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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Kesehatan Anak Pra Sekolah  

2.1.1 Definisi Pertumbuhan 

Pertumbuhan adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinilai yang berkaitan 

dengan masalah perubahan dalam besar,jumlah dan ukuran yang bisa diukur 

dengan satuan berat, satuan panjang, umur tulang, dan keseimbangan 

metabolik (Deden,2012). 

 

2.1.2 Definisi Perkembangan 

Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan 

fungsi tubuh yang lebih kompleks yang teratur.Di dalam perkembangan juga 

menyangkut proses diferensiasi sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ, dan 

sistem organ yang berkembang. Bukan hanya bagian tubuh yang berkembang, 

namun dalam hal perkembangan emosi, kecerdasan dan tingkah laku juga 

termasuk dalam proses perkembangan (Deden,2012). 

 

2.1.3 Pertumbuhan dan pekembangan anak usia pra sekolah 

  Pertumbuhan dan perkembangan seorang anak sangat dipengaruhi 

oleh beberapa aspek yaitu : 1) Keturunan 2) keadaan sebelum lahir 3) Gizi dan 

penyakit 4) Kondisi setelah lahir. Pada anak usia 4-6 tahun atau biasanya disebut 

dengan anak usia pra sekolah pertumbuhan dan perkembangannya sangat penting 

untuk diperhatikan. Dalam masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak antara lain : 1) Faktor 

genetik / bawaan 2) faktor lingkungan dan 3) Faktor Psikologis (Rita,2017) 

  Dari ketiga faktor diatas,penjelasannya adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Genetik/bawaan 
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Faktor genetik/bawaan adalah faktor yang diturunkan oleh kedua 

orangtuanya. Faktor tersebut identik dengan pembawaan sel yang dimulai 

dari pembuahan sel telur oleh sel jantan. Unsur-unsur di dalam struktur 

genetik inilah yang memprogamkan tumbuhnya sel tersebut di tubuh 

manusia. Gen inilah yang nantinya akan menentukan warna rambut, kulit, 

ukuran tubuh, jenis kelamin, kemampuan intelektual serta emosi (Rita,2017). 

Pada masa pembentukan sel ada beberapa faktor yang sangat 

berpengaruh pada proses pembentukan sel tersebut. Faktor tersebut adalah 

faktor penyimpangan yaitu ada tidaknya penyakit keturunan dari kedua orang 

tuanya. Faktor yang kedua adalah kondisi fisik dan psikologis ibu saat hamil. 

Dari dua faktor inilah yang nantinya akan mempengaruhi pembentukan 

sel.Jika ada faktor penyimpangan dan kondisi fisik dan psikologis ibu saat 

hamil tidak baik maka akan menggangu proses pertumbuhan dan 

perkembangan anak saat setelah lahir nanti (Rita,2017) 

2. Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan disini akan terbagi menjadi tiga bagian yaitu : 1) 

Faktor kesehatan anak 2) faktor lingkungan fisik 3) faktor lingkungan 

psikologis. Ketiga faktor tersebut akan sangat mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan anak.Penjelasan dari ketiga faktor tersebut sebagai berikut  

a. Faktor Kesehatan Anak 

Kesehatan anak sangat tergantung pada pemberian gizi 

seimbang. Asupan pada masa ini merupakan faktor yang penting 

dalam mendukung proses perkembangan anak. Dalam pemberian 

makanan gizi seimbang harus terpenuhi kandungan lengkap mulai 

dari karbohidrat,protein,lemak,vitamin,air dan mineral (Rita,2017) 

b. Faktor lingkungan Fisik 

Lingkungan fisik mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan 

geografi, sanitasi, serta keberihan rumah. Semuan kondisi 

lingkungan fisik ini sangat berpengaruh pada proses perkembangan 

anak pra sekolah. Adanya kondisi lingkungan yang aman, kondusif 

dan nyaman akan membuat anak didik belajar dengan secara 

optimal, sehingga anak didik akan memperoleh prestasi yang baik 
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dan berkembang dengan baik  

c. Faktor Psikologis 

Ada beberapa hal yang termasuk faktor psikologis yaitu : 

stimulasi, motivasi dalam mempelajari sesuatu, pola asuh dan kasih 

sayang dari kedua orang tua. Berikut adalah penjelasan dari masing – 

masing faktor psikologis : 

1) Stimulasi 

Anak yang mendapatkan stimulasi atau rangsangan 

yang terarah dan teratur, maka anak didik akan berkembang 

dengan baik. Bukan hanya perkembangan yang meningkat, 

tetapi anak didik akan cepat dalam mempelajari sesuatu 

dengan baik dan cepat. Stimulasi atau rangsangan itu bisa 

berupa ajaran baik yang diarahkan oleh seorang guru. 

