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ABSTRAK 

 

Pemasangan infus atau terapi intravena adalah suatu tindakan pemberian cairan 

melalui intravena yang bertujuan untuk menyediakan air, elektrolit, dan nutrien 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemasangan infus dapat menggantikan 

air dan memperbaiki kekurangan cairan elektrolit serta merupakan suatu medium 

untuk pemberian obat secara intravena. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui 

pengaruh pendidikan keperawatan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap 

perawat tentang prinsip-prinsip pencegahan infeksi dalam melakukan tindakan 

keperawatan (pemasangan infus) di Puskesmas Penanggalan Kota Subulussalam 

Desain penelitian adalah penelitian quasi eksperimen dengan one group pretest 

and post test design. Populasi adalah seluruh perawat yang bekerja di Puskesmas 

Penanggalan Kota Subulussalam adalah 24 orang. Sampel menggunakan teknik 

total sampling sebanyak 24 orang. 

Hasil penelitian bahwa pengetahuan perawat tentang prinsip-prinsip pencegahan 

infeksi dalam melakukan tindakan keperawatan (pemasangan infus) sebelum 

dilakukan pendidikan keperawatan mayoritas terdapat pada kategori cukup yaitu 

12 orang (50,0%) dan sesudah dilakukan pendidikan keperawatan mayoritas 

terdapat pada kategori baik yaitu 18 orang (75,0%) sedangkan sikap perawat 

tentang prinsip-prinsip pencegahan infeksi dalam melakukan tindakan 

keperawatan (pemasangan infus) sebelum dilakukan pendidikan keperawatan 

mayoritas terdapat pada kategori negatif yaitu 18 orang (75,0%) dan sesudah 

dilakukan pendidikan keperawatan mayoritas terdapat pada kategori positif yaitu 

16 orang (66,7%). Uji Statistik di dapat ada pengaruh pendidikan keperawatan 

terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap perawat tentang prinsip-prinsip 

pencegahan infeksi dalam melakukan tindakan keperawatan (pemasangan infus) 

di Puskesmas Penanggalan Kota Subulussalam dengan nilai signifikan p = 0,000 

Disarankan bagi puskesmas dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan sikap perawat tentang prinsip-prinsip pencegahan infeksi dalam 

melakukan tindakan keperawatan (pemasangan infus) dengan pelatihan perawat 

dalam pemasangan infus 

 

Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, Perawat, Pemasangan Infus 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pelayanan keperawatan 

dilakukan dalam upaya 

meningkatkan derajat kesehatan, 

mencegah penyakit, penyembuhan, 

pemulihan, serta pemeliharaan 

tanggung jawab dan etika profesi 

keperawatan. Ciri utama pelayanan 

keperawatan didasari ilmu 

pengetahuan dengan menggunakan 

metode pemecahan masalah yaitu 

proses keperawatan yang meliputi 

pengkajian (assesment), diagnosa 

keperawatan (nursing diagnosis), 

perencanaan (planning), pelaksanaan 

(implementation) dan evaluasi 

(evaluation). Salah satu tindakan 

invasif yang paling sering dilakukan 

di rumah sakit/puskesmas adalah 

pemasangan infus (Firdaus, 2016). 

Pemasangan infus atau terapi 

intravena adalah suatu tindakan 

pemberian cairan melalui intravena 

yang bertujuan untuk menyediakan 

air, elektrolit, dan nutrien untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Pemasangan infus dapat 

menggantikan air dan memperbaiki 

kekurangan cairan elektrolit serta 

merupakan suatu medium untuk 

pemberian obat secara intravena 

(Smeltzer & Bare, 2010). 

Pemberian terapi infus 

diinstruksikan oleh dokter tetapi 

perawat yang bertanggung jawab 

pada pemberian serta 

mempertahankan terapi tersebut pada 

pasien. Jumlah pasien yang 

mendapatkan terapi infus 

diperkirakan sekitar 25 juta pasien 

per tahun di Inggris, dan mereka 

telah dipasang berbagai bentuk alat 

akses intravena selama perawatannya 

(Wayunah, 2013).  

Pemasangan infus 

berdasarkan rekomendasi dari 

Infuction Nursing Standar of 

Practice dapat dipertahankan selama 

72 jam  setelah pemasangan infus 

sedangkan dari The Center of 

Disease Control (CDC) 

menganjurkan bahwa infus harus 

dipindahkan setiap 72-96 jam. 

Mempertahankan suatu infus 

intravena yang sedang yang sedang 

terpasang merupakan tugas perawat 

yang menuntut pengetahuan serta 

keterampilan tentang pemasangan 

dan perawatan infus (Irawan, 2015). 

Faktor yang paling dominan 

menimbulkan infeksi melalui 

pemasangan infus (kejadian plebitis) 

adalah pengetahuan dan sikap 

perawat pada saat melaksanakan 

pemasangan infus tidak 

melaksanakan tindakan sesuai 

dengan standar operasional prosedur 

maupun kurangnya pelaksanaan 

universal precaution. Perawat harus 

memiliki pengetahuan dan 

kompetensi mengenai protokol 

pelaksanaan dan implementasi untuk 

mencegah terjadinya komplikasi 

karena pengetahuan atau kognitif 

merupakan domain yang sangat 

penting dalam mambentuk tindakan 

seseorang. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan 

seseorang adalah tingkat 

pendidikannya (Mada, 2013) 

Pemberian terapi infus 

diinstruksikan oleh dokter tetapi 

perawat yang bertanggung jawab 

pada pemberian serta 

mempertahankan terapi tersebut pada 

pasien. Oleh karena itu, dalam 

melakukan tugasnya tersebut, 

perawat harus memiliki pengetahuan 

yang berkaitan dengan pengkajian, 

perencanaan, implementasi, dan 
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evaluasi dalam perawatan terapi 

infus. Perawat harus memiliki 

komitmen dalam memberikan terapi 

infus yang aman, efektif dalam 

pembiayaan, serta melakukan 

perawatan infus yang berkualitas 

(Alexander, 2010). 

Perawat yang akan 

melakukan pemasangan atau 

pemberian terapi infus harus 

memiliki pengetahuan yang meliputi 

konsep dasar terapi infus, anatomi 

fisiologi akses vaskuler; farmakologi 

cairan dan obat intravena; komplikasi 

lokal dan sistemik; prinsip 

pengendalian infeksi; penggunaan 

peralatan terapi infus; prosedur 

pemasangan infus; perawatan infus; 

pencegahan komplikasi dan 

pengelolaan komplikasi. 

Pengetahuan ini harus diaplikasikan 

dalam sikap saat perawat melakukan 

pemasangan dan perawatan infus 

(Wayunah, 2013).  

Pengetahuan dan sikap 

perawat tentang pemasangan dan 

perawatan infus menjadi faktor yang 

penting dalam pencegahan 

komplikasi plebitis dan 

ketidaknyamanan pasien. Kurangnya 

pengetahuan perawat tentang prinsip 

dan prosedur pemasangan infus akan 

menimbulkan ketidakpatuhan dalam 

pelaksanaan tindakan sesuai prosedur 

sehingga meningkatkan risiko 

kesalahan yang mengakibatkan 

komplikasi dan ketidaknyamanan 

(Wayunah, 2013) 

Penelitian Qurratul (2016) bahwa 

tingkat pengetahuan perawat 

sebagian besar dalam kategori baik 

(80%), sikap perawat sebagian besar 

mempunyai kategori baik (53,3%). 

Ada hubungan antara tingkat 

pengetahuan dan penerapan SPO 

pemasangan infus. Ada hubungan 

antara sikap dan penerapan SPO 

pemasangan infus. 

Berdasarkan studi 

pendahuluan di Puskesmas 

Penanggalan Kota Subulussalam ini 

memiliki 25 perawat dengan tingkat 

pendidikan yaitu S1 Keperawatan 2 

orang, DIII Keperawatan 20 orang 

dan SPK 2 orang. Hasil pengamatan 

yang dilakukan terhadap 10 perawat 

pelaksana di Puskesmas 

Penanggalan, 8 diantaranya 

menunjukan sikap kurang perhatian 

terhadap usaha pencegahan infeksi 

dalam melakukan tindakan 

keperawatan (pemasangan infus) 

terutama tingkat kepatuhan cuci 

tangan, kebanyakan perawat selalu 

cuci tangan setelah melakukan 

tindakan, tetapi mereka jarang 

melakukan cuci tangan sebelum 

melakukan tindakan, mereka merasa 

tanganya tidak kotor, dan kurang 

praktis, kurang memperhatikan 

tahapan SOP pemasangan infus, 

sikap perawat dalam melakukan 

tindakan keperawatan memasang 

infus kurang perhatian terhadap 

prinsip steril, kurangnya ketrampilan 

perawat dalam hal pemasangan infus 

karena jarang melakukan tindakan 

pemasangan infus, perawatan infus 

pada pasien yang terpasang infus 

masih kurang mendapat perhatian, 

dan perawat kurang memberikan 

informasi pada pasien dan keluarga 

tentang mengatur posisi yang baik 

saat pasien terpasang infus sehingga 

berpengaruh terhadap prinsip-prinsip 

pencegahan infeksi dalam melakukan 

tindakan keperawatan (pemasangan 

infus). Berdasarkan latar belakang, 

penulis tertarik meneliti tentang 

pengaruh pendidikan keperawatan 

terhadap peningkatan pengetahuan 

dan sikap perawat tentang prinsip-
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prinsip pencegahan infeksi dalam 

melakukan tindakan keperawatan 

(pemasangan infus) di Puskesmas 

Penanggalan Kota Subulussalam. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang 

diatas maka rumusan masalah pada 

penelitian ini apakah ada pengaruh 

pendidikan keperawatan terhadap 

peningkatan pengetahuan dan sikap 

perawat tentang prinsip-prinsip 

pencegahan infeksi dalam melakukan 

tindakan keperawatan (pemasangan 

infus) di Puskesmas Penanggalan 

Kota Subulussalam ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh pendidikan keperawatan 

terhadap peningkatan pengetahuan 

dan sikap perawat tentang prinsip-

prinsip pencegahan infeksi dalam 

melakukan tindakan keperawatan 

(pemasangan infus) di Puskesmas 

Penanggalan Kota Subulussalam. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui gambaran 

pengetahuan perawat tentang 

prinsip-prinsip pencegahan 

infeksi dalam melakukan 

tindakan keperawatan 

(pemasangan infus) sebelum dan 

sesudah dilakukan pendidikan 

keperawatan di Puskesmas 

Penanggalan Kota Subulussalam 

2. Untuk mengetahui gambaran 

sikap perawat tentang prinsip-

prinsip pencegahan infeksi 

dalam melakukan tindakan 

keperawatan (pemasangan infus) 

sebelum dan sesudah dilakukan 

pendidikan keperawatan di 

Puskesmas Penanggalan Kota 

Subulussalam 

3. Untuk mengetahui pengaruh 

pendidikan keperawatan 

terhadap peningkatan 

pengetahuan dan sikap perawat 

tentang prinsip-prinsip 

pencegahan infeksi dalam 

melakukan tindakan 

keperawatan (pemasangan infus) 

di Puskesmas Penanggalan Kota 

Subulussalam 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1.   Desain Penelitian  

