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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1   Simpulan 

Setelah penulis melaksanakan asuhan keperawatan keluarga Ny. N khususnya 

pada Ny. N yang mengalami masalah kesehatan hipertensi selama sepuluh hari. 

Dapat disimpulkan bahwa :  

a. Pengkajian ini dilakukan pada keturunan Ny. N atas pemeriksaan 

kesehatan yang diperoleh menetapkan hasil observasi dan wawancara 

slangsung yang menyertai keluarga dan klien. Dalam sebuah penelitian 

yang dilakukan pada Adult N menimbulkan pertanyaan seperti: Ny. N 

merasa pusing, sakit kepala, tidur tidak teratur, pegal pada bagian tengkuk 

dan  tidak melakukan pemeriksaan rutin ke rumah sakit selama pandemic 

dan hanya mengandalkan pemeriksaan mandiri dirumah dengan tensi yang 

dimiliki. 

1) Diagnosa keperawatan yang penulis angkat berdasarkan data yang telah 

diperoleh melalui observasi dan wawancara pada pengkajian ditemukan 

tiga diagnose keperawatan yaitu diagnose keperawatan ketidakefektifan 

pemeliharaan kesehatan berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga dalam merawat anggota keluarga, diagnose keperawatan 

risiko ketidakstabilan tekanan darah berhubungan dengan pola tidur 

yang tidak teratur, dan diagnose keperawatan defisit perawatan diri 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota 

keluarga An. F. 

2) Perencanaan pada diagnose keperawatan ketidakefektifan 

pemeliharaan kesehatan berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga dalam merawat anggota keluarga adalah memberikan 

pendidikan kesehatan mengenai penyakit hipertensi dan memantau 

tekanan darah Ny. N. 
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3) Diagnose risiko ketidakstabilan tekanan darah berhubungan dengan 

pola tidur yang tidak teratur adalah memantau tekanan darah pada Ny. 

N dan melakukan hidroterapi rendam kaki dengan air hangat untuk 

menurunkan tekanan darah. Pada diagnose defisit perawatan diri 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota 

keluarga An. F adalah memberikan pendidikan kesehatan kepada 

keluarga khususnya An. F mengenai perawatan gigi dan mulut serta 

memotivasi keluarga dan An. F agar rajin menyikat gigi dan rutin 

memeriksakan kesehatan gigi. 

4) Pelaksanaan tindakan keperawatan yang telah disusun sebelumnya 

sesuai dengan teori dan kasus yang dialami oleh Ny. N difokuskan pada 

edukasi kesehatan mengenai penyakit sehingga keluarga khususnya Ny. 

N dapat mengenal lebih dalam mengenai hipertensi. 

5) Evaluasi merupakan tahap akhir dari proses asuhan keperawatan. 

Setelah dilakukan tindakan pada diagnose keperawatan 

ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dan diagnose 

keperawatan risiko ketidakstabilan tekanan darah berhubungan dengan 

pola tidur yang tidak teratur  dapat teratasi pada kunjungan ke-empat. 

Pada diagnose keperawatan defisit perawatan diri berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga An. F teratasi 

pada kunjungan ketiga. 

V.2   Saran 

Berdasarkan asuhan keperawatan yang dilakukan penulis pada keluarga Ny. 

N khususnya Ny. N dengan masalah kesehatan hipertensi, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut : 

a. Bagi Klien dan Keluarga 

Keluarga diharapkan tetap memberikan dukungan kepada anggota keluarga 

agar rutin melakukan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan dengan tetap 

melaksanakan lima tugas keluarga, anggota keluarga yang mengalami masalah 

kesehatan hipertensi dapat melakukan tindakan secara mandiri dengan menerapkan 

hidroterapi rendam kaki dengan air hangat untuk mengatasi hipertensi yang dialami, 
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keluarga diharapkan dapat mengurangi konsumsi garam untuk mencegah hipertensi 

dan rutin memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat dengan tetap 

menerapkan protokol kesehatan, serta diharapkan keluarga dapat menyebarkan 

informasi mengenai perawatan sederhana yang dapat dilakukan pada masyarakat 

umum khususnya penderita hipertensi. 

b. Bagi Masyarakat 

Masyarakat diharapkan dapat merubah gaya hidup dari yang kurang sehat 

menjadi gaya hidup yang lebih sehat seperti menjaga pola makan yang sehat, dan 

olahraga teratur, melaksanakan kegiatan yang dapat menjaga kesehatan warga 

sekitar dengan dibina oleh kader kesehatan setempat, melakukan deteksi dini 

dengan rutin memeriksakan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. 

c. Bagi Puskesmas 

Memberikan pelatihan kepada kader kesehatan yang ada di masyarakat dalam 

menangani masalah hipertensi yang ada dan dapat menerapkan terapi modalitas 

maupun terapi komplementer untuk membantu masayarakat dalam upaya 

perawatan diri khususnya masalah kesehatan hipertensi. 

d. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan studi kasus ini dapat meningkatkan kemampuan praktik 

laboratorium agar mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dan komunikasi 

terapeutik dalam memberikan asuhan keperawatan serta dapat menjadi masukan 

bagi institusi pendidikan dalam pembelajar.


