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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Pada usia anak 4-6 tahun merupakan usia anak pra sekolah. Lembaga pra 

sekolah adalah lembaga pedidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan anak secara fisik maupun psikologis di luar lingkungan keluarga 

sebelum anak masuk ke jenjang pendidikan formal. Pada anak pra sekolah akan 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dengan bantuan 

dari lembaga pra sekolah yang mengajarkan tentang banyak hal yang memicu 

perkembangan anak pra sekolah. Maka dari itu kesehatan anak pra sekolah sangat 

penting untuk diperhatikan, agar proses perkembangan anak pra sekolah tidak 

terjadi gangguan,sehingga akan tercapai perkembangan yang baik secara optimal 

(Rita,2017) . 

Bukan hanya kesehatan anak pra sekolah yang diperhatikan, tetapi dari faktor 

lingkungan sekolah juga harus diperhatikan. Sekolah yang sehat akan menunjang 

proses perkembangan anak pra seolah berkembang secara optimal. Sekolah sehat 

adalah sekolah yang mampu menjaga lingkungan yang baik untuk meningkatkan 

derajat kesehatan anak didik, guru dan masyarakat lingkungan sekolah. Melalui 

upaya peningkatan kesehatan sekolah dapat mengoptimalkan pertumbuhan fisik 

dan mental serta perkembangan kecerdasan peserta didik (Deden,2012). 

Dilihat dari teori diatas tentang sekolah sehat meliputi kesehatan fisik, 

kesehatan sosial dan kesehatan psikis (Pawennari,2014). Menciptakan sekolah 

sehat juga memperlukan peran dari guru, orang tua peserta didik dan perawat 

kesehatan sekolah. Peran dari ketiga unsur ini sangatlah penting untuk 

meningkatkan derajat kesehatan perserta didik sekolah. 

 Pada data sekolah sehat di Indonesia sudah mencapai 77,32 % , untuk 

sekolah sehat yang terdata di wilayah Jawa Timur sebanyak 960 sekolah 

sehat.(Profil kesehatan Kemenkes,2017) Sedangkan data yang terdapat di Kota 

Malang hanya terdapat data penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat sebesar 

99,68 % (Profil DinKes Kota Malang,2016). 
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Dari penjelasan tentang sekolah sehat terdapat tiga aspek yaitu kesehatan 

fisik, kesehatan sosial dan kesehatan psikis. Tetapi jika tiga aspek tersebut tidak 

terpenuhi maka akan terjadi dampak menurunnya derajat kesehatan pada anak 

didik sekolah.Dampak dari menurunnya kesehatan fisik anak didik akan 

mengalami gangguan kesehatan misalnya sakit demam,flu,diare,dll. Dampak 

menurunnya kesehatan sosial misalnya adanya kekerasan sesama teman sekolah. 

Sedangkan dampak menurunnya kesehatan psikis misalnya anak didik menjadi 

stres atau trauma karena adanya gangguan dari teman (Ferry dan 

Makhfudli,2009). 

  Dari penjelasan diatas kami menawarkan sebuah solusi untuk mencegah 

masalah menurunnya derajat kesehatan sekolah yaitu dengan meningkatkan 

kesadaran pendidikan kesehatan, kesadaran melakukan pelayanan kesehatan di 

sekolah dan menjaga kesehatan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Bukan 

hanya itu saja dengan adanya asuhan keperawatan komunitas yang dilakukan oleh 

seorang perawat, juga akan membantu adanya peningkatan derajat keseharan anak 

pra sekolah (Ferry dan Makhfudli,2009). Maka dari itu saat melakukan pemilihan 

sekolah untuk dilakukannya asuhan keperawatn komunitas sekolah, pihak 

puskesmas memilih TK Muslimat Nu 30 Kelurahan Ciptomulyo Kota Malang 

dengan alasan bahwa TK tersebut sangat jarang dilakukan pemeriksaan kesehatan 

dan situasi TK tersebut sangat kurang dari tingkat derajat kesehatan sekolah.      

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pemberian asuhan keperawatan komunitas pada siswa di TK 

Muslimat NU 30 Kota Malang ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah memaparkan hasil Laporan Asuhan 

Keperawatan komunitas pada siswa TK Muslimat NU 30 Kota Malang.  
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1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat untuk siswa  

Siswa dapat mengerti tentang pentingnya hidup sehat dan dapat 

dipraktekkan di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun di 

rumah. 

1..4.2 Manfaat untuk Peneliti 

Peniliti dapat mengerti tentang tingkat kesehatan anak didik sekolah dan 

keaktifan masyarakat sekolah dalam meningkatkan derajat kesehatan sekolah. 

1.4.3 Manfaat untuk institusi 

Menambah referensi tambahan dalam hal Keperawatan komunitas 

sekolah dibidang kesehatan anak pra sekolah dan kesehatan sekolah. 

 