Desain penelitian ini adalah 

penelitian quasi eksperimen dengan 

one group pretest and post test 

design yaitu dilakukannya pretest 

terlebih dahulu sebelum diberikan 

intervensi kepada responden yang 

kemudian setelah diberi intervensi 

lalu dilakukan post test. Disebut 

quasi eksperimen dengan one group 

pretest and post test design karena 

penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkapkan hubungan sebab 

akibat dengan cara melibatkan satu 

kelompok subjek yang telah 

ditentukan, kelompok subjek 

diobeservasi sebelum dilakukan 

intervensi, kemudian diobservasi lagi 

setelah intervensi (Nursalam, 2013). 

 

2.2.  Populasi, Sampel dan 

Tehnik Sampling 

Populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian (Arikunto, 2013). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh perawat yang bekerja di 

Puskesmas Penanggalan Kota 

Subulussalam adalah 24 orang. 

 Menurut Arikunto (2013), 

sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Sampel 
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penelitian ini adalah seluruh perawat 

yang bekerja di Puskesmas 

Penanggalan Kota Subulussalam 

adalah 24 orang. 

Pada penelitian ini 

pengambilan sampel dilakukan 

dengan menggunakan metode total 

sampling yang berarti pengambilan 

sampel dilakukan dengan 

menjadikan seluruh jumlah populasi 

menjadi sampel penelitian ini. 

Responden yang akan dijadikan 

sampel adalah perawat yang bersedia 

dijadikan sampel penelitian dan 

sesuai dengan kriteria sampel yang 

sudah ditetapkan (Notoatmodjo, 

2010). Kriteria inklusi sampel yang 

digunakan adalah :  

1. Perawat yang bersedia untuk 

dijadikan sebagai responden dan 

menandatangani informed 

consent.  

2. Perawat yang tidak sedang cuti  

3. Perawat yang melakukan tindakan 

pemasangan dan perawatan infus 

di Puskesmas Penanggalan Kota 

Subulussalam.  

4. Perawat yang diberikan 

wewenang untuk pemasangan dan 

perawatan infus di Puskesmas 

Penanggalan Kota Subulussalam 

merupakan perawat pelaksana, 

bukan perawat yang sedang dalam 

masa percobaan (new staff). 

  

2.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian 

dilaksanakan di Puskesmas 

Penanggalan Kota Subulussalam. 

Adapun alasan dilaksanakan 

penelitian ini karena berdasarkan 

survei awal peneliti masih ada 

perawat yang kurang memahami 

tentang prinsip-prinsip pencegahan 

infeksi dalam melakukan tindakan 

keperawatan (pemasangan infus) dan 

belum pernah dilakukan penelitian 

tentang pengetahuan dan sikap 

perawat tentang prinsip-prinsip 

pencegahan infeksi dalam melakukan 

tindakan keperawatan (pemasangan 

infus) di Puskesmas Penanggalan 

Kota Subulussalam. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Desember 2016 s/d Agustus 2017 

 

2.4.  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah 

suatu proses pendekatan kepada 

subjek dan proses pengumpulan 

karakteristik subjek yang diperlukan 

dalam suatu penelitian (Nursalam, 

2013). Langkah-langkah 

pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Tahapan persiapan 

Pengumpulan data ini dimulai 

setelah mendapatkan ijin untuk 

melakukan penelitian oleh kepala 

Puskesmas Penanggalan Kota 

Subulussalam 

2. Tahap persetujuan responden 

Peneliti memberikan penjelasan 

tentang tujuan penelitian ini, 

responden yang bersedia 

mengikuti penelitian 

membubuhkan tanda tangan pada 

format informed consent yang 

telah disediakan sebagai bukti 

kesediaan. Setelah responden 

membubuhkan tanda tangan pada 

lembar informed consent, peneliti 

memberikan lembar angket 

kuesioner dan menjelaskan agar 

diisi oleh responden kemudian 

diserahkan pada peneliti 

3. Tahap pengisian kuesioner pre 

test 

Pengumpulan data dilakukan 

sendiri oleh peneliti dengan cara 

melakukan pendampingan secara 

langsung saat pengisian lembar 
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kuesioner. Sehingga apabila ada 

responden yang kurang jelas 

peneliti dapat memberikan 

penjelasan secara langsung. 

Setelah perawat bersedia menjadi 

responden, kemudian peneliti 

memberikan kuesioner pre test 

pengetahuan dan sikap perawat 

tentang prinsip-prinsip 

pencegahan infeksi dalam 

melakukan tindakan keperawatan 

(pemasangan infus) sebelum 

dilakukan pendidikan 

keperawatan 

4. Pendidikan Keperawatan 

Setelah pre test perawat diberikan 

pendidikan keperawatan dengan 

media power point. Pendidikan 

keperawatan dilakukan terhadap 

responden yang memenuhi 

kriteria dikumpulkan menjadi 

satu, sampai jumlah responden 

yang dibutuhkan terpenuhi 

5. Pengisian kuesioner post test 

Pengisian kuesioner post test 

pengetahuan dan sikap perawat 

tentang prinsip-prinsip 

pencegahan infeksi dalam 

melakukan tindakan keperawatan 

(pemasangan infus) sesudah 

dilakukan pendidikan 

keperawatan, peneliti lakukan 

setelah dilakukan pendidikan 

keperawatan di Puskesmas 

Penanggalan.  

 

2.5.  Metode Pengukuran Data 

2.5.1.  Pengetahuan  

Variabel pengetahuan 

perawat tentang prinsip-prinsip 

pencegahan infeksi pemasangan 

infus diukur kuesioner sebanyak 10 

pernyataan dengan memberikan skor.  

Jika jawaban responden salah maka 

diberi skor 0, jika jawaban responden 

benar diberi skor 1. Kemudian data 

yang telah ditabulasi dianalisa 

dengan cara melakukan 

pengkategorian adalah sebagai 

berikut: 

1. Baik  : Apabila 

jawaban responden >75% dengan 

skor 9-10  

2. Cukup  : Apabila 

jawaban responden 60 – 75% 

dengan skor 7-8  

3. Kurang  : Apabila 

jawaban responden <60 % dengan 

skor 0-6      

 

2.5.2.  Sikap  

Variabel sikap perawat 

tentang prinsip-prinsip pencegahan 

infeksi pemasangan infus penilaian 

dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner sebanyak 10 pernyataan. 

Kemudian data yang telah ditabulasi 

dianalisa dengan cara kriteria 

menggunakan skala likert yaitu : 

Skala likert pada pertanyaan positif 

dengan skor : 

a. Pernyataan  yang menyatakan 

sangat setuju (SS) : skor 4 

b. Pernyataan yang menyatakan 

setuju (S)  : skor 3 

c. Pernyataan yang menyatakan 

tidak setuju (TS) : skor 2 

d. Pernyataan yang menyatakan 

sangat tidak setuju (STS) : skor 1 

e. Skala likert pada pertanyaan 

negatif dengan skor : 

f. Pernyataan yang menyatakan 

sangat tidak setuju (STS) : skor 4 

g. Pernyataan yang menyatakan 

tidak setuju (TS) : skor 3 

h. Pernyataan yang menyatakan 

setuju (S) : skor 2 

i. Pernyataan yang menyatakan 

sangat setuju (SS) : skor 1 

Untuk masing-masing sub variabel 

dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus : 
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P  =  Rentang kelas 

                 Banyak kelas 

 

Keterangan : 

P =  nilai yang dicari 

R =  rentang (skor tertinggi – 

skor terendah) 

BK =  banyak kelas 

 

P  =  40-10 

                   2 

P  = 15 

Kemudian data yang telah ditabulasi 

dianalisa dengan cara melakukan 

pengkategorian adalah sebagai 

berikut: 

1) Positif  : Apabila 

responden menjawab dengan 

skor  26-40 

2) Negatif : Apabila 

responden menjawab dengan 

skor 10-25 

 

2.6.  Uji Validitas dan Reliabilitas  

2.6.1.  Uji Validitas  

Uji validitas adalah suatu 

indeks yang menunjukkan alat ukur 

itu benar-benar mengukur apa yang 

diukur. Uji validitas dilakukan untuk 

mengukur sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam 

mengukur suatu data. Untuk 

mengetahui validitas instrumen 

penelitian digunakan analisis item, 

yaitu mengkorelasikan skor setiap 

pertanyaan dengan skor total yang 

merupakan jumlah skor setiap 

pertanyaan (Hastono, 2014).  

Validitas masing-masing butir 

pertanyaan dapat dilihat pada  

masing-masing butir pertanyaan 

dengan ketentuan jika nilai corrected 

item-total correlation > r tabel, maka 

dinyatakan valid atau sebaliknya. 

