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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengetahuan  

1. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi 

setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu yaitu 

indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 

2003). 

Pengetahuan diperlukan sebagai dorongan psikis dalam 

menumbuhkan kepercayaan diri maupun dorongan sikap dan perilaku 

setiap hari sehingga dapat diketahui bahwa pengetahuan merupakan 

stimulasi terhadap tindakan seseorang. Pengetahuan bukan satu-satunya 

faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang, tetapi pengetahuan juga 

dipengaruhi karna adanya faktor pendukung atau faktor eksternal yang 

secara langsung dapat mempengaruhi perubahan perilaku seperti sarana 

yang dimiliki, fasilitas lain yang dimiliki atau alat-alat yang dibutuhkan 

serta dukungan yang positif dari orang lain untuk dapat terjadi perubahan 

perilaku, selain itu pengetahuan juga dipengaruhi oleh faktor internal yaitu 

umur, pendidikan dan pekerjan. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan 

akan lebih lama untuk diaplikasikan dalam perilaku, daripada perilaku 

yang tidak didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 2003). 
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2. Tingkat Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2003) pengetahuan yang mencakup dalam 

domain kognitif ada 6 tingkatan, yaitu: 

1) Tahu (know) 

Diartikan mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya 

dalam pengetahuan ini adalah mengingat kembali terhadap suatu 

rangsangan yang telah lama diterima. 

2) Memahami (comprehension). 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterprestasi materi 

tersebut secara benar dan dapat menyimpulkan. 

3) Aplikasi (application). 

Merupakan kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari dalam situasi atau kondisi rill atau pengalaman sebenarnya.  

4) Analisis (analysis) 

Kemampuan untuk menjabarkan materi atau subjek kedalam 

komponen-komponen tetapi masih dalam struktur organisasi tersebut. 

5) Sintesis (synthesis) 

Kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian 

didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.  

6) Evaluasi (evaluation) 

Suatu kemampuan untuk menilai suatu materi atau objek. Penilaian ini 

berdasarkan kriteria yang telah ada atau kriteria yang ditentukan sendiri. 
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Notoatmodjo (2007), berpendapat bahwa ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu: 

a. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian 

dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur 

hidup. Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana 

diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut 

akan semakin luas pula pengetahuannya. Namun perlu ditekankan 

bahwa seseorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak 

berpengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak 

diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi juga diperoleh pada 

pendidikan non formal. 

b. Media massa/ informasi 

Majunya teknologi akan tersedia bermacam-macam media massa yang 

dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru. 

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti TV, 

radio, surat kabar, majalah, penyuluhan dan lain-lain mempunyai 

pengaruh besar terhadap pembentukan opinian dan kepercayaan 

orang. 

3) Sosial budaya dan ekonomi 

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui 

penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian 
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seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak 

melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan 

tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, 

sehingga status ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahuan 

seseorang. 

4) Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik 

lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh 

terhadap proses masuknya pengetahuan kedalam individu yang berada 

dalam lingkungan tersebut. Hal ini karna adanya intraksi timbal balik 

ataupun tidak yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap 

individu. 

5) Pengalaman 

Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman baik dari pengalaman 

pribadi maupun pengalaman orang lain. Pengalaman ini merupakan 

suatu cara untuk memperoleh kebenaran suatu pengetahuan. 

6) Usia 

Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. 

Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap 

dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperoleh semakin 

membaik. 
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B. Metode Pendidikaan 

1. Pengertian metode pendidikan 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

rencana yang telah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah 

disusun tercapai secara optimal. Ini berarti metode digunakan untuk 

merealisasikan proses belajar mengajar yang telah ditetapkan. Metode 

adalah seperangkat cara, jalan dan tekhnik yang digunakan oleh pendidik 

dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan 

pembelajaran atau menguasai kompetensi tertentu yang di rumuskan dalam 

silabus mata pelajaran (Arief & Armai, 2002). 

Menurut Sugihartono dkk (2007) Metode pembelajaran berarti 

cara-cara yang dilakukan dalam proses pembelajaran sehingga dapat 

diperoleh hasil yang optimal.  Dengan kata lain, metode pembelajaran juga 

bisa diartikan sebagai tekhnik pembelajaran yang akan diterapkan atau 

dipergunakan pengajar untuk memberikan pengajaran di kelas. 

