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ABSTRACT 

THE EFFECT OF HEALTH EDUCATION USING ROLE PLAYING 

METHODS TOWARDS KNOWLEDGE AND ACTION APPLICATION  

FIRST AID OF WOUND FOR SCHOOL AGE CHILDREN AT 

DISASTER PRONE AREAS 

Quasi-eksperimental  

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

By: Wirahadi Saputra 

 

Introduction: Knowledge and skill of school age children is still lack about first 

aid of wound. The purpose of this study was to determine the effect of role play 

methodtowards knowledge and wound first aid skill on student. The aim of 

experiment is to study the effect of role play method towards knowledge and 

wound first aid skill on student. Methods: The design used in this study was 

quasi-experimental quasi-eksperimental pretest-posttest control group design. 

The samples were gathered using simple random sampling method consisted of 50 

students based on the inclusion criteria which were divided into experimental and 

control groups. The independent variable was  health education using role play 

methods and the dependent variables were knowledge and first aid wound skill. 

The data were analyzed by using Wilcoxon Signed Rank Test and Mann Whitney 

U Test with level significance α<0,05. Results: The Wilcoxon Signed Rank Test 

results showed that there were enhancement for knowledge (p=0.000) and first aid 

wound skill(p=0.000) for post intervention toward the experimental group. These 

data were strengthened by the result of Mann Whitney U Test statistical analysis 

that showed the significant differences for knowledge (p=0.000) and action 

application of open wounds care (p=0.000). Discussion: It can be concluded that 

health education using role play methods affected knowledge and wound first aid 

skill on student. The suggestion for the further experiment is to compare role play 

methods with other health education methods to find out effective methods of 

health education for student. 

 

 

Keywords: health, education, role play, first aid, wound, student. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Definisi bencana menurut undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang 

penanggulangan bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam nyawa, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana, 2017). Salah satu dampak akibat gempa adalah 

kerusakan pemukiman penduduk, sekolah dan sarana lainnya. Bangunan yang 

mengalami kerusakan yang berat bahkan rata dengan tanah menyisakan puing-

puing atau bekas runtuhan bangunan. Lingkungan yang dipenuhi puing-puing 

bangunan yang rusakrentan mengakibatkan anak-anak mengalami cedera seperti 

tergores oleh puing-puing, terjatuh atau terpleset ketika bermain, mengingat masa 

anak usia sekolah adalah masa dimana anak membina hubungan dengan teman 

sebayanya dan energinya diarahkan untuk bermain dan mendapatkan pengetahuan 

(Masykur, 2006). 

Cedera dapat bersifat ringan hingga berat. Cedera ringan dapat ditangani 

secara sederhana di rumah, sedangkan cedera yang berat, setelah mendapat 

pertolongan pertama, harus dibawa ke rumah sakit. Dampak cedera dapat bersifat 

ringan hingga fatal, sebagai contoh yaitu tergoresnya bagian tubuh oleh benda 

tajam dapat berdampak ringan, seperti luka terbuka ukuran kecil. Namun, bila 
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luka tidak segera dibersihkan dan ditutup, dapat mengakibatkan infeksi hingga  
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kematian (Dirgantara, Candra Ria, 2013). Cedera akan sembuh tanpa 

komplikasi apabila segera mendapatkan penanganan yang tepat, namun apabila 

tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan kecacatan hingga kematian 

(Riskesdas 2013). Secara global, cedera adalah penyebab kematian paling umum 

urutan ketiga pada anak-anak dan merupakan masalah utama. Lebih dari 660.000 

anak usia 0–14 tahun meninggal akibat cedera pada tahun 2012. Cedera yang 

tidak disengaja (lalu lintas jalan, tenggelam, luka bakar, jatuh dan racun) 

menyebabkan sebagian besar kematian ini. Negara-negara berpenghasilan rendah 

dan menengah bertanggung jawab atas 90% dari semua kematian cedera yang 

tidak disengaja (5–44 tahun) (Chang, Symons and Ozanne-smith, 2018). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan didapatkan data melalui hasil 

wawancara kepala sekolah dan 10 murid SDN 2 Penimbung Kec. Gunung Sari, 

Kab. Lombok Barat yaitu bahwa siswa tidak pernah diajarkan tentang prosedur 

pertolongan pertama pada luka karena tidak adanya tenaga khusus yang 

mengajarkan dan 3 dari 10 orang siswa menjelaskan apabila mengalami 

lukatindakan yang mereka lakukan adalah membiarkan luka dan menunggu 

sampai sembuh, 2 orang menjelaskan apabila mengalami luka, tindakan yang 

dilakukan adalah membilas luka dengan air dan ditempel hansaplast (plester), dan 

5 orang menjelaskan apabila mengalami luka tindakan pertama yang dilakukan 

adalah membilas luka dengan air saja. Responden mengatakan luka yang sering 

dialami adalah luka lecet akibat terjatuh saat bermain, luka iris karena terkena 

benda tajam seperti pisau, dan luka gores terkena benda disekitar tempat bermain. 

Pengetahuan adalah hasil tahu dan terjadi setelah seseorang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu.Penginderaan terjadi melalui 
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penginderaan manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa 

dan peraba. Sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga. 

(Notoatmodjo, 2010). Menurut Azwar (2009), pengetahuan seseorang antara lain 

dipengaruhi oleh faktor informasi, dengan adanya informasi baru mengenai suatu 

hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal baru 

tersebut. Informasi yang cukup baik dari berbagai media maka hal itu dapat 

meningkatkan pengetahuan seseorang. Hasil penelitian dari Rizky dan Edy 

(2015), pendidikan yang baik adalah pendidikan yang kelak dapat berguna di luar 

sekolah dan untuk kecakapan diri sendiri terutama dalam membantu siswa untuk 

mencapai kemandiriannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Hendri dan Putra 

(2015) bahwa sebagian besar responden yang pengetahuannya kurang belum 

pernah mendapatkan informasi penanganan kegawatdaruratan secara lengkap dari 

sumber informasi formal. Berdasarkan hasil studi pendahuluan didapatkan data 

melalui hasil wawancara salah satu guru dan 10 murid SDN 2 Penimbung Kec. 

Gunung Sari, Kab. Lombok Barat bahwa siswa di SDN 2 Penimbung tidak pernah 

diajarkan cara melakukan pertolongan pertama pada luka yang sesuai prosedur 

oleh guru. 

Pendidikan atau pelatihan tentang pertolongan pertama kepada semua orang 

sangat diperlukan, terutama bagi mereka yang kemungkinan sering berada 

dilingkungan rawan kecelakaan (PMI 2009). Pengetahuan dasar P3K pada anak 

usia sekolah dasar sangat diperlukan supaya anak dapat mengenal P3K sederhana 

dan melakukan penanganan terhadap kecelakaan ringan yang dialaminya ataupun 

yang terjadi disekitarnya, mengingat anak dapat mengalami kecelakaan secara 

tiba-tiba, kapanpun dan dimanapun. Kesiagaan dan pengetahuan mengenai 
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pertolongan pertama dalam menghadapi berbagai kemungkinan kecelakaan dan 

kejadian yang dapat mengancam hidup sangat diperlukan (Dirgantara, Candra 

Ria, 2013). Anak yang memiliki pengetahuan tentang penanganan dan 

keterampilan yang baik dalam melakukan penanganan luka dapat menolong 

dirinya sendiri sekaligus orang disekitarnya yang mengalami cedera. Pengetahuan 

dasar tentang penanganan luka terbuka penting untuk dimiliki anak-anak agar 

mereka dapat melindungi dan menangani diri sendiri saat mengalami cedera 

(Triananda, 2013). Menurut Notoatmodjo (2012) pada masa umur 10-12  tahun, 

anak berada dalam puncak perkembangan sehingga mudah untuk dibimbing, 

diarahkan dan ditanamkan kebiasaan yang baik. 

Upaya peningkatan pengetahuan dan tindakan pertolongan pertama luka 

pada anak dapat diatasi dengan pendidikan kesehatan. Menurut Green (1991) 

promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan 

intervensi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan 

yang kondusif bagi kesehatan. Pendidikan kesehatan yang dapat diterapkan pada 

anak usia sekolah adalah dengan metodebermain peran (role play). Memainkan 

suatu peran (role play) bertujuan untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas 

terhadap suatu perilaku baru. Bermain peran dapat dilakukan dengan dua 

pendekatan, yaitu terstruktur dan spontanitas. Pendektan terstruktur menekankan 

proses belajar dengan cara mengobservasi, mempraktikan, menirukan 

(konseptualisasi), dan membagi pengalaman selama bermain peran (analisis). 

Pendekatan spontan lebih menekankan pada konseptualisasi tetapi meminimalkan 

analisis (Nursalam & Efendi, 2008). Ada beberapa kelebihan dari metode roleplay 

(Kartini, 2007) yaitu : 1) Dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam 
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ingatan anak, disamping menjadi pengalaman yang menyenangkan juga memberi 

pengetahuan yang melekat dalam memori otak. 2) Mendorong keterlibatan peserta 

yang mendalam. 3) Membangkitkan pengertian, prasangka dan persepsi. 4) 

Memusatkan perhatian peserta pada aspek-aspek tertentu yang dikehendaki. 5) 

Mampu menumbuhkan dan meningkatkan minat belajar dalam suatu proses 

pembelajaran. 

Menurut Yuliana (2012), Metode role play merupakan metode pembelajaran 

yang melibatkan siswa secara aktif dalam bentuk drama yang diharapkan dapat 

mempermudah  pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, dan mencapai 

tujuan pembelajaran. Menurut khairani (2017) dalam penelitiannya yang berjudul 

perbandingan efektifitas penyuluhan kesehatan gigi metode dongeng (storytelling) 

dengan metode bermain peran (roleplay) pada siswa kelas 3 sekolah dasar 

didapatkan hasil yaitu metode bermain peran (roleplay) sebagai metode 

penyuluhan kesehatan gigi dan mulut merupakan metode yang efektif untuk 

meningkatkan pengetahuan pada anak usia sekolah dasar. 

Edukasi tentang P3K bertujuan agar anak dapat melakukan penanganan 

terhadap kecelakaan ringan yang terjadi disekitarnya. Solusi yang pernah ada 

sebelumnya adalah pelatihan dokter kecil dan buku-buku materi P3K, namun hal 

ini belum efektif karena program dokter kecil sendiri belum menjangkau SD 

didaerah pedesaan dan cenderung mudah bosan untuk membaca buku (Dirgantara, 

Candra Ria, 2013). Beberapa kelebihan  dari metode role play dan didukung oleh 

penelitian sebelumnyatentang metode role play, peneliti tertarik untuk meneliti 

pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode roleplay terhadap peningkatan 



6 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI               PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN...  WIRAHADI SAPUTRA 

pengetahuan dan tindakan pertolongan pertama pada luka pada anak usia sekolah 

dasar di daerah rawan bencana. 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh pendidikan kesehatan metode role play terhadap 

peningkatan pengetahuan dan tindakanpertolongan pertama pada luka pada 

anak usia sekolah dasar? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan menggunakan metode 

role play terhadap peningkatan pengetahuan dan tindakan pertolongan 

pertama pada luka pada anak usia sekolah dasar  

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menjelaskan pengaruh pendidikan kesehatan metode role play 

terhadap pengetahuan pertolongan pertama pada luka pada anak usia 

sekolah dasar  

2. Menjelaskan pengaruh pendidikan kesehatan metode role play 

terhadap tindakan pertolongan pertama pada luka pada anak usia 

sekolah dasar  

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung perkembangan ilmu 

keperawatan anak melalui penjelasan pengaruh pendidikan kesehatan 

menggunakan metode role play terhadap peningkatan pengetahuan dan 

tindakan pertolongan pertama pada luka pada anak usia sekolah dasar 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi responden 

Dengan penelitian ini diharapkan anak usia sekolah dasar 

mengetahui cara melakukan pertolongan pertama pada luka sesuai 

prosedur 

2. Bagi tenaga kesehatan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya 

meningkatkan pengetahuan dan tindakan tentang pertolongan 

pertama pada luka sesuai prosedur pada anak usia sekolah dasar 

3. Bagi peneliti lain  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar dalam 

melaksanakan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan topik 

permasalahan yang sama. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini akan menjelaskan beberapa konsep dan teori yang mendasari 

penelitian. Konsep dan teori yang akan diuraikan antara lain: konsep pendidikan 

kesehatan, konsep metode Role play, konsep perilaku kesehatan, konsep teori 

precede proceed model, konsep cedera, konsep pertolongan pertama, konsep anak 

usia sekolah. 

2.1 Konsep Pendidikan Kesehatan  

2.1.1 Definisi pendidikan kesehatan  

Pendidikan kesehatan adalah segala upaya yang direncanakan untuk 

mempengaruhi orang lain sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh 

pelaku pendidik (Notoatmodjo 2003). Pendidikan kesehatan merupakan faktor 

yang sangat penting dalam konsep promosi kesehatan. Menurut Nyswander 

(1974) dalam Siswanto (2010) mengatakan bahwa  pendidikan kesehatan adalah 

suatu proses perubahan pada diri manusia yang ada hubungannya dengan 

tercapainya tujuan kesehatan perorangan dan masyarakat. Menurut Tiglaoyang 

dalam Herijulianti (2002), pendidikan kesehatan bukan sekedar memberitahukan 

kepada orang-orang bagaimana caranya untuk mempertinggi kesehatan tetapi 

mereka seharusnya menciptakan keadaan untuk mendapatkan kesempatan untuk 

belajar dengan dan untuk mereka sendiri, akibatnya mereka dapat mengubah cara 

hidupnya yang kurang baik untuk kesehatan pribadinya dan untuk masyarakat 

dengan cara hidup sehat. 
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2.1.2 Tujuan pendidikan kesehatan  

Menurut WHO (1984) dalam Notoatmodjo (2003), tujuan pendidikan 

kesehatan adalah untuk meningkatkan  status kesehatan dan mencegah timbulnya 

penyakit, mempertahankan derajat kesehatan yang sudah ada, memaksimalkan 

fungsi dan peran pasien selama sakit, serta membantu pasien dan keluarga untuk 

mengatasi masalah kesehatan. Menurut Effendi & Makhfudli (2009), tujuan 

pendidikan kesehatan adalah : 

1. peserta didik dapat memiliki pengetahuan tentang ilmu kesehatan, termasuk 

cara hidup sehat dan teratur. 

2. Peserta didik dapat memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip hidup 

sehat 

3. Peserta didik dapat memiliki keterampilan dalam melakukan hal yang 

berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan dan perawatan kesehatan 

4. Peserta didik dapat memiliki kemampuan  untuk menalarkan perilaku hidup 

bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari 

5. Peserta didik dapat memiliki pertumbuhan termasuk bertambahnya tinggi 

badan dan berat badan seimbang 

6. Peserta didik dapat mengerti dan menerapkan prinsip-prinsip pengutamaan 

pencegahan penyakit dalam kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan 

dalam kehidupan sehari-hari 

7. Peserta didik dapat memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar 

8. Peserta didik dapat memilki tingkat kesegaran jasmani dan derajat kesehatan 

yang optimal serta mempunyai daya tahan tubuh yang baik terhadap penyakit 
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2.1.3 Proses pendidikan kesehatan 

 Prinsip utama proses pendidikan kesehatan adalah proses belajar pada 

individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Jika proses pendidikan kesehatan 

dilihat sebagai sebuah sistem, proses belajar dalam kegiatannya menyangkut 

aspek berikut (Suliha 2005): 

1. Masukan dalam pendidikan kesehatan  

Masukan dalam proses pendidikan kesehatan adalah individu, kelompok, 

keluarga, dan masyarakat yang akan menjadi sasaran didik.  

2. Proses dalam pendidikan kesehatan  

Proses dalam pendidikan kesehatan merupakan mekanisme dan interaksi yang 

memungkinkan terjadinya perubahan perilaku subjek belajar. Interaksi dalam 

proses ini yaitu antara subjek belajar sebagai pusatnya dan pengajar (petugas 

kesehatan), metode pengajaran, alat bantu belajar, dan materi belajar. Faktor 

yang mempengaruhi proses yaitu: materi atau bahan pendidikan kesehatan, 

lingkungan belajar, perangkat pendidikan dan subjek belajar yaitu: individu, 

kelompok, keluarga, dan masyarakat serta tenaga kesehatan.  

3. Keluaran dalam pendidikan kesehatan  

Keluaran dalam pendidikan kesehatan adalah kemampuan sebagai hasil 

perubahan perilaku yaitu perilaku sehat dari sasaran didik. 

2.1.4 Metode pendidikan kesehatan  

Klasifikasi metode pendidikan kesehatan menurut Notoatmodjo (2010) 

terdapat tiga bagian, yaitu:  

1. Metode bimbingan individu yaitu bimbingan dan konseling serta wawancara. 
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2. Metode bimbingan kelompok yang terbagi menjadi kelompok besar (ceramah, 

seminar) dan kelompok kecil (diskusi kelompok, demonstrasi, bermain peran 

atau role play, snowball, brainstorming, kelompok studi kecil atau buzz group, 

simulasi). 

2.1.5 Media pendidikan kesehatan  

Menurut Notoatmodjo (2010) media dibagi menjadi 3 yaitu:  

1. Media cetak, antara lain booklet, leaflet, flyer, flip chart, atau tulisan pada surat 

kabar atau majalah, poster, foto, dan lainnya  

2. Media elektronik, antara lain televisi, radio, video, slide, film  

3. Media papan (Bill board) yang dipasang di tempt-tempat umum dapat diisi 

dengan pesan atau informasi-informasi kesehatan. 

2.1.6 Sasaran pendidikan kesehatan  

Menurut Notoatmodjo (2007) mengungkapkan sasaran pendidikan dibagi 

menjadi tiga berdasarkan tahap upaya pendidikan kesehatan, yaitu:  

1. Sasaran primer (primary target) Masyarakat yang menjadi sasaran langsung 

pendidikan atau promosi kesehatan, sehingga dapat dikelompokkan menjadi : 

kepala keluarga untuk masalah kesehatan umum, ibu hamil dan menyusui 

untuk masalah KIA, anak sekolah untuk kesehatan remaja dan sebagainya. 

Upaya ini sejalan dengan strategi pemberdayaan masyarakat (empowerment).  

2. Sasaran sekunder (secondary target) Sasaran ini merupakan contoh atau acuan 

perilaku sehat dan diharapakan akan memberikan pendidikan kesehatan kepada 

masyarakat sekitarnya. Kelompok sasaran sekunder terdiri dari tokoh 

masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan sebagainya. Upaya ini sejalan degan 

strategi dukungan sosial (social support).  
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3. Sasaran tersier (tertiary target)  

Sasaran tersier adalah para pembuat keputusan atau penentu kebijakan baik 

ditingkat pusat, maupun daerah, dengan kebijakan atau keputusan yang 

dikeluarkan oleh kelompok ini akan mempunyai dampak terhadap perilaku 

para tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Upaya promosi kesehatan yang 

ditujukan kepada sasaran tersier sejalan dengan strategi advokasi (advocacy). 

2.1.7 Ruang lingkup pendidikan kesehatan  

Menurut Suliha (2005), ruang lingkup pendidikan kesehatan dapat dilihat 

dari berbagai dimensi, antara lain: 

1. Sasaran pendidikan  

a. Pendidikan kesehatan individu dengan sasaran individu.  

b. Pendidikan kesehatan kelompok dengan sasaran kelompok. 

c. Pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat.  

2. Tempat pelaksanaan pendidikan kesehatan  

a. Pendidikan kesehatan di sekolah, dilakukan di sekolah dengan sasaran para 

murid yang pelaksanaannya diintregasikan dalam Usaha Kesehatan sekolah 

(UKS).  

b. Pendidikan kesehatan di pelayanan kesehatan, dilakukan di pusat kesehatan 

masyarakat, balai kesehatan masyarakat, rumah sakit umum maupun khusus 

dengan sasaran pasien dan keluarga pasien.  

c. Pendidikan kesehatan di tempat-tempat kerja dengan sasaran buruh atau 

karyawan.  
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3. Tingkat pelayanan pendidikan kesehatan  

Leavell dan Clark membagi pendidikan kesehatan menjadi lima tingkat 

pencegahan (five levels of prevention) yaitu:  

a. Promosi kesehatan (Health Promotion).  

b. Perlindungan khusus (Specific Protection).  

c. Diagnosa dini dan pengobatan segera (Early Diagnosis and Prompt 

Treatment) 

d. Pembatasan cacat (Disability Limitation).  

e. Rehabilitasi (Rehabilitation) 

2.2 Konsep Metode Role Play 

2.2.1 Definisi role play 

Role play merupakan suatu aktivitas pembelajaran terencana yang dirancang 

untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang dipakai untuk menjelaskan 

peranan, sikap, tingkah laku, nilai dengan tujuan menghayati perasaan, sudut 

pandang dan cara berpikir orang lain (Ariwitari & Kristiantari 2014). 