Nilai r tabel dalam penelitian ini 

untuk sampel pengujian 20 perawat 

yang bekerja di Puskesmas Jontor 

Kecamatan Penanggalan Kota 

Subulussalam pada bulan Maret 2017 

adalah 0,444 pada α = 5%. 

 

2.6.2.  Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas adalah 

merupakan indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan. Reliabilitas (tingkat 

kepercayaan) dari pertanyaan yaitu 

merujuk pada pengertian apakah 

sebuah instrument dapat mengukur 

sesuatu yang diukur secara konsisten 

dari waktu kewaktu. Jika alat ukur 

tersebut dapat dipergunakan secara 

konsisten maka alat ukur tersebut 

dapat dinyatakan sebagai alat ukur 

yang reliabel. Metode yang 

digunakan dalam uji reliabilitas 

adalah metode Cronbach Alpha, 

yaitu menganalisis reliabilitas alat 

ukur dari satu kali pengukuran, 

dengan ketentuan jika Cronbach 

Alpha > 0,60 maka dinyatakan 

reliabel, dan jika nilai uji Cronbach 

Alpha yang diperoleh < 0,60 maka 

dinyatakan tidak reliabel (Hastono, 

2014) 
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2.6.3.  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

2.6.3.1. Pengetahuan perawat tentang prinsip-prinsip pencegahan infeksi 

dalam melakukan tindakan keperawatan (pemasangan infus) 

Hasil uji validitas dan reabilitas kuesioner tentang pengetahuan perawat 

tentang prinsip-prinsip pencegahan infeksi dalam melakukan tindakan 

keperawatan (pemasangan infus) sebanyak 20 orang di Puskesmas Jontor 

Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam pada bulan Maret 2017. 

 

 

Tabel  2.1. Uji Validitas dan Reabilitas tentang Pengetahuan 

No r hitung r tabel nilai cronbach alpha 

 

Pertanyaan_1 0,941 0,444 0,895 

Pertanyaan_2 0,942 0,444 0,893 

Pertanyaan_3 0,510 0,444 0,921 

Pertanyaan_4 0,642 0,444 0,915 

Pertanyaan_5 0,842 0,444 0,902 

Pertanyaan_6 0,718 0,444 0,913 

Pertanyaan_7 0,941 0,444 0,895 

Pertanyaan_8 0,809 0,444 0,904 

Pertanyaan_9 0,510 0,444 0,921 

Pertanyaan_10 0,642 0,444 0,915 

 

Kriteria Validitas instrument penelitian tentang yaitu jika r hitung > r tabel 

maka butir instrument dinyatakan valid, jika r hitung < r tabel maka butir 

instrument dinyatakan tidak valid. Berdasarkan uji validitas kuesioner diperoleh 

hasil bahwa seluruh butir soal dalam kuesioner yang digunakan valid karena 

mempunyai nilai r hitung > 0,444. Output reliabilitas dengan teknik Cronbach 

Alpha. Dapat diketahui nilai Cronbach Alpha untuk variabel pengetahuan perawat 

tentang prinsip-prinsip pencegahan infeksi dalam melakukan tindakan 

keperawatan (pemasangan infus) sebesar 0,917 instrument penelitian adalah 

reliabel. 

 

2.6.3.2. Sikap perawat tentang prinsip-prinsip pencegahan infeksi dalam 

melakukan tindakan keperawatan (pemasangan infus) 

Hasil uji validitas dan reabilitas kuesioner tentang sikap perawat tentang 

prinsip-prinsip pencegahan infeksi dalam melakukan tindakan keperawatan 

(pemasangan infus) sebanyak 20 orang di Puskesmas Jontor Kecamatan 

Penanggalan Kota Subulussalam pada bulan Maret 2017 

 

Tabel  2.2. Uji Validitas dan Reabilitas tentang Sikap 

No r hitung r tabel nilai cronbach alpha 

 

Pertanyaan_1 0,987 0,444 0,960 

Pertanyaan_2 0,964 0,444 0,961 

Pertanyaan_3 0,856 0,444 0,966 

Pertanyaan_4 0,987 0,444 0,960 

Pertanyaan_5 0,669 0,444 0,973 

Pertanyaan_6 0,900 0,444 0,964 

Pertanyaan_7 0,887 0,444 0,965 
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Pertanyaan_8 0,793 0,444 0,969 

Pertanyaan_9 0,888 0,444 0,965 

Pertanyaan_10 0,888 0,444 0,965 

 

Kriteria Validitas instrument 

penelitian tentang yaitu jika r hitung 

> r tabel maka butir instrument 

dinyatakan valid, jika r hitung < r 

tabel maka butir instrument 

dinyatakan tidak valid. Berdasarkan 

uji validitas kuesioner diperoleh hasil 

bahwa seluruh butir soal dalam 

kuesioner yang digunakan valid 

karena mempunyai nilai r hitung > 

0,444. Output reliabilitas dengan 

teknik Cronbach Alpha. Dapat 

diketahui nilai Cronbach Alpha 

untuk variabel sikap perawat tentang 

prinsip-prinsip pencegahan infeksi 

dalam melakukan tindakan 

keperawatan (pemasangan infus) 

sebesar 0,968 instrument penelitian 

adalah reliabel. 

 

2.7.  Etika Penelitian 

Secara umum prinsip etika 

penelitian atau pengumpulan data 

dapat dibedakan menjadi tiga bagian 

yaitu prinsip manfaat, prinsip 

menghargai hak-hak subjek dan 

prinsip keadilan (Nursalam, 2013). 

Dalam penelitian ini untuk 

mendapatkan data dilakukan dengan 

menekannkan etika yang mengacu 

pada : 

1. Lembar persetujuan menjadi 

responden (inform consent) 

lembar persetujuan diberikan 

kepada subjek yang akan diteliti 

Peneliti menjelaskan maksud dan 

tujuan peneltian, jika calon 

responden bersedia untuk diteliti, 

maka mereka harus mengisi 

lembar persetujuan tersebut, 

namun apabila responden 

menolak untuk diteliti maka 

peneliti tidak boleh memaksakan 

dan tetap menghormati hak-hak 

responden 

2. Tanpa nama (Anonimity) 

Untuk menjaga kerahasiaan 

responden maka peneliti tidak 

mencantumkan nama responden 

pada lembar persetujuan data 

(lembar kuesioner) cukup dengan 

memberikan kode pada masing-

masing lembar kuesioner tersebut. 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Kerahasiaan informasi tersebut 

dijamin oleh peneliti karena hanya 

kelompok data tertentu saja yang 

akan disajikan atau dilaporkan 

sebagai hasil riset atau hasil dari 

penelitian. 

 

2.8.  Analisis Data 

Menurut Arikunto (2013), analisa 

data diolah menggunakan 

komputerisasi dengan langkah-

langkah mengambil data yaitu : 

1. Proses editing dilakukan dengan 

memeriksa kelengkapan jawaban 

kuesioner dengan tujuan agar 

data memberikan hasil yang 

menggambarkan masalah yang 

diteliti. 

2. Proses coding pada langkah ini 

penulis melakukan pemberian 

kode pada variabel-variabel 

yang diteliti, misalnya nama 

responden dirubah menjadi 

nomor. 

3. Proses processing  

a. Data entry, yakni jawaban-

jawaban dari masing-masing 

responden yang masih dalam 

bentuk kode (angka atau 

huruf) dimasukan ke dalam 

program komputer yang 

digunakan untuk entry data 

peneliti yaitu program SPSS 

20  for Windows. 

b. Proses Cleaning dengan 

memeriksa semua data dari 

setiap sumber data atau 

responden yang telah selesai 



10 
 

 
 

dimasukan (input) untuk 

melihat kemungkinan adanya 

kesalahan-kesalahan kode, 

ketidaklengkapan dan 

selanjutnya dilakukan 

pembetulan atau koreksi. 

 

2.8.1. Univariat 

Univariat bertujuan untuk 

menjelaskan setiap variabel 

penelitian. Pada umumnya dalam 

analisis ini hanya menghasilkan 

distribusi frekuensi dan presentase 

dari tiap variabel. 

 

2.8.2. Bivariat 

Analisis data bivariat yaitu 

untuk mengetahui pengetahuan dan 

sikap perawat tentang prinsip-prinsip 

pencegahan infeksi dalam melakukan 

tindakan keperawatan (pemasangan 

infus) terhadap sebelum dan sesudah 

pendidikan keperawatan digunakan 

uji-t pada batas kemaknaan 

perhitungan statistik p-value (0,05). 

Apabila hasil perhitungan 

menunjukkan nilai p-value < (0,05) 

maka dikatakan (Ho) ditolak, artinya 

kedua variabel secara statistik 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

3.1  Hasil Penelitian 

3.1.1. Gambaran Lokasi Penelitian 

Puskesmas Penanggalan berada di 

Kota Subulussalam yang mempunyai 

6 desa wilayah kerja meliputi Desa 

Penanggalan Induk, Desa 

Penanggalan Barat, Desa 

Penanggalan Timur, Desa Dasan 

Raja. Desa Lae Motong, Desa Lae 

Bersih. Dengan jumlah penduduk 

8641 jiwa. Jumlah pegawai 

Puskesmas Penanggalan sebanyak 49 

orang terdiri dari tenaga dokter 

umum 2 oeang, dokter gigi 1 orang, 

apoteker 1 orang, S1 Keperawatan 2 

orang, SKM 1 orang, DIII 

Keperawatan 20 orang. DIII 

Kebidanan 2 orang, DIII Farmasi 2 

orang, AKG 1 orang, Analisa 2 

orang, SPK 2 orang, SMA 2 orang, 

pekarya 2 orang.  