2. Metode Pendidikan Ceramah 

1. Pengertian Metode Ceramah  

Ceramah adalah metode pendidikan kesehatan dengan 

menyampaikan secara langsung pesan-pesan kesehatan kepada sasaran 

baik untuk yang berpendidikan tinggi maupun rendah. Kunci dari 

keberhasilan metode ini adalah apabila penceramah dapat menguasi isi 

ceramah dan sasaran ceramah. Metode ini biasanya diterapkan pada 

pendidikan kesehatan perorangan atau kelompok (Notoatmodjo, 2007). 
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Metode ini termasuk metode pendidikan kelompok besar dengan 

peserta pendidikan kesehatan lebih dari 15 orang sampai dengan 50 

orang (Notoatmodjo, 2005). Metode ceramah juga merupakan 

penuturan materi secara lisan dan metode paling ekonomis untuk 

menyampaikan informasi dan paling efektif dalam mengatasi 

kelengkapan literatur atau rujukan yang sesuai dengan jangkauan daya 

beli serta daya paham peserta didik (Simamora, 2009).  

2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode ceramah 

Menurut Depdiknas (2008) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

menggunakan metode ceramah: 

a) Persiapan 

Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah:  

1) Merumuskan tujuan yang ingin dicapai. 

2) Menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan. 

3) Mempersiapkan alat bantu 

Ceramah akan lebih baik kalau disusun dalam diagram atau 

skema dam mempersiapkan alat-alat bantu pengajaran misalnya: 

makalah singkat, slide, sound sistem dan sebagainya. 

b) Pelaksanaan  

Pada tahap ini ada 3 langkah yang harus dilakukan: 

1) Langkah pembukaan 

Langkah pembukaan dalam metode ceramah merupakan 

langkah yang menentukan. 
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2) Langkah penyajian 

Tahap penyajian adalah tahap penyampaian materi pembelajaran 

dengan cara berturtur. Agar ceramah berkualitas sebagai metode 

pembelajaran, maka pendidik harus menjaga perhatian peserta 

didik agar tetap terarah pada materi pembelajaran yang sedang 

disampaikan. 

3) Langkah mengakhiri atau menutup ceramah 

Ceramah harus ditutup dengan ringkasan pokok-pokok agar 

materi pendidikan kesehatan mudah dipahami dan dikuasai 

peserta didik. Ciptakan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan 

peserta didik tetap mengingat materi pembelajaran. 

3. Kelebihan dan kelemahan metode ceramah 

Menurut Simamora (2009) beberapa kelebihan dan kelemahan 

metode ceramah sebagai berikut: 

a) Kelebihan metode ceramah 

1) Peserta didik mudah menguasi kelas. 

2) Pendidik mudah menerangkan banyak bahan ajar berjumlah 

besar.  

3) Dapat  diikuti oleh peserta didik dalam jumlah banyak. 

4) Mudah dilaksanakan. 

b) Kelemahan metode ceramah 

1) Membuat peserta pasif. 

2) Mengandung unsur paksaan kepada peserta didik. 
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3) Mengandung sedikit daya kritis peserta didik. 

4) Bagi peserta didik dengan tipe belajar yang visual akan lebih 

sulit menerima pelajaran dibandingkan dengan peserta didik 

yang memiliki tipe belajar audio.  

5) Sukar mengendalikan sejauh mana pemahaman belajar peserta 

didik. 

6) Kegiatan pengajaran menjadi verbalisme. 

7) Jika terlalu lama dapat membuat jenuh. 

C. Media Pendidikan 

1. Pengertian media pendidikan 

Media berasal dari kata medius yang berarti tengah, pengantar 

atau perantara. Media diartikan sebagai segala bentuk dan saluran yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi (Dermawan & 

Setiawati, 2008). Media merupakan wahana penyalur informasi belajar 

atau penyalur pesan. Gerlach & Ely dalam Azhar, A (2007) mengatakan 

bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, 

atau kejadian yang membagun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.  

Semakin banyak pancaindera yang digunakan semakin banyak 

dan semakin jelas pula pengertian atau pengetahuan yang diperoleh. 

Pancaindera yang banyak menyalurkan pengetahuan keotak adalah mata 

(kurang lebih 75% sampai 87%), sedangkan 13% sampai 25% 

pengetahuan manusia diperoleh dan disalurkan melalui pancaindera yang
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lain. Pancaindera ini dapat dirangsang melalui berbagai jenis media 

pendidikan (Maulana, 2009) 

Djamarah (2002) mengelompokkan media berdasarkan jenisnya 

ke dalam beberapa jenis: 

1) Media audio, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara 

saja, seperti tape recorder. 

