
 

                                                         BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengetahuan 

1. Definisi pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan ini 

terjadi melaui panca indera manusia yaitu indra penglihatan, pendengaran, 

penciuman, dan perabaan yang sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga. (Notoatmodjo, 2010). 

Menurut Reber (2010), pengetuhan (knowledge) memiliki makna 

kolektif, yaitu kumpulan informasi yang dimiliki seseorang atau kelompok 

atau budaya tertentu. Pengertian lain menyebutkan bahwa pengetahuan 

adalah komponen-komponen mental yang dihasilkan dari semua proses 

apa pun, sejak lahir dari bawaan atau dicapai melalui pengalaman. Istilah 

ini digunakan di dua pengertian dengan implikasi yang jelas jika 

pengetahuan memang dalam atau endalam, dan bahwa pengetahuan lebih 

dari sekedar ringkasan disposisi untuk merespon atau sekumpulan respons 

yang dikondisikan. 
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2. Tingkat pengetahuan 

Tingkat pengetahuan dalam taksonomi bloomada 6 tingkat pengetahuan 

yang dicapai dalam domain kognitif, yaitu: 

1. Pengetahuan(knowledge) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. 

2. Memahami (comprehension) 

Memahami merupakan suatu kemampuan menjelaskan secara 

benar tentang  objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasi 

materi tersebut secara benar. 

3. Aplikasi (application) 

Apliikasi merupakan suatu kemampuan untuk menggambarkan 

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang 

sebenarnya. 

4. Analisis (analysis) 

Analisis merupakan suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu objek ke dalam komponen-komponen, yang masih ada 

kaitannya satu sama lain. 

5. Sitesis (synthesis) 

Sintesis merupakan kemampuanuntuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk kesuluruhan 

yang baru . 
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6. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kempuan untuk melakukan justifikasi 

tau penilaian terhadapsuatu materi tau objek. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan adalah sebagai berikut: 

1. Pendidikan 

Pendididkan merupakan suatu usaha untuk 

mengembangkan kepribadian dalam kemampuan di dalam dan di 

luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan 

mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi pendidikan 

seseorang semakin mudah orang tersebut untuk menerima 

informasi.                          

2. Mass Media/ Informasi 

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal 

maupun non formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek 

(immediate impact) sehingga menghasilkan perubahan atau 

peningkatan pengetahuan. Majunya suatu teknologi akan tersedia 

bermacam- macam media massa yang dapat mempengaruhi 

pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru. Adanya informasi 

baru akan memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya 

pengetahuan terhadap hal baru. 
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3. Usia 

Bertambahnya usia pada seseorang akan terjadi perubahan 

pada  ospek fisik dan psikologis (mental). Usia dikategorikan 

menjadi masa remaja yaitu sekitar 17-25 tahun, masa dewasa awal 

26-35 tahun, massa dewasa akhir 36-45 tahun, dan masa lansia 56-

65 tahun. Usia sangat berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang 

dalam berbagai kegiatan (Depkes,2008). 

4. Sosial budaya dan ekonomi 

Tradisi dan kebiasaan yang dilakukan orang tanpa melalui 

penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Satus ekonomi 

seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang 

diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi 

ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang. 

5. Pengalaman 

Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman baik dari 

pengalaman pribadi maupun dari pengalaman orang lain. 

Pengalaman ini merupakan suatu cara untuk memperoleh 

kebenaran suatau pengetahuan. 

6. Kebudayaan lingkungan sekitar 

Kebuyaan dimna kita hidup mempunyai pengaruh besar 

terhadap pembentukan sikap kita. Apabila ddalam lingkungan 

tersebut mempunyai kebudayaan yang bersih maka masyarakat 

disekitarnya mempunyai sikap selalu menjaga 
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kebersihanlingkngan, karena lingkungan sangat berpengaruh dalam 

pembentukan sikap seseorang. 

4. Pengukuran pengetahuan 

Menurut Nursalam (2008), pengukuran pengetahuan dilakukan 

dengan cara kuesioner yang menanyakan tentang isi materi yang akan 

diukur dari subyek penelitian atau responden. Dalam pengukuran 

pengetahuan yang ingin diketahui atau diukur dengan menguunakan 

skor dalam presentase pengetahuan baik skor >75%-100%, 

pengetahuan cukup bila skor 56%-75%, dan  pengetauan kurang jika 

skor <56 %. 

 

B. Tersedak  

1. Pengertian Tersedak  

Tersedak adalah suatu keadaan masuknya benda asing (makanan, 

minuman atau benda kecil lainnya) ke dalam saluran nafas sehingga 

dapat menimbulkan gangguan pada pernafasan yang dapat 

menyebabkan kematian. Tersedak merupakan kondisi tersumbatnya 

saluran pernafasan oleh benda asing berupa mainan, makanan dan lain 

lain(Brown ,2005). 

