
BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sesuai hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesenjangan antara 

teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

1. Pada Tahap pengkajian didapat hasil : Subjek 1 berusia 40 tahun, subjek 

mengatakan khawatir mengenai penyakit yang di derita dan mengatakan takut 

terhadap diskriminasi dan stigmatisasi di masyarakat, subjek 2 berusia 36 tahun, 

subjek mengatakan khawatir terhadap konsumsi ARV dalam jangka panjang, subjek 

tampak tegang dan gelisah. 

2. Hasil Diagnosa keperawatan yang dirumuskanpada subjek adalah : 

Subjek 1, didapat masalah keperawatan : Ansietas, Penyebab : Harga Diri rendah 

Simptom :  Subjek 1 :merasa khawatir,bingung, tampak gelisah dan tampak tegang,  

skor HARS didapat 20 dikategorikan dalam ansietas ringan. 

Subjek 2, didapat masalah keperawatan : Ansietas, Penyebab : Harga Diri Rendah, 

Simptom :merasa khawatir, tampak gelisah dan tampak tegang didapat skor 

pengukuran HARS 19 dikategorikan dalam ansietas ringan. 

3. Intervensi keperawatan yang dibuat untuk menurunkan ansietas adalah dengan 

terapi thought stopping diberikan selama 3 x 30 menit dalam waktu 3 hari. 

4. Implementasi Keperawatan telah dilakukan sesuai prosedur dan sesuai dengan 

intervensi yang telah dibuat.  
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5. Setelah diberikan terapi thought stopping di dapat hasil evaluasi berupa: 

Subjek Penelitian 1 mengatakan rasa khawatir berkurang saat diberikan terapi 

Thought Stopping, subjek tampak tenang, skor ansietas turun menjadi 13. Tujuan 

umum pada proses perencanaan telah tercapai. Subjek Penelitian 2 mengatakan rasa 

khawatir berkurang saat diberikan terapi thought stopping, pasien mengatakan telah 

mempraktikan terapi saat rasa khawatir muncul, pasien tampak tenang, ansietas turun 

menjadi 11. Tujuan umum pada proses perencanaan telah tercapai. 

B. Saran 

1. Bagi Institusi Tempat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan pada Yayasan Kesehatan Bali, agar dapat 

mengaplikasikan terapi  Thought stopping untuk menurunkan ansietas pada ODHA  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

a. Peneliti berharap jumlah sample pada penelitian selanjutnya dapat di tambah 

dan waktu penelitian dapat di pertimbangkan agar dapat menilai keefektifan 

pemberian terapi thought stopping untuk menurunkan ansietas pada ODHA 


