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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Luka Bakar 

1. Definisi 

Luka bakar adalah kerusakan pada suatu jaringan yang disebabkan 

oleh kontak langsung dengan sinar matahari (sunburn), sumber panas 

seperti api, air panas (scald), sengatan listrik, bahan kimia berbahaya dan 

radiasi (Nugroho, 2012). Luka bakar adalah luka yang terjadi karena 

paparan secara langsung maupun tidak langsung, serta paparan suhu 

tinggi dari matahari, bahan kimia berbahaya dan sengat listrik tegangan 

tinggi (Jong, 2011). Menurut Hardisman (2014) Luka bakar adalah 

trauma pada sebagian atau seluruh tubuh yang diakibatkan paparan suhu, 

zat kimia, listrik atau radiasi yang terjadi secara mendadak yang 

mencederai secara langsung atau tidak langsung.Luas dan kedalaman 

suatu jaringan yang mengalami kerusakan akibat luka bakar dapat 

ditentukan dari lama durasi terjadinya kontak dengan sumber penyebab 

luka bakar (Moenajat, 2010). 

2. Etiologi 

Penyebab luka bakar bisa berasal dari berbagai macam sumber, 

diantaranya : 

a. Luka bakar paling banyak disebabkan terpapar api secara langsung. 

Faktor pemicu yang menyebabkan luka bakar pada sebagian atau 
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seluruh kulit yaitu bensin, kompor gas, dan cairan dari tabung 

pemantik api (Sjamsuhidajat & de Jong, 2010). 

b. Scald Burns  

Luka bakar yang disebabkan uap panas, merupakan penyebab 

terbanyak kejadian luka bakar parsial dan luka dapat terjadi dalam 

waktu hanya dalam 3 detik. Pada suhu 69
0 

C, luka bakar dapat 

terjadi dalam 1 detik (Hardisman, 2014 & Nugroho T, Putri B. T, 

Putri, D.K 2015). Pada anak, sekitar 60% luka bakar disebabkan 

oleh air panas yang terjadi pada kecelakaan rumah tangga, dan 

pada ummnya merupakan luka bakar superfisial, tetapi dapat juga 

mengenai seluruh ketebalan kulit (derajat tiga) (Sjamsuhidajat & de 

Jong, 2010). 

c. Flash Burns  

Flash burns merupakan luka bakar yang diakibatkan oleh, propan, 

butane, minyak destilasi, ledakan gas alam alkohol dan cairan lain 

yang mudah terbakar (Hardisman, 2014).  

d. Contact Burns 

Luka bakar kontak merupakan luka bakar yang disebabkan karena 

kontak dengan logam panas, plastik, gelas, atau bara panas. 

Contohnya apabila anak-anak menyentuh setrika maka akan 

menyebabkan luka bakar telapak tangan (Hardisman, 2014 & 

Nugroho T, Putri B. T, Putri, D.K, 2015). 
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e. Chemical Burns 

Chemical Burns adalah luka bakar yang disebabkan oleh paparan 

zat kimia yang bersifat asam kuat atau basa kuat. Kasus luka bakar 

akibat bahan kimia sering ditemukan pada karyawan industri yang 

menggunakan bahan kimia sebagai bahan dari proses pengolahan 

atau produksinya. Penanganan yang tidak tepat dapat memperparah 

derajat luka bakar. Mengaliri dengan NaCl 0,9% atau air mengalir 

adalah pertolongan yang tepat (Hardisman, 2014). Asam kuat 

menyebabkan nekrosis koagulasi, denaturasi protein, dan rasa nyeri 

yang hebat. Asam hidro fluorida mampu menembus jaringan 

sampai ke dalam dan menyebabkan toksisitas sistemik yang fatal, 

bahkan pada luka yang kecil sekalipun. Alkali atau basa kuat yang 

banyak terdapat dalam rumah tangga antara lain cairan pemutih 

pakaian, berbagai cairan pembersih, dll. Luka bakar yang 

disebabkan oleh basa kuat akan menyebabkan jaringan mengalami 

nekrosis yang mencair. Kemampuan alkali menembus jaringan 

lebih dalam dan kuat dibandingkan asam, kerusakan jaringan lebih 

berat karena sel mengalami dehidrasi dan terjadi denaturasi protein 

dan kolagen. Rasa sakit baru timbul belakangan sehingga penderita 

sering terlambat datang untuk berobat dan kerusakan jaringan 

sudah meluas (Sjamsuhidajat & de Jong, 2010) 
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f. Electrical Burns 