 

3.1.2. Analisis Univariat 

3.1.2.1. Karakteristik Perawat 

1. Umur 

Tabel 3.1. Distribusi Frekuensi Umur Perawat di Puskesmas Penanggalan 

Kota Subulussalam Tahun 2017 

 

No. Umur Frekuensi Persentase (%) 

1. 20-35 tahun 10 41,7 

2. 36-45 tahun 6 25,0 

3. 46-55 tahun 8 33,3 

 Jumlah 24 100,0 

 

Berdasarkan tabel 3.1. bahwa umur perawat mayoritas terdapat pada 

kategori 20-35 tahun yaitu 10 orang (41,7%) dan minoritas pada kategori 36-45 

tahun yaitu 6 orang (25,0%). 
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2. Jenis Kelamin 

Tabel 3.2. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Perawat di Puskesmas 

Penanggalan Kota Subulussalam Tahun 2017 

 

No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

1. Laki-laki 5 20,8 

2. Perempuan 19 79,2 

 Jumlah 24  100,0 

 

Berdasarkan tabel 3.2. bahwa jenis kelamin perawat mayoritas terdapat pada 

kategori perempuan yaitu 19 orang (79,2%) dan minoritas pada kategori laki-laki 

yaitu 5 orang (20,8%). 

 

3. Pendidikan 

Tabel 3.3. Distribusi Frekuensi Pendidikan Perawat di Puskesmas 

Penanggalan Kota Subulussalam Tahun 2017 

No. Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

1. SPK 2 8,3 

2. D3 Keperawatan 20 83,4 

3. S1 Keperawatan 2 8,3 

 Jumlah 24 100,0 

 

Berdasarkan tabel 3.3. bahwa pendidikan perawat mayoritas terdapat pada 

kategori D3 Keperawatan yaitu 20 orang (83,4%) serta minoritas pada kategori 

SPK dan S1 Keperawatan yaitu 2 orang (8,3%). 

 

4. Lama Bekerja 

Tabel 3.4. Distribusi Frekuensi Lama Bekerja Perawat di Puskesmas 

Penanggalan Kota Subulussalam Tahun 2017 

No. Lama Bekerja Frekuensi Persentase (%) 

1. < 5 tahun 5 20,8 

2. 6-10 tahun 11 45,8 

3. > 11 tahun 8 33,4 

 Jumlah 24  100,0 

 

Berdasarkan tabel 3.4. bahwa lama bekerja perawat mayoritas terdapat pada 

kategori 6-10 tahun yaitu 11 orang (45,8%) dan minoritas pada kategori < 5 tahun 

yaitu 5 orang (20,8%). 
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3.1.2.2. Gambaran Pengetahuan Perawat Sebelum Dilakukan Pendidikan 

Keperawatan 

1. Gambaran Pengetahuan Perawat tentang Prinsip-Prinsip Pencegahan 

Infeksi Dalam Melakukan Tindakan Keperawatan (Pemasangan Infus) 

Sebelum Dilakukan Pendidikan Keperawatan 

 

Tabel 3.5. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Perawat tentang Prinsip-

Prinsip Pencegahan Infeksi Dalam Melakukan Tindakan 

Keperawatan (Pemasangan Infus) Sebelum Dilakukan 

Pendidikan Keperawatan di Puskesmas Penanggalan Kota 

Subulussalam Tahun 2017 

No. Pengetahuan Perawat 

Sebelum Dilakukan 

Pendidikan Keperawatan 

Frekuensi Persentase (%) 

1. Baik 8 33,3 

2. Cukup 12 50,0 

3. Kurang 4 16,7 

 Jumlah 24  100,0 

 

Berdasarkan tabel 3.5. bahwa pengetahuan perawat tentang prinsip-prinsip 

pencegahan infeksi dalam melakukan tindakan keperawatan (pemasangan infus) 

sebelum dilakukan pendidikan keperawatan mayoritas terdapat pada kategori 

cukup yaitu 12 orang (50,0%) dan minoritas pada kategori kurang yaitu 4 orang 

(16,7%). 

 

2. Gambaran Jawaban Pengetahuan Perawat tentang Prinsip-Prinsip 

Pencegahan Infeksi Dalam Melakukan Tindakan Keperawatan 

(Pemasangan Infus) Sebelum Dilakukan Pendidikan Keperawatan 

Tabel 3.6. Distribusi Frekuensi Jawaban Pengetahuan Perawat tentang 

Prinsip-Prinsip Pencegahan Infeksi Dalam Melakukan Tindakan 

Keperawatan (Pemasangan Infus) Sebelum Dilakukan 

Pendidikan Keperawatan di Puskesmas Penanggalan Kota 

Subulussalam Tahun 2017 

No Materi Benar Salah 

f % f % 

1. Indikasi pemasangan infus 20 83,3 4 16,7 

2. Definisi pemasangan infus 18 75,0 6 25,0 

3. Kondisi apa saja yang menyebabkan 

dilakukannya pemasangan infus pada pasien 

16 66,7 8 33,3 

4. Komplikasi dari pemasangan infus 13 54,2 11 45,8 

5. Yang benar dalam tindakan keperawatan 14 58,3 10 41,7 

6. Yang benar tentang pemilihan kanula untuk 

infus perifer 

20 83,3 4 16,7 

7. Kecuali perawatan terhadap infus 18 75,0 6 25,0 

8. Ukuran gauge kanula yang biasanya 

digunakan pada orang dewasa 

15 62,5 9 37,5 

9. Kapankah dilakukan pemasangan infus pada 

ekstrimitas bawah 

16 66,7 8 33,3 

10. Prosedur yang salah setelah pemasangan 

infus 

17 70,8 7 29,2 
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 Berdasarkan tabel 3.6. bahwa jawaban pengetahuan perawat tentang 

prinsip-prinsip pencegahan infeksi dalam melakukan tindakan keperawatan 

(pemasangan infus) sebelum dilakukan pendidikan keperawatan mayoritas 

menjawab benar tentang indikasi pemasangan infus, yang benar tentang pemilihan 

kanula untuk infus perifer yaitu 20 orang (83,3%) dan mayoritas menjawab salah 

tentang komplikasi dari pemasangan infus yaitu 11 orang (45,8%). 

 

3. Gambaran Sikap Perawat tentang Prinsip-Prinsip Pencegahan Infeksi 

Dalam Melakukan Tindakan Keperawatan (Pemasangan Infus) Sebelum 

Dilakukan Pendidikan Keperawatan 

 

Tabel 3.7. Distribusi Frekuensi Sikap Perawat tentang Prinsip-Prinsip 

Pencegahan Infeksi Dalam Melakukan Tindakan Keperawatan 

(Pemasangan Infus) Sebelum Dilakukan Pendidikan 

Keperawatan di Puskesmas Penanggalan Kota Subulussalam 

Tahun 2017 

 

No. Sikap Perawat Sebelum 

Dilakukan Pendidikan 

Keperawatan 

Frekuensi Persentase (%) 

1. Positif 6 25,0 

2. Negatif 18 75,0 

 Jumlah 24 100,0 

 

Berdasarkan tabel 3.7. bahwa sikap perawat tentang prinsip-prinsip pencegahan 

infeksi dalam melakukan tindakan keperawatan (pemasangan infus) sebelum 

dilakukan pendidikan keperawatan mayoritas terdapat pada kategori negatif yaitu 

18 orang (75,0%) dan minoritas pada kategori positif yaitu 6 orang (25,0%). 

 

4. Gambaran Jawaban Sikap Perawat tentang Prinsip-Prinsip Pencegahan 

Infeksi Dalam Melakukan Tindakan Keperawatan (Pemasangan Infus) 

Sebelum Dilakukan Pendidikan Keperawatan 

Tabel 3.8. Distribusi Frekuensi Jawaban Sikap Perawat tentang Prinsip-

Prinsip Pencegahan Infeksi Dalam Melakukan Tindakan 

Keperawatan (Pemasangan Infus) Sebelum Dilakukan 

Pendidikan Keperawatan di Puskesmas Penanggalan Kota 

Subulussalam Tahun 2017 

No Pernyataan Sangat 

tidak 

setuju 

Tidak 

setuju 

Setuju Sangat 

setuju 

f % f % f % f % 

1. Sebelum pemasangan infus sebaiknya 

perawat memperkenalkan diri 

3 12,5 6 25,0 7 29,2 8 33,3 

2. Perawat mencuci tangan sebelum dan 

sesudah pemasangan infus 

5 20,8 7 29,2 6 25,0 6 25,0 

3. Perawat harus menyiapkan peralatan 

pemasangan infus sebelum melakukan 

indakan keperawatan pemasangan 

infus 

6 25,0 6 25,0 4 16,7 8 33,3 
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4. Perawat harus dapat menyambungkan 

cairan infus dengan infus set (periksa 

jangan ada udara pada infus set). 

12 50,0 8 33,3 2 8,3 2 8,3 

5. Perawat melakukan torniket 

(pembebatan) pada daerah proksimal 

dari vena perifer sampai tekanan 60-80 

mmHg 

12 50,0 4 16,7 3 12,5 5 20,8 

6. Perawat melakukan identifikasi vena 

perifer 

15 62,5 4 16,7 0 0 5 20,8 

7. Perawat melakukan desinfeksi dengan 

alkohol 70% 

14 58,3 2 8,3 3 12,5 5 20,8 

8. Perawat melakukan insersi iv cath 

pada vena perifer dengan sudut 30-

450, setelah keluar darah pada ujung iv 

cath, tarik sedikit jarum(mandrain) 

pada iv cath, dorong iv catheter 

sampai ujung iv cath, dan ditekan 

ujung iv catheter dengan 1 jari 

15 62,5 3 12,5 4 16,7 2 8,3 

9. Perawat monitoring kelancaran infus 

(tetesan, bengkak atau tidaknya tempat 

insersi). 

