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ABSTRAK 

Prinsip sepuluh benar pemberian obat merupakan sepuluh indikator 

pemberian obat yang terdiri dari: 1) benar pasien, 2) benar obat, 3) benar dosis, 4) 

benar waktu, 5) benar rute/cara pemberian, 6) benar pengkajian, 7) benar 

dokumentasi, 8) benar pendidikan kesehatan pada pasien terkait medikasi, 9) 

benar evaluasi dan 10) benar hak penolakan pasien. Prinsip ini mencegah 

kesalahan obat dan meningkatkan keselamatan pasien. Bila diabaikan, 

kemungkinan efek antagonis obat terhadap pasien akan sangat besar, hasil 

laboratorium tidak akurat, tuntutan hukum terkait malpraktik semakin meningkat, 

dan mengakibatkan kerugian materi bagi pasien ataupun institusi pelayanan 

kesehatan. Oleh karena itu, prinsip ini perlu disosialisasikan melalui pelatihan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan pemberian obat 

terhadap perilaku perawat dalam penerapan prinsip sepuluh benar pemberian obat 

di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Penelitian dilakukan dengan metode 

quasi eksperimen berupa rancangan rangkaian waktu (time series design) dengan 

jumlah sampel 15 orang perawat ruang rawat inap. Perilaku perawat dilihat dari 3 

ranah yaitu pengetahuan, sikap dan tindakan. Uji analisis yang digunakan adalah 

General Linear Model (GLM) Repeated Measures design. Hasil penelitian 

menggambarkan nilai rata-rata pengetahuan pada pretes 34,33, postes 1 37,87 dan 

postes 2 42,27. Nilai rata-rata sikap pada pretes 48,07, postes 1 49,47 dan postes 2 

45,27. Sedangkan untuk nilai rata-rata tindakan, pretes 26,50, postes 1 32,32 dan 

postes 2 31,70. Kemudian terdapat perubahan pengetahuan, sikap dan tindakan 

yang bermakna sesudah dilakukan pelatihan (p < 0.05). Adanya konstribusi 

kebijakan dari institusi perlu ditingkatkan melalui motivasi diri, supervisi dan 

evaluasi dari bidang keperawatan secara berkala. 
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