Electrical Burns merupakan luka bakar yang disebabkan oleh arus 

listrik. Sel tubuh yang terpapar arus listrik akan mengalami 

kematian yang bisa menjalar dari arus masuk sampai bagian tubuh 

tempat arus keluar. (Hardisman, 2014) (Sjamsuhidajat & de Jong, 

2010). 

g. Radiation 

Luka bakar akibat radiasi disebabkan oleh paparan sumber 

radioaktif. Contoh dari luka bakar radiasi adalah luka bakar yang 

disebabkan oleh paparan sinar matahari dalam waktu lama 

(American Burn Association, 2015). 

  Menurut Nugroho T, Putri B. T, Putri, D.K (2015) 

menyebutkan bahwa penyebab paling sering pada luka bakar 

derajat satu adalah paparan sinar matahari dan kontak dengan api 

dengan intensitas yang rendah. Kemudian pada luka bakar derajat 

dua penyebab paling sering adalah kontak dengan air atau bahan 

padat yang panas, kontak dengan api dengan intensitas sedang, dan 

kontak dengan bahan kimia. 

3. Klasifikasi 

 Luka bakar diklasifikasikan menjadi empat tingkatan, yaitu luka 

bakar derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan derajat 4. 

a. Luka bakar derajat 1 ditandai dengan kemerahan dan lapisan kulit 

yang terkena hanya lapisan epidermis (Hardisman, 2014). 
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Penampilannya kering tidak ada gelembung, edema minimal atau 

tidak ada, pucat bila ditekan dengan ujung jari, berisi kembali bila 

tekanan dilepas (Nugroho T, Putri B. T, Putri, D.K 2015). Luka 

tampak sebagai eritema dengan keluhan rasa nyeri dan 

hipersensitivitas di area sekitar luka (Sjamsuhidajat & de Jong, 2010). 

b. Luka bakar derajat 2 ditandai dengan munculnya blister atau 

gelembung besar yang berisi air dan lembab. Apabila bila ditekan 

dengan jari akan terlihat pucat, jika tekanan dilepas akan berisi 

kembali dan terasa sangat nyeri (Nugroho T, Putri B. T, Putri, D.K, 

2015). Luka bakar derajat dua mencapai kedalaman dermis, tetapi 

masih ada elemen epitel sehat yang tersisa, seperti sel epitel basal, 

kelenjar sebasea, kelenjar keringat dan pangkal rambut 

(Sjamsuhidajat & de Jong, 2010). Luka bakar derajat dua dibagi 

menjadi derajat dua dangkal (II A) dan derajat dua dalam (II B). Luka 

bakar derajat IIA mengenai pada lapisan epidermis kulit dan lapisan 

corium tetapi masih menyisakan banyak elemen-elemen epitel, 

sehingga luka membutuhkan waktu 1 -2 minggu untuk bisa sembuh 

tanpa membentuk sikatriks. Luka bakar derajat IIB, sisa-sisa jaringan 

epitel yang tersisa sedikit sehingga membutuhkan waktu 

penyembuhan yang lebih lama, yaitu sekitar 3-4 minggu dan disertai 

pembentukan parut hipertrofi (Hardisman, 2014). 
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c. Luka bakar derajat 3 mengenai hampir seluruh lapisan kulit dan 

mungkin bisa mencapai lapisan subkutis, atau organ yang lebih 

dalam. Pada luka bakar derajat tiga sudah tidak ada lagi elemen epitel 

hidup yang tersisa sehingga untuk penyembuhan harus dilakukan skin 

grafting atau pencangkokan (Sjamsuhidajat & de Jong, 2010). 

