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BAB V 

PENUTUP  

 

 

Pada bab terakhir ini penulis akan menyimpulkan beberapa bagian dalam 

proses menyelesaikan Asuhan Keperawatan pada Nn. D dengan Masalah Gangguan 

Psikososial: Ansietas di Desa Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok yang 

dilakukan pada tanggal 15 – 20 Maret 2021 dan yang dilanjutkan kembali pada 

tanggal 5 – 13 April 2021 sebagai berikut: 

 

V.1  Kesimpulan 

Selama melakukan pemberian asuhan keperawatan kepada Nn. D dengan 

masalah gangguan psikososial: ansietas meliputi beberapa bagian tahapan yaitu 

pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, pelaksanaan 

keperawatan dan evaluasi keperawatan. 

 

V.1.1    Pengkajian  

Pengkajian pada Nn. D dengan masalah gangguan psikososial ansietas 

penulis mendapatkan beberapa data bahwa klien memiliki rasa cemas, khawatir, 

tegang, gelisah dan  menjadi mudah takut selain itu Nn. D juga mengalami sakit 

kepala, sulit berpikir jernih dan memiliki gangguan pola tidur akibat kecemasannya 

selain itu klien juga menunjukan wajah tampak tegang, cemas dan khawatir, saat 

berbicara suara terdengar pelan dan sedikit bergetar serta menunjukan wajah yang 

lesu dan tidak bersemangat. 

Faktor pendukung selama proses kegiatan pengkajian ini ialah penulis dapat 

memebangun hubungan saling percaya sehingga pada saat pengkajian berlangsung 

klien bisa kooperatif dan dapat menyampaikan secara jelas masalahnya. Selain 

faktor pendukung penulis juga mendapatkan faktor yang menjadi penghambat 

selama proses pengkajian ini berlangsung yaitu waktu untuk pengkajian yang sudah 

dijadwalkan sebelumnya sering tidak terlaksana secara tepat waktu karena aktivitas 

klien sebagai mahasiswa yang harus mengikuti kelas secara online, mengerjakan 
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tugas kuliah dan juga mengerjakan tugas rumahan untuk membantu orang tuanya. 

hal tersebut mengharuskan penulis untuk membuat ulang jadwal pengkajian dan 

menyesuaikan dengan aktivitas klien tanpa mengganggu waktu istirahatnya, klien 

juga tampak terlihat lelah dan tidak bersemangat jika penulis melakukan pengkajian 

pada waktu istirahatnya. Namun penulis memiliki solusi untuk masalah tersebut 

ialah dengan melakukan pengkajian secara virtual dengan media video call 

whatsapp dan penulis juga datang ke rumah klien untuk melakukan pengkajian pada 

malam hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh klien. 

 

V.1.2    Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa pada asuhan keperawatan Nn. D, penulis menemukan tiga masalah 

keperawatan berdasarkan data yang diperoleh selama pengkajian berlangsung 

dengan diagnosa utama yaitu masalah gangguan psikososial: ansietas (Domain 9. 

Kelas 2. Kode Diagnosis 00146) dan harga diri rendah situasional (Domain 6. Kelas 

2. Kode Diagnosis 00120) serta penulis juga menemukan satu diagnosa lain yaitu 

hambatan interaksi sosial (Domain 7. Kelas 3. Kode Diagnosis 00052). 

 

V.1.3    Perencanaan Keperawatan 

Perencanaan keperawatan pada Nn. D dengan masalah gangguan psikososial: 

ansietas yaitu dapat membangun hubungan saling percaya antara klien dan penulis, 

mendengarkan klien saat ia menceritakan masalahnya yang membuat ia cemas, 

mengidentifikasi bersama klien saat terjadi perubahan tingkat kecemasan, mengkaji 

tanda verbal dan nonverbal kecemasan klien, Instruksikan klien menggunakan 

teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasannya, memberikan pujian/kuatkan 

perilaku klien yang baik secara tepat. Serta terapi relaksasi yaitu dengan meminta 

klien untuk rileks dan merasakan sensasi yang terjadi agar teknik relaksasi dapat 

dijalankan dengan fokus, mengajarkan dan melakukan bersama klien teknik 

relaksasi tarik napas dalam yang berguna untuk penurunan tingkat kecemasan klien, 

mengajarkan dan melakukan teknik relaksasi otot progresif yang dapat membuat 

klien lebih rileks, dan mengajarkan serta melakukan teknik relaksasi hipnosis lima 

jari pada klien. 
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Perencanaan keperawatan pada Nn. D dengan masalah harga diri rendah 

situasional yaitu dengan memonitor pernyataan klien terhadap harga dirinya, 

menentukan bersama tentang kepercayaan diri klien dalam hal menilai diri, 

mendukung klien untuk terlibat dalam memberikan afirmasi positif melalui 

pembicaraan pada diri sendiri yang dilakukan setiap hari, menyampaikan atau 

mengungkapkan kepada klien tentang kepercayaan dirinya dalam mengatasi situasi, 

membantu klien untuk mengatur tujuan yang realistik dalam rangka mencapai harga 

diri yang lebih tinggi, membuat pernyataan atau ungkapan positif pada klien. 

Perencanaan keperawatan pada Nn. D dengan masalah hambatan interaksi 

sosial yaitu dengan menganjurkan klien untuk mengikuti kegiatan sosial dan 

kegiatan di masyarakat, meminta dan harapkan adanya peningkatan komunikasi 

verbal, menganjurkan klien untuk pergi keluar atau hanya sekedar jalan – jalan. 

