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ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA
PADA KELUARGA BP AT DI RT 03 RW 07 KELURAHAN RATU 

JAYA KEC PANCORAN MAS DEPOK

I. PENGKAJIAN

A. Data Umum

1. Nama Kepala Keluarga : Bp. Atm

2. Umum          : 39 Tahun

3. Pekerjaan          : Satpam

4. Pendidikan                   : SMA

5. Alamat                   : RT 03 RW 07 Kelurahan Ratu Jaya

6. Komposisi Keluarga    

No Nama Jenis Kelamin Hubungan Usia (thn) Pendidikan

1 Atm Laki-laki Kepala Keluarga 39 SMA

2 Up Perempuan Ibu Rumah Tangga 34 SMK

3 An.Sr Laki-laki Anak 1 16 SMK Kls 2

4 An.Sn Laki-laki Anak 2 10 SD Kls 5

5 An.Sf Perempuan Anak 3 6 SD kls 1

Genogram

Keterangan: 
An.Sf  (6 thn) mengalami Resiko kurang gizi
Ibu Up (34 thn) mengalami Hipotensi

16 10 6

39 34
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7. Tipe Keluarga

Keluarga Bp Atm adalah Nuclear family (keluarga inti), dimana keluarga 

tersebut beranggotakan Bp Atm, Ibu Up, An Sr, An Sn dan An Sf. Dalam satu 

rumah tidak ada anggota keluarga lain yang ikut tinggal bersama

8. Suku

Bp Atm berasal dari Sulawesi, namun sudah lama tinggal di Depok. Ibu Up

berasal dari Jawa. Menurut Ibu Up tidak ada nilai-nilai budaya tertentu yang 

dianut/dijadikan acuan dalam merawat anak ataupun dalam pengolahan, 

penyusunan dan pemberian makanan pada anak/anggota keluarga. Jika ada 

anggota keluarga yang sakit diberi obat yang dibeli di Toko obat, sebelum dibawa 

berobat ke Puskesmas/ke tempat praktek/klinik

9. Agama

Keluarga menganut agama islam, menjalankan kewajiban shalat 5 waktu. Bp 

Atm berusaha untuk mengikuti ajaran islam. Bp Atm dan Ibu Up mengikuti 

pengajian RT setiap hari Rabu jam 20.00 WIB (1 x seminggu), An Sr dan An Sn 

mengaji di Masjid dengan mengikuti TPA (2 x seminggu)

10. Status Sosial Ekonomi Keluarga

Bp Atm bekerja sebagai Satpam dengan penghasilan kurang lebih Rp. 

1.000.000,- sampai 1.500.000,-/bulan. Pengeluaran perhari kurang lebih Rp. 

35.000,-/hari atau sebulan kurang lebih Rp. 1.000.000,-, dibantu oleh Ibu Up yang 

membuka warung didepan rumah. Pengelolaan uang dilakukan bersama, untuk 

keperluan sehari-hari dan rumah tangga diatur oleh Ibu Up. Menurut Ibu Up

penghasilan Bp Atm cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk 

membiayai sekolah anak-anaknya. Bila ada sisa dari belanja biasanya disimpan 

dan Ibu Up mengatakan keluarga memiliki tabungan untuk anak-anaknya

11. Aktivitas Rekreasi Keluarga

Keluarga tidak mempunyai jadwal khusus untuk rekreasi ke tempat hiburan. 

Sehari-hari keluarga melakukan kegiatan di rumah dengan cara berbincang-

bincang sekeluarga sambil nontonn TV. Keluarga jarang berpergian ke luar 
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kota.Keluarga cukup bahagia dengan berkumpul bersama-sama saat sore hari 

sambil nonton TV

B. Riwayat dan Tahap Perkembangan Keluarga

12. Tahap Perkembangan Keluarga saat ini

Keluarga Bp Atm saat ini berada pada tahap perkembangan keluarga dengan 

anak sekolah dengan tugas perkembangan;

 Mensosialisasikan Anak

   Ibu Up mengatakan An Sr, An Sn dan An Sf aktif bermain dengan teman-teman 

sebaya yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka

 Mempersiapkan biaya yang meningkat

   Bp Up mulai merasakan biaya keluarga meningkat, untuk membiayai 

kebutuhan sehari-hari dan sekolah anaknya.

   Wlaupun demikian Bp Atm masih merasa mampu untuk membiayainya dan 

merasa bersyukur bisa menyekolahkan anaknya.

13. Tugas Perkembangan Keluarga Yang Belum Terpenuhi

Keluarga Bp Atm mengatakan kurang maksimal dalam mendidik anak 

terutama dalam hal membaca Alquran, karena anaknya lebih suka bermain dengan 

temannya. Menurut Ibu Up semua tahap perkembangan keluarga sudah terpenuhi, 

tinggal memenuhi kebutuhan perkembangan berdasarkan usia

14. Riwayat Keluarga Inti

Ibu Up mengatakan bahwa Bp Atm dan Ibu Up berasal dari daerah yang 

berbeda. Suami adalah pilihan sendiri dan disetujui oleh orang tua mereka, 

bertemu saat ada acara RW karena keduanya masih tetangga yang kemudian 

menikah

15. Riwayat Keluarga Sebelumnya

Riwayat orang tua tidak mempunyai kebiasaan kawin cerai ataupun mabuk dan 

berjudi. Orang tua keluarga Bp Atm masih hidup. Orang tua Bp Atm memiliki 

riwayat Hipertensi , untuk kontrol tekanan darah, ia berobat ke Puskesmas dan 

mendapat obat menurunkan TD
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C. Lingkungan

16. Karakteristik Rumah

☺  Rumah yang di tempati keluarga adalah pemberian dari orang tua Ibu Up. 

dengan    luas 10x15 m2 menurut Ibu Up rumah ini sudah di tempati sejak Ibu 

masih kecil. Rumah keluarga Bp Atm terdiri dari 3 kamar tidur , satu ruang 

tamu/keluarga, satu kamar mandi dan satu ruang dapur. Lantai rumah terbuat 

dari keramik dan dalam rumah keadaan bersih. Penataaan peralatan dan 

perabotan rumah tangga cukup bersih dan rapi.

☺  Ventilasi dan pencahayaan rumah baik, kamar tidur mempunyai satu jendela 

dan lubang angin serta pada siang hari selalu dibuka

☺  Kamar mandi mempunyai WC duduk, dalam keadaan bersih dan baik

☺  Sumber air minum berasal dari PAM dan pompa listrik untuk kebutuhan air 

selain

      untuk minum. Menurut keluarga Bp Atm air tidak berwarna, berbau maupun 

      berasa

☺  Tempat menjemur pakaian tersedia di samping rumah, tertata dengan rapi dan 

      terkena matahari atau cahaya

☺  Penerangan rumah pada malam hari mempergunakan bola lampu neon dan 

      penerangan cukup terang

☺  tempat pembuangan sampah bergabung dengan keluarga yang lain, jaraknya 

      kurang lebih 20 meter dari rumah

17. Karakteristik Tetangga dan Komunitas RW

RT 03 RW 07 kelurahan Ratu Jaya, sebagian warganya bekerja sebagai PNS dan 

berdagang (wiraswasta). Jarak antara rumah berdekatan. Tetangga keluarga Bp 

Atm beragam suku, ada dari Betawi, Madura, Jawa, dan Sulawesi. Menurut 

keterangan Ibu Up kehidupan antara keluarga dan masyarakat terjalin akrab. 

Hubungan silaturahmi berjalan baik, Ibu Up mengatakan betah tinggal di 

lingkungan tempat tinggalnya

18. Mobilitas Geografi Keluarga

Rumah yang saat ini di tempati adalah pemberian dari orang tua Ibu Up sebagai 

hadiah pernikahan Bp Atm dan Ibu Up
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19. Perkumpulan Keluarga dan Interaksi dengan Masyarakat

Bp Atm selalu menekankan pada Ibu Up supaya mengikuti acara yang diadakan 

oleh RT/RW, misalnya pengajian setiap Rabu jam 20.00 dan kegiatan lainnya. 

Apabila ada waktu luang Ibu Up mengajak bermain anaknya ke Tetangga. 

