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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Luka bakar merupakan salah satu hal yang sering dialami dalam 

suatu pekerjaan, namun di luar pekerjaan luka bakar juga layak mendapat 

perhatian karena sering terjadi pada ibu rumah tangga dan anak-anak. 

Luka bakar adalah kerusakan pada suatu jaringan yang disebabkan oleh 

kontak langsung dengan sinar matahari, sumber panas seperti api, air 

panas, sengatan listrik, bahan kimia berbahaya dan radiasi (Nugroho, 

2012). Luka bakar jika keliru dan terlambat dalam penanganan dapat 

menyebabkan hal yang fatal seperti kecacatan hingga kematian 

(Moenadjat, 2010). 

Prevalensi luka bakar di dunia masih tergolong tinggi, dibuktikan 

dengan angka kematian yang mencapai sekitar 180.000 korban meninggal 

setiap tahunnya. Kejadian luka bakar di dunia mayoritas terjadi di negara 

dengan penghasilan rendah sampai dengan menengah, data menunjukan 

wilayah Afrika dan Asia Tenggara menyumbangkan angka terbanyak 

sebesar 60% kematian setiap tahunnya (WHO, 2018). Menurut 

RISKESDAS (2013) prevalensi cedera di Indonesia sebanyak 7,5% salah 

satunya karena luka bakar yaitu sebanyak 2,2%, di Jawa Tengah sendiri 

prevalensi luka bakar sebanyak 2,1% penyebabnya yaitu terbakar, tersiram 

air panas atau bahan kimia berbahaya dan sengatan listrik.  
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Menurut World Health Organization tahun 2018 Diperkirakan 

265.000 orang meninggal setiap tahunnya karena luka bakar yang 

berhubungan langsung dengan api, ada lebih banyak kematian akibat luka 

bakar bahan kimia, luka bakar sengatan listrik, dan bentuk luka bakar 

lainnya yang tidak terdata. Menurut American Burn Association (2016) 

angka kejadian luka bakar yang mendapat penangan medis baik di rumah 

sakit, klinik dan pusat kesehatan masyarakat terdapat 486.000 

pasien.Sebanyak empat puluh ribu pasien harus dirawat inap dan lebih dari 

60% diperkirakan mengalami luka bakar akut. Angka kematian akibat luka 

bakar sebanyak 3.275 terjadi setiap tahunnya penyebabnya yaitu 

kebakaran, kecelakaan kendaraan, terhirup asap, benda panas, kontak 

dengan listrik dan bahan kimia berbahaya. 

Pertolongan pertama adalah langkah cepat, sementara dan 

sederhana dengan minimal atau tidak ada peralatan medis  yang dilakukan 

diluar rumah sakit unntuk menyelamatkan kehidupan seseorang atau 

setidaknya mencegah kondisi memburuk sampai kedatangan pelayanan 

kesehatan atau telah sampai ditempat layanan kesehatan (Swetha, 2015). 

  Menurut Heyland, Harvey dan  Holland (2014) menyatakan bahwa 

2.866 dari 4.368 anak-anak (65,6%) menerima pertolongan pertama 

dengan benar, 1.358 (31,1%) anak-anak tidak menerima pertolongan 

pertama dengan benar, dan 144 (3,3%) kasus pengobatan tidak 

terdokumentasi. Dari total subjek, 40% yaitu 45 dari 106 subjek 

menyatakan bahwa mereka mempelajari dan memiliki pengetahuan 
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tentang pertolongan pertama pada luka bakar dari kursus pertolongan 

pertama ditempat mereka bekerja (Davies et al, 2012). Penelitian yang 

dilakukan oleh Graham et al. (2011) menunjukkan bahwa orang tua dan 

pengasuh membutuhkan peningkatan pengetahuan tentang pertolongan 

pertama pada luka bakar. Sebuah survei berbasis kuesioner sederhana yang 

dilakukan oleh Tekin D, Susukan E (2010) menyatakan dari 631 orang tua 

di Turki menunjukkan bahwa 27 (4,2%) orang tua telah menerima 

pelatihan pertolongan pertama.  

 Pengetahuan pertolongan pertama memiliki peranan yang penting. 

