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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perawat merupakan organisasi dengan tenaga kerja terbesar dan memberikan 

pelayanan keperawatan kepada pasien selama 24 jam melalui kolaborasi dengan 

berbagai pihak, sehingga berisiko untuk melakukan kesalahan. Pelaporan terhadap 

kejadian yang ada tidak dianalisis. Oleh karena itu, perlu alur komunikasi dan 

pelaporan yang jelas, ini dapat diterapkan melalui program keselamatan pasien 

(Yusran, 2011; RSUP dr. M. Djamil Padang, 2012).  

Pada 1 Januari 2007, Joint Commission International (JCI), suatu badan 

akreditasi yang memiliki misi untuk memperbaiki keselamatan dan kualitas 

perawatan pasien di seluruh dunia; mendirikan International Patient Safety Goals 

(IPSG). IPSG sudah mengalami beberapa kali pembaharuan program, pada 9 

Februari 2012, dimuat enam kriteria keselamatan pasien, yaitu: mengidentifikasi 

pasien dengan benar; meningkatkan komunikasi yang efektif; meningkatkan 

keamanan pemberian obat yang perlu diwaspadai; kepastian tepat-lokasi, tepat-

prosedur, tepat-pasien operasi; pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan 

kesehatan dan pengurangan risiko pasien jatuh (Joint Commission Resources, 

2013). Dengan demikian, suatu institusi pelayanan kesehatan perlu 

mengidentifikasi resiko yang berhubungan dengan keselamatan pasien tersebut, 

salah satunya mencakup kesalahan dalam pemberian obat (Kee, Hayes & 

McCuistion, 2009, hal. 30). 
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Obat merupakan komponen yang sangat penting di dalam diagnosis, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif dari suatu penyakit. Pemberian obat mencakup 

pemesanan obat sesuai order, penyimpanan dan peracikan obat hingga pemberian 

obat langsung ke pasien. Perawat memastikan keamanan obat dan mengawasi 

adanya efek samping obat, sehingga kesalahan pemberian obat dapat dicegah dan 

pasien mengkonsumsi obat dengan tepat (Potter, Perry, Stockert dan Hall, 2011, 

hal 374; Kee dkk., 2009, hal. 24). 

Perkembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai aspek pelayanan kesehatan, 

khususnya pelayanan keperawatan, mempengaruhi perubahan prinsip-prinsip 

pemberian obat yang ada. Prinsip enam benar pemberian obat yang sebelumnya 

digalakkan mulai diperbaharui menjadi prinsip sepuluh benar pemberian obat, 

karena penerapan prinsip enam benar saja dianggap belum efektif dari sisi 

identifikasi riwayat pengobatan secara khusus, informasi tentang obat-obatan yang 

diterima pasien, identifikasi akhir dari pengobatan dan pengakuan terhadap hak 

pasien dalam menolak pengobatan. Oleh karena itu, diperlukan sepuluh prinsip 

yang lebih terfokus pada masing-masing poinnya, yaitu: 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. Sepuluh 

prinsip pemberian obat ini disebut juga dengan “five-plus-five right” (Kee dkk., 

2009, hal. 23).  

Hasil penelitian Barker, Flynn, Pepper dan Bartos (2002) di Auburn 

University, pada 36 fasilitas pelayanan kesehatan di Georgia dan Colorado, USA, 
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menyatakan bahwa 605 dari 3216 dosis (19%) yang diberikan tidak sesuai order. 

Kesalahan dalam waktu pemberian obat sebesar 43% dan ditemukan kelalaian 

waktu pemberian sebanyak 30%, kesalahan dosis terjadi sebesar 17% dan 4% 

dengan pemberian obat yang tidak sesuai order; 7% dinilai berpotensial 

menyebabkan kerugian pada pasien. 

Di Indonesia, sebuah penelitian dilakukan oleh Armiyati, Ernawati dan 

Riwayati (2007) di RS Dr. Kariadi Semarang terkait prinsip enam benar 

pemberian obat, didapatkan data 10% perawat jarang memeriksa identitas pasien 

sebelum memberikan obat dan 5,7% lagi tidak memanggil nama pasien yang akan 

diberikan obat. Masih ada 35,7% perawat yang tidak mengkaji adanya alergi obat 

pada pasien, 32,9% tidak menanyakan keluhan pasien sebelum maupun sesudah 

diberikan obat, 8,6% tidak memeriksa label obat sebanyak tiga kali, 12,9% tidak 

pernah memeriksa tanggal kadaluarsa obat. Disini juga ditemukan 5,7% perawat 

memberikan obat yang disiapkan oleh orang lain, 10% perawat hanya kadang-

kadang saja memeriksa label dan dosis obat, 10% tidak selalu mencampur atau 

mengoplos obat sesuai petunjuk label atau kemasan obat.  

Selain itu, dalam penelitian tersebut ditemukan 5,7% perawat tidak 

memberikan obat dalam waktu 30 menit sebelum atau 30 menit sesudah waktu 

yang diprogramkan, 21,3% kadang-kadang memberikan obat dalam waktu yang 

seharusnya (3x1 pemberian berarti obat diberikan setiap 8 jam), bahkan 4,3% ada 

yang tidak melakukannya. Sebanyak 48,6% perawat tidak pernah menilai 

kemampuan menelan obat oral, 50% tidak mendampingi pasien sampai obat 

benar-benar diminum, 84,3% melakukan penyuntikan intra muskuler lebih dari 5 
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cc pada lokasi yang berbeda-beda, 12,9% perawat tidak pernah mencuci tangan 

sebelum dan sesudah pemberian obat dan 7,1% tidak pernah menggunakan sarung 

tangan saat memberikan obat parenteral dan suppositorial, 10% tidak pernah 

melakukan pendokumentasian dan 45,7% perawat belum mencantumkan paraf, 

nama dan tanda tangan serta tidak pernah mencatat keluhan/respon pasien 

(Armiyati dkk., 2007). 

Penerapan prinsip sepuluh benar pemberian obat sangat penting agar 

kesalahan obat dapat dicegah dan keselamatan pasien dapat ditingkatkan. Bila 

prinsip ini diabaikan, kemungkinan efek antagonis obat terhadap pasien akan 

sangat besar, hasil laboratorium tidak akurat, dan tuntutan hukum terkait 

malpraktik semakin meningkat, serta mengakibatkan kerugian materi yang cukup 

besar bagi pasien maupun institusi yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu 

disosialisasikan prinsip sepuluh benar pemberian obat melalui pendidikan formal 

dan non formal. Pendidikan formal bersifat akademis, sementara pendidikan non 

formal dapat diperoleh salah satunya dengan mengikuti pelatihan. 

Pelatihan merupakan suatu pendidikan nonformal jangka pendek yang 

membantu para tenaga kerja dalam memperoleh efektifitas perfomansi kerja 

melalui pengembangan kebiasaan tentang pikiran, tindakan, kecakapan, 

pengetahuan dan sikap yang layak melalui perantara pelatih (Sastrohadiwiryo, 

2003, hal. 199 dan Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 2007, hal. 465). 

Pelatihan yang efektif dapat meningkatkan proses kerja yang luar biasa 

perkembangannya (Sutrisno, 2011, hal. 66). 
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Hasil survey penulis di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang dari tanggal 22-

26 Oktober 2012, dari 10 perawat yang penulis wawancarai: --------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang diatas, maka dirumuskan 

masalah penelitian yaitu apakah ada pengaruh pelatihan pemberian obat terhadap 

perilaku perawat dalam penerapan prinsip sepuluh benar pemberian obat di 

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pelatihan pemberian obat terhadap perilaku 

perawat dalam penerapan prinsip sepuluh benar pemberian obat di Rumah 

Sakit Islam Ibnu Sina Padang. 
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2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui pengetahuan perawat sebelum dan sesudah pelatihan 

pemberian obat. 

b. Mengetahui sikap perawat sebelum dan sesudah pelatihan pemberian 

obat. 

c. Mengetahui tindakan perawat sebelum dan sesudah pelatihan pemberian 

obat. 

d. Mengetahui pengaruh pelatihan pemberian obat terhadap perubahan 

pengetahuan perawat dalam penerapan prinsip sepuluh benar pemberian 

obat. 

e. Mengetahui pengaruh pelatihan pemberian obat terhadap perubahan 

sikap perawat dalam penerapan prinsip sepuluh benar pemberian obat. 

f. Mengetahui pengaruh pelatihan pemberian obat terhadap perubahan 

tindakan perawat dalam penerapan prinsip sepuluh benar pemberian obat. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Klinisi 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan bagi institusi tentang 

penyebab kesalahan pemberian obat atau kelalaian-kelalaian yang terjadi di 

dalam sistem pelayanan kesehatan, khususnya untuk meningkatkan perilaku 

perawat dalam penerapan prinsip sepuluh benar pemberian obat di Rumah 

Sakit Islam Ibnu Sina Padang. 
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2. Akademisi 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dalam 

menggambarkan sumber daya dan kemungkinan sumber daya tersebut untuk 

mendukung pengembangan pelayanan keperawatan yang direncanakan. Hasil 

penelitian dapat diterapkan dan diteruskan apabila terjadi perubahan. 

Informasi dan data yang akurat menjadi tolak ukur pada pengembangan 

sistem kesehatan, terutama dibidang keperawatan. 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bab ini, akan dibahas berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian, 

diantaranya keselamatan pasien, prinsip sepuluh benar pemberian obat, perilaku 

perawat dan pelatihan. 

 

A. Keselamatan Pasien 

Keselamatan pasien adalah “sistem (tatanan) pelayanan dalam suatu Rumah 

Sakit (RS) yang memberikan asuhan pasien secara lebih aman” (Widajat, 2009, 

hal. 52). Keselamatan pasien ini bertujuan untuk mencegah kesalahan pengobatan 

dan melindungi pasien dari bahaya (Salendab dalam Cetd, 2012). 

IPSG dibentuk oleh JCI pada 1 Januari 2007. Kemudian, pada 9 Februari 

2012, JCI memperbaharui program IPSG (Joint Commission Resources, 2013; 

RSUP dr. M. Djamil Padang, 2012) yaitu sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi Pasien dengan Benar (IPSG.1) 

Standar :   

Rumah sakit meningkatkan ketelitian dalam pengidentifikasian pasien. 

