
BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Kepatuhan perawat dalam penerapan standar pelayanan 

keperawatan adalah sebagai salah satu ukuran keberhasilan pelayanan dan 

merupakan sasaran penting dalam manajemen sumber daya manusia untuk 

menuju patient safety. Adapun simpulan sebagai berikut : 

1. Kepatuhan pengisian checklist persiapan preoperative di poli bedah 

umum dan poli ortopedi belum berjalan baik meskipun pasien telah 

mendapatkan edukasi tentang persiapan operasi. 

2. Hambatan kepatuhan pengisian checklist persiapan preoperative 

adalah tidak tersosialisasinya checklist, waktu yang lama, serta 

kurangnya briefing SPO. 

3. Rekomendasi RS Siti Khodijah dalam kepatuhan pengisian checklist 

antara lain sosialisasi tentang pengisian form, pendekatan perilaku, 

edukasi pasien yang jelas, dan briefing SPO.  

5.2 Saran 

1. Ilmu Keperawatan  

a. Penggunaan checklist dimaksudkan sebagai media komunikasi 

baik dengan pasien atau antar unit yang terkait tentang prosedur 

persiapan preoperative. 



b. Pengisian checklist bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 

keperawatan dan peningkatan keselamatan pasien sebelum 

melakukan tindakan pembedahan (safety patient). 

c. Kelengkapan dokumen BRM sebagai wujud budaya safety patient 

yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan 

dan eksistensi keperawatan dalam tatanan pelayanan keperawatan. 

2. Instansi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi program 

pengembangan kurikulum pendidikan terkait checklist persiapan 

preoperative. Agar dapat tersosialisasi di tatanan pendidikan 

keperawatan, disarankan materi persiapan preoperative dapat 

dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan keperawatan. 

3. Instansi Pelayanan 

Kelengkapan pengisian checklist sebagai prosedur peningkatan 

mutu dan keselamatan pasien, maka checklist harus tersosialisasikan 

dan menjadi budaya di paelayanan keperawatan. 

4. Penelitian Selanjutnya 

a. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi tentang 

pentingnya kelengkapan checklist persiapan preoperatif.  

b. Penelitian ini dapatdikembangkan dalam penelitian selanjutnya 

dengan desain penelitian yang berbeda, misalnya bentuk form 

checklist persiapan preoperative lainnya. 



c. Dilakukan penelitian dengan membandingkan checklist lainnya, 

supaya kualitas mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan 

pasien lebih baik. 

d. Bagi pasien dapat mengaplikasikan persiapan preoperative sesuai 

dengan checklist yang telah dicentang oleh petugas, sehingga 

persiapan operasi berjalan baik tanpa ada kejadian penundaan 

pelayanan pembedahan. 

 


