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ABSTRAK 
Tahap perkembangan anak usia sekolah merupakan waktu yang sangat penting bagi 

kelangsungan perkembangan anak. Masalah- masalah kesehatan yang sering terjadi 

pada anak usia sekolah dasar adalah penyakit yang berhubungan dengan kebersihan 

diri anak dan lingkungan seperti gosok gigi yang baik dan benar,kebiasaan cuci 

tangan pakai sabun dan kebersihan diri. Personal hygiene merupakan suatu bentuk 

tindakan dalam upaya pemeliharaan kebersihan dan kesehatan seseorang untuk 

kesejahteraan dirinya mencakup kesehatan fisik maupun psikisnya. Untuk mencegah 

personal hygiene adalah dengan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan 

pengetahuan melalui media modul dan leaflet. Tujuan studi kasus ini adalah untuk 

mengetahui gambaran asuhan keperawatan keluarga pada tahap perkembangan 

keluarga dengan anak usia sekolah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan 

menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah 

keluarga pada tahap perkembangan dengan anak usia sekolah dengan personal 

hygiene di Wilayah Kerja Puskesmas Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Masalah 

keperawatan perilaku kesehatan cenderung beresiko dengan pengelolaan dilakukan 4 

kali kunjungan, dengan 1 kali kunjungan pendidikan kesehatan dengan durasi 30 

menit. Hasil studi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan tentang 

personal hygiene. Rekomendasi tindakan pendidikan kesehatan tentang personal 

hygiene menggunakan media modul dan leaflets dapat dilakukan pada keluarga tahap 

perkembangan keluarga dengan anak usia sekolah dengan personal hygiene. 

 

Kata kunci : Pendidikan Kesehatan, Peningkatan Pengetahuan Personal 

Hygiene,Anak Usia Sekolah. 
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PENDAHULUAN  

Tahap perkembangan anak usia 

sekolah merupakan waktu yang sangat 

penting bagi kelangsungan 

perkembangan anak. Dukungan orang 

tua,guru dan masyarakat merupakan 

hal yang sangat penting . (Depkes RI 

2010) . Masalah- masalah kesehatan 

yang sering terjadi pada anak usia 

sekolah dasar adalah penyakit yang 

berhubungan dengan kebersihan diri 

anak dan lingkungan seperti gosok 

gigi yang baik dan benar,kebiasaan 

cuci tangan pakai sabun dan 

kebersihan diri (Saputra,2013). 

Berdasarkan dari data riset 

Kementrian Kesehatan diketahui 

hanya 20 persen dari total masyarakat 

Indonesia yang peduli terhadap 

kebersihan dan kesehatan. Ini berarti, 

dari 262 juta jiwa di indonesia, hanya 

sekitar 52 juta orang yang memiliki 

kepedulian terhadap kebersihan 

lingkungan sekitar dan dampaknya 

terhadap kesehatan. Menurut laporan 

Riskesdas 2018, hanya 59,8 rumah 

tangga yang yang memiliki akses 

terhadap fasilitas sanitasi yang sesuai 

standart. Selain itu, pola atu kebiasaan 

higienitas yang baik seperti sikat gigi 

dan mencuci tangan juga masih belum 

dilakukan seluruh masyarakat 

indonesia . Menurut laporan 

Riskesdas, diare bahkan merupakan 

penyebab 31 persen kematian anak 

usia 1 bulan hingga 1 tahun sedangkan 

rata-rata prevalensi penyakit ISPA di 

indonesia mencapai angka 25 persen, 

dengan angka tertinggi 41,7 persen di 

provinsi Nusa Tenggara Timur.Klien 

yang mengalami masalah kebersihan 

diri akan mengalami penyakit kulit, 

diare,kecacingan ,sakit gigi yang 

disebabkan karena kondisi lingkungan 

yang kotor dan perilaku masyarakat 

yang tidak sehat (Depkes RI, 2011).  