Tujuan IPSG.1 adalah: 

a. Mengidentifikasi dengan benar pasien yang akan diberi layanan atau 

pengobatan sesuai dengan yang seharusnya. 

b. Mencocokkan layanan atau pengobatan pasien yang bersangkutan. 
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Cara mengidentifikasi pasien: 

a. Proses identifikasi yang lebih spesifik digunakan pada kebijakan dan/atau 

prosedur kolaboratif, terutama ketika memberikan obat, darah, mengambil 

darah atau spesimen lain untuk uji klinis; atau bila melakukan prosedur atau 

perawatan lainnya; khususnya pada pasien koma tanpa identitas dan pasien 

jiwa. 

b. Kebijakan dan/atau prosedur harus memiliki minimal dua cara identifikasi 

pasien, seperti:  

1) Nama pasien 

2) Nomor rekam medis 

3) Tanggal lahir 

4) Gelang identitas pasien dengan bar-code, dan sebagainya. 

c. Tidak mengidentifikasi pasien melalui nomor kamar atau lokasi pasien. 

d. Identifikasi diklarifikasi oleh 2 petugas berbeda di lokasi yang berbeda, 

seperti unit rawat jalan (poli), Unit Gawat Darurat (UGD) atau Unit Kamar 

Operasi (UKO). 

 

2. Meningkatkan Komunikasi yang Efektif (IPSG.2) 

Standar :   

Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk meningkatkan keefektifan 

komunikasi antar pemberi layanan. 
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3. Meningkatkan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai (IPSG.3) 

 Standar :   

Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk memperbaiki keamanan 

obat-obatan yang perlu diwaspadai. 

Ketika obat dijadikan sebagai bagian dari rencana perawatan pasien, 

pengelolaan yang tepat sangat penting untuk memastikan keselamatan pasien. 

Obat-obat yang perlu diwaspadai adalah obat-obat yang memiliki persentase 

tertinggi dalam kesalahan dan/ kejadian sentinel atau KTD (Kejadian Tidak 

Diharapkan). Obat yang perlu diwaspadai, yaitu: 

a. NORUM (Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip), LASA (Look Alike Sound 

Alike) 

b. Elektrolit konsentrat, seperti: kalium klorida ≥ 2 mEq/mL, kalium fosfat ≥ 3 

mmol/mL, natrium klorida yang konsentrasinya lebih pekat dari 0,9% dan 

magnesium sulfat ≥ 50%.  

Kesalahan dapat terjadi apabila perawat tidak berorientasi pada unit 

pelayanan pasien, ketika perawat kontrak digunakan dan tidak mendapatkan 

orientasi, atau pada keadaan darurat. Cara yang paling efektif untuk mengurangi 

dan mengeliminasi KTD adalah mengembangkan suatu proses pengelolaan obat-

obatan yang perlu diwaspadai termasuk memindahkan elektrolit konsentrat dari 

unit pelayanan pasien ke farmasi. 
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Rumah sakit berkolaborasi dalam mengembangkan kebijakan dan/atau 

prosedur sebagai berikut. 

a. Mengidentifikasi daftar obat-obatan yang perlu diwaspadai berdasarkan data 

yang ada di rumah sakit.  

b. Mengidentifikasi area mana saja  yang membutuhkan elektrolit konsentrat, 

seperti di IGD atau kamar operasi  

c. Mengidentifikasi pemberian label secara benar  pada elektrolit 

d. Mengidentifikasi penyimpanannya di area tersebut, sehingga membatasi 

akses untuk mencegah pemberian yang tidak disengaja/kurang hati-hati. 

 

4. Kepastian Tepat-Lokasi, Tepat Prosedur dan Tepat-Pasien Operasi 

(IPSG.4) 

 

Standar :   

Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk memastikan tepat-lokasi, 

tepat prosedur dan tepat-pasien operasi. 

 

5. Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (IPSG.5) 

Standar :   

Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk mengurangi risiko infeksi 

terkait pelayanan kesehatan. 

Pencegahan dan pengendalian infeksi  adalah  tantangan terbesar di RS, 

peningkatan biaya  dan  keprihatinan besar bagi pasien maupun para profesional 

kesehatan. Infeksi yang banyak terjadi meliputi: infeksi saluran kemih terkait 

kateter, infeksi pada aliran darah dan pneumonia (sering dikaitkan dengan 
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ventilasi mekanik). Hubungan eliminasi dan infeksi lainnya adalah cuci tangan 

(hand hygiene) yang tepat memakai  pedoman cuci tangan dari  World Health 

Organization (WHO). Rumah sakit berkolaborasi untuk mengembangkan 

kebijakan dan/atau prosedur yang diadopsi dan sudah diterima secara umum untuk 

diimplementasikan di rumah sakit.  

 

6. Pengurangan Risiko Pasien Jatuh (IPSG.6) 

Standar :   

Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk mengurangi risiko pasien 

dari cedera karena jatuh. 

 

B. Pemberian Obat 

Beberapa hal yang terkait dengan pemberian obat, yaitu: 

1. Pengertian Obat 

Rancangan Kebijakan Obat Nasional menyatakan bahwa “obat adalah sediaan 

atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki 

sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, 

pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi” 

(2005 dikutip dari Adisasmito, 2012, hal. 155). 

Menurut Potter dkk. (2011, hal. 374), “obat merupakan komponen yang 

digunakan dalam diagnosis, pengobatan, pemulihan atau pencegahan yang dapat 

mempengaruhi kesehatan”. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dirangkum bahwa obat merupakan paduan 

dari berbagai bahan yang digunakan untuk keperluan diagnosis dan terapeutik 

serta berpengaruh terhadap sistim fisiologi/keadaan patologis dalam kesehatan. 

 

2. Prinsip Sepuluh Benar Pemberian Obat 

Dalam menjaga keamanan pemberian obat, perawat harus memperhatikan 

prinsip lima benar dalam pemberian obat. Prinsip ini dikategorikan tradisional 

yang terdiri dari: benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu dan benar 

rute. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman di lapangan, Kee dkk. (2009) 

menambahkan lima prinsip, yaitu: benar pengkajian, benar dokumentasi, benar 

pendidikan kesehatan pasien, benar evaluasi dan benar penolakan oleh pasien. 

Prinsip lima benar yang masih tradisional tersebut digabungkan dengan lima 

prinsip yang ditambahkan melalui hasil pengalaman praktek keperawatan 

profesional, dikenal sebagai “five-plus-five right” yang dalam bahasa Indonesia 

berarti “lima tambah lima benar” dan lebih popular dengan istilah “prinsip 

sepuluh benar pemberian obat”. Prinsip ini mendasari praktek keperawatan 

profesional dalam pemberian obat. Prinsip sepuluh benar itu adalah:  

a. Benar Pasien 

Benar pasien merupakan dasar yang sangat menentukan dalam prinsip 

pemberian obat. JCAHO mewajibkan dua bentuk pengidentifikasian primer dalam 

pemberian obat. Pasien menyahuti nama mereka bila dipanggil atau sama sekali 

tidak berespon, sehingga untuk mengidentifikasi kebenarannya dilakukan saat 

pemberian obat (Kee dkk., 2009, hal. 23). 
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Implikasi dalam perawatan mencakup: 

a) Memastikan pasien dengan mengecek gelang identitas, papan identitas di 

tempat tidur, atau bertanya langsung kepada pasien. Beberapa fasilitas di 

institusi tertentu mencantumkan foto pada status pasien. 

b) Jika pasien tidak mampu berespon secara verbal, dapat digunakan cara non-

verbal seperti menganggukkan kepala.  

c) Untuk bayi, diidentifikasi melalui gelang identitas. 

d) Jika pasien mengalami gangguan mental atau penurunan kesadaran sehingga 

tidak mampu mengidentifikasi diri, maka harus dicarikan alternatif lain untuk 

mengidentifikasi pasien sesuai dengan ketentuan rumah sakit. 

e) Membedakan dua pasien dengan nama belakang yang sama; berikan 

peringatan dengan warna yang lebih mencolok pada alat identitas (ID tools) 

seperti kartu medis (med card), gelang, atau kardex. 

f) Beberapa institusi melengkapi gelang identitas pasiennya dengan kode 

tertentu untuk status alergi. Bila ada, perawat harus tanggap dengan kebijakan 

ini. 

g) Ketika pasien tidak menggunakan stiker identitas, perawat mengidentifikasi 

secara teliti terhadap masing-masing pasien ketika melakukan pemberian obat 

(Kee dkk., 2009, hal. 23 dan  Tambayong, 2002, hal. 3-4). 

 

b. Benar Obat 

Benar obat berarti menerima obat yang telah diresepkan, baik oleh dokter, 

dokter gigi, atau petugas kesehatan yang sudah mendapatkan izin seperti perawat 
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yang sudah berpengalaman (Advanced Practice Registered Nurse/APRN) yang 

berwewenang untuk mengorder obat.  

Obat mempunyai nama dagang dan nama generik, jadi apabila ada obat 

dengan nama dagang yang asing ditemui, harus diperiksa nama generiknya. Bila 

ada keraguan, hubungi apotekernya. Jika label tidak terbaca atau isinya tidak 

uniform, maka tidak boleh digunakan dan harus dikembalikan ke bagian fasmasi 

(Tambayong, 2002, hal. 4; Kee dkk., 2009, hal. 24). 

Perawat harus tanggap dan memperhatikan dengan teliti terhadap beberapa 

obat yang bila disebutkan terdengar mirip dan ejaan yang terlihat sama, contoh: 

digoxin dengan digitoxin. Perawat harus membaca label obat dengan hati-hati 

(Kee dkk., 2009, hal. 24). 

Implikasi keperawatan mencakup: 

1) Cek permintaan obat dari segi kelengkapan dan dapat dibaca dengan jelas. 

Jika order tidak lengkap dan tidak terbaca, beritahu bidang keperawatan, 

apoteker atau petugas kesehatan yang menulis order. 

2) Ketahui alasan kenapa pasien mendapatkan obat. 

3) Cek label obat sebanyak tiga kali sebelum obat diberikan: 

a) Melihat kemasan obat. 

b) Membaca permintaan obat dan memperhatikan kemasan sebelum obat 

dituang. 

c) Mengembalikan kemasan setelah obat dituang ke lemari obat. 

