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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengertian pertolongan pertama bukan hanya terkait dengan masalah 

kecelakaan lalu lintas semata, hal ini karena masalah kecelakaan merupakan 

salah satu masalah yang banyak terjadi di tempat kerja, di penambangan, di 

kantor, di kebun, di sekolah maupun di rumah. Pertolongan pertama pada 

kecelakaan adalah upaya pertolongan dan perawatan secara sementara pada 

korban kecelakaan sebelum dibawa ke Rumah Sakit, Puskesmas atau Klinik 

Kesehatan untuk mendapat pertolongan yang lebih baik dari dokter atau 

paramedik (Jones & Bartlett, 2006). 

Menurut penelitian yang dilakukan WHO (2005) tentang kejadian 

kecelakaan pada anak disekolah didapatkan data bahwa 34 % kematian 

disebabkan oleh kendaraan bermotor, 5 % oleh jatuh, 4 % oleh kebakaran, 13 

% oleh tenggelam, 21 % oleh cedera tidak disengaja. Badan kesehatan dunia 

(WHO) mencatat di tahun 2011 terdapat lebih dari 5,6 juta orang meninggal 

dikarenakan insiden kecelakaan dan sekitar 1.3 juta orang mengalami 

kecacatan fisik. 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2010) menyatakan bahwa 

setiap tahun hampir 1 juta anak meninggal karna kecelakaan dan lebih dari 

puluhan juta anak-anak lainya memerlukan perawatan rumah sakit karna 

mengalami luka berat. Di Indonesia angka kematian anak akibat kecelakaan, 
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keracunan dan trauma tercatat 7,3 % pada tahun 1992 dan merupakan 

penyebab kematian tertinggi. 

Data Provinsi Jawa Tengah tentang prevalensi cedera dan penyebab 

cedera adalah karena kecelakaan 60,4 terjatuh, 16,7 terkena benda tajam/ 

tumpul dan 1,0 terbakar. Prevalensi cedera menurut bagian tubuh terkena 

adalah 11,6 kepala, 15,7 siku/ lengan bawah, 25,2 pergelangan tangan dan 

tangan, 34,5 lutut/ tungkai bawah, 27,1 bagian kaki dan tumit. Prevalensi 

jenis cedera adalah 30,0 benturan, 53,0 luka lecet, 22,7 luka terbuka, 21,5 

terkilir, 4,7 patah tulang (Riskesdas, 2007). 

Kecelakaan dapat menyebabkan luka ringan bahkan luka berat dan 

kematian dikarenakan tubuh korban berbenturan dengan benda keras yang 

umumnya disebut trauma fisik. Korban yang mengalami luka ringan dapat 

langsung ditangani secara medis sesuai dengan luka yang diderita, sedangkan 

korban meninggal dapat langsung diserahkan kepada keluarga. Korban yang 

mengalami luka berat tidak jarang masuk dalam kategori gawat darurat, 

dimana korban gawat darurat adalah korban yang terancam jiwanya dalam 

kecelakaan, oleh karna itu penanganan korban kecelakaan ataupun 

kedaruratan medis melalui pertolongan pertama ini sangat penting. Dan yang 

lebih penting lagi adalah diperlukan tindakan cepat dan efektif dalam 

mempertahankan hidup dan dapat meminimalkan terjadinya kecacatan. 

(Anonim, 2002). 

Banyak kita temui siswa yang mengalami suatu kecelakaan baik itu 

berupa patah tulang. terlikir, luka sobek dan lain-lain diberikan perlakuan 
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yang sama dan bahkan ada kesalahan dalam memberikan pertolongan. 

Kondisi ini tentu saja sangat membahayakan dan dapat berakibat 

memperparah keadaan korban  (Nadine, 2011). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru di SMA 

Muhammadiyah 1 Purwokerto, didapatkan masih kurangnya pendidikan 

siswa tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Selanjutnya para siswa 

sangat jarang mendapatkan penyuluhan dan seminar tentang kesehatan. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada 10 orang 

siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto diperoleh data bahwa 

siswa tersebut kurang mengetahui tentang penagganan pertolongan pertama 

pada kecelakaan. Selanjutnya siswa tersebut menjelaskan ketika melihat 

teman atau ada korban yang mengalami kecelakaan tindakan yang mereka 

lakukan hanya melihat saja kejadian yang sedang terjadi tanpa melakukan 

tindakan apapun. 

Untuk itu seorang siswa semestinya mempunyai pengetahuan dasar 

bagaimana cara memberikan pertolongan pertama yang tepat dan cepat untuk 

menolong korban kecelakaan dan juga memiliki pengetahuan dasar tentang 

pertolongan pertama pada kecelakaan. Namun pentingnya pertolongan 

pertama pada kecelakaan tidak disertai dengan pengetahuan yang cukup 

dalam penerapannya, karna selama ini pengetahuan tentang pertolongan 

pertama pada kecelakaan hanya didapat melalui buku-buku. 

