
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pada bab ini kesimpulan yang dapat ditarik yaitu : 

1. Hasil pengkajian subjek satu memiliki keluhan subjek mengatakan merasa 

khawatir akibat kondisi yang dihadapi, merasa bingung, detak jatung berdebar  

keras (palpitasi). Subjek dua memiliki keluhan subjek mengatakan merasa 

khawatir akibat kondisi yang dihadapi, sulit berkonsentrasi,dan mengeluh pusing. 

Dan didukung dari hasil pengukuran ansietas menggunakan skor HARS dengan 

katagori sedang.  

2. Diagnosa keperawatan pada subjek satu dan dua yaitu ansietas .Faktor 

penyebabnya harga diri rendah dengan tanda dan gejala subjek satu subjek 

mengatakan merasa khawatir akibat kondisi yang dihadapi, merasa bingung, detak 

jatung berdebar  keras (palpitasi). Subjek dua memiliki keluhan subjek 

mengatakan merasa khawatir akibat kondisi yang dihadapi, sulit 

berkonsentrasi,dan mengeluh pusing. 

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

keperawatan yang muncul yaitu pemberian terapi emotional freedom technique. 

Dengan kriteria hasil subjek mampu mengidentifikasi dan mengungkapkan gejala 

ansietas, mengungkapkan dan menunjukkan tehnik untuk mengontrol ansietas, 

vital sign dalam batas normal, postur tubuh, ekspresi wajah bahasa tubuh dan 

tingkat aktivitas menunjukkan berkurangnya ansietas. 
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4. Implementasi keperawatan diberikan selama tiga hari ,tiap pemberian 30 menit 

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

subjek sangat kooperatif dalam setiap tindakan keperawatan yang diberikan. 

5. Evaluasi yang dilakukan berpedoman pada tujuan perawatan yang telah 

disusun pada diagnosa keperawatan ansietas. Pemberian terapi emotional freedom 

technique  sudah teratasi, dimana subjek mengalami penurunan ansietas. 

B. SARAN 

1. Bagi Puskesmas Tabanan III diharapkan untuk membudayakan pemberian 

terapi emotional freedom technique  dalam asuhan keperawatan pemberian terapi 

emotional freedom technique  untuk menurunkan ansietas pada pasien hipertensi 

di Puskesmas Tabanan III . Saat perawat beriteraksi dengan pasien hipertensi 

diharapkan dapat memberikan terapi emotional freedom technique  mengingat 

terapi ini dapat menurunkan ansietas dari teknik ketukan yang diberikan pada 

subjek.  

2 Peneliti selanjutnya 

Kepada peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan subjek penelitian lebih dari 

dua subjek penelitian pemberian terapi emotional freedom technique untuk 

menurunkan ansietas pada pasien hipertensi.  

 

 

 

 


