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BAB VI 

KESIMPULAN  DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

peneliti telah mendapat gambaran umum tentang asuhan keperawatan 

pemberian terapi menulis ekspresif dalam pengungkapan diri (Self 

Disclosure) pada Ny. Y dan Tn. K yang mengalami ansietas di Yayasan 

Kesehatan Bali sebagai berikut :  

1. Pada Tahap pengkajian didapat hasil : Subjek 1 berusia 38 tahun, subjek 

mengatakan khawatir mengenai penyakit yang di derita dan mengatakan takut  

untuk mengungkapkan status penyakit saat ini kepada keluarga dikarenakan 

stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, subjek tampak menangis, gelisah, 

menarik nafas panjang saat pengungkapan diri. Subjek 2 berusia 34 tahun, 

subjek mengatakan malu akan penyakit saat ini dan berfikir negatif  akan diri 

sendiri serta khawatir untuk bersosialisasi dengan masyarakat karena adanya 

stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, subjek tampak tidak percaya diri, 

memainkan handphone, gelisah, khawatir dan merokok  

2.   Hasil Diagnosa keperawatan yang dirumuskan pada subjek adalah : 

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

rendah Simptom :  Subjek 1 :merasa khawatir,, tampak gelisah dan tampak  

menangis serta menarik nafas panjang,  skor HARS didapat 16 dikategorikan 

dalam ansietas ringan. 
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Subjek 2, didapat masalah keperawatan : Ansietas, Penyebab : Harga Diri 

Rendah, Simptom :merasa khawatir, tampak  gelisah dan tampak tidak percaya 

diri  didapat skor pengukuran HARS 15 dikategorikan dalam ansietas ringan. 

3. Intervensi keperawatan yang dibuat untuk menurunkan ansietas adalah 

dengan terapi menulis ekspresif dalam pengungkapan diri (Self Disclosure) 

diberikan selama 3 x 30 menit dalam waktu 3 hari. 

4. Implementasi Keperawatan Telah dilakukan sesuai prosedur dan sesuai 

dengan intervensi yang telah dibuat.  

5. Setelah diberikan terapi thought stopping di dapat hasil evaluasi berupa: 

a) Subjek penelitian 1  

Tujuan umum pada proses perencanaan telah tercapai, skor HARS 11, dengan 

data sebagai berikut :  

1) Data Subjektif  : subjek mengatakan selamat pagi, subjek mengatakan 

ketakutan yang dirasakan perlahan sudah berkurang dan tidak merasa sedih lagi. 

2) Data Objektif : Pasien tampak tenang, tidak menangis, tidak gelisah, 

tampak mampu mengikuti terapi menulis ekspresif dalam pengungkapan diri 

(Self Disclosure serta tidak ada gejala ansietas 

b) Subjek penelitian 2  

Tujuan umum pada proses perencanaan telah tercapai, setelah diberikan terapi 

skor HARS 10 dengan data sebagai berikut :  

1) Data Subjektif : subjek mengatakan selamat pagi, subjek mengatakan 

ketakutan yang dirasakan perlahan sudah berkurang dan subjek dapat berfikir 
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positif tentang keadaan saat ini dan mampu untuk bersosialisasi dengan teman 

disekitar 

2) Data Objektif  : Subjek tampak mampu mengikuti terapi menulis 

ekspresif dalam pengungkapan diri (Self Disclosure), Subjek tampak tenang.   

tampak tenang,  tidak gelisah dan tidak sedih serta percaya diri dalam melakukan 

pengungkapan diri  tidak ada gejala ansietas 

 

B. Saran 

1. Tempat penelitian (Yayasan Kesehatan Bali) 

Kepada Yayasan Kesehatan Bali diharapkan agar membudayakan 

pemberian terapi menulis ekspresif dalam pengungkapan diri (Self 

Disclosure) dalam memberikan asuhan keperawatan untuk mengatasi 

ansietas pada ODHA.   

3. Peneliti selanjutnya  

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar menggunakan lebih dari 2 

subjek penelitian pada penelitian pemberian terapi menulis ekspresif dalam 

pengungkapan diri (Self Disclosure) untuk mengatasi ansietas pada ODHA.  

 

 

 

 