(Rita,2017) 

2) Motivasi 

Anak yang mendapatkan motivasi atau dorongan yang  

baik dari orang tua maupun guru, akan memberikan hasil 

yang baik pada anak. Anak akan mempunyai semangat untuk 

mempelajari sesuatu di luar kenyamanannya dan akan 

membuat anak menjadi lebih berani mencoba hal baru, yang 

nantiya akan menghasilkan prestasi yang baik (Rita,2017) 

3) Pola Asuh dan Kasih sayang kedua orang tua 

Adanya pola asuh yang sesuai dengan usia anak dan 

kedua orang tua memberikan kasih sayang yang tidak 

berlebihan, maka nantiya akan menimbulkan 

perkembangan anak yang baik dan secara wajar. Jika 

Ada salah pola asuh dan tidak adanya pemberian kasih 

sayang kepada anak ( melakukan kekerasan pada anak), 

maka akan membuat anak menjadi trauma dan bisa 

menyebabkan tumbuh kembang anak menjadi 

terganggu (Rita,2017). 
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2.1.4 Peran TK terhadap perkembangan anak  

Peran pendidikan taman kanak-kanak yang baik tentunya harus 

memperhatikan beberapa faktor diatas yang menunjang tumbuh kembang 

anak didik. Pada pendidikan taman kanak-kanak diperlukan progam yang 

berpusat pada anak dan menunjang perkembangan anak. Bukan hanya itu saja 

di dalam pendidikan taman kanak-kanak harus berisikan progam kegiatan 

yang aktif dan interaktif, serta melibatkan dunia anak dan sekitarnya 

(Rita,2017) 

 

2.1.5 Peran perawat terhadap kesehatan anak pra sekolah  

Perawat adalah seorang tenaga kesehatan yang sudah berkompeten dalam 

hal dunia kesehatan khususnya didunia keperawatan. Perawat juga 

mempunyai peran penting dalam kesehatan anak. Peran perawat disini 

meliputi peran secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Empat 

peran tersebut sangatlah peting untuk dilakukan oleh seoarang perawat 

khusunya dibidang komunitas (James dan Robert,2014). 

Perawat yang berada di puskesmas wajib menjalankan progam kesehatan 

yang ditujukan kepada anak didik pra sekolah maupun sekolah. Di dalam 

melaksanakan progam tersebut, perawat bisa melakukan penjaringan 

kesehatan dan pengkajian kesehatan untuk mencari masalah kesehatan pada 

anak didik pra sekolah dan sekolah. Setelah perawat mengkaji hasil dari 

pemeriksaan kesehatan maka disitulah peran perawat dalam hal pendidikan 

kesehatan untuk melakukan promosi kesehatan yang bersangkutan dengan 

masalah kesehatan anak didik pra sekolah dan seklah tersebut. Hal ini jika 

dilakukan secara optimal maka kesehatan anak akan terpantau secara berkala 

dan derajat kesehatan anak akan selalu meningkat (James dan Robert,2014)     
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2.2 Kesehatan Sekolah 

2.2.1 Definisi Kesehatan 

Kesehatan menurut WHO adalah kondisi seseorang yang sehat secara 

fisik,mental dan sosial, dan keadaan yang bebas dari penyakit,cacat dan 

kelemahan (Pawennari,2014). Kesehatan menurut Kementrian Kesehatan 

adalah keadaan sehat bai secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi 

(UU No.36 Tahun 2009).Dari dua penjelasan tentang definisi kesehatan maka 

dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan sehat adalah kondisi yang sehat 

secara fisik,mental,sosial dan spiritual yang bertujuan untuk meningkatkan 

kehidupan yang produktif bagi setiap orang.  

 

2.2.2 Definisi Sekolah Sehat 

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).Menurut Departemen Kesehatan 

sekolah sehat adalah sekolah yang menyediakan akses kesehatan dan 

menerapkan kebijakan tentang praktik promosi kesehatan. Bukan hanya itu 

saja sekolah yang bisa dinyatakan sekolah sehat adalah sekolah yang 

mengikutsertakan para petugas kesehatan, guru, murid, orang tua anak didik, 

dan tokoh masyarakat dalam upaya untuk melakukan promosi kesehatan 

(Pawennari,2014). 