Hubungan anggota keluarga terlihat rukun, tidak ada konflik antara satu dengan 

yang lain (terlihat harmonis)

20. Sistem Pendukung Keluarga

Bila ada masalah dalam keluarga, keluarga lebih senang menyelesaikan dengan 

anggota keluarga. Kadang juga melibatkan orang tua, karena dengan orang tua 

satu kampung. Hal yang dirasakan sebagai pendukung keluarga adalah tetangga 

yang hidup saling menghargai, memperhatikan bila ada anggota keluarga yang 

sakit. Disamping itu adanya dana kesehatan di RT untuk anggota keluarga yang 

sakit. Menurut Bp Atm sangat membantu keluarga 

D. Struktur Keluarga

21. Pola Komunikasi Keluarga

Bp Atm mengatakan bahwa komunikasi pada keluarganya menekankan 

keterbukaan. Bila ada masalah dalam keluarga, Bp Atm mendiskusikan bersama 

Ibu Up, terkadang meminta bantuan orang tua berupa nasehat. Waktu yang 

biasanya digunakan untuk komunikasi pada saat santai yaitu malam hari dan 

waktu makan bersama dengan anggota keluarga

22. Struktur Kekauatan Keluarga

Pemegang keputusan di keluarga adalah Bp Atm sebagai kepala keluarga, tetapi 

tidak menutup kemungkinan suatu ketika Ibu punya pendapat sendiri dan 

membuat keputusan sendiri, misalnya pada saat membeli keperluan rumah tangga 

dan mengatur posisi perabotan rumah tangga. Kadang juga Ibu Up berinisiatif 

sendiri untuk membawa anaknya ke pelayanan kesehatan, bila ada yang sakit

23. Struktur Peran

☻Bp Atm

          Sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk 

          kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga
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☻Ibu Up

Sebagai ibu rumah tangga, bertugas mengurus rumah tangga disamping 

bertugas 

                       merawat anak-anaknya (An Sr, Sn, dan An Sf)

                  ☻An Sr

                      Sebagai anak, kadang bertugas membantu Ibu dalam hal menjaga adiknya (An 

Sn dan Sf)

☻An Sr

                      Sebagai anak, kadang bertugas membantu Ibu dalam hal menjaga adiknya (An 

Sn)

                  ☻An Sf

                      Sebagai anak, belum mempunyai tugas karena masih balita

24. Nilai dan Norma Budaya

Nilai yang di anut/yang ada di keluarga merupakan gambaran nilai-nilai agama 

islam.   Mengharapkan ke dua anaknya kelak menjadi anak yang taat dalam 

menjalankan agama. Keluarga meyakini hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang 

agama, misalnya harus makan-makanan yang baik dan halal serta keluarga 

menerapkan hidup bersih seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan

E. Fungsi Keluarga

            25. Fungsi Afektif

Menurut Bp Atm dan Ibu Up sangat memperhatikan ke tiga anaknya. Ibu Up

sangat menyayangi dan memperhatikan kesehatan anaknya. Dan menyadari 

adanya kebutuhan setiap anggota keluarga. Ibu Up mengatakan merasa ada 

perlindungan dan nyaman dalam rumah tangganya, karena hubungan antara 

anggota keluarga saling menghargai dan hidup rukun

            26. Fungsi sosialisasi 

Bp Atm dan Ibu Up berusaha mengajarkan norma-norma yang sesuai dengan 

agama islam, mengajarkan batasan perilaku sopan santun pada anggota keluarga 
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terutama ketiga anaknya, walaupun An Sf masih balita serta membiarkan 

anaknya bermain dengan teman sebayanya

            27. Fungsi Perawatan Keluarga

♠ Ibu Up mengatakan An Sf sering terkena batuk pilek, sebulan bisa sekali. Saat 

dikaji, menurut Ibu Up, An Sf satu minggu yang lalu batu pilek namun sekarang 

sudah mulai membaik tapi batuknya masih ada. Ibu mengatakan kalau batuk 

obatnya beli di toko obat. Pada pemeriksaan fisik masih terdengan ronchi, 

kadang/sesekali keluar sekret dari hidung, dimana terlihat ibu berusaha 

membuang secret dengan memencet hidung An Sf suhu tubuh 36, 8˚C, dan 

pernafasan 24 x/menit. Ketika ditanya penegertian, penyebab, tanda/gejala dan 

cara perawatan ISPA, keluarga mengatakan tidak terlalu paham/tahu. Selama 

ini ibu belum memanfaatkan obat-obatan tradisional. Ibu mengatakan kalau 

ISPA bisa sembuh dengan sendirinya. Akan tetapi ISPA yang diderita anaknya 

tidak sembuh baru dibawa ke pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas

♠ Ibu Up mengatakan An Sf berat badannya susah naik, badannya kurus, malas 

makan, jika mau makan hanya dapat menghabiskan sekitar 10 sendok dalam 1 

porsi/piring. Pada saat An Sf tidak mau makan, Ibu Up langsung 

memberhentikannya tanpa ada bujukan. Ibu Up juga mengatakan An Sf susah 

makan nasi, lebih suka jajan berupa snack dan coklat. Ibu Up dalam mengolah 

sayur dengan cara dipotong dulu baru dicuci, tidak tahu berat badan normal 

harus berapa pada An Sf. Ketika ditanya tentang pengertian, penyebab, 

tanda/gejala serta cara perawatan kurang gizi, Ibu Up mengatakan tidak begitu 

tahu/paham. Pada pemeriksaan fisik BB = 13 Kg, TB = 105 cm, rambut jarang, 

tipis serta postur tubuhnya kecil

♠ Ibu W mengatakan sering pusing pada pagi hari, dirasakan pada waktu jongkok 

lalu bangun/berdiri. Ketika ditanya tentang keluhan/penyakit yang yang 

dirasakan, Ibu W mengatakan itu hal biasa dan ia biasa darah rendah, tetapi 

tidak tahu penyebabnya. Ibu W juga mengatakan akhir-akhir ini jarang tidur 

siang, tidur malam kadang sampai sampai 23.00, disebabkan banyak pekerjaan 

rumah tangga. Pada saat pemeriksaan fisik didapatkan TD 90/60 mmHg, wajah 

nampak pucat dan kelihatan kurang bersemangat. Ketika ditanya tentang 

Hipotensi dan cara mencegah serta perawatannya, ibu Up mengatakan tidak 

begitu paham/tahu
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                   ♠ Pada saat pengkajian, gigi An Sn terlihat kotor, gigi geraham berlubang. Ibu Up

mengatakan kalau An Sn malas sikat gigi (satu kali dalam seminggu) dan suka 

jajan yang manis seperti coklat dan permen. Ibu Up juga mengatakan An Sn, 

pernah sakit gigi, bila sakit gigi An Sn rewel. Ketika ditanya tentang pengertian, 

penyebab, tanda/gejala dan cara percegahan dan perawatan , Ibu Up mengatakan 

pernah dengar namun tidak begitu paham cara membersihakan dan merawat gigi 

dengan benar 

                   ♠ Bp Atm mengatakan satu minggu yang lalu merasa sakit/nyeri ulu hati, kadang 

mual dan mau muntah, sehingga menyebabkan malas makan/tidak ada nafsu 

makan. Sakitnya terasa parah kalau minum kopi atau makan yang pedas. Pada 

pemeriksaan fisik nyeri ulu hati negative. Bp Atm menganggap biasa saja. 

