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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pengumpulan data dapat disimpulkan secara umum 

sebagai berikut :  

1. Hasil pengumpulan data didapatkan pada saat  dilakukan uji kuesioner 

keluarga hanya mampu menjawab 30% yaitu 6 dari 20 soal pada ayah 

dan ibu sedangkan 50% yaitu 7 dari 10 soal pada anak. Serta hasil 

observasi anak terlihat selalu bermain gadget, berdasarkan 5 tugas 

penulisan atau kesehatan keluarga di dapatkan keluarga tidak 

mengetahui mengenai dampak bahaya dari kecanduan gadget, cara 

mengatasi atau mengantisipasi penggunaan gadget yang tidak tepat 

pada anak, cara menciptakan lingkungan yang produktif bagi anak.  

 

2. Masalah keperawatan yang dapat ditentukan pada subyek asuhan yitu 

defisit pengetahuan pada keluarga Tn. M. 

 

3. Rencana keperawatan memfokuskan satu masalah keperawatan dan 

tindakan keperawatan untuk mengatasi defisit pengetahuan pada 

keluarga ada 2 yaitu dengan pendidikan kesehatan dan dilakukan kuis 

untuk mengetahui tingkat pemahaman keluarga. 

 

4. Implementasi dilakukan dalam metode penyuluhan, diskusi tanya 

jawab, dan diakhir melakukan kuesioner. Media yang digunakan dalam 

asuhan yaitu seperti lembar balik, leaflet, SAP dan LP. 

 

5. Evaluasi hasil asuhan keperawatan pada klien dengan defisit 

pengetahuan dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan asuha 

keperawatan yaitu dengan diberikan pendidikan kesehatan keluarga 

dapat menjawaab 16 soal benar dari 20 soal dan begitu setiap harinya 

keluarga mengalami peningkatan.  
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B. Saran 

   Penulis belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah dikeluarga 

oleh karena itu penulis memberikan saran kepada : 

1. Keluarga Tn.M  

  Hendaknya untuk pihak keluarga bisa memenuhi 5 tugas penulisan 

keluarga. Selain itu keluarga harus lebih intensif lagi utntuk mencari 

berbagai pengetahuan tentang perilaku peyimpangan pada anak 

generasii milenial terutama pengetahuan IPTEK seperti penggunakan 

gadget secara tidak tepat dapat pada anak usia sekolah agar keluarga 

lebih paham. 

 

2. Institusi Pendidikan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Prodi DIII 

Keperawatan 

  Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah referensi 

bacaan bagi perseta didik tentang asuhan keperawatan gangguan 

pemenuhan pengetahuan pada keluarga tentang bahaya kecanduan 

gadget yang tidak tepat pada anak usia sekolah guna menunjang 

pengetahuan peserta didik mengenai hal tersebut. Selain itu, pihak 

institusi pendidikan hendaknya dapat menambah bahan bacaan 

mengenai bahaya kecanduan gadget di zaman sekarang serta dampak 

yang ditimbulkan kepada anak-anak.  

 

3. Pengasuh selanjutnya  

  Hendaknya bagi pengasuh selanjutnya dapat mengatasi 

keterbatasan yang penulis alami yaitu mengenai cara memanfatkan 

fasilitas kesehatan yang belum maksimal dalam pengaplikasiannya pada 

keluarga. 

 

 

 

 

 


