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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

setelah dilakukam asuhan keperawatan pada keluarga Ny.A  di 

Jl.liungtut Rt 01 RW 09 kelurahan limusnunggal kecamatan cibereum 

dengan secara langsung dan komperhensif meliputi aspek bio, psiko, sosial 

dan spiritual dengan pendekatan peroses kepada keluarga. Hal ini dapat 

memberikan pengalaman yang nyata bagi  penulis dalam menerapkan suatu 

konsep asuhan keperawatan paada keluarga dengan segi kegiatan yang 

dilakukan dalam pengkajian meliputi pengumpulan informasi dangan cara 

sistematis menggunakan suatu alat pengkajin keluarga di klasifikasikan dan 

di analisa, sehingga  penulis dapat meningatkan kemampuan serta 

keterampilan guna menganalisa ketermpilan yang yang telah di lakukan 

1. Pengkajian  

Setelah penulis melakukan pengkajian pada keluarga Ny.A  terutama 

pada Ny.A dapat di simpulkan pada diagnose gangguan rasa nyaman 

nyeri, di dapatkannya data subjektif klien mampu menjelaskan manfaat 

dari teknik relaksasi nafas dalam yang telah di ajarkan. Dan data objektif 

klien mampu melakukan apa yang telah di ajarkan. Pada  diagnosa kedua 

kurangnya pengetahuan tentang hipertensi, di dapatkannya data subjektif 

klien mengatakan mampu mengenal apa itu 
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hipertensi, dan pada data objektif klien mampu menjelaskan materi 

yang telah di sampaikan. 

2. Diagnose keperwtan 

Berdasarkan hasil daari pengkajian pada masalah yang ada dan 

analisa data yang di dapatkan  maka penulis dapat menetapkan diagnosa 

keperawatan yang pertama  yaitu adalah gangguan rasa nyaman dan nyeri 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan 

dengan anggota keluarga yang sakit hipertensi. Dan diagnosa yang kedua 

yaitu adalah kurangnya pengetahuan keluarga tetang penyakit hipertensi 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah dan 

menggunakan fasilitas kesehatan yang ada dengan anggota keluarga yang 

sakit hipertensi. 

3. Prencanaan 

perencanaan asuhan keperawatan keluarga yang telah di buat 

bersama keluarga memiliki tujuan agar keluarga dapat melakukan 

perawatan terhadap anggota yang sakit dan dapat mengenal anggota 

keluarga yang sakit dengan hipertensi. Perancanaan dapat di fokuskan 

pada aspek psikomotor, kognitif dan efektif deengan cara memberikan 

promkes maupun pendidikan kesehatan dan mendiskusikan tentang suatu 

masalah yang di alami Ny.A  yang telah di rumuskan dan di tentukan 

dengan keluarga Ny.A  serta melibatkan orang sekitar seperti keluarga 

dan tetangga. 
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4. Implementasi  

Pada peroses ini penulis memberikan tindakan keperawatan sesuai 

perencanaan/intervensi tindakan dan memberikan pendidikan kesehatan 

pada keluarga Ny.A yang sakit hipertensi dengan menggunakan media 

leaflet, media lembar balik serta media nyata. Dan penulis memeberikan 

penyuluhan dan sesi Tanya jawab. Adanya tujuan di laksanakan nya 

pendidikan kesehatan pada keluarga yaitu guna meningkatkan 

kemampuan dan pengetahuan merawat keluarga  anggota keluarga yang 

sakit hipertensi serta keluarga dapat mampu menggunakan fasilitas 

kesehatan dengan sebaik mungkin. 

5. evaluasi 

pada atahap evaluasi yang dapat di gunakan  adalah evaluasi 

formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi adalah suatu peroses kegiatan 

yang di laksanakan setelah dilakukan nya kujungan maupun tindakan, 

sehingga hasil dari evaluasi dapat di ketahui secara langsung, sedangkan 

dengan evaluasi sumatif guna menentukan hasil yang baik dari semua 

tindakan yang telah di lakukan untuk kedua diagnose secara keseluruhan, 

maka  hasil dari evaluasi tersebut dapat teratasi. 
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B. Rekomendsi  

Guna untuk meningkatan pelayanan asuhan keperawatan keluarga pada 

Ny.A dengan hiperteensi. Penulis ingin coba menyampaikan beberapa saran 

sebagai berkut :  

1. Bagi Puskesmas  

Penulis memilki saran diharapkan memberikan penyuluhan 

tentantpenyakit terutama hipertensi yang lebih banyak di derita oleh 

keluarga sehingga dapt memeberikan efek yang baik bagi keluarga 

maupun meningkat kan mutu pelayanan yang baik bagi puskesmas. 

2. Bagi Perawat 

Bagi perawat  di puskesmas limusnunggal agar lebih meningkatkan 

pelayanan asuhan keperawatan bagi masyarakat terutama di kelurahan 

limusnunggal. 

3. Bagi Institusi pendidikan  

Penulis mempunyai saran bagi institusi pendidikan agar lebih 

menyediakan pra sarana dalam penunjang karya tulis ilmiah seperti 

buku dan jurnal di perpuastakaan. 

4. Bagi Mahasisiwa  

Bagi mahasiswa diharapkan mahassiwa mempunyai bekal ilmu serta 

sering membac lteratur agar ketika memberikan asuhan keprawatan 

kepada klien yang berkualitas. 


