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SIMPULAN, IMPJ__.IKASI DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Derdasarkan tcmuan dan analisa data pcnelitian sebagaimana yang disajikan dalam Bah 

Empat maka dapat ditarik kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan 

penelitian pada Bab TT halaman 6 : 

1. Kebutuhan mahasiswa perawat untuk masa yang akan datang adalah agar mahasiswa 

memiJiki kemampuan bcrupa pengetahuan, ketcrampilan dan sikap yang baik dan 

mcnccrminkan dirinya sebagai pcrawat profesionaL Untuk mcncapai kehutuhan 

tersebut maka kcbutuhan mahasiswa patla masa kini harus dapat dipenuhi oleh pihak 

manajemen dan yayasan. Berda-;arkan temuan khusus penelitian maka yang menjadi 

kebutuhan maha-;iswa perawat pada masa kini adalah agar kualitas mereka dapat 

ditingkatkan mclalui penyempurnaan silabus berda<;arkan Kurikulum Berbasis 

:sehingga program pembelajaran mcrcka ditekankan kepada 

penguasaan tindakan keperawatan bcrdasarkan teori keperawatan dan etika kcpcrawatan. 

Kebutuhan mahasiswa yang lain adalah meningkatkan kelancaran pelaksanaan PBM 

baik di kelas, ruang laburatorium dan lahan praktik dengru1 cara melengkapi perangkat 

pengajaran dan Sllmher belajar, St:pcrti : buku-huku, jumal, pendilian, Jan Jain-Jain 

yang sesuai j umlah dan jenisnya menurut uk.urru1 stan dar. Kelancaran pelaksanaan PBM 

juga dapat diadakan dengan cara Akper Imelda Medan· menjalin kcrjasama yang baik 

dengan institusi terkait, yakni : lahan-laha.n praktik. 

2. Sikap direktris sebagai pemimpin tertinggi di Akpcr Imelda Medan adalah mampu 

mcningkatkan kinerja bidang akadcmik. mampu meningkatkan kualitas mahasiswa, 

mampu mc:ningkatkan kualitas tenaga pcndidik dan kependidikan, mampu 

mt:nycmpumakan mekanismc administrasi akademik dan kcmahr1sis\vann. mampu 

rm:r~jalin kerjn...•mma dengan institw.i tcrkait.. mampu menaikkan status Akpcr Imelda 

Meda.n mcnjadi Scko!ah Tinggi Kesehatan Imelda Med:m (STIKES Imelda Medan), 
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rnampu menggali sumber dana melalui kegiatan yang bersifat edukatif dan mampu 

meningkatkan interaksi sosial antara pihak. manajemen, yayasan dan mahasiswa. 

3. Kerjasama yang baik dapat tqjalin antara pihak manajemen, yayasan, tenaga 

pendidik dan kependidikan hanya apabila pihak-pihak tcrkait membuka diri untuk 

mengadakan interaksi sosial yang positif melalui komunikasi terbuka dan kejujuran. 

Interaksi sosial ini ak.an menumbuhkan rasa saling percaya diantara pihak-pihak terkait 

dan apabi)a ra<m saling percaya sudah ada maka akan terjalin keijasama tim yang solid. 

Sayangnya, keJjasama anta.ra pihak manajemen, yayasan dan tenaga pendidik dan 

kependidikan belum teijalin dengan baik oleh karena pcrbcdaan fo~<; antara pihak 

man~jcmen dengan yayasan dan karena belum terciptanya rasa sating percaya antar 

do sen. 

4. Strategi-strategi yang dilaksanakan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada 

mahasiswa adalah dengan cara menycmpurnakan mekanisme administrasi akademik 

dan kemahasiswaan, melakukan pembinaan tcrhadap organisasi kemahasiswaan, 

mcngadakan peningkatan kegiatan ekstrakulikuler yang memberikan manfaat rekrea..c;i 

studi banding ke akpcr-akper atau rumah sakit-rwnah sakit lain agar pengetahuan 

mahasiswa senantiasa mengikuti zaman, dan memberdayakan mahasiswa dan alumni 

dalam sctiap kegiatan yang ada di kampus untuk menumbuhkan rasa memiliki bersan1a. 