4) Mengetahui tanggal obat diorder dan tanggal akhir pemberian (seperti: 

pemberian antibiotik), (Kee dkk., 2009, hal. 24; Tambayong, 2002, hal. 2). 
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c. Benar Dosis 

Benar dosis diperhatikan melalui penulisan resep dengan dosis yang 

disesuaikan dengan keadaan pasien. Beberapa kasus yang ditemui di lapangan, 

terdapat banyak obat yang direkomendasikan dalam bentuk sediaan. Perawat 

harus teliti menghitung dosis masing-masing obat dan mempertimbangkan adanya 

perubahan dosis dari penulis resep. Berat badan pasien merupakan indikator 

penting dalam pemberian obat tertentu, seperti obat pediatrik, bedah dan 

perawatan kritis (Kee dkk., 2009, hal. 25). 

Perawat harus memiliki pengetahuan dasar dalam meracik obat, 

membandingkan dan membagi dosis sebelum mengimplementasikan perhitungan 

dosis obat. Perawat mengecek ulang pembagian dosis atau adanya perbedaan 

dosis yang sangat besar setelah dihitung (Kee dkk., 2009, hal. 25). 

Ada dua metode pendistribusian obat, yaitu metode persediaan obat dan 

metode dosis tunggal. Metode persediaan obat tergolong tradisional, obat 

diberikan kepada semua pasien dari lemari obat yang sama. Sedangkan untuk 

metode dosis tunggal, obat dibungkus dan diberi label dosis satu kali pemberian 

untuk masing-masing pasien, metode ini banyak digunakan pada institusi tertentu 

karena dapat mengatasi kesalahan-kesalahan pemberian obat (Kee dkk., 2009, hal. 

25). 
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Implikasi keperawatan mencakup: 

1) “Bentuk dosis asli jangan diubah”  

2) Hitung dan periksa dosis obat dengan benar. Jika ada keraguan, dosis obat 

harus dihitung ulang dan diperiksa oleh perawat lain, serta menghubungi 

apoteker atau penulis resep sebelum pemberian dilanjutkan. 

3) Periksa bungkus obat atau obat lain yang direkomendasikan secara khusus  

4) Jika pasien meragukan dosis, periksa kembali. Apabila sudah mengonsulkan 

dengan apoteker atau penulis resep tetap rancu, obat tidak boleh diberikan, 

beritahu penanggung jawab unit atau ruangan dan penulis resep beserta 

alasannya. 

5) Perhatian berfokus pada titik desimal dosis dan beda antara singkatan mg 

dengan mcg bila ditulis tangan (Tambayong, 2002, hal. 4 dan Kee dkk., 2009, 

hal. 26). 

 

d. Benar Waktu 

Kurva konsentrasi terhadap waktu, dimulai dari obat masuk sampai di dalam 

darah pada keadaan pasien normal, disebut jendela terapi atau lebih dikenal 

dengan istilah therapeutic window (Katar, 2012). Sedangkan indeks terapeutik 

yaitu rasio antara dosis toksik dan dosis efektif (Tambayong, 2002, hal. 22) 

Contohnya, untuk PCT (Paracetamol) dosis 500mg, waktu antara efek toksik 

dan efektif tersebut harus dipertahankan, sehingga pemberian obat harus 

diperhatikan. Salah cara pemberian atau waktu, bisa terjadi resistensi kuman, ini 

akan lebih berbahaya. 
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C 25 Dosis = 500mg C = Konsentrasi  

        zat aktif 

  → 1 jam ( 3 x 1 ) 

Toksik  

   

        → 8 jam 
dipertahankan 

Efektif 

 10 

  

 

5        

          

   5’      t 

 

Sebelum meminum PCT → Cek darah → PCT = 0 

Gambar 2.1 Kurva Therapeutic Window (Jendela Terapi), (Katar, 2012) 

Implikasi keperawatan mencakup: 

1) Perhatikan simbol tertentu, seperti “a.c atau ante cimum” (obat diminum satu 

jam sebelum makan) untuk memperoleh kadar yang dibutuhkan dan “p.c atau 

post cimum” (obat harus diminum sesudah makan) agar terhindar dari iritasi 

berlebihan pada lambung (contohnya, indometasin) atau supaya diperoleh 

kadar darah yang lebih tinggi (contohnya, griseufulvin bila diberi bersama 

makanan berlemak), (Tambayong, 2002, hal. 6).  

2) Perhatikan kontraindikasi pemberian obat. Hal ini berlaku untuk banyak 

antibiotik. Contoh: tetrasiklin dikhelasi (berbentuk senyawa tidak larut) jika 

diberi bersama susu atau makanan tertentu, akan mengikat sebagian besar 

obat tersebut sebelum diserap (Tambayong, 2002, hal. 5-6). 

3) Antibiotika diberikan dalam rentang yang sama (misal, setiap 8 jam dalam 24 

jam). 
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4) Periksa tanggal kadaluarsa. Obat baru (pengganti) diletakkan di belakang atau 

di bawah sehingga obat yang lama tetap terpakai dan tidak menjadi 

kadaluarsa. Bila obat dalam bentuk cairan, perhatikan perubahan warna (dari 

bening menjadi keruh) dan tablet menjadi basah (Tambayong, 2002, hal. 9). 

 

e. Benar Cara/Rute Pemberian 

Tambayong (2002, hal. 4-5) berpendapat bahwa obat diberikan melalui rute 

yang berbeda, tergantung keadaan umum pasien, kecepatan respon yang 

diinginkan, sifat obat (kimiawi dan fisik obat) serta tempat kerja yang diinginkan. 

Oleh karena itu, berdasarkan bentuk obat, rute obat dibagi menjadi: 

1) Bentuk Padat 

Dalam kelompok ini, obat dibagi menjadi empat rute, yaitu oral, topikal, 

rektal atau vaginal. 

a) Oral 

Bentuk oral adalah obat yang masuk melalui mulut, dapat diabsorpsi melalui 

rongga mulut (sublingual atau bukal) dan umum digunakan (ekonomis, paling 

nyaman dan aman), (Tambayong, 2002, hal. 5-6). Bentuk oral terdiri dari: 

i. Tablet 

Bentuk, ukuran, warna dan berat tablet bervariasi; mengandung obat murni, 

atau diencerkan dengan substansi inert agar mencapai berat sesuai, atau 

mengandung dua atau lebih kombinasi obat. Bentuk tablet dapat berupa : 

 Tablet padat biasa 

 Tablet sublingual (Dilarutkan di bawah lidah) 

Acer
FKep Unand



20 

 

 

 Tablet bukal (Dilarutkan antara pipi dan gusi) 

 Tablet bersalut-gula (Menutupi bau atau rasa tidak enak) 

 Tablet bersalut-enterik (Pelindung terhadap asam lambung agar pemecahan 

terjadi di usus halus. Contohnya, aspirin dalam dosis tinggi untuk pemakaian 

jangka panjang) 

 Tablet lepas-berkala  

Untuk melepaskan obat selang waktu panjang, ada yang berlapis-lapis atau 

memiliki matriks khusus, tidak boleh dibelah atau digerus agar cirinya tidak 

hilang). (Tambayong, 2002, hal. 4, 6-7). 

ii. Kapsul 

Tambayong (2002) menyatakan bahwa “kapsul mengandung obat berupa 

bubuk, butiran bersalut dengan ketebalan berbeda agar larut dengan kecepatan 

berbeda, yaitu kapsul keras, atau cairan dalam kapsul lunak” (hal. 7). 

iii. Lozenges 

Obat ini larut bertahap dalam mulut, digunakan bila diperlukan kerja setempat 

di mulut atau tenggorokan (Tambayong, 2002, hal. 7). 

 

b) Topikal 

Terdiri dari krim, salep, lotion, liniment dan sprei. Obat ini digunakan pada 

permukaan luar badan untuk melindungi, melumasi, atau sebagai vehikel untuk 

menyampaikan obat ke daerah tertentu, pada kulit atau membran mukosa. Krim 

diberikan pada lesi basah, sedangkan salep digunakan untuk lesi dan bertahan 

lebih lama di kulit (Tambayong, 2002, hal. 5, 7). 
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c) Rektal/Supositoria 

Rute ini dapat diberikan melalui enema atau supositoria. Pemberian rektal 

digunakan untuk efek lokal, seperti konstipasi atau hemoroid; efek sistemik pada 

mual bila lambung tidak mampu menahan obat tertentu; bila obat berbau atau 

terasa tidak enak; bila pasien tidak sadar, atau untuk menghindari iritasi saluran 

cerna (Tambayong, 2002, hal. 5). 

Tambayong (2002, hal. 5, 7) berpendapat bahwa supositoria merupakan obat 

dalam bentuk seperti peluru dan akan mencair pada suhu tubuh dengan rute 

melalui rektum untuk lesi setempat atau agar diserap sistemik. Supositoria lebih 

unggul dari enema, karena retensinya lebih mudah. 

 

d) Pesarri 

Obat ini menyerupai supositoria, tetapi bentuknya dirancang khusus untuk 

vagina (Tambayong, 2002, hal. 7). 

 

2) Bentuk Cairan 

Bentuk obat cairan dibagi menjadi larutan, suspensi dan emulsi (Tambayong, 

2002, hal. 7). 

a) Larutan 

Larutan merupakan preparat yang terdiri dari satu atau beberapa obat yang 

dilarutkan dalam larutan, biasanya air. Jenisnya yaitu sebagai berikut. 
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i. Sirup 

Larutan gula “pekat” dalam air yang telah ditambahkan obat, contohnya sirup 

Tolu. 

ii. Eliksir 

Larutan manis yang mengandung alkohol dan air, obat dan penyedap, 

contohnya eliksir fenobarbiton. 

iii. Tinktura 

Ekstrak tumbuhan atau substansi kimia beralkohol, contohnya tinktura 

belladonna, tinktura yodium. 

iv. Obat Suntik 

Larutan dengan obat yang diberikan melalui suntikan biasa atau secara intra 

vena (Tambayong, 2002, hal. 7-8). 

 

b) Suspensi 

Suspensi merupakan preparat bubuk halus yang disuspensi dalam cairan dan 

umumnya perlu dikocok dahulu sebelum digunakan pada suntikan (contohnya, 

suspensi penisilin) atau untuk obat luar (contohnya, losion kelamin). 

 

c) Emulsi 

Emulsi adalah preparat dari butiran-butiran air dalam minyak denngan agens 

pengemulsi atau lemak atau butiran minyak dalam air (contohnya, emulsi parafin). 