Banyak kejadian penderita gawat darurat meninggal atau mengalami 

kecacatan karena kesalahan dalam pemberian pertolongan pertama 

(Humardani, 2013). Menurut Jurisa (2014) pengetahuan merupakan faktor 

penting yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. 

Menurut Graham et al. (2011) Pada saat terjadi kejadian luka bakar 

60% orang tua yaitu 114 (96%)  dari 118 orangtua menyebutkan mereka 

akan melepaskan pakaian anak-anaknya setelah luka bakar melepuh. 

Kemudian 73% yaitu 137 dari 188 orang tua mengatakan menyalakan air 

dingin untuk mendinginkan luka bakar selama 15-20 menit. Kattan et al. 

(2016) menyatakan sebanyak 2.758 responden 1.550 (56%) diantaranya 

memiliki riwayat luka bakar. Praktek pertolongan pertama yang dilakukan 

pada 2.758 responden menunjukan 1.491 (54%) responden menggunakan 

madu dan pasta gigi saat terkena luka bakar dan sebelumnya mereka tidak 

memiliki pengetahuan pertolongan pertama luka bakar. 
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Penanganan pada luka bakar yang tepat tidak akan menimbulkan 

dampak yang berbahaya bagi tubuh. Akan tetapi, jika luka bakar tidak 

ditangani dengan segera dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti 

infeksi, syok, dan ketidakseimbangan elektrolit. Komplikasi lain yang 

terjadi akibat luka bakar yaitu trauma psikologis yang berat karena cacat 

akibat bekas luka bakar (Brunner & Suddart, 2002). Upaya pertama saat 

ada anggota tubuh yang terbakar adalah mematikan api pada anggota 

tubuh tersebut, misalnya menyelimuti dengan kain basah dan menutup 

bagian yang terbakar untuk menghentikan pasokan oksigen pada api yang 

menyala. Pertolongan pertama setelah sumber api dipadamkan adalah 

merendam bagian tubuh yang terbakar dalam air atau menyiram dengan air 

mengalir selama sekurang-kurangnya lima belas menit (Sjamsuhidajat & 

de Jong, 2010). 

Menurut Jurisa (2014) pendidikan kesehatan dari tenaga kesehatan 

merupakan pemberian dukungan dengan memberikan informasi terkait 

masalah kesehatan apa yang sedang dialami. Tujuan pendidikan 

kesehatan menurut Hidayat (2015) mengubah perilaku masyarakat dalam 

bidang kesehatan, menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai 

didalam masyarakat, memberikan pelajaran kepada orang supaya dapat 

mandiri dalam mencegah berkembangnya sakit dan mendorong 

penggunaan dan pembangunan sarana pelayanan kesehatan. 

Studi Pendahuluan yang dilakukan pada ibu rumah tangga pada 

tanggal 23 September 2018 menunjukan bahwa dari 10 ibu rumah tangga 
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yang diwawancara hanya 2 (20%) yang menjawab pertolongan pertama 

luka bakar dengan benar yaitu mengaliri luka bakar dengan air mengalir, 

sedangkan 8 (80%) orang lainnya menjawab bervariasi yaitu menggosok 

dengan air, menggunakan salep, menggunakan pasta gigi, mentega, kecap, 

garam, minyak zaitun, dan minyak goreng.  

Melihat begitu besar dampak luka bakar yang ditimbulkan dari 

fenomena pertolongan pertama yang salah pada luka bakar, maka penulis 

tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan mengadakan penelitian yang 

berjudul ―Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pertolongan Pertama pada Luka 

Bakar terhdap Tingkat Pengetahuan Ibu Rumah Tangga di Desa Timbang, 

Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga‖ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti ingin mengetahui 

―Apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan ibu rumah tangga terhadap 

pertolongan pertama pada luka bakar sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan?‖ 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan ibu 

rumah tangga tentang pertolongan pertama pada luka bakar. 

2. Tujuan Khusus 

a) Mengetahui Karakteristik responden 

b) Mengetahui tingkat pengetahuan ibu rumah tangga terhadap 

pertolongan pertama pada luka bakar sebelum diberikan 

pendidikan kesehatan 

c) Mengetahui tingkat pengetahuan ibu rumah tangga terhadap 

pertolongan pertama pada luka bakar sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan 

d) Mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan ibu rumah tangga 

tentang pertolongan pertama pada luka bakar sebelum dan sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan 

e) Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat 

pengetahuan 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengalaman dan wawasan bagi 

peneliti didalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh 

selama perkuliahan khususnya keperawatan gawat darurat. 