12 50,0 3 12,5 3 12,5 6 25,0 

10. Perawat mencatat waktu, tanggal 

pemasangan dan ukuran IV kateter 

14 58,3 2 8,3 4 16,7 4 16,7 

  

 Dari tabel 3.8. diatas jawaban sikap perawat tentang prinsip-prinsip 

pencegahan infeksi dalam melakukan tindakan keperawatan (pemasangan infus) 

sebelum dilakukan pendidikan keperawatan mayoritas menjawab sangat tidak 

setuju tentang perawat melakukan identifikasi vena perifer, perawat melakukan 

insersi iv cath pada vena perifer dengan sudut 30-450, setelah keluar darah pada 

ujung iv cath, tarik sedikit jarum (mandrain) pada iv cath, dorong iv catheter 

sampai ujung iv cath, dan ditekan ujung iv catheter dengan 1 jari yaitu 15 orang 

(62,5%), mayoritas menjawab tidak setuju tentang perawat harus dapat 

menyambungkan cairan infus dengan infus set (periksa jangan ada udara pada 

infus set) yaitu 8 orang (33,3%), mayoritas menjawab setuju tentang sebelum 

pemasangan infus sebaiknya perawat memperkenalkan diri yaitu 7 orang (29,2%) 

serta mayoritas menjawab sangat setuju tentang sebelum pemasangan infus 

sebaiknya perawat memperkenalkan diri, perawat harus menyiapkan peralatan 

pemasangan infus sebelum melakukan indakan keperawatan pemasangan infus 

yaitu 8 orang (33,3%). 
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3.1.2.3. Gambaran Pengetahuan Perawat Sesudah Dilakukan Pendidikan 

Keperawatan 

 

1. Gambaran Pengetahuan Perawat tentang Prinsip-Prinsip Pencegahan 

Infeksi Dalam Melakukan Tindakan Keperawatan (Pemasangan Infus) 

Sesudah Dilakukan Pendidikan Keperawatan 

Tabel 3.9. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Perawat tentang Prinsip-

Prinsip Pencegahan Infeksi Dalam Melakukan Tindakan 

Keperawatan (Pemasangan Infus) Sesudah Dilakukan Pendidikan 

Keperawatan di Puskesmas Penanggalan Kota Subulussalam 

Tahun 2017 

No. Pengetahuan Perawat Sesudah 

Dilakukan Pendidikan 

Keperawatan 

Frekuensi Persentase (%) 

1. Baik 18 75,0 

2. Cukup 3 12,5 

3. Kurang 3 12,5 

 Jumlah 24          100,0 

 

Berdasarkan tabel 3.9. bahwa pengetahuan perawat tentang prinsip-prinsip 

pencegahan infeksi dalam melakukan tindakan keperawatan (pemasangan infus) 

sesudah dilakukan pendidikan keperawatan mayoritas terdapat pada kategori baik 

yaitu 18 orang (75,0%) serta minoritas pada kategori cukup dan kurang yaitu 3 

orang (12,5%). 

 

2. Gambaran Jawaban Pengetahuan Perawat tentang Prinsip-Prinsip 

Pencegahan Infeksi Dalam Melakukan Tindakan Keperawatan 

(Pemasangan Infus) Sesudah Dilakukan Pendidikan Keperawatan 

Tabel 3.10. Distribusi Frekuensi Jawaban Pengetahuan Perawat tentang 

Prinsip-Prinsip Pencegahan Infeksi Dalam Melakukan Tindakan 

Keperawatan (Pemasangan Infus) Sesudah Dilakukan 

Pendidikan Keperawatan di Puskesmas Penanggalan Kota 

Subulussalam Tahun 2017 

No Materi Benar Salah 

f % f % 

1. Indikasi pemasangan infus 23 95,8 1 4,2 

2. Definisi pemasangan infus 22 91,7 2 8,3 

3. Kondisi apa saja yang menyebabkan 

dilakukannya pemasangan infus pada pasien 

21 87,5 3 12,5 

4. Komplikasi dari pemasangan infus 20 83,3 4 16,7 

5. Yang benar dalam tindakan keperawatan 19 79,2 5 20,8 

6. Yang benar tentang pemilihan kanula untuk 

infus perifer 

23 95,8 1 4,2 

7. Kecuali perawatan terhadap infus 21 87,5 3 12,5 

8. Ukuran gauge kanula yang biasanya 

digunakan pada orang dewasa 

19 79,2 5 20,8 

9. Kapankah dilakukan pemasangan infus pada 

ekstrimitas bawah 

21 87,5 3 12,5 

10. Prosedur yang salah setelah pemasangan 

infus 

20 83,3 4 16,7 
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 Berdasarkan tabel 3.10. bahwa jawaban pengetahuan perawat tentang 

prinsip-prinsip pencegahan infeksi dalam melakukan tindakan keperawatan 

(pemasangan infus) sesudah dilakukan pendidikan keperawatan mayoritas 

menjawab benar tentang indikasi pemasangan infus yang benar tentang indikasi 

pemasangan infus yaitu 23 orang (95,8%) dan mayoritas menjawab salah tentang 

yang benar dalam tindakan keperawatan, ukuran gauge kanula yang biasanya 

digunakan pada orang dewasa yaitu 5 orang (20,8%). 

 

3. Gambaran Sikap Perawat tentang Prinsip-Prinsip Pencegahan Infeksi 

Dalam Melakukan Tindakan Keperawatan (Pemasangan Infus) Sesudah 

Dilakukan Pendidikan Keperawatan 

 

Tabel 3.11. Distribusi Frekuensi Sikap Perawat tentang Prinsip-Prinsip 

Pencegahan Infeksi Dalam Melakukan Tindakan Keperawatan 

(Pemasangan Infus) Sesudah Dilakukan Pendidikan 

Keperawatan di Puskesmas Penanggalan Kota Subulussalam 

Tahun 2017 

 

No. Sikap Perawat Sesudah 

Dilakukan Pendidikan 

Keperawatan 

Frekuensi Persentase (%) 

1. Positif       16           66,7 

2. Negatif         8           33,3 

 Jumlah       24          100,0 

 

Berdasarkan tabel 3.11. bahwa sikap perawat tentang prinsip-prinsip pencegahan 

infeksi dalam melakukan tindakan keperawatan (pemasangan infus) sesudah 

dilakukan pendidikan keperawatan mayoritas terdapat pada kategori positif yaitu 

16 orang (66,7%) dan minoritas pada kategori negatif yaitu 8 orang (33,3%). 

 

4. Gambaran Jawaban Sikap Perawat tentang Prinsip-Prinsip Pencegahan 

Infeksi Dalam Melakukan Tindakan Keperawatan (Pemasangan Infus) 

Sesudah Dilakukan Pendidikan Keperawatan 

Tabel 3.12. Distribusi Frekuensi Jawaban Sikap Perawat tentang Prinsip-

Prinsip Pencegahan Infeksi Dalam Melakukan Tindakan 

Keperawatasn (Pemasangan Infus) Sesudah Dilakukan 

Pendidikan Keperawatan di Puskesmas Penanggalan Kota 

Subulussalam Tahun 2017 

No Pernyataan Sangat 

tidak 

setuju 

Tidak 

setuju 

Setuju Sangat 

setuju 

f % f % f % f % 

1. Sebelum pemasangan infus sebaiknya 

perawat memperkenalkan diri 

2 8,3 2 8,3 6 25,0 14 58,3 

2. Perawat mencuci tangan sebelum dan 

sesudah pemasangan infus 

1 4,2 5 20,8 4 16,7 14 58,3 

3. Perawat harus menyiapkan peralatan 

pemasangan infus sebelum melakukan 

indakan keperawatan pemasangan 

3 12,5 2 8,3 5 20,8 14 58,3 
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infus 

4. Perawat harus dapat menyambungkan 

cairan infus dengan infus set (periksa 

jangan ada udara pada infus set). 

4 16,7 6 25,0 3 12,5 11 45,8 

5. Perawat melakukan torniket 

(pembebatan) pada daerah proksimal 

dari vena perifer sampai tekanan 60-

80 mmHg 

7 29,2 2 8,3 1 4,2 14 58,3 

6. Perawat melakukan identifikasi vena 

perifer 

3 12,5 1 4,2 3 12,5 17 70,8 

7. Perawat melakukan desinfeksi dengan 

alkohol 70% 

4 16,7 0 0 4 16,7 16 66,7 

8. Perawat melakukan insersi iv cath 

pada vena perifer dengan sudut 30-

450, setelah keluar darah pada ujung iv 

cath, tarik sedikit jarum(mandrain) 

pada iv cath, dorong iv catheter 

sampai ujung iv cath, dan ditekan 

ujung iv catheter dengan 1 jari 

3 12,5 1 4,2 1 4,2 19 79,2 

9. Perawat monitoring kelancaran infus 

(tetesan, bengkak atau tidaknya tempat 

insersi). 