2) Media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indra penglihatan 

dalam wujud visual.  

3) Media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, dan 

media ini dibagi ke dalam dua jenis : 

a. Audiovisual diam, yang menampilkan suara dan visual diam, seperti 

film sound slide. 

b. Audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara 

dan gambar yang bergerak,  seperti film, video cassete dan VCD. 

2. Media Audiovisual  

a. Media audio  

Media audio (media dengar) adalah media yang isi pesannya 

hanya diterima melalui indra pendengaran. Dengan kata lain, media 

jenis ini hanya melibatkan indra dengar dan memanipulasi unsur bunyi 

atau suara semata (Setyosari dan Sihkabuden, 2005). Media audio 

adalah alat bantu dengar yang membantu untuk menstimulasikan indra 

pendengaran pada waktu proses penyampaian bahan pendidikan/ 
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pengajaran, misalnya piringan hitam, radio, pita suara dan lain-lain 

(Notoatmodjo, 2012).  

b. Media visual  

Media visual yaitu media yang hanya melibatkan indra 

penglihatan. Termasuk dalam jenis media ini adalah media cetak-

verbal, media cetak-grafis, dan media visual non-cetak. Pertama, media 

visual-verbal adalah media visual yang memuat pesan verbal (pesan 

linguistik berbentuk tulisan). Kedua, media visual non-verbal-grafis 

adalah media visual yang memuat pesan non-verbal yakni berupa 

simbol-simbol visual atau unsur-unsur grafis , seperti gambar (sketsa, 

lukisan dan foto), grafik, diagram, bagan, dan peta. Ketiga, media 

visual non-verbal tiga dimensi adalah media visual yang memiliki tiga 

dimensi, berupa model, seperti miniatur, mock up, specimen dan 

diaorama.                                                                                            

Media visual merupakan alat bantu lihat berguna dalam 

membantu menstimulasi indra penglihatan pada waktu terjadinya proses 

penerimaan pesan. Alat bantu lihat dibagi dua bentuk yaitu alat bantu 

yang diproyeksikan dan alat bantu yang tidak diproyeksikan 

(Notoatmodjo, 2012). 

c. Media audio-visual 

Media audiovisual adalah media yang dihasilkan melalui proses 

mekanik dan elektronik dengan menyajikan informasi atau pesan secara 

audio dan visual. Media cetak ini antara lain TV, film dan video. media 
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ini memberikan stimulus terhadap pandangan dan pendengaran dengan 

bercirikan; menyajikan visual dinamis, dirancang dan disiapkan lebih 

dahulu dan memegang prinsip (psikologis, behavioristik dan kognitif) 

(Dermawan & Setiawati, 2008).  

Pendidikan kesehatan menggunakan media audiovisual informasi 

yang disampaikan berupa gambar dan suara yang diterima dua indra 

sekaligus antara penglihatan dan pendengaran sehingga lebih menarik 

perhatian dan meningkatkan antusias peserta didik untuk mendapatkan 

informasi (Kumboyono, 2011).  

Arsyad (2011) mengungkapkan beberapa kelebihan dan 

kelemahan media audiovisual dalam pembelajaran sebagai berikut: 

a) Kelebihan media audiovisual: 

1) Dapat melengkapi pengalaman dasar siswa. 

2) Dapat mengambarkan suatu proses secara tepat yang dapat 

disaksikan secara berulang-ulang jika perlu. 

3) Di samping mendorong dan meningkatkan motivasi, film dan 

video menanamkan sikap-sikap dari segi afektif lainnya. 

4) Video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang 

pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. 

5) Dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya jika dilihat secara 

langsung. 

6) Dapat ditunjukkan kepada kelompok besar ataupun kecil. 
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7) Film atau video yang dalam kecepatan normal memakan waktu 

seminggu dapat ditampilkan dalam satu atau dua menit. 

b) Kelemahan media audiovisual:  

1) Pengadaan film dan video umumnya memerlukan biaya mahal 

dan waktu yang banyak. 

2) Tidak semua siswa mampu mengikuti informasi yang ingin 

disampaikan melalui film tersebut. 

3) Film dan video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan belajar yang diinginkan, kecuali dirancang 

dan diproduksi khusus untuk kebutuhan sendiri. 

4) Memerlukan keahlian khusus. 

5) Sukar unruk direvisi. 

6) Memerlukan arus listrik. 

D. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan  

1. Pengertian Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan  

Pertolongan pertama pada kecelakaan  adalah perawatan 

sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan 

yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Ini berarti pertolongan 

tersebut bukan sebagai pengobatan atau penaganan yang sempurna, tetapi 

hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K 

(petugas medik atau orang awan) yang pertama kali melihat korban 

(Suharni, 2011). 
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2. Kewajiban Seorang Penolong 

Menurut Swasanti dan Putra (2014) kewajiban seorang penolong adalah: 

1. Menjaga keselamatan diri. Dalam melakukan tindakan pertolongan, 

seorang penolong wajib memperhitungkan resiko dan mengutamakan 

keselamatan diri. 

2. Meminta bantuan. Upayakan meminta bantuan, terutama kepada tenaga 

medis. 

3. Memberikan pertolongan sesuai keadaan korban. Kondisikan tindakan 

pertolongan sesuai kebutuhan dan tingkat keseriusan kondisi. 

4. Mengupayakan transportasi menuju fasilitas medis terdekat. 

3. Tujuan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan  

Menurut Smith, (2005). Tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian 

a. Memperhatikan kondisi dan keadaan yang mengancam korban. 

b. Melaksanakan Resusitasi Jantung dan Paru (RJP) kalau perlu. 

c. Mencari dan mengatasi pendarahan. 

2. Mencegah cacat yang lebih berat (mencegah kondisi memburuk) 

a. Mengadakan diagnosa. 

b. Menangani korban dengan prioritas yang logis. 

c. Memperhatikan kondisi atau keadaan (penyakit) yang tersembunyi. 

3. Menunjang penyembuhan 

a. Mengurangi rasa sakit dan rasa takut. 
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b. Mencegah infeksi. 

c. Merencanakan pertolongan medis serta transportasi korban dengan 

tepat. 

4. Prinsip Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 

Prinsip yang harus ditanamkan dalam melaksanakan tugas P3K 

menurut Margareta (2012), Andryawan dan Amin (2013) adalah:  

1. Penolong mengamankan diri sendiri lebih dahulu sebelum menolong: 

1) Bersikap tenang, jangan pernah panik. 

Jangan panik tidak berarti boleh lamban. Ketika menghadapi 

keadaan darurat, senatiasalah bekerja dengan rencana jelas dan 

terkendali, agar bisa berjalan efektif (Smith, 2005). 

2) Perhatikan jalan napas korban (Airway)  

Sebelum melakukan tahapan A (airway), harus terlebih dahulu 

dilakukan produser awal, yaitu:  

 Memastikan keamanan bagi penolong. 

 Memastikan kesadaran dari korban.  

Penolong harus melakukan upaya agar memastikan kesadaran 

korban, dapat dengan cara menyentuh atau menggoyangkan bahu 

korban dengan lembut untuk mencegah pergerakan yang 

berlebihan.  

 Meminta pertolongan 

Jika tenyata korban tidak memberikan respon terhadap pangilan 

segera minta bantuan dengan cara berteriak “tolong”. 
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 Memperbaiki posisi korban. 

Jika korban ditemukan dengan posisi miring atau tengkurap 

ubahlah posisi korban ke posisi terlentang. 

 Mengatur posisi penolong 

Penolong berlutut sejajar dengan bahu agar saat memberikan 

bantuan napas dan sirkulasi, penolong tidak perlu mengubah 

posisi atau menggerakkan lutut.  

 Jalan napas berarti apakah pernapasan korban tidak lancar atau 

bebas. Hal ini dapat dengan mudah diketahui apakah korban 

masih berhembus napasnya melalui hidung atau mulut. 

3) Perhatikan pernapasan (Breathing)  

Pernapasan berarti apakah pernapasan korban masih ada atau tidak. 

Tindakan yang dilakukan adalah meraba keluarnya napas korban, 

dari hidung atau mulut. Hal ini yang diperhatiakan adalah pada 

bagian perut dan dada. 

4) Perhatikan peredaran darah (Circulation)  

Setelah melakukan langkah A dan B, perhatikan denyut jantung 

korban atau saluran pernapasanya. Hal ini dapat diketahui dengan 

memperhatikan apakah penderita sadar atau tidak. 