Ketika ditanya penyebab, tanda/geja, dan cara perawatan, Bp Atm mengatakan 

tidak betigu tahu/paham

F. Stress Dan Koping Keluarga

            28. Stressor Jangka Pendek

Bp Atm dan Ibu Up mengkhawatirkan keadaan kedua anaknya, mereka ingin An 

Sn dan An Sf sembuh. Bp Atm dan Ibu Up menginginkan dirinya sembuh, tetapi 

mereka lebih mengutamakan kesehatan/kesembuhan anaknya. Menurut Bp Atm

dan Ibu Up masalah kesehatan yang dialaminya tidak terlalu diambil pusing

29. Stressor Jangka Panjang

Ibu Up mengatakan cemas/khawatir bila kedua anaknya sakit. Oleh karena itu 

orang tua menginginkan penjelasan tentang penyakit yang dialami kedua anaknya 

(kurang gizi, batuk pilek, gigi berlubang), sehingga dirinya dapat mengetahui cara 

merawat anaknya sakit

30. Kemampuan Keluarga Berespon Terhadap Stressor

Jika ada masalah, keluarga berupaya untuk mencari jalan keluar dari maslah 

tersebut dengan jalan musyawarah. Keluarga meyakini kalau setiap masalah ada 

jalan keluarnya, misalnya dengan minta bantu dari orang tua dan tetangga 
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biasanya berupa nasehat serta tidak lupa berdoa kepada Allah SWT untuk 

dimudahkan urusaannya

31. Strategi Koping Yang Digunakan

Koping yang digunakan adalah dengan memecahkan masalah bersama-sama, bila 

tidak dapat diselesaikan biasanya minta bantuan dengan orang tua, saudara, dan 

tetangga. Keluarga juga mengatakan, jika masalah ringan (tidak berat), dengan 

nonton TV bersama anggota keluarga masalah dapat dilupakan

            32. Strategi Adaptasi Disfungsional

Dari hasil pengkajian, tidak ditemukan adanya cara strategi keluarga dalam 

mengatasi masalah secara maladaptif 

G. Harapan Keluarga

Keluarga mengatakan merasa sangat senang dengan kehadiran perawat (mahasiswa 

profesi) karena mereka mendapat informasi kesehatan dan mencegah dan merawat 

anggota keluarga baik sehat maupun sakit. Keluarga berharap anggota keluarganya 

sehat dan berguna bagi Bangsa

H. Pemeriksaan Fisik

Komponen Bp Atm Ibu Up An Sr An Sn An Sf

1. Tanda Vital

□ TD

□ Nadi

□ Suhu

□ Pernafasan

  

2. BB

3. TB

4. Kepala

120/80 mmHg

80 x/menit

36˚ C

20x/menit

53 kg

165 cm

Rambut hitam, 

tersebar 

90/60 mmHg

78 x/menit

36˚C

20 x/menit

48 kg

155 cm

Rambut hitam. 

Tersebar 

100/80 mmHg

80 x/menit

36,5oC

22 x/enit

35 kg

150 cm

Rambut hitam, 

tersebar 

110/70 mmHg

76 x/menit

36,2˚C

20 x/menit

26 kg

130 cm

Rambut hitam, 

tersebar merata 

100/70 mmHg

84 x/menit

36,8˚C

24 x/menit

13 kg  (N=16 

kg)

105 cm

Rambut hitam, 

jarang, dan 
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5. Mata

6. Hidung

7. Telinga

8. Leher dan   

    Tenggorokan

merata, tidak 

ada lesi, dan 

tidak ada 

benjolan

Simetris, 

lapang pandang 

+, sclera tidak 

icterus, 

konjungtiva 

tidak anemis, 

tidak ada tanda 

peradangan

Hidung bersih 

tidak tampak 

adanya polip, 

dapat mencium 

bau yang ada 

disekitarnya

Simetris, tidak 

ada secret, dan 

dapat 

mendengar 

dengan baik 

dan jelas

Tidak ada 

benjolan dan 

tidak ada 

pembesaran 

kelenjar limfe

Bentuk 

merata, tidak 

ada benjolan 

dan rambut 

tidak mudah 

dicabut

Simetris, 

conjungtiva 

tampak sedikit 

anemis, lapang 

pandang +

Bersih, tidak 

tampak polip, 

fungsi 

penciuman +

Simetris, tidak 

ada sekret, dan 

pendengaran +

Tidak ada 

benjolan dan 

tidak ada 

pembesaran 

kelenjar limfe

Bentuk 

merata, tidak 

ada lesi dan 

tidak ada 

benjolan

Secret tidak 

ada, sclera 

tidak icterus, 

dan 

conjungtiva 

tidak anemis

Pada saat 

pengkajian 

hidung bersih

Simetris, tidak 

ada secret, dan 

pendengaran 

baik

Tidak ada 

benjolan dan  

tidak ada 

pembesaran 

kelenjar limfe

Bentuk 

dan tidak ada 

benjolan

Secret tidak 

ada, sclera 

tidak icterus, 

dan 

conjungtiva 

tidak anemis

Pada saat 

pengkajian 

tidak 

ditemukan 

pilek dan 

hidung bersih

Simetris, tidak 

ada secret, dan 

pendengaran 

baik

Tidak ada 

benjolan dan  

tidak ada 

pembesaran 

kelenjar limfe

Simetris, bunyi 

tipis

Conjungtiva 

tidak anemis 

dan secret tidak 

ada

Pada saat 

pengkajian 

ditemukan 

adanya secret 

di hidung

Simetris, tidak 

ada secret, dan 

pendengaran 

baik

Tidak ada 

benjolan dan 

tidak ada 

pembesaran 

kelenjar limfe

Bentuk 
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9. Dada

10. Mulut dan 

Gigi

11. Abdomen

12. Tangan

13. Kaki

simetris, bunyi 

jantung dan 

paru normal

Mukosa bibir 

lembab, 

stomatitis -, 

gigi berish, 

utuh, dan tidak 

tampak tanda 

radang

Acites tidak 
ada dan tidak 
ada nyeri tekan

Tidak ada 
pembengkakan 
dan kekuatatan 
otot seimbang

tidak ada 
pembengkakan, 
turgor baik, 
kuku bersih 
dan kekuatan 
otot seimbang

simetris, bunyi 

jantung dan 

paru normal

Mukosa bibir 

lembab, gigi 

tampak bersih

Acites tidak 
ada dan tidak 
ada nyeri 
tekan

Tidak ada 

pembengkaka

n, bentuk

simetris dan 

kekuatan otot 

seimbang

Tidak ada 

Pembengkaka

n, turgor baik 

dan kekuatan 

simetris, bunyi 

jantung dan 

paru normal

Mukosa bibir 

lembab, gigi 

tampak bersih

Acites tidak 
ada dan tidak 
ada nyeri tekan

Tidak ada 
pembengkakan 
dan kekuatatan 
otot seimbang

tidak ada 

pembengkakan, 

turgor baik, 

kuku bersih 

jantung dan 

paru normal

Mukosa bibir 

lembab, 

tampak kotor 

berwarna 

kuning, gigi 

berlubang

Bentuk 

simetris, tidak 

buncit atau 

asidosis, 

kembung tidak 

ada, dan nyeri 

tekan tidak

Tidak ada 

pembengkakan, 

bentuk simetris 

dan kekuatan 

otot seimbang

Tidak ada 

pembengkakan 

dan kekuatan 

otot seimabng

simetris, tidak 

ada bunyi 

tambahan pada 

jantung dan 

pada paru 

terdengar ada 

suara ronkhi

Mukosa bibir 

lembab dan 

gigi tidak ada 

masalah

Asites tidak 

ada dan tidak 

ada nyeri tekan

Tidak ada 

pembengkakan, 

bentuk simetris 

dan kekuatan 

otot seimbang

Bentuk 

simetris dan 

kekuatan otot 

seimbang serta 
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otot seimbang dan kekuatan 

otot seimbang

tidak ada 

pembangkakan

II. ANALISA DATA
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No Data Diagnosa Keperawatan

1

2

Data Subjektif :

□ Ibu Up mengatakan An Sf sering terkena batuk 

pilek, sebulan bisa sekali. 

□ Saat dikaji, menurut Ibu Up An Sf satu minggu 

yang lalu batu pilek namun sekarang sudah mulai 

membaik tapi batuknya masih ada.

□ Ibu mengatakan kalau batuk obatnya beli di 

    toko obat.

□ Ketika ditanya pengertian, penyebab, tanda/gejala 

dan cara perawatan ISPA, keluarga mengatakan 

tidak terlalu paham/tahu. Selama ini ibu belum 

memanfaatkan obat-obatan tradisional. 

□ Ibu mengatakan kalau ISPA bisa sembuh dengan 

dirinya. Akan tetapi ISPA yang diderita anaknya 

tidak sembuh baru dibawa ke pelayanan kesehatan 

yaitu                       Puskesmas

Data Objektif

□ Pada pemeriksaan fisik masih terdengan ronchi

□ Kadang/sesekali keluar secret dari hidung, dimana 

ibu terlihat berusaha untuk membuang secret 

dengan memencet hidung An Sf

□ Suhu tubuh 36, 8˚C. 

□ Pernafasan 24 x/menit

Data Subjektif

☻Ibu Up mengatakan An Sf berat badannya susah 

naik, badannya kurus, malas makan, jika mau 

makan hanya 

    dapat menghabiskan sekitar 10 sendok dalam 1 

    porsi/piring. 