Dikocok dahulu sebelum digunakan (Tambayong, 2002, hal. 8). 
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3) Bentuk Gas 

a) Gas Terapeutik 

Tambayong (2002, hal. 8) berpendapat bahwa “oksigen untuk mengatasi 

hipoksia atau melawan keracunan CO (karbon monoksida). CO2 (karbon 

dioksida) dipakai bersama oksigen untuk mengatasi depresi pernapasan, 

asfiksia, dan keracunan CO. Pada tindakan bedah, digunakan untuk 

meningkatkan kecepatan induksi dan pemulihan setelah anestesi”. 

b) Gas Anestetik 

Contohnya halotan (Tambayong, 2002, hal. 8). 

 

4) Bentuk Aerosol 

Obat ini berupa larutan atau bubuk yang bekerja di bawah tekanan. Jika 

berbentuk larutan, obat disemprotkan berupa “kabut” ke dalam mulut dan dihirup 

ke dalam paru, misalnya salbutamol (Ventolin) dengan alat penyemprot khusus. 

(Tambayong, 2002, hal. 8). 

 

5) Bentuk Parenteral 

Parenteral berasal dari bahasa Yunani. Para berarti disamping, enteron berarti 

usus. Jadi, parenteral berarti di luar usus. Atau tidak melalui saluran cerna 

(Tambayong, 2002, hal. 5). 
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6) Inhalasi 

Saluran napas memiliki luas epitel untuk absorpsi yang sangat luas dan 

berguna untuk memberi obat secara lokal, seperti salbutamol (Ventolin) atau sprei 

beklometason (Becotide, Aldecin) untuk asma, atau terapi oksigen dalam keadaan 

darurat (Tambayong, 2002, hal. 5). 

 

Implikasi keperawatan mencakup: 

a) Nilai kemampuan menelan pasien sebelum memberikan obat oral. 

b) Lakukan teknik aseptik sewaktu memberikan obat, terutama rute parenteral. 

c) Berikan obat pada tempat yang seharusnya. 

d) Tetap bersama pasien sampai obat oral telah ditelan. 

e) Pemberian melalui enteral: mengecek kepatenan slang NGT sebelum obat dan 

mengirigasi slang dengan air sebelum dan sesudah pemberrian obat (Kuntarti, 

2005). 

 

f. Benar Pengkajian 

Benar pengkajian membutuhkan ketepatan data yang dikumpulkan sebelum 

pemberian obat. Contohnya, dalam pengkajian data disertakan pengukuran 

kecepatan apeks jantung (the apical heart rate) sebelum memberikan terapi 

digitalis atau tingkatan serum gula darah (serum blood sugar levels) sebelum 

pemberian insulin (Kee dkk., 2009, hal. 27). 

Dalam pemberian obat, perlu dikaji profil pasien. Menurut Olson (2004, hal. 

13), profil pasien yang harus dipertimbangkan, yaitu: 
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1) Usia 

Enzim yang digunakan dalam metabolisme obat jarang terbentuk pada bayi 

dan berkurang pada lanjut usia, sehingga obat dapat terakumulasi sampai pada 

kadar toksik. Sebagian besar pabrik obat sudah menyediakan obat dengan regimen 

dosis pediatri dan geriatri, sehingga dosis dewasa tidak perlu diperhitungkan 

untuk diberikan pada anak-anak. Umumnya, dosis untuk pediatri sudah disediakan 

secara khusus dan biasanya disesuaikan dengan berat badan atau luas permukaan 

tubuh pasien (Olson, 2004, hal. 13). 

2) Status kehamilan 

Sebelum memberikan obat, perlu dikaji riwayat kehamilan dan menyusui 

pada wanita, karena banyak obat yang sangat berisiko bila diberikan (Olson, 2004, 

hal. 13). 

3) Kebiasaan merokok dan minuman beralkohol 

Merokok atau mengonsumsi minuman keras dapat menyebabkan enzim-

enzim hati P450 terinduksi, sehingga metabolisme sejumlah obat menjadi cepat. 

Beberapa diantaranya dapat menyebabkan efektifitas terapeutik menurun dan 

mencapai kadar toksik. Tetapi, ini tidak berlaku pada prodrugs, yaitu obat yang 

tidak mengandung asam (numetor), tapi setelah dimetabolisme di hati, hasilnya 

asam; jika masuk ke dalam darah, terjadi absorbsi secara sistemik (Olson, 2004, 

hal. 13 dan Katar, 2012). 

4) Penyakit hati atau ginjal 

Metabolit obat disekresi lebih sedikit pada penderita gagal ginjal dan 

metabolisme obat menjadi berkurang pada gagal hati. Hal ini menyebabkan dosis 
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harus dikurangi pada penderita gagal ginjal dan gagal hati, terutama pada populasi 

geriatri (Olson, 2004, hal. 13). 

5) Farmakokinetik 

Farmakokinetik merupakan nasib obat di dalam tubuh mulai dari masuk 

sampai keluar tubuh, meliputi : absorbsi, distribusi, eksresi dan metabolisme 

(Katar, 2012). Hal ini sulit dikaji karena dipengaruhi oleh perbedaan genetik antar 

pasien. Contohnya, waktu paruh fenitoin berkisar 10 jam pada pasien 

“hidroksilator tinggi” sampai 42 jam pada “hidroksilator rendah”  

(Olson, 2004, hal. 13). 

6) Interaksi obat 

Interaksi obat dapat terjadi di dalam dan di luar tubuh. Di luar tubuh, interaksi 

obat dipengaruhi oleh farmaseotik, yaitu peningkatan konsentrasi obat dalam 

darah yang dapat menyebabkan konsentrasi pada organ target juga meningkat. 

Sementara di dalam tubuh, interaksi obat dipengaruhi oleh farmakokinetik dan 

farmakodinamik. Farmakodinamik terjadi bila zat aktif tidak berikatan dengan 

reseptor karena pihak ketiga (antagonis yang mempunyai efek berlawanan) 

berhubungan dengan mekanisme obat (Katar, 2012). 

7) Faktor psikososial 

Ketidakpatuhan pasien merupakan indikator kegagalan obat. Sebelum 

melakukan permintaan obat, kaji status ekonomi pasien, kemudahan pemberian, 

jadwal dosis obat dan tanggung jawab pasien (Olson, 2004, hal. 13). 
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g. Benar Dokumentasi 

Benar dokumentasi mencakup ketepatan informasi pemberian obat yang 

dicatat oleh perawat, meliputi: 

1) Nama obat 

2) Dosis obat 

3) Rute/cara pemberian  

4) Waktu dan tanggal pemberian 

5) Nama atau tanda tangan perawat 

6) Penulis resep 

Bila pasien menolak meminum obat atau obat belum terminum, harus dicatat 

alasannya dan dilaporkan (Kee dkk., 2009, hal. 27; Tambayong, 2002, hal. 6). 

Perawat mendokumentasikan respon pasien terhadap pengobatan yang diberikan 

dengan memperhatikan jenis obat, seperti: 

1) Narkotik (Bagaimana efeknya dalam mengurangi nyeri) 

2) Non-narkotik anagesik 

3) Sedatif 

4) Antiemetik 

5) Reaksi obat yang tidak diharapkan, seperti iritasi gastrointestinal atau tanda 

sensitif pada kulit.  

Penundaan pencatatan oleh perawat dapat menyebabkan perawat tidak ingat 

untuk mencatat obat yang telah diberikan atau perawat lain akan memberikan obat 

yang sama karena mengira obat tersebut belum diberikan (Kee dkk., 2009, hal. 

27). 
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h. Benar Pendidikan Kesehatan (Perihal Medikasi Pasien) 

Setiap pasien harus diberikan informasi tentang setiap obat yang akan 

diberikan, terutama obat dengan indikasi tertentu, misalnya: obat TBC. Berikan 

gambaran tentang kondisi pasien secara rasional dan jelaskan mengapa harus 

mengonsumsi obat tersebut dalam kurun waktu yang sudah ditentukan dengan 

kalimat yang mudah dipahami oleh pasien. Dalam situasi darurat, jelaskan seperti 

”Ini pethidine akan mengurangi rasa nyeri anda” dengan detail. Ketika pasien 

pulang dari rumah sakit dan mendapatkan obat baru, berikan informasi dengan 

rinci, mencakup efek samping obat dan cara mengatasinya, aturan pemakaian 

obat, penyediaan obat sesuai resep serta dosis dan frekwensi yang harus diketahui. 

Benar pendidikan kesehatan terkait medikasi ini mencakup keakuratan dan 

ketepatan dan keakuratan informasi tentang pengobatan dan hubungannya dengan 

kondisi pasien. Perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien, 

meliputi tujuan terapi, kemungkinan efek samping dari obat yang digunakan, diit 

yang diperlukan, cara pemberian dan pemantauan hasil laboratorium. Perawat 

juga harus meminta informed concent (persetujuan pasien/keluarga) yang menjadi 

dasar bagi pasien untuk membuat keputusan, sehingga kesalahan pengobatan 

dapat dicegah (Kee dkk., 2009, hal. 27). 

 

i. Benar Evaluasi 

Hal ini mencakup keefektifan pengobatan yang ditentukan oleh respon pasien 

terhadap pengobatan. Evaluasi yang dimaksud dapat dilakukan dengan 

menanyakan “Apakah obat sudah bekerja seperti yang diharapkan terhadap 
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pasien?”. Ini juga tepat untuk menentukan sejauh mana efek samping dan reaksi 

merugikan dari obat yang diberikan, jika ada (Kee dkk., 2009, hal. 27). 

 

j. Benar Penolakan (Right Refuse) 

Pasien memiliki hak untuk mengajukan penolakan terhadap pengobatan yang 

diterima. Ini merupakan tanggung jawab perawat untuk mengklarifikasi alasan 

penolakan dan menjadikan alasan tersebut sebagai tolak ukur dalam memfasilitasi 

keluhan pasien terkait pengobatan, jelaskan risiko yang akan terjadi bila pasien 

melakukan penolakan dan berikan penguatan kenapa obat tersebut harus 

dikonsumsi oleh pasien. Ketika obat tetap di tolak oleh pasien, perawat langsung 

mendokumentasikan penolakan. Perawat, perawat pelaksana, dan petugas 

kesehatan lainnya harus menyertakan lembaran informed concent bila pasien 

melakukan penolakan terhadap obat yang diberikan, terutama pengobatan yang 

spesifik, seperti penghentian sementara untuk pemberian insulin (Kee dkk., 2009, 

hal. 27). 