  Peran orang tua sangat penting 

bagi tahap perkembangan anak usia 

sekolah, terutama dalam masalah 

kesehatan. Masalah kesehatan dalam 

menjaga kebersihan diri pada anak 

usia sekolah semakin menjadi fokus 

utama dalam masalah kesehatan 

tersebut dikarenakan kekebalan tubuh 

akan menurun yang akan menjadikan 

anak mudah terserang penyakit 

menular/ infeksi. Penyakit 

menular/infeksi adalah penyakit yang 

disebabkan oleh mikroorganisme 

seperti virus, bakteri, parasit atau 

jamur, dan dapat berpindah ke orang 

lainyang sehat (Maria,2017). Cara 

terbaik untuk mencegahnya yaitu 

dengan membiasakan untuk selalu 

menjaga kebersihan dirinya seperti 

mencuci tangan setelah bermain, 

menggosok gigi saat pagi hari dan 

malam hari sesudah makan malam 

serta yang terakhir menjaga 

kebersihan diri (Saryono,2011). 

Personal hygiene merupakan 

suatu bentuk tindakan dalam upaya 

pemeliharaan kebersihan dan 

kesehatan seseorang untuk 

kesejahteraan dirinya mencakup 

kesehatan fisik maupun psikisnya, 

salah satu bentuk pemeliharaan 

kesehatan diri adalah mencuci 

tangan,menggosok gigi dan 

kebersihan diri. (Andarmoyo,2012). 

Mencuci tangan adalah salah 

satu upaya yang dilakukan secara 

mudah dengan menggunakan air dan 

sabun.Menggosok gigi adalah suata 

upaya yang dilakukan untuk menjaga 

agar gigi tetap dalam keadaan bersih 

dan bersih serta terhindar dari gigi 

berlubang maupun karang gigi.  



 Pendidikan kesehatan merupakan 

segala upaya yang direncanakan untuk 

mempengaruhi orang lain, baik 

individu,kelompok atau masyarakat, 

kondusif oleh sasaran dan promosi 

kesehatan. Pendidikan kesehatan 

bertujuan untuk mengubah perilaku 

individu-individu,kelompok orang 

atau masyarakat dari hal-hal yang 

kurang menjadi baik(Herlina,2017). 

 Pendidikan kesehatan untuk 

mengajarkan pada tahap 

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 adalah modul dan leaflet 

(Susilo,2011). 

Dari latar belakang tersebut 

maka penulis mengaplikasikan 

pendidikan kesehatan dalam 

peningkatan pengetahuan keluarga 

dengan hipertensi dalam menyusun 

Karya Tulis Ilmiah dengan judul 

“Asuhan Keperawatan Keluarga 

Pada Tahap Perkembangan Keluarga 

Dengan Anak Usia Sekolah”. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan metode studi kasus. 

Studi kasus ini dilakukan untuk 

mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan keluarga pada tahap 

perkembangan keluarga dengan anak 

usia sekolah. Subjek studi kasus 

adalah keluarga tahap perkembangan 

dengan anak usia sekolah yang 

mengalami masalah Personal 

Hygiene. Tempat penelitian di 

Wilayah Kerja Puskesmas 

Gondangrejo Kabupaten 

Karanganyar pada tanggal 17 

Februari sampai 29 Februari 2020. 

Media yang digunakan untuk 

pendidikan kesehatan adalah modul 

dan leaflet. Etika studi kasus yang 

digunakan penulis yaitu informed 

concent (persetujuan menjadi klien), 

anonimity(tanpa nama), 

confidentiality (kerahasiaan), 

beneficience (kemurahan hati atau 

nasihat), justice (keadilan) dan 

otonomi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengkajian yang 

dilakukan berfokus pada tingkat 

pengetahuan keluarga dengan anak 

usia sekolah terutama subjek dalam 

peningkatan pengetahuan tentang 

Personal Hygiene. Dari hasil 

observasi didapatkan data subjek 

mengatakan kurang mengerti tentang 

Personal Hygiene, belum pernah 

mendapatkan informasi pendidikan 

kesehatan tentang Personal Hygiene, 

klien tampak bingung, bertanya-tanya 

hal ini didukung dengan hasil 

kuesioner pre test tingkat pengetahuan 

tentang Personal Hygiene dengan 

jumlah soal 10 dengan benar 4 soal 

dan jumlah salah 6 soal. Kurangnya 

pengetahuan tentang Personal 

Hygiene  dikarenakan subjek belum 

mempunyai keinginan untuk mencari 

informasi tentang Personal Hygiene. 