Tidak efektifnya bersihan 

jalan nafas pada keluarga Bp 

Atm khususnya An Sf b.d 

KMK merawat anggota 

keluarga dengan ISPA

Pemenuhan nutrisi kurang 

dari kebutuhan tubuh pada 

keluarga Bp Atm khususnya 

An Sf b.d KMK merawat 

anggota keluarga dengan 
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3

☻Ibu Up juga mengatakan An Sf susah makan nasi, 

lebih suka jajan berupa snack dan coklat

☻Ibu Up mengatakan dalam mengolah sayur dengan 

cara dipotong dulu baru dicuci,

☻Ibu Up juga mengatakan tidak tahu berat badan 

normal harus berapa pada An Sf. Ketika ditanya 

tentang pengertian, penyebab, tanda/gejala serta cara 

perawatan kurang gizi, Ibu Up mengatakan tidak 

begitu tahu/paham

Data Objektif

☻Pada saat An Sf tidak mau makan, Ibu Up langsung 

    memberhentikannya tanpa ada  bujukan

☻Pada pemeriksaan fisik BB = 13 Kg, 

☻TB =  105 cm

☻Rambut jarang dan tipis 

☻Postur tubuhnya kecil

Data Subjektif

☺Ibu Up mengatakan sering pusing pada pagi hari, 

    dirasakan pada waktu jongkok lalu bangun/berdiri. 

☺Ketika ditanya tentang keluhan/penyakit yang yang 

dirasakan, Ibu Up mengatakan itu hal biasa dan ia 

biasa darah rendah, tetapi tidak tahu penyebabnya. 

☺Ibu Up juga mengatakan akhir-akhir ini jarang tidur 

    siang, tidur malam kadang sampai sampai 23.00, 

    disebabkan banyak pekerjaan rumah tangga. 

☺Ketika ditanya tentang Hipotensi dan cara mencegah 

    serta perawatannya, ibu Up mengatakan tidak begitu 

    paham/tahu

Data Objektif

☺Pada saat pemeriksaan fisik didapatkan TD 90/60 

kurang gizi

Gangguan perfusi jaringan 

pada keluarga Bp Atm

khususnya Ibu Up b.d KMK 

merawat anggota keluarga 

dengan Hipotensi
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4

5

    mmHg

☺Wajah nampak pucat  

☺Kelihatan kurang bersemangat. 

Data Subjektif

♣ Ibu Up mengatakan kalau An Sn malas sikat gigi 

(satu kali dalam sehari) dan suka jajan yang manis 

seperti 

    coklat dan permen. 

♣ Ibu Up juga mengatakan An Sn, pernah sakit gigi, 

bila sakit gigi An Sn rewel. 

♣ Ketika ditanya tentang pengertian, penyebab, 

    tanda/gejala dan cara percegahan dan perawatan , Ibu 

    Up mengatakan pernah dengar namun tidak begitu 

    paham cara membersihakan dan merawat gigi dengan 

    benar

Data Objektif

♣ Gigi An Sn terlihat kotor

♣ Nampak kuning

♣ Gigi geraham berlubang. 

Data Subjektif

☼ Bp Atm mengatakan satu minggu yang lalu merasa

     sakit/nyeri ulu hati, kadang mual dan mau muntah,

     sehingga menyebabkan malas makan/tidak ada nafsu 

     makan.

☼ Bp Atm juga mengatakan minggu lalu itu terlalu 

sibuk sampai makan tidak teratur bahkan lupa makan  

siang. Sakitnya terasa parah kalau minum kopi atau   

makan yang pedas. 

☼ Ketika ditanya penyebab, tanda/gejala, dan cara

     perawatan, Bp Atm  mengatakan tidak betigu 

Defisit perawatan diri (gigi) 

pada keluarga Bp Atm

khususnya An Sn b.d KMK 

merawat anggota keluarga 

dengan karies gigi

Resiko pemenuhan nutrisi 

kurang dari kebutuhan pada 

keuarga Bp Atm khususnya 

Bp Atm b.d KMK merawat 

anggota keluarga dengan 

gastritis/maag
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     tahu/paham 

Data Objektif

☼ Nyeri ulu hati tidak dirasakan lagi 

III. SCORING/PEMBOBOTAN DAN PENENTUAN PRIORITAS MASALAH

A. Scoring/Pembobotan
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1. Pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada keluarga Bp Atm khususnya An Sf   

b.d KMK merawat anggota keluarga dengan kurang gizi

No Kriteria Score Pembenaran

1

2

3

4

Sifat Maslah

□ Aktual

Kemungkinan 

Masalah Untuk di 

Ubah

□ Mudah

Potensial Masalah 

Untuk di Cegah

□ Tinggi

Menonjolnya 

Masalah

□ Masalah Segera

   di Atasi 

3 / 3 X 1 = 1

2 / 2 X 2 = 2

3 / 3 X 1 = 1

2 / 2 X 1 = 1

Masalah sudah terjadi, jika tidak 

tahu cara perawatannya dapat 

mengakibatkan munculnya 

penyakit lain

Keluarga terutama Ibu Up

mengetahui tentang kurang gizi 

dan cara perawatannya. Ibu Up

ingin mengetetahui tentang cara 

meningkatkan nafsu makan anak 

Sf. pelayanan kesehatan tidak 

terlalu jauh dan mudah 

dijangkau

Masalah dapat dicegah agar 

tidak berlanjut. Tindakan 

keluarga dengan memberikan 

menu seimbang bagi balita dapat 

memenuhi kebutuhan gizi bagi 

balita. Keluarga mempunyai 

motivasi untuk mengatasinya

Keluarga merasa berat badan 

anaknya harus dinaikkan. 

Keluraga merasa nafsu makan 

anaknya jadi masalah

Total 5

2. Tidak efektifnya bersihan jalan nafas pada keluarga Bp Atm khususnya An Sf b.d 

    KMK merawat anggota keluarga dengan ISPA
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No Kriteria Score Pembenaran

1

2

3

4

Sifat Maslah

□ Aktual

Kemungkinan 

Masalah Untuk di 

Ubah

□ Mudah

Potensial Masalah 

Untuk di Cegah

□ Tinggi

Menonjolnya 

Masalah

□ Masalah ada 

   tapi tidak perlu   

   ditangani segera

   

3 / 3 X 1 = 1

2 / 2 X 2 = 2

3 / 3 X 1 = 1

1 / 2 X 1 = 1/2

Batuk dirasakan satu minggu 

yang lalu, jika tidak segera 

ditangani dapat mengakibatkan 

munculnya penyakit lain seperti 

infeksi saluran nafas kronik

Ibu Up mau tahu tentang batuk 

pilek dan perawatannya. Bahan-

bahan untuk obat tradisional 

mudah didapat dan pelayanan 

kesehatan tidak terlalu jauh serta 

mudah dijangkau

Masalah dapat dicegah agar 

tidak berlanjut. Mengingat Ibu 

Up ada motivasi yang kuat 

mengatasi masalah

Keluarga merasakan batuk pilek 

An F menjadi masalah

Total 4 1/2

3. Gangguan perfusi jaringan pada keluarga Bp Atm khususnya Ibu Up b.d KMK 

    merawat anggota keluarga dengan Hipotensi
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No Kriteria Score Pembenaran

1

2

3

4

Sifat Maslah

□ Aktual

Kemungkinan 

Masalah Untuk di 

Ubah

□ Mudah

Potensial Masalah

Untuk di Cegah

□ Cukup

Menonjolnya 

Masalah

□ Dirasakan  Tapi 

    tidak perlu segera         

   ditangani

   

3 / 3 X 1 = 1

2 / 2 X 2 = 2

2 / 3 X 1 = 2/3

1 / 2 X 1 = 1/2

Masalah sedang menyerang Ibu 

Up dan jika hal ini tidak segera 

ditangani dapat mengakibatkan 

gangguan pada organ vital 

seperti jantung dan ginjal

Keluarga Bp Atm mempunyai 

kemauan dalam merawat Ibu Up

dengan hipotensi. Bahan-bahan 

untuk obat tradisional mudah 

didapat dan pelayanan kesehatan 

tidak terlalu jauh serta mudah 

dijangkau

Masalah hipotensi yang dialami 

Ibu Up masih dikatakan sedang 

dan keluarga ada motivasi yang 

kuat  mengatasi dan merawat 

Ibu Up

Keluarga menyadari ada 

masalah tapi tidak perlu segera 

ditangani

Total 3 7/6

4. Defisit perawatan diri (gigi) pada keluarga Bp Atm khususnya An Sn b.d KMK 

    merawat anggota keluarga dengan karies gigi
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No Kriteria Score Pembenaran

