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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

VI.1 Kesimpulan  

Pengumpulan data dengan metode pendekatan berupa pengamatan ruangan, 

wawancara, dan pengunaan instrumen disertai observasi perilaku dilakukan guna 

mendapatkan data sehingga merunjung pada satu masalah berkaitan dengan 

perilaku perawat dalam melakukan praktik hand hygiene. Hasil penggunaan lembar 

observasi berbentuk checklist milik WHO didapatkan data sebanyak 10 orang 

(76,9%) perawat tidak patuh sedangkan 3 orang lainnya (23,1%) patuh. 

Perancangan perencanaan dibuat setelah diketahuinya data yang menunjukkan 

perilaku patuh yang rendah oleh perawat ruangan.  

Setelah itu implementasi dilakukan berdasarkan pada perencanaan yang telah 

dirancang oleh penulis merujuk pada Evidence Based Nursing (EBN) berupa 

pemberian program edukasi dan penyediaan ABHR kepada 13 perawat di Ruang 

Cemara I. Intervensi diberikan terhitung sejak 7 – 10 Januari 2022. Adapun 

intervensi dilakukan merujuk pada penelitian yang telah dilakukan serta ditinjau 

dengan seksama oleh penulis sebelumnya. Penelitian dan pedoman tersebut 

menjadi dasar atau acuan penulis dalam melakukan intervensi.  

Pengamatan perilaku kembali dilakukan dengan segera setelah intervensi 

dilakukan. Hal ini menjadi evaluasi terhadap pemberian intervensi yang diberikan. 

Pun evaluasi dilakukan guna mengetahui pengaruh pemberian program edukasi dan 

penyediaan ABHR dalam langkah meningkatkan perilaku patuh hand hygiene 

perawat. Hasil observasi perilaku ulang menunjukan adanya pengaruh berupa 

perubahan perilaku perawat menjadi patuh terhadap perilaku hand hygiene setelah 

adanya intervensi. Dari hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan bahwa penerapan 

Evidence Based Nursing (EBN)  berupa program edukasi dan penyediaan ABHR 

dapat meningkatkan perilaku patuh hand hygiene perawat.  
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VI.2 Saran 

Berdasarkan hasil temuan studi ilmiah maka penulis merekomendasikan 

saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak akademisi dan rumah sakit. 

Saran tersebut ialah sebagai berikut: 

a. Akademisi 

Diharapkan mahasiswa atau praktisi akademis dapat mengembangkan 

hasil karya studi ilmiah ini terkait dengan upaya yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan perilaku patuh hand hygiene pada perawat maupun 

profesional kesehatan lainnya. Penulis mengharapkan gambaran 

penerapan Evidence Based Nursing (EBN) dengan program edukasi dan 

penyediaan ABHR dapat dilakukan dengan berbagai pengembangan 

inventif lainnya. Penulis mengharapkan hasil studi ilmiah ini dapat 

dijadikan referensi dalam mendapatkan bahan informasi guna peningkatan 

pengetahuan terkhusus dalam bidang keperawatan.  

b. Rumah Sakit  Dan Ruangan  

Diharapkan  hasil studi penerapan Evidence Based Nursing (EBN) ini 

dapat dijadikan bahan pertimbangan serta sumber informasi bagi pihak 

Ruangan Cemara I maupun rumah sakit terkait upaya efektif yang dapat 

dilakukan dalam meningkatkan perilaku patuh hand hygiene. 
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