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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang berjudul Hubungan Supervisi 

Kepala Ruangan dengan Metode Electronic Nursing Documentation pada Era 

Pandemi Covid-19di RSUD Pasar Minggu Jakarta dengan jumlah 129 responden 

perawat pelaksana dapat disimpulkan sebagai berikut :  

a. Gambaran karakteristik responden pada penelitian ini adalah perawat, 

ruang Rawat Inap RS Pasar Minggu, yang sebagaian besar ( 78.3%) adalah 

perempuan, dengan usia, rata-rata diatas 25 tahun (81.4%), lebih banyak 

yang berstatus menikah (68.2%), pendidikan terakhir sebagian besar D3 

Keperawatan(58.1%) dan rata-rata sudah bekerja > 2 tahun (81.4%).  

b. Gambaran supervisi kepala ruangan bahwa perawat pelaksana sebagai 

responden berasumsi kepala ruangan telah melakukan supervisi electronic 

nursing documentation dengan baik sebanyak 70 perawat (54,3%). 

c. Gambaran implementasi electronic nursing documentation, bahwa 

perawat pelaksana sebagai responden telah melakukan electronic nursing 

documentation dengan baik sebanyak 72 perawat (55,8%). 

d. Tidak ada hubungan yang signifikan antara usia perawat dengan 

pelaksanaan electronic nursing documentation dengan hasil analisis uji 

statistik Chi-Square menyatakan bahwa didapatkan nilai p value = 0,275 

yang berarti p value lebih besar dari α = 0,05 atau p value > 0,05. Hasil 

odds ratio (OR) = 0,610 CI 95% = (0,250-1,489) OR < 1 = 0,610 artinya 

baik perawat dengan usia < 25 tahun dan ≥ 25 tahun sama-sama memiliki 

peluang untuk melakukan electronic nursing documentation dengan 

kurang baik. Namun demikian, perawat dengan usia ≥ 25 tahun akan 

berpeluang 0,610 kali lebih besar untuk melakukan electronic nursing 

documentation dengan kurang baik dibandingkan dengan perawat yang 

berusia < 25 tahun. 
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e. Ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin perawat dengan 

pelaksanaan electronic nursing documentation dengan hasil uji statistik 

Chi-Square menyatakan bahwa didapatkan nilai p value = 0,016 yang 

berarti p value lebih kecil dari α = 0,05 atau p value < 0,05. Hasil odds 

ratio (OR) = 2,862 CI 95% = (1,198-6,835) menunjukan bahwa OR > 1 = 

2,862 artinya responden yang berjenis kelamin perempuan memiliki resiko 

sebesar 2,862 kali lebih besar untuk melakukan electronic nursing 

documentation kurang baik dibandingkan dengan responden laki-laki. 

f. Tidak ada hubungan yang signifikan antara status pernikahan perawat 

dengan pelaksanaan electronic nursing documentation dengan hasil uji 

statistik Chi-Square menyatakan bahwa didapatkan nilai p value = 0,272 

yang berarti p value lebih besar dari α = 0,05 atau p value > 0,05. Hasil 

odds ratio (OR) = 0,659 CI 95% = (0,313-1,389) menunjukan bahwa OR 

< 1 = 0,659 artinya perawat yang belum menikah maupun yang sudah 

menikah sama-sama memiliki peluang untuk melakukan electronic 

nursing documentation dengan kurang baik. Namun, perawat yang sudah 

menikah berpeluang 0,659 kali lebih besar untuk melakukan electronic 

nursing documentation dengan kurang baik dibanding perawat yang belum 

menikah.  

g. Tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan perawat 

dengan pelaksanaan electronic nursing documentation dengan hasil uji 

statistik Chi-Square menyatakan bahwa didapatkan nilai p value = 0,504 

yang berarti p value lebih besar dari α = 0,05 atau p value > 0,05. Hasil 

odds ratio (OR) = 0,786 CI 95% = (0,387-1,594) menunjukan bahwa OR 

< 1 = 0,786 artinya responden yang berpendidikan vokasi (D3) maupun 

profesi (Ners) sama-sama memiliki peluang untuk melakukan electronic 

nursing documentation dengan kurang baik. Namun, perawat yang 

berpendidikan Vokasi/D3 berpeluang 0,786 kali lebih besar untuk 

melakukan electronic nursing documentation dengan kurang baik 

dibanding perawat yang berpendidikan Profesi/Ners.  

