
BAB III  

HASIL  

 

A. Karakteristik Artikel 

Hasil penelitian ini dimulai dengan memaparkan hasil pencarian artikel 

dimana diperoleh 7 artikel yang dilakukan review berdasarkan karakteristik 

yaitu identitas artikel (nama jurnal, penerbit dan tahun penerbitan). 

1. Identitas Artikel 

Berdasarkan  identitas artikel yang di review berdasarkan  nama 

adalah Jurnal Keperawatan Priority, Jurnal Keperawatan Terpadu, 

Ejournal Keperawatan (e-Kp), Jurnal Fenomena Kesehatan, Adi Husada 

Nursing Journal, Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis dan International 

Journal of Africa Nursing Sciences. 

Berdasarkan indentitas artikel yang di review dalam penelitian ini 

berdasakan institusi penerbit jurnal adalah Universitas Sari Mutiara, 

Universitas Airlangga, Universitas San Ratulangi Manado, STIKES 

Kusuma Husada Surakarta, Universitas Muslim Indonesia, Universitas 

Bahir Dar, Universitas Aksum, Universitas Gonda, Ethiopia. 

Gambaran identitas artikel yang di review dalam penelitian ini 

berdasarkan indeks jurnal, adalah sebagai berikut: 



 

Gambar 3.1 Identitas Artikel Berdasarkan Indeks Jurnal 

 

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan jurnal yang di review 

sebagian besar mendapatkan indeks jurnal dari Garuda, Google Scholar, 

ISJD (42,9%), Garuda, Google Scholar (28,6%), Sinta (S5), Garuda, 

Google Scholar (14,3%), Scimago ( H-Index 8) (14,3%). 

Gambaran identitas artikel yang di review dalam penelitian ini 

berdasarkan tahun penerbit jurnal, adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.2 Tahun Penerbit Jurnal yang di Review 

 

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan jurnal yang di review 

sebagian besar diterbitkan pada tahun 2020 (57,1%) lebih banyak dari 

pada yang diterbitkan tahun 2018 (14,3%),  tahun 2016 (14,3%) dan tahun 

2013 (14,3%). 



2. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada artikel yang di review dalam penelitian ini 

berdasarkan desain penelitian keseluruhan menggunakan desain 

crossectional. 

Gambaran metode penelitian pada artikel yang di review 

berdasarkan populasi penelitian, adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.3 Metode Penelitian Jurnal yang di Review 

 Berdasarkan Populasi 

 

Gambar diatas menunjukkan metode penelitian dari artikel yang di 

review dalam penelitian ini berdasarkan populasi sebagian besar perawat 

pelaksana (14,3%), perawat rawat inap (42,9%), perawat ICU & IGD 

(14,3%), perawat (28,6%). 

Gambaran metode penelitian pada artikel yang di review 

berdasarkan jumlah sampel, adalah sebagai berikut: 



 

 

Gambar 3.4 Metode Penelitian Jurnal yang di Review  

Berdasarkan Jumlah Sampel 

 

Gambar diatas menunjukkan metode penelitian berdasarkan jumlah 

sampel dari artikel yang di review dalam penelitian ini paling sedikit 

jumlah sampel yang diteliti yaitu 20 orang (artikel 2) dan paling banyak 

422 orang (artikel 7). 

Gambaran metode penelitian pada artikel yang di review 

berdasarkan teknik sampling, adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3.5 Metode Penelitian Jurnal yang di Review  

Berdasarkan Teknik Sampling 

 



Gambar diatas menunjukkan metode penelitian dari artikel yang di 

review dalam penelitian ini berdasarkan teknik sampling yang digunakan 

diantaranya simple random sampling (28,6%), total sampling (28,6%), 

purposive sampling (14,3%) dan proportionate stratified random sampling 

(28,6%). 

Gambaran metode penelitian pada artikel yang di review 

berdasarkan analisis data, adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.6 Metode Penelitian Jurnal yang di Review  

Berdasarkan Analisis Data 

 

Gambar diatas menunjukkan metode penelitian dari artikel yang di 

review dalam penelitian ini berdasarkan analisis data sebagian besar 

menggunakan chi square (42,9%), fisher’s exact test (28,6%), spearman’s 

rho (14,3%) dan distribusi frekuensi (14,3%). 

 

 

 

 



B. Site Study (Benua, Negara, Propinsi, Kabupaten/Kota) 

Gambaran site study artikel yang di review dalam penelitian ini 

menunjukkan tempat pelaksanaan penelitian. 

 

Gambar 3.7 Site Study Penelitian Jurnal yang di Review 

Berdasarkan Benua 

 

Gambar diatas menunjukkan site study artikel yang di review dalam 

penelitian ini berdasarkan benua tempat pelaksanaan penelitian sebagian besar 

dilakukan di Asia  (85,7%) sisanya di benua Afrika (14,3%). 

Gambaran site study artikel yang di review dalam penelitian ini 

berdasarkan negara tempat pelaksanaan penelitian. 

 

Gambar 3.8 Site Study Penelitian Jurnal yang di Review  

Berdasarkan Negara 



Gambar diatas menunjukkan site study artikel yang di review dalam 

penelitian ini berdasarkan negara tempat pelaksanaan penelitian sebagian 

besar dilakukan di Indonesia (85,7%), lebih banyak dari pada di Ethiopia 

(14,3%). 

