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ABSTRAK 

 
EFEKTIVITAS INTERVENSI BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS)  

SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGURANGI UNSAFE ACTION 

PADA PERAWAT DI RUANGRAWAT INAP I DI RSUD  

Dr. SAIFUL ANWAR MALANG 

 

Penelitian dilakukan untuk mempelajari efektivitas intervensi Behaviour 

Based Safety (BBS)sebagai upaya untuk mengurangi unsafe action pada perawat 

di ruang rawat inap1 RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang”. 

Penelitian ini merupakan penelitian pre-experimental design dengan 

pendekatan rancangan perlakuan one group pre-test and post-tes tdesign dengan 

jumlah subjek penelitian sebanyak 42 orang. Metode yang digunakan adalah 

dengan cara kuesioner, obsevasi, wawancara dan intervensi. Intervensi yang 

diberikan dalam bentuk pemutaran video terkait dengan cara mengangkat pasien 

dari kursi roda ke tempat tidur. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah predisposing factor (pengetahuan), enabling factors (Kebijakan K3, SOP 

dan Pelatihan K3), reinforcing factors (reward, punishment dan pengawasan), 

tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman dikumpulkan melalui metode Critical 

Behavior Checklist (CBC).  

Hasil uji McNemar, skor p-value dengan tingkat pengetahuan (p-

value=0,007) yang berarti ada perbedaan antara pengetahuan sebelum dan sesudah 

intervensi dan untuk tindakan tidak aman (p-value=0,359) yang berarti tidak 

terdapat perbedaan sebelum dan sesudah intervensi. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa intervensi Behaviour Based Safety (BBS) yang diberikan 

kepada perawat di ruang rawat inap 1 RSUD Dr. Saiful Anwar Malang efektif 

hanya pada tingkat pengetahuan.  

Berdasarkan hasil tersebut, manajemen perlu melakukan sosialisasi yang 

rutin terkait dengan standar operational prosedur (SOP), perlu melakukan 

pengawasan yang rutin, perlu menerapkan system pelaporan terkait dengan low 

back pain pada tenaga perawat. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk 

membuat konsep intervensi  BBS yang jauh lebih baik sesuai dengan kebutuhan 

subjek penelitian. Dan untuk pengamatan  unsafe action setelah dilakukan 

intervensi harus lebih lama untuk melihat tingkat perubahan perilaku lebih efektif. 

 

Kata kunci:  Efektivitas, Intervensi Behaviour Based Safety (BBS), Unsafe Action, 

Uji McNemar. 
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