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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan studi kasus pemberian terapi relaksasi 

benson untuk menurunkan ansietas pada pasien hipertensi di Puskesmas 1 

Denpasar Timur Tahun 2019 dapat disimpulkan :  

1. Hasil pengkajian pada subyek satu mengatakan jantungnya berdebar keras dan 

merasa khawatir akibat kondisi yang dihadapi. Raut wajah subyek terlihat tegang 

dan banyak berkeringat di area wajah dan pasien tampak gelisah. Hasil studi kasus 

pada subyek dua mengatakan khawatir akibat kondisi yang dihadapi, tidak bisa 

fokus, dan pusing. Subyek tampak gelisah, muka pucat dan suara subyek terdengar 

bergetar. Hasil studi kasus pada subyek tiga mengatakan khawatir akibat kondisi 

yang dihadapi, merasa tidak berdaya, dan pusing. Raut wajah subyek tampak 

tegang, sering menunduk, dan suara subyek terdengar bergetar. Sedangkan pada 

subyek empat mengatakan jantungnya berdebar keras, merasa khawatir akibat 

kondisi yang dihadapi. Raut wajah subyek terlihat tegang dan banyak berkeringat 

di area wajah.  

2. Diagnosa keperawatan pada subyek satu, dua, tiga, dan empat yaitu ansietas.  

3. Intervensi yang direncanakan pada subyek satu, dua, tiga, dan empat sesuai 

dengan masalah keperawatan yang muncul yaitu pemberian terapi relaksasi benson.  

4. Implementasi keperawatan diberikan selama tiga hari dengan durasi 30 menit 

dan sebagian besar rencana tindakan dapat dilaksanakan dengan baik, perawat dan 

subyek sangat kooperatif dalam setiap tindakan keperawatan yang diberikan. 
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5. Evaluasi yang dilakukan berpedoman pada tujuan perawatan yang telah disusun 

pada diagnosa keperawatan ansietas. Pemberian terapi relaksasi benson sudah 

terlaksana, dimana subyek mengalami penurunan ansietas dibuktikan dengan 

subyek satu mengatakan tidak merasa khawatir akibat kondisi yang dihadapi, 

subyek merasa tenang, detak jantung tidak berdebar keras. Subyek tampak tenang, 

tidak tampak berkeringat, dan tidak merasa gelisah. TD 130/90 mmhg, nadi 85 

x/menit, respirasi 18x/menit. Subyek dua mengatakan tidak merasa khawatir, 

pasien mengatakan sudah merasa fokus, dan subyek tidak mengeluh pusing. Subyek 

tampak tenang, wajah tampak segar, subyek berbicara normal tidak bergetar. TD 

130/80 mmhg, nadi 82x/menit, respirasi 20x/menit. Subyek tiga mengatakan tidak 

merasa khawatir setiap kali mengonsumsi obat dan subyek tidak mengeluh pusing. 

Subyek tampak tenang dan subyek berbicara normal tidak bergetar. TD 140/100 

mmhg, nadi 90x/menit, respirasi 20x/menit. Subyek empat mengatakan tidak 

merasa khawatir dan jantung sudah tidak berdebar. Subyek tampak tenang. TD 

120/80 mmHg, nadi 80x/menit, respirasi 20x/menit. 

B. Saran  

Adapun saran-saran dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai 

berikut :  

1. Bagi Puskesmas I Denpasar Timur diharapkan untuk menjadikan suatu 

alternatif pemberian terapi relaksasi benson dalam asuhan keperawatan 

pemberian terapi relaksasi benson untuk menurunkan ansietas pada pasien 

hipertensi di Puskesmas I Denpasar Timur. Saat perawat beriteraksi dengan 

pasien hipertensi diharapkan dapat memberikan terapi relaksasi benson 
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mengingat terapi ini dapat menurunkan ansietas melalui kata-kata keyakinan 

yang dianut oleh pasien. 

2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan subyek penelitian lebih 

dari empat subyek penelitian pemberian terapi relaksasi benson untuk 

menurunkan ansietas pada pasien hipertensi sehingga dapat meningkatkan 

kualitas hasil penelitian selanjutnya.  

 