Gambaran site study artikel yang di review dalam penelitian ini 

berdasarkan provinsi tempat pelaksanaan penelitian. 

 

Gambar 3.9 Site Study Penelitian Jurnal yang di Review 

Berdasarkan Provinsi 

 

Gambar diatas menunjukkan site study artikel yang di review dalam 

penelitian ini berdasarkan provinsi tempat pelaksanaan penelitian yang  paling 

banyak dilakukan di Sulawesi Selatan (28,6%), lebih banyak dari pada di 

Aceh (14,3%), NTB (14,3%), Sulawesi Utara (14,3%), Jawa Tengah (14,3%) 

dan Oromia (14,3%). 

Berdasarkan site study artikel yang di review dalam penelitian ini 

berdasarkan kota tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di Aceh Tengah, 

Lombok Utara, Manado, Masamba, Sragen, Makasar dan Addis Ababa. 

 

 



C. Pengetahuan Perawat 

Hasil artikel review menunjukkan pengetahuan perawat yang 

dilakukan di rumah sakit dengan kategori baik yaitu hasil penelitian dari 

Pardede, Marbun, Zikri (2020) (49,3%), Cheristina, Darlin Sesa Bua (2020) 

(95%), Ana Muliana, Andi Mappanganro (2016) (77,1%). Diperoleh pula 

pengetahuan perawat yang dilakukan di rumah sakit kategori kurang yaitu 

hasil penelitian oleh Biresaw, Asfaw, Zewdu (2020) (51,6%). Berdasarkan 

hasil tersebut sebagian besar pengetahuan perawat sudah baik meskipun masih 

ada hasil yang menunjukkan bahwa pengetahuan perawat yang masih kurang. 

D. Sikap Perawat 

Hasil artikel review menunjukkan sikap perawat yang dilakukan di 

rumah sakit dengan kategori baik yaitu hasil penelitian dari Cheristina dan 

Bua (2020) (58%), Muliana dan Mappanganro (2016) (77,1%), (Biresaw, 

Asfaw, Zewdu (2020)) (51,6%). Diperoleh pula sikap perawat yang dilakukan 

di rumah sakit kategori kurang yaitu hasil penelitian oleh Pardede, Marbun, 

Zikri (2020) (55,2%). Berdasarkan hasil tersebut sebagian besar sikap perawat 

sudah baik meskipun masih ada hasil yang menunjukkan bahwa sikap perawat 

yang masih kurang. 

E. Pelaksanaan Keselamatan Pasien 

Hasil artikel review menunjukkan pelaksanaan keselamatan pasien 

yang dilakukan oleh perawat di rumah sakit dengan kategori baik yaitu hasil 

penelitian dari Cheristina dan Bua (2020) (62,79%), Muliana dan 

Mappanganro (2016) (77,1%). Diperoleh pula keselamatan pasien yang 



dilakukan oleh perawat di rumah sakit dengan kategori kurang yaitu hasil 

penelitian oleh Pardede, Marbun, Zikri (2020) (56,7%), (Biresaw, Asfaw, 

Zewdu (2020)) (84,5%). Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan perawat 

melakukan pelaksanaan keselamatan pasien dengan baik yang ditunjukkan 

dengan mereka yang selalu melakukannya terhadap pasien. Sebaliknya 

perawat yang kurang dalam pelaksanaan keselamatan pasien yaitu mereka 

yang tidak melaksanakan keselamatan pasien. 

F. Hubungan Pengetahuan Perawat dengan Pelaksanaan Keselamatan 

Pasien 

Hasil artikel literature review menunjukkan bahwa semua peneliti 

menemukan adanya hubungan pengetahuan perawat dengan pelaksanaan 

keselamatan pasien yang dilakukan di rumah sakit yaitu hasil penelitian dari 

Pardede, Marbun dan Zikri (2020), Fitri, Kusnanto dan Maryanti (2020), 

Bawelle, Sinolungan dan Hamel (2013), Cheristina dan Bua (2020), Safitri 

dan Murharyati (2018), Muliana dan Mappanganro (2016), Biresaw, Asfaw 

dan Zewdu (2020). Hasil literature review menunjukkan hubungan positif 

yang bermakna pengetahuan perawat dengan pelaksanaan keselamatan pasien, 

dimana kategori hubungannya lemah (r = 0,261, pv = 0,033) yaitu pada 

penelitian Pardede, Marbun & Zikri (2020).  

G. Hubungan Sikap Perawat dengan Pelaksanaan Keselamatan pasien 

Hasil artikel review menunjukkan bahwa semua peneliti menemukan 

adanya hubungan sikap perawat dengan pelaksanaan keselamatan pasien yang 

dilakukan di rumah sakit yaitu hasil penelitian dari Pardede, Marbun dan Zikri 



(2020), Fitri, Kusnanto dan Maryanti (2020), Bawelle, Sinolungan dan Hamel 

(2013), Cheristina dan Bua (2020), Safitri dan Murharyati (2018), Muliana 

dan Mappanganro (2016), Biresaw, Asfaw dan Zewdu (2020). Hasil literature 

review menunjukkan hubungan positif yang bermakna sikap perawat dengan 

pelaksanaan keselamatan pasien, dimana kategori hubungannya lemah (r = 

0,243, pv = 0,047) yaitu pada penelitian Pardede, Marbun dan Zikri (2020). 

 


