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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengetahuan  

2.1.1 Definisi Pengetahuan  

 Gagasan bahwa penelitian meupakan satu-satunya sumber pengetahuan 

keperawatan yang valid merupakan salah satu gagasan yang akan dipertentangkan oleh 

banyak perawat. Keterpakuan tehadap pengetahuan yang berasal dari penelitian ini dapat 

dipahami bagi profesi yang hampir sama dengan profesi medis yang mendasarkan 

praktiknya pada prespektif ilmiah predominan. Jenis pengetahuan ini cukup berbeda 

dengan cara  bertfikir ilmiah dan konkret, pengetahuan ini melibatkan refleksi abstrak 

dan filosofi pada prakek keperawatan. Istiah seperti knowledgeable doing, praktik refleksi 

dan teori dan praktik keperawatan semuanya menekankan pada pentingnya pengetahuan 

dan berfikir tentang praktik dan juga menekankan adanya hubungan yang erat antara 

kedua aktivitas tersebut (Basford, 2006). 

Efendi & Makhfudli (2009) berpendapat bahwa, pengetahuan merupakan hasil 

dari tahu, dan terjadi setelah seseorang melakukan pengindraan terhadap objek 

tertentu.Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yakni indra penglihat, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Pengetahuan yang dimiliki seseorang 

menentukan bagaimana penentuan tindakan dalam kesehariannya. Kusrini (2006), 

berpendapat bahwa,  pengetahuan  dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu pengetahuan 

prosedural (procedural knowledge), pengetahuan deklaratif (declaratif knowledge), dan 

pengetahuan tacit (tacit knowledge). Pengetahuan prosedural lebih menekankan pada 
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bagaimana melakukan sesuatu. Pengetauan deklaratif menjawab pertanyaan apakah 

sesuatu bernilai salah atau benar. Sedangkan pengetahuan tacit merupakan pengetahuan 

yang tidak dapat digunakan dengan bahasa. Misalnya: Bagaimana cara kita memindahkan 

tangan. 

Bloom (1956) dalam Potter dan Perry (2006) mengatagorikan pengetahuan 

menjadi 3 domain yaitu pengetahuan kognitif, efektif dan psikomotor. Pengetahuan 

kognitif terkait dengan pemahaman seseorang mengenai suatu hal. Pengetahuan efektif 

terkait mengenai dengan perilaku seseorang setelah memahami sesuatu, sedangkan 

pengetahuan psikimotor terkait dengan pelaksanaan atas apa yang telah dipahami. Setiap 

individu berbeda dalam proses menginternalisasikan suatu informasi, inilah yang yang 

menyebabkan tingkat pengetahuan seseorang berbeda-beda. Interaksi antara ketiga 

domain tersebut akan mempengaruhi proses belajar yang optimal.    

2.1.2  Tingkat Pengetahuan  

Di tahun 1956 Bloom, dkk, menyadari terdapat perbedaan tingkatan dalam 

perilaku berfikir (thinking behavior) yang berguna untuk keperluan pembelajaran. 

Mereka mengembangkan klasifikasi tingkat perilaku intelektual (intelektual behavior) 

yang selanjutnya dikenal dengan sebutan taksonomi (taxonomy/clasification)meliputi tiga  

ranah (domain) yaitu kognitif, efectif dan psikomotor (kratwohl, 2002).    

Pengetahuan membuat seseorang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu memiliki 

proses atau tingkatan-tingkatan. Tingkatan pengetahuan didalam domain kognitif yang 

dikemukakan oleh Efendi & Makhfudin dalam Notoatmojo (2007) bahwa untuk 

mengukur pengetahuan seseorang secara terinci terbagi atas 6 tingkatan yaitu:  
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a. Tahu (know). Tahu diartikan sebagai pengingat akan suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah 

mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang 

dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu merupakan 

tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa 

orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, 

mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya. Contohnya, dapat menyebutkan 

tanda-tanda bahaya pada pasien resiko jatuh. 

b. Memahami (comprehension). Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan 

untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat 

menginteprentasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham 

terhadap objek atau materi tersebut harus dapat menjelaskan, menyebutkan 

contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang 

dipelajari. 

c.  Aplikasi (aplication). Aplikasi diartikan sebagaikemampuan untuk menggunakan 

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. Aplikasi di sini 

dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, prinsip, 

dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. Contohnya, dapat 

menggunakan rumus statistik dalam perhitungan-perhitungan hasil penelitian. 

d. Analisis (analysis). Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi 

atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi di dalam satu struktur 

organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini 

dapat dilihat dari penggunaan kata kerja seperti dapat menggambarkan 
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(membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan 

sebagainya. 

e.Sintesis (synthetic). Sistesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk 

meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk 

keseluruhan yang baru. Dengan kata lain, sintesis adalah suatu untuk menyusun 

formula baru dari formulasi-formulasi yang telah ada. Contohnya, teori atau 

rumusan-rumusan yang telah ada. 

f. Evaluasi (evaluation). Evaluasi ini berkaitan dengankemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek, penilaian-penilaian 

tersebut ddasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau 

menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. 

2.1.3  Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan 

Pengetahuan merupakan dasar dari domain-domain selanjutnya. Jadi pengetahuan 

atau kognitif merupakan domain yang sangat penting  untuk terbentuknya tindakan atau 

perilaku seseorang. Budiman & Agus (2013) menyatakan bahwa, pemehaman masyarakat 

mengenai pengetahuan dalam konteks kesehatan sangat beraneka ragam,  faktor-faktor 

yang mempengaruhi pengetahuan menurut sebagai berikut: 

2.1.3.1 Pendidikan  

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan didalam dan diluar sekolah berlangsung seumur hidup. Pendidikan adalah 

sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok dan juga usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dengan pendidikan 

tinggi, maka seseorang akan cendrung untuk mendapatkan informasi, semakin banyak 
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informasi yang ia terima semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang 

kesehatan. Pengetahuan dan pendidikan sangatlah berhubungan erat, dimana diharapkan 

seseorang dengan berpendidikan tinggi orang tersebut akan semakin luas pula 

pengetahuannya, namun perlu ditekankan bahwa seseorang yang berpendidikan rendah 

tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula (Mubarak, 2006). 

