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Penelitian mengetahui untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara 
karakteristik tenaga keperawatan yang terdiri dari umur, jenis kelamin, lama 
pendidikan, minat, lama kerja, latihan tambahan, latihan pengendalian infeksi 

nosokomial, sumber informasi, keadaan kesehatan, dan pangkat/golongn 

dengan tindakan invsif intravena yang dilakuan kepada pasien di Instalasi 
Rawat Inap (Irna) I lantai II RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Penelitian 

menggunakan metode deskriftif eksplanatory dan pendekatan Cross Sectional 

dengan teknik wawancara dan atau observasi terhadap responden di lokasi 

penelitian. Sampel adalah total populasi sebanyak 98 orang perawat di Irna I 
lantai II RSUP Dr. Sadjito Yogyakarta.  

Hipotesis mayor adalah ada hubungan antara karakteristik tenaga 
keperawatan dengan pelaksanaan tugas dalam mencegah infeksi nosokomial 

khususnya pada tindakan invasif intravena.  

Dari analisa hasil penelitian menggunakan uji statistik Khi Khuadrat 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan (taraf signifikansi 5% atau 

p= 0,05) antara minat, latihan tambahan, dan latihan pengendalian infeksi 
nosokomial yang pernah diikuti responden dengan tindakan invasif intravena 
yang dilakukannya kepada pasien. Selain itu ditemukan bahwa sebagian besar 

responden melakukan tindakan invasif intravena dengan kategori baik (77%).  

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan maka penulis menyarankan perlunya 

kegiatan untuk dapat memupuk minat para perawat, pemberian penghargaan 
dan kesempatan berperan serta khususnya bagi perawat yang sudah pernah 
mengikuti pelatihan pengendalian infeksi nokomial, kesempatan mengikuti 

pelatihan tambahan dibidang kesehatan dengan harapan menambah 

pengumpulan angka kreditnya. Kepada penyelia perawatan di Irna I lantai II 
RSUP Dr. Sardjito agar melakukan supervisi kepada anak buahnya dalam hal 
melakukan langkah-langkah tindakan invasif inrtravena dengan metode 

memberi contoh/teladan atau jika perlu dengan teguran jika keliru dan 

pujian/penghargaan jika memang benar dan baik. Selain itu juga disarankan 
adanya penelitian lanjutan hubungannya karakteristik dengan perawatan di 
ruang VIP dan penyakit anak ataupun dihubungkan dengan angka kejadian 

infeksi nosokomial.  
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