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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Survey yang dilakukan terhadap mahasiswa kedokteran tahun pertama dan

ketiga menunjukan terdapat 4 kelompok pilihan karier dokter, yaitu dokter

fungsional, dokter akademisi, dokter struktural, dan pilihan karier lain-lain

yang terdiri dari karier medis lain dan karier non-medis lain. Mahasiswa

kedokteran tahun pertama memilih dokter fungsional sebagai pilihan

kariernya, baik pada pilihan pertama, pilihan kedua, maupun pilihan ketiga.

Mahasiswa tahun ketiga memilih dokter fungsional pada pilihan pertama dan

kedua, sedangkan pada pilihan ketiga, kelompok karier yang paling banyak

dipilih adalah kelompok karier lain-lain.

2. Di antara kelompok dokter fungsional, dokter spesialis paling banyak diminati

oleh mahasiswa kedokteran tahun pertama dan tahun ketiga. Spesialis anak

merupakan jenis spesialisasi yang paling banyak diminati oleh mahasiswa

kedokteran tahun pertama dan dipilih pada pilihan pertama, pilihan kedua, dan

pilihan ketiga. Sedangkan pada mahasiswa kedokteran tahun ketiga, spesialis

anak paling banyak diminati pada pilihan pertama, sedangkan pada pilihan
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kedua spesialis obgyn paling banyak diminati, dan spesialis penyakit dalam

paling banyak diminati sebagai pilihan ketiga.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karier pada mahasiswa

kedokteran dan dokter internsip terdiri dari faktor pendorong dan faktor

penghambat. Faktor pendorong pemilihan karier terdiri dari delapan kategori

utama, yaitu karakteristik profesi, karakteristik pribadi, kondisi lapangan

pekerjaan, peran keluarga, kehidupan pribadi, tuntutan pendidikan lanjutan,

fase preklinik, dan fase rotasi klinik. Sedangkan faktor penghambat pemilihan

karier terdiri dari sembilan kategori utama, yaitu karakteristik profesi,

karakteristik pribadi, beban kerja, tuntutan pendidikan lanjut, kondisi lapangan

pekerjaan, fase rotasi klinik, peran keluarga, kehidupan pribadi, dan

keterbatasan gambaran karier.

4. Terdapat variasi yang didapatkan dari jawaban-jawaban mahasiswa

kedokteran dan dokter internsip mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

pemilihan karier. Mahasiswa kedokteran tahun pertama memilih kariernya

lebih berdasarkan kepribadian, saran orang tua, dan gambaran mengenai

dokter yang terbatas, sedangkan mahasiswa kedokteran tahun ketiga mulai

mempertimbangkan kehidupan pribadi dan lamanya pendidikan lanjutan

dalam pemilihan kariernya di samping paparan klinis dalam pendidikan

prekliniknya yang lebih banyak dari mahasiswa kedokteran tahun pertama.

Dokter internsip di sisi lain mempertimbangkan juga prospek finansial, biaya

pendidikan lanjutan, dan beban kerja dalam pemilihan kariernya di samping

paparan klinis yang didapatnya saat pendidikan preklinik dan rotasi klinik.
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5.2 Saran

5.2.1 Bagi mahasiswa kedokteran dan dokter

Bagi mahasiswa kedokteran dan dokter agar dapat merefleksikan dirinya

terkait motivasi bekerja, ketertarikan, kekuatan dan kelemahan, serta

mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya sehingga dapat melakukan

pemilihan karier dengan tepat sesuai dengan informasi dan refleksi tersebut.

5.2.2 Bagi keluarga mahasiswa kedokteran dan dokter

Bagi keluarga mahasiswa kedokteran dan dokter agar dapat memberikan

masukan dan arahan terkait pilihan karier anggota keluarganya serta

mendukung kebebasan dalam pemilihan karier sehingga anggota keluarga

yang akan memilih karier tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan

optimal melalui karier tersebut.

5.2.3 Bagi fakultas kedokteran

Bagi fakultas kedokteran agar dapat memfasilitasi mahasiswa dengan

proses pembelajaran yang dapat memunculkan motivasi mahasiswa serta

dapat meningkatkan peran dosen pengajar dalam memfasilitasi minat

mahasiswa kedokteran, sehingga hal ini akan berdampak baik tidak hanya

bagi hasil akademik mahasiswa, tetapi juga bagi proses pemilihan karier

yang dilalui oleh mahasiswa.

5.2.4 Bagi pemerintah

Bagi pemerintah agar dapat lebih memperhatikan kesejahteraan kerja

dokter-dokter dari berbagai aspek sehingga kepuasan kerja yang didapat

dari kesejahteraan tersebut akan ikut serta dalam meningkatkan performa

pelayanan kesehatan di Indonesia.
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5.2.5 Bagi peneliti lain

Bagi peneliti lain agar dapat mencari tahu lebih spesifik mengenai

signifikansi faktor-faktor yang telah didapatkan pada penelitian ini dengan

pemilihan karier seorang dokter.


