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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

1. Perawat yang menjadi responden dalam penelitian ini didominasi oleh 

perawat laki-laki dengan Pendidikan mayoritas adalah DIII Keperawatan 

yaitu sejumlah 46,3%. Status kepegawaian pada responden sebagian besar 

adalah status kepegawaian PNS sejumlah 26 orang ( 63,4%). Mayoritas 

berusia 20 sampai dengan 35 tahun sejumlah 24 orang (58,5%). Rerata lama 

kerja perawat hamper 10 tahun, dengan kategori lama bekerja ≤5 tahun 

sejumlah  12 orang ( 29,3%) dan > 5 tahun sejumlah 29 orang (70,7%). 

2. Kinerja perawat dalam penjemputan pasien dengan kategori kinerja baik 

sejumlah 61 %, dan kinerja kurang 39%. 

3. Tanggung jawab perawat dalam penjemputan pasien dengan kategori 

tanggung jawab baik sejumlah 58,5 %, dan tanggung jawab kurang 41,5%. 

4. Waktu penjemputan pasien di Ruang pemulihan IBS RSUP Dr. Kariadi oleh 

perawat dengan waktu cepat sejumlah 53,7% dan kurang cepat sejumlah 46,3 

% perawat. 

5. Terdapat hubungan yang bermakna antara kinerja perawat dengan lama 

waktu penjemputan pasien di ruang pemulihan IBS RSUP Dr Kariadi 

Semarang. 

6. Terdapat hubungan yang bermakna antara tanggung jawab perawat dengan 

lama waktu penjemputan pasien di ruang pemulihan IBS RSUP Dr Kariadi. 

 

 

B. Saran 
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1. Perawat 

Perawat mampu meningkatkan kemampuan kinerja dalam penjemputan pasien 

pasca operasi dengan melaksanakan alur penjemputan pasien sesuai standar 

operasional prosedur dengan mempersiapkan tempat tidur sebelum dilakukan 

penjemputan, melibatkan keluarga dalam penjemputan dan memberikan 

edukasi kepada keluarga tentang perawatan pasca operasi dengan 

memperhatikan keselamatan pasien. 

2. Rumah sakit 

Memberikan masukan bagi institusi rumah sakit untuk meningkatkan mutu 

pelayananan keperawatan melalui peningkatan peran perawat dalam 

melaksanakan mempersiapkan prosedur tindakan medis yang sesuai dengan 

rincian masing-masing prosedur tindakan serta adanya standar minimal dan 

maksimal waktu dalam penjemputan pasien pasca operasi sehingga mampu 

memberikan pengawasan yang adekuat di ruang rawat inap setelah pasien 

dilakukan tindakan operasi. 

3. Peneliti selanjutnya 

Menambah informasi kepada peneliti selanjutnya sebagai bahan masukan 

peningkatan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor pada perawat IBS 

dan peneliti selanjutnya. Memberikan informasi untuk dilakukan penelitian 

lebih lanjut tentang pengalaman pasien setelah menjalani tindakan operasi dan 

tindakan asuhan keperawatan selanjutnya setelah dijemput oleh perawat 

ruangan. 

https://repository.unimus.ac.id

https://repository.unimus.ac.id