4 16,7 2 8,3 3 12,5 15 62,5 

10. Perawat mencatat waktu, tanggal 

pemasangan dan ukuran IV kateter 

7 29,2 2 8,3 4 16,7 11 45,8 

  

Dari tabel 3.12. bahwa jawaban sikap perawat tentang prinsip-prinsip pencegahan 

infeksi dalam melakukan tindakan keperawatan (pemasangan infus) sesudah 

dilakukan pendidikan keperawatan mayoritas menjawab sangat tidak setuju 

tentang perawat melakukan torniket (pembebatan) pada daerah proksimal dari 

vena perifer sampai tekanan 60-80 mmHg, perawat mencatat waktu, tanggal 

pemasangan dan ukuran IV kateter yaitu 7 orang (29,3%), mayoritas menjawab 

tidak setuju tentang perawat harus dapat menyambungkan cairan infus dengan 

infus set (periksa jangan ada udara pada infus set) yaitu 6 orang (25,0%), 

mayoritas menjawab setuju tentang sebelum pemasangan infus sebaiknya perawat 

memperkenalkan diri yaitu 6 orang (25,0%) serta mayoritas menjawab sangat 

setuju tentang perawat melakukan insersi iv cath pada vena perifer dengan sudut 

30-450, setelah keluar darah pada ujung iv cath, tarik sedikit jarum(mandrain) 

pada iv cath, dorong iv catheter sampai ujung iv cath, dan ditekan ujung iv 

catheter dengan 1 jari yaitu 19 orang (79,2%). 
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3.1.3. Analisis Bivariat 

3.1.3.1. Pengaruh Pendidikan Keperawatan Terhadap Peningkatan 

Pengetahuan Perawat Tentang Prinsip-Prinsip Pencegahan Infeksi 

Dalam Melakukan Tindakan Keperawatan (Pemasangan Infus)  

Tabel 3.13. Perbandingan Rerata Nilai Pengetahuan Sebelum dan Sesudah 

Pendidikan Keperawatan Terhadap Peningkatan Pengetahuan 

Perawat Tentang Prinsip-Prinsip Pencegahan Infeksi Dalam 

Melakukan Tindakan Keperawatan (Pemasangan Infus) di 

Puskesmas Penanggalan Kota Subulussalam Tahun 2017 

 Means t Mean 

Difference 

Sig. (2-tailed) 

Pengetahuan perawat 

sebelum dilakukan 

pendidikan keperawatan 

6,96 15,958 6,958 0,000 

Pengetahuan perawat 

sesudah dilakukan 

pendidikan keperawatan 

8,71 27,110 8,708 0,000 

 

Berdasarkan tabel 3.13. bahwa pengetahuan perawat sebelum dilakukan 

pendidikan keperawatan dengan means 6,96, nilai t yaitu 15,958 dan nilai mean 

6,958 sedangkan pengetahuan perawat sesudah dilakukan pendidikan keperawatan 

dengan means 8,71, nilai t yaitu 27,110 dan nilai mean 8,708. Berdasarkan nilai 

signifikan 0,000 berarti ada pengaruh pendidikan keperawatan terhadap 

peningkatan pengetahuan perawat tentang prinsip-prinsip pencegahan infeksi 

dalam melakukan tindakan keperawatan (pemasangan infus) di Puskesmas 

Penanggalan Kota Subulussalam Tahun 2017. 

 

3.1.3.2. Pengaruh Pendidikan Keperawatan Terhadap Peningkatan Sikap 

Perawat Tentang Prinsip-Prinsip Pencegahan Infeksi Dalam 

Melakukan Tindakan Keperawatan (Pemasangan Infus)  

Tabel 3.14. Perbandingan Rerata Nilai Sikap Sebelum dan Sesudah 

Pendidikan Keperawatan Terhadap Peningkatan Sikap Perawat 

Tentang Prinsip-Prinsip Pencegahan Infeksi Dalam Melakukan 

Tindakan Keperawatan (Pemasangan Infus) di Puskesmas 

Penanggalan Kota Subulussalam Tahun 2017 

 

 Means t Mean 

Difference 

Sig. (2-tailed) 

Sikap perawat sebelum 

dilakukan pendidikan 

keperawatan 

21,25 13,437 21,250 0,000 

Sikap perawat sesudah 

dilakukan pendidikan 

keperawatan 

31,92 22,841 31,917 0,000 

 

Berdasarkan tabel 3.15. bahwa sikap perawat sebelum dilakukan pendidikan 

keperawatan dengan means 21,25, nilai t yaitu 13,437 dan nilai mean 21,250 

sedangkan sikap perawat sesudah dilakukan pendidikan keperawatan dengan 

means 31,92, nilai t yaitu 22,841 dan nilai mean 31,917. Berdasarkan nilai 

signifikan 0,000 berarti ada pengaruh pendidikan keperawatan terhadap 
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peningkatan sikap perawat tentang prinsip-prinsip pencegahan infeksi dalam 

melakukan tindakan keperawatan (pemasangan infus) di Puskesmas Penanggalan 

Kota Subulussalam Tahun 2017. 

 

3.2.  Pembahasan 

3.2.1. Pengetahuan Perawat Tentang Prinsip-Prinsip Pencegahan Infeksi 

Dalam Melakukan Tindakan Keperawatan (Pemasangan Infus) 

Sebelum dan Sesudah Dilakukan Pendidikan Keperawatan 

 

Hasil penelitian bahwa 

pengetahuan perawat tentang prinsip-

prinsip pencegahan infeksi dalam 

melakukan tindakan keperawatan 

(pemasangan infus) sebelum 

dilakukan pendidikan keperawatan 

mayoritas terdapat pada kategori 

cukup yaitu 12 orang (50,0%) dan 

baik yaitu 8 orang (33,3%), kurang 

yaitu 4 orang (16,7%) sedangkan 

pengetahuan perawat tentang prinsip-

prinsip pencegahan infeksi dalam 

melakukan tindakan keperawatan 

(pemasangan infus) sesudah 

dilakukan pendidikan keperawatan 

mayoritas terdapat pada kategori baik 

yaitu 18 orang (75,0%) dan cukup 

yaitu 3 orang (12,5%), kurang yaitu 3 

orang (12,5%).  

Pada penelitian ini bahwa jawaban 

pengetahuan perawat tentang prinsip-

prinsip pencegahan infeksi dalam 

melakukan tindakan keperawatan 

(pemasangan infus) sebelum 

dilakukan pendidikan keperawatan 

mayoritas menjawab benar tentang 

indikasi pemasangan infus, yang 

benar tentang pemilihan kanula 

untuk infus perifer yaitu 20 orang 

(83,3%) dan mayoritas menjawab 

salah tentang komplikasi dari 

pemasangan infus yaitu 11 orang 

(45,8%). Sedangkan jawaban 

pengetahuan perawat tentang prinsip-

prinsip pencegahan infeksi dalam 

melakukan tindakan keperawatan 

(pemasangan infus) sesudah 

dilakukan pendidikan keperawatan 

mayoritas menjawab benar tentang 

indikasi pemasangan infus yang 

benar tentang indikasi pemasangan 

infus yaitu 23 orang (95,8%) dan 

mayoritas menjawab salah tentang 

yang benar dalam tindakan 

keperawatan, ukuran gauge kanula 

yang biasanya digunakan pada orang 

dewasa yaitu 5 orang (20,8%). 

Penelitian Marlin (2013) menyatakan 

bahwa tindakan seseorang 

dipengaruhi oleh pengetahuan yang 

ia miliki, sehingga seorang perawat 

yang memiliki tingkat pengetahuan 

yang baik tentang infeksi nosokomial 

diharapkan dapat melakukan 

tindakan keperawatan dengan 

memperhatikan kebersihan serta 

kesterilannya 

Pengetahuan merupakan dasar untuk 

mengerjakan sesuatu atau bertindak 

serta terkait dengan pengalaman dan 

pendidikan. Pengetahuan yang baik 

sangat mungkin sampai pada 

penerapan di lapangan sehingga 

pengetahuan dapat berhubungan 

dengan penerapan SPO pemasangan 

infus. Pengetahuan dapat diperoleh 

melalui proses belajar, secara 

terstruktur dengan pendidikan dan 

pelatihan (Muhammad, 2014) 

Pemberian terapi infus diinstruksikan 

oleh dokter tetapi perawat yang 

bertanggung jawab pada pemberian 

serta mempertahankan terapi tersebut 

pada pasien. Oleh karena itu, dalam 

melakukan tugasnya tersebut, 

perawat harus memiliki pengetahuan 

yang berkaitan dengan pengkajian, 

perencanaan, implementasi, dan 

evaluasi dalam perawatan terapi 

infus. Perawat harus memiliki 

komitmen dalam memberikan terapi 

infus yang aman, efektif dalam 
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pembiayaan, serta melakukan 

perawatan infus yang berkualitas 

(Alexander, 2010). 

Pasien yang mendapat terapi infus 

harus mendapatkan pelayanan yang 

profesional. Oleh karena itu, pasien 

harus mendapatkan pelayanan 

keperawatan yang dibutuhkan serta 

mendapatkan informasi yang aktual 

dan menyeluruh tentang segala 

sesuatu yang berkaitan dengan terapi, 

sehingga pasien akan terhindar dari 

komplikasi akut maupun kronis 

(Wayunah, 2013) 

Seorang perawat idealnya harus 

memiliki dasar pengetahuan tentang 

berbagai teori yang berkaitan dengan 

terapi infus. Hal ini akan 

mempengaruhi dalam perilakunya, 

terutama tentang prinsip-prinsip yang 

berkaitan dengan protokol 

pelaksanaan serta implementasi 

untuk pencegahan komplikasi. 

Perawat harus memiliki pengetahuan 

mendalam tentang prinsip-prinsip 

teknik aseptik, stabilitas, 

penyimpanan, pelabelan, interaksi, 

dosis dan perhitungan dan peralatan 

yang tepat sehingga dapat 

memberikan terapi infus dengan 

aman kepada pasien. Pengetahuan 

merupakan salah satu aspek penting 

yang harus dimiliki oleh seorang 

perawat karena dapat mempengaruhi 

keterampilan tertentu (Muhammad, 

2014) 

Asumsi peneliti bahwa ada 

pengetahuan perawat tentang prinsip-

prinsip pencegahan infeksi dalam 

melakukan tindakan keperawatan 

(pemasangan infus) sebelum 

dilakukan pendidikan keperawatan 

mayoritas terdapat pada kategori 

cukup sedangkan pengetahuan 

perawat tentang prinsip-prinsip 

pencegahan infeksi dalam melakukan 

tindakan keperawatan (pemasangan 

infus) sesudah dilakukan pendidikan 

keperawatan mayoritas terdapat pada 

kategori baik. Perawat harus 

memiliki pengetahuan yang baik 

dalam tindakan keperawatan 

(pemasangan infus) oleh karena itu 

sebaiknya perawat meningkatkan 

pengetahuan salah satunya melalui 

pendidikan kesehatan. Pengetahuan 

perawat tentang terapi infus dengan 

kejadian plebitis dan kenyamanan 

pasien. Sehingga perawat perlu untuk 

meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan tentang pemasangan 

dan perawatan infus serta 

meningkatkan ketaatan perawat 

dalam melak-sanakan prosedur 

sesuai SOP. Perawat yang memiliki 

pengetahuan rendah tentang terapi 

infus meningkatkan risiko 

melakukan tindakan yang dapat 

menimbulkan plebitis dan ketidak-

nyamanan. 