Koagulasi protein yang terjadi mengakibatkan luka bakar berwarna 

keputihan, tidak ada bula, tidak terasa nyeri dan dapat menimbulkan 

kontraktur dan skarhipertropik (Hardisman, 2014). Luka bakar 

derajat tiga memerlukan waktu penyembuhan berbulan bulan dan 

tidak dapat kembali secara sempurna (Granger, 2009). 

d. Luka bakar derajat 4 Luka bakar derajat 4 full thickness yang telah 

mencapai lapisan otot, tendon dan tulang dengan adanya kerusakan 

yang luas. Kerusakan meliputi seluruh dermis, organ-organ kulit 

seperti folikel rambut, kelenjar sebasea dan kelenjar keringat 

mengalami kerusakan, tidak dijumpai bula, kulit yang terbakar 

berwarna abu-abu dan pucat, terletak lebih rendah dibandingkan kulit 

sekitar, terjadi koagulasi protein pada epidermis dan dermis yang 

dikenal scar, tidak dijumpai rasa nyeri dan hilang sensori karena 

ujung-ujung syaraf sensorik mengalami kerusakan dan kematian. 

Penyembuhannya terjadi lebih lama karena ada proses epitelisasi 

spontan dan rasa luka (Moenadjat, 2011). 
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4. Komplikasi 

 Luka bakar dapat menimbulkan komplikasi berupa infeksi 

sistemik, yang diakibatkan oleh hilangnya barier pertahanan kulit 

sehingga memudahkan timbulnya koloni bakteri atau jamur pada luka, 

dengan resiko penetrasi patogen ke jaringan yang lebih dalam dan 

pembuluh darah sehingga beresiko yang bisa mengarah pada kematian 

(Anggowarsito, 2014). Komplikasi lain yang dapat terjadi karena luka 

bakar yaitu dapat menyebabkan infeksi dan dapat menimbulkan 

kecacatan lebih lanjut atau bahkan kematian. Lambatnya aliran darah 

pada tubuh dapat mengakibatkan pembekuan darah sehingga bisa 

menimbulkan gangguan pada jantung. Pada luka bakar inhalasi, hipoksia 

dapat terjadi akibat sindrom distres pernafasan (Herndon, 2010). 

 

5. Pertolongan Pertama pada luka bakar  

 Pertolongan pertama untuk menangani luka bakar derajat 1 dan 2 

yang pertama adalah menghentikan atau menghilangkan sumber 

penyebab luka bakar, kemudian melepas perhiasan, jam tangan atau 

pakaian di sekitar area kulit yang terbakar sesegera mungkin (American 

Burn Association, 2016). Selanjutnya mendinginkan bagian tubuh yang 

terpapar luka bakar dengan cara mengaliri dengan air mengalir selama 

sekitar 10 menit (Kuldeep S et al, 2017). Mengaliri luka bakar 

menggunakan air mengalir selama kurang lebih 10 menit sangat 

bermanfaat untuk menurunkan suhu jaringan sehingga kerusakan 

jaringan bisa dikurangi. Pada luka bakar yang sebenarnya akan menjadi 
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derajat dua bisa dihentikan pada derajat satu, atau pada luka bakar yang 

sebenarnya akan menjadi derajat tiga bisa dihentikan pada derajat dua 

atau satu (Sjamsuhidajat & de Jong 2010).  

 Menurut Tiong (2012) bahwa penanganan luka bakar dengan 

mengalirkan air dingin 2-15 °C selama kurang lebih 20 menit dapat 

meningkatkan penyembuhan dengan membatasi kedalaman luka bakar 

serta menurunkan rasa nyeri yang terjadi. Air dingin dapat mengurangi 

kerusakan jaringan secara progresif. Pertolongan pertama pada luka 

bakar tidak direkomendasikan menggunakan es karena es dapat 

memperburuk keadaan luka bakar dan dapat meningkatkan risiko 

hipotermia terutama pada anak-anak. Penggunaan air es tidak dianjurkan 

karena akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada kulit dan juga 

hindari penggunaan mentega, pasta gigi, minyak goreng ataupun bahan 

rumah tangga lain untuk mengobati luka bakar, karena akan beresiko 

menimbulkan infeksi. Setelah dialiri air, luka ditutup dengan kasa steril 

atau bisa juga dengan menggunakan kain bersih (Kuldeep S et al. 2017) . 