2.2.2 Tujuan role play 

Tujuan bermain peran (role play) adalah agar partisipan dapat memahami 

perasaan orang lain, menempatkan diri dari situasi orang lain, mengerti dan 

menghargai perbedaan pendapat, sehingga mereka dapat menghayati peran yang 

dimainkan, mampu menempatkan diri dalam situasi orang lain yang dikehendaki 

fasilitator. Partisipan tersebut juga bisa belajar watak dari orang lain, cara bergaul 

dengan orang lain, cara mendekati dan berhubungan dengan orang lain, dan dalam 

situasi tersebut mereka harus dapat memcahkan masalahnya sendiri (Santoso 

2010). 
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2.2.3 Langkah-langkah role play 

Langkah-langkah metode role play adalah sebagai berikut (Wicaksono, et al. 

2016):  

1. Fasilitator menyusun atau menyiapkan skenario yang akan ditampilkan di kelas  

2. Fasilitator membentuk siswa dalam kelompok-kelompok  

3. Fasilitator memberikan penjelasan pada siswa tentang kompetensi-kompetensi 

yang ingin dicapai melalui kegiatan pembelajaran role play 

4. Fasilitator memanggil siswa yang telah ditunjuk untuk memainkan peran sesuai 

dengan skenario yang telah disiapkan oleh guru  

5. Masing-masing siswa berada dalam kelompoknya, kemudian siswa tersebut 

melakukan pengamatan pada siswa yang sedang memperagakan skenarionya  

6. Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk menyusun dan 

menyampaikan hasil kesimpulan berdasarkan skenario yang dimainkan oleh 

kelompok yang lain  

7. Fasilitator memberikan kesimpulan dari kegiatan role play yang dilakukan 

bersama siswa. Kesimpulan yang diberikan fasilitator bersifat umum. 

2.2.4 Kelebihan dan kelemahan role play 

Terdapat beberapa kelebihan metode role play yaitu (Santoso 2010):  

1. Partisipan bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh  

2. Seluruh partisipan dapat berpartisipasi dan mempunyai kesempatan untuk 

memajukan kemampuannya dalam bekerjasama  

3. Permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam 

situasi dan waktu yang berbeda  
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4. Fasilitator dapat mengevaluasi pemahaman tiap partisipan melalui pengamatan 

pada waktu melakukan permainan  

5. Permainan merupakan pengalaman belajar yang menyenangkan.  

Kelemahan-kelemahan metode role play yaitu (Wahab & Aziz 2009):  

1. Jika partisipan tidak dipersiapkan dengan baik ada kemungkinan mereka tidak 

akan melakukan secara sungguh-sungguh  

2. Bermain peran mungkin tidak akan berjalan dengan baik jika suasana kelas 

tidak mendukung  

3. Bermain peran tidak selamanya menuju pada arah yang diharapkan seseorang 

yang memainkannya  

4. Partisipan sering mengalami kesulitan untuk memerankan peran secara baik 

khususnya jika mereka tidak diarahkan atau tidak ditugasi dengan baik  

5. Bermain memakan waktu yang banyak 

6. Diperlukan kelompok yang sensitif, imajinatif, terbuka, saling mengenal 

sehingga dapat bekerjasama dengan baik. 

2.3 Konsep Perilaku 

2.3.1 Definisi perilaku  

Perilaku adalah kegiatan atau aktifitas organisme (makhluk hidup), baik 

yang dapat diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar 

(Notoadmojo 2007). Perilaku adalah sebuah kegiatan yang dimotivasi oleh suatu 

keinginan untuk mencapai tujuan tertentu baik disadari maupun tidak disadari 

oleh individu bersangkutan (Winardi 2004). Perilaku manusia merupakan hasil 

dari interaksi manusia dengan lingkungan yang terwujud dalam bentuk 

pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku merupakan respon/reaksi seorang 
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individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam (Skinner 

dalam Notoatmodjo 2010). 

2.3.2 Bentuk perilaku  

Bentuk perilaku dilihat dari respon terhadap stimulus menurut Notoatmodjo 

(2010) dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Perilaku tertutup (covert behaviour atau unobservable behaviour) Respon atau 

reaksi terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup (covert), masih 

terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan/kesadaran, dan sikap, serta 

belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.  

2. Perilaku terbuka (overt behaviour atau observable behaviour) Respon terhadap 

stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon tersebut sudah 

jelas dalam bentuk tindakan atau praktik (practice), sehingga dapat dengan 

mudah diamati atau dilihat oleh orang lain. 

2.3.3 Domain perilaku  

Benyamin Bloom (1908), dalam Notoatmodjo (2010), membagi perilaku 

manusia menjadi tiga domain yaitu :  

1. Pengetahuan (Knowledge) – Kognitif Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, 

dan terjadi setelah melakukan pengamatan menggunakan panca indera terhadap 

suatu objek. Tindakan seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan (overt 

behaviour) (Effendi &Makhfudli 2013). Tingkatan pengetahuan di dalam 

domain kognitif menurut Notoatmodjo (2010) yaitu: 

a. Tahu (know) 

Tahu sebagai pengingat akan suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Mengingat kembali (recall) adalahmenerima atau 
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mempelajari sesuatu yang spesifik dari seluruh materi. Kata kerja untuk 

mengukur orang tahu mengenai sesuatu yang dipelajari yaitu 

menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya 

(Notoatmodjo, 2010). 

b. Memahami (comperhension) 

Memahami adalah kemampuan untuk menjelaskan dan 

menginterpretasikan secara benar mengenai materi yang telah dipelajari 

ddan diketahui. Seseorang yang telah memahami objek atau materi 

tersebut harus dapat menjelaskan, menjelaskan contoh, menyimpulkan, 

meramalkan dan sebagainya (Notoatmodjo, 2010). 

c. Aplikasi (aplication) 

Aplikasi adalah kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari 

pada situasi atau kondisi yang sebenarnya. Aplikasi dilihat dari 

penggunaan hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam 

konteks atau situasi yang lain  (Notoatmodjo, 2010) 

d. Analisis (analysis) 

Analisis merupakan suatu kemampuan menjabarkan materi atau objek 

kedalam komponen-komponen, tetapi masih dalam struktur organisasi 

yang berkaitan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti 

dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, 

mengelompokkan dan sebagainya (Notoatmodjo, 2010). 

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjukan kepada kemampuan meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan 
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kemudian membentuk bagan yang baru atau menyusun formulasi baru 

(Notoatmodjo, 2010) 

f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi menunjuk pada kemampuan melakukan justifikasi atau penilaian 

terhadap suatu materi atau objek. Penilaian didasarkan pada kriteria yang 

telah ada , atau kriteria yang ditentukan sendiri. 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

mengenai isi materi yang ingin diukur dan disesuaikan dengan tingkatan 

pada domain pengetahuan (Notoatmodjo, 2010)  

2. Sikap (Attitude) – Afektif  

Sikap adalah reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap menunjukkan konotasi adanya 

kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari 

merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Sikap 

sebagai evaluasi atau perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun 

perasaan tidak memihak (unfavorable) (Azwar, 2007). Tingkatan dalam sikap 

sebagai berikut (Notoatmodjo 2010): 

a. Menerima (Receiving) 

Seseorang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan 

(objek) contohnya sesorang bersedia dan perhatian terhadap ceramah 

(Notoatmodjo 2010). 

b. Merespon (Responding) Menjawab, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas 

yang diberikan merupakan indikator sikap. Hal ini tidak menilai benar atau 

salah dari pekerjaan tersebut (Notoatmojo, 2010) 
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c. Menghargai (Valuing) Mengajak orang lain untuk mengerjakan dan 

mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah yang muncul 

(Notoatmodjo 2010).  

d. Bertanggungjawab (Responsible) Bertanggungjawab atau menerima dan 

menanggung resiko atas sesuatu yang telah dipilih (Notoatmodjo 2010). 

Sikap dapat diukur secara langsung dan tidak langsung. Pengukuran sikap 

secara tidak langsung dapat diberikan pertanyaan tidak langsung. Pengukurran 

sikap secara langsung dengan mengajukan pertanyaan tentang stimulus atau 

objek yang bersangkutan. Pertanyaan langsung menggunakan kata “setuju” 

atau “tidak setuju” menggunakan skala lickert (Notoatmodjo 2010). 

3. Tindakan (Practice) – Psikomotor 

Sikap belum tentu terwujud dalam suatu tindakan (overt behaviour). 

Diperlukan faktor pendukung untuk dapat mewujudkan sikap menjadi suatu 

tindakan. Tingkatan tindakan menurut Notoatmodjo (2010) adalah sebagai 

berikut : 

a. Persepsi (perception) : Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan 

dengan tindakan yang diambil (Notoatmodjo 2010).  

b. Respon Terpimpin (Guided Respons) : Melakukan sesuatu sesuai dengan 

urutan yang benar sesuai dengan contoh yang telah diberikan (Notoatmodjo 

2010).  

c. Mekanisme (Mechanism) Seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan 

benar secara otomatis, atau sudah menjadi kebiasaan (Notoatmodjo 2010).  

d. Adopsi (Adoption) Adaptasi adalah suatu praktek atau tindakan yang sudah 

berkembang dengan baik (Notoatmodjo 2010).  
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Pengukuran perilaku dilakukan secara tidak langsung dengan wawancara 

terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan beberapa jam, hari, atau bulan 

yang lalu (recall). Pengukuran dilakukan secara langsung, yakni dengan 

mengobservasi tindakan atau kegiatan responden (Notoatmodjo 2010). 

2.3.4 Proses adopsi perilaku  

Adopsi perilaku melalui proses yang didasari oleh pengetahuan, kesadaran 

dan sikap positif, maka perilaku akan bersifat langgeng daripada perilaku yang 

tidak berdasarkan pengetahuan. Penelitian Rogers (dalam Notoatmodjo 2010) 

terdapat proses yang dilewati seseorang dalam mengadopsi perilaku yakni :  

a. Awarness (kesadaran), dimana orang mulai menyadari arti atau mengetahui 

terlebih dahulu terhadap stimulus (objek).  

b. Interest (merasa tertarik), Sikap seseorang mulai timbul dengan meraa tertarik 

terhadap stimulus atau objek tersebut. 

c. Evaluation (menimbang-nimbang) sikap seseorang sudah lebih baik lagi dalam 

menimbang baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya.  

d. Trial (mencoba), seseorang mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan 

apa yang dikendaki oleh stimulus.  

e. Adoption (menerima),seseorang berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. 

2.3.5 Faktor utama yang mempengaruhi perilaku  

Bentuk perubahan perilaku sangat bervariasi, sesuai dengan konsep yang 

digunakan para ahli dalam pemahamannya terhadap perilaku. Bentuk-bentuk 

perubahan perilaku menurut WHO (Notoatmodjo 2010) : 
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1. Perubahan alamiah perilaku manusia selalu berubah. Apabila dalam masyarakat 

sekitar terjadi suatu perubahan lingkungan fisik atau sosial budaya dan 

ekonomi, maka anggota-anggota masyarakat didalamnya juga mengalami 

perubahan.  

2. Perubahan terencana (planned change) Perubahan perilaku ini terjadi karena 

direncanakan sendiri oleh subjek.  

3. Ketersediaan untuk berubah (readiness to change). Apabila terjadi suatu inovasi 

atau program-program pembangunan didalam masyarakat, maka yang sering 

terjadi adalah sebagian orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau 

perubahan tersebut dan sebagian lainnya sangat lambat untuk menerima 

inovasi atau perubahan tersebut. 

Hal ini disebabkan karena setiap orang punya ketersediaan untuk berubah yang 

berbeda-beda. 

2.4 Konsep Teori PRECEDE PROCEED  

Lawrence, Green (1991) mengembangkan suatu model pendekatan yang 

dapat digunakan untuk perencanaan hingga evaluasi. Lawrance green mencoba 

menganalisis perilaku manusia dari tingkat kesehatan. Kesehatan seseorang atau 

masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku (behavior 

causes) dan faktor luar lingkungan (nonbehavior causes). Untuk mewujudkan 

suatu perilaku kesehatan, diperlukan pengelolaan manajemen melalui tahap 

pengkajian, perencanaan, intervensi sampai dengan penilaian dan evaluasi 

(Notoatmodjo, 2010). 
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Proses pelaksanaannya Lawrence Green menggambarkan dalam bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Precede-proceed model (Green LW & Kreuter MW, 1991) 

Model ini mengkaji masalah perilaku manusia dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, serta cara menindaklanjutinya dengan berusaha mengubah, 

memelihara atau meningkatkan perilaku tersebut kearah yang lebih positif. Proses 

pengkajian atau pada tahap PRECEDE dan proses penindaklanjutan pada tahap 

PROCEED. Suatu program untuk memperbaiki perilaku kesehatan adalah 

penerapan keempat proses pada umumnya ke dalam model pengkajian dan 

penindaklanjutan. Keempat proses tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Kualitas hidup adalah sasaran utama yang ingin dicapai di bidang 

pembangunan sehingga kualitas hidup ini sejalan dengan tingkat kesejahteraan. 

Diharapkan semakin sejahtera maka kualitas hidup semakin tinggi. kualitas 

hidup ini salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan. Semakin tinggi 

derajat kesehatan seseorang maka kualitas hidup juga semakin tinggi.  
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2. Derajat kesehatan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan, 

dengan adanya derajat kesehatan akan tergambarkan masalah kesehatan yang 

sedang dihadapi, yang paling besar pengaruhnya terhadap derajat kesehatan 

seseorang adalah faktor perilaku dan faktor lingkungan.  

3. Faktor lingkungan adalah faktor fisik, biologis dan sosial budaya yang 

langsung/tidak langsung akan mempengaruhi derajat kesehatan.  

4. Faktor perilaku dan gaya hidup adalah suatu faktor yang timbul karena adanya 

aksi dan reaksi seseorang atau organisme terhadap lingkungannya.  

Menurut Notoatmodjo (2010) disimpulkan bahwa perilaku seseorang atau 

masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, 

tradisi dan sebagainya dari orang atau masyarakat. Lebih lanjut PRECEDE model 

ini dapat diuraikan bahwa perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 

faktor, yaitu:  

1.  Faktor-faktor predisposisi (predisposing factors), yaitu faktor yang 

berhubungan dengan individual’s belief pada keseriusan gejala sakit yang 

dialami dan perlunya mencari bantuan. Faktor predisposisi ini terwujud dalam 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, konsep diri, dan 

sebagainya. Termasuk didalamnya faktor demografi (umur dan jenis kelamin), 

faktor sosial (pendidikan, pekerjaan, dan kesukuan), serta kepercayaan 

terhadap kesehatan (health belief) meliputi perawatan kesehatan, dokter, 

penyakit, serta obat yang digunakan. Tingkat sosial dan ekonomi merupakan 

suatu ukuran yang mencerminkan pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. 

Perbedaan tingkat sosial ekonomi seseorang akan mempengaruhi keputusan 
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dan tindakan yang diambil atas perilaku kesehatan, kemudahan perolehan 

pelayanan kesehatan 

2. Faktor-faktor pemungkin (enabling factors), yang terwujud dalam lingkungan 

fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana kesehatan. 

dan kualitas pelayanan yang diperoleh.  

3. Faktor-faktor pendorong atau penguat (renforcing factors) yaitu faktor yang 

mempengaruhi kemampuan masing-masing individu untuk dapat menggunakan 

pelayanan kesehatan tergantung dari keluarga dan komunitasnya. Faktor 

pendorong ini terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau orang 

lain, yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat, misalnya 

orang tua, guru dan teman sebaya. 

Selain itu media massa juga termasuk di dalam faktor pendorong terbentuknya 

perilaku individu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Faktor yang mempengaruhi Perilaku (Green LW & Kreuter MW, 1991) 
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Ketiga faktor penyebab tersebut di atas dipengaruhi oleh faktor penyuluhan 

dan faktor kebijakan, peraturan serta organisasi. Semua faktor faktor tersebut 

merupakan ruang lingkup promosi kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa perilaku 

seseorang atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, tradisi, dan sebagainya dari orang atau masyarakat yang 

bersangkutan. Ketersediaan fasilitas, sikap, dan perilaku para petugas kesehatan 

terhadap kesehatan juga akan mendukung dan memperkuat terbentuknya perilaku 

(Notoatmodjo 2010). 

2.5 Konsep Cedera  

2.5.1 Definisi Cedera  

Cedera didefinisikan sebagai lesi pada bagian tubuh tingkat organic, yang 

dihasilkan dari pajanan energi akut (mekanik, kimia, panas, listrik, atau cahaya) 

dalam jumlah yang melebihi ambang batas toleransi fisiologis (Baker 1984). 

Menurut WHO (2008) cedera didefinisikan sebagai kerusakan fisik yang 

dihasilkan ketika tubuh manusia tiba-tiba menerima energi dalam jumlah yang 

melebihi ambang toleransi fisiologis atau hasil dari kurangnya satu atau beberapa 

elemen penting, seperti oksigen yang lain-lain. Energi yang bersangkutan dapat 

berupa energi mekanis, panas, kimia atau radiasi. 

2.5.2 Klasifikasi cedera  

Cedera diklasifiksikan menjadi dua menurut penyebab terjadinya (WHO 2006) 

yaitu :  

1. Cedera yang disengaja (intentional Injury) Cedera disengaja dapat dibagi 

menurut orang-orang yang terlibat dalam kejadian cedera:  

a. Kekerasan pada diri sendiri yaitu bunuh diri, mencoba bunuh diri, 

penyalahgunaan terhadap diri sendiri;  



26 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI               PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN...  WIRAHADI SAPUTRA 
 

b. Kekerasan interpersonal : cedera fatal atau non-fatal ditimbulkan oleh 

seseorang terhadap orang lain, misalnya pembunuhan, kekerasan, kekerasan 

seksual, pelecehan anak dan kelalaian;  

c. Kekerasan kolektif yaitu karena perang atau pemberontakan sipil, tindakan 

terorisme dan geng. 

2. Cedera yang tidak disengaja (Unintentional Injury)  

Luka-luka yang tidak disengaja biasanya dibedakan menurut mekanisme 

terjadinya cedera. Yang paling umum digunakan subkategori untuk luka tidak 

disengaja adalah kecelakaan lalu lintas, jatuh, luka bakar, tenggelam dan 

keracunan. Cedera disengaja dan tidak disengaja juga dapat dikategorikan sesuai 

dengan tempat di mana mereka terjadi, yaitu di jalan, di rumah, di fasilitas 

rekreasi olah-raga, di sekolah atau di tempat kerja, atau sesuai dengan keadaan di 

mana mereka terjadi, misalnya selama jam kerja (cedera pekerjaan) atau selama 

waktu luang. 

2.5.3 Konsep Jatuh  

1. Definisi jatuh  

Jatuh adalah peristiwa yang menyebabkan seseorang secara tidak sengaja 

dan tiba-tiba berada di tanah atau lantai atau tingkat yang lebih rendah lainnya. 

Dalam database cedera WHO, jatuh berkaitan dengan kematian dan cedera non-

fatal kecuali cedera dan kematian akibat jatuh karena serangan, sengaja menyakiti 

diri dan kendaraan, serta jatuh ke dalam air juga tidak dikodekan sebagai 

digolongkan sebagai jatuh.National Institute of Child Health dan Human 

Development mendefinisikan jatuh sebagai penyebab eksternal atau jenis paparan, 

akibat dari turun secara tiba-tiba; jatuh, berguling dan kehilangan keseimbangan. 
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2. Penyebab jatuh  

Faktor-faktor yang menyebabkan jatuh pada masa kanak-kanak menurut 

WHO (2008) yaitu : 

a. Faktor sosial dan demografis, seperti anak usia, jenis kelamin, etnis dan status 

sosial ekonomi;  

b. Perkembangan fisik anak;  

c. Kegiatan berlangsung sebelum jatuh seperti berlari, berjalan atau mendaki. 

Faktor resiko jatuh menurut WHO (2008) adalah :  

a. Usia dan perkembangan anak 

Tahapan perkembangan anak-anak, aktifitas anak dan lingkungan sangat 

berkaitan dengan kejadian dan karakteristik dari jatuh yang terkait cedera yaitu: 

1) Anak meningkatkan kemampuan motorik dan keterampilan kognitif  

2) Kesempatan fisik yang diberikan kepada anak, seperti akses ke tangga; naik 

sepeda; olahraga.  

