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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

A. Kesimpulan  

Setelah melakukan tindakan Asuhan Keperawatan Keluarga Tn.O dengan 

Katarak di Kelurahan Limusnunggal Kota Sukabumi. Penulis 

mengaplikasikan sesuai proses keperawatan dengan tahap pengkajian, 

diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi,maka penulis 

dapat memberi kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengkajian 

Pengkajian kepada klien tidak terdapat kesulitan, klien dan keluarga klien 

sangat kooperatif dan menerima kedatangan penulis.dalam memberi 

Asuhan Keperawatan Keluarga pada Tn.O metode yang dilakukannya 

yaitu dengan cara wawancara,pemeriksaan fisik,observasi secara langsung 

dan dokumentasi. 

2. Diagnosis Keperawatan 

Terdapat dua diagnosa keperawatan yaitu : 1).Gangguan persepsi sensori 

penglihatan berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat 

kelurga dengan katarak 2).Kurang pengetahuan berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga mengenal masalah dan merawat anggota 

keluarga dengan katarak. 
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3. Perencanaan (Intervensi) 

Perencanaan tindakan yang dilakukan pada klien dilakukan berdasarkan 

landasanteori dan prioritas masalah  yang di jadikan sebagai acuan dalam 

penulisan perencanaan pada klien tersebut. Pada perencanaan asuhan 

keperwatan dilakukan pada tanggal 28 Desember 2019 merencanakan 

tindakan keperawatan yang mencakup pendidikan kesehatan, penyebab 

tandan gejala, pencegahan cara merawat dan nutrisi yang baik bagi 

penderita Katarak. 

4. Implementasi  

Sesuai dengan diagnosis keperawatan yang muncul dan sesuai dengan 

perencanaannya memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga dan 

klien, dalam melakukan pelaksanaan, selalu melibatkan keluarga untuk 

tercapainya tujuan yang diharapkan 

5. Evaluasi 

Evaluasi asuhan keperawatan apakah tercapainya keberhasilan yang telah 

diberikan kepada keluarga Tn.O yaitu berdasarkan diagnosa keperawatan 

keluarga yang dibuat 

 1) Gangguan persepsi sensori penglihatan berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat kelurga dengan katarak dan 

 2) Kurang pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga 

mengenal masalah dan merawat anggota keluarga dengan katarak. 
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B. Rekomendasi 

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan keluarga pada Tn.O dengan 

Katarak di wilayah kerja puskesmas Limusnunggal kota Sukabumi, penulis 

memberikan rekomendasi untuk meningkatkan mutu pelayanan terutama pada 

pasien dengan Katarak sebagai berikut : 

1. Untuk Keluarga 

Untuk keluarga diharapkan dapat menerapkan semua yang sudah 

dilakukan  dan keluarga juga dapat menciptakan perilaku hidup bersih, 

sehat dan melakukan pengobatan rutin. Dan dapat menciptakan 

lingkungan yang aman bagi keluarga penderita Katarak. 

2. Untuk Perawat  

Diharapkan dapat melakukan Asuhan Keperawatan Keluarga lebih 

maksimal lagi dan dapat menjadi bahan referensi Serta dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan derajat kesehatan 

terutama mengena i penyakit Katarak. 

 


