
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan asuhan keperawatan ini didasarkan pada

kaidah asuhan keperawatan yang terdiri atas langkah-langkah yaitu pengkajian,

diagnosa, intervensi keperawatan, implementasi dan evaluasi pada pasien

hipertensi dengan ansietas maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Pengkajian

Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, studi dokumentasi,

dan pemeriksaan fisik. Dari pengumpulan data pada pengkajian didapatkan

beberapa masalah pada pasien hipertensi dengan Ansietas didapatkan adanya

beberapa keluhan dengan hasil pengkajian yang didadapatkan: Pasien ke-1 sering

merasa cemas dengan skor kecemasan 17 di hari pertama, dilanjutkan di hari ke

duan dengan skor kecemasan 15 dan di hari ketiga dengan skor kecemasan 13,

pasien sering merasa khawatir dengan kondisi yang dirasakan serta tampak

gelisah, mengeluh pusing, tampak tegang, tampak, sulit tidur pada pukul 11

WITA s/d 12 WITA dan bangun pukul 06.00 WITA. Ny. N sering tidur di siang

hari biasanya dari pukul 13.00 WITA sampai pukul 15.00 WITA. Pasien

mengalami tekanan darah tinggi dari umur 33 tahun, pasien merasa khawatir

dengan kondisinya sejak pasien mengetahui tekanan darahnya tinggi, pasien

memiliki riwayat keturunan hipertensi. Pasien ke-2 sering merasa cemas dengan

skor kecemasan 17 di hari pertama, dilanjutkan di hari ke dua dengan skor

kecemasan 14 dan dilanjutkan di hari ke tiga dengan skor kecemasan 13, pasien

sering merasa khawatir dengan dampak dari hipertensi seperti stroke dan pasien
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sering tampak bingung, sering tampak  gelisah, tampak tegang. Pasien mengalami

tekanan darah tinggi dari umur 25 tahun, pasien mulai merasa cemas dan takut

dengan dampak dari hipertensi sejak 2 tahun yang lalu, pasien tidak memiliki

riwayat keturunan hipertensi.

2. Diagnosa

Diagnosa didapatkan dari analisa data sehingga dapat mengidentifikasi adanya

masalah, kemudian dari masalah tersebut akan dirumuskan menjadi diagnosa

keperawatan sesuai dengan masalah dan penyebab yang sudah didapat dari

pengumpulan data pada tahap pengkajian. Dari data-data yang dikumpulkan

didapat diagnosa yang muncul pada pasien satu yaitu Ansietas berhubungan

dengan setatus kesehatan ditandai dengan pasien merasa khawatir akan dampak

yang akan terjadi karna penyakit Hipertensinya, pasien mengatakan mengeluh

pusing, tegang, gelisah, sulit tidur dan tekanan darah meningkat dengan TD :

150/90 mmHg. Sedangkan pasien dua terdiagnosa ansietas berhubungan dengan

setatus kesehatan ditandai dengan pasien merasa khawatir akan dampak yang akan

terjadi karna penyakit hipertensinya, pasien mengatakan merasa bingung dan

pasien tampak tegang, gelisah dan tekanan darah meningkat dengan TD : 170/100

mmHg

3. Intervensi

Rencana keperawatan yang disusun sesuai dengan masalah keperawatan yang

ditemukan masing masing pasien. Rencana tindakan pada pasien hipertensi

dengan ansietas didasarkan pada Nursing Intervention Classification (NIC) antara

lain, Identifikasi tingkat kecemasan, Gunakan teknik konseling dengan

pendekatan yang menenangkan, Instruksikan pada pasien untuk menggunakan
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tehnik relaksasi, Edukasi keluarga untuk mendampingi pasien guna peningkatan

koping Pasien.

4. Implementasi

Pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien satu dan pasien dua telah

dilaksanakan sesuai dengan rencana tindakan yang telah disusun berdasarkan

situasi dan kondisi keluarga dengan mempertimbangkan kesibukan keluarga

dalam mengikuti program serta tersedianya sarana dan prasarana sebagai

pendukungnya dan semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai intervensi yang

dibuat.

5. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan tindakan

keperawatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi masing-masing masalah dapat

dipantau dari perubahan sikap perilaku pasien. Evaluasi dilakukan pada akhir

pertemuan ketiga sehingga dapat dipantau perubahan perilaku yang terjadi pada

pasien serta diketahui kriteria hasil  yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Dalam kasus ini dalam rentang waktu tiga hari dan dalam tiga kali kunjungan,

kriteria hasil dari tujuan yang telah ditetapkan untuk diagnosa ansietas sudah

tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan dengan hasil : Pasien ke-1

mengatakan sudah tidak khawatir dan  kecemasan berkurang dengan skor

kecemasan di hari pertama 17 dilanjutkan dengan hari ke dua dengan skor

kecemasan 15 dan dihari ke tiga dengan skor kecemasan 13, dan pasien

mengatakan kecemasannya berkurang, pasien mulai tampak  tenang dan tidak

tegang, serta pasien tidak merasa  gelisah. Tekanan darah terakhir pukul 09.30

WITA menunjukan penurunan dari pada tekanan darah yang diukur pada tanggal
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25 April 2018, yaitu : 150/90 mmHg turun menjadi 130/90 mmHg, pasien tampak

tenang. Tujuan tercapai, sesuai dengan kriteria yang dilakukan. Pertahankan

kondisi dan kepatuhan keluarga untuk selalu  mendampingi pasien agar tidak

khawatir dan merasa cemas. Pasienke-2  mengatakan sudah tidak khawatir,

kecemasan berkurang di hari pertama skor kecemasan 17 dilanjutkan dihari ke dua

dengan skor kecemasan 14 dan dihari ke tiga skor kecemasan 13, pasien

mengatakan kecemasannya berkurang. Pasien tidak merasa pusing lagi pasien

mulai tampak  tenang dan tidak tegang, serta pasien tidak merasa  gelisah.

Tekanan darah terakhir pukul 10.30 WITA menunjukan penurunan dari pada

tekanan darah yang diukur pada tanggal 25 April 2018, yaitu : 170/100 mmHg

turun menjadi 150/90 mmHg, pasien tampak tenang. Tujuan keperawatan

hipertensi belum tercapai, dan lanjutkan intervensi 1,2,3,4..

A. Saran

1. Kepada UPT  Kesmas Sukawati I Gianyar

Karena belum optimalnya program penyuluhan yang dilakukan oleh

Puskesmas ditemukan masih adanya masyarakat yang kurang mengetahui tentang

hipertensi, Peneliti berharap  agar puskesmas mampu meningkatkan program

penyuluhan tentang hipertensi sehingga masyarakat khususnya individu yang

masih belum mengetahui tentang hipertensi khususnya tentang ansietas, bisa

mengerti dan paham dalam menjaga kesehatanya, selalu melakukan pendekatan

agar selalu pasien merasa tenang dan tidak merasa cemas. sehingga kasus

hipertensi dengan ansietas dapat tertangani.
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2. Kepada pasien

Peneliti berharap akan pasien dapat melakukan kontrol secara rutin ke tempat

layanan kesehatan dan selalu melakukan pendekatan agar selalu pasien merasa

tenang dan tidak merasa cemas.

3. Kepada peneliti selanjutnya

Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya agar mengambil kasus yang

berbeda dengan yang peneliti paparkan. Hal ini di karenakan masih banyaknya

masalah keperawatan yang dapat ditegakkan pada pasien hipertensi.


