
 

 

44 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan pengkajian, merumuskan diagnosis, menyusun 

intervensi, melakukan implementasi dan mengevaluasi mengenai aplikasi 

relaksasi otot progresif terhadap gangguan pola tidur pada Ny. M di Desa 

Sukasari, maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Pada pengkajian keperawatan, didapatkan data klien berinisial Ny. M 

berusia 75 tahun, klien mengeluh kesulitan tidur dan sering terbangun 

dimalam hari. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesenjangan 

antara kasus dan teori. Dimana data yang didapatkan sesuai dengan teori 

tanda & gejala insomnia menurut Imran & Ika Marlia (2015). 

b. Pada diagnosia keperawatan, didapatkan diagnosa gangguan pola tidur 

(insomnia) berhubungan dengan kurang control tidur (PPNI, 2018). 

Dapat disimpulkan dalam hal ini tidak terdapat kesenjangan antara teori 

dengan diagnosa yang muncul dalam kasus. Diagnosis yang didapat 

adalah gangguan pola tidur berhubungan dengan kurang kontrol tidur 

sesuai dengan teori yang terdapat dalam SDKI (PPNI,2017) 

c. Pada intervensi keperawatan, perencanaan keperawatan yang disusun 

adalah identifikasi pola aktivitas dan pola tidur, identifikasi obat tidur 

yang dikonsumsi, lakukan pengukuran insomnia dan berikan terapi 

nonfarmakologis relaksasi otot progresif selama 15-30 menit. Dalam hal 

ini terdapat kesesuaian antara teori dengan kasus yang ada. Dimana 

intervensi yang diberikan adalah terapi relaksasi otot progresif yang 

dilakukan selama 15-30 menit sebagaimana jurnal Indrawati & Andriyati 

(2018) 

d. Pada implementasi keperawatan, dilaksanakan selam 3 hari berturut-turut 

setiap pukul 20.00 WIB terhitung tanggal 21-23 Mei 2021, bertempat di 
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rumah Ny. M. Terdapat kesenjangan antara teori dengan kasus yang 

ada. Dimana dalam penelitian ini tindakan hanya diberikan selama 3 

hari dengan satu orang responden, sedangkan dalam jurnal Indrawati & 

Andriyati (2018) diberikan selama 7 hari dengan 62 responden 

e. Pada evaluasi keperawatan, didapatkan data subjektif pada hari ketiga 

klien mengatakan sudah bisa tidur lebih awal tetati masih kesulitan 

dalam memulai tidur dan gelisah saat tidur, Ny. M sudah bisa tidur 

selama 6 jam, dan tidak terbangun pada malam hari, tetapi masih 

merasa ngantuk di siang hari. Dan data objektif terjadi penurunan 

tingkat insomnia pada Ny. M menjadi 15 dari 25. Tidak terdapat 

kesenjangan antara teori dengan kasus yang ada. Terdapat kesamaan 

dari hasil akhir pengaplikasian relaksasi otot progresif setelah 

dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Dimana terdapat 

pengaruh relaksasi otot progresif terhadap tingkat insomnia lansia 

dengan gangguan pola tidur. 

 

5.2 Saran  

5.2.1 Bagi Perawat 

Aplikasi relaksasi otot progresif ini sudah terbukti efektif untuk 

mengatasi gangguan pola tidur (insomnia), sebaiknya perawat dapat 

menerapkan tindakan terapi relaksasi otot ini sebagai tindakan asuhan 

keperawatan demi tercapainya asuhan keperawatan yang baik untuk 

klien. 

5.2.2 Bagi Institusi Pendidikan 

Karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan referensi bagi institusi 

pendidikan dalam ilmu keperawatan dan menambah kepustakaan serta 

dapat menjadi bahan perbandingan oleh mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi untuk melakukan penelitian selanjutnya 

terkait penerapan tindakan terapi relaksasi otot progresif dalam 

menurunkan tingkat insomnia pada lansia. 
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5.2.3 Bagi Klien dan Keluarga 

Relaksasi otot progresif ini cukup mudah, sebaiknya klien dapat 

melakukan latihan teknik relaksasi otot progresif ini secara mandiri 

untuk mengatasi gangguan tidur. Dan keluarga sebaiknya dapat 

mendampingi serta membantu klien dalam melaksanakan tindakan 

tersebut. 

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti yang menjadikan karya tulis ilmiah ini sebagai bahan 

referensi dalam proses penelitian diusahakan untuk dimodifikasi lebih 

baik lagi, agar muncul kembali inovasi yang lain. Karena relaksasi 

otot progresif ini terbukti efektif dalam menurunkan tingkat insomnia 

pada lansia. 

 