 

C. Pelatihan 

Beberapa hal yang terkait dengan pelatihan, yaitu: 

1. Pengertian Pelatihan 

Pelatihan merupakan kegiatan edukatif yang diadakan oleh suatu organisasi 

(instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, rumah sakit, dan sebagainya) 

untuk memperbaiki performansi sumber daya manusia yang terlibat demi 
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mewujudkan tujuan organisasi melalui perantara pelatih (instruktur atau nara 

sumber), (Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 2007, hal. 465). 

 

2. Metode Pelatihan 

Sastrohadiwiryo (2003, hal. 214) mendefenisikan metode sebagai “cara 

tertentu untuk melaksanakan tugas dengan memberikan pertimbangan yang cukup 

kepada tujuan, fasilitas yang tersedia, dan jumlah penggunaan uang,waktu dan 

kegiatan". Metode pelatihan yaitu suatu strategi yang digunakan untuk 

mengmbangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik tenaga kerja terhadap 

tugas dan pekerjaannya. 

Menurut Singla (2009, hal. 39) dan Herawati (n.d, hal. 6), secara umum 

metode pelatihan terbagi atas dua bagian, yaitu: 

a. Metode Praktis (On The Job Training) 

Metode ini bersifat informal, karyawan mempelajari tugas-tugas 

pekerjaannya dan merealisasikannya melalui petunjuk khusus. Ini sering 

digunakan karena efektif, efisien, alokasi biaya minimal dan menggunakan situasi 

pekerjaan sebagai sarana instruksi (Mondy, 2008, hal. 218 dan Sastrohadiwiryo, 

2003, hal. 215). 

1) Rotasi Kerja  

Metode ini memberlakukan karyawan untuk pindah dari satu ruangan ke 

ruangan lain untuk memperluas pengalamannya (Mondy, 2008, hal. 219).  
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2) Pelatihan Pemula/Program Magang 

Pelatihan jenis ini mengkombinasikan instruksi di kelas dengan pelatihan di 

tempat kerja, biasanya untuk pekerjaan yang membutuhkan banyak 

keterampilan, seperti perawat UKO (Unit Kamar Operasi), (Mondy, 2008, 

hal. 219). 

3) Magang  

Metode ini bersifat rekrutmen, teori yang didapat para mahasiswa perguruan 

tinggi di kelas diaplikasikan melalui praktek lapangan untuk mengembangkan 

keterampilan (skill) tertentu (Mondy, 2008, hal. 219). 

4) Pembinaan. 

 

b. Teknik-Teknik Presentasi (Off The Job Training) 

Metode ini terdiri dari: 

1) Pelatihan Vestibule 

Peserta dilatih di dalam sebuah ruangan khusus yang dirancang mirip dengan 

tempat kerja nyata agar pegawai baru tetap memperoleh manfaat OJT tanpa 

berada di tempat kerja yang sebenarnya, karena metode ini lebih ekonomis 

dari OJT (Sirait, 2006, hal. 110).  

2) Pelatih sebagai Asisten 

3) Pengorganisasian Khusus Kurikulum Dan Kelas: Metode Studi Kasus  

4) Permainan Manajemen  

Dalam pelaksanaannya, peserta dilibatkan dalam pengambilan keputusan 

kronologis yang sudah atau belum diprogram setelah berkompetisi dalam 
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sebuah skenario permainan melalui simulasi kejadian manajerial 

(Sastrohadiwiryo, 2003, hal. 218). 

5) Permainan Peran 

Pada permainan peran, pelatih menstimulasi respon peserta terhadap 

permasalahan-permasalahan khusus yang mungkin muncul dalam pekerjaan 

mereka dan meminta peserta menirukannya di dunia nyata, biasanya disusul 

oleh suatu diskusi dan analisis (Mondy, 2008, hal. 217 dan Sastrohadiwiryo, 

2003, hal. 216). 

6) Kuliah Teoritis dan Analisa Kejadian  

7) Instruksi Program  

Instruktur, dalam arahan instruktur, menyampaikan informasi pada kelompok 

diskusi yang cukup kecil agar imajinasi kelas dan multimedia digunakan 

secara efektif dalam waktu yang relatif singkat dengan dipengaruhi oleh 

kepribadian pelatih  (Mondy, 2008, hal. 217). 

8) Konferensi dan Seminar Yang Terorganisir  

Seminar merupakan pertemuan ilmiah untuk menemukan aturan baru dari 

suatu masalah dengan mengumpulkan dan mempertimbangkan berbagai 

pendapat peserta (Sastrohadiwiryo, 2003, hal. 217). 

9) Pelatihan Dalam Institusi Pendidikan  

10) Pelatihan Keanggotaan  
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3. Sasaran Pelatihan 

Sutrisno (2011, hal. 69) menyatakan bahwa sasaran pelatihan dan 

pengembangan SDM terdiri dari: 

a) Meningkatkan produktifitas kerja, penampilan kerja menaiki tingkat yang 

lebih tinggi. 

b) Meningkatkan mutu kerja, kualitas maupun kuantitas. 

c) Meningkatkan ketepatan dalam perencanaan SDM, mempersiapkan tenaga 

kerja untuk masa yang akan datang dengan berprioritas pada tenaga intern.  

d) Meningkatkan moral kerja, memperbaiki iklim dan suasana kerja. 

e) Menjaga kesehatan dan keselamatan, menghindari kecelakaan kerja sehingga 

lingkungan kerja menjadi lebih aman dan tenteram. 

f) Menunjang pertumbuhan pribadi, keuntungan tidak hanya bagi institusi, 

tetapi juga bagi peserta secara pribadi. 

 

4. Pelatihan Vestibule 

Menurut Singla (2009, hal. 42), metode pelatihan vestibule ini melihat 

implikasi pada karyawan baru dengan tempat pelatihan yang terpisah dari tempat 

kerja sesungguhnya dan sudah diatur. Pengalaman dan pelatih yang terlatih 

ditunjuk sebagai pusat koordinat. Berbagai peralatan diatur di ruangan ini untuk 

menyajikan tampilan lokakarya. Ketika karyawan dilatih, mereka dimasukkan 

pada kondisi pekerjaan nyata. Keuntungan dan kekurangan metode ini, yaitu: 

 

 

Acer
FKep Unand



34 

 

 

a. Keuntungan dari pelatihan vestibule adalah: 

1) Dilatih oleh pelatih yang berpengalaman dan ahli. 

2) Tidak menghambat proses produksi/pelayanan. 

3) Pelatihan berupa teoritis dan praktek. 

4) Dapat menampung banyak peserta sekaligus. 

5) Lingkungan buatan: peralatan disediakan di tempat pelatihan, sehingga 

peserta rileks dari rasa takut terhadap penggunaan peralatan mahal karena 

belum terlatih. 

6) Merupakan metode yang sistematis. 

7) Terfokus pada pembelajaran karena bukan dalam kondisi pekerjaan 

nyata, keselamatan dan timbal balik daripada produktifitas (Singla, 2009, 

hal. 42 dan Griffin, 2004, hal. 428). 

 

b. Kekurangan dari pelatihan vestibule adalah: 

1) Biaya mahal. 

2) Peserta mengalami kesulitan di tempat kerja, karena pelatihan ini 

diberikan dalam bentuk lingkungan buatan. 

3) Kurangnya minat peserta terhadap penggunaan peralatan di tempat 

pelatihan (Singla, 2009, hal. 43). 
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5. Evaluasi Pelatihan 

Menurut Hariandja (2007, hal. 190), evaluasi pelatihan dapat dilihat dari efek 

pelatihan yang diberikan, meliputi: 

a. Reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan 

b. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman pelatihan 

c. Perubahan perilaku 

d. Perbaikan pada organisasi/institusi 

 

D. Konsep Perilaku 

Beberapa hal yang terkait dengan konsep perilaku, yaitu: 

1. Pengertian Perilaku 

Dalam konsep ini berlaku “hukum pengaruh”. Siagian (2004, hal. 293) 

memaparkan bahwa manusia pada umumnya cenderung mengulangi perilaku 

dengan konsekuensi yang menguntungkan dirinya dari pada yang merugikannya.  

Menurut seorang pakar psikologi yang bernama Skiner (1938 dikutip dari 

Notoatmodjo, 2010, hal. 20), perilaku adalah “respon atau reaksi seseorang 

terhadap stimulus (respon dari luar)”. Rumusan ini dikenal dengan “S-O-R” 

(Stimulus-Organisme-Respons). 

Selanjutnya, Notoatmodjo (2010, hal. 26) menguraikan bahwa “perilaku yaitu 

keseluruhan (totalitas) pemahaman dan aktifitas seseorang yang merupakan hasil 

bersama antara faktor internal dan eksternal”. 

Jadi, perilaku perawat merupakan totalitas pemahaman dan aktifitas perawat 

yang dipengaruhi oleh kapasitas pengetahuan, sikap dan keterampilan tertentu. 
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2. Domain Perilaku 

Prilaku ini dibagi menjadi tiga pokok oleh Notoatmodjo (2010, hal. 26) dan 

Harefa (2006, hal. 37), yaitu pengetahuan (know-what, knowledge), sikap (know-

why, attitude), dan tindakan/praktik/keterampilan (know-how, practice/skill). 

a. Pengetahuan (know-what, knowledge) 

Menurut Notoatmodjo (2003 dikutip dari Nursalam, 2011, hal. 335 dan 

Notoatmodjo, 2010, hal. 27), pengetahuan adalah penginderaan individu yang 

dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap suatu objek yang 

merupakan domain utama dalam membentuk tindakan seseorang, sebagian besar 

diperoleh melalui indera pendengaran (telinga) dan penglihatan (mata). Seseorang 

yang sudah tahu (mendengar) tentang suatu masalah tertentu, maka orang tersebut 

akan cenderung untuk berfikir dan berusaha agar terhindar dari masalah tersebut 

(Niven, 2002).  

Pengetahuan yang tinggi akan lebih cenderung berperilaku baik tentang 

kesehatan. Sedangkan tingkat pengetahuan paling rendah yaitu hanya dapat 

menyebutkan, menguraikan, mendefenisikan dan menyatakan tanpa dapat 

memahami, mengaplikasikan, menganalisis serta mengevaluasi kemampuan yang 

sudah dimiliki (Teori Green dikutip dari Notoatmodjo, 2003, 2007). 

 Secara umum, pengetahuan mempunyai enam tingkat, yaitu sebagai berikut. 

