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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan asuhan keperawatan keluarga Tn. I pada Ny. E dengan 

mastitis tuberkulosis di kampung cipeujeuh kecamatan Baros kota Sukabumi secara 

langsung dan konfrehensif meliputi aspek bio, psiko, sosial, spiritual dengan 

pendekatan proses keperawatan kepada keluarga. Hal ini memberikan pengalaman 

nyata bagi penulis dalam menerapkan konsep teoritis asuhan keperawatan keluarga 

pada aplikasi dilapangan, sehingga penulis menyimpulkan bahwa ada kesenjangan 

antara teori dan praktek. Ini merupakan hal yang biasa ditemukan dan senantiasa 

memotivasi penulis untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam 

menganalisa kesenjangan tersebut. Pada bab ini penulis menyimpulkan proses asuhan 

keperawatan keluarga dengan pendekatan proses keperawatan. 

1. Pengkajian 

Pengkajian dimulai dari tahap pengumpulan data, perumusan masalah 

prrioritas masalah dan penegakan diagnosa keperawatan. Hal ini sesuai dengan 

langkah-langkah pengkajian yang terdapat dalam teori. Karena keluarga Ny. E 

bersikap terbuka dan koopratif terhadap penulis. Pengkajian kali ini dilakukan 

secara kooperatif melalui teknik wawancara pemeriksaan fisik studi dokumentasi 

dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data yang normal dan seakurat 

mungkin. 
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Hasil pengkajian yamg ditemukan pada keluarga Tn. I adalah masalah 

keperawatan pada Ny. E yang mempunyai penyakit TBC mamae atau mastitis 

tuberkulosis, Menurut teori tanda dan gejala mastitis tuberkulosis yaitu nyeri 

pada payudara dan demam. Pada saat melakukan pengkajian pada Ny.E tanda 

dan gejala yang penulis temukan pada Ny. E yaitu Ny. E demam mengigil 

disertai keringat dingin pada malam hari. 

Hasil pengkajian keluarga, didapatkan data sebagai berikut: tipe kelurga 

merupakan keluarga inti (Nuclear), tahap perkembangan keluarga dengan anak 

usia sekolah keluarga Ny. E dengan kaluarga lain yang ada dilingkungan sekitar 

rumah dapat berinteraksi dengan baik, tipe bangunan rumah Ny. E adalah 

permanen, lantai dari keramik, jendela dari kayu, pencahaan dan ventilasi kurang 

namun memanfaatkan cahaya matahari pada siang hari, aumber air yang 

digunakan adalah air sumur, jarak antara rumah Ny. E dengan tetangga 

berdekatan, hubungan dengan tetangga sekitar baik,hubungan kekeluargaan 

terjalin sangat erat. 

1. Diagnosa 

Setelah dilakukan pengkajian serta analisa data  keluarga Tn. I pada Ny. E 

ditemukan tiga masalah kesehatan yaitu :  

a. Nyeri akut berhubungan dengan ketidak mampuan keluarga menangani nyeri 

b. Risiko infeksi pada Ny. E berhubungan dengan ketidak mampuan keluarga 

dalam merawat anggota keluarga dengan mastitis tuberkulosis. 
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c. Risiko tinggi terjadinya penyakit akibat kerusakan pemeliharaan rumah pada 

keluarga Tn.I khususnya pada Ny. E dan An. R berhubungan dengan kaetidak 

mampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan 

2. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan sesuai teori mencakup tujuan, kriteria evaluasi 

dan intervensi . Pada tujuan umum penulis mengarahkan pada masalah 

keperawatan dan tujuan khusus diarahkan pada faktor penyebab yang akan 

diintervensi. Dalam menentukan kriteria waktu dan tujuan penulis menyesuaikan 

waktu dengan sumber daya keluarga.pada diagnosa yang pertama masalah nyeri 

penulis menentukan tujuan tercapai dalam 4 kali kunjungan rumah masing-

masing 30 menit yang sesuai dengan etiologi ketidakmampuan keluarga 

mengatasi nyeri yang meliputi pengertian, tanda dan gejala, penyebab, dan 

pencegahan penatalaksanaan nyeri pada mastitis tuberkulosis. Untuk diagnosa 

kedua penulis merencanakan memberikan pendidikan kesehatan mengenai tanda-

tanda infeksi dan perawatan luka pasca oprasi yang meliputi, tanda gejala infeksi 

dan cara pencegahan infeksi dan pada diagnosa ketika penulis merencanakan 

memberikan pendidikan kesehatan tentang memodifikasi lingkungan dan 

mendemontrasikan perawatan yang baik untuk kesehatan, contoh merapihkan dan 

membersihkan lingkungan agar tidak lembab. 

