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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Karakteristik respondens sebagian besar responden memiliki usia < 40 

tahun yaitu sebanyak 9 responden (64,3%), berjenis kelamin perempuan 

yaitu sebanyak 12 responden (85,7), memiliki lama kerja selama ≥10 

tahun, dan berpendidikan D3 yaitu sebanyak 10 responden (71,4%). 

2. Distribusi kinerja perawat jadwal dinas malam sebagian besar responden 

memiliki kinerja pada katergori baik yaitu sebanyak 9 responden (64,3%) 

dan sebagian kecil responden memiliki kinerja perawat pada kategori 

kurang baik yaitu sebanyak 5 responden (35,7%). 

3. Evaluasi kinerja perawat jadwal dinas malam menunjukkan bahwa 

kinerja perawat yang lebih banyak dilakukan oleh perawat yaitu 1) 

melakukan operan jaga, pre conferen dan membagi asuhan keperawatan 

kepada masing-masing penanggungjawab. 2) Memberikan injeksi atau 

obat sesuai program. 3) Melakukan dokumentasi tindakan asuhan 

keperawatan. 4) Membantu memenuhi kebutuhan personal hygiene 

pasien. 5) Mengukur vital sign dan balance cairan pasien. 6) Memberikan 

injeksi dan obat per-oral  pasien. 7) Mengelola kebutuhan nutrisi pasien. 

8) Melakukan dokumentasi asuhan keperawatan. 9) Melakukan post 

conferen/evaluasi asuhan keperawatan untuk jadwal dinas malam dan 10) 

Melakukan membuat laporan akhir jadwal dinas masing-masing kinerja
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memiliki skor 14 (100%) sedangkan kinerja yang paling sedikit 

dilakukan oleh perawat adalah mendampingi pasien yang memerlukan 

bantuan untuk sholat subuh dengan skor 1 (7,1%). 

B. Saran 

1. Instansi rumah sakit  

Sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme 

pemberian asuhan keperawatan pada pasien rawat inap di RS PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta 

2. Profesi keperawatan  

Sebagai masukan terhadap perawat  rumah sakit khususnya pada jadwal  

dinas malam dalam mengevaluasi pelaksaanaan pemberian asuhan 

keperawatan pada pasien rawat inap. 

3. Pasien rawat inap 

Pasien rawat inap tetap harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

optimal  terutama pada jadwal dinas malam yang diberikan perawat tetap 

sama dengan pemberian layanan keparawatan pada pasien rawat inap di 

jadwal dinas pagi maupun jadwal dinas sore. 

4. Bagi peneliti  

Penelitian ini akan bermanfaat memberikan pengetahuan bagi peneliti. 

Pengalaman yang nyata dalam melaksanankan penelitian yang sederhana 

secara ilmiah dalam rangka mengembangkan diri juga manfaat yang akan 

diperoleh peneliti. 

 