Menurut National Safety Council tersedak adalah suatu kondidi 

medis yang dikenal sebagai hipoksia serebral dan ditandai kurangnya 

oksigen ke otak dan menyebabkan kerusakan jaringan dan kematian 

sel dalam waktu 2 sampai  menit(Watson & Zhou, 2017). 
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2. Penyebab Tersedak 

Penyebab tersedak menurut choking prevention and first aid for 

infants and children (2011),tersedak terjadi ketika makanan atau benda 

kecil terperangkap di tenggorokan dan menghalangi jalan napas. Hal 

ini dapat menyebabkan oksigen masuk ke paru-paru dan otak dan 

dapat menyebabkan kerusakan otak sampai  kematian. Banyak anak 

meninggal karena tersedak setiap tahun. Sebagian besar anak-anak 

yang mengalami kejadian tersedak adalah bayi usia 1 tahun samap 

anak usia 5 tahun. 

3. Tanda dan Gejala Tersedak 

Menurut choking prevention and first aid for infants and children 

(2011), gejala yang muncul saat tersedak adalah sesak nafas, tidak ada 

suara atau suara sesak, mengi, batuk yang sangat lama dan wajah 

membiru dan pingsan. 

4. Penanganan Tersedak untuk bayi (< 1 Tahun) 

Penanganan tersedak untuk bayi tentunya berbeda dengan anak 

yang berusia lebih dari 1 tahun. Untuk penangan tersedak pada bayi 

tidak bisa melakukan penekanan pada perut (Heimlich manuever) bayi 

karena dapat mencederai organ dalam. Penanganan tersedak untuk bayi 

terdiri atas penekanan dada (chest thrust) dan meenepuk punggung 

bayi (back slaps)(Lina, 2015). 
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Langkah-langkah penanganan tersedak pada bayi (Lina, 2015); 

a. Menggendong bayi dengan posisi duduk 

b. Membuka pakaian bayi 

c. Menggendong bayi dengan posisi kepala bayi lebih rendah dari 

kakinya. Kemudian sanggah kepala dan rahang bawah 

menggunakan tangan (hati- hati untuk tidak menekan leher bayi, 

karena akan menyebabkan tersumbatnya saluran pernafasan). 

d. Memberikan 5 kali tepukan di punggung (menepuk di bagian 

punggung antara 2 tulang belikat). 

e. Setelah menepuk punggung sebayak 5 kali, kemudian menyanggah 

leher belakang bayi dengan tangan dan membalikkan tubuh bayi 

sehingga dalam posisi terlentang. Kemudian meposisikan kepala 

bayi lebih rendah dari kakinya. 

f. Melakukan 5 kali penekanan pada dada dengan posisi penekanan 

dada pada proses CPR yaitu di tengan-tengan tulang dada pada 

proses CRP yaitu ditengah-tengah tulang dada/ di bawah antara 2 

puting bayi. CPR dilakukan dengan menggunakan 2 jari yaitu jari 

telunjuk dan jari tengah untuk melakukan chest thrust. Ulangi 

langkah di atas sampai benda asing keluar dari mulut bayi. 

Jika benda asing belum bisa keluar dan bayi lemas, tidak ada 

pergerakan, bibir membiru, tidak dapat menangis atau mengeluarkan 

suara maka penanganannya adalah sebagai berikut: 
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1) Membaringkan bayi diatas permukaan yang rata dan keras 

2) Membuka jalan nafas bayi (mulut bayi) dan lihat apakah benda 

asing terlihat atau tidak. Jika benta asing tersebut terlihat ambil 

dengan menggunakan sapuan jari. Jika benda asing tidak terlihat 

jangan melakukan “blind finger swab” mengkorek-korek mulut 

bayi dengan tujuan untuk mengeluarkan benda asing tersebut. 

3) Jika beda asing tidak terlihat lakukan langkah selanjutnya yaitu 

melakukan CPR yang terdiri dari 30 kali penekanan dada diikuti 2 

kali napas. Tetapi perbedaan CPR korban tersedak dengan korban 

biasa adalah setiap selesai melakukan 30 kali penekanan dada 

periksalah dahulu mulut bayi sebelum memberikan 2 kali bantuan 

napas. Jika setelah 5 kali siklus CPR benda asing masih belum 

dapat keluar dan bayi masih belum sadar. Panggil bantuan medis 

datang atau benda asingnya keluar. 

