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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan hipertensi pada 

Ny. P dari keluarga Tn. K di kelurahan Limusnunggal Kota Sukabumi 

dengan menerapkan pendekatan proses asuhan keperawatan kepada 

keluarga, penulis dapat membuat kesimpulan dari proses pemberian 

asuhan keperawatan keluarga tersebut sebagai berikut. 

1. Pengkajian 

Tanggal 18 Desember 2019 penulis melakukan pengkajian kepada Ny. 

P dari keluarga Tn. K di kelurahan Limusnunggal Kota Sukabumi. 

Sebelum melakukan pengkajian, penulis terlebih dahulu membina 

hubungan saling percaya antara penulis dengan klien dan keluarga klien 

guna memberikan rasa aman nyaman. Penulis menggunakan beberapa 

metode dalam melakukan pengkajian, diantaranya: 

a. Wawancara (interview) 

Penulis melakukan wawancara dengan klien dan keluarga klien 

mengenai masalah yang dihadapi guna memperoleh data dan info 

yang dibutuhkan untuk melengkapi asuhan keperawatan keluarga. 
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b. Pengamatan (observasi) 

Penulis melakukan pengamatan terhadap situasi dan kondisi guna 

memperoleh data dan info yang dibutuhkan untuk melengkapi 

asuhan keperawatan keluarga. 

c. Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik dilakukan guna memperoleh data dan info 

mengenai kondisi fisik klien untuk melengkapi asuhan keperawatan 

keluarga. 

 

2. Diagnosa Keperawatan 

Dari pengkajian serta data yang diperoleh penulis, penulis dapat 

menentukan bahwa diagnosa yang dialami klien tersebut berupa: 

a. Nyeri akut b.d ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota 

keluarga yang terkena hipertensi. 

b. Kelebihan volume cairan b.d ketidakmampuan keluarga dalam merawat 

anggota keluarga yang terkena hipertensi. 

Penulis dapat menyimpulkan diagnosa keperawatan setelah 

mengumpulkan data yang telah didapat lalu menyimpulkannya. 
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3. Perencanaan 

Penulis melakukan perencanaan berdasarkan dengan teori dan 

mencakup tujuan, evaluasi, dan intervensi. Penulis 

memprioritaskan Ny. P dalam pemecahan masalah. Penulis telah 

menyesuaikan rencana tindakan keperawatan dengan kemampuan, 

kondisi, saran, dan prioritas masalah.  

 

4. Implementasi 

Penulis melakukan implementasi berdasarkan dengan rencana dan 

penyesuaian yang telah dibuat. Dalam melakukan implementasi, 

klien terlihat kooperatif dan dapat bekerja sama. Pada tahap ini 

juga penulis melakukan penyuluhan mengenai hipertensi. Keluarga 

dilibatkan dalam penyuluhan ini guna mendapatkan pemahaman 

dan hasil yang diharapkan. Penyuluhan ini penulis lakukan agar 

kemampuan pemahaman dan kesiapsiagaan klien dan keluarga 

mengenai hipertensi dapat terpenuhi. 
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5. Evaluasi 

Penulis melakukan evaluasi guna menilai dan mengetahui tercapai 

atau tidaknya kriteria tertentu pada klien sesuai dengan tujuan pada 

perencanaan asuhan keperawatan keluarga. 

 

B. Rekomendasi 

Setelah melakukan asuhan keperawatan keluarga pada Ny. P dari 

keluarga Tn. K di kelurahan Limusnunggal kota Sukabumi, penulis 

menyampaikan beberapa rekomendasi yaitu: 

1. Kepada Keluarga Tn. K, diusahakan untuk mengajak anggota 

keluarganya untuk kontrol kesehatan secara teratur dan mencari cara atau 

sarana sehingga anggota keluarga dapat melakukan kontrol kesehatan agar 

masalah kesehatan dapat terjaga dengan baik dan terhindar dari penyakit 

yang lebih parah. 


