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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Simpulan 

Setelah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan hasilnya disajikan dalam 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan dari penelitian yang ber-

judul “Hubungan Pengetahuan dan Self-Efficacy Mahasiswa Keperawatan dengan 

Kemauan Melakukan Resusitasi Jantung Paru selama Pandemi” yaitu sebagai beri-

kut. 

a. Analisis Univariat 

Responden penelitian merupakan mahasiswa keperawatan FIKES UPN 

Veteran Jakarta yang mayoritas berjenis kelamin perempuan dan berusia 

20-24 tahun. Program studi yang ditempuh oleh responden dibagi menjadi 

Keperawatan Program Diploma sebanyak 16 orang (10,1%), Keperawatan 

Program Sarjana sebanyak 100 orang (63,3%), dan Keperawatan Program 

Profesi 42 orang (26,6%). Dari 158 responden, sebanyak 105 orang 

(66,5%) memiliki anggota keluarga dengan penyakit kardiovaskuler, 49 

orang (31%) tidak memiliki, dan 4 orang (2,5%) tidak mengetahui. Maha-

siswa keperawatan FIKES UPN Veteran Jakarta memiliki nilai rata-rata 

pengetahuan RJP sebesar 14,63 dan self-efficacy RJP sebesar 60,68. Re-

sponden yang bersedia melakukan RJP selama pandemi pada anggota 

keluarga adalah sebanyak 146 orang (92,4%) dan pada orang yang tidak 

dikenal sebanyak 112 orang (70,9%). 

b. Analisis Bivariat 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data menggunakan uji Mann-

Whitney U, didapatkan hasil variabel independen pengetahuan RJP yang 

dihubungkan dengan variabel dependen kemauan melakukan resusitasi 

jantung paru selama pandemi pada anggota keluarga (p=0,337) dan pada 

orang yang tidak dikenal (p=0,610) memiliki nilai p > 0,05 maka Ha di-

tolak. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa tidak terdapat hubungan 
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yang signifikan antara pengetahuan RJP dengan kemauan melakukan RJP 

selama pandemic baik pada anggota keluarga maupun pada orang yang 

tidak dikenal. 

Sedangkan untuk hasil pengolahan dan analisis data menggunakan uji T-

Independent untuk variabel independen yang kedua yaitu self-efficacy 

RJP, didapatkan hasil self-efficacy RJP yang dihubungkan dengan variabel 

dependen kemauan melakukan resusitasi jantung paru selama pandemi 

pada anggota keluarga (p=0,016) dan pada orang yang tidak dikenal 

(p=0,035) memiliki nilai p < 0,05 maka Ha diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara self-efficacy 

RJP dengan kemauan melakukan RJP selama pandemi baik pada anggota 

keluarga maupun pada orang yang tidak dikenal. 

 

V.2 Saran 

a. Bagi Mahasiswa Keperawatan 

Mahasiswa keperawatan diharapkan memperluas pengetahuannya tentang 

resusitasi jantung paru khususnya prosedur yang dilakukan selama pan-

demi dengan tujuan untuk mempersiapkan diri sebagai pemberi pelayanan 

professional. Pengetahuan dapat ditingkatkan dengan mengikuti semi-

nar/workshop resusitasi jantung paru. Adapun mahasiswa keperawatan di-

harapkan untuk lebih inisiatif dalam melakukan tindakan bantuan hidup 

dasar termasuk resusitasi jantung paru guna meningkatkan pengalaman 

dan keterlibatan dalam tim resusitasi jantung paru. Hal-hal tersebut dapat 

meningkatkan self-efficacy dan kemauan untuk melakukan RJP dan di-

harapkan dapat menurunkan angka kejadian Out-of-Hospital Cardiac Ar-

rest (OHCA). 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Institusi pendidikan diharapkan dapat menyediakan dan memaksimalkan 

program atau metode praktik Keperawatan Gawat Darurat/Bencana/Matra 

berikut prosedur resusitasi jantung paru yang optimal untuk diikuti oleh 

mahasiswa keperawatan. Pelatihan yang rutin dan mendalam diharapkan 
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dapat meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa keperawatan untuk 

memberikan pertolongan resusitasi jantung paru. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk 

melaksanakan penelitian selanjutnya. Metode penelitian yang digunakan 

dapat dikembangkan serta populasi yang diteliti lebih heterogen dan pro-

porsional untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

 

  