1

2

3

4

Sifat Maslah

□ Aktual

Kemungkinan 

Masalah Untuk di 

Ubah

□ Sebagian

Potensial Masalah 

Untuk di Cegah

□ Cukup

Menonjolnya 

Masalah

□ Masalah 

    Segera diatasi

3 / 3 X 1 = 1

1 / 2 X 2 = 1

2 / 3 X 1 = 2/3

2 / 2 X 1 = 2

Masalah sedang menyerang An 

Sn, jika hal ini tidak segera 

ditangani dapat mengakibatkan 

masalah lain seperti menyerang 

saraf dan matan 

Pengetahuan keluarga tentang 

masalah karies gigi sudah 

mengerti dan tahu. Pelayanan 

kesehatan tidak terlalu jauh serta 

mudah dijangkau

Keluarga tahu cara mengatasi 

dengan berobat dan membeli 

obat serta membuat obat 

tradisional yang mudah didapat 

Keluarga menyadari ada 

masalah tapi tidak perlu segera 

ditangani

Total 3 2/3

5.   Risiko pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan pada keuarga Bp Atm khususnya Bp 

Atm b.d KMK merawat anggota keluarga dengan gastritis/maag
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No Kriteria Score Pembenaran

1

2

3

4

Sifat Maslah

□ Risiko

Kemungkinan 

Masalah Untuk di 

Ubah

□ Sebagian

Potensial Masalah 

Untuk di Cegah

□ Tinggi

Menonjolnya 

Masalah

□ Di rasakan, namun 

   tidak perlu  segera 

   diatasi

2 / 3 X 1 = 2/3

1 / 2 X 2 = 1

3 / 3 X 1 = 1

1 / 2 X 1 = 1/2

- Masalah sedang tidak terjadi  

- Masalah pernah terjadi (maag)

- Bila tidak di atasi, maka dapat 

   mengakibatkan gangguan 

   saluran cerna

    

-  Motivasi keluarga untuk

    mengatasi masalah maag 

    gastritis

-  Melakukan chek kesehatan ke    

    puskesmas terdekat

- Saat ini tanda-tanda 

maag/gastritis tidak ada

- Pola makan dan istirahat 

seperti biasa

Keluarga menyadari ada 

masalah tapi tidak perlu segera 

ditangani, karena bila istirahat 

maka sakitnya hilang

Total 3 1/6

B. Prioritas Masalah

1. Pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada keluarga Bp Atm

khususnya 
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An Sf b.d KMK merawat anggota keluarga dengan kurang gizi

2.   Tidak efektifnya bersihan jalan nafas pada keluarga Bp Atm khususnya An Sf 

b.d KMK merawat anggota keluarga dengan ISPA

3.   Gangguan perfusi jaringan pada keluarga Bp Atm khususnya Ibu Up b.d KMK 

merawat anggota keluarga dengan Hipotensi

4.   Defisit perawatan diri (gigi) pada keluarga Bp Atm khususnya An Sn b.d KMK 

merawat anggota keluarga dengan karies gigi

5.   Resiko pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan pada keuarga Bp Atm

khususnya Bp Atm b.d KMK merawat anggota keluarga dengan gastritis/maag



file restricted by erwin_xjo@yahoo.com, full vertion only Rp. 50.000,- sent email and payment 24

RENCANA KEPERAWATAN KEPERAWATAN KELUARGA

1. Pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada keluarga Bp Atm khususnya  An Sf  b.d KMK merawat anggota keluarga dengan 

kurang gizi

NO.
DIAGNOSA 

KEPERAWATAN

TUJUAN KRITERIA EVALUASI

RENCANA INTERVENSIJANGKA 

PANJANG
JANGKA PENDEK KRITERIA STANDAR

1. Pemenuhan nutrisi 
kurang  dari 
kebutuhan pada 
keluarga Bapak Atm
khususnya An.Sf
berhubungan dengan 
ketidakmampuan 
keluarga merawat 
anggota keluarga 
dengan kurang gizi

Setelah 
tindakan 
keperawatan
selama 2 kali 
kunjungan 
tidak terjadi 
gangguan 
nutrisi kurang 
dari kebutuhan 
pada An.Sf

1.   Setelah pertemuan selama 
1x45 menit keluarga / 
lansia mampu mengenal 
masalah kurang gizi
1.1. Menyebutkan 

pengertian kurang gizi

1.2. Menyebutkan macam/ 
jenis kurang gizi

Respon verbal

Respon verbal

Kurang gizi adalah tidak 
cukupnya nutrisi yang ada 
untuk memenuhi 
kebutuhan pertumbuhan 
dan perkembangan tubuh

Jenis kurang gizi ada 3
yaitu:
1. Kurang Energi Protein 

Ringan, 

2. Kurang Energi Protein 
Sedang, 

3. Kurang Energi Protein 
Berat

1.1.1. Diskusikan dengan 
keluarga tentang pengertian 
kurang gizi

1.1.2. Beri kesempatan keluarga 
untuk bertanya

1.1.3. Evaluasi kembali 
penjelasan yang sudah 
diberikan

1.1.4. Beri reinforcement positif 
atas usaha keluarga 
menjelaskan kembali.

1.2.1. Diskusikan dengan 
keluarga tentang jenis 
kurang gizi

1.2.2. Beri kesempatan keluarga 
untuk bertanya

1.2.3. Tanyakan kembali pada 
keluarga tentang jenis 
gastritis

1.2.4. Beri renforcement positif 
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1.3. Menyebutkan 
penyebab kurang gizi

1.4. Menyebutkan tanda 
dan gejala kurang gizi

Respon verbal

Respon verbal

Keluarga dapat 
menyebutkan 4 dari 6
penyebab gastritis

1. Jarak antara usia 
kakak dan adik 
yang terlalu dekat. 

2. Anak yang mulai 
bisa berjalan 
mudah terkena 
infeksi atau juga 
tertular oleh 
penyakit 

3. Lingkungan yang 
kurang bersih, 

4. Kurangnya 
pengetahuan 
orang tua 
terutama ibu 
mengenai gizi. 

5. Kondisi sosial 
ekonomi keluarga 
yang sulit. 

6. Adanya penyakit 
bawaan yang 
memaksa anak 
harus dirawat. 

Keluarga menyebutkan 2 
dari 3 tandakurang gizi:

- berat badan anak 
dibawah normal. 

- wajah menjadi 
pucat, 

- warna rambut 
berubah agak 
kemerahan

1.3.1. Diskusikan dengan 
keluarga tentang penyebab 
kurang gizi

1.3.2. Beri kesempatan keluarga 
untuk bertanya

1.3.3. Tanyakan kembali 
penyebab gastritis kepada 
keluarga

1.3.4. Beri reinforcement positif 

1.4.1. Diskusikan dengan 
keluarga tentang tanda dan 
gejala dari kurang gizi

1.4.2. beri kesempatan pada 
keluarga untuk bertanya

1.4.3. Evaluasi kembali tentang 
tanda dan gejala yang telah 
didiskusikan

1.4.4. Beri reinforcement positif 
atas jawaban yang benar
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1.5. Mampu 
mengidentifikasi 
anggota keluarga 
yang mengalami 
kurang gizi

2. Memutuskan untuk 
merawat anggota keluarga 
yang mengalami kurang 
gizi
2.1. Keluarga mampu 

menyebutkan akibat 
maag bila tidak 
ditangani dengan baik

2.2. Keluarga mampu 
mengambil keputusan 
untuk mengatasi 
anggota keluarga 
yang mengalami 
kurang gizi

Respon verbal

Respon verbal

Respon verbal

Menyebutkan anggota 
keluarga yang mengalami 
kurang gizi seperti tanda 
dan gejala diatas

