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BAB V 

PRODUK LUARAN  
  

 

V.1 Gambaran Produk  

Produk luaran yang dihasilkan yaitu Buku Saku dengan judul “ Terapi 

Relaksasi Benson untuk Meningkatkan Kualitas Tidur Perawat”  yang dikembangkan 

dari studi kasus yang dilakukan oleh penulis diruang IGD RS Bhayangkara TK.I R 

Said Sukanto. Studi kasus disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir penulis 

sebagai mahasiswa Profesi Ners Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.  

Pada bab pertama pada buku ini menjelaskan mengenai konsep keperawatan, 

sejarah keperawatan, definisi perawat, peran, fungsi, tugas perawat, jenjang karir 

perawat, dan kredensial perawat, lalu selanjutnya bab kedua buku ini berisi konsep 

kualitas tidur yang berisikan definisi tidur, fungsi tidur, fisiologi tidur, pola tidur, 

tahapan tidur, siklus tidur, fase tidur, faktor yang mempengaruhi tidur, kualitas tidur, 

faktor yang mempengaruhi tidur dan pengukuran kualitas tidur. Selanutnya bab ketiga 

pada buku ini berisikan tentang terapi relaksasi benson yang berisikan point-point 

definisi terapi relaksasi benson, tujuan terapi relaksasi benson, kelebihan terapi 

relaksasi benson, keuntungan terapi relaksasi benson, dan mekanisme terapi relaksasi 

benson. bab keempat berisikan tentang hasil studi kasus yang dilaksanakan oleh 

penulis yang dimulai dari proses pengkajian hingga evaluasi lalu membahas analsis 

asuhan keperawatan berdasarkan konsep teoritis dan penelitian terkait dan analsis 

penerapan evidence based nursing pada kasus. Lalu bab lima berisi penutup. Buku 

saku ini berukuran UNESCO dengan ukuran 15,5 cm x 23 cm.  

 

V.2 Legalitas Produk  

Produk yang dihasilkan dari studi kasus yang dilakukan oleh penulis yaitu 

sebuah Buku Saku legalisasi dengan cara menerbitkan buku ini, buku saku yang 

berjudul “Terapi Relaksasi Benson Untuk Meningkatkan Kualitas Tidur Perawat” 

diterbitkan penulis setelah memutuskan untuk bekerjasama dengan penerbit yaitu CV. 
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Basmalah Hamdalah.  Penulis memilih untuk menerbitkan buku ber- QRCBN agar 

buku dapat teridetifkasi dalam bentuk QR, Buku Saku ini memiliki nomor QRCBN 

yaitu 62-343-8950-408.  

 

V.3 Manfaat Produk bagi Pelayanan Keperawatan 

Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan ajar mahasiswa kesehatan mengenai 

terapi relaksasi benson yang merupakan salah satu intervensi dalam keperawatan dan 

dapat jadi acuan bagi sejawat yang membutuhkan referensi penerapan Evidance 

Based Nursing  terapi relaksasi benson untuk meningkatkan  kualitas tidur. Buku ini 

juga dapat dijadikan referensi yang terpercaya seperti perundangan-undangan.  

 