5) Hentikan pendarahan 

Letakkan bagian perdarahan lebih tinggi daripada bagian tubuh yang 

lain, kecuali kalau keadaan tidak mengizinkan. Dengan 

menggunakan sapu tangan ataupun kain yang bersih, tekanlah tempat 
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pendarahan kuat-kuat dengan sapu tangan tersebut. Kemudian 

ikatlah sapu tangan tadi dengan dasi, baju, ikat pinggang atau apapun 

yang bisa untuk mengikat, agar sapu tangan tadi tetap menekan luka 

atau pendarahan tersebut. 

6) Perhatikan tanda-tanda shock  

Apabila ada tanda-tanda shock, korban ditelentangkan dengan letak 

kepala lebih rendah dari bagian tubuh yang lain. Apabila korban 

mengalami cidera didada, dan menderita sesak napas (masih sadar), 

letakkanlah korban dalam sikap setengah duduk. 

7) Jangan memindahkan korban secara terburu-buru 

Korban tidak boleh dipindahkan dari tempatnya sebelum dapat 

dipastikan jenis serta keparahan cidera yang dialami. Apabila korban 

tidak hendak diusung, terlebih dahulu pendarahan harus dihentikan, 

serta tulang-tulang yang patah harus dibidai. Saat akan mengusung 

korban, usahakan supaya kepala korban tetap terlindungi dan setiap 

kali harus diperhatikan jangan sampai saluran pernapasanya 

tersumbat oleh kotoran atau muntahan. 

8) Teliti, tanggap dan melakukan gerakan dengan tangkas dan tepat 

tanpa menambah kerusakan.  

2. Memberikan perasaan tenang dan mencegah atau mengurangi rasa takut 

dan gelisah korban kecelakaan. 
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5. Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 

Ada beberapa bahan dan alat yang harus tersedia dalam kotak P3K, yaitu: 

1. Bahan yang minimal harus tersedia: 

a. Bahan untuk membersihkan tangan misalnya: sabun, alkohol. 

b. Obat untuk mencuci luka misalnya: air bersih, boorwater. 

c. Obat untuk mengurangi rasa nyeri misalnya parasetamol 

d. Bahan untuk menyadarkan misalnya minyak kayu putih 

2. Alat minimal yang tersedia: 

a. 10 pembalut cepat 

b. Pembalut gulung 

c. Pembalut segitiga 

d. Kapas 

e. Plester 

f. Kassa steril 

g. Gunting 

h. Pinset. 

6. Pengertian dan Pemberian Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 

Fraktur/ Patah Tulang 

a. Pengertian fraktur/ patah tulang  

Fraktur adalah patah tulang, biasanya disebabkan oleh trauma 

atau tenaga fisik (Price dan Wilson, 2006). Fraktur adalah terputusnya 

kontinuitas tulang dan ditentukan sesuai jenis dan luasnya, fraktur 
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terjadi jika tulang yang dikenai stress yang lebih besar dari yang dapat 

diabsorbsinya (Smeltzer dan Bare, 2002).  

Menurut Mansjoer (2009) fraktur atau patah tulang adalah 

terputusnya konstinuitas jaringan tulang rawan yang umumnya 

disebabkan oleh rudra paksa. Fraktur adalah gangguan pada 

konstinuitas tulang (Pendit, 2006).  

b. Jenis-jenis fraktur 

Menurut Swasanti dan Putra (2014) fraktur/ patah tulang terbagi 

menjadi beberapa jenis, yaitu:  

1. Fraktur komplet, yaitu patah tulang pada seluruh garis tengah tulang 

dan melintang, mengakibatkan pergeseran kedudukan tulang.  

2. Fraktur tertutup, yaitu patah tulang yang tidak menyebabkan 

kerusakan kulit sehingga tulang yang patah tidak menyembul keluar. 

3. Fraktur terbuka, yaitu patah tulang yang menyebabkan robeknya 

lapisan kulit sehingga tulang yang patah menyembul keluar. 

4. Kominitif, yaitu patah tulang hingga tulang pecah menjadi beberapa 

bagian. 

c. Gejala dan tanda klinis fraktur 

Menurut Chairuddin (2003) gejala dan tanda klinis fraktur adalah:  

1. Adanya riwayat trauma. 

2. Rasa nyeri dibagian tulang. 

3. Bengkak. 

4. Nyeri tekan didaerah fraktur. 
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5. Gangguan fungsi sebagai akibat dari rasa nyeri, putusnya kontinuitas 

tulang dan gangguan neurovaskular. 

d. Tindakan pertolongan pertama yang dilakukan pada masing-masing 

tulang yang mengalami patah tulang sebagai berikut: 

1. Patah tulang kepala 

Bahaya terbesar dari tulang kepala yang pecah ialah akibat-akibatnya 

terhadap otak. Patah tulang kepala dapat bersifat tertutup, yaitu tanpa 

disertai luka dikulit dan dapat pula bersifat terbuka, yaitu disertai 

luka robek dikulit kepala (Mohamad, 2008). 

