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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya 

mengenai hubungan persepsi keluarga tentang waktu kunjungan dengan dukungan 

keluarga dalam pemenuhan kebutuhan spiritual pasien di ruang ICU maka 

diperoleh kesimpulan bahwa 

a. Responden sebagian besar berusia 21 – 30 tahun yaitu sebanyak 21 

responden (43,8%), berjenis kelamin perempuan sebanyak 26 responden 

(54,2%), dan berpendidikan SMA sebanyak 29 responden (60,4%). 

b. Gambaran persepsi keluarga tentang waktu kunjungan hampir seimbang 

antara responden pada kategori baik sebanyak 23 responden (47,9%) dan 

kurang baik sebanyak 25 responden (52,1%). 

c. Gambaran dukungan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan spiritual 

pasien ICU mayoritas sudah terpenuhi yaitu sebanyak 30 responden 

(62,5%) dan dukungan keluarga yang belum terpenuhi sebanyak 18 

responden (37,5%).  

d. Tidak adanya hubungan yang signifikan antara persepsi keluarga tentang 

waktu kunjungan dengan dukungan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan 

spiritual pasien di ICU dengan p-value = 0,081>0,05. 

 

V.2  Saran 

Saran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Rumah Sakit 

Mengingat peran keluarga sangat bermanfaat bagi kesembuhan pasien, 

maka hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk 

menentukan waktu kunjungan agar keluarga bisa memberikan dukungan 

yang lebih baik kepada pasien. 
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b. Bagi keluarga  

Apabila keluarga diperbolehkan mengunjungi pasien keluarga bisa lebih 

memanfaatkan waktu yang diberikan semaksimal mungkin untuk 

memberikan dukungan kepada pasien. Pasien yang sedang dalam keadaan 

kritis mungkin sangat membutuhkan dukungan dari keluarga terutama 

kebutuhan spiritualnya. 

c. Bagi perawat 

Ketika anggota keluarga mengunjungi pasien, perawat dapat memberikan 

informasi yang jelas kepada anggota keluarga, sehingga membuat anggota 

keluarga merasa lebih tenang dan tidak cemas, serta dapat terjalin 

komunikasi yang baik antara perawat dan keluarga. 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya mampu melakukan penelitian terkait 

persepsi tentang waktu kunjungan dari sudut pandang perawat dan juga 

dukungan yang diberikan oleh perawat kepada pasien yang dirawat di ICU. 

apabila ingin meneliti terkait dukungan keluarga kepada pasien di ICU 

gunakan kuesioner dukungan keluarga yang lebih tepat. 
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