
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian gambaran asuhan keperawatan keluarga 

diabetes mellitus dengan pemeliharaan kesehatan tidak efektif di wilayah kerja 

UPT Kesmas Sukawati I dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Hasil pengkajian ditemukan berdasarkan tanda dan gejala terdapat 8 tanda 

dan gejala diabetes mellitus. Namun pada klien I Tn.P hanya terdapat 6 tanda dan 

gejala dan pada klien II Tn.R hanya terdapat 7 tanda dan gejala. Berdasarkan 

pengkajian pada keluarga Tn.P dan Tn.R ditemukan pemeliharaan kesehatan tidak 

efektif dalam program diet dan latihan fisik/olahraga. 

Pada diagnosa keperawatan ditemukan 6 diagnosa pada klien I dan klien 

II. Namun peneliti memfokuskan pada 1 diagnosa yaitu pemeliharaan kesehatan 

tidak efektif berhubungan dengan ketidaktahuan keluarga merawat anggota 

keluarga. 

Pada intervensi keperawatan disusun sesuai dengan masalah yang muncul 

dan berpedoman pada tinjauan teori. Rencana keperawatan yang diberikan  

berdasarkan dengan teori NIC  dan NOC berfokus pada peningkatan latihan fisik 

/olahraga dan manajemen nutrisi/diet. 

Pada implementasi keperawatan dilakukan selama 5 kali kunjungan, 

tindakan yang telah dilakukan pada klien I dan klien II yaitu melakukan 

pengkajian, menggali pengalaman individu mengenai latihan, menggali hambatan 
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individu untuk melakukan latihan dan menginformasikan individu/keluarga 

manfaat latihan bagi kesehatan, latihan bersama individu, menginstruksikan 

klien/keluarga mengenai kebutuhan nutrisi, observasi atau monitor kepatuhan 

klien terhadap program latihan, mengatur diet klien, observasi tanda-tanda vital 

dan observasi kepatuhan diet dan kepatuhan terhadap diet dan program latihan.  

Evaluasi dinilai berdasarkan kriteria hasil dan hasil ukur pada lembar 

observasi. Evaluasi pada klien I yaitu keluarga klien sudah mampu melakukan 

pemeliharaan kesehatan, dengan menyiapkan makanan sesuai dengan diet dan 

mendukung Tn.P untuk melakukan latihan fisik yaitu bersepeda di sore hari, Tn.P 

mengatakan kesemutan yang dirasakan Tn.P sudah jarang dirasakan, sedangkan 

pada klien II yaitu keluarga klien sudah mampu melakukan pemeliharaan 

kesehatan, dengan menyiapkan makanan sesuai dengan diet dan mendukung Tn.R 

untuk melakukan latihan fisik yaitu jogging di sore hari di sekitar lingkungannya.  

B. Saran  

1. Kepada Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar 

Kepada Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, 

diharapkan dapat menambah literature dengan tahun terbit 10 tahun terakhir serta 

memperbaiki akses wifi supaya cepat dan bisa digunakan saat mengakses internet 

dalam pencarian jurnal dan teori yang mendukung pada penelitian ini. 

2. Kepada Manajemen UPT Kesmas Sukawati I Gianyar 

Kepada UPT Kesmas Sukawati I Gianyar diharapkan dapat 

meningkatkan pengadaan penyuluhan kepada masyarakat di lingkungan kerja 

mengenai penanganan dan perawatan penyakit diabetes mellitus.  
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3. Kepada keluarga 

Kepada keluarga Tn.P dan keluarga Tn.R diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan mengenai perawatan dan penanganan penyakit 

diabetes mellitus dengan mengikuti penyuluhan yang dilaksanakan oleh 

pelayanan kesehatan setempat, dari kerabat dan dari media sosial/internet. 

4. Kepada peneliti selanjutnya 

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai diabetes mellitus dengan defisit pengetahuan yang sering terjadi 

di masyarakat. 



 


