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BAB V 

PENUTUP 
 

 

 Pada bagian ini peneliti membahas mengenai kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan berdasarkan tujuan umum dan tujuan khusus 

sebebagaimana yang tertera pada BAB 1. Bagian ini juga kan membahas saran 

yang ditujukan pada pihak-pihak yang bersangkutan. 

 

V.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa hubungan 

pengetahuan dan pengalaman memutuskan RJP dengan sikap RJP pada keluarga 

dari mahasiswa FIKES UPN “Veteran” Jakarta. Berikut ini kesimpulan hasil 

analisis berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk karakteristik responden menurut 

jenis kelamin diperoleh mayoritas perempuan sebanyak 44 orang (62,9%) dan 

laki-laki 26 orang (37,1%). Mayoritas responden 54 orang (77,1%) tidak 

mempertimbangkan faktor agama dalam membuat keputusan 16 orang (22,9%) 

mempertimbangkan faktor agama dalam membuat keputusan. Jenjang pendidikan 

mayoritas responden adalah pendidikan menengah (SMA) sebanyak 41 orang 

(58,6%). Berdasarkan pendapatan yang diperoleh mayoritas responden 

berpendapatan rendah yaitu 45 orang (64,3%) dengan pekerjaan mayoritas 

responden bukan dibidang kesehatan sebanyak 58 orang (82,9%). Berdasarkan 

hubungan kekeluargaan dengan pasien, mayoritas keluarga bukan merupakan 

keluarga inti pasien yaitu sebanyak 44 orang (62,9%).Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa pengetahuan RJP keluarga dari 

mahasiswa FIKES UPN “Veteran” Jakarta rata-rata yaitu 18,43 atau sebesar 

76,79% pernyataan dijawab dengan benar oleh rata-rata respoden, dengan nilai 

yang diperoleh minimum 8 dan maksimum 23 dari total keseluruhan yaitu 24. 

Sedangkan, menurut pengalaman memutuskan RJP pada keluarga dari mahasiswa 

UPN “Veteran” Jakarta diperoleh hasil sebanyak 57 orang (81,4%) mengizinkan 

tindakan RJP di masa lalu pada keluarga mereka dan sebanyak 13 orang (18,6%)
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tidak mengizinkan RJP di masa lalu pada keluarga mereka. Berdasarkan sikap 

keluarga terhadap RJP diperoleh nilai rata-rata sebesar 80,34 atau sebesar 69,25% 

pernyataan sikap dijawab dengan baik oleh responden dengan nilai minimum 

yang diperoleh sebesar 67 dan nilai maksimum sebesar 93 dari total keseluruhan 

116. 

Berdasarkan hasil analisis statistik hubungan antara karakteristik responden 

dengan sikap terhadap RJP pada keluarga hanya faktor agama yang terdapat 

hubungan yang signifikan dengan sikap terhadap RJP pada keluarga (p value = 

0,05). Pada penelitian ini belum ditemukan hubungan yang signifikan antara usia, 

jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan hubungan kekeluargaan 

dengan sikap terhadap RJP. Hasil analisis hubungan antara pengetahuan dan 

pengalaman memutuskan RJP dengan sikap terhadap RJP pada keluarga diperoleh 

hasil masing-masing p value sebesar 0,01 yang bermakna bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan pengalaman memutukan RJP 

dengan sikap terhadap RJP pada keluarga. Pada variabel pengetahuan RJP dengan 

sikap terhadap RJP diketahui adanya derajat hubungan sedang dan arah hubungan 

yang positif. 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal 

yang perlu dijadikan sebagai perbaikan bagi beberapa pihak sebagai berikut : 

a. Bagi Tenaga Medis 

Hasil penelitian diharapkan dapat  menjadi dasar kepada tenaga medis 

untuk selalu memberikan informasi-informasi kepada keluarga pasien 

terkait dengan keadaan pasien dan tindakan yang perlu dilakukan pada 

pasien terutama tindakan RJP. Sehingga, diharapkan keluarga pasien 

dapat mengandalkan pengetahuan yang dimiliki untuk membuat 

keputusan mengenai tindakan medis khususnya RJP pada pasien. 

b. Bagi Keluarga / Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan motivasi bagi keluarga pasien 

maupun masyarakat untuk terus menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai tindakan RJP. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui 
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sumber-sumber informasi yang saat ini mudah untuk ditemukan seperti 

internet, buku-buku kesehatan, ataupun pakar atau orang - orang yang 

memiliki keahlian dibidangnya. Sehingga, jika keluarga memiliki 

pengalaman dalam memutuskan RJP sebelumnya tidak lagi menjadikan 

pengalaman tersebut sebagai rujukan atau dasar dalam membuat 

keputusan. 

c. Bagi Institusi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk dapat 

memberikan pendidikan kesehatan pada keluarga yang menunggu pasien 

di rumah sakit mengenai tindakan RJP. Dan memberikan pelatihan 

kepada tenaga medis dalam melakukan komunikasi dengan keluarga 

pasien yang dalam kondisi kritis.  Sehingga informasi yang disampaikan 

dapat diterima oleh keluarga dengan baik dan diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan keluarga dan memiliki sikap yang baik 

terhadap RJP. 

d. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam kegiatan 

belajar mengajar dan dasar untuk lebih menekankan kembali pentingnya 

tindakan RJP bagi pasien yang mengalami henti jantung dan henti nafas. 

Meningkatkan kemampuan komunikasi mhasiswa dalam memberikan 

informasi kepada anggota keluarga pasien dengan kondisi kritis. 

e. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dan pembahasan dari penelitian ini dapat menjadi referensi atau 

sumber rujukan utama untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan 

topik yang lebih luas dan metode penelitian yang lain seperti metode 

kualitastif (wawancara) atau mix method yaitu campuran antara 

penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. 
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