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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan 

motivasi dan supervisi dengan pelaksanaan pendidikan kesehatan dalam 

perencanaan pulang di RUD Arosuka Kab. Solok, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Lebih dari separuh  perawat memiliki motivasi yang tinggi terhadap 

pelaksanaan pendidikan kesehatan dalam perencanaan pulang. 

2. Lebih dari separuh  responden menyatakan supervisi diruang rawat inap 

baik. 

3. Lebih dari separuh responden menyatakan pelaksanaan pendidikan 

kesehatan dalam perencanaan pulang diruang rawat inap baik  

4. Terdapat hubungan yang bermakna antara motivasi dengan pelaksanaan 

pendidikan kesehatan dalam perencanaan pulang di RSUD Arosuka Kab. 

Solok. 

5. Terdapat hubungan yang bermakna antara supervisi dengan pelaksanaan 

pendidikan kesehatan dalam perencanaan pulang di RSUD Arosuka Kab. 

Solok. 
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B. Saran 

1. Bagi RSUD Arosuka Kab. Solok 

Pujian dan reward yang positif dari atasan dapat meningkatkan 

motivasi perawat dalam melakukan pendidikan kesehatan dalam 

perencanaan pulang. Pemilihan perawat teladan sebagai role model juga 

berdampak baik bagi perawat. Memberikan penegasan dan teguran 

terhadap perawat yang tidak melaksanakan pendidikan kesehatan pasien 

dengan baik. Memfasilitasi sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan 

pendidikan kesehatan dalam perencanaan pulang seperti media leaflet, 

booklet, lembar balik, poster, gambar dan foto. Menyediakan ruangan 

khusus (pojok edukasi) sebagai pusat pemberian pendidikan kesehatan 

dalam perencanaan pulang. 

Bidang keperawatan, pengawas keperawatan dan kepala ruangan 

juga harus meningkatkan  kegiatan supervisi dengan melakukan supervisi 

berjenjang terkait pelaksanaan pendidikan kesehatan pasien. Membentuk 

tim supervisi dan membuat jadwal supervisi secara teratur dan berkala 

yang dilakukan setiap hari, seminggu atau 1 kali sebulan. 

Mendokumentasikan hasil supervisi dalam laporan supervisi, 

memberikan bimbingan, pengamatan, teguran dan pujian atas 

pelaksanaan pendidikan kesehatan pasien. Memberikan penegasan  dan 

pemeriksaan serta penilaian atas hasil kerja perawat pelaksana dengan 

membuat format penilaian untuk pelaksanaan pendidikan kesehatan 

dalam perencanaan pulang.  
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2. Bagi Perawat 

Diharapkan perawat dapat melaksanakan pendidikan kesehatan 

dalam perencanaan pulang dengan baik kepada pasien dan keluarganya 

sesuai dengan peran perawat sebagai pendidik. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk dapat lebih menggali 

dan mendalami dengan jenis dan metode penelitian yang berbeda 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan 

kesehatan dalam perencanaan pulang, termasuk faktor pengetahuan 

perawat terhadap pelaksanaan pendidikan kesehatan dalam perencanaan 

pulang .  

4. Bagi Peneliti 

Sebagai masukan bagi peneliti untuk mengetahui pelaksanaan 

pendidikan kesehatan dalam perencanaan pulang yang baik sehingga 

akan meningkatkan mutu pelayanan  keperawatan di rumah sakit.  

 


