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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOEMNDASI 

 

 

A. Kesimpulan  

Sebelum menulis karya tulis ilmiah penulis telak melaksanakan praktik 

keperawatan keluarga dan melakukan asuhan keperawatan keluarga pada 

keluarga Ny.M,  dengan hipertensi di jl. Parahita  kelurahan limus nunggal kota 

sukabumi secara langsung. Pada pab IV ini penulis penulis dapat memberikan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengkajian  

Selama proses pengkajian, keluarga Ny.M sangat kooperatif dalam 

menjawab pertanyaan yang diajukan, sehingga penulis tidak mengalami 

kesulitan dalam proses pengkajian, data yang di dapat dalam pengkajian 

yaitu tekanan darah 140/100mmHg, sering mengalami pusing dan nyeri di 

kepala. 

2. Diagnosis keperawatan 

Setelah penulis melakukan pengkajian dan analisa data, diagnosa yang 

muncul pada keluarga Ny.M ialah  gangguan nyeri kronis berhubungan 

dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat keluarga dengan 

hipertensi dan kurang pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga mengenal masalah dan merawat anggota keluarga dengan 

hipertensi.
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3. Perencanaan  

Dalam proses perencanaan tindakan keperawatan penulis menetapkan  

perencanaan ini di sesuaikan dengan kemampuan keluarga, kondisi, prioritas 

utama, dan saran. Perencanaan ini ditentukan oleh pihak keluarga dengan 

mengetahui masing masing manfaat dari perencanaan tersebut.  Sehingga 

dapat dilakukan kerja sama dalam melakukan pelaksaan perncanaan dan 

mendapatkan hasil yang memuaskan.  

4. Implementasi  

Pelaksanaan tindaan keperawatan sesuai dengan yang sudah di sepakati oleh 

penulis dan keluargaNy.M dilakukan secara intensif selama 2 hari berturut-

turut. Implementasi ini ditekankan pada dua masalah utama dari klien yaitu 

adanya gangguan nyeri kronisdan kurangnya edukasi terkait masalah dan 

merawat anggota keluarga dengan hipertensi. Implementasi ini dilakukan 

dengan cara demonstrasi.  

5. Evaluasi  

Tahapan akhir asuhan keperawatan adalah proses evaluasi, Dalam proses ini, 

penulis melaksanakan evaluasi dari hasil proses implementasi atau 

penatalaksanaan. Pada hari pertma dilakukan demonstrasi, sebagian masalah 

teratasi. Dan pada hari kedua, semua masalah teratasi dan sesuai target. 

Penulis juga menganjurkan klien untuk lebih sering pergi ke puskesmas dalam 

rangka mengontrol dan mengobati hipertensi yang dimilikinya 

B. Rekomendasi  

Setelah penulis melakukan proses asuhan keperawatan pada Ny.M dengan 

hipertensi di Kelurahan Limus Nunggal, sudah di ketahui bahwa dalam 
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melakukan proses keperawatan perlu kerja sama yang baik , penulis ingin 

menyampaikan saran sebagai berikut 

1. Kepada keluarga Ny.M diharapkan dapat mengaplikasikan semua kegiatan 

yang sudah di berikan, mempertahankan, meningkatkan kesehatan dalam 

keluarga dan memeriksakan kesehatan pada fasilitas kesehatan seperti 

puskesmas 

2. Untuk penulis diharapkan mampu melakukan asuhan keperawatan keluarga 

lebih baik lagi dan mengembangkan lagi ilmu keperawatan keluarga terutama 

khusnya pada keperawatan keluarga hipertensi. 

 