 

3.2.2. Pengaruh Pendidikan  

Keperawatan Terhadap 

Peningkatan Pengetahuan 

Perawat Tentang Prinsip-

Prinsip Pencegahan Infeksi 

Dalam Melakukan 

Tindakan Keperawatan 

(Pemasangan Infus)  

Hasil penelitian bahwa 

pengetahuan perawat sebelum 

dilakukan pendidikan keperawatan 

dengan means 6,96, nilai t yaitu 

15,958 dan nilai mean 6,958 

sedangkan pengetahuan perawat 

sesudah dilakukan pendidikan 

keperawatan dengan means 8,71, 

nilai t yaitu 27,110 dan nilai mean 

8,708. Berdasarkan nilai signifikan 

0,000 berarti ada pengaruh 

pendidikan keperawatan terhadap 

peningkatan pengetahuan perawat 

tentang prinsip-prinsip pencegahan 

infeksi dalam melakukan tindakan 

keperawatan (pemasangan infus) di 

Puskesmas Penanggalan Kota 

Subulussalam Tahun 2017 

Pasien yang mendapat terapi 

infus harus mendapatkan pelayanan 

yang profesional. Oleh karena itu, 
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pasien harus mendapatkan pelayanan 

keperawatan yang dibutuhkan serta 

mendapatkan informasi yang aktual 

dan menyeluruh tentang segala 

sesuatu yang berkaitan dengan terapi, 

sehingga pasien akan terhindar dari 

komplikasi akut maupun kronis. 

Banyak faktor yang mempengaruhi 

terjadinya plebitis, diantaranya 

kepatuhan perawat dalam 

menerapkan prosedur tindakan sesuai 

dengan SOP. Kepatuhan merupakan 

wujud dari suatu tindakan yang 

sudah menjadi perilaku. Salah satu 

aspek yang mempengaruhi perilaku 

seseorang adalah pengetahuan (Lina, 

2013) 

Faktor yang paling dominan 

menimbulkan infeksi melalui 

pemasangan infus (kejadian plebitis) 

adalah pengetahuan dan sikap 

perawat pada saat melaksanakan 

pemasangan infus tidak 

melaksanakan tindakan sesuai 

dengan standar operasional prosedur 

maupun kurangnya pelaksanaan 

universal precaution. Perawat harus 

memiliki pengetahuan dan 

kompetensi mengenai protokol 

pelaksanaan dan implementasi untuk 

mencegah terjadinya komplikasi 

karena pengetahuan atau kognitif 

merupakan domain yang sangat 

penting dalam mambentuk tindakan 

seseorang. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan 

seseorang adalah tingkat 

pendidikannya (Mada, 2013) 

Perawat yang akan 

melakukan pemasangan atau 

pemberian terapi infus harus 

memiliki pengetahuan yang meliputi 

konsep dasar terapi infus, anatomi 

fisiologi akses vaskuler; farmakologi 

cairan dan obat intravena; komplikasi 

lokal dan sistemik; prinsip 

pengendalian infeksi; penggunaan 

peralatan terapi infus; prosedur 

pemasangan infus; perawatan infus; 

pencegahan komplikasi; dan 

pengelolaan komplikasi. 

Pengetahuan ini harus diaplikasikan 

dalam perilaku saat perawat 

melakukan pemasangan dan 

perawatan infus (Lina, 2013) 

Asumsi peneliti bahwa ada 

pengaruh pengetahuan perawat 

tentang prinsip-prinsip pencegahan 

infeksi dalam melakukan tindakan 

keperawatan (pemasangan infus) 

sebelum dan sesudah dilakukan 

pendidikan keperawatan. 

Pengetahuan perawat yang baik 

dalam penanganan pada pasien di 

puskesmas. Dalam pemasangan infus 

dibutuhkan orang-orang yang sudah 

terlatih, sebagian besar yang 

melakukan tindakan pemasangan 

infus di puskesmas adalah seorang 

perawat tapi atas perintah seorang 

dokter maka diperlukan pendidikan 

keperawatan dalam meningkatkan 

pengetahuan perawat tentang prinsip-

prinsip pencegahan infeksi dalam 

melakukan tindakan keperawatan 

(pemasangan infus). 

 

3.2.3. Sikap Perawat Tentang 

Prinsip-Prinsip Pencegahan 

Infeksi Dalam Melakukan 

Tindakan Keperawatan 

(Pemasangan Infus) Sebelum dan 

Sesudah Dilakukan Pendidikan 

Keperawatan 

Hasil penelitian bahwa sikap 

perawat tentang prinsip-prinsip 

pencegahan infeksi dalam melakukan 

tindakan keperawatan (pemasangan 

infus) sebelum dilakukan pendidikan 

keperawatan mayoritas terdapat pada 

kategori negatif yaitu 18 orang 

(75,0%) dan positif 6 orang (25,0%) 

sedangkan sikap perawat tentang 

prinsip-prinsip pencegahan infeksi 

dalam melakukan tindakan 

keperawatan (pemasangan infus) 

sesudah dilakukan pendidikan 

keperawatan mayoritas terdapat pada 

kategori positif yaitu 16 orang 
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(66,7%) dan negatif yaitu 8 orang 

(33,3%) 

Pada penelitian ini bahwa 

jawaban sikap perawat tentang 

prinsip-prinsip pencegahan infeksi 

dalam melakukan tindakan 

keperawatan (pemasangan infus) 

sebelum dilakukan pendidikan 

keperawatan mayoritas menjawab 

sangat tidak setuju tentang perawat 

melakukan identifikasi vena perifer, 

perawat melakukan insersi iv cath 

pada vena perifer dengan sudut 30-

450, setelah keluar darah pada ujung 

iv cath, tarik sedikit jarum 

(mandrain) pada iv cath, dorong iv 

catheter sampai ujung iv cath, dan 

ditekan ujung iv catheter dengan 1 

jari yaitu 15 orang (62,5%), 

mayoritas menjawab tidak setuju 

tentang perawat harus dapat 

menyambungkan cairan infus dengan 

infus set (periksa jangan ada udara 

pada infus set) yaitu 8 orang 

(33,3%), mayoritas menjawab setuju 

tentang sebelum pemasangan infus 

sebaiknya perawat memperkenalkan 

diri yaitu 7 orang (29,2%) serta 

mayoritas menjawab sangat setuju 

tentang sebelum pemasangan infus 

sebaiknya perawat memperkenalkan 

diri, perawat harus menyiapkan 

peralatan pemasangan infus sebelum 

melakukan indakan keperawatan 

pemasangan infus yaitu 8 orang 

(33,3%). 

Pada penelitian ini bahwa 

jawaban sikap perawat tentang 

prinsip-prinsip pencegahan infeksi 

dalam melakukan tindakan 

keperawatan (pemasangan infus) 

sesudah dilakukan pendidikan 

keperawatan mayoritas menjawab 

sangat tidak setuju tentang perawat 

melakukan torniket (pembebatan) 

pada daerah proksimal dari vena 

perifer sampai tekanan 60-80 mmHg, 

perawat mencatat waktu, tanggal 

pemasangan dan ukuran IV kateter 

yaitu 7 orang (29,3%), mayoritas 

menjawab tidak setuju tentang 

perawat harus dapat 

menyambungkan cairan infus dengan 

infus set (periksa jangan ada udara 

pada infus set) yaitu 6 orang 

(25,0%), mayoritas menjawab setuju 

tentang sebelum pemasangan infus 

sebaiknya perawat memperkenalkan 

diri yaitu 6 orang (25,0%) serta 

mayoritas menjawab sangat setuju 

tentang perawat melakukan insersi iv 

cath pada vena perifer dengan sudut 

30-450, setelah keluar darah pada 

ujung iv cath, tarik sedikit 

jarum(mandrain) pada iv cath, 

dorong iv catheter sampai ujung iv 

cath, dan ditekan ujung iv catheter 

dengan 1 jari yaitu 19 orang (79,2%). 

Penelitian Sri tahun 2014 

menyatakan bahwa banyak 

responden yang bersikap positif atau 

menerima penggantian posisi infus 

karena telah mendapatkan 

pemahaman yang lebih baik tentang 

berbagai hal tentang terapi infus. 

Sikap positif responden dapat 

dipengaruhi salah satunya dari 

tingkat pendidikan responden yang 

sebagian besar adalah SMA dan 

kematangan responden juga dapat 

mempengaruhi responden dalam 

menyikapi setiap informasi yang 

telah diberikan oleh orang yang 

dianggap penting yaitu perawat yang 

dianggap lebih mengetahui 

pentingnya penggantian posisi infus 

bagi diri responden. Hal ini akan 

mendasari sikap responden untuk 

memilih hal yang dianggap lebih 

penting dan utama yaitu mengurangi 

risiko terjadi komplikasi dan rasa 

sakit yang lebih besar atau 

penyakitnya bertambah parah jika 

tidak dilakukan penggantian infus 

Sikap adalah suatu bentuk 

evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap 

seseorang terhadap suatu obyek 

adalah perasaan mendukung atau 

memihak (favourable) maupun 

perasaan tidak mendukung atau 
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memihak (unfavourable) pada obyek 

tersebut. Sikap perawat terhadap 

pemasangan infus muncul dari 

berbagai bentuk penilaian yang 

banyak didapatkan dari pengalaman 

(Muhammad, 2014) 

Perawat sebagai tenaga ujung 

tombak dan berhubungan langsung 

dengan pasien selama 24 jam, harus 

dapat mengaktualisasikan diri secara 

fisik, emosional, dan spiritual untuk 

merawat orang yang mengalami 

penyakit kritis Asuhan keperawatan 

khususnya di puskesmas 

membutuhan kemampuan untuk 

menyesuaikan situasi kritis dengan 

kecepatan dan ketepatan yang tidak 

selalu dibutuhkan pada situasi 

keperawatan lain. Perawat harus 

dapat mengambil sikap yang tepat 

berkenaan dengan kondisi pasien, 

demikian halnya dengan pemasangan 

infus (Muhammad, 2014). 