 

 

3. Pelaksanaan 
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Dalam pelaksanaan asuhan keperawatan penulis melaksanakan sesuai 

dengan rencana yang telah dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan keluarga 

selama penulis melakukan pendidikan kesehatan keluarga tampak kooperatif dan 

dapat bekerja sama dengan baik. 

Penulis memberikan tindakan keperawatan dengan cara memberikan 

pendidikan kesehatan pada keluarga Ny. E pada diagnosa pertama menjelaskan 

tentang penanganan nyeri. Pada diagnosa kedua penulis memberikan penyuluhan 

tentang tanda-tanda infeksi dan perawatan pada luka pasca oprasi, sedangkan 

pada diagnosa ketiga penulis memberikan penyuluhan tentang memodifikasi 

lingkungan menjadi lebih sehat. Metode yang digunakan pada saat penyuluhan 

adalah metode ceramah, tanya jawab dan demontrasi, media yang digunakan yaitu 

lembar balik, leaflet dan alat tulis. Tujuan dilaksanakan pendidikan kesehatan 

tersebut yaitu untuk meningkatkan kemampuan keluarga dan kemandirian 

keluarga dalam mengenal penyakit mastitis tuberculosis, merawat anggota 

keluarga yang sakit dengan mastitis tuberkulosis. 

4. Evaluasi 

Tahapan akhir dalam proses keperawatan adalah evaluasi yang berguna 

untuk menilai keberhasilan atas implementasi yang telah diberikan selama 4 hari 

melakukan asuhan keperawatan, penulis menemukan hambatan dalam evaluasi 

yaitu waktu tidak cukup dalam satu kali pertemuan. Dari diagnosa pertama yaitu 

Nyeri akut pada Ny. E berhubungan dengan ketidak mampuan keluarga dalam 

mengatasi nyeri dan merawat Ny.E terasi sebagian ditunjukan denga keluarga 
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mampu mengatasi nyeri dengan mengompres payudara menggunakan air hangat 

dan Ny. E teratur minum obat, diagnosa kedua yaitu Resiko infeksi pada Ny. E 

berhubungan dengan ketidak mampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga 

dengan mastitis tuberkulosis belum teratasi dibuktikan dengan keluarga belum 

mampu mengenali tanda-tanda infeksi dan keluarga belum mampu merawat 

anggota keluarga pasca oprasi perlu diberikan motivasi dan penjelasan lebih 

mendalam agar keluarga mengetahui dan mampu merawat anggota keluarga yang 

sakit dan diagnosa ketiga yaitu Risiko tinggi terjadinya penyakit akibat kerusakan 

pemeliharaan rumah pada keluarga Tn.I khususnya pada Ny. E dan An. R 

berhubungan dengan kaetidak mampuan keluarga dalam memodifikasi 

lingkungan belum teratasi dibuktikan dengan ketidak mampuan keluarga 

memahami pentingnya lingkungan yang sehat terlihat dari keadaan prabot rumah 

yang tidak beraturan dan pakaian masih berserakan, namun kenyataannya dari 

ketiga diagnosa tersebut masalah belum teratasi tetapi penulis merekomendasikan 

kepada keluarga untuk mempertahankan dan melanjutkan implementasi yang 

sudah dicapai. 

 

 

 

A. Rekomendasi 

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan dan mendapatkan pengalaman 

nyata dalam asuhan keperawatan keluarga, penulis merekomendasikan : 
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1. Bagi keluarga Tn. I 

Kepada keluarga diharapkam dapat menerapkan dan mempertahankan 

semua kegiatan yang sudah diberikan seperti menjaga kebersihan rumah 

setiap hari dan meningkatkan usha yang mendukung kesehatan seperti rutin 

membawa anggota keluarga mengecek kesehatan ke fasilitas pelayan 

kesehatan terdekat sehingga mampu menerapkan perawatan dirumah dengan 

pengetahuan dan penjelasan yang telah diberikan. 

2. Bagi puskesmas baros 

Untuk pihak puskesmas penulis berharap agar dapat melanjutkan 

pembinaan kepada keluarga yang telah penulis lakukan suhan keperawatan 

selama kurang lebih 4 hari. Dan diharapkan dapat meningkatkan lagi upaya 

promotif dan preventif dalam memberikan pendidikan kesehatan bagi 

keluarga binaannya seperti pada Ny. E dengan TBC mamae atau mastitis 

tuberkulosis. 

3. Bagi instansi pendidikan  

Untuk pihak pendidikan khususnya program studi DIII keperawatan 

diharapkan agar pihak pendidikan lebih meningkatkan kualitas pembelajaran 

tentang keperawatan keluarga sehingga mahasiswa yang berminat 

mengambul karya tulis ilmiah keperawatan keluarga lebih mendalami terkait 

keperawatan keluarga. 
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