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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

       Asuhan keperawatan keluarga pada keluarga Tn. A dengan diabetes melitus pada 

Ny. C di kelurahan Jaya Mekar wilayah kerja Puskesmas Baros Kota Sukabumi 

umumnya mengingatkan pada pengertahuan keluarga dengan melalui pendidikan 

kesehatan yang diberikan penulis dengan tujuan keluarga mengerti dan memahami 

permasalahan mengenai perawatan pada penderita diabetes melitus. Dari hasil 

pengkajian sampai implementasi penulis dapat menyimpulkan yaitu : 

1. Pengkajian 

       Setelah penulis melakukan pengkajian sampai melakukan implementasi 

asuhan keperawatan keluarga Tn. A dengan diabetes melitus pada Ny.C selama 4 

hari akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga Tn.A ditemukan salah 

satu anggota keluarganya yaitu Ny.C sendiri terkena diabetes melitus sejak satu 

tahun yang lalu. 

       Kenyataan pada saat pengkajian penulis menemukan beberapa faktor 

pendukung diantaranya keluarga mau menerima kehadiran penulis dan keluarga 

begitu sangat terbuka serta kooperatif dalam menjawab semua pertanyaan penulis. 

Masalah kesehatan yang penulis temukan pada keluarga Tn.A adalah diabetes 

melitus yang di derita Ny.C. 
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       Menurut teori diabetes melitus gangguan metabolisme yang ditandai dengan 

hiperglikemi yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, 

lemak dan protein yang disebabkan oleh penurunan sekresi insulin atau 

penurunan sensitivitas insulin atau keduanya yang menyebabkan komplikasi 

kronis mikrovaskuler, makrovaskuler dan neuropati. Dari konsep dasar keluarga 

menurut Friedman bahwa keluarga ada 5 pokok tugas keluarga yang dijabarkan 

yaitu meliputi mengenal masalah kesehatan keluarga, membuat keputusan 

tindakan yang tepat, memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit, 

memodifikasi lingkungan atau menciptakan suasana rumah sehat, menggunakan 

fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat. Pada keluarga Tn.A 5 

pokok tugas keluarga tersebut tidak dilakukan sepenuhnya terhadap Ny.C karena 

pada saat dikaji keluarga tidak tahu tentang diit diabetes melitus dan resiko 

hipoglikemia diabetes melitus, hal ini membuktikan keluarga Ny.C tidak 

mengenal masalah kesehatan yang dialami anggota keluarganya yang sakit, dan 

keluarga tidak bisa merawat keluarganya yang sakit. 

2. Diagnosa 

       Masalah keperawatan keluarga yang ditemukan penulis berdasarkan hasil 

pengkajian adalah Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga untuk mengenal diit Diabetes 

Melitus, dan kurangnya pengetahuan keluarga mengenai penyakit Diabetes 

Melitus berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota 

keluarga yang sakit. 
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3. Perencanaan (Intervensi) 

       Pada perencanaan penulis menyusun rencana bersama keluarga sesuai 

teoritis. Keluarga Tn.A cukup kooperatif dalam berperan menetapkan rencana 

keperawatan. Penulis menyadari dalam keterlibatan keluarga menyusun rencana 

keperawatan keluarga sangat mendukung untuk mencapai suatu tujuan yang 

diharapkan keluarga juga penulis. Menurut teori rencana tindakan diarahkan 

untuk keluarga akhirnya mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dengan bantuan 

minimal dari perawat yang mencakup tujuan, kriteria evaluasi dan perencanaan. 

       Pada tujuan utama penulis mengarahkannya pada faktor masalah keperawatan 

sedangkan pada tujuan khususnya diarahkan pada faktor penyebabnya, sedangkan 

dalam melakukan kriteria waktu dan tujuan penulis menyesuaikannya dengan 

sumber daya dari keluarga itu sendiri. 

       Perawatan kesehatan keluarga adalah mengutamakan pelayanan promotif dan 

preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuartif dan 

rehabilitatif oleh karena itu perencanaan yang telah disusun oleh penulis lebih 

banyak memberikan pendidikan kesehatan mengenai Diabetes Melitus dan cara 

perawatannya agar keluarga lebih memahami dan bisa merawat keluargannya 

yang sakit. 

4. Pelaksanaan (Implementasi) 

       Impelementasi difokuskan pada diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang 

dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga untuk 

mengenal diit diabetes melitus, dan kurangnya pengetahuan keluarga mengenai 
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penyakit diabetes melitus berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam 

merawat anggota keluarga yang sakit. Implementasi dilakukan dengan pendidikan 

kesehatan selama 30 menit dengan menggunakan leaflet serta demonstrasi 

makanan untuk memudahkan pemahaman keluarga. 

       Didalam teori disebutkan hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 

tindakan keperawatan terhadap keluarga adalah sumber daya keluarga serta 

respon dan penerimaan keluarga. Sumber daya keluarga cukup memadai serta 

penerimaan keluarga sangat baik sehingga implementasi lebih maksimal 

dilakukan. Untuk menjaga keluarga dari kejenuhan, penulis akhirnya melakukan 

implementasi tidak selalu setiap hari, keluarga kadang mudah lupa tentang 

penjelasan masalah saat implementasi sebelumnya, sehingga penulis 

mempertahankan hasil yang dicapai oleh keluarga supaya pada waktu senggang 

keluarga dapat membaca leaflet yang telah diberikan. Implementasi akan lebih 

optimal jika terjalin kerjasama dengan pihak puskesmas dalam melanjutkan 

kunjungan rumah kepada keluarga binaan maupun yang mempunyai sakit yang 

sama dengan keluarga Tn.A. 

5. Evaluasi 

      Pada tahap akhir ini berguna untuk menilai keberhasilan atas implementasi 

yang telah diberikan kepada keluarga. Secara umum semua tindakan ada yang 

tidak dalam satu pertemuan untuk dapat menghasilkan tingkat kesehatan yang 

lebih baik, diharapkan Ny.C dapat secara rutin memeriksakan kondisinya pada 

fasilitas pelayanan kesehatan dalam memperhatikan kesehatan klien dan keluarga. 
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B. Rekomendasi 

       Setelah penulis mendapatkan pengalaman secara nyata dalam melakukan asuhan 

keperawatan keluarga, penulis merekomendasikan : 

1. Kepada keluarga diharapkan dapat menerapkan semua kegiatan yang sudah 

diberikan seperti melaksanakan program diit dan keluarga juga dapat 

mempertahankan dan meningkatkan usaha yang dapat mendukung kesehatan 

seperti rutin membawa Ny.C ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga mampu 

menerapkan perawatan dirumah dengan pengetahuan dan penjelasan yang telah 

diberikan. 

2. Kepada pelayanan kesehatan diharapkan dalam melakukan asuhan keperawatan 

keluarga secara komprehensif yang profesional hendaknya perawat 

memperhatikan semua aspek yang ada, dan selalu meningkatkan pengetahuan 

sehingga penerapan proses asuhan keperawatan kepada keluarga dapat dilakukan 

secara optimal. 

3. Untuk pembaca diharapkan dapat melakukan asuhan keperawatan keluarga lebih 

optimal lagi dan lebih berkembang lagi terutama dalam melakukan asuhan 

keperawatan keluarga khususnya pada diabetes melitus. 

 