Sedangkan pengetahuan akan  



bertambah  jika  memiliki  rasa 

keingintahuan yang tinggi agar 

terbentuk tindakan seseorang 

(Notoadmodjo, 2012). Teori ini sesuai 

dengan keadaan klien yang 

mengatakan bahwa tidak mencari 

informasi tentang Personal Hygiene. 

Berdasarkan hasil pengkajian 

tersebut penulis menegakkan 

diagnosa defisit pengetahuan yang 

ditandai dengan data subjek 

mengatakan masih kurang dalam 

mencuci tangan, menggosok gigi, 

memotong kuku dan mencuci 

rambutnya. Defisit Pengetahuan 

(D,0111) adalah ketiadaan atau 

kurangnya informasi kognitif yang 

berkaitan dengan topik tertentu 

(SDKI, 2017). Berdasarkan dari data 

skoring maka penulis membuat 

prioritas diagnosa defisien 

pengetahuan dengan total skor 4. 

 Sesuai dengan prioritas diagnosa 

maka rencana keperawatan yang 

dilakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan berdasarkan lima fungsi 

keperawatan keluarga : rencana 

keperawatan yang pertama keluarga 

mampu mengenal masalah tentang 

pengetahuan Personal Hygiene, 

diskusikan dengan keluarga tentang 

pengertian Personal Hygiene, 

penyebab Personal Hygiene, tanda 

dan gejala Personal Hygiene. Data 

yang diperoleh keluarga Tn. P belum 

mengetahui tentang pengertian 

Personal Hygiene, penyebab Personal 

Hygiene, tanda dan gejala Personal 

Hygiene. Tindakan yang dilakukan 

dalam melakukan pengkajian tingkat 

pengetahuan tentang Personal 

Hygiene memberikan pendidikan 

kesehatan melalui media modul dan 

leaflet. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Notoatmodjo

 (2012) menjelaskan 

bahwa kurang lebih 75% dari 

pengetahuan manusia diperoleh 

melalui mata, sedang sisanya melalui 

indera yang lain. Dengan 

menggunakan modul dan leaflet, 

informasi yang disampaikan melalui 

mata lebih banyak, sehingga 

informasi akan lebih mudah diterima 

oleh keluarga. Menurut penulis 

dengan memberikan pendidikan 

kesehatan melalui media modul dan 

leaflet diharapkan keluarga 

mengetahui tentang pengertian 

Personal Hygiene, penyebab Personal 

Hygiene tanda dan gejala Personal 

Hygiene ,melalui media modul dan 

leaflet.  

Rencana keperawatan yang 

kedua yaitu keluarga mampu 

mengambil keputusan untuk 

mengatasi masalah Personal Hygiene, 

diskusikan dengan keluarga tentang 

akibat yang terjadi Personal Hygiene , 

identifikasi akibat Personal Hygiene, 

motivasi keluarga untuk 

mengungkapkan kembali tentang 

akibat yang terjadi Personal Hygiene, 

diskusikan  dengan keluarga tentang 

pengambilan keputusan untuk 

mencegah Personal Hygiene. Data 

yang diperoleh keluarga Tn. P belum 

mengetahui akibat terjadinya 

Personal Hygiene. Menurut penulis 

dengan memberikan pendidikan 

kesehatan diharapkan keluarga 

mengetahui tentang akibat yang 

terjadi Personal Hygiene. 

 Rencana keperawatan yang 

ketiga yaitu keluarga memiliki 

kemampuan merawat anggota 

keluarga yang sakit untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang 

cara perawatan Personal Hygiene. 

