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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan dan penerapan evidence 

based nursing yaitu terapi relaksasi otot progresif pada pasien hipertensi untuk 

menurunkan kecemasan, maka didapatkan beberapa simpulan dari penulisan Karya 

Ilmiah Akhir Ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan dengan Intervensi 

Inovasi Terapi Relaksasi Otot Progresif pada Dewasa dengan Hipertensi di Rt 02 

Rw 13 Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Bogor” yaitu sebagai berikut. 

a. Berdasarkan hasil pengkajian kecemasan Ny. N dan Ny. H menggunakan 

kuisioner Rating Scala for Anxiety (HARS) sebelum dilakukan terapi 

relaksasi otot progresif didapatkan skor 18 dengan interpretasi kecemasan 

ringan, sementara Ny. H mendapatkan skor 14 dengan interpretasi 

kecemasan ringan. 

b. Ditegakkan dua diagnosa keperawatan pada Ny. N dan Ny. H yaitu anatara 

lain, ansietas berhubungan dengan penyakit kronis progresif (hipertensi) 

dan risiko perfusi serebral tidak efektif ditandai dengan hipertensi. 

c. Intervensi yang dilakukan untuk mengatasi kecemasan sesuai dengan SIKI 

yaitu memonitor tanda-tanda ansietas dan memberikan teknik relaksasi 

untuk mengurangi ansietas 

d. Implementasi yang dilakukan mengatasi kecemasan yaitu dengan 

memberikan Terapi Relaksasi Otot Progresif yang memiliki pengaruh 

dalam menurunkan kecemasan pada pasien hipertensi. 

e. Evaluasi keperawatan didapatkan hasil pada kedua pasien Ny. N dan Ny. 

H masalah ansietas teratasi sebagian sehinggan intervensi dilanjutkan 

secara mandiri 

f. Setelah dilakukan terapi relaksasi otot progresif sebanyak 2 sesi pada 

pasien kelolaan Ny. N didapatkan penururnan skor dari 18 dengan 

interpretasi kecemasan sedang, menjadi skor 9 dengan interpretasi 

kecemasan ringan. Pada pasien resume Ny. H didapatkan penururnan skor 
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dari 14 dengan interpretasi kecemasan ringan, menjadi skor 11 dengan 

interpretasi kecemasan ringan. 

VI.2 Saran 

Berdasarkan hasi penelitian yang telah ditunjukkan diatas, terdapat beberapa 

saran yang dapat penulis sampaikan kepada beberapa pihak terkait, diantaranya 

sebagai berikut.  

a. Bagi Perawat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perawat klinis 

yang memberikan asuhan keperawatan kepada pasien hipertensi yang 

mengalami kecemasan  

b. Bagi Pasien dan Keluarga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pasien dan 

keluarga pasien untuk memberikan informasi yang memiliki riwayat 

penyakit hipertensi yang megalami kecemasan 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat untuk 

mengatasi hipertensi yang mengalami kecemasan  

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sebagai data dasar 

intervensi keperawatan dengan praktik berbasis bukti Evidence-Based Practice 

(EBN), yang berguna untuk pengembangan penelitian selanjutnya terkait penerapan 

praktik asuhan keperawatan pada pasien hipertensi yang mengalami kecemasan. 