3) Peluang sosial atau kurangnya pengawasan pada anak. 

b. Jenis kelamin  

Cedera akibat jatuh lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan di antara 

anak dan remaja dan orang dewasa, hal ini terjadi di sebagian besar negara, dan 

berlaku jatuh fatal dan non-fatal. 

c. Faktor sosio-ekonomi  

Faktor risiko untuk jatuh yang terkait antara kelas sosial dan kejadian jatuh 

pada masa kanak-kanak memiliki beberapa faktor-faktor yang mendasari, 

termasuk: kondisi rumah yang sempit dan sesak, lingkungan berbahaya, orang 

tua tunggal, usia ibu yang terlalu muda, tingkat pendidikan ibu rendah, stress 
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dan masalah kesehatan mental seorang pengasuh serta kurangnya akses ke 

perawatan kesehatan. 

d. Faktor-faktor agen  

1) Produk konsumen Dalam survei produk keamanan di negara-negara 

berpenghasilan tinggi, jatuh-umumnya melibatkan bayi pada tahun 

pertama kehidupan. Di antara cedera non-fatal yang paling umum jatuh 

berhubungan dengan produk produk yang dipakai seperti kereta dorong, 

kereta bayi, baby walker, kursi, meja, tempat tidur bayi, sepeda dan sepatu 

roda.  

2) Peralatan bermain Jatuh juga berhubungan denga peralatan yang dipakai 

untuk bermain. Hal ini dikarenakan faktor kurangnya tingkat keamanan dan 

belum terstandarisasinya beberapa peralatan yang digunakan bermain untuk 

anak.  

3) Hewan Penelitian di beberapa negara berkembang menyebutkan salah satu 

faktor penyebab jatuh yaitu hewan, seperti jatuh dari kuda dan beberapa 

hewan lain yang dapat ditunggangi. 

e. Faktor lingkungan  

Pembangunan lingkungan adalah sumber daya yang penting bagi yang 

perkembangan anak-anak sehat. Pada saat yang sama, hal ini sering menjadi 

faktor penyebab jatuh. faktor-faktor tersebut meliputi: 

1) Kurangnya pemeliharaan, terutama di perumahan murah yang dikontrakkan; 

2) Kepadatan hunian dan luas suatu bangunan  
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3) Desain dalam bangunan dan perabotan yang tidak diubah sesuai dengan 

perkembangan anak-anak seperti kurangnya penjaga jendela di gedung-

gedung bertingkat tinggi; 

4) Pencahayaan yang buruk dalam bangunan dan di jalan. 

3. Dampak jatuh  

Dampak yang ditimbulkan akibat jatuh adalah perdarahan, cedera pada 

leher dan tenggorokan, cedera kepala, memar, demam, terkilir, patah tulang, 

dan perubahan engsel tulang (dislokasi sendi) (Widjaja, 2002). 

a. Perlukaan Perlukaan mengakibatkan rusaknya jaringan lunak yang terasa 

sangat sakit berupa robek atau tertariknya jaringan otot, robeknya arteri/vena.  

b. Perdarahan Perdarahan adalah hilangnya darah dari pembuluh darah 

(Mukono & Wasono, 2002). Tanda-tanda perdarahan: 1) Bengkak merata. 2) 

Kulit berubah warna menjadi kebiruan. 3) Terasa sakit atau nyeri. 4) 

Perdarahan bisa berlangsung di dalam maupun di luar tubuh  

c. Cedera pada tenggorokan Gejalanya: 1) Leher dan tenggorok memar dan 

membengkak. 2) Keluar darah dari mulut dan hidung. 3) Darah berwarna 

merah segar dan berbusa. 

d. Cedera kepala Cedera kepala terbagi menjadi dua bagian, yakni trauma 

ringan dan trauma berat. Dianggap trauma (cedera) ringan jika setelah terjadi 

benturan tidak terjadi gejala mata miring, muntah atau kejang. Namun, jika 

gejala tersebut terjadi langsung atau baru timbul 24-48 jam kemudian, krisis 

harus segera ditangani. Gejala: 1) Pada gejala ringan biasanya hanya terjadi 

tanda memar. 2) Pada cedera berat terjadi perdarahan yang biasanya keluar dari 
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mulut, hidung, dan telinga, disertai muntah-muntah dan posisi bola mata 

berubah arah. 

e. Demam  

Demam pada anak terjadi akibat infeksi yang ditimbulkan jika terjadi 

luka ketika jatuh. Jika suhu tubuh anak mencapai lebih 41° C, dapat dikatakan 

demam tinggi. Demam ini jika dibiarkan akan menyebabkan kerusakan otak. 

Gejala: 1) Wajah dan tubuh anak memerah. 2) Suhu meningkat, dari yang 

bervariasi sampai yang konstan. 3) Jika demam tinggi, anak dapat menggigil. 

f. Keseleo, patah tulang, sendi bergeser (dislokasi)  

Patah tulang adalah meregangnya jaringan ikat tulang. Keseleo adalah 

meregangnya jaringan otot. Dislokasi adalah terjadinya pergeseran engsel atau 

tempurung tulang. Pada orang dewasa, terjadi patah tulang dan pergeseran 

engsel biasanya lebih sulit sembuh. Sebaliknya, karena masih memiliki banyak 

zat perekat, terjadi hal seperti ini pada anak-anak akan cepat sembuh. Gejala: 

1) Terasa nyeri, bengkak. 2) Kram dan kaku pada bagian yang sakit. 3) Gerak 

sendi terbatas. 4) Memar atau lebam. 

2.6 Konsep Pertolongan Pertama (PP)  

2.6.1 Definisi pertolongan pertama (PP)  

Pertolongan Pertama adalah upaya pertolongan dan perawatan pertama 

terhadap korban kecelakaan dan kegawatdaruratan dengan cepat dan tepat 

sebelum korban dibawa ke tempat rujukan untuk mendapat pertolongan yang 

lebih lanjut (Kemenkes RI, 2011). Pemberian pertolongan harus secara cepat dan 

tepat dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di tempat kejadian. 

Tindakan PP yang dilakukan dengan benar akan mengurangi cacat atau 

penderitaan dan bahkan menyelamatkan korban dari kematian, tetapi bila tindakan 
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PP dilakukan tidak baik malah bisa memperburuk akibat kecelakaan bahkan 

menimbulkan kematian (Andryawan, 2013).  

2.6.2 Tujuan pertolongan pertama (PP)  

Menurut Kementrian kesehatan RI dalam buku Pedoman Pelatihan Dokter 

Kecil disebutkan tujuan dari pertolongan pertama (PP) adalah sebagai berikut :  

a. Menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian.  

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

c. Menunjang penyembuhan dengan mengurangi rasa sakit, takut dan mencegah 

infeksi.  

2.6.3 Pedoman pertolongan pertama (PP)  

Prinsip yang harus dipegang oleh pelaku PP (Kemenkes RI 2011) adalah 

sebagai berikut :  

a. Penolong mengamankan diri sendiri lebih dahulu sebelum bertindak. 

b. Amankan korban dari gangguan ditempat kejadian sehingga bebas dari bahaya.  

c. Tandai tempat kejadian sehingga orang lain tau bahwa ditempat tersebut ada 

kecelakaan.  

d. Usahakan menghubungi ambulans, dokter, rumah sakit atau yang berwajib.  

e. Tindakan pertolongan terhadap korban dalam urutan yang paling tepat. 

2.6.4 Peralatan pertolongan pertama (PP)  

Ada beberapa bahan dan alat yang harus tersedia dalam kotak PP 

(Kemenkes RI 2011) , yaitu : 

a. Bahan yang minimal harus tersedia  

1) Bahan untuk membersihkan tangan misalnya : sabun, alkohol 70 %.  

2) Obat untuk mencuci luka misalnya : air bersih, povidone iodine.  
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3) Obat untuk mengurangi rasa nyeri misalnya parasetamol.  

4) Bahan untuk menyadarkan misalnya minyak angin, minyak kayu putih.  

b. Alat minimal yang disediakan  

1) Pembalut gulung  

2) Pembalut segitiga  

3) Kapas  

4) Plester  

5) Kassa steril  

6) Gunting  

7) Pinset 

2.7 Konsep pertolongan pertama pada luka  

2.7.1 Definisi luka  

Luka merupakan bagian dari cedera yang terjadi akibat suatu kecelakaan, 

baik ringan maupun berat. Luka adalah terputusnya keutuhan jaringan lunak baik 

diluar maupun didalam tubuh (PMI 2009).  

2.7.2 Klasifikasi luka  

Menurut Palang Merah Indonesia (2008) dalam buku Pedoman 

Pertolongan Pertama dijelaskan klasifikasi luka adalah sebagai berikut :  

a. Luka terbuka Cedera jaringan lunak yang disertai kerusakan atau terputusnya 

jaringan kulit atau selaput lendir. Cedera ini dapat mancakup lapisan kulit lebih 

dalam sehingga bagian ini dapat terkontaminasi dan paling sering 

menimbulkan perdarahan.  

b. Luka tertutup Cedera jaringan lunak tanpa disertai kerusakan kulit. Luka ini 

dapat berupada cedera ringan hanya dibawah permukaan kulit sampai berat, 

yaitu kerusakan alat-alat dalam tubuh.  
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2.7.3 Tujuan Perawatan Luka  

a. Membersihkan luka dari benda asing atau debris  

b. Mencegah timbulnya infeksi dari masuknya mikroorganisme ke dalam 

kulit dan membran mukosa  

c. Mencegah bertambahnya kerusakan jaringan  

d. Mempercepat penyembuhan  

e. Meningkatkan kenyamanan. 

2.7.4 Perawatan luka berdasarkan jenisnya  

Menurut PMI (2008) beberapa penanganan berbagai jenis perlukaan yang 

lain adalah sebagai berikut :  

a. Perdarahan  

Perdarahan luar : 1) Tekan langsung pada tempat darah keluar dengan jari/kain. 

2) Tinggikan lengan atau kaki. 3) Istirahatkan area yang mengalami 

perdarahan.  

b. Luka Memar karena terbentur benda keras hingga jaringan bawah kulit, 

penanganan : 1) Bersihkan luka dengan air, 2) istirahatkan bagian yang memar, 

3) Kompres menggunakan es atau air dingin untuk mengurangi bengkak dan 

rasa sakit, 3) Angkatlah bagian yang memar (jika memungkinkan) lebih tinggi 

dari jantung untuk mengurangi aliran darah di tempat tersebut.  

c. Luka dengan benda asing menancap  

Langkah-langkah perawatan luka yang disertai dengan menancapnya benda 

asing adalah sebagai berikut: 1) Stabilkan benda yang menancap secara 

manual, 2) Jangan dicabut. Benda asing yang menancap tidak pernah boleh 

dicabut, 3) Bagian yang luka dibuka sehingga terlihat dengan jelas, 4) 
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Kendalikan perdarahan, hati-hati jangan sampai menekan benda yang 

menancap, 5) Stabilkan benda asing tersebut dengan menggunakan penutup 

luka tebal, atau berbagai variasi misalnya pembalut donat, pembalut gulung 

dan lain-lainnya, 6) Rawat syok bila ada, 7) Jaga pasien tetap istirahat dan 

tenang, 8) Rujuk ke fasilitas kesehatan 

2.7.5 Luka terbuka  

Luka terbuka adalah Cedera jaringan lunak yang disertai kerusakan atau 

terputusnya jaringan kulit atau selaput lendir. Cedera ini dapat mancakup lapisan 

kulit lebih dalam sehingga bagian ini dapat terkontaminasi. Cedera ini paling 

sering menimbulkan perdarahan. Luka terbuka dibagi menjadi beberapa jenis 

(American Red Cross, 1993) yaitu : 

a. Luka lecet (Abrased Wound), terjadi akibat kulit bergesekan dengan benda lain 

yang biasanya dengan benda yang tidak tajam, sehingga permukaan kulit 

terkelupas dan nampak titik-titik perdarahan. Nyeri sering terasa karena luka 

terjadi dilapisan kulit dan mengenai ujung saraf. Kotoran dan benda asing lain 

dari tanah atau tempat terjadinya cedera dapat masuk dengan mudah pada luka. 

Sehingga diperlukan pembersihan luka agar tidak terjadi infeksi  

b. Luka iris atau insisi (Incised wounds), terjadi karena teriris oleh instrumen yang 

tajam atau akibat kontak dengan benda tajam. Seperti pisau, gunting atau 

pecahan gelas. Luka iris yang dalam dapat merusak saraf, pembuluh darah 

besar dan jaringan lunak lainnya. Karena jaringan kulit dan lapisan dibawah 

kulit terputus sampai kedalaman yang berfariasi.  

c. Luka tusuk (Punctured Wound), terjadi akibat adanya benda tajam, seperti 

peluru, jarum, kaca atau pisau menusuk kedalam kulit dengan diameter yang 
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kecil. Luka yang ditimbulkan relatif lebih dalam dibandingkan dengan 

lebarnya. Perdarahan berat dapat terjadi ketika objek menusuk dan merusak 

pembuluh darah besar atau organ dalam. 

d. Luka sobek Luka sobek terjadi akibat kulit dan sedikit lapisan dibawah kulit 

terkelupas. Mungkin masih menempel atau bahkan hilang sama sekali. 

2.7.6 Prosedur perawatan luka terbuka  

Prosedur perawatan luka menurut PMI (2008) dalam buku Pertolongan 

Pertama untuk Palang Merah Remaja (PMR) sesuai dengan tingkatannya adalah :  

a. PMR Tingkat Mula : PMR dengan tingkatan setara pelajar sekolah dasar (usia 

10-12 tahun)  

1) Mengatur posisi hingga luka terlihat jelas.  

2) Bersihkan luka dengan air bersih yang mengalir atau cairan pembersih 

luka.  

3) Memberikan antiseptic pada luka untuk mencegah infeksi  

4) Tutup luka dengan kasa steril/plester.  

b. PMR Tingkat Madya : PMR dengan tingkatan setara pelajar sekolah menegah 

pertama (usia 12-15 tahun)  

1) Pastikan daerah luka terlihat  

2) Bersihkan daerah sekitar luka  

3) Cegah terjadinya infeksi  

4) Lakukan penutupan luka dan pembalutan 

5) Baringkan korban  

6) Tenangkan korban  

7) Rujuk ke fasilitas kesehatan 
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c. PMR Tingkat Wira : PMR dengan tingkatan setara pelajar sekolah menegah 

atas (usia 15-17 tahun)  

1) Pastikan daerah luka terlihat  

2) Bersihkan daerah sekitar luka  

3) Kontrol perdarahan bila ada  

4) Cegah kontaminasi lanjut  

5) Beri penutup luka dan balut  

6) Baringkan penderita bila kehilangan banyak darah dan lukanya cukup parah  

7) Tenangkan penderita  

8) Atasi syok bila ada, bila perlu rawat pada posisi syok walau syok belum 

terjadi  

9) Rujuk ke fasilitas kesehatan 

2.8 Konsep Anak Usia Sekolah 

2.8.1 Definisi anak sekolah dasar  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, pasal 1 Ayat 1, Anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun. Di Indonesia, usia wajib belajar di sekolah dasar 

adalah usia 7-12 tahun. Pada masa ini anak berada dalam puncak perkembangan, 

sehingga mudah untuk dibimbing, diarahkan dan ditanamkan kebiasaan yang baik 

(Notoatmodjo 2005). Menurut Hockenberry & Wilson (2007), masa kanak-kanak 

pertengahan sering disebut juga sebagai masa usia sekolah. Pada tahap masa 

kanak-kanak pertengahan, periode perkembangan anak berada pada tahap dimana 

anak diarahkan menjauh dari kelompok keluarga dan berpusat dihubungan sebaya 

yang lebih luas. Pada masa kanak-kanak pertengahan ini terjadi perkembangan 

fisik, mental dan sosial yang kontinu disertai penekanan pada perkembangan 
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kompetensi keterampilan. Pada masa ini kerja sama sosial dan perkembangan 

moral dini lebih penting dan relevan dengan tahap-tahap perkembangan 

berikutnya. Masa ini merupakan periode kritis dalam perkembangan konsep diri.  

2.8.2 Pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah  

Menurut Wong et al. (2009), anak usia sekolah merupakan anak yang 

berusia 6 – 12 tahun. Anak usia sekolah mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan pada fisik, motorik, psikososial, psikoseksual, kognitif dan moral 

yang kontinu disertai penekanan pada perkembangan kompetensi keterampilan.  

a. Pertumbuhan dan perkembangan fisik  

Perubahan yang paling nyata dan dapat menjadi indikasi terbaik peningkatan 

kematangan pada anak – anak adalah penurunan lingkar kepala dalam 

hubungannya terhadap tinggi tubuh saat berdiri, penurunan lingkar pinggang 

dalam hubungannya dalam tinggi badan dan peningkatan panjang tungkai. 

Anak usia sekolah 6-12 tahun akan mengalami pertumbuhan sekitar 5 cm per 

tahun, sedangkan berat badan bertambah 2 sampai 3 kg per tahun.  

b. Pertumbuhan dan perkembangan psikososial  

Perkembangan psikososial pada anak usia sekolah menurut Erick Erickson 

dalam Wong et al. (2009) berada pada tahap “industry versus inferiority”. Pada 

tahap ini anak mau terlibat dalam tugas dan aktivitas yang dapat mereka 

lakukan sampai selesai dan menginginkan pencapaian yang nyata serta mulai 

berkompetisi dan bekerja sama dengan orang lain. Bahaya yang dapat terjadi 

pada tahap “industry versus inferiority” adalah terjadinya keadaan yang dapat 

mengakibatkan rasa inferiority. Perasaan inferiority atau kurang berharga dapat 

diperoleh dari anak itu sendiri atau dari lingkungan sosial mereka. Anak-anak 
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membutuhkan dan menginginkan pencapaian yang nyata namun tidak ada anak 

yang mampu melakukan segala sesuatu dengan baik sehingga tugas yang dapat 

mereka selesaikan meskipun hasilnya tidak sepenuhnya baik anak tetap layak 

mendapatkan penghargaan agar dapat memperoleh rasa industry atau 

pencapaian.  

c. Perubahan psikoseksual  

Perubahan psikoseksual anak usia sekolah menurut Freud dalam Wong et 

al. (2009) berada pada latent periode. Selama latent periode anak – anak 

membina hubungan dengan teman sebaya. Anak mulai menerapkan sifat dan 

keterampilan yang telah diperoleh. Energi fisik dan psikisnya diarahkan untuk 

bermain dan mendapatkan pengetahuan. Apabila selama latent periode ini anak 

tidak diarahkan untuk mendapatkan pengetahuan dengan benar maka anak 

akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dasar yang 

seharusnya diperoleh.  

d. Perkembangan kognitif  

Tahap perkembangan kognitif anak usia sekolah menurut Piaget dalam 

Wong et al. (2009), berada pada concrete operational stage. Concrete 

operational stage dimulai pada usia 9 – 10 tahun. Pada concrete operational 

stage anak mampu menggunakan proses berpikir untuk menghubungkan 

serangkaian kejadian saat mengalami suatu peristiwa. Concrete operational 

stage ditandai dengan penalaran induktif, tindakan logis, dan pikiran konkrit 

yang reversibel. Concrete operational stage juga ditandai dengan adanya 

transisi dari egosentris ke pemikiran objektif, yaitu melihat dari sudut pandang 

orang lain dan mencari validasi dengan bertanya kepada orang lain serta mulai 
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berpikir logis sesuai realita. Anak mengalami kemajuan dalam membuat 

penilaian berdasarkan apa yang mereka lihat. Jika pada concrete operatinal 

stage anak tidak mendapatkan pendidikan kesehatan dan perilaku tentang 

kebersihan diri maka anak akan terbiasa tidak menjaga kebersihan diri 

sehingga perlu pendidikan kesehatan sehingga anak mampu menerapkan 

perilaku hidup bersih dan sehat dengan benar 

e. Perkembangan moral  

Menurut Kohlberg dalam Wong et al, (2009), perkembangan moral anak 

usia sekolah berada pada tingkat konvensional tahap konformitas peran. Anak 

usia sekolah mengalami peningkatan keinginan untuk menyenangkan orang 

lain. Anak usia sekolah mulai mengamati dan ingin dianggap “baik” oleh 

orang-orang yang pendapatnya mereka anggap penting.  

f. Perkembangan konsep diri  

Perkembangan anak usia sekolah juga terjadi perkembangan konsep diri 

dimana anak usia sekolah lebih menyadari perbedaan antara dirinya dengan 

teman-teman sebayanya, lebih sensitif terhadap tekanan sosial dan lebih sibuk 

memikirkan kritik diri dan evaluasi diri dari orang lain. Penerimaan atau 

umpan balik positif dari orang dewasa maupun kelompok teman sebaya 

menjadi hal penting bagi anak usia sekolah karena dapat meningkatkan harga 

diri mereka, sehingga mereka rentan terhadap perasaan tidak berharga dan 

mencemaskan kegagalan.  

g. Perkembangan spiritual  

Anak – anak pada usia ini berpikir dalam batasan yang sangat konkret 

tetapi merupakan pelajar yang sangat baik dan memiliki kemauan besar untuk 
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mempelajari Tuhan. Anak usia sekolah menggambarkan Tuhan sebagai 

manusia, dan mereka sangat tertarik dengan konsep surga dan neraka. 