Data yang diperoleh keluarga Tn. P 

belum mampu merawat anggota 

keluarga yang sakit.  Menurut 

penelitian Widyasari (2013) pengaruh 

pendidikan kesehatan terhadap 

pengaruh peningkatan pengetahuan 

keluarga  dalam merawat anggota 



keluarga yang sakit. Penulis akan 

melakukan pendidikan kesehatan 

diharapkan keluarga mengetahui 

tentang penatalaksanaan Personal 

Hygiene agar mampu merawat 

anggota keluarga yang sakit. 

Rencana keperawatan yang ke 

empat yaitu keluarga mampu 

memodifikasi lingkungan dalam 

perawatan Personal Hygiene. Sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Saldana (2015) bahwa  intervensi 

pendidikan kesehatan memperbaiki 

lingkungan di rumah. Data yang 

diperoleh keluarga Tn. P mengatakan 

menciptakan lingkungan yang 

nyaman dalam perawatan Personal 

Hygiene. Penulis memberikan pujian 

untuk mempertahankan kesehatan 

lingkungan. 

Rencana keperawatan yang ke 

lima keluarga memiliki 

kemampuan untuk memanfaatkan 

pelayanan kesehatan. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Ludianita 

(2013) pendidikan kesehatan 

memiliki hubungan terhadap 

pengaruh manajemen diri dalam 

memanfaatan fasilitas pelayanan 

kesehatan. Data yang diperoleh 

keluarga Tn. P pergi ke fasilitas 

pelayanan kesehatan ketika 

anggota keluarganya ada yang 

sakit. Menurut penulis memberikan 

informasi kepada keluarga dapat 

meningkatkan pemanfaatan 

fasilitas pelayanan kesehatan. 

Pada studi kasus ini penulis 

memberikan tindakan pendidikan 

kesehatan tentang Personal Hygiene 

yang dilakukan selama 4 kali 

kunjungan dengan durasi 30 menit 

menggunakan media modul dan 

leaflet. Pendidikan kesehatan adalah 

aplikasi atau penerapan pendidikan 

dalam bidang  kesehatan.

 Secara opearasional 

pendidikan kesehatan adalah semua 

kegiatan untuk memberikan dan 

meningkatkan pengetahuan, sikap, 

praktek baik individu, kelompok 

atau masyarakat dalam memelihara 

dan meningkatkan kesehatan 

 mereka sendiri 

(Notoatmodjo, 2012). Tujuan 

dilakukan pendidikan kesehatan 

tentang Personal Hygiene memiliki 

pengaruh yang positif terhadap 

peningkatan pengetahuan keluarga 

(Maria, 2019). Pendidikan 

kesehatan pada keluarga ini perlu 

dilakukan terutama pada keluarga 

yang mengalamai masalah Personal 

Hygiene karena membutuhkan 

informasi atau pengetahuan agar 

keluarga mampu merawat anggota 

keluarga yang menderita hipertensi. 

Hari Selasa, 25 Februari 2020 

dilakukan evaluasi pada kunjungan 

ke empat terdapat peningkatan 

pengetahuan tentang Personal 

Hygiene didapatkan data keluarga 

sudah mampu menjalankan 5 fungsi 

perawatan keluarga, hasil post test 

menunukkan hasil jumlah benar 7 

soal dan jumlah salah 3 soal. Hasil 

studi kasus setelah diberikan 

pendidikan kesehatan terdapat 

pengaruh pada tingkat pengetahuan 

klien. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Jafar (2016) bahwa 

adanya pengaruh pemberian 

pendidikan kesehatan terhadap 

tingkat pengetahuan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Studi kasus ini dilakukan dengan 

pengelolaan asuhan keperawatan 

keluarga selama 4 kali kunjungan 

dimana dilakukan pendidikan 

kesehatan tentang Personal 

Hygiene. Hasil studi kasus ini 

menunjukkan ada peningkatan 

pengetahuan tentang Personal 

Hygiene. Rekomendasi tindakan 

pendidikan kesehatan tentang 

Personal Hygiene menggunakan 

media modul dan leaflet dapat 

dilakukan oleh perawat pada 

keluarga dengan masalah Personal 



Hygiene untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang Personal 

Hygiene. 
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