2.1.3.2 Pengalaman.  

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan merupakan suatu cara untuk 

memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang 

diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi.pengalaman belajar dan bekerja 

yang dikembangkan akan memberikan pengetahuan dan keterampilan profesional, serta 

dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang merupakan manifestasi 

dari terpaduannya menalar secara ilmiah (Suliha, 2002 ). 

2.1.3. Usia. 

Usia seseorang dapat mempengaruhi daya tangkap dan pola pikirnya, semakin 

bertambahnya usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola fikirnya 

sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Semakin tua semakin 

bijaksana, semakin banyak informasi yang dijumpai dan semakin banyak hal yang 

dikerjakan sehingga menambah pengetahuannya (Wawan, 2010). 

2.2  Definisi Perawat  

Keperawatan merupakan suatu unsur pertama dalam paradigma keperawatan, 

yang berisi suatu bentuk layanan kesehatan profesional yang merupakan bagian integral 

dari alayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Kesehatan RI, nomor 647/Menkes/SK/IV/2000 tentang registrasi 
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dan praktik keperawatan, yang kemudian diperbaharui dengan kepmenkes RI Nomor 

1239/SK/XI/2001, dijelaskan bahwa perawata adalah orang yang telah lulus dari 

pendidikan perawat, baik didalam maupun luar negri, sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya perawat adalah suatu profesi yang 

mandiri yang emmpunyai hak untuk memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri, 

dan bukan sebagai profesi pembantu dokter (Budiono & Pertami, 2015). 

2.3  Peran Perawat  

Menurut Budiono & Pertami (2015) menyatakan bahwa, peran perawat diartikan 

sebagai tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan 

kedudukan dalam sistem dimana dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari profesi 

perawat maupun dari luar profesi keperawatan yang bersifat konstan.  

Menurut Gaffar dalam praptianingsih (2006) dalam melaksanakan profesinya, 

perawat juga memiliki empat peran lain yaitu :  

2.3.1 Peran sebagai pelaksana 

 Perawat bertindak sebagai Comforter (mengupayakan kenyamanan dan rasa aman 

pada pasien), Protector dan Advocad, (melindungi pasien dan mengupayakan terlaksananya 

hak dan kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan), Communicator (tampak ketika 

perawat bertindak sebagai penghubung antara pasien dengan anggota tim kesehatan) 

serta Rehabilitator (perawat membantu pasien untuk beradaptasi dengan perubahan 

tubuhnya).  

2.3.2 Peran sebagai pendidik  

 Perawat melakukan penyuluhan kepada klien (pasien)yang berada dibawah 

tanggung jawabnya. 
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2.3.3 Peran sebagai pengelola  

 Peran ini berkaitan dengan jabatan struktural di rumah sakit. Perawat harus 

memantau dan menjamin kualitas asuhan keperawatan serta mengorganisasi dan 

mengendalikan sistem pelayanan keperawatan. 

2.3.4 Peran sebagai peneliti  

 Perawat harus memiliki kemampuan ntuk melakukan penelitian di bidangnya.  

2.4  Fungsi Perawat  

 Fungsi perawat adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan sesuai 

dengan perannya. Fungsi tersebut dapat berubah disesuaikan dengan keadaan yang ada, 

perawat dalam menjalankan perannya memiliki beberapa fungsi, (Budiono & pertami, 

2015) seperti berikut :  

2.4.1 Fungsi Independen  

Dalam fungsi ini, tindakan perawat tidak memerlukan perintah dari dokter. 

Tindakan perawat bersifat mandiri, berdasarkan pada ilmu keperawatan, dalam 

menjalankan tugas perawat bertanggung jawab terhadap klien akibat dari tindakan yang 

dilakukan oleh perawat tersebut. Contohnya, dalam melakukan sebuah pengkajian.  

2.4.2 Fungsi Dependen  

Dalam lingkup fungsi dependen, perawat membatu dokter dalam memberikan 

pelayanan pengobatan dan tindakan khusus yang menjadi wewenang dokter dan 

seharusnya dilakukan dokter, seperti pemasangan infus, pemberian obat dan melakukan 

tindakan suntikan. Oleh karena itu, setiap kegagalan suatu tindakan yang dilakukan oleh 

perawat merupakan menjadi tanggung jawab dokter tersebut.  

2.4.3 Fungsi Interdependen 
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Tindakan perawat berdasarkan pada kerja sama dengan timperawatan atau tim 

kesehatan lainnya. Contohnya untuk menangani ibu hamil yang menderita diabetes, 

perawat bersama tenaga gizi berkolaborasi dalam membuat perencanaan untuk 

menentukan kebutuhan makanan yang diperlukan bagi ibu dan perkembangan janin.  

2.5  Tugas dan Tanggung Jawab Perawat  

 Tugas perawat dalam menjalankan perannya sebagai pemberi asuhan 

keperawatan ini, dapat dilaksanakan sesuai tahapan dalam proses keperawatan. Tugas 

perawat ini disepakati dalam lokakarya tahun 1983 dalam Hasyim dkk (2014) yang 

berdasarkan tugas dan tanggung jawab perawat dalam memberikan asuhan keperawatan 

sebagai berikut : (1) Menyampaikan perhatian dan rasa hormat pada pasien (sincere 

interest), (2) Apabila perawat terpaksa menunda pelayanan maka perawat bersedia 

memberikan penjelasan dengan ramah kepada kliennya(explanation about the delay), (3) 

Menunjukkan kepada klien sikap menghargai (respect) yang ditunjukkan dengan perilaku 

perawat. Misalnya mengucapkan salam, tersenyum, membungkuk, bersalaman dan lain 

sebainya, (4) Berbicara dengan klien yang berorientasi pada perasaan klien (subject the 

patient desires) bukan pada kepentingan atau keinginan perawat, (5) Tidak mendiskusikan 

klien di depan pasien dengan maksud menghina (derogatory), (6) Menerima sikap kritis 

klien dan mencoba memahami klien dalam sudut pandang klien (see the patient point of 

view). 