Dari dua penjelesan diatas maka dapat disimpulkan sekolah sehat adalah 

sekolah yang mempunyai akses kesehatan yang didukung oleh tenaga 

kesehatan, guru, murid, orang tua anak didik, dan tokoh masyarakat yang 

dapat melakukan promosi kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan 

derajat kesehatan warga sekolah khususnya anak didik sekolah yang dapat 

berstatus sehat secara fisik, mental,sosial, dan spiritual. Dari keempat aspek 

sehat maka anak didik sekolah dapat melakukan kegiatan yang produktif 



9 

 

disekolah sehingga anak didik dapat belajar dengan aman dan nyaman dan 

dapat meraih prestasi yang baik di sekolah. 

 

2.2.3 Tujuan Kesehatan sekolah 

Melakukan promosi kesehatan sekolah pasti mempunyai tujuan menuju 

sekolah sehat.Tujuan Kesehatan sekolah antara lain : 1) upaya peningkatan 

kesehatan dan pencegahan penyakit 2) Mengidentifikasi masalah kesehatan 

dan mencari upaya pemecahan masalah kesehatan 3) Memberikan pendidikan 

kesehatan tentang pola hidup yang lebih sehat kepada siswa dan keluarga 

sekolah (Deden,2012). 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka harus ada upaya untuk 

mewujudakn sekolah yang sehat dengan cara sebagai berikut : 

1.Pelayanan Kesehatan 

  2.Pendidikan Kesehatan 

  3.Penigkatan Kesehatan Lingkungan 

  4.Aktifitas latihan fisik 

  5.Pelayanan bimbingan dan konseling psikologis 

  6.Pemenuhan gizi baik warga sekolah 

  7.Pelayanan pekerja sosial 

  8.Tenaga promosi kesehatan 

  9.Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam peningkatan     

     Kesehatan sekolah. 

  Dari 9 upaya diatas maka sekolah sehat harus mempunyai akses 

kesehatan yang dapat melakukan dan mengerjakan tugas-tugas diatas.Akses 

kesehatan dasar sekolah yang wajib ada adalah adanya Usaha Kesehatan 

Sekolah atau biasa disebut dengn UKS (Deden,2012). 

 

2.3 Usaha Kesehatan Sekolah  

2.3.1 Definisi Usaha Kesehatan Sekolah  

 Kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan yang ditujukan kepada 

masyarakat sekolah, yaitu : anak didik, guru, dan karyawan sekolah lainnya ( 
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Deden,2012). Usaha kesehatan sekolah juga merupakan salah satu usaha 

kesehatan pokok yang dilaksanakan oleh puskesmas dan juga kesehatan 

masyarakat yang dijalankan di sekolah-sekolah dengan anak didik beserta 

lingkungan sekolahnya sebagai sasaran utama (Ferry dan Makhfudli,2009). 

Dari penejelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Usaha kesehatan 

Sekolah (UKS) adalah usaha kesehatan yang dilakuka di sekolah bekerja 

sama dengan pelayanan kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan warga sekolah dengan melalui beberapa 

progam kesehatan yang berguna untuk warga sekolah. 

 

2.3.2 Dasar Pelaksanaan UKS 

 a.Dasar Hukum Pelaksanaan UKS 

Undang-undang yang mendasari tentang pelaksanaan Usaha Kesehatan 

Sekolah adalah : 

1. UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 79 ayat 1 yang 

berbunyi, “Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk 

meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam 

lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat 

belajar,tumbuh,dan berkembang secara harmonis dan setinggi-

tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas”. 

2. UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

pasal 5 sampai dengan pasal 12. 

3. Kepmenkes No.1993 / Menkes / SK / VIII / 2004 tentang 

Kebijakan Naisonal Promosi Kesehatan. 

4. Kepmenkes No.1114 / Menkes / SK / VIII / 2005 tentang 

Pelaksanaan Promosi Kesehatan di daerah. 

 

2.3.3 Tujuan UKS 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekolah serta 

menciptakan lingkungan sekolah sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan 
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dan perkembangan anak secara optimal  dalam rangka mewujudakn Indonesia 

sehat (Deden,2012). 

