
BAB 1V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan asuhan keperawatan pada Ny.S dengan 

Diabetes Mellitus pada keluarga Ny.S di Rt 04 rw02 kelurahan Benteng 

Kecamatan Warungdoyong Kota Sukabumi yang dilaksanakan dari tanggal 04 

maret 2019, maka penulisan dapat ditarik kesimpulan dari mulai pengkajian 

sampai evaluasi sebagi berikut : 

1. Pengkajian  

Hasil pengumpulan data didapatkan data subjektif diantaranya 

Ny.S mengatakan kurang napsu makan, 1 porsi tidak habis, untuk 

masalah keperawatan resiko penyebaran infeksi disesuaikan dengan teori 

yang ada. Serta didapatkan data subjektif bahwa klien dan keluarga 

mengatakan tidak tahu tentang penyakit diabetes mellitus, data objektif 

klien dan keluarga mengatakan tidak tahu tentang penyakit diabetes 

mellitus, data objektif klien dan keluarga tidak bisa menjawab ketika 

perawat menayakan pertanyaan apa pengertian, penyebab, tanda dan 

gejala dari penyakit diabetes mellitus. 

2. Diagnosa  keperawatan 

Dari hasil pengkajian dari mulai wawancara, pengumpulan data, 

sampai analisa data maka penulis menetapkan diagnosa keperawatan yang 



 
 

muncul pada Ny.S adalah, nutrisi kurang dari kebutuhan, masalah tersebut 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga memenuhi nutrisi, dan 

ketidakmampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungn. 

3. Perencanaan keperawatan 

Rencana tindakan keperawatan dilakukan sesuai dengan diagnosa 

yang ditegakan dengan melibatkan keluarga dalam menentukan tindakan 

keperawatan keluarga dalam menentukan tindakan keperawatan keluarga 

dengan diabetes mellitus yang menekankan pada upaya promotif dan 

preventif yaitu memberikan pendidikan kesehatan. 

4. implementasi  

pada tahap implementasi ini penulis mengacu pada tindakan 

keperawatan dengan cara memberikan pendidikan kesehatan kepada 

keluarga Ny.S mengenal masalah Diabetes Mellitus dan memberi 

penyuluhan tentang kurang pengatahuan mengenal kondisi, aturan 

tindakan, dan pencegahan dengan metode ceramah, tanya jawab dan media 

leaflet. Tujuan diberikan pendidikan kesehatan ini untuk meningkatkan dan 

kemandirian keluarga dalam mengenal masalah diabetes mellitus, merawat 

anggota keluarga dengan diabetes mellitus, memodifikasi lingkungan yang 

menjungjung kesehatan dan mampu menggunakan fasilitas kesehatan. 

5. Evaluasi 

Evaluasi merupakan tahapan akhir dan proses keperawatan yang berguna 

untuk menilai asuhan keperawatan yang telah diberikan kepada keluarga 



 
 

Ny.S. evaluasi  dilakukan setiap selesai melakukan tindakan keperawatan 

atau kunjungan rumah. Sedangkan untuk diagnosa yang baru teratasi 

sebagian maka dilakukan evaluasi lanjutan untuk menentukan keberhasilan 

dari dilaksanakannya semua tindakan. 

B. Rekomendasi  

Setelah penulisan mendapatkan pengalaman nyata dalam melaksanakan 

asuhan keperawatan pada Ny.S dengan Diabetes Mellitus pada Ny.S maka 

penulis ingin merekomendasikan kepada : 

1. Aspek praktis  

Penulis berharap kepada pihak terkait untuk memperhatikan kondisi 

klien yang berada dilingkungan puskesmas setempat. Penulis berharap 

untuk dapat mengaplikasikan kunjungan rumah untuk memantau keadaan 

klien dan keluarga 

2. Aspek teoritis  

Penulis berharap agar intitusi lebih mengasah kemampuan 

mahasiswa dengan diadakannya pelatihan serta seminar-seminar yang 

dapat menambah wawasan mahasiswa serta pengalaman alat medis terbaru 

dapat dijumpai sekaligus juga dapat dipakai oleh mahasiswa lainnya 

apabila sedang melakukan praktek kerja klinik. 

 

 

 