1) Tahu (know) 

Tahu didefinisikan sebagai “recall (memanggil) memori yang telah ada 

sebelumnya setelah mengamati sesuatu dan dapat diukur melalui pertanyaan” 
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(Notoatmodjo, 2010, hal. 27). Contohnya, bagaimana cara mengaplikasikan 

prinsip sepuluh benar dalam pemberian obat? 

2) Memahami (comprehension) 

Dalam memahami suatu objek, individu tidak hanya tahu, tetapi juga mampu 

mengintrepretasikan secara benar tentang apa yang diketahuinya 

(Notoatmodjo, 2010, hal. 27-28). Contohnya, perawat yang tahu dengan 

prinsip sepuluh benar pemberian obat, juga harus mampu menjelaskan kenapa 

dilakukan dan apa saja yang harus diperhatikan. 

3) Aplikasi (application) 

Bila individu sudah tahu dan memahami suatu objek, individu dapat 

menerapkannya dalam situasi apapun (Notoatmodjo, 2010, hal. 28). 

4) Analisis (analysis) 

Analisis merupakan kemampuan individu dalam menjabarkan dan 

menghubungkan setiap komponen pada objek yang diketahui (Notoatmodjo, 

2010, hal. 28). 

5) Sintesis (synthesis) 

Kemampuan individu dalam merangkum hubungan yang logis dari 

komponen-konponen pengetahuan yang dimiliki sehingga membentuk 

formulasi baru disebut dengan sintesis (Notoatmodjo, 2010, hal. 28). 

Contohnya, perawat mengikuti pelatihan, kemudian menarik kesimpulan 

tentang isi pelatihan yang sudah diikuti. 
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6) Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi menuntut kemampuan individu untuk menilai objek tertentu 

berdasarkan norma-norma yang ada (Notoatmodjo, 2010, hal. 28-29). 

Menurut penelitian Rogers (1974 dikutip dari Nursalam, 2011, hal. 335-336), 

sebelum mengadopsi perilaku baru, individu akan melalui proses: 

1) Awareness (kesadaran), individu menyadari makna stimulus 

2) Interest (tertarik), individu tertarik pada stimulus 

3) Evaluation (menimbang-nimbang) terhadap kebaikan stimulus baginya 

4) Trial (mencoba), individu mencoba perilaku baru 

5) Adoption (adaptasi), perilaku baru individu sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus. 

 Purwanto (2001) yang menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui 

pengalaman, latihan dan proses belajar. Selain itu, juga dapat dipengaruhi oleh 

faktor eksternal seperti keterpaparan informasi, sosial budaya, keyakinan dan 

lingkungan (Notoatmodjo, 2007).  

 

b. Sikap (know-why, attitude) 

Notoatmodjo (2010, hal. 29) mendefenisikan bahwa “sikap merupakan 

kecenderungan untuk bertindak atau merupakan respon tertutup individu terhadap 

stimulus dari suatu objek, dipengaruhi oleh faktor pendapat dan emosi yang 

terlibat didalamnya. Beberapa tingkatan sikap, yaitu: 
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1) Menerima (receiving) 

Individu mau menerima stimulus yang diberikan objek. Misalnya, sikap 

perawat terhadap pelatihan tentang prinsip sepuluh benar pemberian obat, 

dapat diukur dari kehadiran dan keterlibatan aktif dari perawat dalam 

mengikuti pelatihan (Notoatmodjo, 2010, hal. 30). 

2) Menanggapi (responding) 

Hal ini dapat dilihat ketika individu menjawab pertanyaan yang diberikan 

objek (Notoatmodjo, 2010, hal. 31). 

3) Menghargai (valuing) 

Individu memberikan penilaian positif terhadap stimulus yang diterima dan 

mempengaruhi orang lain untuk merespon objek (Notoatmodjo, 2010, hal. 

31). 

4) Bertanggung jawab (responsible) 

Individu yang bertanggung jawab mampu mengambil sikap sesuai dengan 

keyakinannya dan bersedia menanggung resiko yang akan ia hadapi 

(Notoatmodjo, 2010, hal. 31). 

Menurut Robbins (2008), seorang individu berperilaku, bereaksi dan 

berespon sebagai hasil dari pengamatan dari caranya berperilaku sebelumnya. 

Budaya juga dapat membentuk dan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang 

dalam memecahkan masalah. Suatu sikap belum otomatis terwujud kepada 

tindakan. Adanya hubungan positif antara senioritas dan produktifitas sebagai 

pengalaman kerja menjadi dasar perkiraan baik atas produktifitas karyawan. Agar 
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sikap dapat terwujud menjadi suatu perbuatan nyata (tindakan), diperlukan faktor 

pendukung seperti fasilitas (Chatab, 2007).  

Menurut Alport yang dikutip oleh Notoatmodjo (2010), sikap mempunyai 

tiga komponen pokok yaitu kepercayaan (keyakinan), kehidupan emosional, atau 

evaluasi emosional terhadap suatu objek dan kecenderungan untuk bertindak 

(trend to behave) artinya sikap merupakan komponen yang mendahului tindakan 

atau perilaku terbuka. Sikap merupakan ancang-ancang untuk bertindak atau 

berperilaku terbuka (tindakan).  

Sikap juga merupakan faktor penentu perilaku, karena sikap berhubungan 

dengan persepsi, kepribadian dan motivasi (Alport, 1954 dikutip dari 

Notoatmodjo, 2003). Seseorang bersikap negatif disebabkan oleh berbagai faktor 

yang ada pada setiap individu, seperti perbedaan bakat, minat, kebiasaan, 

pengalaman, pengetahuan, intensitas perasaan dan situasi lingkungan (Purwanto, 

2001). 

Menurut Notoatmodjo (2007), pembentukan dan perubahan sikap seseorang 

dibentuk oleh adopsi (kebiasaan), diferensiasi (kemampuan berfikir), integritas 

dan trauma (pengalaman). Seseorang bersikap negatif disebabkan oleh berbagai 

faktor yang ada pada setiap individu, perbedaan bakat, minat, kebiasaan, 

pengalaman, pengetahuan, intensitas perasaan, dan situasi lingkungan (Purwanto, 

2000). 
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c. Tindakan/Praktik/Keterampilan (know-how, practice/skill) 

Notoatmodjo (2010, hal. 31-32) memaparkan bahwa tindakan/praktik 

merupakan terwujudnya sikap yang dipengaruhi oleh faktor ketersediaan sarana 

dan prasarana. Berikut tingkatan dari praktik: 

1) Praktik terpimpin (guided response) 

Individu melakukan suatu tindakan berdasarkan panduan. 

2) Praktik secara mekanisme (mechanism) 

Individu melakukan suatu tindakan dengan spontan. 

3) Adopsi (adoption) 

Individu melakukan suatu tindakan yang berkualitas dengan memodifikasi 

beberapa tindakan/praktik yang sudah berkembang. 

Menurut Yusuf (2002), tindakan seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan dan 

sikap yang dimilikinya, jika individu itu memiliki pengetahuan yang baik, maka 

sikapnya cenderung positif dan mengarah pada tindakan yang benar. 

Suatu tindakan bukan hanya terbentuk karena didukung oleh pengetahuan dan 

sikap, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti adanya kemauan. Kemauan 

seseorang akan mempengaruhi tindakan yang dilakukannya, karena kemauan 

adalah kekuatan untuk memilih suatu keadaan atau tindakan dimasa sekarang, 

sehingga walaupun berbagai faktor yang dibutuhkan untuk tindakan baik tersedia, 

jika tidak ada kemauan, maka tindakan tersebut tidak akan terlaksana (Sagala, 

2005). 

Menurut Green (1980, dikutip dari Notoatmodjo, 2007), menjelaskan bahwa 

perilaku dilatarbelakangi oleh tiga faktor pokok, yaitu faktor predisposisi 
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(predisposing factors), faktor yang mendukung (enabling factors) dan faktor yang 

memperkuat atau mendorong (reinforcing factors). 

 

3. Hubungan Antar Komponen Perilaku 

Hubungan dari tiga komponen perilaku dapat dilihat dari skema sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Skema Hubungan Pengetahuan, Sikap dan Tindakan 

(Notoatmodjo, 2010, hal. 29) 

 

Perilaku individu dipengaruhi oleh faktor pengalaman dan lingkungan (fisik 

dan nonfisik). Hal ini dapat menimbulkan pengetahuan, motivasi, sikap, dan 

tindakan sehingga perilaku dapat terwujud (Notoatmodjo, 2010, hal. 32). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Skema Perilaku (Notoatmodjo, 2010, hal. 33) 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan pada tinjauan teoritis, 

didapat  bahwa prinsip sepuluh benar pemberian obat merupakan dasar dari 

praktek keperawatan profesional terkait kendali mutu pada domain keselamatan 

pasien. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari 1) benar klien, 2) benar obat, 3) benar 

dosis, 4) benar waktu, 5) benar rute, 6) benar pengkajian, 7) benar dokumentasi, 

8) benar pendidikan kesehatan pasien, 9) benar evaluasi dan 10) benar penolakan 

oleh pasien (Kee dkk., 2009, hal. 23). 

Pengimplementasian prinsip sepuluh benar pemberian obat tersebut didukung 

oleh perilaku perawat agar terhindar dari kesalahan obat. Perilaku perawat 

merupakan totalitas pemahaman dan aktifitas perawat yang dipengaruhi oleh 

kapasitas pengetahuan, sikap, dan tindakan/keterampilan tertentu. Hal ini mutlak 

dimiliki perawat dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Pelayanan 

prima bisa didapat dari hasil pengalaman, pendidikan dan pelatihan. 

Pelatihan merupakan kegiatan edukatif untuk memperbaiki performansi 

sumber daya manusia yang terlibat demi mewujudkan tujuan pelayanan melalui 

perantara pelatih (Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 2007, hal. 465). 
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A. Kerangka Teori 

Hubungan antar variabel dapat dipaparkan melalui skema berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Teori Pengaruh Pelatihan Pemberian Obat Terhadap 

Perilaku Perawat Dalam Penerapan Prinsip Sepuluh Benar Pemberian Obat 

Diadopsi dari Griffin (2004, hal. 428) 

Prinsip sepuluh benar pemberian obat: 
.  

Pengetahuan 

(  
Sikap (+) Tindakan (↑) 

Pelatihan 

Mengukur kebutuhan pelatihan: 
 Siapa yang perlu dilatih? 

 Apa yang perlu mereka ketahui? 

