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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini membahas mengenai latarbelakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelititian, yang terdiri dari tujuan umun dan tujuan khusus, 

pertanyaan penelitian serta manfaat dari penelitian. 

 
1.1 Latar Belakang. 

 

Jatuh merupakan masalah fisik yang sering terjadi pada lansia, dengan 

bertambahnya usia, kondisi fisik, mental, dan fungsi tubuhpun menurun, jatuh 

juga kejadian secara tiba-tiba dan tidak sengaja yang mengakibatkan seseorang 

mendadak terbaring atau terduduk di lantai (Maryam, 2008). 

 
Jumlah laporan insiden jatuh 30% terjadi pada pasien dewasa. 

Berdasarkan angka insiden jatuh di seluruh rumah sakit di Amerika Serikat 700 – 

1000 pasien, ada yang mengalami patah tulang dan perdarahan internal (Pusat 

pengendalian dan pencegaa penyakit Cendera Amerika Serikat, 2008 di kutip dari 

Kendiyol, 2014). Untuk kejadian jatuh di Indonesia berdasarkan Kongres XII 

PERSI (2012), kejadian pasien jatuh sebanyak 14 %. Dan untuk rumah sakit 

Siloam Sriwijaya pada tahun 2015 – 2017 tercatat angka jatuh sebanyak 9 pasien 

dengan usia > 50 – 85 tahun. 

 
Pengetahuan merupakan hasil “Tahu” dan ini terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu yang mana pengindreaan 

ini terjadi melalui panca indra manusia yaitu indra penglihatan, penciuman, rasa 

dan raba yang sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan 

telinga (Notoadmojo, 2012 dikutip dari Karomah, 2015). 
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Keamanan dan keselamatan pasien merupakan hal mendasar yang perlu 

diperhatikan oleh tenaga medis saat pemberian layanan kesehatan kepada pasien. 

Dampak yang akan diakibatkan jika pasien jatuh bisa sampai mengakibatkan 

kematian. Standar Prosedur Operasional menurunkan cindera akibat jatuh 

merupakan serangkaian tindakan keperawatan yang menjadi acuan dalam 

mempertahankan keselamatan pasien yang berisiko jatuh. Perawat dalam 

menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap mutu pelayanan 

keperawatan diharapkan kemampuanya dalam pencegahan pasien risiko jatuh 

meningkat. 

 
Pengetahuan perawat mengenai risiko jatuh berarti perawat mengerti 

apa faktor-faktor kemungkinan yang akan menyebabkan pasien jatuh, dan 

kemudian dapat menghindari jatuh itu. Bagaimana cara perawat dapat 

memperoleh pengetahuan tentang faktor risiko jatuh, dengan melakukan 

pengkajian atau penilaian sewaktu pasien masuk. Saat pertama pasien masuk 

perawat akan melakukan pengkajian risiko jatuh. Pasien yang di rawat akan 

dinilai seberapa besar risikonya untuk jatuh, dengan penilaian faktor pasien itu 

sendiri seperti penyakit fisik, riwayat pengobatan, masalah keseimbangan, 

kekuatan tubuh, riwayat jatuh sebelumnya, dan faktor usia. Perawat juga perlu 

memperhatikan skor yang diberikan melalu skala pasien risiko jatuh. Dengan 

pengetahuan yang tinggi ketika dihadapkan pada situasi yang mengharuskan 

perawat mengambi keputusan cepat, perawat dapat memilih pilihan yang tepat 

dengan didasari teori yang akurat. 

 



3 
 

 

Tidak ada data yang menunjukan tingkat pengetahuan perawat 

mengenai risiko jatuh yang dimiliki oleh Siloam Sriwijaya Palembang. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan dalam waktu kurang lebih dua minggu, 

yang dilakukan peneliti selama dinas, pada saat melakukan pengkajian risiko jatuh 

pada pasien perawat masih tampak ragu-ragu untuk memeberikan nilai. Dan 

pengkajian tidak dilakukan di depan pasien secara lagsung, tetapi penilaian risiko 

jatuh di lakukan di nurse station. Pada saat sedang melakukan observasi, ada 

beberapa perawat yang melakukan penghitungan skor jatuh kemudian perawat 

melakukan cek ulang dengan teman sejawat, nilai yang di berikan tidak sesuai 

dengan skor nilai yang harusnya diberikan. Pasien seharusnya mendapat nilai 

risiko jatuh tinggi tetapi pada pengkajian skor jatuh pasien sedang. Ini tidak hanya 

