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BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dibuat kesimpulan bahwa gambaran 

kualitas hidup pasien fraktur collum femur pasca pemasangan prostesis di RSUP 

Dr. M. Djamil Padang adalah sebagai berikut:

1. Responden yang terbanyak masing-masing berusia 50 - 59 tahun dan ≥70 

tahun, dan kebanyakan berjenis kelamin perempuan. Jenis prostesis yang 

banyak digunakan adalah THA, dan lama pemakaian prostesis terbanyak 

pada ≥12 - <24 bulan.

2. Gambaran kualitas hidup pasien pasca THA pada kelompok ≥3 - <6 bulan 

memiliki skor rata-rata kurang baik pada domain fungsi fisik dan 

keterbatasan fisik. Pada kelompok ≥6 - <12 bulan hanya 1 domain 

didapatkan rata-rata skor yang kurang baik yaitu domain keterbatasan fisik.

Gambaran kualitas hidup pasien pasca HA pada kelompok ≥3 - <6 bulan, 

≥6 - <12 bulan dan ≥24 bulan memiliki skor rata-rata kurang baik pada 

domain fungsi fisik dan keterbatasan fisik.

6.2 Saran

1. Bagi RSUP Dr. M. Djamil Padang atau Dokter

Pengisian data rekam medis diharapkan dapat lengkap untuk yang akan 

datang dan diharapkan dokter dapat memberikan edukasi sebelum dan 

sesudah operasi agar pasien dapat kontrol dengan teratur sehingga dapat 

memperbaiki kualitas hidupnya.

2. Bagi Keluarga Pasien atau Masyarakat

Diperlukan dukungan keluarga terhadap pasien sebelum dan sesudah 

pemakaian prostesis agar dapat memperbaiki kualitas hidupnya dan 

dibutuhkan perhatian serta peran keluarga untuk menekan angka kejadian 

terjatuh pada orang usia tua dan trauma pada pasien usia muda sehingga 

meminimalisir kasus fraktur collum femur. Apabila pasien dicurigai fraktur, 

sebaiknya pasien segera dibawa ke rumah sakit.
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebaiknya waktu pengumpulan data penelitian untuk kualitas hidup, lama 

pemakaian prostesis harus disamakan dan perlu dilakukan studi 

epidemiologi lebih lanjut terhadap gambaran kualitas hidup pasien fraktur 

collum femur pasca pemasangan prostesis dengan subjek penelitian yang 

lebih luas dan memakai rontgen sehingga hasil lebih representatif.


