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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 99 orang 

perawat yang bekerja di Rumah Sakit Widodo dapat disimpulkan: 

1. Perawat yang bekerja di Rumah Sakit Widodo Ngawi sebagian besar 

memiliki tingkat pengetahuan K3 yang baik sebanyak 73 orang (73,7 

%) dan yang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik sebanyak 

26 orang (26,3%). 

2. Sebanyak 78 orang (78,8%) perawat yang ada di Rumah Sakit Widodo 

Ngawi berperilaku K3 dengan baik, sedangkan 20 orang (20,2) 

diantaranya berperilaku cukup baik dengan 1 orang (1,0%) saja yang 

berperilaku kurang baik. 

3. Dari 99 orang responden yang diteliti menunjukkan bahwa responden 

yang memiliki budaya K3 yang baik sebanyak 72 orang (72,7%) dan 27 

orang (27,3%) responden yang memiliki budaya K3 yang cukup. 

4. Ada hubungan yang signifikan antara Pengetahuan K3 dengan Budaya 

K3 bagi perawat di Rumah Sakit Widodo Ngawi (ρ= 0,000) dengan r 

0,356 (CI 95%). 
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5. Tidak ada hubungan yang signifikan antara Perilaku K3 dengan Budaya 

K3 bagi perawat di Rumah Sakit Widodo Ngawi (ρ= 0,512) dengan r 

0,067 (CI 95%). 
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B. SARAN 

1. Bagi perawat khususnya perawat yang bekerja di Rumah Sakit Widodo. 

Sebaiknya perawat terus meningkatkan pengetahuan tentang 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit serta berperilaku aman 

dalam memberikan tindakan medis kepada pasien. Hal ini bertujuan 

untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang 

ada di rumah sakit. 

2. Bagi Rumah Sakit Widodo. 

Sebaiknya pihak Rumah Sakit menyediakan perlengkapan atau alat 

pelindung diri kepada perawat yang bertugas saat itu sesuai dengan 

tindakan medis yang akan dilakukan, juga mengadakan 

sosialisasi/training/pelatihan K3 yang diadakan oleh pihak Rumah Sakit 

secara rutin. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan 

penelitian kualitatif tentang K3 agar permasalahan tentang K3 dapat 

dibahas dengan lebih mendalam lagi. Sehingga diharapkan dapat 

bermanfaat untuk Rumah Sakit untuk terus melakukan perbaikan dalam 

melakukan pelayanan medis.  