 2.Tujuan Khusus 

Untuk mewujudakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekolah 

khususnya anak didik sekolah maka dilakukan tindakan antara lain : 

1. Menurunkan angka kesakitan di sekolah 

2. Meninkatkan kesehatan masyarakat sekolah khususnya anak 

didik sekolah baik secara fisik,menatl sosial dan spiritual  

3. Melaksanakan prinsip-prinsip hidup sehat 

4. Meningkatkan pengetahuan tentang pengaruh buruk dan 

bahaya narkotika, rokok, alkohol , dan obat berbahaya 

lainnya (Deden,2012). 

 

2.3.4 Sasaran UKS 

1.Sasaran UKS 

Untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

maka harus mempunyai sasaran pelaksanaan UKS. Sasaran pelaksanaan UKS  

adalah anak didik usia sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat menengah 

atas (Deden,2012). 

 2.Sasaran Pembinaan  

Usaha Kesehatan Sekolah mempunyai beberapa sasaran pembinaan 

antara lain : 

a. Peserta didik. 

b. Pembina UKS 

1. Pembina teknis (Guru dan petugas kesehatan). 

2. Pembina non teknis ( pengelola pendidikan dan karyawan 

sekolah). 

3. Sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. 

4. Lingkungan : 

1) Lingkungan sekolah. 

2) Lingkungan Keluarga. 

3) Lingkungan Masyarakat (Deden,2012). 
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2.3.5 Progam Pokok Usaha Kesehatan Sekolah 

Untuk meningkatkan derajat kesehatan sekolah maka perlua adanya 

beberapa progam yang harus dijalankan oleh Usaha Kesehatan 

Sekolah.Progam pokok tersebut dikenal dengan TRIAS UKS. Progam Trias 

UKS adalah : (1)Pendidikan kesehatan (2) Pelayanan kesehatan 

(3)Pembinaan lingkungan sekolah sehat (Ferry dan makhfudli,2009).  

Penjelasan tentang Trias UKS adalah sebagai berikut : 

1.Pedidikan Kesehatan  

Pendidikan kesehatan adalah usaha dasar yang dilaksanakan 

untuk membimbing peserta didik untuk bisa menanamkan hidup 

sehat sedini mungkin melalui kegiatan pembimbingan dan pelatihan 

yang diperlukan sesuai kebutuhan peserta didik untuk sekarang dan 

masa yang akan datang. Dari pengertian diatas maka dalam 

melaksanakan pendidikan kesehatan pasti ada tujuan pendidikan 

kesehatan.Tujuannya antara lain : (1) Peserta didik memiliki 

pengetahuan tentang hidup sehat (2) Peserta didik memiliki perilaku 

dan sikap hidup sehat (3) Peserta didik dapat memiliki kebiasaan 

hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari (4) Peserta didik dapat 

memiliki ketrampilan dalam melaksanakan perilaku hidup sehat (5) 

Perserta didik dapat memiliki pertumbungan dan perkembangan yang 

sesuai dengan usianya (Ferry dan Makhfudli,2009). 

Pendidikan kesehatan diberikan kedapa anak didik sekolah 

melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Pada kegiatan 

kurikuler pendidikan kesehatan mengajarkan tentang pentingnya 

hidup bersih dan sehat. Pendidikan kesehatan ini oleh pemerintah 

dimasukkan kedalam mata pelajaran sains yaitu kebersihan dan 

kesehatan pribadi, makanan bergizi, pendidikan kesehatan 

reproduksi, dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani (Ferry dan 

Makhfudli,2009). 

Sedangkan pada kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kesehatan 

diberikan kepada anak didik sekolah melaui kegiatan seperi Kader 

kesehatan Remaja dan Palang Merah Remaja. Dua kegiatan 
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ekstrakurikuler tersebut sangat berperan penting seorang tenaga 

kesehatan melakukan pendidikan kesehatan yang dimasukkan materi-

materi dan praktek tentang kesehatan (Ferry dan 

Makhfudli,2009).Memelihara kebersihan dan kesehatan pribadi 

adalah salah satu upaya pendidikan kesehatan yang diberikan kepada 

peserta didik sekolah mulai dari sekolah dasar sampai tingkat 

menengah keatas. 

Bahkan di jenjang taman kanak-kanak (pra-sekolah) penerapan 

kebersihan dan kesehatan sangat dianjurkan dengan memberikan 

pendidikan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan, guru 

dan orang tua.Dengan dibiasakannya gaya hidup bersih dan sehat saat 

di jenjang taman kanak-kanak maka peserta didik akan terbiasa 

sampai dewasa (Ferry dan Makhfudli,2012). 

