
 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan studi kasus pemberian 

terapi ritual tidur dengan gayatri mantram di Ruang Janger RSD Mangusada 

Badung Tahun 2019 dapat disimpulkan : 

1. Pengkajian keperawatan pada subjek penelitian satu subjek mengatakan 

mengalami sulit tidur, tidak puas saat terbangun di pagi hari, dan mengeluh 

pola tidur berubah. Subjek mengatakan merasa tidak cukup istirahat. Subjek 

tampak lemas dan aktivitas menurun. Subjek penelitian dua mengatakan 

mengeluh sulit tidur, tidak puas saat terbangun di pagi hari, dan sering 

terbangun di malam hari. Subjek tampak lemas, lelah, dan aktivitas 

menurun. 

2. Diagnosa keperawatan pada subjek satu dan dua yaitu gangguan pola tidur. 

3. Intervensi yang direncanakan pada subjek satu dan dua sesuai dengan 

masalah keperawatan yang muncul yaitu pemberian terapi ritual tidur 

dengan gayatri mantram dengan tujuan yaitu: setelah diberikan tindakan 

keperawatan selama 3x60 menit diharapkan gangguan pola tidur teratasi 

dengan kriteria hasil: Subjek menadapatkan perasaan segar setelah tidur, 

subjek mendapatkan pola tidur yang sehat, subjek memahami faktor-faktor 

yang dapat meningkatkan atau mengganggu tidur, subjek mampu 

melakukan perawatan diri untuk menghilangkan faktor-faktor yang 

menyebabkan gangguan tidur.  
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4. Implementasi keperawatan diberikan kepada kedua subjek penelitian yaitu 

terapi ritual tidur dengan gayatri mantram sebanyak 3x selama 60 menit 

dengan selang waktu 27-29 April 2019. 

5. Evaluasi yang dilakukan berpedoman pada tujuan asuhan keperawatan. 

Gangguan pola tidur dapat teratasi dengan pemberian terapi ritual tidur 

dengan gayatri mantram dengan subjek penelitian satu dan dua mengatakan 

bisa tidur, tampak tidur nyenyak sampai pagi, merasa segar saat bangun 

tidur, pola tidur teratur, kemampuan beraktivitas meningkat,dan tampak 

bersemangat. 

B. Saran 

Adapun saran-saran dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi tempat penelitian agar dapat menerapkan terapi ritual tidur dengan 

gayatri mantram sebagai salah satu cara untuk mengatasi gangguan pola 

tidur pada pasien kanker.  

2.  Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mempertimbangkan jumlah 

subjek penelitian dengan jumlah subjek yang lebih banyak. 

 