Tindakan pertolongan Pertama: 

a. Korban tidak boleh sembarangan dipindahkan dan tidak boleh 

sering-sering digerakan bagian kepalanya. 

b. Usahakan melancarkan jalan napas korban dan mengusahakan 

korban tidur agak miring.  

c. Jangan meletakkan bantal dibawah kepala korban, tetapi 

letakkanlah dikiri kanan kepala korban untuk menjaga leher tidak 

bergerak. 

d. Tidak boleh membersihkan luka ataupun mengambil benda/ 

kotoran yang ada pada luka dengan bantuan cairan ataupun alat 

bantu apapun. 

e. Tutup luka dengan kain bersih. 

f. Segera bawa korban kerumah sakit. 
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2. Patah tulang rahang 

Tulang rahang yang patah biasanya mudah diketahui. Yaitu 

bentuknya tidak lurus lagi, dan penderita akan kesakitan kalau 

berusaha mengerakannya. Selanjutnya akan diikuti dengan 

pembengkakan (Mohamad, 2008). 

Tindakan pertolongan pertama: 

a. Kompres dengan es 

b. Balut rahang dengan balutan segitiga untuk menyangga rahang 

dan mencegah gerakan yang merugikan. 

c. Cepat bawa korban kerumah sakit. 

3. Patah tulang lengan atas 

Tulang lengan atas hanya ada sebuah, dan berbentuk tulang panjang 

(tulang pipa). Tanda-tanda patah tulang pipa adalah nyeri tekan pada 

tempat yang patah, dan juga terdapat nyeri sumbu. Yang dimaksud 

dengan nyeri sumbu adalah rasa nyeri akan timbul apabila tulang itu 

ditekan dari ujung ke ujung (Mohamad, 2008). 

Tindakan pertolongan pertama: 

a. Pasang bidai sepanjang lengan atas, kemudian ikat dengan 

pembalut. 

b. Tekuk siku dan lipat tangan kedada. 

c. Lengan kemudian digantungkan keleher. 

d. Segera bawa korban kerumah sakit. 
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4. Patah tulang lengan bawah. 

Lengan bawah memiliki dua batang tulang panjang, satu disisi yang 

searah dengan ibu jari dan sebatang lainya disisi yang searah dengan 

kelingking (Mohamad, 2008). 

Tindakan pertolongan pertama: 

a. Pasang sepasang bidai dibagian dalam dan luar lengan. 

b. Balut dengan menggunakan pembalut/ perban. 

c. Gantungkan tangan ke leher. 

d. Cepat bawa korban kerumah sakit. 

5. Patah tulang paha 

Seperti juga lengan atas, paha hanya memeiliki sebatang tulang pipa. 

Demikian pula tanda-tanda patah tulang paha tidak berbeda dengan 

tanda-tanda patah tulang lengan atas (Mohamad, 2008). 

Tindakan pertolongan pertama: 

a. Pasang bidai sepanjang kaki. Ikat bidai dengan pembalut, pastikan 

ikatan erat dan paha tidak dapat bergerak. 

b. Bidai harus terpasang sebelum korban dipindahkan. 

c. Segera bawa korban kerumah sakit. 

6. Patah tulang tungkai bawah 

Tindakan pertolongan pertama: 

a. Pasang bidai 2 buah mulai dari mata kaki sampai atas lutut. 

b. Ikat bidai dengan pembalut. 

c. Cepat bawa korban kerumah sakit. 
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Sumber: Djamarah (2002), Notoatmodjo (2007), Simamora (2009), 

Suharni (2011) 
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F. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

 

G. Hipotesis 

1. Ada perbedaan antara pengetahuan pertolongan pertama pada kecelakaan 

sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan dengan metode 

ceramah pada siswa di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. 

2. Ada perbedaan antara pengetahuan pertolongan pertama pada kecelakaan 

sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan dengan metode 

audiovisual pada siswa di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. 

3. Ada perbandingan antara pengetahuan pertolongan pertama pada 

kecelakaan dengan menggunakan pendidikan kesehatan metode ceramah 

dan metode audiovisual pada siswa di SMA Muhammadiyah 1 

Purwokerto. 
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