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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan  

Hasil analisis data pada penelitian Hubungan Motivasi Kerja Perawat 

dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri pada Era Pandemi Covid-19 

di Rumah Sakit Ananda Bekasi dapat disimpulkan yang sesuai dengan tujuan 

penelitian, berupa :  

Hasil penelitian yang dilakukan  pada 51 perawat dapat dilihat gambaran 

karakteristik bahwa mayoritas  perawat berusia <30 tahun yaitu sebanyak 29 

orang (56,9%), berpendidikan D3 yaitu sebanyak 41 orang (80,4%), berjenis 

kelamin perempuan yaitu sebanyak 44 orang (86,3%) dan telah bekerja mayoritas 

selama <5 tahun yaitu sebanyak 28 orang (54,9%). 

Penelitian ini dilakukan dengan uji Chi Square pada karakteristik responden 

yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, lama kerja serta variabel dependen yaitu 

kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, dan variabel independen motivasi kerja 

perawat. Hasil uji statistik untuk karakteristik usia menunjukan nilai p value 0,044 

< 0,05 dengan nilai OR 0,164 dengan 95% CI = 0,032-0,840 maka ada hubungan 

yang signifikan antara usia dengan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri. 

Hasil uji statistik untuk karakteristik jenis kelamin mendapatkan nilai p value 

0,169 > 0,05 dengan nilai OR 1,419 dengan 95% CI = 1,172-1,719, maka tidak 

ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kepatuhan penggunaan 

alat pelindung diri.  Hasil uji statistik untuk karakteristik pendidikan  

mendapatkan nilai p value 0,701 > 0,05 dengan nilai OR 1,329 dengan 95% CI = 

0,288-6,128 , maka tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan 

kepatuhan penggunaan alat pelindung diri.  Hasil uji statistik untuk karakteristik 

lama kerja mendapatkan nilai p value 0,127 > 0,05 dengan nilai OR 0,270 dengan 

95% CI = 0,064-1,138, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara lama 

kerja dengan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri.  Berdasarkan uji statistik 

bivariat didapatkan  bahwa p-value = 0,029 <0,05 dengan nilai OR menunjukkan 

5,714 dan CI 95% (1,342 – 24,332) bahwa ada hubungan yang signifikan antara 
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motivasi kerja perawat dengan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri yang 

artinya bahwa perawat yang memiliki motivasi kerja yang tinggi berpeluang lebih 

tinggi untuk patuh dalam menggunakan APD. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Hubungan Motivasi Kerja Perawat 

dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri pada Era Pandemi Covid-19 

di Rumah Sakit Ananda Bekasi, terdapat beberapa saran bagi manajemen rumah 

sakit, ,dan peneliti selanjutnya : 

a. Bagi Manajemen Rumah Sakit  

Penelti berharap penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk TIM 

manajemen rumah sakit agar dapat mempertahankan perilaku perawat 

dalam penggunaan APD dengan cara memberikan reward berupa 

apresiasi kepada perawat agar dapat terus mempertahankan perilaku 

dalam menggunakan APD. Pengetahuan perawat juga sudah cukup  

mengetahui dampak tidak menggunakan alat pelindung diri yaitu bisa 

terjadinya penularan atau  penyakit infeksi yang berasal dari pasien, 

melainkan juga tinggi nya tuntutan rumah sakit pada perawat juga 

mempengaruhi motivasi perawat dalam menggunakan APD.  

b. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan 

Diharapkan dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan pengetahyuan 

mahasiswa/i mengenai motivasi kerja perawat dengan kepatuhan 

penggunaan alat pelindung diri di Rumah Sakit. Dapat dijadikan arahan 

kepada para mahasiswa keperawatan untuk pentingnya penggunaan alat 

pelindung diri.  

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan masukan bagi 

pengembangan penelitian selanjutnya. Peneliti jika ingin dilakukannya 

penelitian lebih lanjut dapat menggunakan variabel yang berbeda serta 

populasi dan ukuran sampel yang lebih besar agar dapat digunakan lebih 

luas dengan hasil yang lebih baik. Peneliti juga perlu mengawasi 

responden secara langsung dalam pengisian kuesioner. Peneliti juga bisa 
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menggunakan metode yang berbeda untuk penelitian selanjutnya dengan 

judul hubungan motivasi dan pengetahuan perawat dengan kepatuhan 

penggunaan alat pelindung diri. 

 


