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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya dapat 

diambil beberapa kesimpulan, diantaranya: 

1. Karakteristik responden rata-rata berusia 31 tahun dan telah bekerja 

selama 7 tahun, sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu 79%, 

memiliki tingkat pendidikan DIII sebanyak 66% dan paling banyak adalah 

perawat PK 3 sebanyak 34%. 

2. Terdapat 52 orang (52%) perawatyang menunjukkan sikap mendukung 

dalam pembuangan sampah medis dan non medis, sedangkan 48 orang 

(48%) menunjukkan sikap tidak mendukung. 

3. Terdapat 56 orang (56%) perawat yang menunjukkan perilaku yang baik 

dalam pembuangan sampah medis dan non medis, sedangkan 44 orang 

(44%) menunjukkan perilaku yang kurang baik. 

4. Terdapat hubungan sikap dan perilaku perawat dalam pembuangan 

sampah medis dan non medis di RSUP Dr. Kariadi Semarangdengan nilai 

signifikansi p-value 0,000 (p-value< 0,05)dengan nilai koefisien korelasi 

0,383. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyampaikan beberapa saran 

berikut: 

1. Bagi pihak rumah sakit 

Pihak rumah sakit diharapkan adanya kebijakan tentang pengawasan dan 

penilaian berkala terhadap kepatuhan perilaku pembuangan sampah medis 

dan non medis di setiap ruangan perawatan, untuk selanjutnya dapat 

diberikan peringatan kepada perawat yang tidak menunjukkan perilaku 

pembuangan sampah yang benar. Pelatihan rutin bagi IPCLN ruangan 
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dalam pengelolaan sampah dan cara penyampaian kepada teman- teman 

diruangan masing- masing. 

2. Bagi perawat  

a. Perawat di ruangan diharapkan dapat melakukan refresh tentang 

SPO yang berkaitan dengan pembuangan sampah medis dan non 

medis yaitu dengan pembacaan SPO secara berkala untuk 

meningkatkan pengetahuan perawat tentang pembuangan sampah 

medis dan non medis.  

b. Adanya monitoring dan evaluasi dari IPCLN ruangan dan kepala 

ruang tentang kepatuhan pembuangan sampah medis maupun non 

medis. 

c. Perawat juga diharapkan lebih  care terhadap cara pembuangan, 

pemilahan sampah yang benar dan segera mengganti kantong 

sampah yang baru setelah keterisian sampah penuh sesuai SPO. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel yang lain seperti 

ketersediaan sarana danprasarana, karakteristik perawat seperti umur, masa 

kerja dan tingkat pendidikan, yang berhubungan denganperilaku dan 

dengan jumlah sampel yang lebih banyak di semua unit rumah sakit 

sehingga dapatdiperoleh data yang lebih lengkap, peneliti juga diharapkan 

dapat meneliti dengan obervasi langsung untuk mendapatkan data perilaku 

pembuangan sampah yang lebih akurat. 
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