Seringkali anak menggambarkan penyakit atau cedera sebagai hukuman karena 

kelakuan buruk. Oleh karenanya, konsep agama harus dijelaskan kepada anak 

dalam istilah yang konkret. 

2.8.3 Tugas perkembangan anak usia sekolah  

Tugas-tugas perkembangan anak usia sekolah menurut Havighurst dalam 

Hurlock (2005) adalah sebagai berikut:  

a. Mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan- permainan 

yang umum.  

b. Membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai mahluk yang 

sedang tumbuh.  

c. Belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya.  

d. Mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat.  

e. Mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk membaca, menulis 

dan berhitung.  

f. Mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan 

sehari-hari.  

g. Mengembangkan hati nurani, pengertian moral, tata dan tingkatan nilai.  

h. Mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-

lembaga.  

i. Mencapai kebebasan pribadi. 
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2.9 Keaslian Penelitian 

No Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil penelitian 

1 J : Pengaruh metode 

role play terhadap self 

care management 

resiko jatuh pada lansia 

di Rw II kelurahan 

manyar sabrangan 

surabaya 

P : Yosephin Nova Eka 

Irianti 

T : 2015 

 

 

 

 

 

D : pra eksperimen one 

group pre-post test 

S : 15 lansia resiko jatuh 

V :  

Independen : pendidikan 

kesehatan tentang self care 

management resiko jatuh 

menggunakan metode role 

play 

Dependen : self care 

management resiko jatuh 

I : kuesioner 

A : uji Wilcoxon Signed 

Rank Test 

Metode role play 

berpengaruh terhadap 

peningkatan self care 

management resiko 

jatuh pada lansia 

2 J : Perbandingan 

efektifitas penyuluhan 

kesehatan gigi metode 

dongeng (storytelling) 

dengan metode 

bermain peran (role 

play) pada siswa kelas 

3 sekolah dasar 

P : Resti Khairani 

T : 2017 

D : quasi eksperimental 

dengan pretest dan posttest 

design 

S : 54 siswa kelas 3 SDN 

22 Andalas Kota Padang 

V : - 

I : kuesioner 

A : uji paired T test dan uji 

independen T test (p<0,05) 

Terdapat perbedaan 

efektifitas antara 

kedua metode 

penyuluhan terhadap 

peningkatan 

pengetahuan dengan 

nilai signifikansi 

sebesar 0,001 

(p<0,05). Kesimpulan 

dari penelitian ini 

adalah metode 

bermain peran (role 

play) sebagai metode 

penyuluhan kesehatan 

gigi dan mulut 

merupakan metode 

yang efektif untuk 

meningkatakan 

pengetahuan 

3 J : pengaruh pemberian 

pelatihan pertolongan 

pertama pada 

kecelakaan (p3k) 

terhadap pengetahuan 

penanganan fraktur 

pada siswa anggota 

pmr di sma negeri 1 

binangun 

D : one group pretest-

posttest design 

S : 30 anggota PMR di 

SMAN 1 Binangun 

V :  

Independen : pelatihan 

pertolongan pertama pada 

kecelakaan (p3k) 

Dependen : pengetahuan 

Hasil Uji Marginal 

homogenity 

didapatkan bahwa ada 

perbedaan 

pengetahuan 

penanganan fraktur 

sebelum dan sesudah 

diberikan pelatihan 

pertolongan pertama 
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P : Ida Damayanti, M. 

Basirun Al- Ummah, S. 

Pd., M. Kes, 

Rinasaraswati, M. Kep 

T : 2016 

penanganan fraktur 

I : kuesioner 

A : Uji Marginal 

Homogeneity 

pada kecelakaan 

(p<0,05) 

4 J : pengaruh 

pendidikan kesehatan 

metode role play 

terhadap peningkatan 

kepercayaan diri pada 

anak obesitas korban 

bullying (10-12 tahun) 

P : wahyu novitasari 

T : 2017 

D : pra eksperimen one 

group pre-post test 

S : 15 responden 

V :  

Independen : pendidikan 

kesehatan metode role play 

Dependen : peningkatan 

kepercayaan diri pada anak 

obesitas korban bullying 

I : kuesioner 

A : uji Wilcoxon signed 

rank test. 

 

metode role play 

dapat 

meningkatkan rasa 

percaya diri pada 

anak-anak dengan 

obesitas 

 

5 J : gambaran tingkat 

risiko cedera pada anak 

usia sekolah 

P : Padrizal Lubis, 

Oswati Hasanah, Ari 

Pristiana Dewi 

T : 2015 

D : penelitian deskriptif  

S : 91 responden 

V : - 

I : kuesioner 

A : Analisis univariat  

 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

sebagian besar 

responden (60,4%) 

berada pada risiko 

sedang, 36,3% (33 

responden) berada di 

PT 

risiko rendah, dan 

3,3% (3 responden) 

berisiko tinggi. 

Hasil penelitian ini 

direkomendasikan 

untuk sekolah 

untuk meningkatkan 

keselamatan anak-

anak sekolah melalui 

pendidikan tentang 

keselamatan, 

menyediakan 

lingkungan sekolah 

yang aman dan 

pengawasan yang 

memadai 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 Diteliti 

 Tidak diteliti 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual Pengaruh Metode Role Play Terhadap 

Peningkatan Pengetahuan Dan Tindakan Pertolongan Pertama 

Luka Pada Anak Usia Sekolah Dasar berdasarkan Teori Lawrance 

Green PRECED PROCEED Model (Green LW. & Kreuter MW, 

1991). 

Luka teratasi 

dengan baik 

Daerah rawan 

bencana : gempa 

bumi 

Tindakan pertolongan 

pertama pada luka menjadi 

lebih baik 

Faktor predisposisi : 

 

 

2.Keyakinan 

3. Nilai 

4. Sikap 

 5. Kepercayaan 

Faktor pemungkin : 
1. Tersedianya sumber 

pelayanan kesehatan 

2. Terjaungkaunya 

sumber pelayanan 

kesehatan  

3. Hukum masyarakat / 

pemerintah, 

proiritas, dan 

komitmen terhadap 

kesehatan 

4. Keterampilan yang 

berhubungan dengan 

kesehatan 

 

Faktor pendorong : 
1. Keluarga  

2. Teman sebaya 

3. Guru 

4. Pengusaha 

5. Penyedia layanan 

kesehatan 

6. Pemimpinkomunitas 

7. Pembuat keputusan 

 

1. Pengetahuan 

Proses 

belajar 

Pendidikan Kesehatan Metode Role Play 

Learning Storage Recall Recognition 
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Dari gambar 3.1 dapat diterangkan menurut teori Green (1991), program promosi 

kesehatan dikenal adanya model pengkajian dan penindaklanjutan (Precede 

Proceed Model). Model ini mengkaji masalah perilaku manusia dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya, serta tata cara menindaklanjutinya dengan berusaha 

merubah, memelihara, atau meningkatkan perilaku tersebut kearah yang lebih 

positif (Notoatmodjo 2010). Untuk meningkatkan perilaku kesehatan diperlukan 

suatu upaya pendidikan kesehatan, salah satunya yaitu dengan menggunakan 

metode role play. metode role play mempunyai beberapa proses yang dapat 

mempengaruhi pengetahuan dan tindakan seseorang. Proses tersebut berkaitan 

dengan proses informasi atau memori yang terbagi menjadi 3 tahap yaitu learning 

(encoding),storage dan recall. Dalam pelaksanaan role play anak akan mengalami 

tahap learning/encoding yaitu tahap menerima informasi mengenai konsep 

pertolongan pertama pada luka melalui pengamatan kepada siswa yang melakukan 

role play tentang pertolongan pertama pada luka. kemudian informasi yang 

didapatkan dari hasil pengamatan terhadap siswa yang melakukan bermain peran 

(roleplay) tersebut dipersepsikan dan disimpan dalam memori (proses storage). 

Pada tahap lanjutan/evaluasi metode role play, anak akan melalui proses recall 

(proses mengingat kembali informasi yang telah didapatkan sebelumnya). Pada 

saat bermain peran, siswa diminta untuk mempraktikan cara melakukan 

pertolongan pertama pada luka. Dengan beberapa proses tersebut pengetahuan 

anak mengenai konsep dan tindakan pertolongan pertama pada luka akan 

meningkat. Metode role play juga dapat meningkatkan pengetahuan dan respon 

yang baik mengenai pertolongan pertama pada luka. Sehingga melalui metode ini 

diharapkan siswa dapat mengadopsi cara melakukan pertolongan pertama pada 
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luka dengan baik dan dapat diaplikasikan atau dipraktekan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.2 Hipotesis Penelitian  

H1: Ada pengaruh pendidikan kesehatan metode role playterhadap pengetahuan 

anak tentang pertolongan pertama pada luka 

H1: Ada pengaruh pendidikan kesehatan metoderole playterhadap tindakan anak 

tentang pertolongan pertama pada luka 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dalam penelitian ini akan membahas tentang desain 

penelitian, populasi, sampel, dan teknik sampling, identifikasi variabel, definisi 

operasional, instrumen penelitian, lokasi dan waktu penelitian, prosedur 

pengambilan dan pengumpulan data, kerangka kerja, analisis data, dan etika 

penelitian. 

4.1 Desain Penelitian  

Rancangan pada penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen semu 

(quasi-eksperimental). Menurut Nursalam (2016),quasi-experimental ini berupaya 

untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok 

kontrol di samping kelompok eksperimental. Peneliti menentukan kedua 

kelompok tersebut dengan membagi tingkat kemampuan pada kelompok tersebut 

sehingga pada dua kelompok awal memiliki kemampuan yang sama. Dalam 

rancangan ini, kelompok eksperimental diberi perlakuan sedangkan kelompok 

kontrol tidak. Pada kelompok perlakuan diawali dengan pra-test dan setelah 

pemberian perlakuan diadakan pengukuran kembali (pasca-tes). Peneliti memilih 

rancangan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan 

tindakan penanganan luka terbuka pada anak usia sekolah dasar yang dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu kelompok perlakuan yang diberi intervensi dan 

kelompok kontrol yang tidak diberi intervensi.  
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Tabel 4.1 Rancangan penelitian eksperimen semu (quasi-experimental) 

Subjek Pra Perlakuan Pasca-tes 

K-A O I O1-A 

K-B O - O1-B 

 Time 1 Time 2 Time 3 

Keterangan : 

K-A : Subjek perlakuan  

K-B : Subjek kontrol 

- : aktivitas lainnya 

O : Observasi sebelum intervensi (kelompok perlakuan) 

I : Intervensi 

O1(A+B) : Observasi sesudah intervensi (kelompok perlakuan dan kontrol) 

4.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi adalah setiap subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 

(Nursalam 2016). Populasi target dalam penelitian ini adalah anak kelas 4,5, dan 

6SDN 2 Penimbung Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat. Populasi terjangkau 

adalah siswa kelas 4 sebanyak 17 orang, siswa kelas 5 sebanyak 20 orang dan 

siswa kelas 6 sebanyak 21 orang. Jadi total populasi terjangkau sebanyak 58 

orang. 

4.2.2 Sampel 

Sampel terdiri atas bagian populasi terjangkau yang dapat dipergunakan 

sebagai subyek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2016). Peneliti juga 

membuat kriteria sampel untuk mengurangi bias hasil penelitian, sebagai berikut: 

1. Kriteria Inklusi : 

a. Anak kelas 4, 5 dan 6 usia 10-12 tahun 
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2. Kriteria Eksklusi 

a. Anak umur <10 tahun dan >12 tahun 

b. Anak yang tidak dapat mengikuti kegiatan penelitian sampai selesai 

c. Anak yang menolak berpartisipasi dalam penelitian 

Peneliti juga menentukan besar sampel dengan menggunakan sebagai berikut : 

𝑛 =
N. z². p. q

d2(N − 1) + z2. p. q
 

𝑛 =
58(1,96)2. 0,5. 0,5

(0,05)2(58 − 1) + (1,96)2. 0,5. 0,5
 

𝑛 = 50 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 

Keterangan : 

n = perkiraan besar sampel 

N = perkiraan besar populasi 

z = nilai standar untuk α = 0,05 (1,96) 

p = perkiraan proporsi, jika tidak diketahui dianggap 50% 

q = 1 – p (100% - p) 

d = tingkat kesalahan yang dipilih (d = 0,05) 

jumlah siswa SDN 2 Penimbung  yang terdiri dari siswa kelas 4,5 dan 6 berjumlah 

50 responden. Pembagian responden masing-masing kelas dapat menggunakan 

rumus menurut Sugiyono (2007) sebagai berikut : 

𝑛₁ =  
𝑛

𝑁
𝑥𝑁₁ 

Keterangan : 

n1 = besar sampel untuk masing-masing kelas 

n  = jumlah siswa pada masing-masing kelas 

N  = jumlah seluruh siswa 
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N1 = besar sampel yang ditarik dari populasi 

Berdasarkan rumus diatas maka didapatkan pembagian sampel tiap kelas 

didapatkan sebagai berikut : 

Kelas 4 sebanyak 15 siswa, kelas 5 sebanyak 18 siswa dan kelas 6 sebanyak  17 

siswa. 

4.2.3 Teknik sampling 

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi yang dapat mewakili 

populasi yang ada, sedangkan teknik sampling merupakan cara-cara yang 

ditempuh dalam pengambilan sampel, agar memperoleh sampel yang benar-benar 

sesuai dengan keseluruhan subjek penelitian (Nursalam 2016).Untuk kelompok 

perlakuan dan kontrol di tentukan dari nomer yang didapat oleh siswa. Untuk 

kelompok perlakuan diambil dari nomer yang didapatkan siswa, nomer 1-8 (kelas 

4), nomer 1-9 (kelas 5) dan nomer 1-8 (kelas 6). Siswa yang mendapatkan nomer 

9-15 (kelas 4), nomer 10-18 (kelas 5) dan nomer 9-17 (kelas 6) akan dijadikan 

kelompok kontrol.  

Sampel dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan teknik simple 

random sampling dimana peneliti bisa menentukan sampel secara acak dengan 

cara menulis angka pada kertas kecil lalu diletakkan di kotak, diaduk dan diambil 

secara acak oleh siswa  setelah semuanya terkumpul. Untuk siswa kelas 4 yang 

berjumlah 17 siswa akan diambil untuk dijadikan sampel penelitian sebanyak 15 

siswa, ditentukan dengan cara menuliskan angka 1-15, lalu siswa disuruh 

mengambil kertas kecil secara acak, siswa yang dapat angka 1-15 akan dijadikan 

sebagai responden. Untuk  kelas 5 yang siswanya berjumlah 20 siswa, akan 

diambil 18 siswa untuk dijadikan sampel penelitian dan ditentukan dengan cara 
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menuliskan angka 1-18, siswa disuruh mengambil kertas kecil secra acak, siswa 

yang dapat angka 1-18 akan dijadikan sebagai responden dan untuk kelas 6 yang 

siswanya berjumlah 21 siswa, akan diambil 17 siswa untuk dijadikan sampel 

penelitian dan ditentukan dengan cara menuliskan angka 1-17, siswa disuruh 

mengambil kertas kecil secara acak, siswa yang dapat angka 1-17 akan dijadikan 

sebagai responden. 

4.3 Variabel penelitian 

4.3.1 Variabel independen (bebas) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau nilainya 

menentukan variabel lain (Nursalam 2016). Variabel independen dalam penelitian 

ini adalah pendidikan kesehatan metode role play. 

4.3.2 Variabel dependen (terikat) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi nilainya ditentukan 

oleh variabel lain, yang muncul sebagai respons akibat manipulasi variabel lain 

(Nursalam 2016). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan 

tindakan siswa mengenai pertolongan pertama pada luka. 

4.3.3 Definisi Operasional  

Definisi operasional merupakan definisi berdasarkan karakteristik yang 

diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut (Nursalam 2016). Perumusan 

definisi operasional dalam penelitian ini diuraikan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Definisi Operasional Pengaruh Metode Role Play Terhadap Peningkatan 

Pengetahuan dan Tindakan Pertolongan Pertama Pada Luka Pada Anak Usia 

Sekolah Dasar. 
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Variabel Definisi 

operasional 

Parameter Alat ukur Skala Skor 

Variabel 

Independen: 

Metode Role 

play 

pertolongan 

pertama pada 

luka 

 

Bermain 

peran tentang 

pertolongan 

pertama pada 

luka yang 

diperagakan 

oleh peneliti 

dan 

responden 

 

Role play 

pertolongan 

pertama pada 

luka 

Dilakukan 

sebanyak 3 kali 

pertemuan 

dilakukan 

masing-masing 

selama 60 menit 

sesuai penelitian 

yang dilakukan 

Darmawan 

(2015) dalam 

Novita (2017) 

SAK 

(satuan 

acara 

kegiatan) 

 

  

Variabel 

dependen: 

1. Pengetahuan

mengenai 

pertolongan 

pertama pada 

luka 

 

Kemampuan 

siswa untuk 

mengetahui 

dan 

memahami 

prosedur 

pertolongan 

pertama pada 

luka 

 

Pertanyaan 

pengetahuan 

berisi domain: 

a. Tahu (siswa 

mampu 

mendifinisika

n luka, jenis 

luka dan 

dampak luka.) 

pada point 

3,4, 5, 8, 19, 

20, 23, 25 

 

b. Memahami 

(siswa mampu 

menyebutkan 

Prinsip 

pertolongan 

pertama dan 

cara 

perawatan 

luka dan alat-

alat yang 

digunakan 

dalam 

perawatan 

luka) pada 

point 1, 2, 9, 

14, 15, 16, 17, 

33 

 

Kuesioner 

Ordinal 

(Closed 

ended 

multiple 

choice 

quetioner) 

 

Ordinal 

 

Penilaian 

dilakukan 

dengan 

menggunakan 

kuesioner yang 

terdiri dari 35 

pertanyaan. 

Jawaban Benar 

: 1 Salah : 0  

Skoring  

Baik : 76-

100% Cukup : 

56-75% 

Kurang : < 

56% 

(Arikunto, 

2006) 

Jawaban benar 

= 1, salah = 0 

 

 Nilai = (Skor 

Perolehan/ 

Skor 

Maksimum) x 

100 (Sugiyono, 

2004)  
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c.Aplikasi 

(siswa 

mengetahui 

dan 

mengaplikasik

an prinsip 

prosedur 

perawatan 

luka) pada 

point 

6,11,12,22 

 

d. Analisis 

(siswa mampu 

membedakan 

perawatan 

luka pada tiap 

jenis luka) 

pada point 

26,29,31,32 

 

e. Sintetis 

(siswa mampu 

menentukan 

alternatif alat 

yang dapat 

digunakan 

untuk merawat 

luka) point 18, 

24 

 

f. Evaluasi 

(siswa mampu 

mejustifikasi 

akibat jika 

luka tidak 

ditangani 

dengan tepat) 

pada point 

10,13,21, 27, 

30, 34, 35 

 

2. Tindakan 

siswa dalam 

melakukan 

pertolongan 

pertama pada 

luka 

Kemampuan 

siswa dalam 

memberikan 

pertolongan 

pertama pada 

luka 

Siswa 

melakukan 

prosedur 

pertolongan 

pertama pada 

luka dengan 

Observasi 

dengan 

meng- 

gunakan 

Checklist, 

yang terdiri 

Ordinal Penilaian 0 : 

tidak 

dilakukan  

1 : dilakukan 

 

 Nilai = (Skor 
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tepat dan benar 

sesuai prosedur 

yang sudah 

diajarkan. 

1. Mencuci 

tangan 

sebelum 

merawat luka 

 

2. Mengatur 

posisi hingga 

luka terlihat 

jelas 

 

3.Membersihkan 

luka dengan 

air bersih 

yang mengalir 

atau cairan 

pembersih 

lainnya 

 

4.Memberikan 

antiseptic 

pada luka 

untuk 

mencegah 

infeksi 

 

5. Tutup luka 

dengan kasa 

steril/plester 

 

6.Mencuci 

tangan setelah 

merawat luka. 

dari 6 

Pernyataan 

tindakan 

praktik 

perawatan 

luka 

Perolehan/ 

Skor 

Maksimum) x 

100 (Sugiyono, 

2004)  

 

Penilain 

Tindakan : 

Baik = 76 - 

100 % Cukup 

= 56 - 75 % 

Kurang = < 56 

% 

(Arikunto,200

6) 

 

4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 

mudah (Arikunto, 2013). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah:  



54 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI               PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN...  WIRAHADI SAPUTRA 
 

 

1. Untuk mengukur variabel independen peneliti menggunakan Satuan Acara 

Kegiatan (SAK) yang diadopsi dari penelitian Kurniyanto (2015) dalam Novita 

(2017). 

