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ABSTRAK 

 

 

 

Bantuan hidup dasar (BHD) merupakan pertolongan dasar untuk menyelamatkan 

penderita dari kondisi yang mengancam nyawa. Sikap yang perlu dilakukan untuk 

mengurangi angka kematian korban kecelakaan akibat henti jantung yaitu dengan 

pemberian pendidikan kesehataan terhadap masyarakat tentang pertolongan pertama pre 

hospital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh dari edukasi BHD 

terhadap sikap pada komunitas ojek pangkalan di wilayah Sragen. 

Penelitian kuantitatif jenis quasi eksperimental dengan bentuk pre test and post test 

nonequivalent control design pada 54 responden. Variabel yang diamati adalah edukasi 

BHD dan sikap responden. Pengumpulan data menggunakan media audiovisual dari AHA 

2015, phantom untuk RJP dan kuesioner adopsi dari perwani tahun 2015. Analisis data 

menggunakan uji Wilcoxon dan Mann Whitney. 

Hasil dari penelitian ini yaitu didapatkan nilai p value pada uji Wilcoxon kelompok 

perlakuan sebesar 0.002 (<0.005) yang berarti terdapat perubahan sikap sebelum dan 

sesudah diberikannya edukasi, sedangkan pada kelompok kontrol didapatkan nilai p value 

sebesar 0.675 (>0.005) yang berarti tidak adanya perubahan sikap pada kelompok yang 

tidak diberikan edukasi. Kemudian pada uji Mann Whitney didapatkan nilai p value sebesar 

0.000 (< 0.005) sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. 

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu terdapat perubahan sikap negatif responden 

menjadi sikap positif sebanyak (81,5%) yang berarti terdapat pengaruh edukasi BHD 

terhadap sikap responden. 

 

Kata Kunci : Bantuan Hidup Dasar, Edukasi, Sikap 
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ABSTRACT 

 

 

 

Basic life support (BLS) is a basic aid to save sufferers from life threatening 

conditions. The attitude that needs to be taken is appropriate or not. The attitude that needs 

to be taken to reduce the death rate for accident victims due to cardiac arrest is by providing 

health education to the public regarding pre-hospital first aid. This study aims to determine 

whether there is an effect of BLS education on attitudes in the motorcycle taxi community 

in the sragen area. 

This type of quasi-experimental quantitative research with the form of pre and post 

test nonequivalent control design on 54 respondents. The variables observed were BLS 

education and respondents attitudes. Data collection used audiovisual media from AHA 

2015, phantom for CPR and adoption questionnaires from perwani 2015. Data analysis 

used Wilcoxon and Mann Whitney tests. 

The result of this study were the P value obtained in the Wilcoxon test in the 

treatment group of 0.002 (<0.005) which means that there was a change in attitude before 

and after the provision of education, while in the control group the p value was 0.675 

(>0.005) which mean there was no change, attitudes to group that were not given education. 

Then in the Mann Whitney test, it was found that the p value was 0.000 (<0.005) so it could 

be concluded that H0 was rejected.   

The conclusions in this study is that there is a change in the negative attitude of the 

respondent to a positive attitude (81,5%), which means that there is an effect of BHD 

educations on the respondent’s attitude. 
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PENDAHULUAN 

Kecelakaan lalu lintas dengan korban 

henti jantung sering terjadi dimanapun namun 

sikap masyarakat dalam menolong korban 

kecelakaan masih kurang. Mereka biasanya 

hanya menonton dan menunggu tim penolong 

datang, padahal masyarakat dapat dikatakan 

sebagai penolong pertama dan utama pre 

hospital. Sikap yang seharusnya ditunjukan 

adalah tanggap pada kecelakaan. 

