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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian yang diharapkan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tingkat kepuasan pasien secara umum terhadap pelayanan keperawatan di 

pelayanan keperawatan di pelayanan keperawatan di RSU IPI Medan sebagian 

besar menyatakan puas (75%), sedangkan lainnya menyatakan tidak puas 

(25%). 

2. Tingkat kepuasan pasien berdasarkan atas atribut-atribut jasa pelayanan yang 

dapat dilihat secara nyata (dimensi tangible ), sebagian besar menyatakan puas 

(72,5%) sedangkan lainnya menyatakan tidak puas (27,5%). 

3. Tingkat kepuasan pasien berdasarkan kemampuan perawat dalam memberikan 

pelayanan yang tepat dan dapat diandalkan (dimensi reability), sebagian besar 

menyatakan puas (70%) sedangkan lainnya menyatakan puas (30%). 

4. Tingkat kepuasan pasien berdasarkan kemampuan perawat untuk merespon 

atau menanggapi keluhan (dimensiresponsiveness), sebagian besar 

menyatakan puas (55%), sedangkan lainnya menyatakan tidak puas (45%). 

5. Tingkat kepuasan pasien berdasarkan jaminan keamanan dan kepercayaaan 

yang duberikan perawat (dimensi assurance), sebagaian besar menyatakan 

puas (80%) sedangkan lainnya menyatakan tidak puas (20%). 

6. Tingkat kepuasan pasien berdasarkan perhatian yang diberikan perawat 

(dimensi emphaty), sebagaian besar menyatakan puas (70%) sedangkan 

lainnya menyatakan tidak puas (30%). 
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5.2.Saran  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Ruang Perawatan RSU IPI Medan. 

Diharapkan pihak rumah sakit masih tetap terus meningkatkan pelayanan 

keperawatan rawat inap yang meliputi kelima dimensi pelayanan keperawatan, 

yaitu: aspek kenyataan, aspek keandalan, aspek tanggung jawab, aspek 

jaminan, dan aspek empati. Selain itu sebaiknya perlu memperhatikan 

kelengkapan peningkatan sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit 

sebagai upaya peningkatan pelayanan keperawatan. 

2. Untuk Layanan Keperawatan  

Tingginya persentase responden yang mengatakan puas tentang pelayanan 

keperawatan di RSU IPI Medan harus dapat meningkatkan kinerja pelayanan 

keperawatan. Perawatan di RSU IPI Medan diharapkan tidak merasa cukup 

dari pihak manajemen rumah sakit karena masih banyak aspek pelayanan 

keperawatan yang perlu ditingkatkan hingga pasien tidak kecewa terhadap 

pelayanan diberikan. Cara yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas 

dalam memberikan pelayanan adalah dengan terus meng-update ilmu 

pengetahuan dengan memberikan pendidikan, pelatihan serta seminar kepada 

semua perawat. 
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3. Untuk Penelitian Selanjutnya 

Bagi Peneliti Keperawatan Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk 

melakukan penelitian menggunakan desain yang berbeda seperti desain 

deskriptif kualitatif dengan metode wawancara, serta jumlah sampel yang 

lebih banyak sehingga hasilnya lebih representative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


