
BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Menurut hasil pembahasan sebelumnya, didapatkan bahwa terapi yang telah 

di berikan sesuai dan tidak terdapat kesenjangan yang berarti selama penelitian 

berlangsung.  

1. Pengkajian  

Kedua subek penelitian menunjukan tanda gejala ansietas yang dibuktikan 

pada lembar HARS berupa gelisah, tidak dapat beristirahat dengan tenang, sulit tidur, 

merasa lemah, suara tidak stabil, muka merah dan pucat dan gejala lainnya. Dari hasil 

pengkajian yang dilakukan, didapatkan data subjek penelitian 1 dengan skor HARS 23 

yang tergolong ansietas sedang dan subjek penelitian 2 dengan skor 25 yang tergolong 

ansietas sedang. 

2. Diagnosa Keperawatan  

Subjek penelitian 1 dan subjek penelitian 2 dirumuskan dengan diagnosa 

keperawatan ansietas dengan faktor penyebabnya harga diri rendah yang dapat 

dibuktikan dengan sulit tidur, rasa cemas, gelisah, muka merah dan pucat, adanya 

ketakutan terhadap keramaian dan gejala lainnya yang mengarah ke ansietas. 
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3. Intervensi Keperawatan  

Terdapatnya palliative care di RSUP Sanglah, sehingga subjek mendapatkan 

salah satu terapi psikis yaitu terapi psikoreligius yang sudah diintervensi dalam lembar 

keperawatan yang dilakukan sesuai dengan prosedur. Sehingga subjek akan diberikan 

terapi tersebut dan didokumentasikan pada lembar tindakan keperawatan di masing-

masing rekam medik subjek.  

4. Implementasi Keperawatan  

Selama diberikan terapi psikoreligius pada subjek penelitian 1, subjek 

mengungkapkan perjalanan kondisi penyakitnya dan rasa cemas karena pertama 

kalinya masuk rumah sakit dan menjalani operasi. Subjek penelitian 1 merasa agak 

tenang dari sebelumnya dan menikmati terapi yang diberikan. Sedangkan pada subjek 

penelitian 2 selama diberikan terapi, subjek menangis, subjek mengungkapkan rasa 

cemas terhadap lamanya proses pengobatan yang dijalani dan rasa khawatir terhadap 

kondisi penyakitnya. Setelah diberikan terapi pada subjek penelitian 2, subjek tampak 

lebih tenang dan menikmati gayatri mantram yang diberikan. Pada hari ketiga, 

didapatkan hasil, subjek penelitian 1 mengatakan sudah tenang dan optimis terhadap 

kesembuhannya dan tanda gejala cemas tampak sudah mulai berkurang, sedangkan 

pada subjek penelitian 2, subjek mengatakan sudah merasa lebih tenang dan berusaha 

untuk lebih semangat dengan pengobatan yang dijalani. 

5. Evaluasi Keperawatan 

Selama tiga hari pelaksanaan pemberian terapi psikoreligius berupa gayatri 

mantram, didapatkan hasil terjadi penurunan tingkat kecemasan dengan hasil skor 15 
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pada subjek penelitian 1 dan skor 18 pada subjek penelitian 2. Tujuan yang diharapkan 

yang tertulis di lembar intervensi keperawatan, didapatkan hasil subjek penelitian 

sudah dapat mengungkapkan dan mengidentifikasi tanda gejala cemas; subjek mampu 

mengidentifikasi, mengungkapkan, menunjukan teknik mengontrol cemas yang 

dirasakan; vital sign dalam rentang normal; dan postur tubuh, ekspresi wajah, dan 

tingkat aktivitas sudah menunjukan menurunnya tingkat kecemasan yang dialami. 

B. Saran  

1. Bagi Institusi Pendidikan Kesehatan 

Bagi institusi pendidikan kesehatan khususnya Poltekkes Denpasar, terapi 

psikoreligius ini dapat lebih diperdalam pada penelitian selanjutnya dan jumlah 

subjek penelitian sebaiknya ditambah dalam menunjang kualitas penelitian, serta 

pemberian terapi ini dilakukan dalam waktu yang ideal sehingga masalah 

keperawatan khususnya masalah psikis dapat teratasi secara tuntas. 

2. Bagi Petugas Kesehatan Dan Institusi Pelayanan Kesehatan 

Bagi petugas kesehatan yang bertugas khususnya di Ruang Obgyn RSUP 

Sanglah dapat lebih mengembangkan terapi psikoreligius. Selain itu terapi ini 

dapat juga diberikan pada pasien non kanker dengan masalah ansietas, yang dapat 

dilakukan di ruangan rawat inap lainnya.   

 


