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K. Perencanaan 

No. Diagnosa Keperawatan Tujuan Intervensi Rasional 

1 Senin, 2 Juli 2018 pukul 

09.00 WIB 

Ketidakseimbangan 

nutrisi An. AI pada 

keluarga Bp.CT kurang 

dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan 

a. Ketidakmampuan 

keluarga mengenal 

masalah  Gizi 

kurang 

Senin, 2 Juli 2018 pukul 09.00 

WIB 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 1 hari 

keluarga BP.CT  mampu 

mengenal masalah Berat badan 

kurang pada An. Ai dengan 

kriteria: 

- Tn. CT dan keluarga 

menyatakan paham dengan 

penjelasan perawat tentang 

berat badan kurang 

- Bp.CT dan keluarga mampu 

mengulangi penjelasan 

meliputi definisi, penyebab, 

penatalaksanaan gizi kurang. 

 

Senin, 2 Juli 2018 pukul 09.00 WIB 

1. Berikan pengetahuan keluarga 

tentang karakteristik Gizi Kurang 

meliputi: 

a. Definisi, 

b. Penyebab, 

c. Akibat, 

d. Penatalaksanaan! 

2. Berikan bimbingan dengan 

ilustrasi menggunakan  brosur 

dan food model! 

3. Bimbing keluarga untuk 

mengulangi penjelasan yang 

sudah diberikan! 

4. Berikan pujian bila keluarga 

mampu menjawab dengan baik 

dan benar! 

 

Senin, 2 Juli 2018 pukul 09.00 WIB 

1. Pengetahuan keluarga yang 

baik akan meningkatkan 

kemampuan untuk mengenal 

masalah 

2. Dengan menggunakan alat 

bantu untuk memberikan 

penjelasan diharapkan keluarga 

dapat lebih mudah 

memahaminya 

3. dengan keluarga mampu 

mengulangi penjelasan yang 

diberikan dapat diartikan 

keluarga telah meahami 

penjelasan. 

4. Memberikan penguatan kepada 

keluarga 
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 Senin, 2 Juli 2018 pukul 

09.45 WIB 

b. Ketidakmampuan 

keluarga merawat 

anggota keluarga 

Senin, 2 Juli 2018 pukul 09.45 

WIB 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 2 hari 

keluarga Bp.CT mampu 

merawat An. Ai dengan benar 

dengan kriteria hasil: 

- An. Ai sesuai umurnya (bubur 

tim). 

- An. Ai memakan makanannya 

minimal 3 kali sehari dengan 

porsi cukup. 

 

 

Ttd surip 

Senin, 2 Juli 2018 pukul 09.45 WIB 

1. Kaji ulang cara perawatan nutrisi 

An. Ai tiap pertemuan  melalui 

menu yang disediakan! 

2. Berikan pengetahuan kepada 

keluarga diet Bayi dan Balita 

sesuai umurnya! 

3. Ajarkan kepada Bp.Ct dan Ny. N 

cara menyiapkan diet anak usia 3 

tahun 

4. Ajarkan kepada keluarga tentang 

PHBS (cuci tangan 6 langkah 

dengan sabun)  pada Keluarga! 

 

 

Ttd surip 

Senin, 2 Juli 2018 pukul 09.45 WIB 

1. Perawatan Nutrisi perlu dikaji 

ulang mengingat pentingnya 

pemberian nutrisi pada dengan 

anak gizi kurang. 

2. Pengetahuan tentang pemberian 

nutrisi balita penting untuk 

menjaga status gizi AN. Ai pada 

waktu yang akan datang. 

3. Cara pemberian yang tepat 

menjadi kunci efektivitas 

peningkatan status nutrisi Ai. 

4. PHBS dasar yang baik menjadi 

pegangan keluarga dalam  

ketahanan terhadap penyakit 

melalui nutrisi/makanan. 

 

 

Ttd surip 
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L. IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

Diagnosis Keperawatan:  Ketidakseimbangan nutrisi An. Ai pada keluarga Bp 

CT. kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan ketidakmampuan keluarga mengenal 

masalah  Gizi kurang 

Waktu  Implementasi Evaluasi 

Selasa, 3 Juli 

2018 pukul 

09.20 WIB 

 

 

1. Memberikan pengetahuan 

keluarga tentang 

karakteristik Gizi Kurang 

meliputi: 

a. Definisi, 

b. Penyebab, 

c. Akibat, 

d. Penatalaksanaan. 