Perawat yang profesional harus menempatkan kebutuhan pasien di atas 

kepentingannya sendiri, perawat juga harus melindungi hak pasien untuk memeproleh 

keamanan dan pelayanan yang berkualitas. Selain itu perawat harus selalu meningkatkan 

pengetahuan, keahlian serta menjaga perilaku dalam melakukan tugasnya. Tanggung 
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jawab (responsibility) perawat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut (1) Tanggung jawab utama terhadap tuhannya 

(responsibility to god), (2) Tanggung jawab terhadap klien dan masyarakat (responsibility to 

client and society), (3) Tanggung jawab kepada teman sejawat dan atasan (responsibility to 

colleague and supervisor ), (4) Menghargai martabat setiap pasien dan keluarganya, (5) 

menghargai hak pasien untuk menolak pengobatan, prosedur atau obat-obat terentu dan 

melaporkan penolakan tersebut kepada dokter, (6) menghargai setiap hak pasien dan 

keluaranya dalam hal kerahasian informasi, (7) mendengarkan pasien secara seksama dan 

melaporkan hal-hal penting kepada orang yang tepat.  

Pertolongan yang diberikan kepada orang yang sedang sakit dan orang yang 

membutuhkan pertolongan harus, kalau hal itu memang dibutuhkan oleh orang tersebut 

secara berkesenimbungan. Dengan perkataan lain pertolongan yang kita berikan itu harus 

bersifat terus menerus, perawat ini harus melayani klien dengan masalah yang kompleks 

danmelakukan pendekatan yang lebih holistic daripada dokter dimana ia mengawasi 

gejala non patologis, kenyamanan, pelayanan yang komprehensif, dan keselamatan pasien 

(Potter & Perry, 2010). 

2.6  Keselamatan Pasien (Patien Safety) 

Patient safety ( keselamatan pasien) adalah suatu sistem dimana rumah sakit 

membuat asuhan kepeawatan lebih aman. Patient safety merupakan assesment resiko, 

identifikasi yang berhubungan dengan resiko pasien, pelaporan dan analisa 

insiden.Kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjut serta implementasi solusi 

untuk meminimalkan timbulnya resiko. Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang 
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disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil 

tindakan yang seharusnya dilakukan (Permenkes RI No 1691, 2011). 

Keselamatan pasien merupakan suatu variabel untuk mengukur dan 

mengevaluasi keualitas pelayanan keperawatan yang yang berdampak terhadap pelayanan 

kesehatan.Program keselamatan pasien adalah suatu usaha untuk menurunkan angka 

kejadian tidak diharapkan (KTD) yang sering terjadi pada pasien selama dirawat di 

rumah sakit sehingga sangat merugikan baik pasien itu sendiri maupun pihak rumah 

sakit. KTD bisa disebabkan oleh berbagai faktor antara lain beban kerja perawat yang 

tinggi, alur komunikasi yang kurang tepat, penggunaan saran kurang tepat dan lain 

sebagainya, Nursalam (2013). 

Nursalam (2014) menyebutkan bahwa indkator keselamatan pasien bermanfaaat 

untuk mengidentifikasi area-area pelayanan yang memerlukan pengamatan dan perbaikan 

lebih lanjut, misalnya untuk menunjukkan adanya penurunan mutu pelayanan dari waktu 

ke waktu, suatu area pelayanan ternyata tidak memenuhi standart klinik atau terapi 

sebagaimana yang diharapkan, tingginya variasi antar rumah sakit dan antar pemberi 

pelayanan, ketidakwaspadaan antar unit pelayanan kesehatan. 

Elizabeth (2013) menyatakan bahwa,masalah keselamatan pasien merupakan 

masalah yang perlu ditangani segera di rumah sakit, maka dibuatlah standar keselamatan 

pasien yang terdiri tujuh standar, yaitu : (1) Hak pasien; (2) Mendidik pasien dan 

keluarga; (3) Keselamatan pasien; (4) kesinambungan pelayanan; (5) Penggunaan metode 

peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan 
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pasien;(6) Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien; (7)Komunikasi 

merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. 

Bisnis utama rumah sakit adalah merawat pasien yang sakit dengan tujuan agar 

pasien segera sembuh dari sakitnya dan sehat kembali, sehingga tidak dapat ditoleransi 

bila dalam perawatan dirumah sakit pasien menjadi lebih menderita akibat dari terjadinya 

resiko yang sebenarnya dapat dicegah, dengan kata lain pasien harus dijaga 

keselamatannya dari akibat yang timbul karena error.Sebenarnya petugas kesehatan tidak 

bermaksud menyebabkan cidera pasien, tetapi fakta tampak bahwa di bumi ini setiap hari 

ada pasien yang mengalami KTD (Kejadian Tidak DIharapkan). KTD, baik yang tidak 

dapat dicegah (non error) maupun yang dapat dicegah (error), berasal dari berbagai asuhan 

pelayanan pasien. Bila program keselamatan pasien tidak dilakukan akan berdampak pada 

terjadinya tuntutan sehingga meningkatkan biaya urusan hukum, menurunkan efesiensi. 

Ada beberapa tujuan keselamatan pasien yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

terciptakan budaya keselamatan pasien rumah sakit, meningkatnya akuntabilitas rumah 

sakit terhadap pasien dan masyarakat, terlaksanya program pencegahan sehingga tidak 

terjadi pengulangan kejadian yang tidak diharapkan. Untuk mencapai tujuan keselamatan 

pasien, perlu dibuat langkah-langkah menuju keselamatan pasien dirumah sakit yaitu : 

Bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, pimpinan dan dukung staf, Integrasikan 

aktivitas pengelolaan resiko, kembangkan sikap pelaporan, libatkan dan komunikasikan 

dengan pasien, belajar dan brbagi pengalaman tentang keselamata pasien,cegah cedera 

melalui implementasi sistem keselamatan pasien. 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

19 
 

  

Sasaran keselamatan pasien diatur dalam peraturan menteri kesehatan republik 

indonesia nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang keselamatan pasien di 

Rumh Sakit BAB IV pasal 8, dalam pelaksanaannya, keselamatan pasien di rumah sakit 

mengacu pada enam sasaran (six goals patietsafety ) yaitu :ketepatan identifikasi pai efektif, 

meningkatkan komunikasi efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu di 

waspadai.kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien opeasi, pengurangan resiko 

infeksi terkait pelayanan kesehatan, pengurangan pasien jatuh (Elizabeth, 2013).  

