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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Kejadian responden tertusuk jarum sebanyak 36 (59.0%) responden dan 

kejadian responden tertusuk benda tajam sebanyak  27 (44.3%) dari total 

61 responden. 

2. Jenis kelamin laki-laki sebanyak 26 (42.6%) dan perempuan sebanyak 35 

(57.4) dari total 61 responden. 

3. Karakteristik responnden berdasarkan program studi, keperawatan 

sebanyak 9 (11.48), kebidanan sebanyak 13 (21.3) dan ners sebanyak 39 

(63.9%) dari total 61 responden. 

4. Karakteristik responden berdasarkan Tahun studi sebanyak  4 (6.6) tahun 

studi pertama, 17 (27.2%) tahun studi kedua, 1 (1.6%) tahun studi ketiga 

dan 39 (63.9%) tahun studi kelima. 

5. Kejadian tertusuk jarum pada shift pagi sebanyak 11 (30.6%), shift siang 

sebanyak 10 (27.8%) dan shift malam sebanyak  15 (41.7%). 

6. Kejadian tertusuk benda tajam pada shift pagi sebanyak 7 (25%), shift 

siang sebanyak 9 (33.3%), dan shift malam 11 (40.7). 

7. Penyebab tertusuk jarum sebanyak 21 (58.3) adalah jarum suntik dan 15 

(47.1%) adalah jarum infus. 

8. Penyebab tertusuk benda tajam sebanyak 21 (27.8%) adalah kaca dan 6 

(22.2%) adalah gunting. 

9. Tidak ada hubungan jenis kelamin dengan luka tertusuk jarum dan benda 

tajam nilai p= 0.856, p= 0.067. 

10. Ada hubungan program studi dengan luka tertusuk jarum dan benda 

tajam dengan nilai p= 0.029, p= 0.002. 

11. Ada hubungan tahun studi dengan luka tertusukjarum dan atau benda 

tajam dengan nilai p= 0.029, p= 0.022. 

12. Ada hubungan shift kerja dengan tertusuk jarum dan atau benda tajam 

dengan nilai p= 0.000, p= 0.000 
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13. Tidak ada hubungan pencahayaan dengan luka tertusuk jarum dan atau 

benda tajam dengan nilai p= 0.690, p= 0.375. 

B. SARAN 

1. Bagi Rumah Sakit 

a. Diharapkan pihak rumah sakit lebih memberikan pengawasan atau 

pendampingan agar mahasiswa bekerja sesuai dengan standar 

operasional prosedur yang telah ditetapkan rumah sakit.  

b. Memberikan pengarahan sebelum mahasiswa melakukan praktek 

atau tindakan. 

2. Bagi mahasiswa praktikan 

a. Untuk mahasiswa praktikan agar memperhatikan kesehatan dan 

keselamatan kerja pada saat melakukan praktik kerja lapangan. 

b. Untuk mahasiswa agar lebih fokus saat melakukan tindakan 

terutama pada saat shift malam, memenuhi asupan nutrisi dan 

menjaga pola istirahat sebelum memasuki jadwal shift malam. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam 

tentang tertusuk jarum dan benda tajam. 

 

 

 

 

 

http://repository.unimus.ac.id

http://lib.unimus.ac.id
http://repository.unimus.ac.id