 Apa yang sudah mereka ketahui? 

Menetapkan tujuan pelatihan: 
 Spesifik 

 Dapat diukur 

Mengembangkan program pelatihan: 
 Isi 

 Metode 

 Durasi 

 Lokasi 

 Pelatih 

Merencanakan evaluasi pelatihan: 
 Apakah orang yang dilatih menyukai pelatihan? 

 Dapatkan mereka memenuhi tujuan pelatihan? 

 Apakah mereka berkinerja lebih baik dalam pekerjaan? 

Melaksanakan  pelatihan 

Mengevaluasi  pelatihan 

Memodifikasi program pelatihan berdasarkan evaluasi 

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 (medikasi) 
9) benar evaluasi 
10) benar hak penolakan pasien 

Keselamatan pasien (Patient safety) 

Keamanan pengobatan (Medication safety) 

Perilaku perawat 
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B. Kerangka Konsep 

Berdasarkan landasan teoritis yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat 

disusun kerangka konsep penelitin sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konsep Penelitian 

C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan tinjauan teoritis dan perumusan masalah, maka hipotesis atau 

dugaan sementara yang dapat penulis ajukan adalah ada pengaruh pelatihan 

pemberian obat terhadap perilaku perawat dalam penerapan prinsip sepuluh benar 

pemberian obat di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan quasi eksperimen berupa rancangan rangkaian 

waktu (time series design) dengan melakukan serangkaian pengamatan pada 

masing-masing peserta sebelum (O) dan sesudah (O1 dan O2) intervensi (X) 

diberikan (Gravetter & Forzano, 2009, hal. 285; Heppner, Kivlighan & Wampold, 

2008, hal. 191). Hal ini dapat dipresentasikan sebagai berikut. 

O - X  - O1 - O2 

Keterangan: 

O =  Observasi pemberian obat diminggu pertama penelitian sebelum diberikan 

intervensi 

X =  Intervensi (Pelatihan Pemberian Obat) 

O1 = Observasi pertama pemberian obat diminggu kedua penelitian setelah 

diberikan intervensi 

O2 = Observasi kedua pemberian obat diminggu ketiga penelitian setelah 

diberikan intervensi 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perawat ruang rawat inap Rumah 

Sakit Islam Ibnu Sina Padang berjumlah 51 orang. 
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2. Sampel 

Jumlah anggota sampel yang diambil yaitu antara 10 sampai dengan 20 

orang, ini sesuai dengan jumlah sampel pada penelitian sederhana yang 

diungkapkan oleh Sugiyono (2010). Teknik pengambilan sampel 

menggunakan proporsional random sampling dengan jabaran menurut 

Arikunto (2006) sebagai berikut. 

    
n

N

N
 1    Ni

 

 Keterangan: Ni = Anggota sampel pada setiap proporsi  

   n = Sampel yang diambil/dibutuhkan dalam penelitian 

   N1 = Populasi di tempat kerja (Jumlah perawat ruangan) 

   N = Total populasi 

 Jadi, proporsi sampel di masing-masing ruangan adalah: 

 
49,520

51

14
    Marwa)(Ruangan  Sampel 

   
 orang 5

 

 
7,620

51

17
   zam)-am(Ruangan Z Sampel 

  
 orang 7  

3,620
51

16
         Shafa)(Ruangan  Sampel 

 
 orang 6  

6,120
51

4
        Arafah)(Ruangan   Sampel 

  
 orang 2
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Berikut jumlah total populasi dan sampel dalam penelitian: 

Tabel 4.1 Populasi dan Sampel 

 

No. Nama Ruangan Populasi Sampel 

1. Marwa 14 5 

2. Zam-zam 17 7 

3. Shafa 16 6 

4. Arafah 4 2 

Jumlah 51 20 

 

Jumlah sampel pada penelitian ini tidak sesuai dengan rencana penelitian, 

karena dari 20 orang responden hanya 15 orang yang memenuhi kriteria 

inklusi, yaitu: bersedia menjadi responden, bersedia mengikuti pelatihan dan 

hadir penuh dalam pelatihan. Sementara itu, yang termasuk kriteria eksklusi 

yaitu: kepala ruangan (karu) 4 orang, dalam keadaan izin/cuti, dalam dinas 

yang tidak bisa ditinggalkan 2 orang dan tidak hadir dalam pelatihan 3 orang. 

Responden terdiri dari 6 perawat pelaksana dan 9 kepala tim (katim). 

Kemudian berdasarkan ruangannya, di ruang rawat inap Arafah terdapat 1 

orang responden, Marwa 3 orang, Zam-zam 5 orang dan Shafa 6 orang. 

 

C. Waktu dan Tempat Penelitan 

Waktu penelitian dari bulan Agustus 2012 sampai dengan Maret 2013 di 

ruang rawat inap Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. 
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D. Variabel dan Defenisi Operasional 

Tabel 4.2 Defenisi Operasional Penelitian 

No Variabel Sub Variabel 
Defenisi 

Operasional 
Alat Ukur 

Skala 

Ukur 
Hasil Ukur 

1 Variabel 

Independen: 

Pelatihan 

Pemberian 

Obat 

- Kegiatan 

edukatif yang 

diadakan oleh 

instansi melalui 

pelatih terlatih 

tentang 

keamanan 

pengobatan  

- - - 

2 Variabel 

Dependen:  

Perilaku 

Perawat 

Dalam 

Penerapan 

Prinsip 

Sepuluh 

Benar 

Pemberian 

Obat 

a. Pengetahuan 

 

 

 

Persepsi 

perawat 

terhadap prinsip 

sepuluh benar 

pemberian obat 

Kuesioner 

 

 

 

 

Rasio 

 

 

 

Dinyatakan 

dalam 

angka 0-50 

 

 

b. Sikap 

 

Kecenderungan 

perawat 

menerapkan 

prinsip sepuluh 

benar 

pemberian obat 

Kuesioner 

 

Rasio 

 

Dinyatakan 

dalam 

angka 0-60 

 

c. Tindakan Penerapan 

prinsip sepuluh 

benar 

pemberian obat 

Lembar 

Observasi,

Recall 

Tindakan 

Rasio Dinyatakan 

dalam 

angka 0-41 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, 

lembar recall tindakan dan lembar observasi. Pada kuesioner terdapat 15 buah 

pertanyaan untuk mengukur pengetahuan perawat tentang sepuluh benar 

pemberian obat berupa multiple choice, 15 pernyataan untuk mengukur sikap 

responden terhadap penerapan prinsip sepuluh benar pemberian obat dengan 
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menggunakan skala Likert dan 39 item untuk mengukur penerapan prinsip 

sepuluh benar oleh perawat berupa lembar recall tindakan dan observasi. 

 

F. Etika Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengurus surat permohonan izin 

penelitian kepada instansi Fakultas Keperawatan Universitas Andalas dan Kabid. 

Diklit RSI Ibnu Sina Padang. Setelah mendapatkan surat izin, peneliti mulai 

melakukan penelitian dengan memperhatikan masalah etika yang meliputi : 

1. Lembar Persetujuan Menjadi Responden (Informed Consent) 

Sebelum lembar persetujuan diberikan pada subjek penelitian, peneliti 

menjelaskan tentang tujuan penelitian, manfaat dan kemungkinan risiko bila 

berpartisipasi dalam penelitian. Setelah diberikan penjelasan, lembar persetujuan 

diberikan kepada subjek penelitian. Subjek penelitian yang bersedia diteliti 

menandatangani lembar persetujuan, namun bagi subjek penelitian yang menolak, 

peneliti tidak memaksa dan tetap menghormati haknya. 

2.  Anonimity (Tanpa Nama) 

Untuk menjaga kerahasiaan subjek penelitian, peneliti tidak mencantumkan 

namanya pada lembar pengumpulan data, cukup dengan memberi nomor kode 

pada masing-masing lembar tersebut. 

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Kerahasiaan semua informasi yang diperoleh dari subjek penelitian dijamin 

oleh peneliti. Data yang diperoleh digunakan semata-mata demi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan tidak dipublikasikan ke pihak lain. Selanjutnya setelah 
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penelitian dilakukan, peneliti menyerahkan satu eksemplar hasil penelitian yang 

telah dilakukan pada instansi tempat penelitian dilakukan.  

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer karena    

pengumpulan data dilakukan secara langsung terhadap responden melalui 

kuesioner, lembar observasi dan lembar recall tindakan. 

 

2. Prosedur Penelitian dan Pengumpulan Data 

a. Persiapan 

Sebelum melakukan penelitian, dilakukan proses perijinan kepada 

Direktur Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang pada tanggal 2 Oktober 

2012. Tahapan yang dilakukan yaitu: 

1) Melakukan sosialisasi dengan pihak Rumah Sakit Islam Ibnu Sina 

Padang tentang maksud dan tujuan serta prosedur pelaksanaan 

penelitian yang akan dilakukan.  

2) Menentukan calon responden yang memenuhi kriteria.  

3) Memberikan penjelasan kepada responden tentang tujuan, proses dan 

harapan dari penelitian ini serta memberi kesempatan bertanya bila 

ada yang kurang jelas. Setelah mendapat penjelasan tentang 

penelitian yang dilakukan, perawat yang dicalonkan menjadi 

responden bersedia berpartisipasi dalam penelitian dengan 
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menyetujui lembar persetujuan (inform concent) yang diajukan oleh 

peneliti. 

4) Mendiskusikan dan menyepakati kontrak waktu pelaksanaan 

pelatihan dengan pihak Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang, yaitu 

pada tanggal 7 Maret 2013. 

 

b. Pelaksanaan 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu reliabilitas dalam 

penilaian (inter-rater reliability), suatu metode pengujian untuk 

ekuivalensi pada waktu disain dengan menggunakan instrumen yang 

sama pada waktu yang sama melalui dua pengamat akan memperoleh 

hasil yang serupa (Brink & Wood, 2000, hal. 180). Namun, peneliti 

menggunakan 3 pengamat dalam penelitian ini yang terdiri dari 2 

observer bayangan dan 1 observer nyata. Observer ini digunakan untuk 

memperkuat data yang peneliti dapatkan dari responden melalui 

kuesioner dan lembar recall tindakan. 

