
 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :  

1. Pada tahap pengkajian ada perbedaan antara data subjektif dan objektif subjek 

1 dan subjek 2 dengan teori. Perbedaan pada subjek 1 yaitu yang tidak 

muncul yaitu  merasa bingung, mengeluh pusing, anoreksia, palpitasi, merasa 

tidak berdaya,tekanan darah meningkat, diaforesis tremor, muka tampak 

pucat, suara bergetar, kontak mata buruk, sering berkemih, berorientasi pada 

masa lalu. Sementara perbedaan pada subjek 2 yaitu tidak muncul merasa 

bingung, mengeluh pusing, anoreksia, palpitasi, merasa tidak berdaya, 

frekuensi nafas meningkat,  tekanan darah meningkat, diaforesis tremor, 

muka tampak pucat, suara bergetar, kontak mata buruk, sering berkemih 

2. Diagnosa keperawatan yang ditegakkan pada subjek 1 dan subjek 2 adalah 

sama  dengan teori yaitu menggunakan format PES. Namun gejala yang 

timbul sedikit berbeda yaitu  pada subjek 1 muncul napas meningkat 

sementara subjek 2 tidak dan pada subjek 2 muncul berorientasi masa lalu 

sementara subjek 1 tidak. 

3. Perencanaan yang dibuat teradapat kesamaan dengan teori. Namun terdapat 

perbedaan pada beberapa kriteria hasil yang tidak ada pada rencana 

keperawatan yaitu pasien dapat menjalin dan membina hubungan saling 

percaya, Pasien dapat memperluas kesadarannya terhadap perkembangan 

ansietas, dan pasien dapat menggunakan mekanisme koping. 
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4. Semua tindakan keperawatan telah diimplementasikan sesuai dengan apa 

yang direncanakan dan sesuai dengan teori yang peneliti gunakan 

5. Pada evaluasi keperawatan pada subjek 1, beberapa perbedaan dengan teori 

yaitu, pasien mengatakan masih sedikit kawatir, tekanan darah 110/70 

mmHgN,  respirasi 100x/menit, sementara evaluasi pada subjek 2 

menunjukkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan yaitu pasien 

mengatakan sudah pasrah dan tidak kawatir lagi, pasien tampak tenang, dan 

tanda-tanda vital  dalam batas normal.  
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B. Saran 

1. Bagi perawat  

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dengan landasan teori 

baik dari pengkajian, diagnosa keperawatan, dan evaluasi, untuk itu sebaiknya 

perawat di RSD Badung melakukan pengkajian lebih mendalam sehingga 

mendapatkan hasil pengkajian yang akurat sehingga dapat memberikan asuhan 

keperawatan yang lebih konperhensip.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutkan diharapkan melakukan penelitian yang serupa dengan 

data yang konperhensip dan dengan subjek yang lebih banyak sehingga bisa 

menjadi data yang lebih representative serta pedoman untuk proses keperawatan 

di lapangan.  


