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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan asuhan keperawatan pada keluarga Ny.O di Jl. 

Limusnunggal Rt.05/Rw.06 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibereum 

secara langsung dan komprehensif meliputi aspek, bio, psiko, social, spiritual 

dengan pendekatan proses keperawatan kepada keluarga. Hal ini memberikan 

pengalaman nyata bagi penulis dalam menerapkan konsep teoritis dalam 

asuhan keperawatan keluarga pada aplikasi dilapangan sehingga penulis 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menganalisa kesenjangan 

tersebut. Pada bab ini penulis menyimpulkan proses asuhan keperawatan 

keluarga dengan proses keperawatan.  

1. Pengkajian  

Setelah penulis melakukan pengkajian pada keluarga Ny. O dapat 

disimpulkan pada diagnose gangguan rasa nyaman nyeri, di dapatkan data 

subjektif klien mengatakan lebih mengerti cara merawat klien dengan 

gastritis. Dan data objektif keluarga klien mampu melakukan apa yang 

dianjurkan. Pada diagnose kedua yaitu ketidakseimbangan nutrisi, 

didapatkan data subjektif keluarga mengatakan mengenal masalah lebih 

jauh tentang penyakit gastritis. Data objektifnya keluarga mampu 

menjelaskan tentang penyakit gastritis dan apa saja asupan nutrisi yang 

baik bagi penderita dengan gastritis 
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2. Diagnose keperawatan 

Bedasarkan hasil pengkajian pada masalah-masalah dan analisa 

yang didapat maka penulis menetapkan dignosa keperawatan yang 

pertama yaitu gangguan rasa nyaman nyeri dan yang kedua 

ketidakseimbangan nutrisi. Kedua masalah keperawatan tersebut 

disebabkan oleh ketidakmampuan keluarga merawat penyakit gastritis, dan 

ketidakmampuan keluarga mengenal masalah penyakit gastritis. 

 

3. Perencanaan  

Perencanaan asuhan keperawatan keluarga yang dibuat bersama 

keluarga mempunyai tujuan agar keluarga dapat merawat anggota keluarga 

yang sakit dan mengenal masalah anggota keluarga yang sakit dengan 

gastritis. Perencaan ini difokuskan pada aspek kognitif, afektif, psikomotor 

dengan cara memberikan pendidikan keehatan dan diskusi tentang masalah 

kesehatan yang dialami Ny. O dan mempraktekan langsung tindakan 

keperawatan pada Ny O yang telah ditentukan dan dirumuskan dengan 

keluarga walaupun keluarga tidak hadir semua tetapi penulis melibatkan 

saudara dan tetangganya yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan yang 

akan dilakukan. 
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4. Implementasi  

Penulis memberikan tindakan keperawatan dengan cara 

memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga Ny. O, pada diagnose 

pertama menjelaskan mengenai tentang cara perawatan penyakit gastritis, 

dan pada diagnose kedua penulis memberikan penyuluhan mengenai 

penyakit gastritis. Metode yang digunakan pada saat penyuluhan adalah 

metode ceramah, Tanya jawab, dan demonstrasi, media yang digunakan 

yaitu dengan lembar balik dan leaflet. Tujuan dilaksanakannya pendidikan 

kesehatan tersebut yaitu untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam 

kemandirian keluarga dalam mengenal merawat anggota keluarga yang 

sakit dengan gastritis, dan mengenal penyakit gastritis. 

 

5. Evaluasi  

Pada tahap evaluasi yang di gunakan adalah evaluasi formatif dan 

evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan setiap selesai dilakukan 

tindakan keperawatan atau kunjungan, dan hasil evaluasinya dapat 

langsung diketahui, sedangkan evaluasi sumatif untuk menentukan 

keberhasilan dari dilaksanakannya semua tindakan untuk kedua diagnose 

secara keselutuhan, maka dari evaluasi tersebut hasilnya yaitu masalah 

sebagian besar telah selesai. 
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B. Rekomendasi  

1) Aspek Praktis 

Penulis berharap pada keluarga Ny. O untuk dapat menerepkan 

semua kegiatan ayng sudah diberikan dan keluarga juga dapat 

mempertahankan dan meningkatkan usaha yang dapat mendukung 

kesehatan sseperti rutin memeriksakan kesehatan ke fasilitas pelayanan 

kesehatan sehingga mampu menerapkan perawatan dirumah dengan 

pengetahuan dan penjelasan yang telah diberikan. 

2) Aspek Teoritis 

Penulis berharap agar institusi untuk lebih bisa mengasah 

kemampuan mahasiswa dengan diadakannya pelatihan serta seminar-

seminar yang dapat menambah wawasan serta pengalaman alat medis 

terbaru yang dapat dijumpai sekaligus dapat juga dipakai oleh mahasiswa 

lainnya apabila sedang melakukan praktik kerja klinik.  

 