1) Pretes 

Observer mengobservasi tindakan pemberian obat yang responden 

lakukan melalui 1 observer nyata (kepala ruangan/karu) dan 2 observer 

bayangan pada minggu pertama (21-28 Februari 2013). Kemudian 

responden diminta untuk mengisi lembar kuesioner dan recall tindakan 

yang diberikan oleh peneliti 1 jam sebelum pelatihan (7 Maret 2013).  
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2) Pelaksanaan Pelatihan 

Pelaksanaan pelatihan pemberian obat dengan metode vestibule 

tentang prinsip sepuluh benar pemberian obat ini diberikan oleh Ns. 

Alfitri, M. Kep., Sp. MB dan peneliti melalui kerja sama dengan pihak 

Rumah Sakit. Pelatihan diadakan pada tanggal 7 Maret 2013 selama 6 

jam di Rumah Sakit Ibnu Sina Padang.  

3) Postes 

Setelah pelatihan diberikan, peserta diminta mengisi lembar 

kuesioner dan recall  tindakan untuk mengukur pengetahuan, sikap dan 

tindakan; ini dievaluasi kembali pada 23 Maret 2013. Kemudian untuk 

tindakan, dilakukan observasi pertama pada tanggal 11-16 Maret 2013 

dan observasi kedua pada 18-23 Maret 2013 melalui 3 observer.  

 

H. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

1. Memeriksa Data (Editing) 

Editing adalah memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data berdasarkan hasil 

lembar kuesioner yang dikumpulkan dari responden sebelum dan sesudah 

diberikan pelatihan tentang prinsip sepuluh benar obat. 

2. Mengkode Data (Coding) 

Pada tahapan ini, dilakukan pemberian kode pada lembar hasil pengukuran 

sehingga informasi dari data yang terkumpul mudah dilacak dengan memberi 

nomor urut dan inisial pada lembar kuesioner.  
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3. Memasukan Data (Entry Data) 

Disini dilakukan pemasukan dan pengolahan data secara komputerisasi. 

4. Membersihkan Data (Cleaning) 

Kegiatan terakhir yang dilakukan adalah pengecekan data yang telah diolah 

untuk memastikan bahwa data tersebut telah bersih dari kesalahan, sehingga data 

siap untuk dianalisa. 

 

I. Analisa Data 

1. Analisa Univariat 

Analisa data diolah dengan menggunakan sistem komputerisasi, 

kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan analisa univariat untuk 

menjelaskan/mendeskripsikan variabel penelitian, untuk memperoleh 

karakteristik dari masing-masing variabel. Hasil penelitian ditampilkan dalam 

bentuk tendensi sentral yaitu mean, median, standar deviasi, nilai maksimum 

dan nilai minimum. Pembacaan persentase data sesuai dengan teori Ali 

(2001) yang menyatakan bahwa: 

0  = Tidak ada responden 

< 25% = Sebagian kecil responden 

< 50% = Kurang dari setengah responden 

50%  = Setengah responden 

> 50% = Lebih dari setengah responden 

> 75% = Sebagian besar responden 

> 90% = Hampir seluruh responden 
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> 99% = Seluruh responden  

 

2. Analisa Bivariat 

Pengujian hipotesa untuk mengambil keputusan tentang apakah hipotesa 

yang diajukan cukup meyakinkan untuk ditolak atau diterima dengan 

menggunakan General Linear Model (GLM) Repeated Measures design. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

BAB V ini menguraikan hasil pengumpulan data tentang pengaruh pelatihan 

pemberian obat terhadap perilaku perawat dalam penerapan prinsip sepuluh benar 

pemberian obat di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Pengumpulan data 

dilakukan pada tanggal 21 Februari sampai 23 Maret 2013 terhadap perawat di 

ruang rawat inap Arafah, Marwa, Zam-zam dan Shafa; Rumah Sakit Islam Ibnu 

Sina Padang. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 15 orang yang 

memenuhi kriteria inklusi. Penyajian hasil penelitian terdiri dari analisis univariat 

dan bivariat yang sebelumnya dilakukan analisis dengan menggunakan perangkat 

komputer. Adapun secara lengkap hasil penelitian disajikan sebagai berikut: 

 

A. Analisis Univariat 

1. Gambaran Karakteristik Perawat 

2. Pengetahuan Perawat Sebelum dan Sesudah Pelatihan Pemberian 

Obat 

3. Sikap Perawat Sebelum dan Sesudah Pelatihan Pemberian Obat 

4. Tindakan Perawat Sebelum dan Sesudah Pelatihan Pemberian Obat 

B. Analisa Bivariat 

1. Pengaruh Pelatihan Pemberian Obat Terhadap Perubahan 

Pengetahuan Perawat Dalam Penerapan Prinsip Sepuluh Benar 

Pemberian Obat 

2. Pengaruh Pelatihan Pemberian Obat Terhadap Perubahan Sikap 

Perawat Dalam Penerapan Prinsip Sepuluh Benar Pemberian Obat 
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3. Pengaruh Pelatihan Pemberian Obat Terhadap Perubahan 

Tindakan Perawat Dalam Penerapan Prinsip Sepuluh Benar 

Pemberian Obat 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

BAB VI ini menguraikan pembahasan hasil penelitian yang meliputi 

interpretasi dan diskusi hasil penelitian yang ditulis terkait dengan tujuan 

penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh pelatihan pemberian obat terhadap 

perilaku perawat dalam penerapan prinsip sepuluh benar pemberian obat. Berikut 

ini pembahasan hasil penelitian. 

 

A. Pengetahuan Perawat Sebelum dan Sesudah Pelatihan Pemberian Obat 

B. Sikap Perawat Sebelum dan Sesudah Pelatihan Pemberian Obat 

C. Tindakan Perawat Sebelum dan Sesudah Pelatihan Pemberian Obat 

D. Pengaruh Pelatihan Pemberian Obat Terhadap Perubahan Pengetahuan 

Perawat Dalam Penerapan Prinsip Sepuluh Benar Pemberian Obat Di 

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang 

E. Pengaruh Pelatihan Pemberian Obat Terhadap Perubahan Sikap 

Perawat Dalam Penerapan Prinsip Sepuluh Benar Pemberian Obat Di 

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang 

F. Pengaruh Pelatihan Pemberian Obat Terhadap Perubahan Tindakan 

Perawat Dalam Penerapan Prinsip Sepuluh Benar Pemberian Obat Di 

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tedapat perubahan pengetahuan perawat sebelum dan sesudah pelatihan 

pemberian obat di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang (nilai rata-rata pretes 

34,33, postes 1 37,87 dan 42,27 pada postes 2). 

2. Terdapat perubahan sikap perawat sebelum dan sesudah pelatihan pemberian 

obat di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang (nilai rata-rata pretes 48,07, 

postes 1 49,47 dan 45,27 pada postes 2). 

3. Terdapat perubahan tindakan perawat sebelum dan sesudah pelatihan 

pemberian obat di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang (nilai rata-rata pretes 

26,50, postes 1 32,32 dan 31,70 pada postes 2). 

4. Terdapat pengaruh pelatihan pemberian obat terhadap perubahan pengetahuan 

perawat dalam penerapan prinsip sepuluh benar pemberian obat di Rumah 

Sakit Islam Ibnu Sina Padang (p = 0,000). 

5. Terdapat pengaruh pelatihan pemberian obat terhadap perubahan sikap 

perawat dalam penerapan prinsip sepuluh benar pemberian obat di Rumah 

Sakit Islam Ibnu Sina Padang (p = 0,000). 

6. Terdapat pengaruh pelatihan pemberian obat terhadap perubahan tindakan 

perawat dalam penerapan prinsip sepuluh benar pemberian obat di Rumah 

Sakit Islam Ibnu Sina Padang (p = 0,000). 

76 
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B. Saran 

Peneliti merekomendasikan kepada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang 

sebagai berikut:  

1. Kepada struktural Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang 

a) Pentingnya dukungan kebijakan organisasi berupa SK (Surat Keputusan), 

Standar Operational Procedure (SOP) pemberian obat dan lembar Daftar 

Obat (DO) yang baku, sehingga dapat digunakan oleh semua perawat di 

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Perlu kejelasan dalam uraian tugas 

tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap persiapan obat, 

pemberian sampai dengan pendokumentasian pemberian obat. 

b) Perlu adanya pengawasan (supervisi) yang kontinu terhadap penerapan 

prinsip sepuluh benar pemberian obat setelah disosialisasikan melalui 

pelatihan pemberian obat. 

c) Meningkatkan program pengembangan SDM melalui seminar, pelatihan 

atau workshop yang berkesinambungan dan pendidikan yang terkait 

dengan penerapan prinsip sepuluh benar pemberian obat ditunjang 

dengan ketersediaan fasilitas, seperti: troli obat, baki dan kom obat, 

gelang identitas atau kardex pasien dilengkapi dengan kebijakan Rumah 

Sakit (misalnya: berikan peringatan dengan warna yang mencolok untuk 

dua nama pasien yang sama dan kode tertentu untuk status alergi), 

washtofle (tempat cuci tangan di samping tempat menyiapkan obat), dan 

alat tulis (pena empat warna). 
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d) Melakukan studi banding ke Rumah Sakit yang sudah menerapkan 

prinsip sepuluh benar pemberian obat. 

e) Mulai mengoptimalkan pemakaian alat kesehatan yang disposable seperti 

jarum suntik hanya untuk satu kali pemakaian saja. 

f) Mencukupi stok obat atau menyediakan obat berbeda dengan fungsi yang 

sama, agar bila satu stok tidak ada, dapat diberikan obat lain dengan 

fungsi yang sama setelah mendapatkan order dari pemberi order (dokter) 

sehingga pemberian obat tidak tertunda atau terhenti. 

g) Menambah tenaga kerja profesional, agar beban kerja sesuai dengan 

porsi ruangan dan pelayanan dapat diberikan secara maksimal, khususnya 

dalam pemberian obat.  

2. Kepala Ruangan (Karu) dan Perawat 

a) Peserta pelatihan pemberian obat menyosialisasikan prinsip sepuluh 

benar pemberian obat di ruangannya melalui coatching (pembinaan). 

b) Menerapkan prinsip sepuluh benar pemberian obat sebagaimana telah 

disampaikan di dalam pelatihan pemberian obat.  

3. Akademis. 

a) Perlu penelitian yang lebih luas dengan jumlah responden yang lebih 

banyak di lokasi yang berbeda. 

b) Penelitian ini perlu diteruskan dengan instrumen yang baku agar terjadi 

perubahan yang signifikan terhadap perilaku perawat di masa depan, 

khususnya sikap perawat terhadap pemberian obat. 
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