2.7  Definisi Jatuh  

Jatuh merupakan suatu kejadian yang dilaporkan penderita atau saksi mata yang 

melihat kejadian sehingga penderita mendadak terbaring atau terduduk di lantai atau 

tempat yang lebih rendah dengan atau tanpa kehilangan kesadaran (Darmojo, dalam 

syahailatua, 2013). Jatuh merupakan suatu kejadian yang menyebabkan subyek yang sadar 

menjadi berada pada permukaan tanah tanpa disengaja dan tidak termasuk jatuh akibat 

pukulan keras, kehilangan kesadaran atau kejang (Stanley, dalam syahailatua, 2013). 

Kejadian jatuh tersebut adalah penyebab yang spesifik yang jenis dan konsekuensinya 

berbeda dari mereka yang dalam keadaan sadar mengalami jatuh. Berikut ini merupakan 

faktor-faktor resiko jatuh : 

a)  Faktor instrinsik 

Faktor Intrinsik terkait dengan kondisi seseorang, ini termasuk faktor-faktor yang 

membahas kondisi fisiologis seseorang, seperti : 1) Riwayat jatuh. 2) Inkontinensia. 3) 

Status kognitif / psikologis. 4) Mobilitas/keseimbangan. 5) Umur. 6) Osteoporosis. 7) 

Status kesehatan. (Ganesses, 2007) 

b)  Faktor Ekstrinsik 
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Faktor ekstrinsik merupakan faktor dari luar (lingkungan sekitarnya) diantaranya 

cahaya ruangan yang kurang terang, lantai yang licin, tersandung benda-benda. Faktor-

faktor ekstrinsik tersebut antara lain lingkungan yang tidak mendukung meliputi cahaya 

ruangan yang kurang terang, lantai yang licin, tempat berpegangan yang tidak kuat, 

tempat tidur atau WC yang rendah, obat-obatan yang diminum dan alat-alat bantu 

berjalan (Stanley, dalam syahailatuna, 2013). 

2.8 Penyebab jatuh  

Willians, Perry & Watkins (2010), menyatakan bahwa penyebab jatuh terdiri dari: 

1) Penurunan kekuatan dan keseimbangan, gaya berjalan buruk dan kelemahan fisik. 2) 

Masalah Kaki dan alas kaki. 3) Defisit sensorik, misalnya masalah penglihatan, 

pendengaran yang buruk. 4) Masalah kognitif dan persepsi. 5) Kondisi medis, misalnya 

penyakit akut, stroke, penurunan kognitif, hipotensi postural. 6) Takut jatuh. 7) Riwayat 

jatuh. 8) Tergesa-gesa, lingkungan diubah, ruang dan tata letak furnitur, pencahayaan 

yang buruk. 

2.9 Dampak Jatuh 

 Jatuh dapat meningkatkan morbiditas maupun mortalitas. Seseorang yang 

terjatuh akan mengalami berbagai macam cedera, terjadi kerusakan fisik maupun 

psikologis. Kerusakan fisik yang paling ditakuti akibat dari jatuh adalah fraktur hip. Jenis 

fraktur lain yang sering terjadi adalah fraktur pergelangan tangan, fraktur lengan atas dan 

pelvis serta terjadinya kerusakan jaringan lunak. Dampak psikologis yang ditimbulkan 

dari kejadian jatuh adalah syok (syok dapat terjadi setelah seseorang mengalami jatuh) 

dan rasa takut akan jatuh berulang banyak konsekuensi termasuk ansietas, dapat pula 

kehilangan rasa percaya diri, pembatasan dalam aktivitas sehari-hari serta dapat 
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mengakibatkan fallfobia atau fobia jatuh. Membuat strategi pencegahan jatuh penting 

ditingkatkan awal setelah stroke dan membutuhkan pemahaman yang akurat tentang 

resiko jatuh dan prediktor.(Stanley, dalam Milla, 2013; Miller, 2011).Consequences of Falls 

menurut Kinney (2007), yaitu: 1) Fraktur pinggul, paha, pergelangan tangan dan tulang 

rusuk. 2) Cedera jaringan lunak. 3) Hematoma 4) Kebingungan yang tiba-tiba (transient 

confusion).5) Dampak terhadap sosial/psikologis. 6) Tiba-tiba pikun (sometimes sudden aging). 

7) Opname dan kelumpuhan (hospitalization and immobilization). 8) Cacat atau 

ketidakmampuan (disability). 9) Kematian (death).  

2.10 Komplikasi Jatuh 

 Jatuh dapat mengakibatkan berbagai jenis cedera, kerusakan fisik dan psikologis. 

Kerusakan fisik yang paling ditakuti dari kejadian jatuh adalah patah tulang panggul. Jenis 

fraktur lain yang sering terjadi akibat jatuh adalah fraktur pergelangan tangan, lengan 

aatas dan pelvis serta kerusakan jaingan lunak. Dampak psikologis adalah walaupun 

cedera fisik tidak terjadi, syok setelah jatuh dan rasa takut akan jatuh lagi dapat memiliki 

banyak konsekuensi termasuk ansietas, hilangnya rasa percaya diri, pembatasan aktivitas 

sehari-hari, falafobia atau fobia jatuh (Stanley, 2006). 

Komplikasi yang timbul setelah jatuh adalah :  

1. Perlukaan (injury): Perlukaan atau injury mengakibatkan rusaknya jaringan lunak 

yang terasa sakit berupa robek atau tertariknya otot, robeknya arteri/vena, patah 

tulang atau fraktur misalnya fraktur pelvis, femur, humerus, lengan bawah, dan 

tungkai atas. Pengetahuan tentang pengontrolan injury sangat perlu dan 

dibutuhkan dalam beberapa tahun terakhir ini yang ditujukan pada komponen 
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hal-hal yang membahayakan keamanan yang berkontribusi pada injury baik fatal 

maupun nonfatal. Maka injury memiliki sesuatu yang tidak dapat dicegah, prinsip 

pencegahan injury termasuk pendidikan mengenai hal-hal yang membahayakan 

keamanan dan strategi pencegahan (Darmojo, dalam Mila; 2013). 

2. Disabilitas: Mengakibatkan penurunan mobilitas yang berhubungan dengan 

perlakuan fisik dan penurunan mobilitas akibat jatuh yaitu kehilangan 

kepercayaan diri dan pembatas fisik (Darmojo, dalam Mila; 2013).  

