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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Asma bronkial adalah suatu penyakit yang terjadi pada organ 

pernafasan dimana saluran nafas mengalami penyempitan karena 

adanya hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu seperti debu, virus 

dan cuaca dingin. Tindakan keperawatan yang dapat diberikan pada 

penderita asma berupa farmakologis dan non-farmakologis. Salah satu 

tindakan non-farmakologis berupa relaksasi otot progresif. Tujuan 

dilakukannya relaksasi otot progresif ini adalah untuk merileksasikan 

otot-otot yang mengalami penegangan karena kecemasan. Selama tiga 

hari yaitu sejak tanggal 09-11 Juni 2021, Tn. W telah diberikan tindakan 

relaksasi otot progresif untuk mengurangi kecemasan. Maka, 

dilakukanlah asuhan keperawatan yang meliputi langkah-langkah 

berikut ini: 

1. Pengkajian 

Tahap pertama yaitu pengkajian yang dilakukan pada klien dengan 

riwayat asma yang mengalami kecemasan. Pada saat dilakukan 

pengkajian klien mengatakan cemas akan terjadinya kekambuhan 

pada penyakit yang pernah dideritanya yaitu asma. 

2. Diagnosis 

Tahap kedua setelah penulis melakukan pengkajian maka 

didapatkan suatu masalah keperawatan yaitu cemas. 

3. Intervensi 

Pada tahap ketiga yaitu penyusunan rencana. Rencana keperawatan 

pada klien dengan kecemasan yaitu dilakukannya tindakan relaksasi 

otot progresif selama tiga hari berturut-turut. 
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4. Implementasi 

Pada tahap ini penulis mengaplikasikan tindakan relaksasi otot 

progresif kepada klien selama tiga hari berturut-turut. 

5. Evaluasi  

Pada tahap ini penulis mengevaluasi hasil dari tindakan yang telah 

dilakukan, dengan hasil bahwa relaksasi otot progresif efektif 

terhadap penurunan kecemasan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi 

relaksasi otot progresif efektif dalam menurunkan kecemasan pada 

pasien asma bronkial. 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan asuhan keperawatan pada klien yang memiliki 

riwayat asma bronkial dengan kecemasan, penulis ingin memberikan 

masukan positif kepada beberapa pihak, antara lain: 

5.2.1 Bagi Perawat 

Diharapkan perawat dapat menerapkan tindakan relaksasi otot 

progresif terhadap kecemasan klien asma bronkial. 

5.2.2 Bagi Institusi Pendidikan 

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi institusi 

pendidikan dalam ilmu keperawatan, menambah kepustakaan dan 

dapat menjadi bahan perbandingan oleh mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi untuk melakukan kajian selanjutnya 

terkait penerapan tindakan relaksasi otot progresif terhadap 

penurunan kecemasan pada klien asma bronkial. 

5.2.3 Bagi Klien dan Keluarga 

Diharapkan klien dapat melakukan aktivitas secara mandiri. 

Untuk mengatasi kecemasan klien dapat melakukan relaksasi otot 

progresif untuk menurunkan tingkat kecemasan klien. Dan 

diharapkan keluarga dapat mendampingi serta membantu klien 
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dalam melaksanakan tindakan tersebut, karena tindakan ini 

efektif untuk klien tanpa menimbulkan efek samping.  


