
BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

1.1 Simpulan 

     Berdasarkan penelitian tentang “Gambaran Persepsi Mahasiswa Tingkat 1 DIII 

Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia Tentang Profesi Perawat” dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi positif terhadap 

profesi perawat, namun masih ditemukan sebagian kecil responden memiliki 

persepsi negatif terhadap profesi perawat. 

 

1.2 Implikasi 

     Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan motivasi mahasiswa dalam bidang keperawatan, 

khususnya bagi DIII Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai 

pelayanan pendidikan kesehatan. Untuk dapat menimbulkan persepsi positif 

mahasiswa terhadap profesi perawat DIII Keperawatan UPI dapat mengadakan 

seminar tentang pengembangan ilmu keperawatan, yang diharapkan DIII 

Keperawatan UPI dapat lebih meningkatkan motivasi mahasiswa nya dalam 

mempelajari bidang keperawatan agar tidak ada lagi mahasiswa yang memiliki 

persepsi negatif tentang profesi perawat yang nanti nya bisa diaplikasikan dengan 

baik pada saat praktek lapangan atau pada saat sudah bekerja sebagai perawat. 

 

1.3 Rekomendasi 

     Hasil penelitian didapatkan mayoritas mahasiswa tingkat 1 DIII Keperawatan 

Universitas Pendidikan Indonesia dalam kategori positif. Oleh karena itu, 

beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pihak institusi 

Saran bagi pihak institusi agar mempertahankan persepsi positif 

mahasiswa tentang profesi perawat. Rekomendasi peneliti adalah dengan 

memberikan motivasi dan melakukan pendekatan melalui dosen 

pembimbing dan kegiatan HIMA untuk mahasiswa tingkat 1 DIII 



Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia tentang profesi perawat 

agar mahasiswa lebih semangat dalam mempelajari bidang keperawatan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat menjadi dasar dalam penelitian selanjutnya dengan 

menggunakan judul penelitian yang lebih baik yang berkaitan dengan 

persepsi mahasiswa keperawatan tentang profesi perawat dengan 

memperluas variabel, serta dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

1.4 Keterbatasan dan Hambatan 

     Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dan hambatan 

selama penelitian adalah : 

1. Tidak ada penelitian sebelumnya mengenai persepsi mahasiswa 

keperawatan tentang profesi perawat sehingga menjadi hambatan bagi 

peneliti karena tidak adanya acuan untuk mengerjakan KTI dengan judul 

tersebut. 

2. Sulitnya bagi peneliti untuk mendapatkan data mengenai persepsi 

mahasiswa keperawatan tentang profesi perawat karena tidak ada 

penelitian sebelumnya. 


