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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

5.1.1 Pengkajian 

      Dari pengkajian yang telah penulis dapatkan bahwa Ny.E berusia 77   

tahun pendidikan terakhir SD, beragama islam. Dari hasil wawancara 

dengan Ny.E mengatakan ada riwayat hipertensi dan pada saat dilakukan 

pengukuran tekanan darah 180/100 mmHg dan Ny.E mengeluhkan 

pusing kepala terasa nyeri didaerah tengkuk, dengan skala nyeri 5 (0-10), 

dengan frekuensi nyeri hilang timbul. 

1.1.2 Diagnosa Keperawatan  

      Diagnosa keperawatan yang muncul saat dilakukan pengkajian pada 

Ny.E adalah pennurunan curah jantung berhubungan dengan 

peningkatan afterload, vasokontriksi, iskemia miokard dan nyeri akut 

berhubungan dengan peningkatan tekanan vaskuler serebral. Maka tidak 

semua diagnosa yang ada menurut teori Nurarif, 2015 dimunculkan pada 

kasus Ny.E. 

1.1.3 Rencana Keperawatan  

      Rencana keperawatan yang disusun penulis pada Ny.E untuk 

diagnosa utama yaitu pantau TTV, auskultasi tonus jantung dan bunyi 

nafas, berikan lingkungan tenang, anjurkan untuk mengaplikasikan 

teknik terapi yaitu terapi slow deep breathing untuk menurunkan tekanan 

darah. Yang dilakukan penulis pada diagnosa kedua yaitu kaji skala 

nyeri, observasi tanda-tanda vital, ajarkan dan aplikasikan teknik terapi 

slow deep breathing untuk mengurangi nyeri. 

1.1.4 Implementasi Keperawatan  

      Implementasi yang dilakukan oleh penulis pada Ny.E selama 3 hari 

berturut-turut yaitu untuk diagnosa utama memantau TTV, memeriksa 

auskultasi tonus jantung dan bunyi nafas, memberikan lingkungan 

tenang, mengajarkan dan mengaplikasikan teknik terapi yaitu terapi slow 
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deep breathing untuk menurunkan tekanan darah dilakukan 2 kali sehari 

selama 15 menit. Yang dilakukan penulis pada diagnosa kedua yaitu 

mengkaji skala nyeri, mengobservasi tanda-tanda vital, mengajarkan dan 

mengaplikasikan teknik terapi slow deep breathing untuk mengurangi 

nyeri. 

1.1.5 Evaluasi  

      Tindakan yang dilakukan oleh penulis  dengan menggunakan metode 

SOAP pada tanggal 23 Mei 2021 pukul 15.00 WIB  bahwa semua 

diagnosa teratasi yaitu pennurunan curah jantung berhubungan dengan 

peningkatan afterload, vasokontriksi, iskemia miokard dan nyeri akut 

berhubungan dengan peningkatan tekanan vaskuler serebral. 

1.2 Lokasi 

      Penelitian dilakukan dengan pengambilan data dari Ny.E yang bertempat 

tinggal di Kp.Cibadong rt.03/01 Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan 

yang merupakan wilayah kerja Puskesmas Cicantayan. 

5.3  Saran  

      Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil karya tulis ilmiah ini    

adalah sebagai berikut :  

5.3.1 Bagi Pelayanan Kesehatan  

      Diharapkan tindakan keperawatan aplikasi slow deep breathing dapat 

diterapkan dalam pemberian asuhan keperawatan pada klien dengan 

hipertensi. 

5.3.2 Bagi Institusi Pendidikan 

      Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dimasa yang akan datang. 

5.3.3 Bagi Keluarga dan Klien 

      Diharapkan klien dan keluarga dapat termotivasi dan menerapkan 

aplikasi slow deep breathing untuk penurunan tekanan darah. 

 


