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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Hubungan antara Pengetahuan K3 dengan Budaya K3 bagi Perawat di 

Rumah Sakit Widodo Ngawi 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan 

K3 dengan budaya K3 bagi perawat di Rumah Sakit Widodo Ngawi, hal ini 

ditunjukkan dengan nilai p-value 0,000 (<0,05). Pengukuran pengetahuan K3 

yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengisi kuesioner oleh responden. 

Kuesioner pengetahuan berisi 10 pertanyaan dengan 4 opsi pilahan jawaban 

dan responden diperkenankan memilih satu jawaban yang dianggap paling 

benar. Setelah itu dilanjutkan proses skoring oleh peneliti dengan skor “1” 

untuk jawaban benar dan skor “0” untuk jawaban salah. Setelah dilakukan 

skoring kemudian seluruh jawaban dikalkulasi dan dikategorikan dengan 

pemberian kode pengetahuan “1” kurang, “2” cukup dan “3” baik. Hasil akhir 

diketahui dari 99 responden, 73 responden berpengetahuan baik (73,7 %) dan 

26 responden (26,3 %) berpengetahuan sedang/ cukup baik.  

Pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner pengetahuan dengan jumlah 

pemilih benar terdapat dalam pertanyaan point pertama hingga point ketiga 

yang berisi tentang pengertian dari Keselamatan Kerja Rumah sakit, 

sedangkan responden yang mayoritas menjawab dengan jawaban yang salah 

yaitu pada point nomor 12 tentang mekanisme pembuangan sampah di rumah 
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sakit. Dimana pemahaman responden tentang pembuangan sampah medis baru 

sebatas disatukan dalam satu tempat sampah medis saja. Sehingga dari 

kuesioner pengetahuan berdasarkan skor tertinggi dan terendah peneliti 

berasumsi bahwa pemahaman tentang K3 pada responden masih perlu 

diperdalam. Bukan hanya sebatas teoritis atau pengetahuan saja melainkan 

juga pemahaman dan pengaplikasiannya dilapangan. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan hanifa dkk (2017) 

yang berjudul “Hubungan Pengetahuan dengan Upaya Penerapan K3 pada 

Perawat” dengan nilai ρ= 0,049 yang menyatakan adanya hubungan antara 

tingkat pengetahuan dengan penerapan K3. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh tumalun dkk (2017) dengan judul “Hubungan antara 

Pengetahun dan Sikap dengan Penerapan K3 pada Perawat Rumah Sakit 

tingkat III yang berada di R.W. Monginsidi Manado” dengan nilai ρ= 0,001 

atau lebih kecil dari nilai α = 0,05   (p < 0,05). Maka Ho ditolak atau ada 

Hubungan antara Pengetahuan dengan Penerapan Praktik K3. 

Diantara faktor faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan k3 

perawat pada penelitian ini yaitu usia, lama kerja, keikutsertaan 

sosialisasi/pelatihan K3 dan pendidikan. Pendidikan terakhir sebagian besar 

responden dalam penelitian ini yaitu DIII Keperawatan sebanyak 87 

responden (87,9 %). Pendidikan DIII dapat digolongkan kedalam pendidikan 

tinggi dan hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi akan meningkatkan 
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pengetahuan seseorang. Sebagian besar responden dalam penelitian ini berusia 

26-35 tahun sebanyak 40 responden (40,4 %). Hal ini menunjukkan bahwa 

rata rata usia reponden masih dalam usia produktif. Dimana usia dapat 

mempengaruhi tingkat kematangan seseorang dalam berpikir.  

B. Hubungan antara Perilaku K3 dengan Budaya K3 bagi Perawat di 

Rumah Sakit Widodo Ngawi 

Pengukuran perilaku yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan pengisian 

kuesioner oleh responden dan peneliti mengobservasi secara langsung keadaan 

yang ada dilapangan. Kuesioner perilaku berisi 10 pernyataan dan responden 

diperkenankan untuk memilih satu dari dua opsi pilihan “ya atau tidak”, lalu 

untuk skoring perilaku diberikan nilai “1” untuk jawaban yang sudah 

mencerminkan perilaku kesehatan dan keselamatan dan skor “0” untuk 

perilaku yang tidak mencerminkan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja 

dan untuk memudahkan dalam proses input data, dari jawaban masing masing 

responden diberikan nilai dan kemudian dikoding. Kode “1” untuk perilaku 

kurang kode “2” untuk perilaku cukup baik dan kode “3” untuk perilaku baik. 

Namun sebelum kuesioner disebarkan terlebih dahlu setiap item pernyataan 

telah disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berlaku di rumah sakit. 

Serta hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa responden 

yang perberilaku kurang baik hanya 1 orang respoden (1 %), responden yang 

berperilaku cukup baik yaitu sebanyak 20 orang (20,2 %) sedangkan 78 
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responden sisanya sudah mencerminkan perilaku yang baik dengan presentase 

78,8%.  Peneliti berasumsi bahwa perilaku perawat di RS Widodo sudak baik 

salah satunya yaitu karena mayoritas dari perawat yang ada di Rumah Sakit 

Widodo sudah pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan K3. Yaitu sebanyak 76 

(76,8 %) responden mengatakan pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan 

K3, sedangkan 23 responden (23,3 %) belum pernah mengikuti 

sosialisasi/pelatihan K3. 

