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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

         Hasil penelitian dan pembahasan tentang hubungan pencapaian hasil 

OSCE dengan motivasi mahasiswa melanjutkan pendidikan profesi Ners di 

PSIK angkatan 2013 FKIK UMY dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pencapaian hasil OSCE mahasiswa keperawatan angkatan 2013 FKIK 

UMY menunjukkan lebih banyak mahasiswa Lulus OSCE. 

2. Motivasi melanjutkan pendidikan profesi Nerspada mahasiswa 

keperawatan angkatan 2013 FKIK UMY menunjukkan lebih banyak 

mahasiswa memiliki motivasi kurang untuk melanjutkan pendidikan 

profesi Ners. 

3. Tidak ada hubungan antara pencapaian hasil OSCE dengan motivasi 

melanjutkan pendidikan profesi Ners di PSIK angkatan 2013 FKIK 

UMY. 

B. Saran 

        Saran yang dapat diberikan terkait denga hasil dan pembahasan penelitian 

tersebut adalah:  

1. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan 

a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk pihak 

pengampu program pendidikan Ners di PSIK FKIK UMY untuk 

dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan profesi 

Ners, seperti memberikan informasi secara utuh gambaran program 



57 

 

profesi Nersitu sendiri seperti kejelasan lama waktu, biaya, tugas dan 

kualifikasi pembimbing akademik dan lain-lainnya. 

b. Diharapkan institusi pendidikan dapat memberikan sosialisasi 

tentang keperawatan dan profesi Ners, sehingga mahasiswa memiliki 

gambaran riil tentang prospek profesi Ners dimasa mendatang dan 

mampu memenuhi harapan masyarakat pada pendidikan profesi 

Ners, sehingga motivasi mahasiswa sarjana keperawatan untuk 

melanjutkan pendidikan profesi Nerssemakin besar dan meningkat. 

2. Bagi Organisasi Profesi 

        Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

evaluasi bagi organisasi profesi khususnya institusi pendidikan 

keperawatan sebagai pertimbangan perbaikan sistem pendidikan 

keperawatan di Indonesia. 

3. Bagi Mahasiswa  

a. Penelitian ini diharapkan menjadi gambaran untuk menjadi 

pertimbangan untuk mahasiswa sarjana keperawatan, khususnya di 

PSIK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk melanjutkan ke 

pendidikan profesi Ners. Hal ini berhubungan dengan masa depan 

sarjana keperawatan, seperti prospek kerja kedepan yang 

mewajibkan perawat S1 untuk mempunyai gelar Ners (Ns). 

b. Mahasiswa diharapkan dapat mengikuti pendidikan profesi Ners 

setelah lulus dari pendidikan akademik atau medapat gelar S.Kep, 

hal tersebut dikarenakan antara pendidikan akademik dan pendidikan 
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profesi merupakan dua tahap pendidikan yang penting dan saling 

berkaitan satu sama lain sehingga nantinya saat di dunia kerja 

mampu menjadi seorang perawat propesional denga gelar Ners(Ns) 

yang dapat menerapkan konsep dan teori kedalam praktik 

keperawatan secara optimal. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Mengadakan penelitian lebih lanjut tentang pengalaman praktik 

klinik terhadap motivasi mahasiswa melanjutkan pendidikan profesi 

Ners. 

b. Dapat melakukan uji validitas dan reabilitas ulang terhadap kuisoner 

yang diadopsi dari penelitian sebelumnya. 

c. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode kualitatif 

dalam melakukan penelitian selanjutnya.  

 