Keluarga dapat 
menyebutkan 2 dari 4 
akibat kurang gizi bila 
tidak diatasi
- Pertumbuhan tubuh 

terganggu 
- Mudah sekali terkena 

penyakit
- Sulit sembuh kalau 

sakit
- Perkembangan 

intelegensi anak
terganggu

Keputusan keluarga untuk 
merawat dan mengatasi 
masalah kurang gizi

1.5.1. Diskusikan dengan enggota 
keluarga yang mempunyai 
tanda dan gejala diatas.

1.5.2. Motivasi keluarga untuk 
memeriksakan penyakit 
tersebut.

2.1.1. Diskusikan dengan dengan 
keluarga tentang akibat bila 
kurang gizi tidak diatasi

2.1.2. Beri kesempatan pada 
keluarga untuk bertanya 
bila ada yang belum jelas

2.1.1. Beri reinforcement positif 
pada keluarga

2.2.1. Motivasi keluarga untuk 
mengatasi masalah yang 
dihadapi

2.2.2. Beri reinforcement positif 
atas keputusan yang 
diambil keluarga
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3. Keluarga mampu merawat 
anggota keluarga dengan 
kurang gizi
3.1. Menyebutkan cara 

pencegahan 
timbulnya kurang gizi

4. Keluarga mampu 
memodifikasi lingkungan:
4.1. Menyebutkan cara-

cara modifikasi 
lingkungan untuk 
mengatasi masalah 
kurang gizi

4.2. Mampu menyebutkan 
pentingnya dukungan 
keluarga untuk 
memotivasi

Respon verbal

Respon 
psikomotor

Respon verbal

Keluarga dapat 
menyebutkan 3 dari 4 cara 
pencegahan kurang gizi:
- Makan teratur
- Memberikan makanan 

yang kualitas dan 
kuantitas yang baik 
yang mengandung zat 
gizi (protein, 
karbohidrat, zat besi, 
dan mineral)

- Menghindari makan 
yang mengndung 
kafein, dan pengawet

- Mengobati bila ada 
penyakit penyerta

Cara memodifikasi 
lingkungan mengatasi 
masalah kurang gizi
- Makan bersama tiap 

hari
- Lingkungan nyaman 

dan bersih

Pentingnya dukungan
anggota keluarga untuk 
mencegah kurang gizi
dengan mencoba makan 
bersama dan makan teratur, 
saling bekerjasama 
menciptakan lingkungan 
yang nyaman dan bersih 

3.1.1. Diskusikan dengan 
keluarga tentang cara 
pencegahan kurang gizi

3.1.2. Beri kesempatan keluarga 
untuk bertanya

3.1.3. Tanyakan kembali pada 
keluarga tantang cara 
pencegahan kurang gizi

3.1.4. Beri reinforcement positif 
pada keluarga

4.1.1. Diskusikan bersama 
keluarga cara memodifikasi 
lingkungan

4.1.2. Beri kesempatan keluarga 
untuk bertanya

4.1.3. Tanya kembali tentang cara 
modifikasi lingkungan

4.1.4. Beri reinforcement positif

4.2.1. Diskusikan bersama 
keluarga tentang 
pentingnya support system

4.2.2. Tanyakan kembali cara 
memberi dukungan untuk 
mencegah kurang gizi

4.2.3. Beri reinforcement positif.
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5. Keluarga mampu 
memanfaatkan fasilitas 
kesehatan yang ada untuk 
mengatasi masalah kurang 
gizi:
5.1. Mampu menyebutkan 

manfaat fasilitas 
pelayanan kesehatan

5.2. Keluarga mampu 
membawa anggota 
keluarga yang kurang 
gizi ke fasilitas 
kesehatan

Respon verbal

Respon afektif

Manfaat fasilitas 
kesehatan: sebagai sarana 
untuk pemeriksaan, 
perawatan/pengobatan, 
sebagai sarana untuk 
mendapatkan informasi 
yang akurat dan tepat 
untuk mengatasi masalah 
kurang gizi

Keluarga mengatakan akan 
membawa anggota 
keluarga yang kurang gizi
ke fasilitas pelayanan 
kesehatan: Puskesmas, 
dokter praktek, RS

5.1.1. Diskusikan bersama 
keluarga tentang manfaat 
fasilitas kesehatan

5.1.2. Beri kesempatan keluarga 
untuk mengulangi dan beri 
pujian atas jawaban yang 
benar

5.2.1. Diskusikan dengan 
keluarga tentang fasilitas 
pelayanan kesehatan yang 
dapat dimanfaatkan sesuai 
kemampuan keluarga

5.2.2. Motivasi keluarga untuk 
membawa anggota 
keluarga yang mengalami 
kurang gizi ke fasilitas 
pelayanan kesehatan

5.2.3. Beri reinforcement positif 
pada keluarga atas usaha 
yang telah dilakukan
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2.   Tidak efektifnya bersihan jalan nafas pada keluarga Bp Atm  khususnya An Sf  b.d KMK merawat anggota keluarga dengan ISPA

NO DIAGNOSA
TUJUAN KRITERIA EVALUASI

RENCANA INTERVENSI
JANGKA 

PANJANG
JANGKA PENDEK KRITERIA STANDAR

1 Tidak efektifnya 
bersihan jalan napas 
pd klg Bp.Atm 
khususnya An. Sf b.d 
KMK dalam merawat 
anggota keluarga 
dengan ISPA

Setelah 
dilakukan 
tindakan 
keperawatan 
dalam 1 mg 
bersihan jalan 
napas pd an Sf 
bersih kembali

Setelah pertemuan 3x45 mnt 
keluarga dapat:
1. mengenal masalah yaitu 

dengan:
 menyebutkan 

pengertian ISPA

 Menyebutkan 
penyebab ISPA

 Menyebutkan tanda 
dan gejala ISPA, 
menurut jenis ISPA

Respon verbal

Respon verbal

Respon verbal

ISPA adalah penyakit 
saluran pernapasan akut 
yang disebut juga batuk 
pilek dan dapat terjadi 
pada siapa saja

Keluarga dapat 
menyebutkan 3 dari 5 
penyebab ISPA:
1. Tertular penderita lain

belum immunisasi 
lengkap

3. kurang gizi
4. lingkungan yang tdk 

sehat
5. kebiasaan jajan yang

kurang baik

Tanda dan gejala ISPA:
1. ISPA ringan : batuk, 

pilek terkadang disertai 
demam

2. ISPA sedang: Batuk 
pilek napas cepat (anak 
umur 2-12 bln: > 
50x/mnt. Anak umur 1-
5 thn > 40x/mnt)

3. ISPA berat: batuk, 
pilek sesak napas

1. Diskusikan bersama keluarga 
tentang pengertian ISPA

2. Motivasi keluarga unt 
mengulang kembali pengertian 
ISPA

3. Beri reinforcmen positif kepada 
keluarga

1. Diskusikan dengan keluarga 
tentang penyebab ISPA

2. Motivasi keluarga untuk
mengulang kembali

3. Beri reinforcmen positif kepada 
keluarga

1. Diskusikan dengan keluarga 
tentang tanda dan gejala ISPA

2. Motivasi keluarga unt 
mengulang kembali pengertian 
ISPA

3. Beri reinforcmen positif kepada 
keluarga

Not publish, for full version contact : erwin_xjo@yahoo.com



file restricted by erwin_xjo@yahoo.com, full vertion only Rp. 50.000,- sent email and payment 30

 Identifikasi masalah 
ISPA



2. Mengambil keputusan 
untuk mengatasi ISPA pd 
An. Sf dengan:

 Menyebutkan akibat 
lanjut jika ISPA tdk 
ditangani

 Memutuskan untuk
mengatasi masalah 
ISPA pada An.Sf

Respon verbal

Respon verbal

Respon verbal

Teridentifikasi masalah 
ISPA 
(tanda dan gejala yang 
dialami An. Sf termasuk 
ISPA ringan)

Klg menyebutkan 4 dari 6 
akibat jika ISPA tidak 
ditangani:
1. Daya tahan tubuh anak 

turun
2. pertumbuhan dan 

perkembangan tubuh 
terganggu

3. Menyebabkan penyakit 
paru

4. telinga mengeluarkan 
nanah (congean)

5. Biaya berobat jadi 
mahal

6. jika sesak napas anak 
terlambat ditolong, 
anak bisa meninggal

Keputusan klg untuk  
ISPA pada anak

1. Beri kesempatan keluarga untuk
menilai apakah ada anggota klg 
yang ISPA dan apakah tanda 
dan gejala ISPA ada pada 
anggota klg yang lain