2. kuesioner yang peneliti gunakan untuk mengukur pengetahuan dan tindakan 

dalam penelitian ini adalah kuisioner yang diadopsi dari penelitian Hani 

(2016). Peneliti menggunakan kuesioner untuk mengetahui pengetahuan 

sebelum dan sesudah intervensi pendidikan kesehatan dengan metode role 

play. Kuesioner untuk pengetahuan terdiri dari pertanyaan closed ended 

multiple choice yang bila dijawab dengan benar maka skor 1 dan bila salah 

skor 0. Pembagian pertanyaan kuesioner berdasarkan domain pengetahuan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Pembagian pertanyaan dalam kuesioner penelitian variabel pengetahuan 

Domain Pertanyaan Soal no. 

Tahu  Pengertian luka, jenis luka dan dampak 

yang ditimbulkan luka 

3,4, 5, 8, 

19, 20, 23, 

25 

Memahami Prinsip pertolongan pertama dan 

Perawatan luka serta alat untuk merawat 

luka 

1, 2, 9, 14, 

15, 16, 17, 

33 

Aplikasi  Prosedur perawatan luka yang benar 6,11,12,22 

Analisis Membedakan perawatan luka pada tiap 

jenis luka 

26,29,31,32 

Sintesis Alternatif alat yang dapat digunakan 

untuk rawat luka 

18, 24 

Evaluasi Justifikasi jika harus dirawat dengan 

benar untuk mencegah infeksi dan 

justifiksi bahaya yang ada di lingkungan 

sekolah 

10, 13, 21, 

27, 30, 34, 

35 

3. Tindakan diukur menggunakan lembar observasi menurut Pedoman 

Pertolongan Pertama PMI (2008) untuk mengetahui tindakan yang dilakukan 

oleh responden sebelum dan sesudah intervensi. Instrumen lainnya yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah alat dan bahan yang akan digunakan 
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untuk menunjang kegiatan penelitian seperti naskah role play tentang 

pertolongan pertama pada luka, alat dan bahan PP menurut Pedoman 

Pertolongan Pertama PMI (2008) adalah betadin, gunting, kassa steril, kassa 

gulung dan plester. 

4.5 Tempat dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan di SDN 2 Penimbung Kec. Gunung sari Kab. Lombok 

Barat pada bulan 10-15 Desember 2018 

4.6 Uji Validitas dan Reliabilitas  

4.6.1 Uji validitas  

Prinsip validitas adalah pengukuran dan pengamatan yang berarti prinsip 

keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Tujuan melakukan validitas agar 

data yang didapatkan valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Nursalam, 2016). Uji validitas berguna untuk mengetahui 

apakah ada pernyataan pada kuesioner yang harus dibuang/diganti karena 

dianggap tidak relevan. Item instrumen dianggap valid jika r hitung > r tabel. Uji 

validitas untuk instrumen dilakukan dengan aplikasi SPSS 21 dengan 

menggunakan uji Pearson Correlation. Uji validitas pada instrumen pengetahuan 

dilakukan pada 20 responden dengan r tabel = 0,444. 

Hasil uji validitas menggunakan Pearson Correlation menunjukkan soal 

nomor 1-35 valid. Soal nomer 1-35 mempunyai nilai signifikannya kurang dari 

0.05 dan hasil r hitung pada soal 1-35 menunjukkan > 0,444. Hal ini berarti 

seluruh nomor soal valid dimana syarat valid adalah α = 0.05 > nilai signifikan 

soal dan r hitung > r tabel. Interpretasi juga dapat dilihat dari tanda bintang (*/**). 

Apabila pada nomor soal terdapat tanda bintang satu (*) artinya soal tersebut valid 

pada tingkat kepercayaan 5%. Sedangkan bila pada nomor soal terdapat tanda 
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bintang dua (**) artinya soal tersebut valid dengan tingkat kepercayaan 1% (Bahri 

& Fahkry 2014). 

4.6.2 Uji reliabilitas  

Uji realibilitas dilakukan dengan menggunakan metode alpha Cronbach 0 sampai 

1. Jika skala ini dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan rank yang sama, 

maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut (Arikunto 

2006): 

1. Nilai alpha Cronbach 0,00 s.d. 0,20, berarti kurang reliabel.  

2. Nilai alpha Cronbach 0,21 s.d. 0,40, berarti agak reliabel.  

3. Nilai alpha Cronbach 0,42 s.d. 0,60, berarti cukup reliabel.   

4. Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d. 0,80, berarti reliabel.  

5. Nilai alpha Cronbach 0,81 s.d. 1,00, berarti sangat reliabel.  

Hasil uji reliabilitas pada kuesioner pengetahuan didapatkan hasil 

koefisien alpha Cronbach sebesar 0,928. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner 

pengetahuan dapat dikatakan sangat reliabel. 

4.7 Prosedur Pengumpulan Data  

1. Peneliti meminnta ijin kepada pihak SDN 2 Penimbung Kec. Gunung sari, 

Kab. Lombok Barat dengan menyerahkan surat permohonan pengantar 

penelitian dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Peneliti 

menjelaskan tujuan serta prosedur penelitian yang dilakukan di sekolah 

tersebut dan berkoordinasi dengan guru masing-masing wali kelas mengenai 

jadwal penelitian dan teknis penelitian.  

2. Sebelum memulai penelitian, peneliti menyeleksi siswa yang sesuai dengan 

kriteria inklusi dan eksklusi agar peneliti dapat menjaga tingkat homogenitas. 
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sampel sebanyak 50 responden menggunakan teknik simple random sampling 

yang diambil dari kelas 4, 5 dan 6 dan terbagi menjadi 2 kelompok yaitu 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

3. Peneliti meminta persetujuan sebagai responden dengan memberikan informed 

consent ditanda tangani oleh orang tua sebagai wali dan lampiran data 

demografi pada semua siswa yang menjadi responden. Lembar informed 

consent dan data demografi dibawa pulang dan dikumpulkan keesokan harinya 

dikumpulkan di guru wali kelas. Peneliti memberikan naskah role play untuk 

dipelajari terlebih dahulu oleh responden kelompok perlakuan. 

4. Peneliti mengambil dan mengecek kembali lembar informed consent dan 

lampiran data demografi yang sudah diisi oleh responden dan menanyakan 

kembali pada responden apabila ada yang belum diisi lengkap. 

5. Pengambilan data awal (pre test) dilakukan berdasarkan kelompok perlakuan 

dan kontrol diruangan kelas yang berbeda. Pre test pengetahuan tentang 

pertolongan pertama pada luka dilakukan dengan cara memberikan kuesioner 

kepada responden. Pengisian kuesioner dipandu oleh peneliti dengan cara 

memberikan penjelasan singkat mengenai cara pengisian. Pre test tindakan 

dilakukan dengan cara responden dipanggil satu per satu oleh peneliti dan 

meminta mempraktekan cara melakukan pertolongan pada luka terbuka. 

Peneliti meminta bantuan kepada wali kelas untuk berperan sebagai pasien. 

6. Setelah dilakukan pre test, Intevensi pendidikan kesehatan metode role play  

diberikan sebanyak 3 kali pertemuan pada hari yang berebeda dengan tema 

naskah role play yang berbeda-beda. 



58 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI               PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN...  WIRAHADI SAPUTRA 
 

 

7. Intervensi pendidikan kesehatan metode role play pada hari pertama dengan 

tema “Pertolongan pertama”, hari kedua dengan tema “ Apa itu luka”, dan hari 

ketiga dengan tema “Merawat luka”.  

8. Responden kelompok perlakuan berjumlah 25 orang dan dibagi menjadi 4 

kelompok dan tersisa 1 orang. 1 orang ini dimasukkan kedalam kelompok yang 

sudah ada dan menggantikan salah satu anggota kelompok, setelah itu 

melakukan role play dengan tema yang sudah ditentukan oleh peneliti. 

9. Setelah intervensi selesai diberikan, peneliti melakukan post test mengenai 

pengetahuan dan tindakan penanganan luka terbuka pada kelompok perlakuan 

dan kelompok kontrol. Post test dilakukan 2 hari setelah diberikan intervensi. 
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4.8 Kerangka Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 kerangka kerja penelitian 

Intervensi 

Kelompok perlakuan diberikan 

pendidikan kesehatan metode role 

playpertolongan pertama pada luka 

sebanyak 3 kali pertemuan 

Intervensi 

Kelompok kontroltidak diberikan 

intervensi mengenai pertolongan 

pertama pada luka 

Pre intervensi 

1. Mengidentifikasi pengetahuan awal responden melalui pre test dengan 

menggunakan kuisioner mengenai perolongan pertama pada luka 

2. Mengidentifikasi tindakan awal responden menggunakan check list 

mengenai tindakan pertolongan pertama pada luka 

 

Post intervention 

1. Mengidentenfikasi pengetahuan responden setelah diberikan intervensi melalui 

post test menggunakan kuisioner yang sama dengan pre test.  

2. Mengidentifikasi tindakan reponden mengenai pertolongan pertama pada luka 

setelah diberikan intevensi menggunakan check list. 

 
Melakukan tabulasi data 

Menganalisis data dengan uji statistik Wilcoxon signed rank 

testdan Mann Whitney U Test 

Hasil penelitian 

Kelompok perlakuan 

Berjumlah 25 orang 

 

Kelompok kontrol 

Berjumlah 25 orang 

Populasi 

Siswa kelas 4,5 dan 6 SDN 2 Penimbung 

sebanyak 58 orang 

Menyeleksi responden yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi 

dan rumus besar sampel didapat 50 responden, melakukan seleksi 

dengan menggunakan teknik simple random sampling 
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4.9 Analisis Data  

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan 

tahapan sebagai berikut:  

1. Editing, peneliti memeriksa kelengkapan data yang diperoleh, pada pengisian 

kuesioner yang kurang lengkap maka kuesioner dikembalikan pada responden 

untuk dilengkapi. Setelah data tersebut dilengkapi oleh responden, kemudian 

diserahkan kembali pada peneliti untuk diperiksa kembali. 

2. Coding, peneliti memberi kode menurut item pada kuesioner sesuai dengan 

jawaban responden sebagai data sehingga memudahkan dalam melakukan 

analisa data. Kode dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

data demografi responden, antara lain usia, jenis kelamin, pendidikan orang 

tua, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, pernah terluka, jika pernah 

penyebabnya apa, pernah mendapat informasi perawatan luka, jika pernah, 

mendapat informasi dari mana. Item usia 10 tahun kode 1, usia 11 tahun kode 

2, usia 12 tahun kode 3, item jenis kelamin laki-laki kode 1 dan perempuan 

kode 2, item pendidikah orang tua (ayah dan ibu) SD = 1 SMP = 2 SMA = 3 S1 

= 4 lainnya sebutkan = 5, item pekerjaan orang tua (ayah dan ibu) PNS = 1 

petani = 2 swasta = 3 pedagang = 4 lainnya sebutkan = 5, item penghasilan 

orang tua < 1.400.000 = 1 > 1.400.000 = 2, item riwayat terluka ya =1 tidak =2, 

item penyebab terluka jatuh = 1 terkena benda tajam/tumpul = 2 lainnya 

sebutkan = 3, item mendapat informasi perawatan luka pernah = 1 tidak pernah 

= 2. 

3.  Entry data Peneliti akan memasukkan data yang telah terkumpul dari 

responden ke software komputer.  
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4. Tabulating, menggolongkan kategori jawaban berdasarkan fase-fasenya sesuai 

dengan variabel yang akan di ukur dalam tabel-tabel, baik tabel frekuensi 

maupun tabel skor atau nilai sesuai keperluan. Kegiatan ini meliputi pemberian 

skor terhadap item-item yang perlu di skor sesuai dengan yang telah ditetapkan 

dalam definisi operasional. Pada penelitian ini beberapa item yang perlu 

diberikan skor variabel pengetahuan jawaban benar = 1 dan jawaban salah = 0, 

variabel tindakan jika dilakukan = 1 jika tidak dilakukan = 0 

5. Analisis statistik. Data diolah dan diuji dengan software SPSS Windows 21, 

dengan menggunakan uji statistik Wilcoxon Signed Rank Test untuk 

mengetahui komparatif dua sampel berkolerasi pada data berbentuk ordinal di 

masing- masing variabel dependen. Jika ditetapkan α = 0,05 dan diperoleh nilai 

p < 0,05, maka H1 diterima yaitu ada perubahan praktik pertolongan pertama 

luka terbuka pada anak setelah diberikan metode demonstrasi. Pada analisa 

data dilakukan uji sampel berpasangan Wilcoxon sign rank test dengan nilai 

kemaknaan α< 0,05 yang artinya bila penelitian menunjukkan nilai p<0,05 

maka ada pengaruh antara variabel penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti 

akan membandingkan tingkat pengetahuan dan tindakan siswa antara 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol menggunakan uji statistik Mann 

Whitney U Test dengan derajat kemaknaan α ≤ 0,05. 

4.10 Etika Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari kepala 

sekolah SDN 2 Penimbung Kec. Gunung sari, kab. Lombok barat. Penelitian ini 

dinyatakan lulus serta layak etik dengan nomor sertifikat etik 1238-KEPK. 
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kuesioner dibagikan pada responden dengan menekankan masalah etik sebagai 

berikut: 

1. Kebermanfaatan (Beneficence)  

a. Bebas dari penderitaan 

Penelitian ini dilaksanakan tanpa mengakibatkan penderitaan kepada 

responden karena penelitian ini tidak menggunakan tindakan invasif. Subyek 

hanya terlibat sebagai peserta yang akan menjawab beberapa pertanyaan 

mengenai tindakan pertolongan pertama pada luka terbuka. 

b. Bebas dari eksploitasi  

Partisipasi subyek dalam penelitian ini harus terhindar dari keadaan yang 

tidak menguntungkan. Peneliti meyakinkan subyek bahwa partisipasinya dalam 

penelitian atau nformasi yang telah diberikan, tidak akan digunakan dalam hal-

hal yang dapat merugikan subyek penelitian dalam bentuk apa pun.  

c. Risiko (benefits ratio)  

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subyek 

dalam penelitian ini, oleh karena dalam penelitian ini tidak dilakukan 

intervensi apapun melainkan hanya wawancara biasa menjawab pertanyaan 

dari kuesioner.  

d. Lembar persetujuan (Informed consent)  

Peneliti menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian serta tidak memaksa 

dan menghormati hak-hak responden. Setelah responden mengerti tujuan dan 

manfaat penelitian, subyek berhak untuk bebas berpartisipasi atau menolak 

menjadi responden, jika ikut berpartisipasi maka subyek menandatangani 

lembar persetujuan menjadi responden. Hal ini digunakan untuk menghindari 
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suatu hal yang tidak diinginkan. Lembar persetujuan diberikan kepada orang 

tua untuk orang tua beserta anak. 

2. Tidak merugikan atau mencederai subyek (Non-maleficence)  

a. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan (right to full 

disclosure) 

 b. Ada insentif untuk subyek Oleh karena keikutsertaan subyek (responden) 

sangat membantu dalam penelitian ini, maka ada insentif berupa souvenir 

dan makanan ringan 

3. Keadilan (Justice)  

a. Tanpa nama (Anonimity)  

Nama responden atau subyek penelitian tidak dicantumkan. Peneliti 

memberikan kode pada tiap lembar jawaban yang telah diisi oleh responden 

dengan kombinasi penomoran angka dan huruf, contohnya A01.  

b. Kerahasiaan (Confidentiality)  

Kerahasiaan informasi yang telah diberikan oleh responden, dijamin oleh 

peneliti dengan cara kerahasian penyimpanan data. Data dari penelitian akan 

disimpan sendiri oleh peneliti dan tidak disebarluaskan. 

4.11 Keterbatasan penelitian 

1. Waktu untuk melakukan penelitian hanya satu minggu, sehingga post test 

dilakukan 2 hari setelah diberikan intervensi. karena berhubungan dengan hari 

libur semester anak sekolah. 

2. Dalam penelitian tidak dijelaskan terlebih dahulu pada responden cara mencuci 

tangan yang baik dan benar karena berhubungan dengan cara melakukan 

tindakan pertolongan pertama pada luka 
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3. Dalam penelitian ini kelompok kontrol tidak diberikan materi terkait 

pertolongan pertama pada luka. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

tentang metode role play terhadap pengetahuan dan tindakan pertolongan pertama 

luka pada anak usia sekolah di daerah rawan bencana sesuai dengan tujuan 

penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 10-15 Desember 2019 di SDN 2 

Penimbung Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat. Data yang diperoleh akan 

disampaikan dalam bentuk tabel, dan narasi meliputi: 1) hasil penelitian meliputi 

gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik data umum, data khusus atau 

variabel yang diukur. 2) pembahasan. 

5.1 Hasil Penelitian  

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Penimbung yang berstatus negeri 

yang terletak di desa Penimbung Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat Provinsi 

Nusa Tenggara Barat dan didirikan pada tanggal 01 Juli 1984. Jumlah siswa pada 

tahun ajaran 2017/2018 yaitu sebanyak 141 siswa yang terdiri dari kelas 1 

berjumlah 31 siswa, kelas 2 berjumlah 26 siswa, kelas 3 berjumlah 26 siswa, kelas 

4 berjumlah 17 siswa, kelas 5 berjumlah 20 siswa, dan kelas 6 berjumlah 21 

siswa. Tenaga yang bekerja di SDN 2 Penimbung berjumlah 9 orang yang terdiri 

dari tenaga guru  berjumlah 7 orang, tenaga kependidikan berjumlah 2 orang. 

Sekolah ini memiliki 6 ruang kelas untuk belajar, 1 ruang perpustakaan, 4 ruang 

untuk sanitasi, 1 ruang gudang, 1 ruang guru dan 1 ruang UKS. 
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5.1.2 Data Umum Karakteristik Responden 

Bagian ini menguraikan karakteristik dari 50 responden di SDN 2 

Penimbung berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan ayah, pendidikan ibu, 

pekerjaan orang  tua, penghasilan orang tua, riwayat luka, penyebab luka dan 

informasi penanganan luka. 

Tabel 5.1 Karakteristik responden penelitian pengaruh  metode role play terhadap 

pengetahuan dan tindakan pertolongan pertama luka pada anak usia 

sekolah dasar di SDN 1 Penimbung. 

Karakteristik 
Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

ƒ % ƒ % 

Umur     

10 tahun 8 32 7 28 

11 tahun 9 36 9 36 

12 tahun 8 32 9 36 

Total 25 100 25 100 

Jenis kelamin     

Laki-laki 14 56 14 56 

Perempuan 11 44 11 44 

Total 25 100 25 100 

Pendidikan Ayah     

SD 5 20 1 4 

SMP 13 52 8 32 

SMA 7 28 14 56 

S1 0 0 2 8 

Total 25 100 25 100 

Pendidikan Ibu     

SD 8 32 3 12 

SMP 14 56 12 48 

SMA 3 12 8 32 

S1 0 0 2 8 

Total 25 100 25 100 

Pekerjaan Orang Tua     

PNS 0 0 2 8 

Petani 15 60 14 56 

Swasta 7 28 7 28 

Pedagang 3 12 2 8 

Total 25 100 25 100 

Penghasilan Orang 

Tua 

    

<1.400.000 22 88 15 60 

>1.400.000 3 12 10 40 

Total 25 100 25 100 
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Karakteristik 
Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

ƒ % ƒ % 

Mengalami Luka     

Ya 25 100 25 100 

Tidak 0 0 0 0 

Total 25 100 25 100 

Penyebab Luka     

Jatuh 18 72 18 72 

Terkena benda 

tajam/tumpul 

7 28 7 28 

Total 25 100 25 100 

Mendapat Informasi 

Penanganan Luka 

    

Pernah 3 12 2 8 

Tidak pernah 22 88 23 92 

Total 25 100 25 100 

Tabel 5.1 menunjukkan sebagian besar umur rata-rata responden sama 

antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol yaitu ini ber umur 11 tahun. 

Jenis kelamin sebagian besar responden yaitu laki-laki sebanyak 14 anak (56%) 

pada kelompok perlakuan dan 14 anak (56%) pada kelompok kontrol. Pendidikan 

ayah sebagian besar responden yaitu SMP sebanyak 13 anak (52%) pada 

kelompok perlakuan dan sebagian besar responden yaitu SMA sebanyak 14 anak 

(56%) pada kelompok kontrol. Pendidikan ibu sebagian besar responden yaitu 

SMP sebanyak 14 anak (56%) pada kelompok perlakuan dan sebagian besar 

responden yaitu SMP sebanyak 12 anak (48%) pada kelompok kontrol. 

