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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan mengenai Hubungan Kepatuhan 

Perawat Menjalankan Standard Operational Proocedure (SOP) Obat High Alert 

dengan Kejadian Medication Error di Rumah Sakit Dewi Sri Karawang didapatkan 

beberapah hal yang disimpulkan sebagai berikut. 

Penelitian ini mendapatkan hasil dari 57 orang perawat yang bekerja di 

ruangan Melati, Mawar, Dahlia, Paviliun, dan Sakura sebagai responden dalam 

penelitian. Dengan mayoritas perawat yang bekerja berjenis kelamin perempuan 

dengan usia 24 - 42 tahun dan berpendidikan mayoritas S1/Ners. 

Kemudian hasil yang didapatkan terkait hasil analisis univariat  karakteristik 

responden usia didapatkan hasil bahwa mayoritas perawat berusia lebih dari 30 

tahun, untuk karakteristik jenis kelamin responden didominasi oleh perawat 

perempuan, dan untuk karakteristik tingkat pendidikan didapatkan hasil bahwa 

perawat berpendidikan S1 Keperawatan/ Ners lebih banyak dibandingkan dengan 

D3 Keperawatan. Untuk kepatuhan perawat didapatkan hasil sebagian besar 

perawat patuh dalam menjalankan standard operational procedure (SOP) obat high 

alert. Namun masih banyak perawat yang tidak patuh dalam menjalankan standard 

operational procedure (SOP) obat high alert. Sedangkan untuk analisis kejadian 

medication error sebagian besar perawat pernah mengalami medication error 

(57,9%). 

Dari hasil analisis data penelitian di bab sebelumnya, untuk analisis bivariat 

yang dilakukan kepada 57 orang perawat sebagai responden, didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

Hasil yang didapat terkait gambaran karakteristik responden dalam penelitian 

ini adalah sebagian besar perawat (50,9%) berusia lebih dari 30 tahun, dengan jenis 

kelamin perempuan sebanyak 50 responden (87,7%) dan berpendidikan S1 

Keperawatan sebanyak 34 responden (59,6%). Untuk gambaran kepatuhan perawat 

ditemukan bahwa sebanyak 29 responden (50,9%) termasuk kedalam kategori 
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perawat yang patuh. Sedangkan gambaran kejadian medication error ditemukan 

bahwa sebanyak 33 responden (57,9%) melakukan medication error. 

Hasil analisis bivariat yang ditemukan dalam penelitian ini adalah tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara karakteristik perawat (usia (p-value = 

0,910; OR = 0,941), jenis kelamin (p-value = 0,439; OR = 0,509), tingkat 

pendidikan (p-value = 0,863; OR = 0,910) dengan kejadian medication error. 

Sedangkan utuk analisis hubungan kepatuhan perawat menjalankan standard 

operasional procedure (SOP) obat high alert dengan kejadian medication error 

ditemukan hubungan yang signifikan dengan nilai p-value = 0,000 dan OR = 0,024.  

 

V.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, peneliti memiki saran 

yang dapat dipertimbangkan untuk pihak rumah sakit, perawat, dan peneliti 

lainnya. 

a. Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian yang didapatkan diharapkan rumah sakit mampu 

menjadikan masukan dan evaluasi terkait kepatuhan perawat menjalankan 

standard operational procedure (SOP) dengan cara melakukan supervisi atau 

observasi kerja perawat dalam kepatuhan terhadap sebuah prosedur kerja agar 

meminimalkan resiko adanya medication error dengan cara dilakukan 

evaluasi rutin terhadap kinerja selama bekerja. Sehingga dapat memberikan 

kualitas pelayanan yang semakin baik dan keselamatan pasien terjaga dalam 

kondisi baik. 

1) Bagi  Tim Management Rumah Sakit 

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

bahan evaluasi tentang kinerja perawat yang bekerja di rumah sakit 

dimana perawat memberikan asuhan yang tepat dan terhindar dari resiko 

kesalahan. Kepatuhan dalam melakukan tindakan sesuai standard 

operational procedure (SOP) menjadi hal yang penting dalam 

pengurangan kejadian medication error.  
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2) Bagi Perawat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi terhadap 

kinerja diri seorang perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan 

profesional yang memberikan asuhan dengan keselamatan yang baik agar 

pasien terhindar dari sebuah kejadian yang merugikan seperti medication 

error. 

3) Bagi Peneliti Lainnya 

Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan mampu 

menjadi referensi sekaligus bahan pembelajaran untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut, utuk penelitian selanjutnya sebaiknya 

menggunakan metode yang berbeda dengan jumlah responden yang lebih 

luas agar bisa dijadikan sebagai gambaran umum.
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