
BAB 5 

PENUTUP 

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran hasil tinjauan kasus  

mengenai “Asuhan Keperawatan lansia pada Ny. R dengan katarak di UPT 

Pelayanan sosial lanjut usia Pasuruan Babat Lamongan.  

5.1 Simpulan  

5.1.1Pengkajian 

Pada pengkajian Ny.R  keluhan yang muncul yaitu pandangan mata kabur, 

klien sempat terjatuh.  

5.1.2  Diagnosa keperawatan 

Diagnosa keperawatan pada tinjauan pustaka di dapatkan 5 diagnosa yaitu 

Penurunan presepsi sensori pengelihatan yang berhubungan dengan penurunan 

tajam pengelihatan dan kejelasan pengelihatan, Ansietas yang berhubungan 

dengan kurang pengetahuan tentang kejadian operasi, Resiko cidera berhubungan 

dengan peningkatan tekanan intraokular/ pendarahan/kehilangan vitreus, Nyeri 

yang berhubungan dengan luka pascaoperasi, defisit perawatan diri yang 

berhubungan dengan kerusakan penglihatan. Pada tinjauan kasus di temukan 3 

diagnosa keperawatan yaitu Resiko cidera berhubugan dengan ketebatasan 

pengelihatan, Gangguan persepsi sensori:pengelihatan berhubungan dengan 

penurunan ketajaman pengelihatan, Defisit perawatan diri berhubungan dengan 

penurunan penglihatan. Perumusan diagnosa ini berdasarkan dari hasil pengkajian 

dan urutan prioritas masalah berdasarkan masalah yang harus di atasi terlebih 

dahulu dari hal yang mengacam jiwa dan menganggu fungsi kesehatan. 

 



5.1.3  Perencanaan  

Tidak semua rencana tindakan pada tinjauan pustaka dapat di rencanakan 

pada tinjauan kasus tapi di  sesuaikan dengan kondisi klien serta fasilitas yang ada 

serta melibatkan ke ikut sertaan klien. 

5.1.4  Pelaksanaan 

Pada pelaksanaan semua tindakan keperawatan dapat di laksanakan 

dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah di buat dengan adanya 

kerjasama yang baik dari klien dalam mendukung tindakan keperawatan yang di 

lakukan. 

5.1.5  Evaluasi 

Pada evaluasi Resiko cidera berhubugan dengan ketebatasan pengelihatan 

masalah teratasi dalam waktu 3x24 jam, pada diagnosa kedua Gangguan persepsi 

sensori:pengelihatan berhubungan dengan penurunan ketajaman pengelihatan 

masalah teratasi sebagian, dan pada dignosa ketiga Defisit perawatan diri 

berhubungan dengan penurunan penglihatan masalah teratasi dalam waktu 3x 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2 Saran  

5.2.1 Bagi Panti 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai pengetahuan 

tambahan sehingga pembaca lebih memahami tentang asuhan keperawatan lansia 

dengan katarak serta di informasikan kembali pada orang lain atau teman sejawat.  

5.2.2 Bagi Peneliti 

Agar tetap berperan aktif dalam pemberian informasi dan motivasi dengan 

mengadakan penyuluhan tentang masalah katarak  pada umumnya serta asuhan 

keperawatan lansia dengan katarak pada khususnya. 

5.2.3 Bagi masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar masyarakat lebih mengerti 

mengenai penyakit katarak mulai dari gejala sampai cara penanganannya sehingga 

masyarakat dapat membantu atau berperan dalam mengurangi permasalahan yang 

di akibatkkan oleh katarak. 

 