Pekerjaan orang tua responden sebagian besar bekerja sebagai petani yaitu 

15 anak (60%) pada kelompok perlakuan dan 14 anak (56%) pada kelompok 

kontrol. Penghasilan orang tua responden sebagian besar yaitu <1.400.000 

sebanyak 22 anak (88%) pada kelompok perlakuan dan sebanyak 15 anak (60%) 

pada kelompok kontrol. Seluruh responden pernah mengalami luka. Penyebab 

luka  rata-rata sama antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol yaitu jatuh. 



68 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI               PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN...  WIRAHADI SAPUTRA 

Sebagian besar responden tidak pernah mendapatkan informasi penanganan luka 

baik kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol. 

5.1.3 Variabel Penelitian 

Data khusus pada penelitian ini terdiri dari hasil uji homogenitas data, 

hasil uji normalitas data, data pengetahuan dan tindakan anak usia sekolah dasar 

sebelum dan sesudah pemberian pendidikan kesehatan pertolongan pertama pada 

luka dengan metode role play. 

1. Hasil uji Homogenitas data 

Berdasarkan tabel hasil uji homogenitas diatas diketahui bahwa nilai 

signifikansi variabel pengetahuan sebesar 0,061 dan variabel tindakan sebesar 

1,000 (p<0,05), artinya data variabel pengetahuan dan tindakan mempunyai varian 

yang sama atau homogen. 

2. Hasil uji normalitas data 

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas diatas diketahui bahwa nilai 

Shapiro-Wilk sig.data hasil pre test variabel pengetahuan pada kelompok 

perlakuan sebesar 0,738 dan pada kelompok kontrol sebesar 0,770 sedangkan 

pada variabel tindakan pada kelompok perlakuan sebesar 0,000 dan pada 

kelompok kontrol sebesar 0,000. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai 

sig. <0,05 maka data tidak berdistribusi normal, jika nilai sig. >0,05 maka data 

berdistribusi normal. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan, dapat 

disimpulkan bahwa data pre test pada variabel pengetahuan berdistribusi normal 

dan pada variabel tindakan tidak berdistribusi normal. 
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3. Pengetahuan responden kelompok perlakuan dan kelompok kontrol mengenai 

pertolongan pertama pada luka sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan 

metode role play 

Tabel 5.2 Distribusi pengetahuan responden mengenai pertolongan pertama 

luka sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan metode role play di 

SDN 2 Penimbung 

Pengetahuan 

Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

ƒ % ƒ % ƒ % Ƒ % 

Baik 0 0 7 28 0 0 0 0 

Cukup 3 12 18 72 2 8 2 8 

Kurang 22 88 0 0 23 92 23 92 

total 25 100 25 100 25 100 25 100 

 Mean=45,33 Mean=68,53 Mean=45,79 Mean=46,14 

 Median=45,70 Median=68,50 Median=45,70 Median=45,70 

 SD=11,896 SD=8,416 SD=7,161 SD=7,031 

Uji Wilcoxon sign rank test p=0,000  p=0,671 

Uji Mann Whitney U  Test p=0,000  

Tabel 5.2 menunjukkan sebagian besar responden kelompok perlakuan 

saat pada pre test berpengetahuan kurang yaitu sebanyak 22 anak (88%), 

sedangkan pada saat post test sebagian besar responden berpengetahuan cukup 

yaitu sebanyak 18 anak (72%). Setelah dilakukan uji Wilcoxon sign rank 

testdidapatkan nilai p=0,000 (p<0,05) artinya ada perbedaan pengetahuan yang 

signifikan saat pre test dan post test. Sedangkan untuk kelompok kontrol 

menunjukkan sebagian besar responden saat pre test berpengetahuan kurang yaitu 

sebanyak 23 anak  (92%), sedangkan pada saat post test sebagian besar responden 

berpengetahuan kurang yaitu sebanyak 23 anak (92%). Setelah dilakukan 

Wilcoxon sign rank testdidapatkan nilai p=0,671 (p>0,05) artinya tidak ada 

perbedaan pengetahuan yang signifikan saat pre test dan post test. 

Hasil uji Mann Whitney U Test pada post test pengetahuan kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol didapatkan nilai p=0,000 (p<0,05) artinya 
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terdapat perbedaan pengetahuan yang signifkan antara kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol. 

4. Tindakan responden kelompok perlakuan mengenai pertolongan pertama pada 

luka sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan metode role play. 

Tabel 5.3 Distribusi tindakan responden mengenai pertolongan 

pertama luka sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan metode 

role play di SDN 2 Penimbung 

Tindakan 

Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

Baik 0 0 17 68 0 0 0 0 

Cukup 0 0 8 32 0 0 0 0 

Kurang 25 100 0 0 25 100 25 100 

total 25 100 25 100 25 100 25 100 

 Mean=44,66 Mean=85,30 Mean=43,32 Mean=43,32 

 Median=50,00 Median=83,30 Median=50,00 Median=50,00 

 SD=7,951 SD=14,717 SD=8,350 SD8,350 

Uji Wilcoxon sign rank test p=0,000  p=1,000 

Uji Mann Whitney U Test p=0,000  

Tabel 5.3 menunjukkan seluruh responden pada kelompok perlakuan 

belum dapat melakukan tindakan penanganan luka terbuka pada saat pre test. 

Hasil post test menunjukkan sebagian besar anak dapat melakukan tindakan 

penanganan luka terbuka dengan baik yaitu sebanyak 17 anak (68%). Setelah 

dilakukan uji wilcoxon sign rank test didapatkan nilai p=0,000 (p<0,05) artinya 

ada perbedaan tindakan yang signifikan saat pre test dan post test. Sedangkan 

untuk kelompok kontrol menunjukkan bahwa seluruh responden belum dapat 

melakukan tindakan penanganan luka terbuka pada saat pre test. Hasil post test 

menunjukkan responden masih belum bisa melakukan tindakan penangan luka 

terbuka dengan baik. Setelah dilakukan uji wilcoxon sign rank test didapatkan 

nilai p=1,000 (p>0,05) artinya tidak ada perbedaan tindakan yang signifikan saat 

pre test dan post test. 
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Hasil uji Mann Whitney U Test pada post test tindakan kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol didapatkan nilai p=0,000 (p<0,05) artinya 

terdapat perbedaan tindakan yang signifkan antara kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol. 

5.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Bagian ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dari metode role 

play terhadap pengetahuan dan tindakan pertolongan pertama luka pada anak usia 

sekolah di daerah rawan bencana di SDN 2 Penimbung. 

5.2.1 Analisis pengaruh metode role play terhadap pengetahuan pertolongan 

pertama luka pada anak usia sekolah 

Analisis pada tabel 5.2 menunjukkan hasil pre test pengetahuan sebagian 

besar responden pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol berada pada 

kategori kurang. Setelah dilakukan pendidikan kesehatan metode role play pada 

kelompok perlakuan, hasil post test menunjukkan terjadi peningkatan 

pengetahuan yang signifikan. Sedangkan pada kelompok kontrol, hasil post test 

menunjukan tidak terjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan. Analisis pada 

tabel 5.2 menunjukkan hasil pre test sebagian besar pengetahuan  responden pada 

kelompok perlakuan berada pada kategori kurang dan sebagian kecil memiliki 

pengetahuan cukup. Sedangkan pada kelompok kontrol, hasil pre test 

menunjukkan sebagian besar pengetahuan responden berada pada kategori kurang 

dan sebagian kecil berada pada kategori cukup. 

Pengetahuan terdiri dari 6 domain yaitu tahu, memahami, aplikasi, 

analisis, sintesis dan evaluasi. Sebelum diberikan pendidikan kesehatan metode 

role play, Pada domain tahu (nomer soal 3, 4, 5, 8, 19, 20, 23, 25) siswa paling 
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banyak menjawab pertanyaan dengan benar pada soal nomer 23 dan 25 yaitu 

sebanyak 17 orang tentang jenis luka dan dampak yang ditimbulkan oleh luka. 

Pada domain memahami (nomer soal 1, 2, 9, 14, 15, 16, 17, 33) siswa paling 

banyak menjawab pertanyaan dengan benar pada soal nomer 2 dan 14 yaitu 

sebanyak 15 orang tentang prinsip pertolongan pertama dan alat untuk merawat 

luka. Pada domain aplikasi (nomer soal 6, 11, 12, 22) siswa paling banyak 

menjawab pertanyaan dengan benar pada soal nomer 11 yaitu sebanyak 19 orang 

tentang cara melakukan perawatan luka yang benar. Pada domain analisis (nomer 

soal 26, 29, 31, 32) siswa paling banyak menjawab pertanyaan dengan benar pada 

soal nomer 29 yaitu sebanyak 10 orang tentang membedakan cara perawatan pada 

tiap jenis luka. Pada domain sintesis (nomer soal 18, 24) siswa paling banyak 

menjawab pertanyaan dengan benar pada soal nomer 24 yaitu sebanyak 15 orang 

tentang alternatif alat yang digunakan untuk membersihkan luka. Pada domain 

evaluasi (10, 13, 21, 27, 30, 34, 35) siswa paling banyak menjawab pertanyaan 

dengan benar pada soal nomer 10 yaitu sebanyak 19 orang tentang justifikasi 

bahaya yang ada dilingkungan sekolah. Setelah diberikan pendidikan kesehatan 

metode role play, seluruh siswa mengalami peningkatan skor pertanyaan yang 

dijawab dengan benar  pada semua domain pengetahuan. 

Menurut Kartono (2003) dalamChussurur et al., (2011) anak umur 10-12 

tahun memiliki intensitas daya ingat yang besar dan kuat, daya memorisasi yang 

baik sehingga anak mampu memuat jumlah materi ingatan paling banyak. Jika 

suatu pengetahuan diberikan kepada siswa secara detail, siswa cenderung akan 

menerima dan mengingat dengan baik. Hasil post test menunjukkan adanya 

peningkatan responden yang menjawab benar pada ke enam domain pengetahuan. 
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 Berdasarkan teori Green (1991) dalam Nursalam (2016) pengetahuan 

dipengaruhi oleh faktor predisposisi, yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan dan 

status ekonomi. Berdasarkan teori tersebut dan data demografi, Seluruh responden 

pada penelitian ini adalah anak umur 10-12 tahun. Pada masa umur 10-12  tahun, 

anak berada dalam puncak perkembangan sehingga mudah untuk dibimbing, 

diarahkan dan ditanamkan kebiasaan yang baik (Notoatmodjo, 2012). Tahap 

perkembangan kognitif anak usia sekolah menurut Piaget dalam Wong et al,. 

(2009), berada pada concrete operational stage. Pada tahap ini anak mampu 

menggunakan proses berpikir untuk menghubungkan serangkaian kejadian saat 

mengalami suatu peristiwa. Concrete operational stage ditandai dengan penalaran 

induktif, tindakan logis, dan pikiran konkrit yang reversible. Anak mengalami 

kemajuan dalam membuat penilaian berdasarkan apa yang mereka lihat, jika pada 

tahap ini anak tidak mendapatkan suatu pendidikan kesehatan seperti cara 

melakukan penanganan pada luka terbuka, maka anak tidak akan bisa melakukan 

penanganan luka ketika suatu saat anak mengalami luka. 

Menurut Kartono (2003) dalam Chussurur et al., (2011) anak umur 10-12 

tahun memiliki intensitas daya ingat yang besar dan kuat, daya memorisasi yang 

baik sehingga anak mampu memuat jumlah materi ingatan paling banyak. Jika 

suatu pengetahuan diberikan kepada siswa secara detail, siswa cenderung akan 

menerima dan mengingat dengan baik. Berdasarkan teori tersebut, perubahan 

pengetahuan responden pada saat pre test yang sebagian besar berada pada 

kategori kurang dan saat post test sebagian besar pengetahuan responden berada 

pada kategori cukup, dapat terjadi karena responden dalam penelitian ini adalah 
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anak umur 10-12 tahun, dimana anak memiliki daya ingat yang kuat sehingga 

mengakibatkan nilai post test pada kelompok perlakuan meningkat. 

Berdasarkan teori Precede Proceed menyatakan bahwa faktor pendorong 

yang mempengaruhi kemampuan individu salah satunya yakni orang tua 

(Notoatmodjo, 2010). Responden memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-

beda. Tingkat pengetahuan responden kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

yang berada pada kategori cukup saat pre test, dilihatdari data demografi 

responden tersebut memiliki orang tua yang berpendidikan S1, anak yang orang 

tuanya berpendidikan tinggi biasanya mendapat pembelajaran yang baik di rumah 

daripada yang orang tuanya berpendidikan rendah, oleh karena itu responden 

memiliki pengetahuan yang cukup pada saat pre test. Sedangkan faktor 

pendidikan berjalan searah dengan umur. Apabila umur meningkat maka 

pendidikan juga meningkat hal ini mendukung untuk meningkatkan pengetahuan 

anak (Febriani, 2018) 

Menurut (Sunaryo, 2004) proses belajar merupakan perubahan 

kemampuan dari subyek belajar serta dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

yakni alat bantu belajar, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Untuk 

mendapatkan suatu pengetahuan diperlukan suatu metode pendidikan kesehatan 

yang tepat dan sesuai dengan tahap perkembangan anak usia sekolah yaitu 

bermain. Menurut Freud dalam Wong et al,. (2009) tahap perkembangan anak 

usia sekolah ini berada pada latent periode. Pada masa latent periode ini, anak-

anak membina hubungan dengan teman sebaya, energi fisik dan psikisnya 

diarahkan untuk bermain dan mendapatkan pengetahuan. Apabila selama latent 

periode ini anak tidak diarahkan untuk mendapatkan pengetahuan dengan benar 
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maka anak akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dasar 

yang seharusnya diperoleh. 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui 

pengindraan manusia, yaitu indra penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa 

dan peraba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan 

telinga (Notoatmodjo, 2010). Salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya 

pengetahuan adalah adanya informasi yang telah diterima (Lestari, 2015). 

Berdasarkan teori tersebut dan data demografi, anak yang pernah memperoleh 

informasi mengenai penanganan luka terbuka sebelumnya memiliki pengetahuan 

yang berada pada kategori cukup sedangkan anak yang tidak pernah mendapatkan 

informasi penanganan luka memiliki pengetahuan yang berada pada kategori 

kurang pada saat pre test. 

 Salah    satu    permasalahan    dalam    keefektifan pemberian informasi   

adalah   kurangnya   minat   dalam penyerapan  informasi.  Akibat  yang  

ditimbulkan  adalah  bosan,   mengantuk   dan   enggan   menerima   informasi 

yang disampaikan. Sehingga minat adalah faktor penting yang  harus  

ditingkatkan  sebelum  pemberian  informasi. Salah  satu  cara  agar  minat  dalam  

menerima  informasi meningkat adalah  menggunakan  media  dalam  proses 

pemberian  informasi.  Pemberian  informasi  yang  efektif untuk anak sekolah 

dasar salah satunya adalah dengan menggunakan   media   pembelajaran   dengan   

metoda belajar sambil bermain (Fadhilah et al., 2017). Oleh karena itu peneliti 

menggunkan metode role play sebagai metode pendidikan kesehatan tentang 

pertolongan pertama pada luka, dimana anak dapat bermain sekaligus belajar 
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sehingga tidak terjadi kebosanan dan tumbuh minat pada anak saat belajar. 

Penelitian ini menggunakan metode bermian peran (role play). Metode 

bermain peran (role play) merupakan suatu aktivitas pembelajaran terencana yang 

dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang dipakai untuk 

menjelaskan peranan, sikap, tingkah laku, nilai dengan tujuan menghayati 

perasaan, sudut pandang dan cara berpikir orang lain (Ariwitari & Kristiantari, 

2014). Metode bermain peran (role play) adalah salah satu jenis metode dari 

simulasi yang pelaksanaanya melibatkan lebih dari satu panca indra. Dalam 

bermain peran, siswa dituntut untuk berperan aktif, sehingga mendapatkan 

pengalaman dari bermain peran tersebut. Metode ini dapat digunakan untuk 

meningkatkan diskusi, mempraktikkan keterampilan, mengalami, dan merasakan 

suatu peristiwa tertentu. Dengan memainkan peran situasi kehidupan nyata, orang 

akan lebih mudah mengerti penyebab masalah mereka dan hasil perilaku mereka 

sendiri (Maulidiyah, 2015).  

Tujuan dari bermain peran (role play) adalah agar partisipan dapat 

memahami perasaan orang lain, menempatkan diri pada situasi orang lain, 

mengerti dan menghargai perbedaan pendapat, sehingga mereka dapat menghayati 

peran yang dimainkan, mampu menempatkan diri dalam situasi orang lain yang 

dikehendaki fasilitator. Menurut Kartini (2007), ada beberapa kelebihan dari 

metode role play yaitu : dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam 

ingatan anak, disamping menjadi pengalaman yang menyenangkan juga memberi 

pengetahuan yang melekat dalam memori otak; mendorong keterlibatan peserta 

yang mendalam; membangkitkan pengertian, prasangka dan persepsi; 

memusatkan perhatian peserta pada aspek-aspek tertentu yang dikehendaki; 



77 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI               PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN...  WIRAHADI SAPUTRA 

mampu menumbuhkan dan meningkatkan minat belajar dalam suatu proses 

pembelajaran.  

Menurut (Yuliana, 2012) Metode role play merupakan metode 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam bentuk drama yang 

diharapkan dapat mempermudah  pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran, dan mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Hamdayama (2014), 

model bermain peran merupakan suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran 

melalui imajinasi dan penghayatan peserta didik. Menurut Baroro (2011) dalam 

penelitiannya mengungkapkan bahwa dalam role playing peserta didik dituntut 

menjadi pribadi yang imajinatif, mempunyai prakarasa, mempunyai minat yang 

luas, mandiri dalam berfikir, ingin tahu, penuh energi dan percaya diri. 

Analisis pada tabel 5.2 menunjukkan hasil post test sebagian besar 

pengetahuan  responden pada kelompok perlakuan berada pada kategori cukup 

dan sebagian kecil memiliki pengetahuan yang berada pada kategori baik. Pada 

kelompok kontrol tidak terjadi peningkatan pengetahuan pada saat post test, 

dikarenakan kelompok kontrol tidak diberikan informasi tentang penanganan luka 

terbuka. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa pendidikan 

kesehatan dapat mengubah perilaku kurang sehat menjadi sehat yang artinya dapat 

mengubah pengetahuan responden yang kurang baik menjadi baik (Effendy, 

2012). Menurut Edyati (2014) bahwa perubahan pengetahuan dan sikap atau 

perubahan perilaku salah satunya dipengaruhi oleh media dalam penyuluhan. 

Adanya media dalam penyuluhan tersebut dapat mempengaruhi pengetahuan, 

sikap yang selanjutnya dapat mempengaruhi praktik itu sendiri. 
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Menurut khairani (2017) dalam penelitiannya yang berjudul perbandingan 

efektifitas penyuluhan kesehatan gigi metode dongeng (story telling) dengan 

metode bermain peran (role play) pada siswa kelas 3 sekolah dasar didapatkan 

hasil yaitu metode bermain peran (role play) sebagai metode penyuluhan 

kesehatan gigi dan mulut merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan 

pengetahuan. Melalui pembelajaranmenggunakan metode role play ini siswa 

dilibatkan secara aktif dalam situasi yang menyenangkan. Kejenuhan dan 

kebosanan siswa dapat teratasi melalui peran yang dimainkan. Minat siswa dalam 

pembelajaran dapat terakomodasi saat bermain peran. Siswa tidak hanya aktif 

secara fisik, tetapi juga secara mental aktif yang meliputi kegiatan bertanya, 

berpendapat, menjawab pertanyaan dan menanggapi pendapat. Sehingga pada saat 

post test pengetahuan reponden dapat meningkat. 

5.2.2 Analisis pengaruh metode role play terhadap tindakanpertolongan 

pertama luka pada anak usia sekolah 

 Analisis pada tabel 5.3 menunjukkan hasil pre test tindakan seluruh 

responden pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol berada pada kategori 

kurang. Jika dikaitkan dengan data demografi, sebagian besar responden tidak 

pernah mendapatkan informasi mengenai penanganan luka, sehingga pengetahuan 

responden tentang penanganan luka tidak ada. Point tindakan yang masih banyak 

tidak dilakukan oleh responden pada saat pre test yaitu point 1,5 dan 6 yaitu cuci 

tangan sebelum, menutup luka dengan menggunakan kassa steril/plester dan cuci 

tangan sesudah melakukan penanganan luka, hal ini dikarenakan responden belum 

mengetahui langkah-langkah melakukan tindakan penanganan luka yang baik dan 

benar. 
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Sesuai dengan teori menurut Notoatmodjo (2010), tindakan seseorang 

dipengaruhi oleh pengetahuan. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang 

dilakukan, siswa mengatakan tidak pernah diajarkan tentang cara melakukan 

penanganan luka oleh guru. Menurut teori yang di kemukakan oleh (Hendra, 

2008), bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah 

informasi. Infromasi akan memberikan pengaruh pada pengetahuan dan 

pengetahuan akan mempengaruhi tindakan seseorang. 