3. Mati: Sekarat atau kematian merupakan keadaan yang berarti bagi sekelompok 

individu dalam kehidupannya, masyarakat mempercayai maksud yang berbeda-

beda terhadapa kematian. Pelayanan pada orang sekarat berfokus pada 

mendukung persiapan klien untuk meninggal (Darmojo, dalam Mila; 2013). 

2.11 Pencegahan Jatuh 

Tinetti,dalam Currie (2007); Darmojo, dalam Milla (2013), menyatakan bahwa 

usaha pencegahan jatuh merupakan langkah yang harus dilakukan karena bila sudah 

terjadi jatuh pasti terjadi komplikasi. Ada tiga usaha pokok untuk pencegahan jatuh yaitu, 

identifikasi faktor resiko, penilaian keseimbangan dan gaya berjalan, serta mengatur atau 

mengatasi faktor situasional: (1) Identifikasi faktor resiko, yaitu setiap seseorang perlu 

dilakukan pemeriksaan untukmencari adanya faktor ekstrinsik resiko jatuh, perlu 

dilakukan assesment keadaan sensorik, neorologis, muskuloskeletal dan penyakit sistemik 

yang sering menyebabkan jatuh; (2) Penilaian keseimbangan dan gaya berjalan, yaitu 

setiap orang harus dievaluasi bagaimana cara melakukan keseimbangan tubuhnya dalam 

melakukan pergerakan pindah tempat, bila goyangan badan pada saat berjalan sangat 

beresiko jatuh, maka diperlukan bantuan latihan rehabilitas medis; (3) Mengatur atau 
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mengatasi faktor situasional, yaitu faktor situasional yang bersifat serangan akut yang 

diderita lanjut usia dapat dicegah dengan pemeriksaan rutin kesehatan lanjut usia secara 

periodik. Faktor situasional bahaya lingkungan dapat dicegah dengan mengusahakan 

perbaikan lingkungan. Dalam melakukan aktivitas seseorang tidak boleh melampui batas, 

maka di anjurkan tidak melakukan aktivitas fisik yang sangat melelahkan atau beresiko 

tingi untuk terjadinya jatuh. 

2.12 Intervensi Pencegahan Jatuh (Fall Prevention). 

Definisi Pencegahan jatuh(Fall Prevention) adalah mengadakan tindakan 

pencegahan khusus pada pasien beresiko cedera karena jatuh (Bulechek, el al. 2013). 

Pada intervensi  fall prevention terdapat 65 aktivitas dari Nursing Interventions Classification 

(NIC), tetapi disini peneliti mengambil 40 aktivitas (Bulechek el al. 2013, dan Doenges, et 

al. 2000): 

No  Intervensi  Translate  Rasional  

1. Identivity cognitive or 
physical deficits of the patient 
that may increase potential of 
falling in aparticular 
environment. 

Identifikasi defisit kognitif 
atau fisik dari pasien yang 
dapat meningkatkan  
potensi jatuh dalam 
lingkungan tertentu. 

Mengetahui defisit 
kognitif atau fisik pada 
pasien terhadap 
lingkungan yang bepotensi 
menyebabkan jatuh. 

2.  Identify behaviors and factors 
that effect risk of falls. 

Identifikasi perilaku dan 
faktor-faktor  yang 
mempengaruhi rerisiko 
jatuh jatuh. 

Mengenal perilaku dan 
fakto-faktor yang 
berrpotensi 
mengakibatkan jatuh. 

3. Identify characteristics of 
environment that may 
increase potential for falls 
(slippery floors and open 
stairways). 

Identifikasi karakteristik 
lingkungan yang dapat 
meningkatkan potensi 
untuk jatuh (lantai yang 
licin dan tangga terbuka). 

Mengenal keadaan 
lingkungan sekitar yang 
berkontribusi terhadap 
resiko jatuh. 

4. Monitor gaid, belance, and 
fatigue level with  
ambulation. 

Pantau gaya jalan, 
keseimbangan, dan tingkat 
kelelahan dengan ambulasi. 

Mengawasi aktifitas pasien 
menghindari 
kemungkinan cidera jatuh 
dan kelelahan yang 
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berlebihan. 

5. Shere with patient 
observations about gaid and 
movement. 

Bersama-sama dengan 
pasien mengobservasi 
tentang gaya jalan & 
berpindah. 

Memberikan perasaan 
kontrol, perasaan tidak 
cemas terhadap aktivitas 
yang dilakukan. 

6. Suggest changes in gait to 
patient. 

Sarankan perubahan gaya 
berjalan kepada pasien. 
 

Menganjurkan pada pasien 
gaya jalan dengan 
keseimbangan yang tepat.  

7. Coach patient to adapt to 
suggested gaid modifications. 

Latih pasien untuk 
beradaptasi dan 
menyarankan untuk 
memodifikasi gaya jalan 
yang disarankan. 
 

Mengajarkan kepada 
pasien dan membiasakan 
cara jalan yang tepat untuk 
meminimalkan resiko 
cidera akibat jatuh. 

8. Assist unsteady individual 
with ambulation. 

 

Bantu menegakkan individu 
dalam berjalan. 

latihan berjalan dapat 
meningkatkan keamanan 
dan keefektifan untuk 
berjalan serta 
meningkatkankemandirian 
dan rasa nyaman. 

9. Provide assistive devices (cane 
and walker) to steady gaid. 

Menyediakan alat-alat bantu 
(tongkat & alat bantu 
berjalan) untuk berjalan 
dengan stabil. 

Memfasilitasi pasien 
dalam meningkatkan 
keseimbangan secara 
mandiri. 

10. Encourage patient to use cone 
or walker as appropriate. 

 

Ajarkan pasien untuk 
menggunakan stik atau alat 
bantu jalan (walker) secara 
benar. 

Belajar memperbaiki cara 
menggunakan alat penting 
untuk mempertahankan 
mobilisasi optimal dan 
keamanan pasien. 

11. Encourage patient to use cone 
or walker as appropriate. 

 

Dorong pasien untuk 
menggunakan stik atau alat 
bantu jalan (walker) secara 
benar. 