 Jika terdapat bula, dianjurnkan tidak memecahnya karena bula 

merupakan bentuk mekanisme perlindungan dari tubuh (Hardisman, 

2014). Luka bakar yang memungkinkan untuk dirawat sendiri di rumah 

adalah luka bakar derajat satu dan luka bakar derajat dua dengan lebar 

luka tidak lebih besar dari 3 inci (7,6 cm). Untuk luka bakar derajat tiga 

dan empat harus diberikan perawatan di rumah sakit karena pada luka 
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bakar derajat tiga diperlukan skin graft atau pencangkokan kulit 

(Sjamsuhidajat & de Jong, 2010). 

 Pengetahuan masyarakat Indonesia tentang penanganan pertama 

pada luka bakar masih kurang, berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Savitri (2017) masih terdapat 50,7 % responden yang masuk dalam 

kategori cukup baik, kemudian pada penelitian Subari (2015) masih 

terdapat 31,1 % responden yang memiliki pengetahuan yang buruk 

terhadap penanganan luka bakar. Masih banyak masyarakat yang 

mempunyai keyakinan bahwa untuk menangani luka bakar bisa 

menggunakan bahan-bahan rumah tangga seperti minyak, pasta gigi, dan 

yang lainnya. 

 Berdasarkan penelitian Chirongoma (2017) yang dilakukan di 

Harare, Zimbabwe menunjukan hasil bahwa 30 (60%) responden 

melakukan pertolongan pada luka bakar dengan cara mendinginkan 

daerah luka menggunakan air yang mengalir. Beberapa responden 

menggunakan telur, margarin, atau bahan herbal tradisional lainnya 

untuk penanganan pertama. Pertolongan pertama lainnya yang dilaporkan 

oleh responden adalah penggunaan urin dan kecoa yang ditumbuk 

dengan jumlah 40 (80%) responden. Sementara 20 (40%) responden 

menggunakan gel lidah buaya. 
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B. Pertolongan pertama 

1. Definisi Pertolongan pertama 

Pertolongan pertama adalah perawatan untuk meminimalkan 

konsekuensi cedera dan sakit sampai bantuan diperoleh dari tenaga 

medis (Khan et al, 2010). Pertolongan pertama meliputi tindakan yang 

dilakukan untuk mencegah kematian, kerusakan, komplikasi, dan 

untuk mengurangi rasa sakit sebelum datangnya tenaga medis atau 

sampainya yang terluka di pusat kesehatan (Zarrinfar et al, 2003). 

Pertolongan pertama harus dilaksanakan secara cepat dan tepat 

dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada ditempat 

kejadian. Pertolongan pertama yang dilakukan dengan tepat akan 

mengurangi cacat atau bahkan dapat menyelamatkan korban dari 

kematian, tetapi apabila pertolongan pertama yang dilakukan tidak 

tepat maka dapat memperburuk keadaan bahkan dapat menyebabkan 

kematian (Islami, 2009). 

2. Tujuan pertolongan pertama 

Menurut Tilong (2014), pertolongan pertama dilakukan 

berdasarkan tujuan-tujuan berikut: 

a. Pertolongan pertama dilakukan untuk menyelamatkan nyawa 

korban 

b. Pertolongan pertama bertujuan mencegah dan meminimalisir 

terjadinya cacat. 
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c. Pertolongan pertama dapat memberikan rasa nyaman pada korban 

atau penderita 

d. Pertolongan pertama diharapkan dapat membantu proses 

penyembuhan korban. 