di temukan sekali dalam observasi. Terlihat perawat tidak menguasai pengkajain 

risiko jatuh dengan baik 

 
Pengkajian merupakan tahap awal dalam proses keperawatan, melalui 

pengkajian awal yang di lakukan kita akan mendapat informasi mengenai kondisi 

pasien. kemudian kita dapat mengambil langkah yang tepat dalam pengambilan 

tindakan. Pengkajian adalah proses sistematis berupa pengumpulan, verifikasi, 

dan komunikasi data tentang klien (potter dan perry, 1997 dikutip dari Haryanto, 

2007). Pada dasarnya pengkajian penting untuk dilakukan dan jangan sampai hal 

ini terlewatkan. Pengkajian awal juga dapat membantu kita tenaga medis untuk 

menentukan nilai skor risiko jatuh pasien, untuk mengurangi angka kejadian jatuh. 

 
Beberapa penelitian yang penulis temukan berdasarkan judul penelitian 

“Pengetahuan Perawat Tentang Risiko Pasien Jatuh” menunjukan pengetahuan 
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perawat mengenai risiko jatuh pada lansia masih tergolong rendah. kedua 

penelitian yang dilakukan oleh (Purba, 2013; Ronal, 2015) ini menunjukan 82% 

pengetahuan perawat rendah. hal ini terjadi karena tidak di sediakannya format 

pengkajian risiko jatuh diruangan untuk membantu perawat dalam memberikan 

skor jatuh untuk pasien, kemudian kurangnya pelatihan mengenai materi risiko 

jatuh yang di berikan oleh rumah sakit untuk melatih kemampuan perawat atau 

menambah pengetahuan perawat. Seringkali dalam melakukan pengkajian risiko 

jatuh tidak memahami prinsip penilaian yang benar meggunkana skala ukur yang 

sudah menjadi standar keperawatan. Dari fenomena di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian serupa yang dilakukan di rumah sakit siloam Sriwijaya 

Palembang. Mengetahui mengenai “ Gambaran Pengetahuan Perawat Mengenai 

Risiko Jatuh Lansia di Bougenville dan Chrysant Siloam Sriwijaya. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan fakta bahwa peneliti melihat beberapa perawat yang masih 

belum fasih dalam melakukan pengkajian risiko jatuh. maka, peneliti ingin 

mengukur Gambaran Pengetahuan Perawat Mengenai Risiko Jatuh Di 

Baugenville dan Chrysant Siloam Sriwijaya. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

  

 1.3.1 Tujuan Umum  

Mengidentifikasi gambaran pengetahuan perawat mengenai 

risiko jatuh di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang.  

1.3.2  Tujuan Khusus 

a.  Mengidentifikasi gambaran pengetahuan perawat mengenai 

risiko jatuh di Bougenville dan Chrysant Siloam Sriwijaya 

Palembang berdasarkan karakteristik responden di Rumah Sakit 

Siloam Palembang. 
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b. Mendeskripsikan gambaran tingkat pengetahuan perawat tentang 

risiko jatuh di ruang rawat Bougenville dan Chrysant Rumah Sakit 

Siloam Sriwijaya berdasarkan lama kerja. 

c. Mendeskripsikan gambaran tingkat pengetahuan perawat tentang 

risiko jatuh di ruang rawat Bougenville dan Chrysant Rumah Sakit 

Siloam Sriwijaya berdasarkan tingkat pendidikan. 

 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah maka pertanyaan penelitian ini adalah “ 

Bagaimana Gambaran Pengetahuan Perawat Mengenai Risiko Jatuh di 

Baugenville Bougenville dan Chrysant Siloam Sriwijaya ? “ 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

 

1.5.1 Manfaat secara teoritis 

 

Penelitian ini bermanfaat unttuk mengetahui gambaran 

tingkat pengetahuan risiko jatuh pada lansia dan juga diharapkan 

dapat memberikan tambahan ilmu bagi perawat, dan dapat 

digunakan sebagai acuan dalam peneltian lebih lanjut mengenai 

gambaran pengetahuan perawat mengenai risiko jatuh pasien di 

Rumah Sakit. 

 
1.5.2 Manfaat praktis : 

 

a. Bagi perawat : Bermanfaat untuk meningkatkan 

 

pengetahuan mengenai risiko jatuh. jika hasil penelitian 

menunjuka gambaran pengetahuan perawat baik maka akan 

berdapak pada kualitas pelayanan Rumah Sakit yang baik juga. 
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b. Bagi rumah sakit : Penelitian ini berguna untuk menigkatkan 

kualitas pelayanan rumah sakit Siloam Sriwijaya Palembang 

terutama dalam keselamatan pasien mengenai risiko jatuh 

dengan berbagai penyakit yang di alaminya. 

 
 
 
 
 
 