5. Strategi-strd.tegi pcningkatan kualitas tenaga pcndidik dan kependidikan dapat 

dilaksanakan dengan cara mengubah status Akper Imelda Medan mcnjadi STIKES 

Imelda agar dosen-dosen yang masih berpcndidikan diploma III dapat ~gera 

meningkatkan slatusnya mcnjadi sarjana keperawalan, meningkatkan kesejahteraan 

tenaga pcndidik dan kependidikan bukan hanya dari segi materi tetapi juga dari segi 

penghargaan secara moral yang menciptakan lingkungan kerja aman, nyarnan dan 

kondusif untuk rnereka mcnghasilkan pekerjaan yang berkualilas, mcnggali sumber 

dana yang bersifat edukatif untuk dapat mengadakan acara pelatihan atau untuk 

melanjutkan pcm.lidikan bagi tenaga pendidik dan kcpcndidikan. Strategi lain untuk 

dapnt meningkatkan kualitas tcnaga pendidik dan kependidikan adalah dengan 
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meningkatkan intcraksi antara yayasan dcngan tenaga pendidik dan kependidikan agar 

yayasan dapat mcngcnal potensi dan tingkat loyalitas karyawarmya dan hal ini dapat 

membuat hati yayasan tcrbuka untuk mendukung dana melanjutkan pendidikan bagi 

mcreka. 

B. lmplikasi 

Berbagai hambatan yang dialami oleh penyelcnggara pendidikan dalam pcningkatan 

mulu akademik merupak:an ala.san mengapa heberapa strategi yang telah ditetapkan tidak 

dapat diimplementasikan. Hal itu terbuk.Li dcngan lemahnya evaluasi terhadap kuril'lllum 

diaman kurikulum yang dipakai masih Kurikulurn Kcperawatan tahun 1999 padahal 

Kurikulwn yang seharusnya sudah digunakan adalah Kurikulum Bcrbasis Kompetensi, 

kuro.ngnya jumlah pcralatan praktik di laboratorium-Iaboratorium dan referensi buku di 

pcrpustakaan, ketjasarna tim yang belum ideal anlara pihak manajemen, yayasan dan 

tenaga pendidik, kumng memadainya sarana pelayanan kesejahteraan mahasiswa, dan 

adanya indikasi dari lcurangnya produktifitas doscn ak.ibat kurangnya usaha yaya.san lmtuk 

peningkat.an karir baik dengan cara penyelenggaraan pendidikan dan latihan maupun 

pendidikan lanjutan sehingga dalarn operasionalnya akademi ini belum dapat menghasilkan 

Julusan bennutu. 

Mclihat hamhatan-hambatan diatas maka penulis mencoba mengajukan beberapa solusi, 

sebagai berikut : (a) Memhentuk sinergi antara manajemen Akper Imelda Metlan dcngan 

Yay.asan Imelda Medan bescrta maha<;iswa melalui peningkatan kinerja yang baik. (b) 

Mt:ngadakan modifikasi ataupun pembaharuan program belajar terutama agar kegiatan 

praktik mahasiswa scsuai dengan tuntutan pasar, (c) Mempersiapkan PDM berdasarkan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), (d) Membenahi sistcm pengajaran dan 

menempatkan SDM yang ada sesuai dengan kompetensi mereka. (e) Mdcngkapi s.ar~H1a 

dan prasarana untuk PBM di kelas maupun laboratorium. (f) Melengkapi sumber-sumlx"!" 

bdajar. (g) Meningkatkan kerjasa.ma tim, (h) Menambah sarana n::krcasi mahasis\va., (i) 

Mempersiapkan maha.<;iswa untuk patuh tcrhadap peraturan yang ditetapkan institusi dan (j) 

M~ningkatkan status A.kpcr lmelda Medan menjadi STIKES Imelda medan. 
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C. Rekomendasi 

Sehubungan dengan ha~il penelitian ini maka penulis merekomendasikan beberapa hal, 

sebagai berik.ul : 

1. Didalam implementasi strategi manajernen pcningkatan mutu diperluk.an adanya otoritas 

yang lebih besar hagi direktur untuk melaksanakan progr.un kerja dan dukungan penuh dari 

yayasan sehingga stratcgi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif dan 

efisi.en. 

2. Hcndaknya manajemen segera mempersiapkan implementasi Kurikulum Berba<>is 

Kompetensi (KBK) yang rencananya akan dimulai pada bulan September tahun 2006. Hal 

ini. berarti mempersiapkan silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) sesuai dengan 

tlmtutan KBK untuk program diploma keperawatan. 

3. Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana terutama pcralatan laborntorium 

dapat diadakan kerjasama dengan stakeholder ataupun lembaga tinggi lainnya. 

4. Untuk mcningkatkan produktifitas kt~tja dapat dilakukan dengan memberikan motiva<;i 

baik secara internal maupun ekstemal atau sccara organisatoris yaitu adanya kejclasan arab 

5. Penelitian ini bcrfokus kcpada strategi peningkatan manajemen kualitas di Akper Imelda 

Medan dan penelitian ini hanyalah sebagian kecil dari banyak.nya unsur-unsur lain yang 

dapat diteliti. Oleh karena itu, penulis menyarankan dan memotivasi penulis lain untuk 

mdanjutkan pcnclitian tcrhadap unsur yang lain, misalnya : Strategi Manajemen 

Reknttmen Mahasiswa atau Strategi Manajemen Rek.rutmen Tenaga Pendidilc 
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