2.Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan adalah usaha dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada warga sekolah terutama peserta didik dengan upaya 

peningkatan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif yang dilakukan secara seimbang dibawah koordinasi 

pembina UKS dan dibantu oleh Kader Kesehatan Remaja. Pelayanan 

kesehatan ini harus dilaksanakan dengan adanya pengawasan dari 

pihak puskesmas setempat. Dari masing-masing pelayanan kesehatan 

dapat kita jabarkan sesuai tahapnya. Pelayanan kesehatan promotif 

dapat dilakukan dengan progam memberikan penyuluhan dan 

pelatihan ketrampilan pelayanan kesehatan (Ferry dan 

Makhfudli,2009). 

Kegiatan pada tahap preventif adalah pencegahan penularan 

penyakit dengan memutus mata rantai penyakit, kegiatan 

peningkatkan kekebalan tubuh, melakukan screening pada peserta 

didik secara berkala. Kegiatan pada tahap kuratif dan rehabilitatif 

adalah kegiatan mencegah cedera atau kecacatan akibat dari proses 

penyakit. Inti dari pelaksanaan pelayanan kesehatan disekolah 

diutamakan pada tahap promotif dan preventif tetapi tidak 
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mengabaikan tahap kuratif dan rehabilitatif. Dalam melakukan 

pelayanan kesehatan mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan 

derajat kesehatan peserta didik dan warga sekolah secara optimal. 

Melakukan pelayan kesehatan di sekolah bisa dilakukan melalui 

kegiatan ekstrakurikuler di sekolah (Ferry dan Makhfudli,2009). 

3.Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat 

Progam pembinaan lingkungan sekolah sehat yang dilaksanakan 

di sekolah mencakup pembinaan lingkungan sehat, lingkungan 

keluarga. Progam pembinaan lingkungan sehat terdiri dari lingkungan 

fisik sekolah dan lingkungan mental dan sikap. Lingkungan fisik 

sekolah antara lain : (1) penyediaan dan pemeliharaan tempat 

penampungan air bersih (2) pengadaan dan pemeliharaan tempat 

pembuangan sampah (3) pengadaan dan pemeliharaan air limbah (4) 

Pemeliharaan kamar mandi dan WC (5) pemeliharaan kebersihan dan 

kerapian fasilitas sosial dan kesehatan di lingkungan sekolah (6) 

Pemeliharaan kebersihan dan kerapian halaman dan kebun sekolah 

(7) Pengadaan dan pemeliharaan kantin sekolah (8) Pengadaan dan 

pemeliharaan pagar sekolah. Progam pembinaaan lingkungan mental 

dan sikap yang sehat adalah dengan cara pemantapan sekolah sebagai 

lingkungan pendidikan (wiyata mandala). Dengan adanya progam 

wiyata mandala ini maka lingkungan sekolah akan tercipta suasana 

yang akrab dan rukun antar sesama warga sekolah (Ferry dan 

Makhfudli,2009). 

 

 

Progam berikutnya adalah pembinaan lingkungan keluarga yang 

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kepada orang tua peserta 

didik tentang kesehatan. Tujuan ini dapat dilaksanakan dengan 

melaksanakan progam kunjungan ke rumah yang dilakukan oleh 

petugas UKS atau melaksanakan penyuluhan kesehatan yang 

ditujukan untuk orang tua peserta didik yang nantinya bekerja sama 

bersama dewan sekolah (Ferry dan Makhfudli,2009). 
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2.4 Konsep Asuhan Keperawatan Komunitas  

2.4.1 Pengkajian  

Pengkajian adalah proses pengumpulan data secara lengkap yang 

dilakukan kepada masyarakat atau komunitas untuk dikaji dan dianalisa 

sehingga masalah kesehatan yang dihadapi baik secara individu, keluarga atau 

kelompok dapat ditentukan. Di dalam pengkajian terdapat lima tahap yaitu : 

1) pengumpulan data 2) pengolahan data 3) analisa data 4) penentuan masalah 

kesehatan masyarakat atau kelompok 5) Prioritas masalah (Deden,2012). 

Berikut adalah penjelasan dari beberapa tahap pengkajian komunitas : 

1. Pengumpulan data  

Sebelum kita mengumpulkan data kita harus tahu terlebih 

dahulu tentang jenis data, sumber data, dan cara pengumpulan data. 

Jenis data dalam mengumpulkan data adalah data subyektif dan data 

obyektif. Data subyektif adalah data yang diperoleh dari keluhan 

yang dirasakan oleh individu, keluarga, masyarakat atau kelompok 

dan komunitas. Sedangkan data obyektif adalah data yang diperoleh 

melalui suatu pemeriksaan, pemgamatan dan pengukuran 

(Deden,2012). 