Penanganan korban dengan kondisi 

kegawatdaruratan sudah menjadi tugas dari 

petugas kesehatan. Walaupun begitu, tidak 

menutup kemungkinan kondisi 

kegawatdaruratan terjadi pada daerah yang sulit 

dijangkau petugas kesehatan,  sehingga peranan 

masyarakat dianggap penting dalam melakukan 

pertolongan pertama pada korban (Sudiharto & 

Sartono,2011). Beberapa sikap masyarakat yang 

mengakibatkan korban kecelakaan tidak 

mendapat pertolongan yatu sikap acuh tak acuh, 

hanya memilih menjadi penonton saja, tidak mau 

menolong, takut untuk menolong. 

Menurut WHO (2018) setiap tahun 

tercatat 1,35 juta orang tewas akibat henti 

jantung di seluruh dunia. Menurut Riskesdas 

(2018) di Indonesia ditemukan sebanyak 72,7% 

yang mengalami henti jantung akibat kecelakaan 

lalu lintas. Pada Provinsi Jawa Tengah 

berdasarkan data dari Riskesdas (2018) terdapat 

2,3 % korban henti jantung akibat KLL. 

Mayoritas kecelakaan lalu lintas terjadi di usia 

15-24 tahun sebanyak 4.9% dan mayoritas 

terjadi pada laki-laki sebanyak 2.9% sedangkan 

pada perempuan 1,6%. Kasatlantas Polres 

Sragen, AKP Sugiyanto menyampaikan 

kecelakaan lalu lintas ditahun 2019 meningkat 

sebanyak 1225 lakalantas. 

Korban kecelakaan dengan henti jantung 

dapat ditolong ketika korban out-of-hospital  

cardiac arrest (OHCA) menerima Resusitasi 

Jantung Paru (RJP) dan Emergency Call segera 

dari masyarakat. RJP dapat diberikan segera oleh 

mereka untuk meningkatkan jumlah orang yang 

dapat diberi kesempatan untuk bertahan hidup 

(Dahlan, 2014).  

Seseorang yang tidak paham tentang 

pemberian pertolongan pertama akan cenderung 

memberikan pertolongan seadanya tanpa 

memikirkan tindakan yang dilakukan itu tepat 

atau tidak. Tindakan yang perlu dilakukan untuk 

mengurangi angka kematian korban kecelakaan 

akibat henti jantung yaitu dengan pemberian 

pendidikan kesehataan terhadap masyarakat 

tentang pertolongan pertama pre hospital 

(Dahlan,2014). 

Bantuan hidup dasar merupakan dasar 

untuk menyelamatkan penderita disaat kondisi 

yang mengancam nyawa, dimana meliputi untuk 

segera mengenali tanda-tanda henti jantung, 

mengaktifkan sistem respon kegawatdaruratan, 

melakukan RJP, dan melakukan defibrilasi 

dengan menggunakan AED (Automated External 

Defribilator)(Yayasan Ambulans Gawat Darurat 

118,2015). 
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Peneliti mengambil responden 

komunitas ojek pangkalan, karena profesi 

komunitas tukang ojek pangkalan merupakan 

salah satu garda terdepan dalam menemukan 

kecelakaan lalu lintas pada setiap harinya. serta 

mereka lebih sering menghabiskan aktivitas 

kesehariannya di pos ojek yang berada di pinggir 

jalan raya ataupun saat mereka sedang 

membawa penumpangnya dijalan raya ke tempat 

tujuan.  