2. Beri reinforcmen positif kepada 
keluarga

1. Diskusikan dengan klg akibat 
lanjut jika ISPA tidak ditangani

2. Motivasi klg untuk mengulang 
kembali

1. Tanyakan pada klg tentang 
keputusan   yang diambil setelah 
mengetahui akibat lanjut ISPA

2. Beri reinforcement positif 
kepada keluarga
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3. Keluarga dapat merawat 
anak dengan ISPA:
 Menyebutkan cara 

merawat anak dengan 
ISPA

 Menyebutkan cara 
menurunkan panas 
badan

 Menyebutkan cara 
menanggulangi batuk

Respon verbal

Respon verbal

Respon verbal

Keluarga dapat 
menyebutkan5 dari 7 cara 
merawat ISPA dirumah:
1. Istirahat yang cukup
2. Jika hidung tersumbat 

karena pilek bersihkan 
dengan sapu tangan 
yang bersih

3. Jika demam beri 
minum banyak, 
kompres dengan air 
biasa, beri obat penurun 
panas

4. Beri makanan bergizi
5. Jika anak batuk beri 

inhalasi tradisional
6. Untuk melegakan 

tenggorokan beri jeruk 
nipis tambah madu/ 
kecap

7. Beri obat tradisional
                    

Cara menurunkan panas:
1. Beri kompres air biasa 

pada ketiak dan lipatan 
paha

2. Gunakan pakaian tipis 
dan menyerap keringat

3. Beri minum banyak

Cara menangani batuk dan 
lendir yang banyak:
1. beri inhalasi tradisional 
2. beri perasan jeruk nipis 

dan madu
3. menepuk punggung unt 

mengeluarkan lendir

1. Diskusikan dengan keluarga 
cara merawat ISPA di rumah

2. Motivasi keluarga untuk  
mengulang kembali

3. Beri reinforcmen positif kepada        
keluarga

1. Diskusikan dengan keluarga 
cara mengatasi anak batuk dan 
banyak lendir

2. Motivasi keluarga unt  
mengulang kembali

3. Beri reinforcmen positif kepada        
keluarga

1. Diskusikan dengan keluarga
cara membersihkan hidung

2. Beri kesempatan klg untuk 
mengulang.
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 Menyebutkan cara 
membersihkan hidung 
tersumbat

4. Memodifikasi lingkungan 
untuk mencegah ISPA:
4.1   Menyebutkan cara 

Memodifikasi
ingkungan untuk 
mencegah dan 
merawat ISPA

4.2. Melakukan tindakan 
untuk mencegah 
dampak llingkungan 
yang menyebabkan 
ISPA

Respon verbal

Respon verbal
Perilaku

Respon verbal

bersihkan hidung anak 
dengan tisu dan tidak 
membuang ingus anak 
terlalu kuat

Keluarga menyebutkan 4 
dari 6 lingkungan rumah 
yang sehat untuk 
mencegah ISPA: 

1. Rumah dan 
lingkungan bersih

2. penerangan dari 
sinar mata hari 
yang cukup dan 
pertukaran udara 
yang cukup, yaitu 
dengan cara 
membuka jendela 
tiap hari

3. hindari 
menghisap debu 
dan asap 
rokokatau asap 
dapur

4. usahakan rumah 
tidak lembab

5. mencuci tangan 
sebelum dan 
sesudah makan

6. tidak membuang 
sampah 
sembarangan

1. motivasi keluarga untuk 
menciptakan lingkungan yang 
sehat untuk mencegah ISPA 

2. Lakukan kunjungan tak 
terencana 

3. Beri reinforcemen positif kepada        
keluarga

1. Diskusikan dengan keluarga 
tentang criteria rumah sehat

2. Motivasi keluarga untuk  
mengulang kembali

3. Beri reinforcmen positif kepada        
keluarga
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5. keluarga dapat 
menggunakan fasilitas 
kesehatan untuk membawa 
An.Sf dengan ISPA

5.1 menyebutkan manfaat 
fasilitas kesehatan

5.2 memanfaatkan fasilitas 
kesehatan 

Perilaku Keluarga mengetahui 
manfaat fasilitas kesehatan 
:

1. Memberikan 
pendidikan 
kesehatan tentang 
cara merawat 
anak dengan 
ISPA dan cara 
pencegahanya

2. memberikan 
pengobatan pada 
anak yang 
mengalami ISPA

keluarga mau membawa 
anaknya ke pasilitas 
kesehatan

1. Diskusikan dengan keluarga 
tentang fasilitas kesehatan

2. Motivasi keluarga untuk  
mengulang kembali

3. Beri reinforcemen positif 
kepada  keluarga

1. Motivasi keluarga untuk 
memanfaatkan fasilitas 
kesehatan

2. Beri reinforcemen positif 
kepada        keluarga
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3. Gangguan perfusi jaringan pada keluarga Bp Atm  khususnya Ibu Up  b.d KMK merawat anggota keluarga dengan Hipotensi
NO

DIAGNOSA 
TUJUAN KRITERIA EVALUASI

RENCANA INTERVENSIJANGKA 
PENDEK

JANGKA PANJANG KRITERIA STANDAR

1 Gangguan perfusi 
jaringan pada keluarga 
Bp Atm khususnya Ibu 
Up b.d. ketidak 
mampuan keluarga 
merawat anggota 
keluarga dengan 
hipotensi

Setelah 
dilakukan 
pertemuan 
sebanyak 2 kali 
kunjungan, 
gangguan 
perfusi jaringan 
tidak terjadi

1. Setelah dilakukan 
pertemuan sebanyak 1 x 
45 menit, keluarga mampu 
mengenal masalah 
hipotensi, dengan cara :

- Menyebutkan 
pengertian hipotensi 
(darah rendah)

Respon verbal Keluarga menyebutkan 
tekanan darah disebut 
rendah bila kurang dari 
95/65 mmHg

1. Diskusikan bersama keluarga 
apa yang diketahui keluarga 
mengenai pengertian hipotensi 
(darah rendah)

2. Berikan informasi kepada 
keluarga mengenai pengertian 
hipotensi (darah rendah) dengan 
menggunakan media lembar 
balik

3. Berikan kesempatan kepada
keluarga untuk bertanya tentang 
materi yang disampaikan

4. Berikan penjelasan ulang 
terhadap materi yang belum 
dimengerti

5. Motivasi keluarga untuk 
mengulang materi yang telah 
dijelaskan

6. Berikan reinforcement positif 
atas usaha keluarga

- Menyebutkan jenis-jenis 
hipotensi

Respon verbal Keluarga menyebutkan 
jenis-jenis hipotensi 
a. Hipotensi ringan : 

90-95 mmHg

1. Diskusikan bersama keluarga 
apa yang diketahui keluarga 
mengenai jenis-jenis hipotensi 
(darah rendah)

2. Berikan informasi kepada 
keluarga mengenai jenis-jenis 
hipotensi (darah rendah) dengan 
menggunakan media lembar 
balik
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b. Hipotensi sedang :
85-90 mmHg

c. Hipotensi berat :
< 850 mmHg

3. Berikan kesempatan kepada 
keluarga untuk bertanya tentang 
materi yang disampaikan

4. Berikan penjelasan ulang 
terhadap materi yang belum 
dimengerti

5. Motivasi keluarga untuk 
mengulang materi yang telah 
dijelaskan

6. Berikan reinforcement positif 
atas usaha keluarga

- Menyebutkan penyebab 
timbulnya hipotensi

Respon verbal Keluarga dapat 
menyebutkan 4 dari 7 
penyebab hiportensi, 
yaitu :
1. Sebagian besar tidak 

diketahui
2. Proses menua
3. Penyakit pembuluh 

darah
4. Kelainan hormon
5. Kelemahan fisik
6. Lingkungan stress
7. Penyakit gagal 

jantung kronis

1. Diskusikan bersama keluarga 
apa yang diketahui keluarga 
mengenai penyebab timbulnya 
masalah hipotensi (darah 
rendah)

2. Berikan informasi kepada 
keluarga mengenai penyebab 
timbulnya hipotensi (darah 
rendah) dengan menggunakan 
media lembar balik

3. Berikan kesempatan kepada 
keluarga untuk bertanya tentang 
materi yang disampaikan

4. Berikan penjelasan ulang 
terhadap materi yang belum 
dimengerti

5. Motivasi keluarga untuk 
mengulang materi yang telah 
dijelaskan

6. Berikan reinforcement positif 
atas usaha keluarga
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- Menyebutkan tanda dan 
gejala hipotensi