Dalam jurnal Using Smartwatches to Improve Choking First Aid 

bahwa Palang Merah Amerika (2017),penanganan tersedak untuk bayi 

diantaranya: 

1) Meminta bantuan seseorang untuk menghubungi bantuan medis 

911 

2) Melakukan back blow pada punggung bayi dengan menggunakan 

satu tangan, lakukan pukulan di antara tulang belikat 

3) Kemudian melakukan chest trust atau penekanan  pada dada bayi, 

dengan cara meletakan dua atau tiga jari di tengah dada bayi 
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tepatnya di bawah garis puting lalu tekan tulang dada dengan 

kedalaman sekitar satu setengah inci. Pasikan posisi kepala lebih 

rendah dari dada 

4) Melakukan 5 kali back blow dan chest trust sampai benda asig 

tersebut keluar (Watson & Zhou,2017). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hendo (2017) 

menenagai hubunan posisi ibu menyusui ASI terhadap kejadian 

tersedak pada bayi dengan menggunakan metode survey analiti  yang 

menggunakan 124 responden. Hasil analisis menunjukan bahwa 

responden yang menyusui  posisi berdiri dengan riwayat tersedak 0%, 

posisi menyususi duduk  riwayat tersedak 13% dan posisi menyusui 

berbaring riwayat tersedak 51 % . 

 Dalam jurnal A Baby-Led Approach to Eating Solids and Risk 

of Choking(2016).Penelitian ini menggunakan sistem acak pada 206 

bayi sehat. (BLISS; 8 kontak dari antenatal hingga 9 bulan 

menyediakan sumber daya dan dukungan). BLISS adalah bentuk 

penyapihan bayi (yaitu, bayi memberi makan diri mereka semua 

makanan mereka dari awal pemberian makanan pendamping) yang 

dimodifikasi untuk mengatasi kekhawatiran tentang risiko tersedak. 

Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner pada ibu yang 

memiliki bayi yagng beruasia 6, 7, 8, 9, 12 bulan Catatan diet 3 hari 

yang diukur paparan makanan yang berisiko tersedak (pada 7 dan 12 

bulan). Hasil dari penelitian ini adalah sebanyak 35% bayi tersedak 

Gambaran Pengetahuan Ibu...,DIAN AYUWANDANY, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019



18 
 

 
 
 

 

setidaknya sekali antara 6 dan 8 bulan, dan tidak ada perbedaan 

kelompok yang signifikan dalam jumlah kejadian tersedak setiap saat 

(semua Ps> .20). Didapatkan hasil bayi BLISS yang mengalami 

tersedak pada usia 6 bulan (risiko relatif [RR] 1,56; interval 

kepercayaan 95% [CI], 1,13-2,17),dan didapatkan hasil bayi yabg 

jarang tersedak pada usia  8 bulan (RR 0,60; 95% CI, 0,42-0,87), 

daripada kontrol bayi. Pada 7 dan 12 bulan, 52% dan 94% bayi risiko 

tersedak, tanpa perbedaan yang signifikan antara kelompok (7 bulan: 

RR 1,12; 95% CI, 0,79-1,59; 12 bulan : RR 0,94; 95% CI, 0,83-1,07). 

 Dalam penelitian No difference in self-reported frequency of 

choking between infants introduced to solid foods using a baby-led 

weaning or traditional spoon-feeding approach(2017). Peneitian ini 

menggunakan, 1.151 ibu dengan bayi berusia 4-12 bulan melaporkan 

bagaimana mereka memperkenalkan makanan padat kepada bayi 

mereka (mengikuti BLW yang ketat, BLW longgar atau gaya 

menyapih tradisional) dan frekuensi penggunaan sendok makan dan 

haluskan (persentase waktu makan). Ibu ingat jika bayi mereka pernah 

tersedak dan, jika demikian, berapa kali dan pada jenis makanan apa 

(puree halus, pure kental, makanan jari dan contoh makanan 

tertentu).Hasil dari penelitian ini didapatkan jumlah secara total, 

13,6% bayi (n = 155) pernah tersedak. Tidak ada hubungan yang 

signifikan yang ditemukan antara gaya penyapihan dan pernah 

tersedak, atau frekuensi penggunaan sendok atau haluskan dan pernah 
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tersedak. Untuk bayi yang pernah tersedak, bayi yang mengikuti 

pendekatan penyapihan tradisional mengalami lebih banyak episode 

tersedak untuk makanan jari (F2,147 = 4,417, P = 0,014) dan pure 

kental (F2,131 = 6,46, P = 0,002) dibandingkan bayi setelah 

pendekatan bayi dipimpin ketat atau longgar. 

5. Pencegahan Tersedak 

Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah 

tersedak antara lain: 

a) Meletakan semua benda berbahaya di tempat yang tidak terjangkau 

anak, misalnya: kancing baju, kacang atau biji-bijian dan lain-lain: 

b) Memangku bayi pada ssaat diberi makan 

c) Sesaat setelah makan, bayi harus didududkan dulu selama 10 menit 

untuk mengeluarkan udara dari lambung sehingga resiko muntah 

dan masuk dalam aluan nafas mengecil 

d) Tidak membiarkan bayi sendirian ketika di beri susu botol 

e) Menghindari pemberian susu atau makanan saat anak sedang 

menangi atau tertawa karena lebih cenderung beresiko tersedak 

f) Menghindari makan terlalu kenyang terutma pada bayi sehingga 

resiko dimuntahkan kembali dan kejadian tersedak jadi kecil 

g) Menggunakan dot yang tidak dapat dibongkar dengan mudah oleh 

bayi. 

