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PELAKSANAAN ASUHAN KEPERAWATAN TERHADAP PASIEN DI RUANG RAWAT INAP 
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG 
xiii + 92 halaman + 17 tabel + 1 bagan + 6 lampiran 

 
Dalam menjalankan tugasnya perawat rawat inap melaksanakan asuhan keperawatan jiwa 
secara komprehensif. Perbandingan perawat dan pasien yang tidak sesuai dengan standar dan 
teori ideal mengakibatkan beban kerja yang cukup berat bagi perawat. Rasio perawat : pasien 
di RSJD dr. Amino Gondohutomo Semarang adalah 1: 6-8, sedang rasio ideal adalah 1:5. Mutu 
asuhan keperawatan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan dan sering menjadi 
faktor penentu citra institusi pelayanan di mata masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana mutu asuhan keperawatan jiwa pada pasien di ruang rawat inap RSJD 
dr. Amino Gondohutomo Semarang tahun 2011. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif observatif, yaitu penelitian yang 
menjelaskan peristiwa meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan 
cara mengobservasi. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu pengujian secara 
rinci mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas 
serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Populasi penelitian adalah perawat rawat inap 
RSJD dr. Amino Gondohutomo Semarang dengan jumlah sampel 28 perawat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan askep terhadap pasien di ruang rawat inap 
RSJD dr. Amino Gondohutomo Semarang adalah cukup dengan tingkat compliance rate rata-
rata pada askep pemberian obat per oral 76%, pengukuran tekanan darah 82,5%, pemberian 
injeksi intra vena 85%, mendiskusikan perawatan diri 79%, dan menjelaskan cara-cara 
perawatan diri 80%.  
Saran dari penelitian ini adalah perlunya monitoring dan evaluasi rutin, adanya sosialisasi hasil 
evaluasi, pemberian reward and punishment yang jelas, pelatihan untuk perawat, dan penelitian 
lanjutan mengenai compliance rate pelaksanaan asuhan keperawatan. 
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