
 

 

BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan kesimpulan penelitian dilakukan tentang pengetahuan 

perawat tentang perawatan paliatif di RSUP Dr.M.Djmil Padang Tahun 

2019, maka dapat diambil kesimpulan :  

1. Kerakteristik perawat di RSUP Dr.M.Djmail Padang tahun 2019 yaitu 

mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, memiliki rentang 

usia lebih dari separuh berusia 26-35 tahun, hampir separuh memiliki 

pengalaman bekerja dalam pelayanan keperawatan 5-10 tahun dengan 

jabatan dalam tim mayoritas sebagai perawat pelaksana, dan responden 

dalam penelitian ini rata-rata belum pernah mengikuti seminar tentang 

perawatan paliatif. 

2. Penelitian yang telah dilakukan terhadap 55 responden, didapatkan 

hasil  reponden berpengetahuan sedang yaitu 29 orang (52,7%) dan  

baik  yaitu sebanyak  26 orang (47,3 %). 

3. Dalam hasil penelitian ini reponden (80,9%) paling banyak menjawab 

benar pada domain psikososial dan spiritual, dan yang paling sedikit 

(68,8%) menjawab benar yaitu tentang filosofi dan prinsip perawatan 

paliatif.  

 

 



 

 

B. Saran  

1. Bagi rumah sakit  

Diharapkan hasil penelitian ini dapt menjadi informasi bagi RSUP 

Dr. M. Djamil Padang untuk dapat meningkatkan pelayanan 

keperawatan terutama bagi perawat yang berperan sebagai pemberi 

asuhan keperawatan. Kualitas pelayanan didukung oleh kinerja 

perawat yang didasari oleh pengetahuan yang baik. Pihak rumah sakit 

dapat membuat program seperti mengadakan pelatihan, seminar 

tentang perawatan paliatif yang dapat meningkatkan pengetahuan 

perawat tentang perawatan paliatif khususnya filosofi dan prinsip 

perawatan paliatif.  

2. Bagi institusi pendidikan keperawatan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi institusi pendidikan. Pendidikan dapat memberikan 

perubahan pengetahuan. Oleh karena itu diharapkan pendidikan 

keperawatan dapat memberikan materi kuliah tentang perawatan 

paliatif kepada mahasiswanya karena pemahaman perawat tentang 

filosofi dan prinsip perawatan paliatif masih kurang. 

3. Bagi profesi keperawatan. 

Diharapkan kepada perawat agar memberikan asuhan keperawatan 

paliatif yang berkualitas kepda pasien paliatif dan dapat meningkatkan 

pengetahuan lebih baik lagi tentang perawatan paliatif. 

 



 

 

4. Bagi peneliti lain. 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih lanjut dan 

mendalam tentang pengetahuan perawat tentang perawatan paliatif 

atau dapat dilakukan penelitian dengan menambahkan variabel lain 

yang berhubungan dengan perawatan paliatif.  

 

 

 


