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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisisi Faktor-Faktor yang 

Berhubungan dengan Pelaksanaan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan di 

RSUD Otanah Kota Gorontalo yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di peroleh hasil tersedianya format 

dengan kategori tersedia sebanyak 17 orang (63%) dan tidak tersedia sebanyak 

10 orang (37%), Pengetahuan dengan kategori baik 18 orang (66,7%) dan 

kurang 9 orang (33,3), Motivasi dengan kategori baik 19 orang (70,4%) dan 

kategori kurang 8 orang(29,6%) 

2. Berdasarkan penelitian di peroleh hasil dari pelaksanaan pendokumentasian 

proses asuhan keperawatan dengan kategori dilaksanakan sebanyak 16 orang 

(59,3%) dan tidak dilaksanakan sebanyak 11 orang (40,7%) 

3. Ada hubungan yang bermakna antara tersedianya format pendokumentasian 

dengan pelaksanaan pendokumentasian proses asuhan di RSUD Otanah Kota 

Gorontalo  

4. Ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan perawat dengan 

pelaksanaan pendokumentasian proses asuhan keperawatan di RSUD Otanah 

Kota Gorontalo  
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5. Ada hubungan yang bermakna antara motivasi perawat dengan pelaksanaan 

pendokumentasian proses asuhan keperawatan di RSUD Otanah Kota 

Gorontalo  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Rumah Sakit 

Agar pihak manajemen RSUD Otanah Kota Gorontalo dapat meningkatkan 

pengetahuan dan motivasi perawat khusunya perawat pelaksana 

memperhatikan ketersediaan  format pendokumentasian demi kelancaran 

pelaksanaan proses pendokumentasian asuhan keperawatan sehingga dapat 

dihindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat tidak dilaksanakannya proses 

pendokumentasian  

2. Bagi pihak akademik/institusi  

Adanya penyedian buku ataupun literatur yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pendokumentasian asuhan keperawatan sehingga dapat 

meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa serta pembaca pada 

umunya mengenai pelaksana pendokumentasian asuhan keperawatan 

3. Bagi Perawat  

Demi meningkatkan keilmuan dan mutu asuhan keperawatan yang diberikan, 

diharapkan dapat diperhatikan pengembangan informasi, khususnya 

pengembangan informasi tentang manajemen pendokumentasian asuhan 

keperawatan. Sehingga baik pasien sebagai konsumen jasa dan perawat 
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sebagai pemberi pelayanan masing-masing mendapat kepuasan akan apa 

yang diperoleh. 

4. Bagi Peneliti 

Untuk peneliti selanjutnya yang berminat meneliti tentang pelaksanaan 

pendokumnentasian asuhan keperawatan agar penelitian tersebut dapat 

dilakukan dalam skala besar dengan jumlah sampel yang besar dan tempat 

penelitian diperluas ke rumah sakit lain, sehingga hasil penelitian dapat 

digeneralisasi. 

 

 

 