Penelitian ini menggunakan metode role play. Metode bermain peran (role 

play) adalah salah satu jenis metode dari simulasi yang pelaksanaanya melibatkan 

lebih dari satu panca indra. Dalam bermain peran, siswa dituntut untuk berperan 

aktif, sehingga mendapatkan pengalaman dari bermain peran tersebut. Metode ini 

dapat digunakan untuk meningkatkan diskusi, mempraktikkan keterampilan, 

mengalami, dan merasakan suatu peristiwa tertentu. Dengan memainkan peran 

situasi kehidupan nyata, orang akan lebih mudah mengerti penyebab masalah 

mereka dan hasil perilaku mereka sendiri (Maulidiyah, 2015) 

Pengetahuan merupakan hasil tahu yang diperoleh seseorang setelah 

mengadakan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu, pengetahuan merupakan 

domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang 

(Notoatmodjo, 2012). Metode role play merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan tindakan penanganan luka terbuka pada anak usia sekolah dengan 

memerankan/mendramakan cara melakukan penanganan luka terbuka dimana 

responden ikut serta langsung dalam memerankan peranan (Kartini, 2007). 

Bermain peran dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu terstruktur dan 

spontanitas. Pendekatan terstruktur menekankan proses belajar dengan cara 
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mengobservasi, mempraktikan, menirukan (konseptualisasi) dan membagi 

pengalaman selama bermain peran (analisis). Pendekatan spontan lebih 

menekankan pada konseptualisasi tetapi meminimalkan analisis. (Nursalam & 

Efendi, 2008).  

Menurut (Irianti, 2015) Presentase keberhasilan menyerap informasi dan 

menyimpannya dalam memori ketika belajar yaitu: 10 % dari apa yang kita baca, 

20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50 % dari apa yang 

kita lihat dan dengar, 70 % dari apa yang kita katakan dan 90 % dari apa yang kita 

katakan dan kerjakan. Tahapan dalam role play mengarahkan siswa untuk 

memerankan sesuai dengan skenario yang berisi informasi mengenai cara 

melakukan penanganan luka terbuka. Pada tahapan ini siswa dapat menyerap 

informasi sebesar 90 % karena siswa langsung mengatakan dan mengerjakan yang 

disampaikan melalui skenario.Pendidikan kesehatan metode role play salah satu 

upaya untuk meningkatkan tindakan penanganan luka terbuka. Siswa terlibat 

langsung dalam kegiatan bermain peran yang meningkatkan daya ingat dan 

analisis cara melakukan penanganan luka melalui tahapan dalam role play 

sehingga siswa bisa melakukan tindakan penanganan luka terbuka dengan baik 

dan benar. Peningkatan nilai yang terjadi setelah diberikan pendidikan kesehatan 

menggunakan metode role play. Berdasarkan teori Notoatmodjo (2010) dimana 

terdapat tingkatan dalam tindakan yaitu respon terpimpin (guide respons), dimana 

responden melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar sesuai dengan 

contoh yang telah diberikan. 

Pada hasil post test, tindakan yang tidak dilakukan oleh siswa adalah point 

5 dan 6 yaitu menutup luka dengan menggunakan kassa steril/plester dan cuci 
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tangan sesudah melakukan penanganan luka. Hal ini bisa disebabkan oleh 

berbagai macam faktor. Menurut Sugiharto et al. (2007) ada dua faktor yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa, yaitu faktor internal dan eksternal faktor 

internal berkaitan dengan segala hal yahng ada pada diri siswa meliputi kesehatan 

dan cacat tubuh, intelegensi atau kecerdasan (kecerdasan intelektual, emosional, 

dan spiritual), perhatian, sikap, minat, bakat, motivasi, kelelahan, dan disiplin 

belajar. Sedangkan faktor eksternal berkaitan  dengan segala hal yang datang dari 

luar individu, baik melalui cara orang tua mendidik, hubungan antar anggota 

keluarga, latar belakang budaya, metode mengajar, media pelajaran, kurikulum, 

hubungan siswa dengan siswa dan kegiatan siswa dalam masyarakat. Pada 

kelompok kontrol tidak terjadi peningkatan tindakan pada saat post test, 

dikarenakan kelompok kontrol tidak diberikan pendidikan kesehatan tentang 

pertolongan pertama pada luka. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian tentang pengaruh pendidikan kesehatan metode role play terhadap 

pengetahuan dan tindakan pertolongan pertama luka pada anak usia sekolah di 

daerah rawan bencana.  

6.1 Simpulan 

1. Pendidikan kesehatan metode role play dapat meningkatkan pengetahuan anak 

usia sekolah tentang pertolongan pertama pada luka di SDN 2 Penimbung 

2. Pendidikan kesehatan metode role playdapat meningkatkan tindakan anak usia 

sekolah tentang pertolongan pertama pada luka di SDN 2 Penimbung 

6.2 Saran 

1. Bagi sekolah 

Diharapkan bagi pihak sekolah untuk menyediakan fasilitas UKS dengan alat 

dan bahan penanganan luka yang lengkap dan guru yang mengelola UKS. 

Metode role play dapat juga digunakan oleh pihak sekolah sebagai alternatif 

metode pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa terutama yang 

berkaitan dengan pertolongan pertama pada luka. 

2. Perawat komunitas dan perawat anak dalam perannya sebagai edukator dapat 

menjadikan metode role play sebagai metode dalam memberikan pendidikan 

kesehatan pada anak usia sekolah 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan membandingkan metode role play dengan metode pendidikan 
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kesehatan yang lain untuk mendapat metode pendidikan kesehatan yang baik 

dan tepat bagi anak usia sekolah. Dan perlu menekankan informasi yang 

diberikan yang sesuai dengan hasil pada penelitian ini. 
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Lampiran 1 Surat pengambilan data penelitian 
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Lampiran 2 Surat balasan tempat penelitian 
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Lampiran 3 Surat keterangan lolos uji etik 
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Lampiran 4 

 

PENJELASAN PENELITIAN 

Saya sebagai peneliti, 

Nama  : Wirahadi Saputra 

Nim  : 131711123016 

Prodi  : Pendidikan Ners 

Fakultas  : Keperawatan 

Universitas : Airlangga 

Saya bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. 

Judul penelitian : Pengaruh Pendidikan Kesehatan Metode Role Play Terhadap 

Pengetahuan dan Tindakan Pertolongan Pertama Pada Luka Pada Anak Usia 

Sekolah Dasar di Daerah Rawan Bencana. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum 

Menganalisis Pengaruh Edukasi menggunakan Metode roleplay terhadap 

peningkatan pengetahuan dan tindakan penanganan luka terbuka pada anak usia 

sekolah dasar di daerah rawan bencana 

Tujuan Khusus 

1. Menjelaskan pengaruh pendidikan kesehatan metode roleplay terhadap 

pengetahuan pertolongan pertama pada luka pada anak usia sekolah dasar di 

daerah rawan bencana. 

2. Menjelaskan pengaruh pendidikan kesehatan metode roleplay terhadap 

tindakanpertolongan pertama pada luka pada anak usia sekolah dasar di daerah 

rawan bencana 



91 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI               PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN...  WIRAHADI SAPUTRA 
 

Manfaat penelitian bagi responden 

Dengan mengikuti penelitian ini anak Bapak/Ibu akan memperoleh pengetahuan 

dan keteranpilan dalam melakukan pertolongan pertama pada luka. Sehingga anak 

Bapak/Ibu bisa melakukan pertolongan pertama pada luka secara mandiri dan bisa 

membantu orang lain dalam memberikan penanganan luka. 

Hak untuk Undur Diri  

Apabila selama berpartisipasi dalam proses penelitian ini anak bapak/ibu merasa 

tidak nyaman, maka anak bapak/ibu bisa mengundurkan diri kapan saja tanpa 

menimbulkan konsekuensi bagi anak bapak/ibu. 

Bahaya Potensial  

Penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan tidak mengandung resiko 

pada anak bapak/ibu. Penelitian ini hanya memberikan pendidikan kesehatan dan 

pertanyaan berupa kuesioner. 

Jaminan Kerahasiaan Data  

Peneliti berjanji akan selalu menghargai dan menjunjung tinggi hak anak 

bapak/ibu dengan cara menjamin kerahasiaan identitas dan data yang diperoleh 

selama proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian data hasil penelitian. 

Adanya Insentif untuk Subyek  

Oleh karena keikutsertaan anak bapak/ibu bersifat sukarela, tidak ada insentif 

berupa uang yang akan diberikan kepada anak bapak/ibu. Anak bapak/ibu akan 

diberikan souvenir berupa alat tulis dan snack. 
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Informasi Tambahan  

Bapak/ibu bisa menanyakan semua hal berkaitan dengan penelitian ini dengan 

menghubungi peneliti : 

Wirahadi Saputra 

083830662600 

Demikian penjelasan dari saya selaku peneliti, dengan penjelasan ini besar 

harapan saya agar bapak/ibu memberikan izin kepada anaknya untuk 

berpartisipasi dalam penelitian yang saya laksanakan. Akhir kata, saya ucapkan 

terima kasih atas kesediaan dan partisipasi bapak/ibu dalam penelitian ini. 

 

Surabaya, 28 Desember 2018 

Peneliti 

 

 

   ( Wirahadi Saputra )                        
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Lampiran 5 

INFORMED CONSENT 

( PERNYATAAN PERSETUJUAN  IKUT PENELITIAN) 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

Alamat  : 

Telah mendapatkan keterangan secara terperinci dan jelas mengenai 

penelitian yang berjudul “ pengaruh pendidikan kesehatan metode role play 

terhadap pengetahuan dan tindakan pertolongan pertama pada luka pada anak usia 

sekolah dasar di daerah rawan bencana” 

Menyatakan (bersedia/tidak bersedia*) mengizinkan anak saya, 

Nama :  

Kelas : 

Umur : 

Untuk ikut berpartisipasi sebagai responden penelitian yang dilakukan oleh 

mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Dengan syarat peneliti 

menjamin kerahasiaan identitas dan pendapat responden. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

 

 

 

Surabaya, 28 Desember 2018 

 

        Peneliti                         Wali Responden 

 

(Wirahadi Saputra)                                 (                                  ) 

Saksi 

 

           (                                 ) 
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Lampiran 6 

DATA DEMOGRAFI RESPONDEN 

 

No. Responden :   (diisi oleh peneliti) 

Hari/tgl pengisian : 

Petunjuk pengisian  

1. Isilah pertanyaan dibawah ini dengan cara memberikan tanda checklist ( √ ) 

2. Dimohon kepada responden untuk mengisi semua jawaban dengan jujur 

3. Apabila ada pertanyaan yang tidak dimengerti dimohon untuk bertanya kepada 

fasilitator 

Karakteristik responden 

1. Nama (inisial) : 

2. Kelas  :  

3. Absen  : 

4. Tgl lahir : 

5. Usia  : 

6. Jenis kelamin 

Laki-laki    

Perempuan    

7. Pendidikan ayah 

SD/Sederajat    

SMP/Sederajat   

SMA/Sederajat   

Sarjana (S1)    

Lainnya,  

sebutkan.............................. 

8. Pendidikan ibu 

SD/Sederajat    

SMP/Sederajat   

SMA/Sederajat   

Sarjana (S1)    

Lainnya,  

sebutkan.............................. 

9. Pekerjaan orang tua 

PNS     

Swasta     

Petani     

Pedagang    

Lainnya, 

Sebutkan.................................. 

10. Penghasilan orang tua/ bulan 

Dibawah (<) Rp. 1.400.000  

Diatas (>) Rp. 1.400.000  

11. Apakah anda pernah mengalami luka? 
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Ya     

Tidak     

12. Apakah yang menyebabkan anda terluka? 

Jatuh     

Terkena benda tajam/ tumpul  

Lainnya, 

Sebutkan................................. 

Sumber informasi 

13. Apakah pernah mendapatkan informasi tentang penanganan luka ? 

Pernah     

Tidak pernah     
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Lampiran 7 

KUESIONER PENGETAHUAN 

Petunjuk Pengisian Kuesioner :  

Pilih jawaban yang menurut Anda paling benar, tepat dan sesuai dengan 

cara diberikan tanda silang pada jawaban pilihan anda (X). 

1. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) adalah......  

a. Pertolongan dasar yang diberikan segera ketika kecelakaan.  

b. Pertolongan ketika ada kecelakaan  

c. Pertolongan pada seseorang yang terluka karena kecelakaan  

2. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dapat dilakukan ketika.......  

a. Seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas  

b. Seseorang yang membutuhkan pertolongan segera  

c. Seseorang yang terluka akibat jatuh  

3. Luka adalah.......  

a. Jaringan kulit yang terputus atau rusak  

b. Lecet-lecet pada tubuh  

c. Sakit pada tangan dan kaki  

4. Jaringan lunak di kulit dan pembuluh darah dibawah kulit mengalami 

kerusakan disebut........  

a. Luka iris  

b. Luka memar  

c. Luka lecet  

5. Kita harus berhati-hati ketika membantu teman yang terluka karena......  

a. Saya juga dapat terluka jika membantu  

b. Mereka berfikir saya tidak bisa membantu  

c. Pakaian saya akan kotor jika membantu  

6. Tahap dari penanganan perdarahan yang banyak pada luka terbuka adalah......  

a. Biarkan luka tetap berdarah untuk mengurangi infeksi  

b. Lakukan penekanan langsung dan tinggikan bagian yang terluka  

c. Gunakan tali untuk menghentikan aliran darah  

7. Cara agar terhindar dari kuman penyakit ketika melakukan perawatan luka 

terbuka adalah.......  

a. Segera cuci tangan setelah melakukan perawatan luka  

b. Hindari menyentuh darah secara langsung  

c. Semua benar  

8. Jenis-jenis luka adalah......  

a. Iris 

b. Lecet  

c. Semua benar  

9. Jika kamu membantu temanmu yang jatuh dari sepeda, yang pertama kali harus 

diperhatikan adalah......  

a. Sepeda  

b. Luka  

c. Lingkungan sekitar 

10. Jika kamu melihat ada batu dihalaman sekolah atau dijalan, yang kamu 

lakukan adalah....  

a. Melaporkan pada guru  

b. Memindahkan batu ketepi  
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c. Membiarkan saja  

11. Temanmu tertusuk pecahan kaca yang berukuran besar pada kakinya. Yang 

harus kamu lakukan adalah.....  

a. Membiarkan pecahan kaca tetap di kaki dan atasi perdarahan  

b. Mengeluarkan pecahan kaca dari kaki dan atasi perdarahan  

c. Mengeluarkan pecahan kaca  

12. Ketika melakukan perawatan luka, pertama kali yang dilakukan adalah......  

a. Memberi betadin  

b. Membersihkan luka  

c. Memakaikan kassa  

13. Kita melakukan perawatan luka agar......  

a. Luka cepat sembuh  

b. Tubuh kita sehat  

c. Dapat bermain lagi  

14. Alat yang digunakan untuk melakukan perawatan luka adalah.....  

a. Betadin,kassa,rivanol,plester,perban  

b. Betadin,plester,kassa  

c. Plester,rivanol,perban  

15. Kassa dan plester digunakan untuk......  

a. Mengurangi nyeri dan untuk pelindung  

b. Mengurangi perdarahan dan mengurangi nyeri  

c. Membantu mengatasi perdarahan dan mencegah infeksi  

16. Perban berfungsi untuk......  

a. Mempercepat penyembuhan  

b. Untuk menjaga posisi kassa di tempatnya  

c. Mengurangi nyeri  

17. Kassa berfungsi untuk.........  

a. Menutup luka  

b. Untuk melindungi tubuh  

c. Untuk membersihkan darah  

18. Ketika tidak ada kassa, yang dapat digunakan adalah....  

a. Baju yang dipakai  

b. Kain bersih  

c. Serbet atau lap meja  

19. Dampak yang kita rasakan jika kita terluka adalah........  

a. Sakit  

b. Tidak masuk sekolah  

c. Semua benar  

20. Tergores adalah jenis luka........  

a. Terbuka  

b. Tertutup  

c. Terbuka dan Tertutup 

21. Luka terbuka tidak dapat cepat sembuh jika.....  

a. Dibiarkan  

b. Diberi obat  

c. Tidak dirawat dengan baik dan tepat 

22. Langkah pertama ketika menangani perdarahan pada luka adalah......  

a. Tinggikan daerah yang terluka  
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b. Lakukan penekanan langsung dengan perban bersih atau steril  

c. Tambahkan perban yang tebal pada luka  

23. Kamu tiba-tiba merasa nyeri di kaki bagian kiri bawah. Kamu melihat ke 

bagian bawah sepatu kirimu dan terdapat paku yang menancap di sepatumu. 

Apakah nama jenis luka ini.......  

a. Luka gores  

b. Luka memar  

c. Luka tusuk  

24. Selain dengan air bersih, kita dapat membersihkan luka dengan....  

a. Air hangat  

b. Rivanol  

c. Kassa  

25. Luka adalah tempat masuk......  

a. Kuman  

b. Darah  

c. Keringat  

26. Luka dengan perdarahan yang banyak dapat diatasi dengan....  

a. Dibalut lalu diplester  

b. Ditekan lalu dibalut  

c. Ditekan lalu diplester  

27. Ketika disekolah, tempat mana saja yang tidak boleh dibuat bermain....  

a. Lapangan  

b. Pinggir jalan raya  

c. Taman  

28. Prinsip ketika melakukan perawatan luka adalah.....  

a. Menjaga kebersihan tangan  

b. Menjaga kondisi tubuh  

c. Menjaga pola makan  

29. Jika luka teriris pisau, apa yang kita lakukan pertama kali.......  

a. Cuci luka dengan air  

b. Beri betadin  

c. Beri hansaplast/plester  

30. Luka yang infeksi tandanya......  

a. Merah bernanah  

b. Merah segar  

c. Mengering  

31. Jika hanya luka lecet apa yang dilakukan......  

a. Diberi betadin  

b. Diberi hansaplast  

c. Dicuci dengan air besih 

32. Luka memar harus dilakukan tindakan.....  

a. Kompres es  

b. Istirahatkan  

c. Benar semua  

33. Obat yang digunakan untuk antiseptik luka adalah......  

a. Betadin  

b. Rivanol  

c. Salep luka  
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34. Perawatan luka yang tepat adalah..... 

a. Memperhatikan kebersihan ketika merawat luka  

b. Sesuai dengan prosedur perawatan luka  

c. Semuanya benar  

35. Jika kamu,teman,keluarga dan orang disekitarmu ada yang terluka apa yang 

kamu lakukan  

a. Segera membantu melakukan perawatan luka  

b. Meminta bantuan orang lain  

c. Semuanya benar 
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Lampiran 8 

 

Lembar Observasi Tindakan Pertolongan Pertama Pada Luka 

Petunjuk Pengisian :  

Beri tanda (√) pada salah satu kolom dibawah ini sesuai dengan keterangan 

No Atribut Dilakukan Tidak 

Dilakukan 

Skor 

1 Mencuci tangan sebelum merawat 

luka 

   

2 Mengatur posisi hingga terlihat jelas    

3 Membersihkan luka dengan air bersih 

yang mengalir atau cairan pembersih 

luka 

   

4 Memberikan antiseptik pada luka    

5 Menutupi luka dengan menggunakan 

kasa steril/ plester 

   

6 Mencuci tangan setelah merawat luka    

 

Sumber : Palang Merah Indonesia 2008, ‘Pertolongan Pertama Palang Merah 

Remaja Tingkat Mula’, Jakarta. 
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Lampiran 9 

SATUAN ACARA KEGIATAAN (I) 

 

Tempat  : SDN 2 Penimbung 

Sasaran : Kelas 4, 5 dan 6 

Hari/tanggal : disesuaikan 

Topik  : Pertolongan pertama pada luka 

Waktu  : ± 60 Menit 

 

1. Tujuan Instruksional Umum 

Setelah mendapatkan pendidikan kesehatan metode role play selama 60 menit, 

peserta dapat mengetahui, memahami dan mempraktikan prosedur pertolongan 

pertama pada luka 

2. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah mendapatkan pendidikan kesehatan diharapkan peserta dapat 

menerapkan prosedur pertolongan pertama pada luka secara mandiri 

3. Metode 

Metode role play 

4. Kegiatan 

No Tahap dan 

waktu 

Kegiatan fasilitator Kegiatan responden 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Pendahuluan 

 5 menit 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan inti 

45 menit 

Pembukaan : 

1.  Mengucapkan salam 

2. Mengingatkan kontrak 

pembelajaran 

 

3. Menyampaikan tujuan 

dari pendidikan kesehatan 

role play 

Pelaksanaan : 

1. Menyiapkan setting/latar 

2. Tiap kelompok melakukan 

role play yang berjudul 

“Pertolongan pertama” 

sesuai dengan naskah dan 

peran 

 

1. Menjawab salam 

2. Mendengarkan 

kkontrak 

pembelajaran 

3. Mendengarkan tujuan 

dari pendidikan 

kesehatan role play 

 

1. Fasilitator 

menyiapkan 

setting/latar 

2. Kelompok melakukan 

role play sesuai 

peran/akting 

3 Penutup 1. Penyampaian kesimpulan 1. Responden 
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10 menit oleh peneliti 

2. Menutup dan 

mengucapkan salam 

mendengarkan 

2. Responden menjawab 

salam 

 

5. Evaluasi  

a. Evaluasi struktur : 

1) Penyelenggaraan pendidikan kesehatan metode role play dilakukan di 

SDN 2 Penimbung 

2) Semua responden hadir dalam kegiatan penddikan kesehatan 

b. Evaluasi proses : 

1) Responden antusias selama dilakukan pendidikan kesehatan metode 

role play 

2) Responden aktif dalam mengikuti pendidikan kesehatan metode role 

play 

c. Evaluasi hasil : 

1) Kegiatan pendidikan kesehatan role play berjalan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai 
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SATUAN ACARA KEGIATAAN (II) 

 

Tempat  : SDN 2 Penimbung 

Sasaran : Kelas 4, 5 dan 6 

Hari/tanggal : disesuaikan 

Topik  : Pertolongan pertama pada luka 

Waktu  : ± 60 Menit 

 

1. Tujuan Instruksional Umum 

Setelah mendapatkan pendidikan kesehatan metode role play selama 60 menit, 

peserta dapat mengetahui, memahami dan mempraktikan prosedur pertolongan 

pertama pada luka. 

2. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah mendapatkan pendidikan kesehatan diharapkan peserta dapat 

menerapkan prosedur pertolongan pertama pada luka secara mandiri 

3. Metode 

Metode role play 

4. Kegiatan 

No Tahap dan 

waktu 

Kegiatan fasilitator Kegiatan responden 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Pendahuluan 

 5 menit 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan inti 

45 menit 

Pembukaan : 

1.  Mengucapkan salam 

2. Mengingatkan kontrak 

pembelajaran 

 

3. Menyampaikan tujuan 

dari pendidikan kesehatan 

role play 

Pelaksanaan : 

1. Menyiapkan setting/latar 

2. Tiap kelompok melakukan 

role play yang berjudul 

“Apa itu luka” sesuai 

dengan naskah dan peran 

 

1. Menjawab salam 

2. Mendengarkan 

kkontrak 

pembelajaran 

3. Mendengarkan tujuan 

dari pendidikan 

kesehatan role play 

 

1. Fasilitaor menyiapkan 

setting/latar 

2. Kelompok melakukan 

role play sesuai 

peran/akting 

3 Penutup 

10 menit 

1. Penyampaian kesimpulan 

oleh peneliti 

1. Responden 

mendengarkan 
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2. Menutup dan 

mengucapkan salam 

2. Responden menjawab 

salam 

 

5. Evaluasi  

a. Evaluasi struktur : 

1) Penyelenggaraan pendidikan kesehatan metode role play dilakukan di 

SDN 2 Penimbung 

2) Semua responden hadir dalam kegiatan penddikan kesehatan 

b. Evaluasi proses : 

1) Responden antusias selama dilakukan pendidikan kesehatan metode 

role play 

2) Responden aktif dalam mengikuti pendidikan kesehatan metode role 

play 

c. Evaluasi hasil : 

1) Kegiatan pendidikan kesehatan role play berjalan sesuai dengan tujuan 

yang ingi dicapai 
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SATUAN ACARA KEGIATAAN (III) 

 

Tempat  : SDN 2 Penimbung 

Sasaran : Kelas 4, 5 dan 6 

Hari/tanggal : disesuaikan 

Topik  : Pertolongan pertama pada luka 

Waktu  : ± 60 Menit 

 

1. Tujuan Instruksional Umum 

Setelah mendapatkan pendidikan kesehatan metode role play selama 60 menit, 

peserta dapat mengetahui, memahami dan mempraktikan prosedur pertolongan 

pertama pada luka. 

2. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah mendapatkan pendidikan kesehatan diharapkan peserta dapat 

menerapkan prosedur pertolongan pertama pada  luka secara mandiri 

3. Metode 

Metode role play 

4. Alat dan Bahan 

Alat : 

a. Pembalut kassa 

b. Plester  

c. Kassa steril 

d. Gunting 

Bahan : 

a. Air bersih 

b. Povidone iodine 

c. Rivanol atau cairan pembersih luka 

5. Kegiatan 

No Tahap dan 

waktu 

Kegiatan fasilitator Kegiatan responden 

1 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

 5 menit 

 

 

 

 

 

Pembukaan : 

1.  Mengucapkan salam 

2. Mengingatkan kontrak 

pembelajaran 

 

3. Menyampaikan tujuan 

dari pendidikan kesehatan 

 

1. Menjawab salam 

2. Mendengarkan 

kkontrak 

pembelajaran 

3. Mendengarkan tujuan 

dari pendidikan 
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2 

 

Kegiatan inti 

45 menit 

role play 

Pelaksanaan : 

1. Menyiapkan setting/latar 

2. Tiap kelompok melakukan 

role play yang berjudul 

“Merawat luka” sesuai 

dengan naskah dan peran 

kesehatan role play 

 

1. Fasilitaor menyiapkan 

setting/latar 

2. Kelompok melakukan 

role play sesuai 

peran/akting 

3 Penutup 

10 menit 

1. Penyampaian kesimpulan 

oleh peneliti 

2. Menutup dan 

mengucapkan salam 

1. Responden 

mendengarkan 

2. Responden menjawab 

salam 

 

6. Evaluasi  

a. Evaluasi struktur : 

1) Penyelenggaraan pendidikan kesehatan metode role play dilakukan di 

SDN 2 Penimbung 

2) Semua responden hadir dalam kegiatan penddikan kesehatan 

b. Evaluasi proses : 

1) Responden antusias selama dilakukan pendidikan kesehatan metode 

role play 

2) Responden aktif dalam mengikuti pendidikan kesehatan metode role 

play 

c. Evaluasi hasil : 

1) Kegiatan pendidikan kesehatan role play berjalan sesuai dengan tujuan 

yang ingi dicapai 
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Lampiran 10 

NASKAH ROLE PLAY (I) 

“Pertolongan pertama” 

 

PEMERAN  

Peneliti : berperan  sebagai sutradara yang mengatur jalannya cerita 

Responden : berperan sebagai siswa yang sedang melakukan diskusi 

bersama 

Seorang perawat Poskesdes (posko kesehatn desa) desa Penimbung 

diminta oleh kepala sekolah untuk mengajari anak SDN 2 Penimbung yaitu kelas 

4, 5 dan 6 yang digabungkan jadi satu kelas mengenai penanganan pada luka 

terbuka. Petugas UKS memberikan pendidikan kesehatan mengenai dasar-dasar 

pertolongan pertama. 

Setelah perawat poskesdes selesai memberikan pelajaran, perawat pun 

mengakhiri pertemuan dengan salam. Pelajaran pun dilanjutkan untuk mata 

pelajaran selanjutnya sesuai dengan jadwal pelajaran. Tapi siswa diberitahu oleh 

wali kelas bahwa guru-guru tidak bisa mengisi jam pelajaran dikarenakan sedang 

ada rapat dikantor kepala sekolah. Akhirnya salah satu siswa mempunya inisiatif 

untuk berdiskusi mengenai materi dasar-dasar pertolongan pertama yang telah 

diajarkan oleh pak perawat poskesdes. 

Responden 1 : teman-teman ayo kita diskusi pelajaran yang diberikan oleh pak 

guru kita tadi, daripada main-main aja karena jam pelajaran 

kosong, agar  kita jadi orang yang pintar teman-teman.. 

Responden lain : ayok setuju setuju-setuju....(menjawab serentak) 

Responden 2 : tadi pak guru ajarin kita tentang apa ya ? hehehe (sambil tertawa).. 

Responden 3 : tadi itu pak guru ajarin  kita tentang P3K ! Kamu sih main aja tadi 

dibelakang... 

Responden 2 : becanda kok..hehe (sambil tertawa)..P3K itu kepanjangan dari 

pertolongan pertama pada kecelakaan kan ? inget kok saya.. 

Responden 3 : iya bener...Pertolongan pertama itu harus segera diberikan kepada 

orang yang kecelakaan atau orang yang sakit, cedera atau luka... 



108 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI               PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN...  WIRAHADI SAPUTRA 
 

Responden 4 : ooww iya tadi pak guru jelasin pertolongan pertama itu penting 

agar mencegah kematian, mencegah cacat, dan mempercepat 

penyembuhan pada korban yang mengalami kecelakaan, sakit, 

cedera, atau luka.. 

Responden 5 : tapi temen-temen harus inget yaaa, kalau kita mau menolong 

korban kecelakaan, jangan sampai kita membahayakan diri kita 

sendiri... 

Responden 6 : selain itu juga kita harus minta bantuan kepada yang lebih ahli 

seperti pak guru dan orang tua kita.. 

Responden 1 :  yang penting juga teman-teman,..dalam memberikan pertolongan 

itu harus sesuai dengan keadaan korban..kalo lukanya parah kita 

harus lapor guru atau orang tua kita agar segera dibawa kerumah 

sakit... 

Responden 2 : tadi pak guru juga menjelaskan, pada saat memberikan pertolongan 

jangan lupa untuk memakai alat pelindung diri seperti sarung 

tangan dan masker, agar kita tidak tertular penyakit teman-

teman... 

Responden 6 : kalo ada jam pelajaran kosong lebih baik kita pakai buat diskusi 

biar kita pintar teman-teman daripada dipakai main-main... 

Responden lain : setuju-setuju....(menjawab serentak) 

 

Selesai 
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NASKAH ROLE PLAY (II) 

“Apa itu luka” 

 

PEMERAN  

Peneliti : berperan  sebagai sutradara yang mengatur jalannya cerita 

Responden : berperan sebagai siswa yang sedang melakukan diskusi 

bersama 

Seorang perawat Poskesdes (posko kesehatn desa) desa Penimbung 

diminta oleh kepala sekolah untuk mengajari anak SDN 2 Penimbung yaitu kelas 

4, 5 dan 6 yang digabungkan jadi satu kelas mengenai penanganan pada luka 

terbuka. Petugas UKS memberikan pendidikan kesehatan mengenai definisi luka 

dan jenis luka. 

Setelah perawat poskesdes selesai memberikan pelajaran, perawat pun 

mengakhiri pertemuan dengan salam. Pelajaran pun dilanjutkan untuk mata 

pelajaran selanjutnya sesuai dengan jadwal pelajaran. Tapi siswa diberitahu oleh 

wali kelas bahwa guru-guru tidak bisa mengisi jam pelajaran dikarenakan sedang 

ada rapat dikantor kepala sekolah. Akhirnya salah satu siswa mempunya inisiatif 

untuk mengajak teman-temannya berdiskusi mengenai materi definisi dan jenis 

luka yang diajarkan oleh pak perawat poskesdes. 

Responden 1 : teman-teman ayo kita diskusi pelajaran yang diberikan oleh pak 

guru kita tadi, daripada main-main aja karena jam pelajaran 

kosong, agar  kita jadi orang yang pintar teman-teman.. 

Responden lain : ayok setuju setuju-setuju....(menjawab serentak) 

Responden 2 : temen-temen ada yang ingat luka itu apa tadi dijelasin pak guru  ? 

hmmm aku lupa-lupa ingat.. 

Responden 3 : aku ingat, kalo ga salah..eemm luka adalah jaringan kulit yang 

terputus atau rusak.. 

Responden 4 : tadi pak guru jelasin luka itu ada 2, luka terbuka dan luka  tertutup.. 

Responden 5 : bener banget...luka terbuka itu contohnya  luka lecet, luka iris, luka 

tusuk, dan luka sobek.. 
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Responden 6 :  kalau luka tertutup itu contohnya luka memar, misalkan kalau kaki 

kita kena batu saat bermain trus jadi hitam dan bengkak..itu luka 

memar teman-teman.. 

Responden 1 : kalau luka lecet biasanya karna jatuh saat berlari,  luka iris 

misalkan terkena pisau, luka tusuk misalkan tertusuk jarum atau 

pisau... 

Responden 2 : ow iya aku inget kalau luka sobek misalkan kaki tersandung batu 

tajam saat main bola terus kulitnya jadi sobek dan berdarah... 

Responden 4 : kalau diskusi seperti ini kita jadi mudah mengingat ! bener kan 

teman-teman? 

Responden : setuju-setuju..(menjawab serentak) 

 

Selesai 
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NASKAH ROLE PLAY (III) 

“Merawat luka” 

 

PEMERAN  

Peneliti : berperan  sebagai petugas UKS 

Responden : berperan sebagai siswa yang sedang melakukan diskusi 

bersama 

Seorang perawat Poskesdes (posko kesehatn desa) desa Penimbung 

diminta oleh kepala sekolah untuk mengajari anak SDN 2 Penimbung yaitu kelas 

4, 5 dan 6 yang digabungkan jadi satu kelas mengenai penanganan pada luka 

terbuka. Petugas UKS memberikan pendidikan kesehatan mengenai tujuan 

perawatan luka dan prosedur perawatan luka. 

Setelah perawat poskesdes selesai memberikan pelajaran tentang 

penanganan luka terbuka. Perawat pun mengakhiri pertemuan dengan salam. 

Siswa-siswa istirahat untuk jajan dan bermain. Pada saat bermain salah satu siswa 

terjatuh dan mengalami luka lecet dan sedikit berdarah pada lutut kaki sebelah 

kanan. dan disana mendapatkan perawatan luka oleh petugas UKS. 

Responden 1: aduuhh sakit...aduuhhhh (sambil memegang lutut).. 

Responden 2 : kamu kenapa ? 

Responden 1: tadi saya lari terus terpeleset gara-gara ada batu-batu kecil tadi 

disitu (sambil menunjuk)... 

Responden 3 : lututnya berdarah itu..(sambil menunjuk).. 

Responden 4 : ya udah ayok kita bawa ke UKS.. 

Responden 5 : iya biar dirawat nanti lukanya.. 

Responden 6 : ayo kita bawa.. 

Siswa pun membawa temannya yang mengalami luka ke ruangan UKS.. 

Tookk tooookk tokkk (suara ketukan pintu oleh siswa).. 

Responden 6 : permisi pak ini ada temen kami jatuh tadi dilapangan, lututnya 

luka.. 

Petugas UKS : silahkan tiduran diatas tempat tidur ya, saya siapkan peralatan 

rawat lukanya dulu.. 
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Setelah peralatan perawatan luka selesai disiapkan, petugas UKS pun melakukan 

perawatan luka sambil menjelaskan kepada siswa-siswa langkah-langkah dalam 

melakukan perawatan luka dan alat bahan apa saja yang digunakan dalam 

merawat luka. 

Petugas UKS : adik-adik perhatikan kakak ya biar kalian tau cara merawat luka 

agar  suatu saat kalau kalian mengalami luka, kalian bisa rawat 

luka sendiri yaa.. 

Setelah perawatan luka selesai dilakukan salah satu siswa pun bertanya.. 

Responden 3 : pak mau tanya, apa tujuan dilakukan perawatan luka ? 

Petugas UKS: 1. Membersihkan luka dari benda asing  

2. Mencegah timbulnya infeksi dari masuknya kuman dan bakteri  

3. Mencegah luka lebih parah  

4. Mempercepat penyembuhan  

5. Meningkatkan kenyamanan 

Responden 4 : bagaimana kalau lukanya banyak mengeluarkan darah ? 

Petugas UKS : tekan langsung pada tempat darah keluar menggunakan kassa atau 

kain bersih.. 

Responden 5 : kalau luka memar bagaimana caranya merawatnya pak ? 

Petugas UKS : bisa dikompres dengan es atau air dingin agar sakitnya berkurang.. 

Siswa pun disuruh mempraktikan cara perawatan luka secara berpasangan dan 

bergantian sambil di pandu dan diarahkan oleh petugas UKS. 

Setelah itu, siswa-siswa kembali ke kelas untuk melanjutkan jam pelajaran 

berikutnya. 

Responden : trimakasih pak, kami balik kekelas dulu (menjawab serentak)... 

Petugas UKS : iya sama-sama adik-adik. Terus belajar ya biar jadi orang pintar.. 

Responden : siap pak (menjawab serentak)... 

 

Selesai 
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Lampiran 11 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

A. Dasar-dasar pertolongan pertama 

Pertolongan pertama atau disingkat PP adalah pertolongan awal dengan cepat 

yang kita berikan pada orang yang sakkit atau cidera atau kecelakaan sebelum 

orang tersebut dibawa ketempat rujukan (puskesmas atau rumah sakit terdekat). 

B. Mengapa pertolongan pertama itu penting ? 

1. Menyelamatkan jiwa penderita agar tidak meninggal ditempat,  

2. Mencegah cacat, misalnya luka yang membekas 

3. Memberikan rasa nyaman dan mempercepat proses penyembuhan. 

C. Kewajiban penolong pertama 

1. Jangan sampai membahayakan diri sendiri dan orang lain 

2. Meminta bantuan kepada yang lebih ahli 

3. Memberi pertolongan yang sesuai dengan keadaan korban 

D. Definisi luka 

merupakan bagian dari cedera yang terjadi akibat suatu kecelakaan, baik ringan 

maupun berat. Luka adalah terputusnya keutuhan jaringan lunak baik diluar 

maupun didalam tubuh (PMI, 2009).  

E. Jenis luka  

Jenis luka Menurut Palang Merah Indonesia (2009)  

1. Luka terbuka : Cedera jaringan lunak yang disertai kerusakan atau 

terputusnya jaringan kulit atau selaput lendir. Luka terbuka dibagi menjadi 

beberapa jenis yaitu :  

a) Luka lecet : terjadi akibat kulit bergesekan dengan benda lain yang biasanya 

dengan benda yang tidak tajam, sehingga permukaan kulit terkelupas dan 

nampak titik-titik perdarahan.  

b) Luka iris atau insisi : terjadi karena teriris oleh benda yang tajam,seperti 

pisau, gunting atau pecahan gelas. 

c) Luka tusuk : terjadi akibat adanya benda tajam, seperti peluru, jarum, kaca 

atau pisau menusuk kedalam kulit dengan diameter yang kecil.  
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d) Luka Sobek : Luka sobek terjadi akibat kulit dan sedikit lapisan dibawah 

kulit terkelupas. Mungkin masih menempel atau bahkan hilang sama sekali. 

2. Luka tertutup : Cedera jaringan lunak tanpa disertai kerusakan kulit. Luka ini 

dapat berupada cedera ringan hanya dibawah permukaan kulit sampai berat, 

yaitu kerusakan alat-alat dalam tubuh. Jenis luka tertutup yaitu:  

a) Luka memar : terjadi akibat benturan oleh suatu tekanan dan 

dikarakteristikkan oleh cedera pada jaringan lunak, perdarahan dibawah kulit. 

Pada daerah luka umunya terjadi nyeri, bengkak dan jaringan akan mengalami 

perubahan warna. 

F. Tujuan Perawatan Luka  

1. Membersihkan luka dari benda asing  

2. Mencegah timbulnya infeksi dari masuknya kuman dan bakteri  

3. Mencegah luka lebih parah  

4. Mempercepat penyembuhan  

5. Meningkatkan kenyamanan 

G. Prosedur perawatan luka  

Prosedur perawatan luka yang dapat dilakukan ketika terjadi cedera jatuh 

disekolah menurut PMI (2008) adalah sebagai berikut : 

1. Mencuci tangan sebelum merawat luka 

2. Mengatur posisi hingga luka terlihat jelas.  

3. Bersihkan luka dengan air bersih yang mengalir atau cairan pembersih luka.  

4. Memberikan antiseptic pada luka untuk mencegah infeksi  

5. Tutup luka dengan kasa steril/plester  

6. Mencuci tangan setelah merawat luka 

H. Perawatan luka lainnya  

Menurut PMI (2008) beberapa penanganan berbagai jenis perlukaan yang lain 

adalah sebagai berikut :  

1. Perdarahan Perdarahan luar;  

a) Tekan langsung pada tempat darah keluar dengan jari/kain.  

b) Tinggikan lengan atau kaki.  

c) Istirahatkan area yang mengalami perdarahan.  
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2. Luka Memar karena terbentur benda keras hingga jaringan bawah kulit, 

penanganan :  

a) Bersihkan luka dengan air,  

b) istirahatkan bagian yang memar,  

c) Kompres menggunakan es atau air dingin untuk mengurangi bengkak dan 

rasa sakit,  

d) Angkatlah bagian yang memar (jika memungkinkan) lebih tinggi dari 

jantung untuk mengurangi aliran darah di tempat tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : 
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