
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan  uraian  yang  ditulis  pada  pembahasan  dapat  disimpulkan

bahwa peneliti  telah mendapat gambaran asuhan keperawatan subjek penelitian

Tn.L dan subjek Tn.P yang mengalami pre operatif fraktur tibia di Ruang Janger

RSUD Mangusada Badung sudah dapat dilaksanakan dengan baik. 
1. Hasil pengkajian subjek penelitian satu memiliki keluhan subjektif yaitu subjek

penelitian  menyatakan merasa  bingung,  merasa  khawatir  dengan dari  akibat

yang  dihadapi,  sulit  berkonsentrasi,  mengeluh  pusing,  dan  merasa  tidak

berdaya,  data objektif  yaitu  tampak gelisah,  tampak tegang, frekuensi napas

meningkat, frekuensi nadi meningkat, dan sering berkemih.  Subjek penelitian

dua  memiliki  keluhan  subjektif  yaitu  menyatakan  merasa  bingung,  merasa

khawatir  dengan  dari  akibat  yang  dihadapi,  sulit  berkonsentrasi,  mengeluh

pusing, dan merasa tidak berdaya, data objektif yaitu tampak gelisah, tampak

tegang,  frekuensi  napas  meningkat,  frekuensi  nadi  meningkat,  dan  sering

berkemih.  Dan didukung dari  hasil  pengukuran ansietas  menggunakan skala

HARS.
2. Diagnosa  keperawatan  pada  subjek  penelitian  satu  dan  dua  yaitu  ansietas.

Faktor penyebabnya harga diri rendah
3. Intervensi  yang  direncanakan  pada  subjek  penelitian  satu  dan  dua  sesuai

dengan  masalah  keperawatan  yang  muncul  yaitu  pemberian  terapi  relaksasi

masase punggung.
4. Implementasi keperawatan diberikan selama tiga hari,  tiap pemberian 20 menit

dan  pemberian  terapi  relaksasi  masae  punggung  sesuai  dengan  rencana



tindakan perawat, perawat dan subjek penelitian sangat kooperatif dalam setiap

tindakan keperawatan yang diberikan.
5. Evaluasi  yang  dilakukan  pada  subjek  penelitian  satu  dan  dua  yaitu  data

subjektif  yaitu  subjek  penelitian  mengatakan  sudah  dapat  menerima

keadaannya, subjek penelitian mengatakan merasa khawatir dengan akibat dari

kondisi yang dihadapi berkurang, data objektif subjek penelitian yaitu subjek

tampak  tenang,  tujuan  teratasi  dan  tercapai  sesuai  dengan  tujuan  yang

direncanakan, subjek penelitian mengalami penurunan ansietas.

A. SARAN

1. Bagi tempat penelitian (RSUD Mangusada Badung)

Kepada  manajemen  RSUD  Mangusada  Badung  sebaiknya

mempertimbangkan pemberian terapi  relaksasi  masase punggung dalam asuhan

keperawatan  pemberian  terapi  relaksasi  masase  punggung  untuk  menurunkan

ansietas pada pasien pre operatif  fraktur tibia dan standar operasional prosedur

pemberian  terapi  relaksasi  masase  punggung  sebaiknya  rutin  dilaksanakan

sehingga menjadi budaya dalam intervensi di RSUD Mangusada Badung.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Kepada  peneliti  selanjutnya  sebaiknya  mengambil  subyek  penelitian

lebih  dari  dua  subyek  penelitian  pemberian  terapi  relaksasi  masase  punggung

untuk menurunkann ansietas pada pasien pre operatif fraktur tibia.
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