Peneliti berasumsi bahwa 1 orang yang berperilaku kurang baik 

tersebut disebabkan karena responden tersebut belum pernah mengalami 

kecelakaan kerja dan juga penyakit yang diakibatkan karena perperilaku tidak 

aman dalam memberikan pelayanan medis. Serta dapat diidentifikasi bahwa 1 

orang responden yang berperilaku kurang tersebut dapat digolongkan kedalam 

usia produktif yaitu 33 tahun, berjenis kelamin perempuan, memiliki tingkat 

pendidikan terakhir yaitu DIII Keperawatan dan pernah mengikuti sosialisasi 

atau pelatihan K3 dengan lama kerja selama 4 tahun dan memiliki skor tingkat 

pengetahuan yang cukup baik.  

Hasil crosstabb keikutsertaan sosialisasi/pelatihan K3 dengan perilaku 

K3 menunjukkan bahwa responden yang pernah mengikuti 

sosialisasi/pelatihan K3 memiliki budaya K3 yang baik yaitu sebanyak 59 

orang (59,6%). Sehingga peneliti berasumsi bahwa keikutsertaan 

sosialisasi/pelatihan K3 dapat merubah perilaku seseorang atau responden 
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menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurjannah (2017) yang 

menyatakan adanya hubungan antara keikusertaan pelatihan/sosialisasi K3 

dengan perilaku K3 (ρ=0,003). 

Dari hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara perilaku K3 dengan budaya K3 bagi perawat di Rumah Sakit 

Widodo Ngawi, hal ini ditunjukkan dengan nilai p-value 0,582  (≥0,05). Tidak 

terdapatnya hubungan yang signifikan antara perilaku K3 dengan budaya K3 

dikarenakan dalam pengukuran data dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner, dimana kuesioner cenderung bersifat subjektif digunakan untuk 

mengukur aspek afektif (rasa) dan bukan kognitif (cipta) (Sutoyo, 2012). 

Namun dalam penelitian ini tetap dilakukan observasi terkait perilaku. Cooper 

(2001) menyatakan bahwa seseorang sering berperilaku tidak aman (unsafe 

action) karena orang tersebut belum pernah cedera saat melaksanakan 

pekerjaannya dengan tidak aman. Peneliti berasumsi bahwa pengetahuan yang 

baik seringkali tidak diikuti dengan penerapannya dilapangan. Hal ini sesuai 

dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada salah satu responden 

serta dipengaruhi oleh ketersediaan alat penunjang.  

Sejalan dengan penelitian Maria dkk (2015) dengan judul “Kejadian 

Kecelakaan Kerja Perawat Berdasarkan Tindakan Tidak Aman” dengan nilai 

p-value 0,231 yang berarti bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

(bermakna) antara unsafe action dengan kecelakaan kerja pada perawat di 
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RSPW Malang. Ia menyatakan tidak adanya hubungan antara unsafe action 

dengan kecelakaan kerja pada perawat di RSPW Malang dimungkinkan 

karena tidak ditentukannya periode waktu penelitian yang spesifik, sehingga 

menyulitkan peneliti dalam mendapatkan gambaran yang jelas tentang lama 

bekerja dengan terbentuknya perilaku aman (unsafe action) pada perawat 

dengan proses terjadinya kecelakaan kerja pada perawat. 

Selain itu Notoatmodjo (2010) menyebutkan bahwa salah satu cara 

yang dapat diterapkan untuk merubah perilaku perawat yaitu dengan 

meningkatkan persepsi, pengetahuan dan sikap perawat dalam menjaga 

kesehatan dan keselamatan selama bekerja, diantaranya dengan memberikan 

promosi kesehatan dan pelatihan tentang K3, sehingga diharapkan mampu 

merubah perilaku perawat menjadi lebih baik. Hal ini merupakan salah satu 

cara yang telah diterapkan oleh pihak Rumah Sakit Widodo yaitu dengan 

mengharuskan perawat untuk mengikuti sosialisasi atau pelatihan K3. Faktor 

lain yang berperan penting dalam pembentukan perilaku K3 yang baik yaitu 

tersedianya fasilitas yang mendukung yang telah sesuai dengan standart yang 

ada (Nazirah, 2017). Demikian pula, sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Tukatman dkk (2015) yang menyebutkan bahwa faktor enabling (fasilitas 

keamanan dan keselamatan, aturan) pada perawat berpengaruh terhadap K3 

pada perawat saat melakukan penanganan terhadap pasien. Nilai yang paling 

tinggi pada faktor enabling berada pada komponen hukum/aturan, artinya 
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secara umum perilaku seseorang dipengaruhi oleh aturan yang ada di 

lingkungannya. 

Sesuai dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

dan hasil dari observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa aturan K3, kebijakan, dan budaya organisasi yang ada 

di Rumah Sakit Widodo sudah berjalan dengan baik. Tergambar dari sudah 

dibentuk dan berjalannya unit khusus K3 mulai dari ketua, pengurus, 

penanggung jawab dan anggota dalam pelaksanaa K3 dan SOP yang berlaku 

terkait keamanan dan keselamatan dalam melakukan penanganan terhadap 

pasien. Selain itu, dalam sehari petugas K3 selalu rutin melakukan 

pengecekan/inspeksi untuk memastikan apakah perawat melakukan SOP yang 

telah ditetapkan.  

 

 

 

 

 

 

 


