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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan  

5.1.1 Pengkajian  

Setelah dilakukan pengkajian, penulis mendapatkan data klien bernama 

Ny.A berusia 27 tahun. Klien pernah mengalami trauma di masa lalu yaitu 

klien pernah menjadi korban percobaan pemerkosaan. Klien tidak pernah 

menderita gangguan jiwa sebelumnya juga tidak ada keluarga yang pernah 

mengalami gangguan jiwa. Keluhan yang dirasakan klien yaitu klien sering 

berkeringat di telapak tangan tanpa melakukan aktivitas sehingga masalah 

keperawatan yang didapatkan yaitu gangguan psikososial: kecemasan 

(ansietas). Saat berinteraksi dengan penulis kontak mata kurang dan 

pembicaraan pelan dan sering terhenti atau bloking namun klien mampu 

menjawab pertanyaan dengan baik (koheren). 

5.1.2 Diagnosa 

Dari hasil pengkajian penulis mendapatkan diagnosa yang muncul adalah 

gangguan psikososial: kecemasan (ansietas) dan isolasi sosial. Akan tetapi 

penulisa memfokuskan pada masalah gangguan psikososial: kecemasan 

(ansietas). 

5.1.3 Perencanaan 

Rencana tindakan keperawatan pada Ny.A yaitu penulis mengaplikasikan 

terapi EMDR dengan 8 fase (client history and planning the treatment, 

preparation, assessment, desensitization, installation,body scan, closure, 

reevaluation). 

5.1.4 Implementasi 

Pada tahap ini penulis mengaplikasikan terapi EMDR selama 3 hari kepada 

Ny.A sesuai dengan jurnal yang penulis kutip dari penelitian Rizky, 
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Bashori, dan Hayati (2017) yang berjudul “Eye Movement Desensitization 

and Reprocessing (EMDR) untuk Menurunkan PTSD pada Korban Inses” 

dan dipeerkuat oleh penelitian Palmer et al dalam Suprataba, Saleh, dan 

Tahir (2021) yang menyatakan bahwa EMDR dapat mengurangi gejala 

Post-Traaumatic Stress Disorder (PTSD), kecemasan, gejala psikotik, 

fungsi sosial, harga diri, dan gejala depresi. 

5.1.5 Evaluasi  

Setelah penulis mengaplikasikan terapi EMDR yang dilaksanakan selama 3 

hari. Klien mampu menurunkan dan mengontrol kecemasan juga klien 

terbebas dari trauma yang dimiliki klien. 

5.1.6 Analisis  

Setelah dilakukan analisis terhadap kecemasan dan trauma pada pasien 

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) dengan mengaplikasikan terapi 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) mendapatkan 

hasil bahwa terapi efektif untuk pasien Post-Traumatic Stress Disorder 

(PTSD). 

5.2 Saran  

5.2.1 Bagi Perawat 

Bagi perawat diharapkan dapat melakukan Eye Moving Desensitization and 

Reprocessing sesuai dengan protocol dan prosedur yang telah ditentukan 

agar hasil outcome yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal. 

5.2.2 Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan menjadi referensi bagi institusi pendidikan dalam ilmu 

kepeerawatan dan menambah kepustakaan serta dapat menjadi bahan 

perbandingan oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

untuk melakukan penulisan selanjutnya terkait penerapan terapi Eye 

Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) dalam menurunkan 

kecemasan. 

5.2.3 Bagi Klien dan Keluarga 

Diharapkan klien dan keluarga dapat mengontrol kecemasan secara mendiri 

dan patuh dalam melakukan terapi Eye Moving Desensitization and 
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Reprocessing (EMDR) bilamana klien mengalami lagi masalah kecemasan 

akibat trauma yang dialaminya. 

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan untuk melakukan pengembangan dalam batasan karya tulis 

ilmiah khususnya pada mata ajar keperawatan jiwa. 

 

 

 