Belajar memperbaiki cara 
menggunakan alat penting 
untuk mempertahankan 
mobilisasi optimal dan 
keamanan pasien. 

12. Place articles within easy 
reach of the patient 

Tempatkan barang 
ditempat yang mudah 
dijangkau oleh pasien. 

Menurunkan resiko 
peregangan saat meraih. 

13. Instruck patient to call for 
assistance with movement, 
appropriete. 

Anjurkan pasien untuk 
meminta bantuan saat 
berpindah. 

Menurunkan resiko 
terjatuh. 
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14. Teach pasient how to fall as 
to minimize injury. 

Ajarkan pasient bagaimana 
cara jatuh yang dapat 
meminimalkan cedera. 

Memberitahu pasien 
ketika terlanjur akan jatuh 
untuk menjatuhkan badan 
secara lebih aman untuk 
meminimalis dampak 
cidera yang diderita akibat 
jatuh. 

15. Post signs to remind patient 
to call for help when getting 
out of bed, as appropriate. 

Pasang tanda untuk 
mengingatkan pasien untuk 
meminta bantuan ketika 
keluar dari tempat tidur 
secara tepat. 
 

Memfasilitasi pasien 
dengan tanda pengingat 
agar meminta bantuan 
ketika keluar dari tempat 
tidur untuk meminilasis 
kejadian jatuh. 

16. Monitor ability to transfer 
from bed to chair and vice 
versa. 

Pantau kemampuan pasien 
ketika berpindah dari 
tempat tidur ke kursi dan 
demikian sebaliknya. 

untuk meningkatkan 
keamanan dan 
kemandirian pada pasien. 

17. Use side rails of appropriate 
length and height to prevent 
falls from bed, as needed. 

 

Gunakan sisi rel yang 
panjang dan kuat secara 
tepat untuk mencegah jatuh 
dari tempat tidur, sesuai 
kebutuhan. 

Pagar tempat tidur 
memberi keamanan dari 
resiki jatuh dan dapat 
digunakan untuk 
membantu pasien 
mengubah posisi. 
 

18. Place a mechanical bed in 
lowest position. 

Tempatkan tempat tidur 
mekanik  pada posisi 
terendah. 
 

Dapat merasa takut jatuh 
karena perubahan ukuran 
dan tinggi tempat tidur. 

19. Provide eating on bean bag 
chair to limit mobility, as 
appropriate. 

Memberikan makan dikursi 
meja untuk membatasi 
gerakan dengan tepat. 

Untuk membatasi gerakan 
agar tidak terjatuh. 

20. Provide the dependent patien 
with a means of summorning 
help (bell,or call light) when 
ceregiver is not present. 

Berikan pasien dengan alat 
pemanggil bantuan (bel atau 
panggilan lampu) ketika 
penolong tidak ada didekat 
pasien. 
 

Membuat pasien memiliki 
rasa aman, dapat 
menagaatur diri dan 
mengurangi ketakutan 
karena ditinggal sendiri. 

21. Answer call light 
immediately. 

Tanggapi lampu/bel 
panggilan dengan segera. 

Mengurangi kejadian 
resiko cidera lebih awal. 
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22. Assist with toileting at 
frequent, scheduled intervals. 

Bantu toileting sesering 
mungkin (jadwalkan). 

Ketaatan pada jadwal 
harian dan teratur dapat 
mencegah cedera akibat 
jatuh. 

23. Provide adequate lighting for 
increased visibility. 

 

Menyediakan pencahayaan 
yang memadai untuk 
meningkatkan penglihatan. 

Mencegah terjadinya 
kecelakaan dan 
menurunnya sensori 
penglihatan. 

24. Provide visible handrails and 
grab bars. 

 

Menyediakan pegangan 
tangan yang terlihat dan 
memudahkan mengambil 
pegangan. 

Dapat menciptakan 
aktivitas yang mandiri 
dengan aman dan nyaman. 

25. Provide nonslip, nontrip floor 
surfaces. 

Berikan permukaan yang 
tidak menyebabkan 
tersandung. 

 

Menghilangkan 
permukaan yang mungkin 
mengakibatkan 
tersandung sehingga 
menurunkan resiko cidera 
jatuh. 

26. Provide a nonslip surface in 
bathtub shower. 

Menyediakan permukaan 
yang tidak licin di kamar 
mandi dan di bak mandi 
atau shower. 

Menurunkan resiko 
cidera/ jatuh akibat 
tergelincir. 

27. Ensure that patient wears 
shoes that fit properly, fasten 
securely, and have nonskid 
soles . 

Pastikan pasien yang 
memakai sepatu yang diikat 
dengan benar, 
dikencangkan dengan aman 
dan memiliki sol anti selip. 

Menurunkan resiko jatuh 
akibat 
tersandung/tergelincir. 

28. Instruct patient prescription 
glasses as appropriate, out of 
bed. 

 

Anjurkan pasien untuk 
memakai kacamata yang 
disaranakan, yang sesuai 
ketika keluar dari tempat 
tidur. 

Penglihatan optimal akan 
memfasilitasi partisipasi 
pasien dalam berbagai 
aktivitas dan menurunkan 
resiko jatuh atau 
perlukaan. 

29. Educate family member 
about risk factors that 
contribute to falls and how 
they can decrease these risks. 

 

Mendidik anggota keluarga 
tentang faktor risiko yang 
berkontribusi menyebabkan 
jatuh dan bagaimana 
mereka dapat menurunkan 
risiko tersebut. 

 

Agar keluarga dapat 
menjaga keamanan pasien 
dan mengetahui tentang 
faktor resiko yang dapat 
meningkatkan resiko jatuh 
dan hal yang dapat 
dilakukan untuk 
mengurangi resiko 
tersebut. 
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30. Suggest home adaptations to 
increase safety. 

 

Sarankan adaptasi rumah 
untuk meningkatkan 
keselamatan. 

 

 

Perubahan fisik 
diperlukan agar sesuai 
dengan alat-alat 
penyokong dan juga 
pasien itu sendiri. 
Pengaturan terlebih 
dahulu memfasilitasi 
pasien saat pindah ke 
lingkungan rumah. 

31. Suggest safe footwear. Sarankan alas kaki yang 
aman 

 

Membantu pasien untuk 
berjalan dengan langkah 
yang menetap/ 
mempertahankan 
keseimbangan diri dengan 
mencegah terjadinya kaki 
terkilir. 