2. Bagi Profesi Perawat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber pengetahuan dan 

pembelajaran tentang pertolongan pertama pada luka bakar khususnya 

kepada perawat. 

3. Bagi Responden 

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi responden (ibu 

rumah tangga) sebagai informasi tentang pentingnya pertolongan 

pertama pada luka bakar yang tepat. 

4. Bagi Instansi 

Sebagai bahan informasi mengenai pertolongan pertama pada luka 

bakar khususnya pada ibu rumah tangga. 
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E.  Keaslian Penelitian  

1. Davies M, Maguire S et al. (2013) melakukan penelitian tentang ―How 

much do parents know about first aid for burns‖. Subjek penelitian ini 

adalah 106 orang tua yang hadir di Universitas Rumah Sakit Wales di 

Cardiffi. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan teknik total 

sampling. Dengan menggunakan analisis data teknik Chi-Square. 

Berdasarkan analisis data yang diperoleh maka disimpulkan secara 

keseluruhan pengetahuan orang tua terhadap pertolongan pertama pada 

luka bakar masih kurang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan yaitu subjek penelitian ini adalah orang tua di 

Universitas Rumah Sakit Wales di Cardiffi sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan adalah ibu rumah tangga di Desa Timbang, Kecamatan 

Kejobong, Kabupaten Purbalingga, metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik random sampling 

sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah kuantitatif 

dengan menggunakan teknik random sampling. 

2. Kattan, Abdullah, et al. (2016) melakukan penelitian dengan judul 

―Current knowledge of burn injury first aid practices and applied 

traditional remedies: a nationwide survey”. Subjek penelitian ini 

adalah 2.758 masyarakat dewasa di Saudi Arabia. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional 

berbasis internet. Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan 

mayoritas responden adalah lulusan universitas (51,1%), hampir 
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setengah dari mereka tidak memiliki pengetahuan tentang pertolongan 

pertama pada luka bakar. Perbedaan dari penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu subjek penelitian ini adalah 

masyarakat dewasa di Saudi Arabia, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan adalah ibu rumah tangga di Desa Timbang, Kecamatan 

Kejobong, Kabupaten Purbalingga. 

3. Sari, (2015) melakukan penelitian dengan judul ―Pengalaman 

Prehospital Keluarga dalam penanganan luka bakar di RSUD 

Sukoharjo. Subjek penelitian adalah keluarga pasien luka bakar, 

sebanyak 5 partisipan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif fenomenologi dan dengan menggunakan teknik  

purposive sampling. Dengan menggunakan analisis data Colaizzi. 

Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan keluarga dalam 

memberikan pertolongan pertama pada luka bakar masih kurang tepat 

misalnya dengan pemberian bedak, pasta gigi, minyak goreng, dan air 

garam. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu, subjek penelitian ini adalah keluarga pasien luka bakar 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah ibu rumah tangga, 

metode yang digunkan pada penelitian ini adalah kualitatif 

fenomenologi dengan teknik sampling purposive sampling, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan adalah kuantitatif dengan teknik 

random sampling. Tempat penelitian juga berbeda 
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4. Muthohharoh (2015) melakukan penelitian dengan judul ―Gambaran 

perilaku masyarakat terhadap kejadian luka bakar ringan di perumahan 

Bagasasi Cikarang‖. Subjek pada penelitian ini adalah 60 orang 

dewasa yang memiliki pengalaman luka bakar di perumahan Bagasasi 

Cikarang, metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan 

teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

Univariat. Berdasarkan analisis data yang diperoleh kesimpulan 

tindakan yang sering dilakukan ketika terkena luka bakar yaitu dengan 

menggunakan pasta gigi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan yaitu, subjek penelitian ini adalah masyarakat 

dewasa yang memiliki pengalaman mengalami luka bakar di 

perumahan Bagasasi, Cikarang sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan subjeknya yaitu ibu rumah tangga di Desa Timbang, 

Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. 

 