 Berikutnya adalah sumber data, sumber data ada dua yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan 

dari individu, keluarga, kelompok dan komunitas berdasarkan hasil 

pemeriksaan atau pengkajian. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya. 

Selanjutnya adalah cara pengumpulan data. Ada 3 cara dalam 

mengumpulkan data yaitu wawancara atau anamnesa, pengamatan 

dan pemeriksaan fisik (Deden,2012). 

 Dalam melakukan pengkajian kita bisa menggunakan metode dan 

pendekatan pengkajian komunitas. Metode dan pendekatan 

pengkajian komunitas yaitu memakai metode “ Windshield Survey”. 

Metode ini digunakan oleh perawat komunitas untuk 

mengidentifikasi berbagai dimensi dari komunitas, lingkungan, serta 

gaya hidup masyarakat (Ferry dan Makhfudli,2009). Beberapa aspek 
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yang dikaji dengan menggunakan metode ini adalah sebagai berikut : 

a. Inti Komunitas 

Data yang dapat dikaji di inti komunitas adalah : 

1) Sejarah. 

2) Demografi. 

3) Kelompok etnis. 

4) Nilai dan keyakinan. 

  b.Subsistem  

 Data yang dapat dikaji di subsistem adalah : 

1) Lingkungan fisik. 

2) Pelayanan kesehatan dan sosial. 

3) Ekonomi. 

4) Keamanan dan transportasi. 

5) Pemerintahan dan politik. 

6) Komunikasi. 

7) Pendidikan. 

8) Rekreasi (Ferry dan Makhfudli,2009). 

2. Pengolahan data 

Setelah data diperoleh, kegiatan selanjutnya adalah pengolahan 

data dengan cara sebagai berikut : 

a. Mengkatagorikan data 

b. Menghitung persentase data 

c. Tabulasi data 

d. Interpretasi data (Deden,2012). 

3. Analisa data 

Analisa data adalah kemampuan untuk mengkaitkan data dan 

menghubungkan data dengan kemampuan kognitif, sehingga dapat 

diperoleh masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat atau 

komunitas (Deden,2012). 

4. Penentuan masalah dan priotitas masalah 

Setelah data dianalisa maka langkah selanjutnya kita menentukan 

masalah dan kita memprioritaskan masalah sesuai kebutuhan 
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terpenting yang sedang diperlukan oleh masyarakat atau komunitas. 

Kita bisa memprioritaskan masalah dengan cara melakukan 

musyawarah bersama masyarakat atau komunitas (Deden,2012). Di 

dalam sebuah asuhan keperawatan komunitas cara ini disebut dengan 

Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) atau jika kita disebuah 

sekolah disebut dengan Musyawarah Masyarakat Sekolah (MMS). 

Tujuan dilaksanakan MMD/MMS adalah sebagai berikut : 1) 

Masyarakat mengenal masalah kesehatan di wilayahnya 2) 

Masyarakat sepakat untuk menanggulangi masalah kesehatan 3) 

Masyarakat menyusun rancana kerja untuk menanggulangi masalah 

kesehatan (Ferry dan Makhfudli,2009). 

 

2.4.2 Intervensi  

Melakukan intervensi atau perencanaan progam kerja untuk 

menyelesaikan masalah kesehatan harus bisa menentukan kriteria hasil. 

Kriteria hasil harus ditujukan kepada komunitas. Kriteria hasil harus spesifik, 

dapat diukur, dapat dicapai, rasional dan ada batas waktu (Ferry dan 

Makhfudli,2009). 

 

2.4.3 Implementasi  

Implementasi atau pelaksanaan rencana progam kerja adalah melakukan 

progam sesuai dengan rencana tindakan yang disesuaikan dengan masalah 

kesehatan yang sudah diprioritaskan secara besama-sama. Tujuan dari 

implementasi adalah membantu komunitas dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, 

pemulihan kesehatan dan memfasilitasi koping (Ferry dan Makhfudli,2009). 
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2.4.4 Evaluasi  

  Evaluasi adalah tindakan untuk melengkapi proses keperawatan 

yang menandakan seberapa jauh diagnosis keperawatan, rencana tindakan dan 

implementasi tindakan sudah berhasil dicapai. Tujuan melakukan evaluasi adalah 

melihat kemampuan klien dalam mencapai tujuannya(Ferry dan Makhfudli,2009). 

 