Respon verbal Keluarga dapat 
menyebutkan 3 dari 4 
tanda dan gejala 
hipotensi, yaitu :

1. Tekanan darah 
< 90/60 mmHg

2. Badan lemah

3. Jantung beredar-
debar

4. Mata suka 
berkunang-kunang

1. Diskusikan bersama keluarga 
apa yang diketahui keluarga 
mengenai tanda dan gejala 
hipotensi (darah rendah)

2. Berikan pujian kepada keluarga 
tetang pemahaman keluarga 
mengenai tanda yang benar

3. Berikan informasi kepada 
keluarga mengenai tanda dan 
gejala hipotensi (darah rendah) 
dengan menggunakan media 
lembar balik

4. Berikan kesempatan kepada 
keluarga untuk bertanya tentang 
materi yang disampaikan

5. Berikan penjelasan ulang 
terhadap materi yang belum 
dimengerti

6. Motivasi keluarga untuk 
mengulang materi yang telah 
dijelaskan

7. Berikan reinforcement positif 
atas usaha keluarga

- Mengidentifikasi anggota 
keluarga yang menderita 
hipotensi

Respon afektif Keluarga mengatakan 
ibu Up menderita 
penyakit hipotensi

1. Tanyakan kepada keluarga, 
adakah anggota keluarga yang 
mempunyai tanda dan gejala 
hipotensi

2. Berikan reinforcement positif 
atas apa yang telah 
dikemukakan keluarga yang 
tepat dan benar.
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2. Setelah dilakukan 
pertemuan sebanyak 1 x 
45 menit, keluarga mampu 
mengambil keputusan 
dalam merawat anggota 
keluarga dengan masalah 
kesehatan hipotensi 
dengan cara :

- Menyebutkan akibat 
hipotensi

Respon verbal Keluarga dapat 
menyebutkan 3 dari 4 
akibat hipotensi jika 
tidak diatasi, yaitu :

1. Penyakit jantung

2. Penyakit ginjal

3. Gangguan 
penglihatan

4. Stroke

1. Diskusikan bersama keluarga 
apa yang diketahui keluarga 
mengenai akibat hipotensi 
(darah rendah)

2. Berikan informasi kepada 
keluarga mengenai akibat 
hipotensi (darah rendah) dengan 
menggunakan media lembar 
balik

3. Berikan kesempatan kepada 
keluarga untuk bertanya tentang 
materi yang disampaikan

4. Berikan penjelasan ulang 
terhadap materi yang belum 
dimengerti

5. Motivasi keluarga untuk 
mengulang materi yang telah 
dijelaskan

6. Berikan reinforcement positif 
atas usaha keluarga

- Pengambilan putusan 
untuk merawat anggota 
keluarga dengan 
hipotensi

Respon afektif Keluarga mengatakan 
akan mengatasi penyakit 
hipotensi

1. Bantu keluarga untuk mengenal 
dan menyadari akan adanya 
masalah sesuai dengan materi 
yang telah diberikan

2. Bantu keluarga untuk 
memutuskan merawat anggota 
keluarga yang sakit hipotensi
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3. Setelah dilakukan 
pertemuan ke 3 sebanyak 1 
x 40 menit, keluarga 
mampu merawat anggota 
keluarga dengan masalah 
kesehatan hipotensi

- Menyebutkan cara 
pencegahan hipotensi

Respon verbal 
respon 
psikomotor

Keluarga dapat 
menyebutkan  4 cara 
pencegahan hiportensi, 
yaitu :

1. Memeriksakan 
tekanan darah secara 
teratur minimal 
sebulan sekali

2. Mengatur 
keseimbangan antara 
kerja, istirahat dan 
rekreasi

3. Olah raga secara 
teratur

4. Makan makanan 
yang dapat 
meningkatkan 
tekanan darah

1. Diskusikan bersama keluarga 
apa yang diketahui keluarga 
mengenai cara pencegahan 
hipotensi (darah rendah)

2. Berikan informasi kepada 
keluarga mengenai cara 
pencegahan hipotensi (darah 
rendah) dengan menggunakan 
media lembar balik

3. Berikan kesempatan kepada 
keluarga untuk bertanya tentang 
materi yang disampaikan

4. Berikan penjelasan ulang 
terhadap materi yang belum 
dimengerti

5. Motivasi keluarga untuk 
mengulang materi yang telah 
dijelaskan

6. Berikan reinforcement positif 
atas usaha keluarga

- Menyebutkan cara 
perawatan hipotensi

Respon verbal

Respon 
psikomotor

Keluarga dapat 
menyebutkan 4 cara 
perawatan hipotensi, 
yaitu :

1. Minum obat secara 
teratur (bila 
disebabkan oleh 
suatu penyakit, 
seperti gagal 
jantung)

2. Memodifikasi jenis 
makanan tinggi 
garam dan leyang 
dapat meningkatkan 

1. Dorong keluarga untuk 
menceritakan apa yang 
dilakukan saat ibu Up sakit 
hipotensi dan bagaimana 
hasilnya

2. Diskusikan cara perawatan 
hipotensi dengan menggunakan 
lembar balik

3. Berikan kesempatan kepada 
keluarga untuk bertanya tentang 
materi yang disampaikan

4. Berikan penjelasan ulang 
terhadap materi yang belum 
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tekanan darah

3. Hidup tenang dan 
teratur

4. Olah raga secara 
teratur

dimengerti

5. Motivasi keluarga untuk 
mengulang materi yang telah 
dijelaskan

6. Berikan reinforcement positif 
atas usaha keluarga

4. Setelah dilakukan 
pertemuan sebanyak 1 x 
45 menit, keluarga mampu 
memodifikasi lingkungan 
yang sesuai untuk 
penderita hipotensi dengan 
cara :

- Menyebutkan cara 
memodifikasi lingkungan 
untuk penderita hipotensi

Respon afektif Keluarga dapat 
menyebutkan  cara 
memodifikasi 
lingkungan yang sesuai 
untuk penderita 
hipotensi, yaitu :

1. Menciptakan 
lingkungan yang 
tenang

2. Bila penderita sudah 
mengalami 
pandangan kabur, 
ciptakan lingkungan 
rumah yang aman, 
pencahayaan cukup, 
lantai yang tidak 
licin, sediakan 
pegangan untuk 
berjalan, rumah 
tertata dengan baik.

1. Diskusikan bersama keluarga 
bagaimana cara memodifikasi 
lingkungan yang sesuai dengan 
penderita hipotensi (darah 
rendah)

2. Jelaskan kepada keluarga 
mengenai cara memodifikasi 
lingkungan untuk penderita 
hipotensi dengan menggunakan 
media lembar balik

3. Motivasi keluarga untuk 
menjelaskan kembali cara 
memodifikasi lingkungan untuk 
penderita hipotensi

4. Tanyakan kepada keluarga 
tentang materi yang belum 
dimengerti

5. berikan penjelasan ulang 
terhadap materi yang belum 
dimengerti

6. Berikan reinforcement positif 
atas usaha keluarga
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5. Setelah dilakukan 
pertemuan selama 1 x 45 
menit keluarga mampu 
menggunakan fasilitas 
kesehatan yang ada untuk 
melakukan pengobatan 
dan perawatan hipotensi 
dengan mampu :

- Menyebutkan tempat 
pelayanan kesehatan 
untuk dirujuk

Respon verbal Keluarga dapat 
menyebutkan fasilitas 
kesehatan yang dapat 
dikunjungi :
 Puskesmas
 Rumah Sakit
 Klinik Dokter

1. Diskusikan bersama keluarga 
mengenai fasilitas kesehatan 
yang ada disekitar tempat 
tinggal

2. Motivasi keluarga untuk 
mengulang fasilitas kesehatan 
yang dapat dikunjungi

3. Berikan reinforcement positif 
atas usaha keluarga

- Mengunjungi fasilitas 
pelayanan kesehatan 
untuk memeriksa 
penyakit hipotensi

Respon afektif Keluarga berniat 
mengunjungi pelayanan 
kesehatan untuk 
pemeriksaan dan 
pengobatan penyakit 
hipotensi

1. Motivasi keluarga untuk 
berkunjung ke fasilitas 
kesehatan

2. Berikan reinforcement terhadap 
kemampuan yang dicapai oleh 
keluarga untuk menggunakan 
fasilitas kesehatan pelayanan 
kesehatan


