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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil proses asuhan keperawatan, dapat disimpulkan bahwa : 

a. Pengkajian  

Keluarga Ibu M di dapatkan Ibu M teridentifikasi masalah hipertensi yang 

dilatar belakangi data Ibu M memiliki riwayat hipertensi sejak dua tahun 

lalu, sering mengeluh pusing, pegal dan nyeri pada tungkuk bagian leher 

belakang, serta Ibu M minum obat tidak teratur hanya minim amlodipine 

apabila terasa pusing dan nyeri. Berdasarkan 5 tugas kesehatan keluarga, 

keluarga Ibu M belum mampu menjalankan tugas-tugas tersebut seperti 

melakukan perawatan dan memodifikasi lingkungan. 

b. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa yang ditemukan berdasarkan hasil prioritas yaitu ketidakefektifan 

perfusi jaringan perifer pada keluarga Ibu M khususnya Ibu M dengan 

masalah hipertensi dengan ditemukan data penunjang yaitu Ibu M 

mengatakan mempunyai riwayat hipertensi dua tahun lalu, mengatakan 

sering merasa pusing, mengatakan kadang pegal dan nyeri pada tungkuk 

bagian leher belakang serta Ibu M mengatakan sukar tidur. Sehingga dapat 

ditegakkan diagnosa prioritas dengan hasil skoring 4 1/6. 

c. Intervensi Keperawatan 

Perencanaan pada keluarga Ibu M meengacu pada 5 tugas kesehatan 

keluarga yaitu TUK 1 memberikan informasi serta Pendidikan kesehatan 

tentang hipertensi sehingga keluarga mengenal masalah, TUK 2 

memberikan edukasi mengenai akibat apabila hipertensi tidak ditangani 

secara tepat sehingga keluarga mengambil keputusan untuk merawat Ibu M, 

TUK 3 memberikan demonstrasi terapi komplementer serta modalitas 

dengan masalah hipertensi yaitu jus tomat dan teknik relaksasi otot progresif 

sehingga keluarga mampu merawat Ibu M, TUK 4 mengenai modifikasi 

lingkungan masalah hipertensi dengan diet rendah garam, dan TUK 5 
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memotivasi keluarga untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan terdekat 

seperti posbindu atau puskesmas. 

d. Implementasi Keperawatan 

Pelaksanaan dilakukan dalam 8 kali pertemuan. TUK 1 dilakukan dalam 

waktu 60 menit dengan metode diskusi menggunakan media leaflet 

menjelaskan mengenai informasi serta Pendidikan kesehatan tentang 

hipertensi, TUK 2 dilakukan satu kali pertemuan dalam waktu 60 menit 

dengan metode diskusi menggunakan media leaflet menjelaskan akibat 

hipertensi apabila tidak ditangani secara tepat, TUK 3 dilakukan dua kali 

pertemuan dalam katu 60 menit setiap pertemuan dengan metode diskusi 

dan demonstrasi menggunakan media lembar balik dan leaflet melakukan 

pembuatan jus tomat dan teknik relaksasi otot progresif, TUK 4 dilakukan 

dalam waktu 60 menit dengan metode diskusi menggunakan media leaflet 

menjelaskan mengenai modifikasi lingkungan dengan masalah hipertensi 

yaitu dengan cara diet rendah garam, serta TUK 5 dilakukan dalam satu kali 

pertemuan untuk memotivasi keluarga agar dapat memanfaatkan fasilitas 

kesehatan selama 60 menit dengan metode diskusi. 

e. Evaluasi Keperawatan 

Setelah pemberian asuhan keperawatan selama 8 kali pertemuan, didapatkan 

hasil TUK 1 telah tercapai dengan hasil evaluasi Ibu M mengetahui serta 

dapat menjelaskan kembali mengenai penyakit hipertensi, TUK 2 telah 

tercapai dengan hasil evaluasi Ibu M mengetahui akibat dari hipertensi 

apabila tidak ditangani secara tepat, TUK 3 dengan tindakan terapi 

komplementer dan modalitas yaitu teknik relaksasi otot progresif dan jus 

tomat telah tercapai dengan Ibu M merasa rilesk dan tekanan darah menurun 

setelah melakukan terapi. TUK 4 memodifikasi lingkungan dengan diet 

rendah garam telah tercapai dengan hasil evaluasi Ibu M mengerti mengenai 

diet rendah garam dan bisa menyebutkan kembali makanan yang dibolehkan 

dan tidak boleh, serta TUK 5 memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan 

tercapai dengan hasil evaluasi keluarga akan memotivasi anggota keluarga 

untuk memanfaatkan  pelayanan kesehatan terdekat seperti posbindu atau 

puskesmas. 

http://www.library.upnvj.ac.id/


64 

 

 
Rival Alfia, 2020  

ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA IBU M KHUSUSNYA IBU M DENGAN HIPERTENSI DI RT 05 RW 01 

KELURAHAN GROGOL KECAMATAN LIMO KOTA DEPOK 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Keperawatan Program Diploma Tiga 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 

 

V.2  Saran 

 Dari kesimpulan Karya Tulis Ilmiah (KTI) penulis memberikan saran kepada 

pihak terkait antara lain sebagai berikut : 

a. Bagi Klien 

 Klien mampu mencegah tanda dan gejala hipertensi serta mengontrol 

hipertensi agar terhindar dari komplikasi hipertensi dengan melakukan 

perawatan mandiri yang sudah diajarkan seperti teknik relaksasi otot 

progresif yang dianjurkan minimal dua kali dalam satu bulan serta jus tomat 

yang dianjurkan 2x sehari pagi dan sore. Serta melakukan pemeriksaan ke 

fasilitas pelayanan kesehatan terdekat seperti posbindu atau puskesmas 

minimal satu bulan sekali. 

b. Bagi Keluarga 

 Keluarga memberikan motivasi kepada klien untuk melakukan perawatan 

secara mandiri seperti teknik relaksasi otot progresif yang dilakukan 

minimal 2x dalam satu bulan dan jus tomat yang dianjurkan 2x sehari, serta 

melakukan pengobatan dan membantu anggota keluarga untuk 

memodifikasi lingkungan dengan diet rendah garam dan membantu keluarga 

untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan 

pemeriksaan minimal satu bulan sekali. 

c. Bagi Kader dan Masyarakat 

 Masyarakat hendaknya merubah perilaku negative ke arah yang positif  

dengan pola hidup sehat. Masyarakat juga perlu melakukan deteksi dan 

proteksi sejak dini secara berkala melakukan pemeriksaan kesehatan di 

posbindu atau puskesmas. 

d. Bagi Institusi Pendidikan 

 Berikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat daerah RT 05 RW 01 

mengenai hipertensi dan cara melakukan terapi komplementer maupun 

modalitas seperti teknik relaksasi otot progresif dan jus tomat. 
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