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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1  Kesimpulan  

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui karakteristik 

responden yang terdiri dari umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, ingin 

mengetahui pengetahuan pasien tentang peran perawat, menganalisis gambaran 

pengetahuan pasien tentang peran perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit 

Marinir Cilandak Jakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Berdasarkan Umur responden di Rumah Sakit Marinir Cilandak didapatkan 

hasil bahwa dari 114 responden, 30 responden (26%) diantaranya berusia <30 

tahun dan 84 responden (74%) berusia ≥ 30 tahun. Berdasarkan jenis kelamin 

bahwa dari 114 responden, 54 responden (47%) berjenis kelamin laki-laki 

sedangkan 60 responden (53%) berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan 

pendidikan bahwa dari 114 responden, 62 responden (54%) berpendidikan rendah 

dan 52 responden (46%) berpendidikan tinggi. Berdasarkan pekerjaan bahwa dari 

114 responden, 71 responden (62%) memiliki pekerjaan, dan 43 responden (38%) 

tidak memiliki pekerjaan. Berdasarkan Pengetahuan dari 114 responden, 55 

responden (48%) menunjukan pengetahuan pasien tentang peran perawat tinggi, 

sedangkan 59 responden (52%) menunjukan pengetahuan pasien tentang peran 

perawat rendah. Hasil analisis menunjukan sebagaian besar pengetahuan pasien 

tentang peran perawat rendah (52%) 

Pasien di Rumah Sakit Marinir Cilandak tidak semua berpendidikan tinggi 

karena banyak pasien yang memiliki pendidikan yang rendah sehingga 

berpengaruh degan pengetahuan pasien. Diharapkan kepada pasien meningkatkan 

pengetahuan tentang peran perawat 
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V.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh ada beberapa saran yang perlu 

dijadikan pertimbangan oleh peneliti dan penelitian selanjutnya, antara lain: 

1. Bagi Rumah sakit  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan masukan untuk 

memberikan  pengetahuan pasien tentang peran perawat dan mengurangi 

dampak beban kerja perawat. 

2. Bagi Perawat 

Perawat dapat bekerja secara professional dengan melaksanaan SOP 

yang berlaku di Rumah Sakit, guna meningkatkan pelayanan kepasien 

sesuai SOP dari manajemen Rumah Sakit. 

3. Bagi Masyarakat 

Bekerja sama dengan rumah sakit maupun perawat dalam melaksanakan 

pelayanan rumah sakit yang lebih baik, serta menambah penegatahuan 

pasien tentang peran perawat. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan meneliti hubungan sikap dan tindakan 

pasien tentang peran perawat. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan pada saat melakukan penyebaran dan 

pengisian kuesioner peneliti untuk meneliti secara seksama dan 

memberikan penjelasan tentang tujuan penelitiaan agar hasil kuesioner 

tersebut sesuai dengan hasil yang diharapkan. 
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