Media yang akan peneliti gunakan yaitu 

media Audiovisual yang merupakan penggunaan 

komponen suara  (audio) dan komponen gambar 

(visual) dan simulasi dengan phantom untuk 

praktik RJP 

Hasil studi pendahuluan dari 10 

responden didapatkan data mayoritas responden 

melihat KLL sebanyak 3-4 kali setiap bulannya 

dan 8 responden mengatakan bahwa saat 

menemukan korban kecelakaan yang dilakukan 

pertama kali yaitu melihat kondisi korban 

kecelakaan apakah lukanya parah atau tidak jika 

parah mereka tidak berani menolongnya secara 

langsung ataupun meminggirkan korban tetapi 

hanya melihat dari kejauhan dan hanya 

menunggu petugas kesehatan atau polisi datang 

sedangkan dari 2 responden yang lain menjawab 

langsung menolong korban kecelakaan lalu 

lintas dengan cara meminggirkan korban di 

pinggir jalan raya sambil menunggu petugas 

kepolisian atau kesehatan datang. Seluruh 

responden juga mengatakan bahwasannya 

mereka selama ini belum tahu dan belum pernah 

diedukasi tentang pertolongan pertama (BHD) 

pada korban kecelakaan lalu lintas. 

Berdasarkan latar belakang tersebut 

maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh 

edukasi BHD terhadap sikap pada komunitas 

ojek pangkalan di wilayah kabupaten Sragen. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen. Rancangan yang digunakan adalah 

penelitian kuantitatif jenis Quasi Eksperimental 

dengan bentuk Pre test and post test 

nonequivalent control design. Pada penelitian 

ini, kelompok perlakuan mendapatkan 

implementasi berupa pre test dengan kuesioner, 

edukasi dengan media audiovisual dan alat 

praktik RJP menggunakan phantom, kemudian 

post test. sedangkan kelompok kontrol diberikan 

pre test setelah itu jeda waktu 30 menit baru 

diberikan post test dengan kuisioner yang sama 

tanpa diberikan implementasi apapun. Penelitian 

ini dilakukan di aula Pilangsari dan aula 

Paldaplang dengan jumlah responden sebanyak 

54 orang ( 27 orang kelompok perlakuan dan 27 

orang kelompok kontrol).  

Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik  nonprobability sampling 

dengan desain consecutive sampling, yang 

merupakan suatu metode yang dilakukan dengan 

memilih semua individu yang ditemui dan 

memenuhi kriteria pemilihan, sampai jumlah 

sampel terpenuhi dalam kurun waktu tertentu 

(Nursalam, 2017). Terdiri dari 2 variabel yaitu 
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edukasi BHD sebagai variabel independen dan 

sikap responden sebagai variabel dependen. 

Analisa data menggunakan analisis univariat 

untuk mendeskripsikan karakteristik responden 

meliputi usia, pekerjaan dan tingkat pendidikan 

serta setiap variabel penelitian yaitu edukasi 

BHD dan sikap komunitas ojek pangkalan. Hasil 

analisis akan ditampilkan dalam bentuk 

distribusi frekuensi dan persentase. Sedangkan 

analisis bivariate menggunakan uji Wilcoxon dan 

uji Mann Whitney. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Responden 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Analisis 

Univariat Meliputi Jenis Kelamin, Usia, 

Tingkat Pendidikan dan Hasil Sikap 

(n=54) 

 

Tabel 2. Hasil Sikap (n=54) 

 

Hasil Penelitian dapat diketahui bahwa 

mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 52 orang dengan jumlah persentase 

96.3 %. Pada klasifikasi usia ditemukan 

mayoritas responden berusia 46-55 tahun dengan 

jumlah 22 responden (40.7 %), pada tingkat 

pendidikan mayoritas responden memiliki 

jenjang pendidikan tamatan SD dengan jumlah 

24 responden (44.4 %), serta pada hasil jenis 

sikap ditemukan sikap positif sebanyak 22 

responden (81,25%) pada kelompok perlakuan 

sedangkan kelompok kontrol tidak ditemukan 

perubahan sikap antara hasil pre test dan post 

test. Hasil ini membuktikan bahwa edukasi 

berperan penting dalam pembentukan dan 

perubahan sikap seseorang. 

