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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Isi dari BAB V dalam penelitian ini akan memaparkan kesimpulan dan saran 

dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian.  

 

V. 1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perawat IGD dalam melakukan 

triage, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

Gambaran karakteristrik dari 30 sampel perawat IGD sebagai responden yang 

diteliti bahwa perawat IGD dengan usia kurang dari 30 tahun lebih mendominasi 

dengan jumlah responden sebanyak 15 responden. Gambaran karakteristrik jenis 

kelamin didominasi oleh perawat dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 21 orang 

dengan persentase sebesar 70%. Gambaran karakteristrik pendidikan terakhir 

didominasi oleh perawat IGD sebagai responden dengan pendidikan D-III 

sebanyak 27 orang dengan persentase sebesar 90%. Gambaran karakteristrik lama 

berkerja di IGD didominasi oeh responden yang memiliki masa kerja di IGD 

kurang dari 5 tahun sebanyak 23 responden dengan persentase sebesar 76,6%. 

Gambaran karakteristrik pelatihan triage didominasi oleh responden yang belum 

pernah melakukan pelatihan triage sebesar 23 responden dengan persentase 76,6%. 

Gambaran karakteristrik pengetahuan triage didapati bahwa pengetahuan perawat 

IGD mengenai triage adalah seimbang atau sama antara pengetahuan baik dan 

pengetahuan kurang baik dengan jumlah 15 responden sebesar 50% dan nilai rata-

rata 60,98. Gambaran karakteristrik kemampuan perawat IGD dalam melakukan 

triage responden didominasi oleh responden  dengan kemampuan melakukan 

triage kurang baik sebanyak 17 responden dengan persentase sebesar 56,7%. 

Hasil uji statistik menunjukan bahwa variabel usia, jenis kelamin, dan 

pengetahuan triage memiliki hubungan yang bermakna dengan kemampuan 

perawat IGD dalam melakukan triage dengan nilai P Value ≤0,05 (0,002, 0,042, 

0,025.). sedangkan berdasar uji statistik menunjuka variabel pendidikan terakhir, 
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lama berkerja di IGD, pelatihan triage tidak menunjukan adanya hubungan yang 

bermakna dengan nilai P Value ≥0,005 (1,000, 1,000, 1,000). 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa ada faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kemampuan perawat dalam melakukan triage. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan terdiri dari variabel usia, jenis kelamin, dan 

pengetahuan. Adapun beberapa faktor yang tidak memiliki pengaruh terhadap 

kemampuan perawat dalam melakukan triage seperti lama kerja di IGD, 

pendidikan terakhir, dan pelatihan triage. Dari hasil uji statistik yang telah 

dilakukan menunjukan bahwa terdapat pengaruh antara usia, jenis kelamin, dan 

pengetahuan triage terhadap kemampuan perawat IGD dalam melakukan triage 

dengan nilai P Value ≤0,05. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan perawat IGD 

dalam melakukan triage sangat dipengaruhi oleh pengetahuan perawat mengenai 

triage, namun ada bebrapa faktor lainnya juga yang dapat mempengaruhi 

kemampuan perawat IGD dalam melakukan triage. 

 

V. 2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang 

perlu direkomendasikan atau dikembangkan untuk penelitian selanjutnya terkait 

dengan topik pada penelitian ini, yaitu: 

a. Bagi akademisi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan atau acuan untuk bahan 

pembelajaran dalam mata ajar kegawatdaruratan pada bagian triage atau 

proses pemilahan pasien berdasarkan kegawatan. Serta dapat 

meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai pengetahuan triage. 

b. Bagi praktisi 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui apasajakah yang dapat 

mempengaruhi para praktisi kesehatan terutama perawat IGD terhadap 

kemampuan dalam melakukan triage. Serta dapat dijadikan landasan atau 

acuan untuk meningkatan pengetahuan dan kemampuan perawat IGD 

demi meningkatnya mutu pelayanan. 
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c. Bagi metodologi penelitian 

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan landasan pertama 

untuk dilakukannya penelitian yang lebih mendalam baik dalam masalah 

jumlah variabel apasajakah yang akan diteliti, populasi dan sampel 

penelitian, dan metode penelitian. 

d. Bagi bidang keperawatan 

Bagi bidang keperawatan dapat digunakan sebagai landasan atau motivasi 

bagi instansi-instansi kesehatan untuk meningkatkan kinerja para perawat 

IGD untuk meningkatkan mutu terutama dalam bidang kegawat daruratan 

dan termotivasi untuk memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemampuan perawat IGD dalam melakukan triage.  
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