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Optimalkan tumbuh kembang anak artinya :

� Pencapaian optimal pada setiap aspek tumbuh 
kembang        asah – asih – asuh  

� Pencapaian tergantung kesehatan dan tahapan 
tumbuh kembang          sangat individual pada tumbuh kembang          sangat individual pada 
masing- masing anak

� Setiap tahap merupakan periode kritis/peka untuk 
setiap aspek tumbuh kembang 



� FOKUS UTAMA : Pencegahan penyakit dan

mempertahankan kesehatan

MENJADI ACUAN DALAM

KEPERAWATAN ANAK



� Pengkajian menyeluruh

� Merumuskan masalah :
Nutrisi

Imunisasi

KeamananKeamanan

Perawatan gigi

Perkembangan

Sosialisasi

Disiplin/ pendidikan



� Menentukan tindakan (intervensi langsung/ 
merujuk)

� Pendekatan : pendidikan, bimbingan, 
preventifpreventif



�Pencegahan Primer :
� Promosi Kesehatan

� Pencegahan penyakit

� Pencegahan � Pencegahan 
kecelakaan



� Pencegahan sekunder : 
Saat anak sakit, agar tidak terjadi komplikasi 
perawat akan memberikan asuhan keperawatan 
langsunglangsung

� Pencegahan Tersier :
Agar anak tetap bisa berfungsi dalam 
ketidakmampuan



a. Perkembangan Psikoseksual ( Freud )
� Fase Oral ( 0-11 bulan)

� Fase Anal (1-3 tahun )

� Fase Falik (3-6 tahun )

b. Perkembangan Psikososial ( Erikson )b. Perkembangan Psikososial ( Erikson )
� Percaya vs tidak percaya (0-1 tahun)

� Otonomi vs rasa malu dan ragu-ragu (1-3 tahun )

� Inisiatif vs rasa bersalah (3-6 tahun) 



� Perkembangan kognitif berdasarkan pada
tahapan sensoris-motorik dan
praoperasional

1. Tahap sensoris-motorik ( 0-2tahun ) 1. Tahap sensoris-motorik ( 0-2tahun ) 

2. Tahap pra operasional ( 2-7 tahun )



1. Memenuhi kebutuhan anggota keluarga spt : 
rumah, ruang bermain, privasi, keamanan.

2. Mensosialisasikan anak

3. Mengintegrasikan anak yang baru sementara 
tetap memenuhi kebutuhan anak-anak laintetap memenuhi kebutuhan anak-anak lain

4. Mempertahankan hubungan yang sehat dalam 
keluarga dan di luar keluarga



� Masalah kesehatan fisik yang utama adalah penyakit-
penyakit menular yang lazim pada anak seperti : jatuh, 
luka bakar, keracunan, dan kecelakaan lain yang 
terjadi selama usia prasekolah

� Masalah kesehatan psikososial keluarga adalah � Masalah kesehatan psikososial keluarga adalah 
hubungan antar anggota keluarga

� Masalah kesehatan lain adalah persaingan diantara 
adik kakak, keluarga berencana, kebutuhan 
pertumbuhan dan perkembangan, pengasuhan anak, 
dan masalah komunikasi keluarga



MEMBERDAYAKAN KELUARGA

� Menciptakan kesempatan dan cara bagi semua
anggota keluarga untuk menampilkan kemampuananggota keluarga untuk menampilkan kemampuan
dan keterampilan yang ada dan untuk mendapatkan
kemampuan dan keterampilan yang baru dan yang 
diperlukan



MEMPERKOKOH

� Interaksi perawat dan keluarga sedemikian rupa
sehingga keluarga dapat mempertahankan kontrol
kehidupannya dan aspek perubahan positif sebagaikehidupannya dan aspek perubahan positif sebagai
hasil dari asuhan keperawatan

� Keluarga mampu meningkatkan kekuatan, 
kemampuan, dan tindakan sendiri



�Pengumpulan data

�Klassifikasi data

�Validasi data�Validasi data

�Analisis data



�AKTUAL�AKTUAL

�RESIKO

�POTENSIAL



� Mengacu pada standart praktik asuhan keperawatan ibu
dan anak

� Fokus
� Individu
� Keluarga

• Ranah (domain) kriteria hasil :
1. Pengetahuan
2. Sikap
3. Tindakan



1. Perawat membantu anak & keluarga mencapai dan
mempertahankan kesehatan yang optimal

2. Perawat membantu keluarga untuk mencapai dan
mempertahankan fungsi keluarga dan keseimbangan
kebutuhan tumbuh kembang anggota keluarganyakebutuhan tumbuh kembang anggota keluarganya

3. Mengintervensi anak-keluarga yang beresiko
mencegah memberatnya masalah kesehatan & 
tumbuh kembang anak

4. Meningkatkan kondisi lingkungan yang bebas dari
bahaya, kondusif pada tumbuh kembang anak dan
penyembuhan penyakit



5. Mendeteksi perubahan status kesehatan & adanya
penyimpangan tumbuh kembang anak yang optimal

6. Memberikan perawatan dalam usaha penyelamatan
hidup



� Kegiatan yang terlibat dalam implementasi
� Pengkajian terus menerus (observasi)

� Perencanaan tindakan keperawatan

� Pendidikan kesehatan

� Berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab perawat � Berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab perawat 
profesional :
� Independensi

� Interdependensi

� dependensi



� Tipe tindakan :
� Tindakan diagnostik : wawancara dg klien, pemeriksaan 

fisik, pem. lab sederhana.

� Tindakan terapeutik : bertujuan untuk mengurangi, 
mencegah dan mengatasi masalah klienmencegah dan mengatasi masalah klien

� Tindakan edukatif : bertujuan mengubah perilaku klien 
dengan promosi kesehatan

� Tindakan merujuk : kemampuan perawat untuk 
mengambil keputusan klinik & kemampuan untuk 
melakukan kerjasama dengan tim kesehatan lainnya.



� Kegiatan yang memerlukan kerjasama dengan tim 
kesehatan lainnya



� Tindakan yang berhubungan dengan pelaksanaan 
rencana tindakan medis (tugas limpah )

� Misal : Dokter menuliskan “ perawatan kolostomi         
perawat mendefenisikan perawatan kolostomi 
berdasarkan kebutuhan klien, meliputi :berdasarkan kebutuhan klien, meliputi :
� Perawatan 2x sehari atau sewaktu-waktu apabila 

kantong bocor

� Melakukan perawatan kolostomi/ membersihkan 
kantong  dengan sabun dan air

� mengkaji tanda dan gejala iritasi pada kulit dan stoma



� Analisa : tujuan tercapai ?? Perlu modifikasi 
rencana perawatan ? Alternatif lain ??

� Evaluasi hasil (outcome) implementasi :

� Pengetahuan� Pengetahuan

� Tindakan

� Status kesehatan 

(Barton, Clark, & Baramee, 2004)



�Tuliskan 2 (dua) diagnosa 

keperawatan keluarga yang 
berkaitan dengan masalah berkaitan dengan masalah 
kesehatan anak/ balita ??