 

V.1.4    Pelaksanaan Keperawatan 

Pelaksanaan keperawatan pada Nn. D untuk masalah ansietas penulis mampu 

membangun hubungan saling percaya, mengidentifikasi penyebab dari ansietas 

klien, mengidentifikasi tanda gejala dan tingkat ansietas klien serta mengajarkan 

klien untuk mengontrol ansietasnya dengan teknik relaksasi tarik nafas dalam, 

relaksasi otot progresif dan hipnosis lima jari. Selanjutnya untuk masalah harga diri 

rendah situasional penulis mampu membina hubungan saling percaya, 

mengidentifikasi penyebab penyebab dari masalah harga diri rendah situasional 

pada klien serta mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki klien. Sedangkan 

untuk masalah hambatan interaksi sosial penulis dapat membina hubungan saling 

percaya, mengidentifikasi penyebab klien memiliki masalah hambatan interaksi 

sosial, mengajarkan klien cara memulai interaksi dengan orang lain dan 

mengajarkan klien cara berkenalan dengan teman – teman kampusnya. 

 

V.1.5    Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi keperawatan pada Nn. D, penulis mampu mendapatkan hasil setelah 

dilakukannya asuhan keperawatan diantaranya yaitu pada diagnosa utama ansietas 
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dimana masalah ini sudah dapat teratasi dibuktikan dengan klien mengatakan 

tingkat kecemasannya perlahan menurun seiring dengan seringnya latihan teknik 

relaksasi yang ia lakukan, klien mengatakan perasaan cemas, takut dan khawatir 

nya sudah jarang muncul, sudah dapat tertidur dengan lelap dan sakit kepala yang 

sering ia rasakan sudah jarang terjadi, klien mengatakan sudah mengerti dan dapat 

mengontrol kecemasannya dengan teknik relaksasi yg diajarkan serta klien terlihat 

lebih bersemangat dan wajah lelah serta kantung mata yang kehitaman sudah 

memudar dan terlihat lebih segar.  

Pada diagnosa harga diri rendah situasional hasil dari asuhan keperawatan 

yang sudah dilakukan penulis yaitu masalah ini sudah dapat teratasi dibuktikan 

dengan klien mengatakan sudah dapat meningkatkan kepercayaan dirinya dengan 

cara fokus akan kemampuan yang ia miliki, klien juga mengatakan sudah dapat 

membuat keputusan sendiri dan ia sudah memiliki beberapa teman baru di kampus 

nya.  

Sedangkan untuk diagnosa hambatan interaksi sosial penulis mendapatkan 

hasil bahwa masalah ini sudah dapat teratasi yang dibuktikan dengan klien 

mengatakan sudah tidak menyendiri di kamarnya lagi dan lebih sering berinteraksi 

bersama anggota keluarganya, klien sudah berinteraksi dengan teman – temanya 

walau hanya secara virtual, klien sudah berani untuk mengajak berkenalan atau 

menyapa orang terlebih dahulu, klien juga terlihat adanya interaksi antara ia dengan 

tetangga sekitar rumahnya. 

 

V.2   Saran  

Setelah pembahasan yang penulis sampaikan mulai dari BAB 1 – BAB 5 

maka dapat diberikan saran yang sesuai dengan pembahasan dan bertujuan untuk 

melakukan validasi yang dapat dimanfaatkan oleh penulis untuk meningkatkan 

mutu kualitas karya tulis ilmiah dan asuhan keperawatan dengan judul Asuhan 

Keperawatan pada klien Nn. D dengan Masalah  Gangguan Psikososial: Ansietas 

di Desa Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok. 

 

V.2.1    Bagi Mahasiswa 
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Bagi mahasiswa yang akan melakukan pemberian asuhan keperawatan pada 

klien dengan masalah gangguan psikososial: ansietas penting untuknya 

membangun hubungan saling percaya antara klien dan perawat, melakukan 

interaksi sesering mungkin walau singkat, menggunakan bantuan media platform 

seperti via video call whatsapp, gmeet atau zoom pada klien yang memiliki 

keterbatasan waktu karena kesibukannya agar pada saat pemberian asuhan 

keperawatan klien dapat kooperatif dan masalah ansietas dapat teratasi serta 

mengkaji lebih dalam faktor – faktor yang berkaitan dengan ansietas pada klien 

tersebut. 

 

V.2.2    Bagi Perawat 

Bagi perawat dalam pemberian asuhan keperawatan pada klien dengan 

masalah gangguan psikososial: ansietas, harga diri rendah situasional serta 

hambatan interaksi sosial dibutuhkan pendekatan yang lebih mendalam  dengan 

menggunakan teknik komunikasi terapeutik yang sudah tertulis pada strategi 

pelaksanaan untuk pasien kecemasan yang disebabkan oleh harga diri rendah 

situasional. Pada kasus diatas klien lebih suka menyendiri dan sulit berinteraksi 

dengan orang lain maka perawat sebisa mungkin melakukan pertemuan meskipun 

singkat dan jam yang tidak menentu karena menyesuaikan dengan kegiatan klien 

yang lainya hal tersebut tidak boleh menjadi hambatan bagi perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan. Semua hambatan yang terjadi selama proses 

asuhan keperawatan berlangsung harus dicari solusi yang terbaik agar implementasi 

dapat berhasil dan masalah yang ada pada klien dalam hal ini kecemasan dapat 

teratasi. 

 

V.2.3    Bagi Institusi 

Bagi institusi diharapkan untuk dapat memberikan bimbingan, dukungan 

serta motivasi sesering mungkin kepada penulis karena hal tersebut sangat berarti 

untuk kelancaran pemberian asuhan keperawatan dan penulisan karya tulis ilmiah 

ini. 
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