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BAB V  

PENUTUP 

 

 

V.1   Simpulan  

 Perawat perempuan memperoleh dukungan penuh dari anggota keluarga 

dalam menjalankan peran ganda dan memiliki beberapa faktor pendukung untuk 

tetap memilih bekerja sebagai perawat di rumah sakit yaitu untuk membantu 

penghasilan suami, untuk meningkatkan status sosial, untuk kemandirian, untuk 

menerapkan ilmu keperawatan dan untuk mengisi waktu luang. 

 Dampak yang di alami dalam menjalankan peran ganda dapat teratasi karena 

adanya strategi yang tepat dalam menjalankan peran ganda yaitu Strategi yang 

dilakukan perawat perempuan yang sudah menikah dan mempunyai anak dalam 

menjalankan peran ganda yaitu (1) Manajemen waktu; (2) Quality time dengan 

keluarga; (3) Me time; (4) Menjaga komunikasi dengan pasangan; (5) Mempunyai 

komitmen sejak awal dengan pasangan. Strategi yang tepat dalam menjalankan 

peran ganda ini menghasilkan kinerja yang profesional sebagai perawat. Perawat 

perempuan yang berperan ganda sudah melakukan pengkajian secara tepat dengan 

mengkaji aspek holistik pasien, sudah melakukan penegakkan diagnosa secara 

tepat dengan menegakkan diagnosa berdasarkan masalah aktual pasien, sudah 

membuat rencana tindakan keperawatan secara tepat dengan membuat rencana 

keperawatan sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan dan melibatkan tim 

kesehatan lain, dan sudah melakukan tindakan keperawatan secara tepat dengan 

menyesuaikan prioritas penanganan pasien dan menyesuaikan tindakan 

keperawatan sesuai dengan kondisi terkini pasien. Hanya saja, perawat perempuan 

yang berperan ganda harus lebih cepat lagi dalam melakukan pencatatan evaluasi 

keperawatan ke dalam buku status pasien dan tidak hanya melibatkan pasien saja 

dalam proses evaluasi keperawatan. Selain itu, harus lebih diperhatikan lagi 

terkait ketepatan waktu hadir untuk berdinas agar tidak terjadi keterlambatan 

untuk hadir bekerja.  
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 Perawat perempuan yang berperan ganda menganggap kondisi fisik dan 

lingkungan dapat berdampak bagi kinerja mereka sebagai perawat di rumah sakit 

serta mereka juga beranggapan bahwa kondisi lingkungan kerja mereka sudah 

nyaman sehingga mereka tetap dapat bekerja dengan profesional meskipun harus 

mengemban peran ganda sekaligus. Oleh sebab itu, kedua faktor tersebut yakni 

kondisi fisik dan lingkungan menjadi penting untuk diperhatikan agar dapat 

menunjang kinerja perawat yang lebih baik lagi. 

 

V.2   Saran 

 Berdasarkan temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan terdapat 

beberapa saran yang diberikan oleh peneliti antara lain : 

a. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok 

Tim manajemen keperawatan diharapkan dapat memberikan kebijakan 

bagi perawat yang sedang mengalami masalah kesehatan terhadap 

dirinya maupun keluarganya dan mempertahankan lingkungan kerja yang 

nyaman sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja 

perawat khususnya bagi perawat perempuan yang sudah berumah tangga. 

Di harapkan juga untuk selalu mengadakan pelatihan dan pengawasan 

yang dapat menpertahankan dan meningkatkan kinerja perawat agar 

menghasilkan kinerja yang profesional. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian 

selanjutnya dalam rangka menjaga kinerja yang profesional bagi para 

wanita karir yang mengemban peran ganda khususnya sebagai perawat di 

rumah sakit, selain itu diharapkan dapat menganalisis mengenai 

bagaimana peran ganda perawat perempuan terhadap kinerjanya sebagai 

perawat dari sudut pandang yang berbeda, serta dapat menganalisis dan 

menggali lebih dalam lagi mengenai realita yang terjadi. 

  


