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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di ruang ICU dan HCU salah satu 

RS di Kota Semarang, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Karakteristik responden deskripsi usia rata-rata umur responden adalah 

30,41 tahun dan usia minimum sebesar 25 tahun serta usia maksimum 45 

tahun, jenis kelamin laki-laki sebanyak 8 orang (28,6%), sedangkan 

responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 20 orang (71,4%) 

dari jumlah keseluruhan responden, pendidikan perawat dalam penelitian 

ini yaitu perawat yang berpendidikan D3 sebanyak 20 orang (71,4%), 

perawat yang berpendidikan S1 sebanyak 7 orang (25,0%), sedang 

perawat yang berpendidikan Ners sebanyak 1 orang (3,6%), lama kerja 

perawat di ruang ICU dan HCU RS di Kota Semarang, rata-rata lama kerja 

perawat 107,36 bulan, perawat dengan lama kerja 12-96 bulan (1-8 tahun) 

sebanyak 17 orang (67,9%), lama kerja 120-192 bulan (9-16 tahun) 

sebanyak 10 orang (35,7%), dan lama kerja 300 bulan (25 tahun) sebanyak 

1 orang (3,6%), semua perawat pernah mengikuti seminar serta pelatihan 

yaitu sebanyak 28 orang (100%). 

2. Tingkat pengetahuan dengan kategori baik sebanyak 2 orang (7,1%), 

kategori cukup sebanyak 12 orang (42,9), dan kategori kurang sebanyak 

14 orang (50,0). 

3. Hasil uji spearman rho lama kerja dengan tingkat pengetahuan perawat 

dalam upaya pencegahan dekubitus diruang ICU dan HCU RS di Kota 

Semarang didapatkan hasil p-value = 0,739 < 0,05 dengan demikian dapat 

disimpulkan  bahwa tidak adanya hubungan antara lama kerja dengan 

tingkat pengetahuan perawat dalam upaya pencegahan dekubitus diruang 

ICU dan HCU RS di Kota Semarang. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada dalam penelitian, 

peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Rumah Sakit 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan bagi 

Rumah Sakit untuk pelayanan yang lebih baik lagi, baik dari mutu, sumber 

daya dan kualitas terutama hal hal pengetahuan tentang pelayanan 

kesehatan khususnya dalam upaya pencegahan dekubitus. 

2. Bagi Institusi Pendidikan  

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk tambahan informasi 

pembaca terkait dengan tingkat pengetahuan perawat terhadap pencegahan 

dekubitus. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan didapatkan hasil adanya hubungan antara 

pengetahuan dengan faktor yang yang mempengaruhi (usia, jenis kelamin, 

dan pendidikan). 
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