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 BAB VI 

PENUTUP 

 

 

VI.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan intervensi pencegahan risiko jatuh melalui pendekatan 

Patient Centered Care (PCC) dengan dimensi edukasi dan informasi dapat 

disimpulkan sejumlah hal sebagai berikut: 

a. Mayoritas pasien berusia di atas 60 tahun yaitu sebanyak 4 pasien (57%). 

Selain itu, diketahui bahwa sebagian besar pasien berpendidikan terakhir 

SMA yaitu sebanyak 6 pasien (85%). Data riwayat penyakit menunjukkan 

bahwa 3 pasien (43%) memiliki riwayat penyakit hipertensi. Terdapat 2 

pasien (29%) yang memiliki riwayat jatuh sebelum dibawa ke rumah sakit.  

b. Gambaran persepsi pasien terhadap risiko jatuh sebelum diberikan 

intervensi terdapat sebanyak 8 pasien (53%) memiliki persepsi yang yang 

baik dan 7 pasien (47%) memiliki persepsi yang kurang terhadap risiko 

jatuh.  

c. Persepsi pasien terhadap risiko jatuh setelah diberikan edukasi 

menunjukkan terdapat 6 pasien (86%) memiliki persepsi yang baik dan 1 

pasien (14%) memiliki persepsi yang kurang. 

d. Perbandingan hasil pre-test dan post-test menunjukkan 6 pasien (86%) 

mengalami peningkatan persepsi, dan 1 pasien (14%) tidak mengalami 

peningkatan. Selain itu, terjadi kenaikan skor post-test sebesar 91%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi mayoritas pasien terhadap 

risiko risiko mengalami perbaikan. Hasil ini menunjukkan bahwa 

intervensi edukasi, komunikasi, dan pemberian informasi efektif dalam 

meningkatkan persepsi dan pengetahuan pasien terhadap risiko jatuh. 

 

VI.2 Saran 

a. Pelayanan Kesehatan 

Penulis merekomendasikan pendekatan Patient Centered Care (PCC) 
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digunakan dalam pencegahan risiko jatuh di rumah sakit agar terciptanya 

kerja sama antara tenaga Kesehatan dengan pasien dan keluarga sehingga 

pencegahan risiko jatuh dapat terlaksana dengan efektif. Produk buku ini 

juga dapat digunakan sebagai referensi bagi tenaga Kesehatan khususnya 

perawat. 

b. Ilmu Keperawatan 

Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai referensi dalam ilmu 

keperawatan terkait pencegahan risiko jatuh. Produk buku ini dapat 

digunakan oleh mahasiswa keperawatan maupun civitas akademik untuk 

menambah wawasan terkait pencegahan risiko jatuh dengan pendekatan 

patient centered care.  


