BAB V
PENUTUP

V.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian Evaluasi Program Studi
Keperawatan Program Pendidikan Profesi Ners Di Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta pada tanggal 06 Juli 2021 dengan informan yang berasal dari Kepala
Program Studi Profesi Ners, Pembimbing Akademik dan Pembimbing Klinik, dan
Mahasiswa lulusan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program pendidikan
profesi ners sudah efektif sebagai berikut:
a.

Context
Audit mutu internal merupakan bentuk need assessment di program studi
profesi ners yang di laksanakan di setiap periode pelaksanaan program
dengan melibatkan stakeholder dan terdapat gugus kendali mutu yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan need assessment. Dasar hukum,
tujuan dan sasaran program telah dibuat sesuai dengan peraturan
kementerian riset dan teknologi pendidikan tinggi dan asosiasi institusi
pendidikan ners Indonesia dengan miliki visi kesehatan matra yang menjadi
penciri institusi.

b.

Input
Sumber daya manusia sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, hanya
saja masih ada yang belum memenuhi standar pendukung, yaitu belum
memiliki sertifikat pekerti dan sertifikat preceptorship. Sumber daya dalam
struktur organisasi telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.
Standar operasional prosedur sudah dibuat dan dijalankan sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan. Sarana prasarana dan pedoman telah sesuai
dengan yang ditetapkan asosiasi institusi pendidikan ners Indonesia.
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Pembiayaan sudah sesuai terdapat rancangan anggaran biaya sesuai dengan
kebutuhan setiap semester.
c.

Process
Pelaksanaan sudah sesuai terdapat penyelenggaraan praktik profesi sesuai
dengan buku panduan parktik klinik di setiap stasenya.

d.

Product
Hasil lulusan tahun ajaran 2019//20120 memiliki IPK rata-rata 3.72 dan
mahasiswa yang lulus UKOM tepat waktu sebanyak 97%. Peningkatan
kelulusan terjadi sejak 3 tahun sebelumnya dikarenakan program studi
profesi ners melakukan bimbingan intensif UKOM dan diadakan UKOM
internal di akhir pelaksanaan program. Setiap lulusan dibekali dengan ijazah
ners, sertifikat kompetensi, dan sertifikat lulus uji kompetensi.

e.

Outcome
Lulusan telah mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan dan penempatan
pekerjaan telah sesuai dengan kompetensi, hanya saja tidak semua
pendapatan alumni ners UMR DKI Jakarta karena tidak semua lulusan ners
bekerja di DKI Jakarta dan lulusan belum memiliki prestasi ataupun
penghargaan di tempat lulusan bekerja dikarenakan lulusan ners belum
genap setahun bekerja dan masih ada yang dalam pengawasan.

V.2 Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang ingin
diberikan oleh peneliti sebagai berikut:
a. Untuk Penyelenggaran Program
1) Melakukan tracer study di tingkat program studi terhadap 100% lulusan

dengan menggunakan sistem informasi agar informasi lebih mudah di
akses oleh setiap alumni
2) Memaksimalkan pelatihan preceptor kepada pembimbing akademik

terutama dosen S1 Keperawatan yang membantu dalam pelakasanaan
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program dan pembimbing klinik agar dapat memberikan pembimbingan
yang baik kepada mahasiswa
3) Menambah jumlah dosen tetap program studi profesi ners agar dapat

memaksimalkan proses pembelajaran
b. Untuk Penerima Program
1) Mahasiswa

penerima

program

profesi

ners

diharapkan

dapat

memaksimalkan proses pembelajaran agar mendapatkan IPK akademik
minimal 3.00 dan lulus uji kompetensi
2) Mahasiswa meningkatkan kinerjanya di tempat bekerjanya sekarang agar

mendapatkan sertifikat penghargaan atau prestasi
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