32. Develop ways for patient to 
participate safely in leisure 
activities. 

Mengembangkan cara-cara 
agar pasien mau 
berpartisipasi dengan aman 
dalam berbagai aktivitas. 

Memberikan cara-cara 
yang menarik pasien agar 
selalu ikut berpartisipasi 
deengan aman. 

33. Post signs to alert staff that 
patient is at high risk for 
falls. 

 

Memberi tanda untuk 
memperingatkan staf 
terhadap pasien yang 
beresiko tinggi untuk jatuh. 

Agar setiap staf 
mengetahui bahwa pasien 
beresiko tinggi 
cidera/jatuh. 
 

34. Use partially filled eater 
mattres on bed limit mobiliyt, 
as appropriate. 

 

Gunakan sebagian kasur 
tempat tidur untuk 
membatasi mobilisasi 
dengan sesuai. 

Menggunakan ukuran 
kasur kecil (standar kasur 
rumah sakit) untuk 
membatasi mobilitas 
pasien. 
 

35. Collaborate eith other health 
care team members to 
minimize side effects of 
medications that contribute to 
falling (orthostatic 
hypertension and unsteady 
gait). 

Berkolaborasi dengan 
anggota tim kesehatan yang 
lain untuk meminimalkan 
efek samping dari obat yang 
berkontribusi terhadap 
jatuh. 

Memperhitungkan 
pemberian 
dosis/obatnyang 
berkontribusi terhadap 
resiko jatuh. 

36 Provide close sepervision and 
or a restraining device (infan 
seat with seat belt) when 
placing infants/ young 
children on elevated surfaces 

Menyediakan pengawasan 
atau alat penahan (kursi 
bayi dengan sabuk 
pengaman) ketika 
menempatkan bayi atau 
anak-anak pada permukaan 

Memfasilitasi dengan alat 
penahan ketika meletakan 
bayi atau anak pada 
permukaan yang lebih 
tinggi untuk menurunkan 
resiko cidera akibat jatuh. 
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(table and highchair). yang tinggi. 

37. Remove objects that provide 
young child with climbing 
access to elevated surfaces. 

Hilangkan objek yang 
memberikan anak-anak 
mudah mendaki pada 
permukaan yang 
ditinggikan. 

Menghilangkan objek 
yang meningkatkan anak-
anak dapat mendaki pada 
objek penahan unruk 
menurunkan resiko cidera 
akibat jatuh. 

38 Maintain crib side rails 
inelevatedposition when 
caregiver is notpresent, 
asappropriate. 

Menjaga sisirel/boks 
tempat tidur anak dalam 
posisi tinggi bila pengasuh 
tidak ada dengan sesuai. 
 

Menjaga agar sisire/boks 
tempat tidur anak agar 
ditinggikan bila pengasuh 
tidak ada disekitar tempat 
tidur anak untuk 
mengurangi resiko cidera 
akibat terjatuh. 

39 Provide a bubble top on 
hospital cribs of pediatric 
patiens who may climb over 
eleveted side rails, as 
appropriate. 

Menyediakan bubble top pada 
tempat tidur anak pada 
rumah sakit yang mungkin 
akan memanjat sisirel 
tempat tidur yang 
ditinggikan denga sesuai. 

Memberi penutup atap 
tempat tidur pada anak 
yang mungkin dapat 
memenjat sisirel tempat 
tidur. 

40. Fasten the latches securely on 
access panel of incubator whe 
n leaving bedside of infant 
incubator, as appropriate. 

Memasang kunci dengan 
aman pada papan masuk 
dari inkubator ketika 
meninggalkan tempat tidur 
inkubator bayi dengan 
sesuai. 

Untuk menghindari bayi 
terjatuh dari inkubator. 

 

Sebuah analisis dilakukan berdasarkan tingkat bukti menggunakan proses 

peninjauan integratif. Program intervensi multifaktor pencegahan jatuh yang mencakup 

penilaian pencegahan resiko jatuh, pintu, tempat tidur, tanda pasien resiko jatuh, 

modifikasi lingkungan  dan peralatan, staf dan pendidikan keselamatan  pasien, 

menagement obat yang ditargetkan untuk jenis tertentu, dan bantuan tambahan transfer 

dan toilet menunjukan penurunan jatuh dan cidera jatuh pada pasien rawat inap. Rumah 

sakit perlu mengurangi jatuh dengan menggunakan program pencegahan jatuh dengan 
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multifaktor menggunakan intervensi berbasis bukti untuk mengurangi jatuh dan cidera 

jatuh (Sandra, et al. 2011). 

Banyak rumah sakit atau jasa community service menggunakan infornasi leaflets yang 

berguna bagi pasien dan keluarga bagaiman cara melakukan pencegahan jatuh. Hal ini 

penting untuk dilakukan dalam pencegahan jatuh karena penanganan pada orang dengan 

resiko jatuh atau terjatuh pelatihan dilakuakan baik kepada pasien, pengasuh maupun 

pada anggota staff (Willians, Perry & Watkins, 2010). Rumah sakit mengembangkan 

pendekatan untuk mengurangi resiko membahayakan pasien akibat dari cedera jatuh. 

Menilai kembali resiko secara berkala setiap pasien untuk jatuh, termasuk potensi yang 

terkait dengan rejimen pengobatan pasien, dan mengambil tindakan untuk mengurangi 

atau menghilangkan resiko yang teridentifikasi. Rumah sakit menerapkan suatu proses 

untuk penilaian awal pasien untuk resiko jatuh dan penilaian ulang pasien ketika 

ditunjukkan oleh perubahan dalam kondisi atau pengobatan atau yang lain (Elizabet, 

2013) 

Implementasi pencegahan pasien resiko jatuh di rumah sakit, pencegahan pasien 

resiko jatuh yaitu dengan penilian awal resiko jatuh, penilaian berkala setiap adanya 

perubahan kondisi pasien, serta melaksanakan langkah-langkah pencegahan pada pasien 

resiko jatuh. Implementasi di rawat inap berupa proses identifikasi dan penilaian pasien 

dengan resiko jatuh serta memberikan tanda identitas khusus kepada pasien tersebut, 

misalnya gelang kuning, penanda resiko, serta informasi tertulis kepada pasien atau 

keluarga paien. Berikut ini merupakan prosedur pencegahan pasien risiko jatuh : 

1. MFS merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi pasien yang berisiko jatuh. Dengan menghitung skor MFS pada 
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pasien dapat ditentukan dengan resiko pasien dar pasien tersebut sehingga 

dengan demikian dapat diupayakan pencegahan jatuh yang tidak diperlukan. 