Terapi infus sebagai salah satu 

tindakan invasif memerlukan 

keterampilan yang cukup saat 

melakukan pemasangannya. Akibat 

prosedur pemasangan yang kurang 

tepat, posisi yang salah, kegagalan 

saat menginsersi vena, serta 

ketidakstabilan dalam memasang 

fiksasi, semua hal tersebut dapat 

menimbulkan ketidaknyamanan bagi 

pasien. Selain itu, pemberian terapi 

infus juga dapat menimbulkan 

komplikasi plebitis. Penyebab 

plebitis yang paling sering adalah 

karena ketidaksesuaian ukuran 

kateter dan pemilihan lokasi vena, 

jenis cairan, kurang aseptik saat 

pemasangan, dan waktu kanulasi 

yang lama. Sikap perawat tentang 

pemasangan dan perawatan infus 

menjadi faktor yang penting dalam 

pencegahan komplikasi plebitis dan 

ketidaknyamanan pasien. Kurangnya 

pengetahuan perawat tentang prinsip 

dan prosedur pemasangan infus akan 

menimbulkan ketidakpatuhan dalam 

pelaksanaan tindakan sesuai prosedur 

sehingga meningkatkan risiko 

kesalahan yang mengakibatkan 

komplikasi dan ketidaknyamanan 

(Wayunah, 2013) 

Asumsi peneliti bahwa sikap 

perawat tentang prinsip-prinsip 

pencegahan infeksi dalam melakukan 

tindakan keperawatan (pemasangan 

infus) sebelum dilakukan pendidikan 

keperawatan mayoritas terdapat pada 

kategori negatif sedangkan sikap 

perawat tentang prinsip-prinsip 

pencegahan infeksi dalam melakukan 

tindakan keperawatan (pemasangan 

infus) sesudah dilakukan pendidikan 

keperawatan mayoritas terdapat pada 

kategori positif. Sikap perawat yang 

positif dapat melaksanakan tindakan 

keperawatan (pemasangan infus).  

Sikap perawat diperoleh dari 

pengetahuan perawat. Semakin baik 

sikap yang dimiliki maka 

pelaksanaan perawatan infus akan 

lebih baik, demikian pula sebaliknya. 

Meskipun nilai korelasi rendah, sikap 

perawat sangat berpengaruh terhadap 

tindakan perawatan infus dengan 

terjadinya plebitis. Sikap seseorang 

akan mempengaruhi tindakannya 

dalam hal ini berupa melakukan 

perawatan infus. Namun demikian, 

suatu sikap belum secara otomatis 

terwujud dalam suatu bentuk 

tindakan. Perawat dalam pelaksanaan 

pemasangan infus sesuai dengan 

SOP berhubungan dengan angka 

kejadian flebitis. Jika perawat 

melakukan tindakan sesuai dengan 

prosedur dapat mengurangi 

komplikasi flebitis dan 

ketidaknyaman pasien. 

 

3.2.4. Pengaruh Pendidikan  

Keperawatan Terhadap 

Sikap Perawat Tentang 

Prinsip-Prinsip Pencegahan 

Infeksi Dalam Melakukan 

Tindakan Keperawatan 

(Pemasangan Infus)  
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Hasil penelitian bahwa sikap 

perawat sebelum dilakukan 

pendidikan keperawatan dengan 

means 21,25, nilai t yaitu 13,437 dan 

nilai mean 21,250 sedangkan sikap 

perawat sesudah dilakukan 

pendidikan keperawatan dengan 

means 31,92, nilai t yaitu 22,841 dan 

nilai mean 31,917. Berdasarkan nilai 

signifikan 0,000 berarti ada pengaruh 

pendidikan keperawatan terhadap 

peningkatan sikap perawat tentang 

prinsip-prinsip pencegahan infeksi 

dalam melakukan tindakan 

keperawatan (pemasangan infus) di 

Puskesmas Penanggalan Kota 

Subulussalam Tahun 2017 

Faktor yang paling dominan 

menimbulkan infeksi melalui 

pemasangan infus (kejadian plebitis) 

adalah sikap perawat pada saat 

melaksanakan pemasangan infus 

tidak melaksanakan tindakan sesuai 

dengan standar operasional prosedur 

maupun kurangnya pelaksanaan 

universal precaution. Perawat harus 

memiliki pengetahuan dan 

kompetensi mengenai protokol 

pelaksanaan dan implementasi untuk 

mencegah terjadinya komplikasi 

karena pengetahuan atau kognitif 

merupakan domain yang sangat 

penting dalam mambentuk tindakan 

seseorang. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan 

seseorang adalah tingkat 

pendidikannya (Marlin, 2013) 

Sikap perawat tentang 

pemasangan dan perawatan infus 

menjadi faktor yang penting dalam 

pencegahan komplikasi plebitis dan 

ketidaknyamanan pasien. Kurangnya 

sikap perawat tentang prinsip dan 

prosedur pemasangan infus akan 

menimbulkan ketidakpatuhan dalam 

pelaksanaan tindakan sesuai prosedur 

sehingga meningkatkan risiko 

kesalahan yang mengakibatkan 

komplikasi dan ketidaknyamanan 

(Wayunah, 2013). 

Asumsi peneliti bahwa ada 

pengaruh sikap perawat tentang 

prinsip-prinsip pencegahan infeksi 

dalam melakukan tindakan 

keperawatan (pemasangan infus) 

sebelum dan sesudah dilakukan 

pendidikan keperawatan. Sikap 

perawat berhubungan dengan tingkat 

pengetahuan. Semakin tinggi 

pengetahuan perawat maka semakin 

baik pula sikap perawat, demikian 

pula sebaliknya semakin buruk 

pengetahuan perawat maka semakin 

buruk pula sikap perawat. 

Pengetahuan yang kurang akan 

memberikan dampak yang negatif 

terhadap perawat, hal ini dapat 

menyebabkan pelayanan diberikan 

kurang baik. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian 

pengaruh pendidikan keperawatan 

terhadap peningkatan pengetahuan 

dan sikap perawat tentang prinsip-

prinsip pencegahan infeksi dalam 

melakukan tindakan keperawatan 

(pemasangan infus) di Puskesmas 

Penanggalan Kota Subulussalam 

Tahun 2017, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengetahuan perawat tentang 

prinsip-prinsip pencegahan 

infeksi dalam melakukan 

tindakan keperawatan 

(pemasangan infus) sebelum 

dilakukan pendidikan 

keperawatan mayoritas terdapat 

pada kategori cukup yaitu 12 

orang (50,0%) dan baik yaitu 8 

orang (33,3%), kurang yaitu 4 

orang (16,7%) sedangkan 

sesudah dilakukan pendidikan 

keperawatan mayoritas terdapat 

pada kategori baik yaitu 18 orang 

(75,0%) dan cukup yaitu 3 orang 

(12,5%), kurang yaitu 3 orang 

(12,5%).  
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2. Sikap perawat tentang prinsip-

prinsip pencegahan infeksi dalam 

melakukan tindakan keperawatan 

(pemasangan infus) sebelum 

dilakukan pendidikan 

keperawatan mayoritas terdapat 

pada kategori negatif yaitu 18 

orang (75,0%) dan positif 6 orang 

(25,0%) sedangkan sesudah 

dilakukan pendidikan 

keperawatan mayoritas terdapat 

pada kategori positif yaitu 16 

orang (66,7%) dan negatif yaitu 8 

orang (33,3%). 

3. Ada pengaruh pendidikan 

keperawatan terhadap 

peningkatan pengetahuan 

perawat tentang prinsip-prinsip 

pencegahan infeksi dalam 

melakukan tindakan keperawatan 

(pemasangan infus) dengan  nilai 

signifikan 0,000. 

4. Ada pengaruh pendidikan 

keperawatan terhadap sikap 

perawat tentang prinsip-prinsip 

pencegahan infeksi dalam 

melakukan tindakan keperawatan 

(pemasangan infus) dengan  nilai 

signifikan 0,000. 

 

4.2.  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, 

peneliti akan memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi Puskesmas Penanggalan 

Kota Subulussalam 

Sebagai bahan masukan bagi 

puskesmas dalam membuat 

kebijakan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan sikap perawat 

tentang prinsip-prinsip 

pencegahan infeksi dalam 

melakukan tindakan 

keperawatan (pemasangan infus) 

dengan pelatihan perawat dalam 

pemasangan infus 

2. Bagi Perawat 

Perawat hendaknya 

meningkatkan pengetahuan dan 

sikap tentang prinsip-prinsip 

pencegahan infeksi dalam 

melakukan tindakan 

keperawatan (pemasangan infus) 

dengan mengikuti pelatihan 

tentang pemasangan infus 

sehingga dapat memberikan 

asuhan keperawatan yang baik 

pada pasien 

3. Bagi Program Studi S-1 

Keperawatan Sekolah Tinggi 

Ilmu Kesehatan Binalita Sudama 

Istitusi keperawatan adalah dasar 

pembelajaran yang pertama 

untuk menciptakan sumber daya 

manusia yang kompeten, 

khususnya dalam hal 

pemasangan dan perawatan 

infus. Untuk itu pendidikan 

keparawatan harus membekali 

setiap perawat dengan 

kompetensi yang baik, sehingga 

perawat yang akan bekerja 

nantinya sudah terampil dalam 

memasang dan merawat infus 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memotivasi peneliti 

selanjutnya untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang 

faktor lain yang mempengaruhi 

atau yang berhubungan dengan 

pendidikan keperawatan 

terhadap peningkatan 

pengetahuan dan sikap perawat 

tentang prinsip-prinsip 

pencegahan infeksi dalam 

melakukan tindakan 

keperawatan (pemasangan infus) 
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