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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan yang meliputi 

pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi keperawatan 

dan menerapkan pemberian tindakan terapi relaksasi yoga terhadap 

penurunan curah jantung pada asuhan keperawatan kasus Ny. S dengan 

hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Campaka Kabupaten Cainjur 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

5.1.1 Pengkajian  

Pada saat pengkajian klien mengatakan pusing dari posisi 

duduk ke berdiri, dan saat mengukur tekanan darah klien, tekanan 

darahnya mengalami peningkatan yaitu 160/90 mmHg nadi 

80x/menit, respirasi 20x/menit, suhu 36, 8ᵒC. Klien mengatakan 

pusing seperti berdenyut-denyut. Pusing dirasakan dibagian 

kepala belakang leher, waktunya dirasakan pada malam hari. 

5.1.2 Diagnosa  

Diagnosa keperawatan pada hipertensi memiliki 6 diagnosa 

keperawatan. Beberapa diagnosa yang muncul yakni penurunan 

curah jantung berhubungan dengan perubahan afterload, nyeri 

akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis (ms: 

iskemia), perfusi jaringan selebral berhubungan dengan 

peningkatan tekanan darah, hipervolemia berhubungan dengan 

gangguan mekanisme regulasi, dan ansietas berhubungan dengan 

kurang terpaparnya informasi. 

5.1.3 Intervensi  

Intervensi keperawatan yang dapat disusun untuk mengatasi 

diagnosa keperawatan yaitu penurunan curah jantung 

berhubungan dengan perubahan afterload. Yaitu: identifikasi 

tanda/gejala sekunder penurunan curah jantung (mis/; 

peningkatan berat badan, oliguria, batuk, kulit pucat), monitor 
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tekanan darah, anjurkan beraktivitas sesuai toleransi. Dan ajarkan 

terapi yoga selama 15-30 menit, satu kali dalam sehari dalam 

waktu 3 hari berturut-turut. 

5.1.4 Implementasi  

Implementasi keperawatan yang telah dilakukan untuk 

mengatasi diagnosa keperawatan yaitu penurunan curah jantung 

berhubungan dengan perubahan Afterload adalah, 

mengidentifikasi tanda/gejala sekunder penurunan curah jantung 

(mis/; peningkatan berat badan, oliguria, batuk, kulit pucat), 

memonitor tekanan darah, menganjurkan beraktivitas sesuai 

toleransi, dan mengajarkan  terapi yoga selama 15-30 menit, satu 

kali  dalam sehari dalam waktu 3 hari berturut-turut. 

5.1.5 Evaluasi  

Evaluasi keperawatan pada kasus ini dilakukan selama 3 hari 

dari 3 Juli sampai dengan 5 Juli 2021 dengan diagnosa 

keperawatan penurunan curah jantung berhubungan dengan 

perubahan Afterload dan data subjektifnya klien mengatakan 

sudah tidak pusing dan objektif klien dapat melakukan terapi 

yoga, tekanan darah 120/80 mmHg Nadi 80x/menit, suhu, 

respirasi 20x/menit, 36, 8ᵒC dan terjadi penurunan pada tekanan 

darah klien. 

5.2 Saran  

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan 

hipertensi penulis memberikan masukan positif, khususnya dibidang 

kesehatan antara lain: 

5.2.1 Bagi Perawat 

Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan acuan 

atau dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya untuk 

pengembangan wawasan tindakan terapi relaksasi yoga terhadap 

Penurunan Curah Jantung pada pasien Hipertensi. 
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5.2.1 Bagi Klien dan Keluarga 

Diharapkan keluarga dapat mendampingi serta membantu klien 

dalam melaksanakan tindakan tersebut, karena tindakan ini 

efektif untuk klien tanpa menimbulkan efek samping.  

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya   

Diharapkan dapat membantu penulis selanjutnya dan 

menjadikan bahan referensi dalam proses penelitian dalam 

mengaplikasikan terapi yoga terhadap penurunan curah jantung 

pada pasien hipertensi. 

 

 

 

 

 

 


