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BAB V 

KESIMPULAN 

V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisi serta pembahasan pada hasil penelitian, dapat 

diambil kesimpulan yaitu: 

a. sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang kurang  

b. sebagian besar responden memiliki sikap yang tinggi  

c. hasil data yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan tidak 

terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan kode etik 

anggota IDI Jakarta Selatan terhadap Sikap Upaya dalam 

Meningkatkan Kerahasiaan Rekam Medis. Sebagian besar responden 

memiliki pengetahuan kode etik kedokteran yang kurang dengan 

tingkat sikap dalam  meingkatkan kerahasiaan rekam medis yang 

tinggi. 

V.2. Saran 

a.  Bagi Responden Anggota IDI Jakarta Selatan, diharapkan agar  

meningkatkan pengetahuan kode etik kedokteran terutama yang 

berkaitan dengan kerhasiaan rekam medis, agar dokter IDI dan seluruh 

dokter dapat menjaga rahasiarekam medis lebih baik lagi dan tidak akan 

terjadi lagi kasus pembukaan rahasia rekam medis dengan cara 

mengadakan seminar setiap bulan mengenai Kode Etik Kedokteran dan 

Rekam Medis, untuk mengingat dan menambahkan kembali informasi 

yang didapat karena banyaknya isi dalam Kode Etik Kedokteran. 
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b.    Bagi Rumah IDI Jakarta Selatan, disarankan agar membuat suatu acara 

yang membahas mengenai kode etik kedokteran agar mengingatkan 

kembali anggota IDI Jakarta Selatan mengenai hal tersebut. 

c.   Peneliti Selanjutnya, diharapkan mampu melakukan penelitian yang 

serupa dengan menambahkanvariabel lainnya yang dicurigai dapat 

menjadi faktor sikap dalam meningkatkan kerahasiaan rekam medis 

seperti faktor media massa, orang yang dianggap penting, pengalaman 

pribadi, budaya dan diharapkanmampu mengendalikan bias yang 

mungkin terjadi. 
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