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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Posyandu Lansia 

Wilayah Surakarta mengenai analisis pola jalan lanjut usia terhadap risiko 

jatuh dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Secara statistik lebar langkah signifikan mempengaruhi risiko jatuh, 

sementara secara praktis lebar langkah mempengaruhi risiko jatuh tinggi 

sebesar 64% . 

2. Secara statistik panjang langkah tidak signifikan mempengaruhi risiko 

jatuh, sementara secara praktis panjang langkah mempengaruhi risiko 

jatuh tinggi sebesar 37%. 

3. Secara statistik kecepatan berjalan tidak signifikan mempengaruhi risiko 

jatuh, sementara secara praktis kecepatan berjalan mempengaruhi risiko 

jatuh tinggi sebesar 24%. 

B. Saran 

1. Bagi Lanjut Usia 

a. Lansia sebaiknya lebih memperhatikan langkahnya agar dapat 

meminimalisir risiko jatuh. 

b. Lansia yang sudah mengalami perubahan pola jalan dapat 

menggunakan bantuan jalan seperti ketika berjalan berpegangan di 

sekitarnya atau menggunakan alat bantu jalan. 
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c. Lansia perlu lebih berhati-hati jika lingkungan kurang mendukung bagi 

lansia, misalnya lantai licin atau ketika naik turun tangga, 

d. Lansia diharapkan melakukan latihan ringan agar penurunan fungsi  

tubuh dapat diminimalisir sehingga mengurangi risiko jatuh. 

2. Bagi Posyandu Lansia 

       Posyandu lansia perlu mengadakan pemeriksaan risiko jatuh untuk 

memprediksi sedini mungkin agar terhindar dari kejadian jatuh. Posyandu 

lansia diharapkan memberikan fasilitasi kepada lansia tentang kesediaan 

pelayanan kesehatan yang terkait dengan pencegahan kejadian jatuh. 

Selain itu, perlu diadakan kegiatan yang melatih kebugaran lansia agar 

lansia yang sehat dan bugar dapat tercapai. 

3. Bagi Puskesmas dan Dinas Kesehatan 

       Penyuluhan tentang risiko jatuh perlu dilakukan Puskesmas dibawah 

naungan Dinas Kesehatan di posyandu-posyandu lansia. Penyuluhan ini 

dapat melalui berbagai media agar lansia dan masyarakat dapat 

mengetahui faktor yang meningkatkan risiko jatuh, memberikan informasi 

tentang bahaya yang dapat ditimbulkan bila kejadian jatuh sampai terjadi 

serta memberikan edukasi kepada lansia tentang pencegahan kejadian 

jatuh. 

4. Bagi Peneliti Lain 

       Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

prediksi seberapa besar persentase panjang langkah dan kecepatan berjalan 

yang dapat menpengaruhi risiko tinggi untuk jatuh.  


