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BAB I 

PENDAHULUAN  

A.  Latar Belakang 

Sehat menurut WHO adalah keadaan yang sempurna dari fisik, mental, 

sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Menurut Goldenberg 

dan Goldenberg (2000), seorang ahli terapi keluarga, menekankan bahwa 

keluarga yang berfungsi dengan baik mendorong individu yang ada di dalam 

keluarga untuk meraih potensi dirinya. Keluarga yang sehat memberikan 

kebebasan yang dibutuhkan anggota keluarga untuk mengeksplorasi  dan 

menjadikan jati diri, sementara pada saat yang sama memberikan 

perlindungan dan keamanan yang mereka butuhkan untuk meraih potensi 

dirinya (Friedman, 2010).  

Menurut UU No 10 Th 1992 dan GBHN 1993, keluarga sejahtera adalah 

keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi 

kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar 

anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Haryanto, 

2006).  

Peran keluarga sangat penting dalam pencegahan dan penyembuhan 

terhadap anggota keluarga yang sakit, sehingga setiap anggota keluarga perlu 

mampu mengenal masalah kesehatan yang ada di keluarganya, keluarga harus 

mampu memutuskan tindakan yang tepat saat anggota keluarga sakit, keluarga 
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mampu merawat anggota keluarga yang sakit, keluarga mampu memodifikasi 

lingkungan, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan (Friedman, 2010).  

Keluarga mempunyai peranan penting dan membantu anggota 

keluarganya untuk hidup dalam kehidupan yang lebih sehat. Dengan 

mempercayai kemampuan nkeluarga untuk menyediakan perawatan kesehatan 

diri dan bertindak sesuai dengan keinginan mereka yang terbaik, perawat 

kesehatan harus tetap memberikan dukungan positif dan berupaya menjadi 

narasumber dan fasilitator sebaik mumgkin bagi keluarga. Survey Gallop dan 

Gallop pada tahun 1985 memastikan bahwa saat berhubungan denga masalah 

kesehatan, kebanyakan individu mendapatkan bantuan lebih banyak dari 

keluarga mereka daripada sumber lainnya, bahkan dokter yang menangani 

mereka sekalipun ( Setyowati & Murwani, 2008).  

Untuk mencapai Indonesia sehat 2010 tantangan yang di hadapi bangsa 

Indonesia cukup berat.Dalam keadaan gizi masyarakat meskipun terdapat 

kemajuan tetepi empat masalah gizi  utama yang sejak lama ada sampai saat 

ini masih merupakan agaenda yang belum terselesaikan,keadaan gizi 

masyarakat merupakan basis dan persyaratan bagi pencapaian derajat 

kesehatan masyarakat yang optimal.(Depkes RI 2005).  

Masalah gizi kurang dan gizi buruk pada balita,survey social ekonomi 

nasional (SUSENAS) menunjukkan meskipun selama 10 tahun terjadi 

penurunan gizi kurang dari 37,5% tahun 1989 menjadi 24,6% tahun 

1999,namun  terjadi prevalensi gizi buruk dari 6,3% tahun 1989 menjadi 8,1% 

tahun 1999.Pada tahun 2000,perkembangan keadaan gizi cukup 
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menggimbarakan,gizi kurang menurun menjadi 24,6% begitu pula dengan gizi 

buruk menjadi 7,5%.(Depkes RI 2003).  

Dari wilayah puskesmas tawangsari terdapat 15 penyakit terbanyak 

antara lain Dengue Hemoragic Fever, hipertensi, Tubercolosis, diare, asma, 

Diabetes Militus, febris, stroke, campak, polio, dan gizi buruk.Gizi buruk 

merupakan peringkat ke 11 dengan presenrasi 10%. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas yang telah di uraikan dapat di rumuskan  

permasalahan dalam asuhan keperawatan keluarga dengan Gizi Buruk, maka 

penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dengan judul “Asuhan 

Keperawatan Keluarga Dengan Masalah Gizi Buruk Keluarga Tn.S, Terutama 

Pada An.N di Desa Majasto, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo”.  

C.  Tujiuan 

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah dengan judul “Asuhan 

Keperawatan Keluarga Dengan Masalah Gizi Buruk Keluarga Tn.S, Terutama 

Pada An.N di Desa Majasto, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo” 

adalah sebagai berikut :  

1. Tujuan umum 

Tujuan umum  penulisan karya tulis ilmiah yaitu memberikan asuhan 

keperawatan keluarga dengan masalah gizi buruk keluarga Tn.S, Terutama 

pada An.N di Desa Majasto, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten 

Sukoharjo, dengan proses pendekatan keperawatan 
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2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus penulisan karya tulis ilmiah yaitu : 

a. Melaksanakan pengkajian pada keluarga Tn.S dengan gizi buruk 

terutama pada An.N di rumah keluarga Tn.S di Desa Majasto, 

Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. 

b. Merumuskan diagnosa keperawatan keluarga Tn.S dengan gizi 

buruk terutama pada An.N di rumah keluarga Tn.S di Desa 

Majasto, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. 

c. Menyusun rencana keperawatan keluarga pada Tn.S dengan Gizi 

Buruk terutama pada An.N di rumah keluarga Tn.S , di Desa 

Majasto, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. 

d. Melaksanakan tindakan keperawatan keluarga pada Tn.S terutama 

pada An.N dengan gizi buruk di rumah keluarga Tn.S , di Desa 

Majasto, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. 

e. Melakukan evaluasi keperawatan keluarga pada Tn.S dengan gizi 

buruk terutama pada An.N di rumah keluarga Tn.S , di Desa 

Majasto, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. 
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D. Manfaat Karya Ilmiah 

Adapun manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Menambah wawasan dalam ilmu keperawatan keluarga mengenai peran 

perawat dalam upaya memberikan asuhan keperawatan keluarga pada 

pasien gizi buruk.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Penulis 

1) Menambah wawasan dan informasi penulis mengenai 

penyebab penyakit gizi buruk dan penatalaksanaan gizi buruk 

sebagai pertimbangan asuhan keperawatan keluarga pada 

pasien gizi buruk.  

2) Meningkatkan ketrampilan penulis mengenai asuhan 

keperawatan keluarga pada pasien gizi buruk.  

b. Bagi Penulis Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi dan masukan dalam penulisan karya tulis 

ilmiah gizi buruk selanjutnya. 

c. Bagi Profesi 

Meningkatkan profesionalisme perawat untuk berperan aktif dalam 

memberikan asuhan keperwatan keluarga pada penderita gizi buruk 

secara tepat. 

 


