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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan studi aplikasi terapi relaksasi nafas dalam  terhadap 

pengontrolan marah  dengan pasien resiko perilaku kekerasan di wilayah desa 

maleber kabupaten cianjur yang telah penulis lakukan pada tanggal 4 sampai 6 

mei 2021, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Pengkajian 

 Pada tahap ini hasil yang didapatkan yakni data subjektif klien 

mengatakan klien mengatakan emosinya sulit di kontrol apabila saat 

marah, klien juga mengatakan apabila dirinya sedang marah klien 

biasanya memukul orang atau benda di sekitarnya. Data objektif yang 

didapatkan yaitu klien tampak memandang dengan pandangan yang 

tajam, klien tampak melotot, klien tampak berbicara dengan nada yang 

keras 

5.1.2 Diagnosa Keperawatan 

 Diagnosa prioritas yang ditegakan pada klien adalah resiko perilaku 

kekerasan 

5.1.3 Intervensi 

 Penulis menyusun rencana tindakan  keperawatan berdasarkan 

jurnal penelitian Ria Desanti (2019). Dan penulis melakukan kunjungan 

rumah sebanyak 3 kali dengan terapi relaksasi nafas dalam. 

5.1.4 Implementasi 

 Implementasi yang dilakukan penulis sesuai dengan kemampuan, 

kondisi, dan kebutuhan pasien, Penulis dalam dalam melakukan terapi 

relaksasi nafas dalam selama 3 hari. Tindakan yang dilakukan penulis 

dengan membina hubungan saling percaya, mengkaji, mengaplikasikan 

teknik relaksasi nafas dalam, memberikan pujian yang positif, 

mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam dengan mengacu pada 

standar operasional yang di buat. 
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5.1.5 Evaluasi 

 Setelah dilakukan implementasi, klien memberikan respon positif 

yang dapat dijadikan sebagai evaluasi, klien mampu mengikuti terapi 

relaksasi nafas dalam sesuai program dan hasilnya efektif untuk 

mengontrol marah pada klien, selama program tidak ada hambatan 

klien mampu mengikuti program terapi. 

5.1.6 Analisis 

Pada tahap ini penulis mampu menganalisa tentang kesesuaian teori dan 

di lapangan, apakah terdapat kesesuaian teori dan di lapangan, apakah 

terdeapat kesesuaian atau tidak. Dan setelah melakukan analisa terapi 

relaksasi nafas dalam terhadap pengontrolan marah dengan pasien 

perilaku kekerasan 

5.2 Saran 

Setelah penulis mengaplikasikan terapi relaksasi nafas dalam pada Tn.R 

dengan perilaku kekerasan yaitu mulai tanggal 4-6 mei 2021 penulis 

menyarankan kepada :  

5.2.1 Bagi Perawat 

Penulis berharap perawat dapat melakukan aplikasi terapi relaksasi nafas 

dalam sesuai dengan standar operasional yeng telah penulis uraikan  pada 

klien dengan resiko perilaku kekerasan . 

5.2.2 Bagi Klien dan Keluarga 

   Diharapkan keluarga dapat mengaplikasikan teknik relaksasi nafas dalam 

   secara mandiri pada pasien sehingga mempercepat proses penyembuhan 

   pasien. 

  