Pengakjian resiko jatuh dilakukan pada saat pasien baru masuk ruangan, setiap 

pergantian shif, pernah terjadi jatuh, dilakukan bila ada perubahan status mental 

sesuai dengan prosdur yaitu SPO. 

2. Pemasangan label segitiga merah untuk resiko tinggi dan label segitiga kuning 

resiko rendah . 

3. Pemasangan gelang resiko jatuh yang dilakukan setelah penililaian MFS 

4. Tempat tidur pasien, tempat tidur pasien merupakan salah satu alat yang 

digunakan oleh pasien. Untuk mencegah resiko pasien jatuh dari tempt tidur, 

maka tempat tidur dalam posisi rendah dan terdapat pagar pengaman /sisi 

tempat tidur. 

5. Penggunaan restrain sesuai prosedur, restrain merupakan alat atau tindakan 

pelindung untuk membatasi gerakan atau aktifitas pasien secara bebas. Untuk 

menghindari jatuh dapat dimodifikasi dengan memodifikasi lingkungan yang 

dapat mengrangi cedea seperti memberi keamaanan pada empat tidur (Potter & 

Perry, 2010).  

2.13  Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Terhadap Prilaku Perawat Dalam 

Pelaksanaan Prosedur Pasien Resiko Jatuh.  

 pengetahuan keperawatan yang valid merupakan salah satu gagasan yang akan 

dipertentangkan oleh banyak perawat. Keterpakuan tehadap pengetahuan yang berasal 

dari penelitian ini dapat dipahami bagi profesi yang hampir sama dengan profesi medis 

yang mendasarkan praktiknya pada prespektif ilmiah predominan. Jenis pengetahuan ini 
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cukup berbeda dengan cara  bertfikir ilmiah dan konkret, pengetahuan ini melibatkan 

refleksi abstrak dan filosofi pada prakek keperawatan. Istiah seperti knowledgeable doing, 

praktik refleksi dan teori dan praktik keperawatan semuanya menekankan pada 

pentingnya pengetahuan dan berfikir tentang praktik dan juga menekankan adanya 

hubungan yang erat antara kedua aktivitas tersebut (Basford, 2006). 

Menurut teori Kuncoro yang dikutip oleh Nursalam (2008) mengatakan bahwa salah 

satu faktor yang erat kaitannya dengan tingkat pemanfaatan terhadap rumah sakit adalah 

tingkat pengetahuan, makin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin mudah 

menerima informasi sehingga banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Tingkat 

pengetahuan yang tinggi memiliki kecendrungan mudah mendapatkan informasi 

sehingga dapat menimbulkan persepsi yang baik serta menerapkannya dalam perilaku 

kehidupan sehari-hari khususnya dalam hal kesehatan.  Pengetahuan yang tercangkup 

dalam domain mempunyai enam tingkat (Efendi & Makhfudin, 2009) yaitu; Tahu (know), 

Memahami (comprehension), Aplikasi (aplication), Analisis (analysis), Sintetis (syntetic), dan 

Evaluasi (evaluation).  

Tinetti,dalam Currie (2007); Darmojo, dalam Milla (2013), menyatakan bahwa usaha 

pencegahan jatuh merupakan langkah yang harus dilakukan karena bila sudah terjadi 

jatuh pasti terjadi komplikasi, pencegahan jatuh merupakan mengadakan tindakan 

intervensi pencegahan pada pasien beresiko cedera dari jatuh, indikator dalam prosedur 

pencegahan yaitu; mengidentifikasi pasien resiko jatuh dengan menggunakan MFS, 

mengidentifikasi apakah pasien menggunakan alat bantu (kruk, wolker, atau tongkat), 

beri gelang dan tanda resiko jatuh pada bed pasien.  
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Upaya mengantisipasi dan mencegah terjadinya pasien jatuh dengan atau tanpa cidera 

perlu dilakukan pengkajian di awal maupun kemudian pengkajian ulang secara berkala 

mengenai pasien resiko jatuh, termasuk resiko potensial yang berhubungan dengan 

jadwal pemberian obat serta mengambil tindakan untuk mengurangi semua resiko yang 

telah diidentifikasi tersebut. Pengkajian resiko jatuh ini telah dapat dilaksanakan sejak 

pasien mulai mendaftar yaitu dengan menggunakan skala jatuh. Tim pasient safety yang 

dibentuk oleh Rumah Sakit Y telah menetapkan Morse Fall Scale (MFS) sebagai 

instrumen yang diguankan untuk mengidentifikasi pasien yang beresiko jatuh, MFS 

merupakan cara untuk menentukan resiko jath dari pasien dan manajemen pencegahan 

jatuh yang perlu dilakukan sesuai dengan standar prosedur pencegahan jatuh yang telah 

ada dan berlaku diseuruh unit dirumah sakit, khususnya di ruang rawat inap (Budiono, 

2014).  

Hal ini penting untuk dilakukan dalam pencegahan jatuh karena penanganan pada 

orang dengan resiko jatuh atau terjatuh pelatihan dilakuakan baik kepada pasien, 

pengasuh maupun pada anggota staff (Willians, Perry & Watkins, 2010). Rumah sakit 

mengembangkan pendekatan untuk mengurangi resiko membahayakan pasien akibat dari 

cedera jatuh. Menilai kembali resiko secara berkala setiap pasien untuk jatuh, termasuk 

potensi yang terkait dengan rejimen pengobatan pasien, dan mengambil tindakan untuk 

mengurangi atau menghilangkan resiko yang teridentifikasi. Rumah sakit menerapkan 

suatu proses untuk penilaian awal pasien untuk resiko jatuh dan penilaian ulang pasien 

ketika ditunjukkan oleh perubahan dalam kondisi atau pengobatan atau yang lain 

(Elizabet, 2013). 