3. Pertolongan pertama pada luka bakar 

 Pertolongan pertama untuk menangani luka bakar derajat 1 dan 

2 yang pertama adalah menghentikan atau menghilangkan sumber 

penyebab luka bakar, kemudian melepas perhiasan, jam tangan atau 

pakaian di sekitar area kulit yang terbakar sesegera mungkin 

(American Burn Association, 2017). Selanjutnya mendinginkan 

bagian tubuh yang terpapar luka bakar dengan cara mengaliri dengan 

air mengalir selama sekitar 10 menit (Kuldeep S et al, 2017). 

Mengaliri luka bakar menggunakan air mengalir selama kurang lebih 

10 menit sangat bermanfaat untuk menurunkan suhu jaringan sehingga 

kerusakan jaringan bisa dikurangi. (Sjamsuhidajat & de Jong 2010). 

Menurut Tiong (2012) menyatakan penanganan luka bakar dengan 

mengalirkan air dingin 2-15 °C selama kurang lebih 20 menit dapat 

meningkatkan penyembuhan dengan membatasi kedalaman luka bakar 

serta menurunkan rasa nyeri.  

 Pertolongan pertama pada luka bakar tidak direkomendasikan 

menggunakan es, karena es dapat memperburuk keadaan luka bakar 

dan dapat meningkatkan risiko hipotermia terutama pada anak-anak.  

Penggunaan air es tidak dianjurkan karena akan menyebabkan 
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kerusakan lebih lanjut pada kulit dan juga hindari penggunaan 

mentega, pasta gigi, minyak goreng ataupun bahan rumah tangga lain 

untuk mengobati luka bakar, karena akan beresiko menimbulkan 

infeksi. Setelah dialiri air, luka ditutup dengan kasa steril atau bisa 

juga dengan menggunakan kain bersih (Kuldeep S et al, 2017). 

 Jika terdapat bula, dianjurkan tidak memecahnya karena bula 

merupakan bentuk mekanisme perlindungan dari tubuh (Hardisman, 

2014). Luka bakar yang memungkinkan untuk dirawat sendiri di 

rumah adalah luka bakar derajat satu dan luka bakar derajat dua 

dengan lebar luka tidak lebih besar dari 3 inci (7,6 cm). Untuk luka 

bakar derajat tiga dan empat harus diberikan perawatan di rumah sakit 

karena pada luka bakar derajat tiga diperlukan skin graft atau 

pencangkokan kulit (Sjamsuhidajat & de Jong, 2010). 

 

C. Pendidikan kesehatan 

1. Pengertian pendidikan kesehatan 

Pendidikan kesehatan merupakan suatu istilah yang digunakan 

pada penggunaan proses pendidikan secara terencana untuk mencapai 

tujuan kesehatan (Notoatmodjo, 2010). Menurut Jurisa (2014) pendidikan 

kesehatan dari tenaga kesehatan merupakan pemberian dukungan dengan 

memberikan informasi terkait masalah kesehatan apa yang sedang 

dialami. 
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2. Tujuan pendidikan kesehatan 

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. 

3. Ruang lingkup pendidikan kesehatan 

Ruang lingkup pendidikan kesehatan menurut Mubarak (2009) 

yaitu: 

a. Dimensi sasaran 

1. Pendidikan kesehatan individual dengan sasaran individu 

2. Pendidikan kesehatan kelompok dengan sasaran kelompok 

3. Pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat 

b. Dimensi tempat pelaksanaan 

1. Pendidikan kesehatan disekolah, dilakukan disekolah dengan 

sasaran murid yang pelaksanaannya diintegrasikan Usaha 

Kesehatan Sekolah (UKS). 