Tabel 3. Hasil Uji Wilcoxon (n=54) 
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Pada tabel tersebut menunjukkan hasil 

uji Wilcoxon test pada kelompok perlakuan 

diperoleh P value 0,002 (<0,005) sehingga dapat 

disimpulkan terdapat perubahan sikap sebelum 

dan sesudah diberikannya tindakan edukasi 

BHD menggunakan media audiovisual dan 

praktik RJP menggunakan phantom. Sedangkan 

pada kelompok kontrol diperoleh P value 

sebesar 0,675 (>0,05) yang berarti tidak ada 

perubahan pada hasil pre test dan post test, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pada 

kelompok kontrol yang tidak diberikan 

implementasi apapun tidak dapat merubah sikap 

dari responden. 

Tabel 4. Hasil Uji Mann Whitney (n=54) 

 

Pada tabel tersebut menunjukkan hasil 

uji Mann Whitney diperoleh hasil P Value 0,000 

(<0,05) sehingga dapat disimpulkan adanya 

perubahan sikap dari responden menjadi sikap 

positif yang berarti terdapat pengaruh edukasi 

BHD terhadap sikap pada komunitas tukang ojek 

pangkalan di wilayah kabupaten Sragen. 

KESIMPULAN 

1. Hasil jenis sikap ditemukan sikap positif 

sebanyak 22 responden (81,5%)  pada 

kelompok perlakuan sedangkan kelompok 

kontrol tidak ditemukan perubahan sikap 

antara hasil pre test dan post test. Hasil ini 

membuktikan bahwa edukasi berperan 

penting dalam pembentukan dan perubahan 

sikap seseorang. 

2. Hasil uji Wilcoxon pada kelompok perlakuan 

diperoleh P value 0,002 (<0,005) sehingga 

dapat disimpulkan terdapat perubahan sikap 

sebelum dan sesudah diberikannya tindakan 

edukasi BHD menggunakan media 

audiovisual dan praktik RJP menggunakan 

phantom. 

3. Pada kelompok kontrol diperoleh P value 

sebesar 0,675 (>0,05) yang berarti tidak ada 

perubahan pada hasil pre test dan post test, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pada 

kelompok kontrol yang tidak diberikan 

implementasi apapun tidak dapat merubah 

sikap dari responden. 

4. Hasil uji Mann Whitney diperoleh hasil P 

Value 0,000 (<0,05) sehingga dapat 

disimpulkan adanya perubahan sikap dari 

responden menjadi sikap positif yang berarti 

terdapat pengaruh edukasi BHD terhadap 

sikap pada komunitas tukang ojek pangkalan 

di wilayah kabupaten Sragen. 

SARAN 

1. Bagi Responden 

Peneliti berharap setelah dilakukan penelitian 

ini responden dapat memperoleh ilmu 

tentang BHD dan mampu menerapkannya 

dikehidupannya sehari-hari sehingga dapat 

mengubah dari sikap negatif berupa acuh tak 

acuh, tak mau menolong, berdiam diri saat 
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ada korban kecelakaan dengan henti jantung 

menjadi sikap positif berupa mau menolong 

dan menerapkan ilmu BHD terhadap 

penaganan pre hospital yang dilakukan oleh 

orang awam. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai 

bahan bacaan dan acuan belajar mahasiswa di 

bidang keperawatan gawat darurat tentang 

penanganan pre hospital yang dilakukan oleh 

orang awam menggunakan BHD Hands Only 

CPR. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Peneliti selanjutnya dapat mengubah pada 

kelompok kontrol untuk tidak dilakukan 

pengambil pre dan post test pada hari yang 

sama agar dapat lebih menilai tingkat 

keefektifannya serta dapat mengembangkan 

penelitian ini, misalnya dengan 

menambahkan variabel penelitian atau 

menggunakan metode lain atau sasaran 

responden yang lain saat pemberian edukasi. 

4. Bagi Peneliti 

Peneliti berharap penelitian ini memberikan 

pengetahuan kepada peneliti tentang 

pengaruh edukasi BHD terhadap sikap pada 

komunitas ojek pangkalan di wilayah 

kabupaten sragen. 
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