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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan metode hipnosis lima 

jari pada klien diabetes melitus untuk mengurangi kecemasan dapat disimpulkan sebaai 

berikut:  

5.1.1 Pengkajian 

pada kliendiabetes melitus didapatkan hasil yakni pusing, nyeri kepala, merasa tidak 

berdaya, dan sering terbangun pada malam hari karena khawatir  akan penyakitnya 

sehingga klien mengalami ansietas.  

5.1.2 Diagnosa  

pada klien dengan diabetes melitus disimpulkan ansietas berhubungan dengan 

kurang terpapar informasi tentang penyakitnya,pada diagnosa pada klien diabetes 

melitus terdapat keluhan yang klien alami salah satunya yaitu sering merasa pusing, 

nyeri kepala, mual, sering terbangun dari tidur  setiap merasa cemas akan 

penyakitnya. 

5.1.3 Intervensi  

pada klien diabetes melitus dapat disimpulkan bahwa perencanaan keperawatan yang 

dilakukan peneliti yaitu akan melakukan suatu tindakan pada klien agar masalah 

klien teratasi, peneliti melakukan perencanaan melakukan pemberian terapi hipnosis 

lima jari agar klien menjadi rileks dan tidak cemas lagi.  

5.1.4 Implementasi  

Melakukan terapi hipnosis lima jari selama 30 menit dalam 3x pertemuan dengan 

mengecek skor kecemasan sebelum dan sesudah tindakan. 

5.1.5 Evaluasi pada klien diabetes melitus dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi 

hipnosis lima jari sangat efektif untuk menurunkan tingkat kecemasan dan 

memberikan perasaan yang relaks pada klien, maslah kecemasan pada klien sudah 

teratasi data subjektif dan objektif sesuai dengan yang diintervensikan peneliti. 

Planning selanjutnya yaitu dianjurkan klien dan keluarga untuk melakukan terapi 

hipnosis lima jari setiap satu minggu 2 kali dan dilakukan selama 30 menit. 
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5.2 Saran 

      Adapun manfaat dari penulis untuk berbagai pihak yang akan eneliti kembali tentang 

bagai mana cara penerapan metode terapi hipnosis lima jari untuk menurunkan kecemasan 

pada klien diabetes melitus sebagai berikut :  

5.2.1 Diharapkan pasien menggunakan terapi hipnosis lima jari yang diberikan oleh peneliti 

dalam mengatasi masalah ansietas sehingga klien merasa rileks dan kecemasan 

teratasi.  

5.2.2 Diharapkan kepada Universitas Muhammadiyah Sukabumi Fakultas kesehatan 

menjadikan terapi hipnosis lima jari sebagai salah satu materi pelajaran mata kuliah 

farmakologi dan nonfarmakologi dalam mengatasi kecemasan.  

5.2.3 Diharapkan Perawat membantu dalam mensosialisasikan terapi hipnosis lima jari 

sebagai salah satu alternatif nonfarmakologi dalam membantu mengatasi kecemasan.  

5.2.4 Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat menjadikan bahan referensi dalam 

proses penelitian dalam mengaplilasikan tindakan terapi hipnosis lima jari untuk 

mengatasi kecemasan pada klien diabetes melitus.  

 

 