h. Tidak ada hubungan yang signifikan antara masa kerja perawat dengan 

pelaksanaan electronic nursing documentation dengan hasil uji statistik 
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Chi-Square menyatakan bahwa didapatkan nilai p value = 0,275 yang 

berarti p value lebih besar dari α = 0,05 atau p value > 0,05. Hasil odds 

ratio (OR) = 0,610 CI 95% = (0,250-1,498) menunjukan bahwa OR < 1 = 

0,610 artinya responden yang memiliki masa kerja > 2 tahun maupun ≤ 2 

tahun  sama-sama memiliki peluang untuk melakukan electronic nursing 

documentation  kurang baik. Namun, perawat yang memiliki masa kerja > 

2 tahun berpeluang 0,610 kali lebih besar untuk melakukan electronic 

nursing documentation dengan kurang baik dibanding perawat yang 

memiliki masa kerja ≤ 2 tahun. 

i. Ada hubungan yang signifikan antara supervisi kepala ruangan dengan 

pelaksanaan electronic nursing documentation dengan hasil uji statistik 

Chi-Square menyatakan bahwa didapatkan nilai p value = 0,000 yang 

berarti p value lebih kecil dari α = 0,05 atau p value < 0,05. Hasil odds 

ratio (OR) = 7,688 CI 95% = (3,502-16,877) menunjukan bahwa OR < 1 

= 7,688 artinya responden dengan supervisi kepala ruangan yang kurang 

baik berisiko melakukan electronic nursing documentation kurang baik 

sebesar 7,688 kali dibandingkan oleh responden dengan supervisi kepala 

ruangan yang baik.  

 

V.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, peneliti ingin memberikan saran 

kepada pihak terkait yaitu sebagai berikut :  

a. Bagi Perawat 

Perawat ataupun relawan yang baru bekerja diharapkan untuk aktif 

sehingga dapat mempelajari tentang pelaksanaan electronic nursing 

documentation. Perawat juga harus dapat saling memotivasi perawat yang 

baru agar timbul semangat kerja yang tinggi dalam melakukan electronic 

nursing documentation. Ilmu yang didapat oleh perawat diharapkan tidak 

hanya melalui paparan langsung yang diberikan oleh kepala ruangan 

melainkan perawat dapat mengikuti seminar zoom meeting mengenai 

pelaksanaan electronic nursing documentation yang diadakan oleh rumah 

sakit ataupun pihak yang lain.  
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b. Bagi Manajemen Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi acuan agar memperhatikan 

kualitas supervisi yang diberikan oleh kepala ruangan kepada perawat 

pelaksana dalam melakukan electronic nursing documentation. 

Manajemen rumah sakit diharapkan dapat melakukan supervisi electronic 

nursing documentation secara berkala walaupun dalam kondisi pandemi 

Covid-19 seperti saat ini. Tujuannya untuk mengarahkan dan 

memberdayakan perawat agar melakukan electronic nursing 

documentation dengan baik.  

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dan 

masukan untuk membuat pertanyaan kuesioner. Diharapkan peneliti 

selanjutnya melakukan observasi secara langsung mengenai supervisi dan 

electronic nursing documentation jika pandemi Covid-19 sudah berakhir. 

Peneliti lain juga dapat memperluas wilayah penelitian di berbagai wilayah 

serta memperbanyak sampel untuk menggambarkan electronic nursing 

documentation. Peneliti dapat mengamati dan menggali variabel lain yang 

mungkin berhubungan dengan electronic nursing documentation. Judul 

penelitian selanjutnya yang disarankan oleh peneliti adalah analisis 

electronic nursing documentation  yang berkolaborasi dengan revolusi 

industry 4.0 dalam peningkatan pelayanan mutu rumah sakit.  
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