2. Pendidikan kesehatan dipelayanan kesehatan, pusat kesehatan 

masyarakat, balai kesehatan, rumah sakit umum atau khusus 

dengan sasaran pasien dan keluarga pasien. 
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c. Tingkat pelayanan pendidikan kesehatan 

1. Promosi kesehatan (Health Promotion) 

2. Perlindungan khusus (Specific Protection) 

3. Diagnosa dini dan pengobatan segera (Early Diagnosis and 

prompt Treatment) 

4. Pembatasan cacat (Disability Limitation) 

5. Rehabilisasi (Rehabilitation) 

6. Metode pendidikan kesehatan 

Metode pendidikan kesehatan menurut Achjar (2009), yaitu: 

a. Metode ceramah 

Ceramah ialah menyajikan pelajaran/informasi melalui penuturan 

secara lisan. Metode ini efektif untuk sasaran yang berpendidikan 

tinggi maupun rendah. Ceramah pada hakikatnya adalah proses 

transfer informasi dari pengajar kepada sasaran belajar. Dalam 

proses transfer adal 3 elemen penting yaitu pengajar, materi dan 

sasaran belajar. 

b. Metode panel 

Panel adalah pembicara yang sudah direncanakan didepan peserta 

dan diperlukan pemimpin diskusi. 

c. Metode diskusi kelompok  

Diskusi kelompok ialah percakapan yang disiapkan antara para 

kelompok untuk membahas suatu topik tertentu dengan seorang 

pemimpin untuk memecahkan suatu permasalahan. Metode ini 
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efektif  dalam membantu memecahkan permasalahan seorang 

individu 

d. Metode permainan peran 

Bermain peran ialah metode pelajaran dengan menggunakan 

simulasi untuk mengkreasikan suatu kejadian. Metode ini efektif 

untuk kegiatan simulasi suatu kejadian. 

e. Metode demonstrasi 

Demonstrasi digunakan untuk mengevaluasi perubahan dengan 

memperlihatkan cara melakukan suatu tindakan dengan alat peraga 

atau tanya jawab. Metode ini efektif untuk memperlihatkan suatu 

proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan bahan 

pembelajaran. 

D. Pengetahuan 

1. Definisi Pengetahuan 

Pengetahuan (Knowledge) merupakan suatu proses dengan 

menggunakan panca indra yang dilakukan seseorang terhadap suatu 

objek tertentu sehingga diperoleh pengetahuan dan keterampilan 

(Hidayat, 2007). 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. Pengetahuan merupakan hasil dari 
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―tahu‖ pengindraan manusia tentang suatu objek tertentu 

(Notoadmojo, 2010). 

2. Menurut Notoadmojo (2007) tingkat pengetahuan ada 6 yaitu: 

a. Tahu (Know): Tahu diartikan sebagai mengingat materi yang telah 

dipelajari sebelumnya 

b. Memahami (Comprehension): Memahami diartikan sebagai 

kemampuan untuk menjelaskan tentang objek dan dapat 

menginterpretasikan materi yang sudah dipelajari dengan benar. 

c. Aplikasi (Application): Aplikasi diartikan sebagai kemampuan 

untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau 

kondisi real (sebenarnya). 

d. Analisis (Analysis): Analisis merupakan suatu kemampuan untuk 

menjabarkan materi atau objek kedalam komponen-komponen, 

tetapi masih ada kaitannya satu sama lain. 

e. Sintesis (Synthesis): Sintesis menunjukan pada suatu kemampuan 

dalam melaksanakan atau menghubungkan bagian-bagian menjadi 

sesuatu yang baru. 

f. Evaluasi: Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk 

melakukan penilaian terhadap suatu objek atau materi. 
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Sedangkan menurut Taksonomi Bloom adalah ahli pendidikan 

yang terkenal sebagai pencetus konsep taksonomi belajar. Taksonomi 

belajar adalah pengelompokkan tujuan berdasarkan domain atau kawasan 

belajar. Menurut Bloom ada tiga domain belajar yaitu: 

a. Cognitive Domain (Kawasan Kognitif) 

Adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau 

secara logis yang bisa diukur dengan pikiran atau nalar. Kawasan ini 

tediri dari:  

1. Pengetahuan (Knowledge) 

2. Pemahaman (Comprehension) 

3. Penerapan (Aplication)  

4. Penguraian (Analysis) 

5. Memadukan (Synthesis) 

6. Penilaian (Evaluation) 

b. Affective Domain (Kawasan afektif) 

Adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional, 

seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral dan 

sebagainya. Kawasan ini terdiri dari:  

1. Penerimaan (receiving/attending) 

2. Sambutan (responding) 

3. Penilaian (valuing) 

4. Pengorganisasian (organization) 

5. Karakterisasi (characterization)  
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c. Psychomotor Domain (Kawasan psikomotorik).  

Adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan 

yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot (neuronmuscular 

system) dan fungsi psikis. Kawasan ini terdiri dari:  

1. Kesiapan (set)  

2. Meniru (imitation)  

3. Membiasakan (habitual)  

4. Adaptasi (adaption) 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Arikunto (2013) mengkategorikan pengetahuan menjadi tiga tingkatan, 

yaitu Baik 76-100%, Cukup 56-76%, dan Kurang <56 %. Menurut 

Wawan (2010) pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:  

a. Pendidikan: Semakin tinggi pendidikan semakin mudah seseorang 

memperoleh informasi dan pengetahuan (Wawan, 2010). 

b.  Pekerjaan: Seseorang yang sudah bekerja akan berinteraksi dengan 

orang lain sehingga mudah untuk mendapatkan informasi yang 

dapat menambah pengetahuan dan pengalaman seseorang 

(Notoatmodjo, 2011). 

c. Umur: Semakin bertambah umur seseorang, semakin matang 

seseorang dalam berfikir dan bekerja. 

d. Pengalaman pengetahuan: Pengetahuan dapat berasal dari 

pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang 

lain. Pengalaman dianggap sebagai pengetahuan yang benar. 



 

Pengaruh Pendidikan Kesehatan…, Siti Anisah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

 

e. Ekonomi (pendapatan): Dalam memenuhi kebutuhan primer 

maupun kebutuhan sekunder keluarga yang status ekonominya 

baik akan lebih tercukupi dibandingkan keluarga yang status 

ekonominya rendah. 

f. Faktor lingkungan: Kondisi lingkungan sekitar dapat berpengaruh 

dalam perkembangan dan perilaku orang atau kelompok. 

g. Sosial Budaya: Sistem sosial budaya di masyarakat dapat 

mempengaruhi sikap dalam menerima informasi. 

h. Paparan media massa dan informasi: informasi saat ini dapat 

diperoleh melalui media cetak maupun elektronik, hal tersebut 

dapat memudahkan masyarakat dalam mencari dan mendapatkan 

informasi lebih banyak (Notoatmodjo, 2011). 
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 2.1 kerangka teori 

Sumber: American Burn Association (2015), Herndon (2010), Hardisman (2014), 

Tiong (2012). 

 

 

 

 

Penyebab: 

1. Api   4. Cairan panas 

2. Logampanas 5. Listrik  

3. Gas panas  6. Kimia 

4. Radiasi 

 

Tingkat 

pengetahuan ibu 

rumah tangga 

 

Pengetahuan masyarakat 

pertolongan pertama luka bakar : 

1. Membiarkan saja 

2. Menggunakan obattradisional 

3. Pasta gigi, kecap, madu, minyak goreng, salep 

4. Mengalirkan air dingin selama kurang lebih 20 

menit 

5. Tutup luka dengan kasa steril/kain bersih 

 

Pendidikan kesehatan pertolongan pertama 

pada luka bakar  

 

Luka Bakar 
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F. Kerangka Konsep 

Variabel Independen    Variabel Dependen 

 

 

 

   Gambar 2.2 kerangka konsep 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya perlu diteliti 

lebih lanjut (Notoatmodjo, 2010). Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ha :  Ada pengaruh pendidikan kesehatan pertolongan pertama pada luka 

bakar terhadap tingkat pengetahuan ibu rumah tangga di Desa 

Timbang, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. 

Ho :  Tidak ada pengaruh pendidikan kesehatan pertolongan pertama pada 

luka bakar terhadap tingkat pengetahuan ibu rumah tangga di Desa 

Timbang, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. 

 

 

 

 

 

Pendidikan kesehatan 

pertolongan pertama 

luka bakar  

Tingkat pengetahuan 

ibu rumah tangga di 

Desa Timbang, 

Kecamatan Kejobong, 

Kabupaten Purbalingga 


