluhan dan 

penutup dilakukan dalam waktu 30 



menit. Kegiatan pembukaan meliputi 

pengucapan salam, memperkenalkan 

diri dan menyampaikan tujuan. 

Kegiatan yang kedua dalam 

penyuluhan adalah melakukan semua 

tindakan yang ada dalam implementasi 

dengan mengadakan sesi tanya jawab 

kepada klien. Yang terakhir adalah 

penutup yaitu evaluasi, memberikan 

kesimpulan, mengontrak waktu kepada 

klien untuk melakukan tindakan 

keperawatan yang selanjutnya sesuai 

dengan implementasi, dan yang 

terakhir mengucapkan salam. 

Implementasi pada asuhan 

keperawatan keluarga dapat dilakukan 

pada individu dalam keluarga dan pada 

anggota keluarga lainya (Riasmini, 

2017).Pendidikan kesehatan cuci 

tangan pakai sabun yang dipraktikan 

secara tepat dan benar merupakan cara 

termudah dan efektif untuk mencegah 

terjangkitnya penyakit. Mencuci 

tanggan dengan air dan sabun dapat 

lebih efektif menghilangkan kotoran 

dan debu secara mekanis dari 

permukaan kulit dan secara bermakna 

mengurangi jumlah mikroorganisme 

penyebab penyakit seperti virus, 

bakteri dan parasit lainya pada kedua 

tanggan. Mencuci tangan dengan 

menggunakan air dan sabun dapat 

lebih efektif membersihkan kotoran 

dan telur cacing yang menempel pada 

permukaan kulit, kuku dan jari-jari 

pada kedua tanggan (Desiyanto dan 

Djannah, 2012).Metode yang 

dilakukan dengan menggunakan media 

audio visual, karena media 

intruksional modern yang sesuai 

dengan perkembangan zaman 

(kemajuan IPTEK) meliputi yang 

dapat dilihat dan didengar. 

Hasil dari evaluasi yang 

didapatkan setelah melakukan 4 kali 

kunjungan di dapatkan hasil evaluasi 

seperti berikut dengan hasil : keluarga 

Ny.P dan An.P mengatakan sudah 

mengerti tentang pengetahuan cuci 

tangan pakai sabun, keluarga Ny.P dan 

An.P mengatakan sudah tahu langah-

langkah cuci tangan pakai sabun 

dengan baik dan benar, keluarga Ny.P 

dan An.P mengatakan akan rutin untuk 

melakukan cuci tangan pakai sabun 

sebelum maupun sesudah melakukan 

aktifitas.Hasil evaluasi pada objek 

yaitu keluarga Ny.P dan An.P tampak 

antusias saat di berikan pendidikan 

kesehatan, Keluarga Ny.P dan An.P 

tampak berdiskusi tentang perilaku 

hidup bersih dan sehat dengan cuci 

tangan pakai sabun dengan baik dan 

benar, keluarga Ny.p dan An.P tampak 

menjawab semua pertanyaan yang 

telah diajukan oleh penulis, keluarga 

Ny.P dan An.P tampak sudah mengerti 

pengetahuan tentang cuci tangan pakai 

sabun. Analisa yang didapat pada 

evaluasi dengan diagnosa defisit 

pengetahuan (D.0111) adalah Ny.P 

dan An.P sudah mampu menjawab 5 

tugas kesehatan keluarga dan planning 

pada evaluasi yang muncul yaitu 

intervensi di lanjutkan anjurkan cuci 

tangan pakai sabun dengan rutin 

sebelum maupun sesudah beraktifitas. 

Evaluasi setelah dilakukan tindakan 

cuci tangan pakai sabun klien mampu 

melakukan 6 langkah cuci tangan 

pakai sabun yang baik dan benar. 

 

KESIMPULAN 

Tindakan penyuluhan tentang cuci 

tangan pakai sabun efektif dalam 

meningkatkan pengetahuan klien 



dibuktikan dengan klien mampu 

melakukan 6 langkah cuci tangan 

pakai sabun yang baik dan benar. 

 

SARAN 

Bagi Rumah sakit Hasil 

penelitian ini dapat di aplikasikan oleh 

kader posyandu maupun petugas 

kesehatan dari pukesmas dalam 

memberikan pendidikan kesehatan 

pada masyarakat terutama pada anak 

usia sekolah. 

Institusi pendidikan 

kesehatanKarya tulis ilmiah ini bisa 

menjadi bahan bacaan dan menambah 

wawasan serta informasi bagi 

mahasiswa keperawatan tentang 

asuhan keperawatan keluarga tahap 

perkembangan anak usia sekolah. 

Bagi Klien dan KeluargaDapat 

meningkatkan pengetahuan klien 

tentan cara cucu tangan pakai sabun 

yang baik dan benar. 
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