Maka perlu adanya suatu pemberian metode pembelajaran tentang 

pertolongan pertama pada kecelakaan disetiap sekolah terutama di SMA. 

Perbandingan Metode Pendidikan..., Aita Nora Firdaus, S1 Keperawatan UMP, 2015



4 
 

Penggunaan metode pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran 

akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian 

pesan dan isi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan pada saai itu. 

Selain membangkitkan minta siswa dan meningkatkan hasil pengetahuan, 

metode pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, 

menyajikan data yang menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data 

dan memadatkan informasi. 

Pendidikan kesehatan merupakan upaya sadar yang dilakukan seorang 

edukator untuk mempengaruhi orang lain agar dapat berperilaku atau 

memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sesuai dengan yang diharapkan 

(Asmadi, 2008). Pendidikan kesehatan berorientasi pada perubahan perilaku. 

Perilaku baru yang terbentuk sebatas pemahaman sasaran (aspek kognitif) 

sedangkan perubahan sikap dan tingkah laku merupakan tujuan tidak 

langsung (Maulana, 2009). Sasaran pendidikan kesehatan di Indonesia 

menurut Fitriani (2011) berdasarkan pada program pembangunan Indonesia 

adalah sekolah. 

Metode ceramah termasuk pendidikan kesehatan untuk kelompok 

besar. Syah dalam Simamora (2009) mendefinisikan metode ceramah 

(preaching method) merupakan suatu metode pengajaran dengan 

menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah 

peserta didik, yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode ceramah 

sangat efektif untuk menyampaikan materi selain murah dan mudah juga 

dapat menyajikan materi secara luas. Kelemahan dari metode ceramah adalah 
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membuat sasaran pasif dan cepat membosankan jika ceramah kurang 

menarik (Simamora, 2009). 

Media diartiakan sebagai segala bentuk atau saluran yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan dan informasi (Sadiman, dkk, 2008). Media yang 

menarik akan memberikan keyakinan, sehingga perubahan kognitif afeksi dan 

psikomotor dapat dipercepat (Setiawati & Dermawan, 2008). Audiovisual 

merupakan salah satu media yang menyajikan informasi atau pesan secara 

audio dan visual (Setiawati dan Dermawan, 2008). Media ini memberikan 

stimulus pada pendengaran dan penglihatan, sehingga hasil yang diperoleh 

lebih maksimal.  

SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto yang berlokasi yaitu di Jalan Dr. 

Angka. SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto ini dalam sistem pembelajaran 

sudah cukup maju, tetapi untuk pembelajaran tentang kesehatan sangat 

jarang. Dari data SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto untuk pembelajaran 

tentang kesehatan seperti dari PMR selama 1 tahun hanya dilakukan satu kali 

dan pada tahun 2014 kegiatan PMR dan UKS disekolah tersebut tidak aktif, 

kegitan tersebut aktif kembali pada tahun 2015 ini. Berdasarkan dari uraian 

diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Perbandingan 

Pendidikan Metode Ceramah dan Metode Audiovisual Terhadap Pengetahuan 

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di SMA Muhammadiyah 1 

Purwokerto”. 
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B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas adalah  “Adakah Perbandingan 

Pendidikan Metode Ceramah dan Metode Audiovisual Terhadap Pengetahuan 

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Pada Siswa Di SMA Muhammadiyah 

1 Purwokerto?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk Mengetahui Perbandingan Pendidikan Metode Ceramah dan 

Metode Audiovisual Terhadap Pengetahuan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan Pada Siswa Di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui rata-rata pengetahuan pertolonagan pertama pada 

kecelakaan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan 

dengan metode ceramah dan metode audiovisual pada siswa di SMA 

Muhammadiyah 1 Purwokerto. 

b. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata tingkat pengetahuan pertolongan 

pertama pada kecelakaan pada siswa di SMA Muhammadiyah 1 

Purwokerto sebelum dan sesudah diberikan metode pendidikan 

kesehatan dengan metode ceramah. 

c. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata tingkat pengetahuan pertolongan 

pertama pada kecelakaan pada siswa di SMA Muhammadiyah 1 

Purwokerto sebelum dan sesudah diberikan metode pendidikan 

kesehatan dengan metode audiovisual. 
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d. Untuk mengetahui perbandingan pendidikan kesehatan dengan metode 

pendidikan ceramah dan audiovisual pada siswa terhadap pengetahuan 

pertolongan pertama pada kecelakaan  di SMA Muhammadiyah 1 

Purwokerto. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan perawat dapat melakukan upaya preventif 

dengan metode yang efektif dalam penyampaian informasi kesehatan 

kepada siswa, khususnya metode pendidikan ceramah dan audiovisual.  

b. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini akan menambah wawasan dalam melakukan penelitian 

terutama pada pemberian pendidikan pertolonagn pertama pada 

kecelakaan dengan menggunakan metode ceramah dan audiovisual. 

c. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi siswa 

terhadap  pertolongan pertama pada kecelakaan dengan pemberian metode 

menggunakan pendidikan ceramah dan audiovisual.  

d. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan sekolah 

dalam memberikan pendidikan tentang pengetahuan pertolongan pertama 

pada kecelakaan pada siswa melalui pemberian pendidikan dengan 

menggunakan metode ceramah dan audiovisual. 
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E. Keaslian Penelitian 

Penelitan terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Widodo , S (2014) melakukan penelitian dengan judul “Kompetensi Guru 

UKS Dalam Memberikan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)” 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Data diperoleh dengan cara memberikan kuesioner yang diberikan kepada 

seluruh guru pengelola UKS SMA dan SMK se-kota Surakarta. 

Pengetahuan, sikap dan keterampilan responden mengenai teknik 

pembebatan atau pembalutan dan pembidaian secara umum cukup baik. 

Hanya beberpa respoden yang belum memahami teknik pembebatan dan 

pembidaian. 

Persamaan dengan penelitian diatas adalah variabel penelitian tentang 

pertolongan pertama pada kecelakaan, sedangkan perbedaan penelitian ini 

adalah penelitian ini menggunakan desain penelitian quasi experiment. 

Rancangan penelitian menggunakan  pre and post test two group design. 

Teknik pengambilan sampel dengan teknik purposive sampilng. Tempat 

penelitian di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. 

b. Islami, Asiyah, N & Wardoyo, N (2011) melakukan penelitian dengan 

judul “Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Tingkat Pengetahuan Ibu 

Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Anak Di Rumah Desa 

Sumber Giranag RW I Lasem Rembang”. Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian survey analitik metode Cross Sectional dengan cara pendekatan 
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c. observasi point time approach. Adapun hasil tingkat pendidikan ibu yang 

tertinggi 44 responden (49,4%) kategori sedang, terendah 9 responden 

(10,1%). Kategori tingkat hasil pengetahuan ibu tertinggi 46 responden 

(51,7%), terendah 12 respoden (13,5%). Nilai chi-square tabel pad df: 4 

tingkat signifikasi 5% (9,488) dilakukan perbandingan chi-square hitung 

dan chi-square tabel dimana chi-square hitung (51,090) > chi-square tabel 

(9,488) dengan taraf signifikasi 5%, sedangkan berdasarkan probabilitas 

terlihat bahwa nilai Asymp-Sig = 0,000 atau probabilitas < 0,05, sehingga 

ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengetahuan ibu 

mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan anak di rumah. 

Persamaan dengan penelitian diatas adalah variabel penelitian tentang 

pertolongan pertama pada kecelakaan, sedangkan perbedaan penelitian ini 

adalah penelitian ini menggunakan desain penelitian quasi experiment. 

Rancangan penelitian menggunakan  pre and post test two group design. 

Teknik pengambilan sampel dengan teknik purposive sampilng. Tempat 

penelitian di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. 

d. Subagio, R & Rianto, E melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Penerapan Metode Simulasi Terhadap Kecakapan Pertolongan Pertama 

Pada Kedaruratan (P3K) Pada Siswa Tunagrahita di SLB/C Taman 

Pendidikan dan Asuhan Jember”. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode penelitian kuantitatif, dengan rancangan pre-eksperimen 

dan desain penelitian one group pretest-posttest design. Data dikumpulkan 

dengan menggunakan teknik tes dan dokumentasi. Teknik analisis data 
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e. yang digunakan adalah teknik analisis data statistik non parametrik, 

dengan n = 7 dan α = 5%, serta diolah menggunakan rumus Wilcoxon 

Macth Pairs Test (Sugiyono, 2013). Hasil penelitian ini menunjukkan hasil 

nilai rata-rata pretest 64,49% dan nilai rata-rata pottest 93,70%, sedangkan 

hasil analisis data menggunakan rumus menunjukkan bahwa nilai Zh 

(2,36%) dan Z tabel 5% (1,96%), maka interpretasinya adalah Zh > Zt. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Ha diterima, artinya ada pengaruh 

penggunaan metode stimulasi terhadap kecakapan pertolongan pertama 

pada kedaruratan (P3K) pada siswa tunagrahita di SLB/C Taman 

Pendidikan dan Asuhan Jember. 

Persamaan dengan penelitian diatas adalah variabel penelitian tentang 

pertolongan pertama pada kecelakaan, sedangkan perbedaan penelitian ini 

adalah penelitian ini menggunakan desain penelitian quasi experiment. 

Rancangan penelitian menggunakan  pre and post test two group design. 

Teknik pengambilan sampel dengan teknik purposive sampilng. Tempat 

penelitian di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. 
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