2. Memberikan bimbingan 

dengan ilustrasi 

menggunakan  brosur dan 

food model. 

3. Membimbing keluarga 

untuk mengulangi 

penjelasan yang sudah 

diberikan. 

4. Memberikan pujian 

kepada keluarga karena 

mampu menjawab dengan 

baik dan benar. 

 

Ttd surip 

Selasa, 3 Juli 2018 pukul 09.20 WIB 

S : Bp.CT dan Ny.N menyatakan 

paham dengan penjelasan perawat 

tentang gizi kurang. 

O: Bp.CT dan Ny.N mampu 

mengulangi penjelasan meliputi 

definisi, penyebab, dan 

penatalaksanaan gizi kurang. 

A : Ketidakmampuan keluarga 

mengenal masalah An. Y teratasi  

P : 

- Evaluasi pemahaman keluarga 

melalui praktik penyiapan 

nutrisi untuk An. AI. 

 

Ttd surip 
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Diagnosis Keperawatan:  Ketidakseimbangan nutrisi An. Y pada keluarga Tn. 

AA kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan ketidakmampuan keluarga merawat An. Y 

Waktu  Implementasi Evaluasi 

Selasa, 3 Juli 

2018 pukul 

09.00 WIB 

 

 

1. Mengaji ulang cara 

perawatan nutrisi An. Ai. 

2. Memberikan 

pengetahuan kepada 

keluarga diet Bayi dan 

Balita sesuai umurnya. 

3. Mengajarkan kepada 

Ny.N. menyiapkan diet 

anak usia 3 tahun. 

4. Mengajarkan kepada 

keluarga tentang PHBS 

(cuci tangan 6 langkah 

dengan sabun)  pada 

Keluarga. 

 

Ttd surip 

Selasa, 3 Juli 2018 pukul 10.00 WIB 

S : Ny.N menyatakan paham tentang 

penjelasan perawat tentang 

penyiapan diet anak usia 3 tahun 

dan Ny. N menyatakan akan 

mencoba mengolah nutrisi yang 

baik untuk  An. Ai. 

O: Ny. N dan dengan saling 

melengkapi dapat mengulang cara 

penyiapan diet usia 3 tahun. 

 Keluarga Bp.CT dan Ny.N  dapat 

mengulangi cara cuci tangan 6 

langkah dengan sabun. 

A : Ketidakmampuan keluarga merawat 

An. Ai teratasi sebagian. 

P : 

- Evaluasi komitmen dan 

kemampuan keluarga melalui 

praktik penyiapan nutrisi untuk 

An. Y. 

- Lihat menu yang disediakan 

untuk Ny. Y pada pertemuan 

selanjutnya (Rabu,  4 Juli 2018). 

 

 

Ttd surip 
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Diagnosis Keperawatan:  Ketidakseimbangan nutrisi An. Ai pada keluarga 

Bp.CT kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan ketidakmampuan keluarga merawat An. Ai 

Waktu  Implementasi Evaluasi 

Rabu, 4 Juli 

2018 pukul 

09.00WIB 

 

 

1. Mengaji ulang cara 

perawatan nutrisi An.Ai 

melalui menu yang 

disediakan. 

2. Memotivasi keluarga 

untuk memenuhi 

kebutuhan nutrisi An. Ai 

sesuai umurnya. 

 

Ttd surip 

 

Rabu, 4 Juli 2018 pukul 10.00 WIB 

S : Ny.N menyatakan telah 

membuatkan agar agar untuk 

anaknya. An. Ai makan makanan 

olahannya dengan lahap.agar agar 

di buat menurut arahan dari  

perawat. 

O: Tampak agar agar di panci di atas 

kompor. Agar agar sesuai dengan 

yang dianjurkan perawat.. 

A : Ketidakmampuan keluarga merawat 

An Ai teratasi  

P : 

- Evaluasi berat badan An Ai 

pada penimbangan balita bulan 

Agustus 2018. 

 

Ttd surip 

 

 

 

 

 