Selain pencegahan yang diuraikan diatas, menurut The America 

Academy of Pediatrrics (AAP) (2018),  mengatakan bahwa dokter dan 
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tenaga kesehatan lainnya untuk meningkatkan konseling mengenai 

bahanya teredak. 

6. Kegawatdaruratan Tersedak 

Tersedak merupakan hal yang biasa terjadi. Setiap orang tentu 

pernah tersedak, baik ketika sedang makan maupun minum dengan 

terburu-buru. Biasanya, tersedak akan membuat kita batuk bahkan sulit 

bernafas. Tersedak adalah suatu kondisi dimana tubuh mengalami 

gangguan karena terhalangnya jalur pernapasan bagian atas. Hal ini 

disebabkan oleh adanya makanan atau minuman atau bahkan benda 

asing yang menghambat seseorang untuk bernafas sehingga 

membuatnya sesak napas. Dalam beberapa kasus tersedak, tersedak 

tidak hanya dapat menyebabkan batuk-batuk, namun juga bisa 

menyebabkan kematian. Hal ini terjadi pada kasus dimana ketika 

saluran pernapasan tersebut terhalang cukup banyak (Adi D, 2014) . 

 

C. Bayi 

1. Perkembangan Biologis 

Perubahan fisik dan pencapaian perkembangan yang begitu 

dramatis seperti terjadi selama masa bayi. Semua sistem tubuh utama 

mengalami maturasi (kematangan) progresif, dan pada saat yang 

bersamaan terjadi perkembangan keterampilan sehigga dengan cepat 

memungkinkan bayi berespon dan menghadapi lingkungan. 
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Perkembangan motorik halus dan kasar terjadi secara berurutan dari 

kepala sampai kaki dan dari pusat ke perifer. 

2. Perkembangan Psikososial 

Fase I Erikson (pada saat lhir sampai usia 1 tahun) berfokus pada 

membentuk rasa percaya ketika mengatasi rasa tidak percaya. Rasa 

percaya yang berkembang adalah rasa percaya diri, percaya orang lain, 

dan dunia. Elemen krusial untuk pencapaian pencapaian tugas ini 

adalah kualitas hubungan orang tua kepada anak dan asuhan yang 

diteima anak. Kegagalan pola asuh dapat mengakibatkan rasa tidak 

percaya, hal ini dapat mengakibatkan rasa tidak percaya anak terhadap 

orang lain. 

3. Perkembangan kognitif 

Perkembangan kognitif paling banyak menggunakan teori Piaget 

(fase sensorimotor). Selama fase sensorimotor terdapat tiga krusial. 

Tahap pertama melibatkan perpisahan, yaitu bayi menyadari bahwa 

orang lain selain dirinya sendiri. Konsep ini sam dengan konsep 

erikson mengenai pembentukan rasa percaya. Tahap kedua adalah 

penerimaan konsep keberadaan objek, salah satu contoh adalah ketika 

bayi mampu mendapatkan suatu benda kemudian diletakkan di sutu 

tempat seperti dibawah bantal atau dibelakang kursi. Tahap ke tiga 

adalah kemampuan menggunakan simbol atau representasi mental. 

Penggunaan simbol memungkinkan bayi untuk berfikir mengenai 
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benda atau situasi tanpa benar-benar mengalaminya. Pengenalan 

simbol adalah pemulaan pemahaman mengenai waktu dan ruang. 

4. Perkembangan citra tubuh 

Menerima konsep keberadaan objek adalah dasar pembentukan 

citra diri, pada saat keterampilan motorik terbentuk bayi mempelajari 

bahwa bagian tubuh berguna, misalkan tangan dapat membawa benda 

ke mulut, kaki dapat dignakan untuk berjalan. Oleh karena itu penting 

mengajari bayi mengenai fungsi tubuh mereka. 

5. Perkembangan sosial 

Perkembangan sosial bayi pada awalnya dipengaruhi oleh perilaku 

refleksifnya, seperti menggenggam dan berinteraksi pada orang tua. 

Bermain adalah agents sosialisasi utama untuk memberikan stimulasi 

yang diperlukan untuk belajar dan berinteraksi dengan lingkungan 

(Wong, 2008). 
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D. Kerangka Teori Penelitian 

Kerangka teori dalam penelitian ini penulis paparkan sebagaimana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka teori 

Sumber : Lina (2015 
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E. Kerangka Konsep 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 2.2 Kerangka Teori 
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