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RINGKASAN  

 

 

Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) adalah teknik menyelamatkan penderita 

gawat darurat yang mengalami henti jantung. Basic Life Support (BLS) merupakan 

salah satu bagian dari Cardiopulmonary Resuscitation (CPR). BLS sendiri memiliki 

arti tindakan dasar penyelamatan awal kondisi korban yang mengancam jiwa ; 

komponen – komponen BLS terdiri dari membebaskan jalan nafas (airway), 

memberikan bantuan nafas (breathing), dan melakukan pijat jantung (Circulation). 

BLS merupakan suatu tindakan dasar yang sangat dibutuhkan khususnya bagi calon 

tenaga medis. Jika siapa saja bisa melakukan BLS, mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Airlangga diharapkan dapat lebih menguasai BLS dibandingkan 

masyarakat awam, karena BLS merupakan suatu tindakan dasar yang sangat 

dibutuhkan khususnya bagi pasien yang ada dalam kondisi gawat darurat. Salah satu 

hal terpenting yang ada pada CPR adalah BLS. Pengetahuan mengenai CPR  inilah 

yang mendasari tuntutan agar semua calon tenaga medis  atau mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya mengerti, memahami dan mampu 

melakukan BLS sebagai tindakan pertolongan awal. Sebelumnya mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga telah dibekali materi dan praktek mengenai BLS 

saat semester tiga dalam mata pelajaran GELS (General Emergency Life Support), 

sehingga diharap setelah mendapatkan materi tersebut mahasiswa dapat memahami 

dan mampu untuk menerapkannya di kehidupan sehari – hari. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan pemahaman pengetahuan CPR terhadap kesiapan 

melakukan BLS pada mahasiswa fakultas kedokteran universitas airlangga Prodi 

Kedokteran angkatan 2015 

Penelitian ini adalah non eksperimetal menggunakan rancangan penelitian studi 

analitik statistik deskriptif dan statistik analisis. Sampel penelitian ini adalah 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Prodi Kedokteran Universitas Airlangga angkatan 

2015 dan diambil dengan metode probability sampling, dengan teknik simple random 

sampling. Pengambilan data dilaksanakan dengan menggunakan pembagian kuesioner 

kepada 100 responden. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah bulan Februari 2019. 

Hasil penelitian ini kemudian dianalisis dengan SPSS menggunakan uji Spearman.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman tentang CPR 

terbanyak ada pada kategori baik sebesar 56 orang (56%), sedangkan cukup dan 

kurang sama yaitu sebesar 22 orang (22%). Sedangkan kesiapan dalam melakukan 

BLS sebanyak 55 orang (55%) masuk dalam kategori cukup, 41 orang (41%) 

memiliki kesiapan yang baik, dan 4 orang (4%) memiliki kesiapan yang kurang. 

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan uji Spearman dapat diketahui bahwa 

terdapat hubungan antara tingkat pemahaman CPR dan kesiapan melakukan BLS 

pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Prodi Kedokteran 

angkatan 2015. 
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HUBUNGAN PEMAHAMAN CARDIOPULMONARY RESUSCITATION 

TERHADAP KESIAPAN UNTUK MELAKUKAN BASIC LIFE SUPPORT 

PADA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS 

AIRLANGGA ANGKATAN 2015 

 

 

ABSTRAK : Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) adalah teknik menyelamatkan 

penderita gawat darurat yang mengalami henti jantung. Basic Life Support (BLS) 

adalah tindakan awal untuk menyelamatkan kondisi yang mengancam jiwa. BLS 

merupakan salah satu komponen terpenting yang ada pada CPR. BLS sangat 

menentukan nasib korban yang mengancam jiwa selanjutnya. Sebagai calon tenaga 

medis sudah seharusnya memahami BLS dan siap untuk menerapkannya di kehidupan 

sehari – hari. 

TUJUAN : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

pemahaman CPR terhadap kesiapan melakukan BLS pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga angkatan 2015. 

METODE : Penelitian ini adalah non eksperimetal menggunakan rancangan 

penelitian studi statistik analitik dan deskriptif. Sampel penelitian ini adalah 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Prodi Kedokteran Universitas Airlangga angkatan 

2015 dan diambil dengan metode probability sampling, dengan teknik simple random 

sampling. Pengambilan data dilaksanakan denggan membagikan kuesioner kepada 

100 orang responden. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah bulan Februari 2019. 

Hasil penelitian ini dianalisis dengan SPSS menggunakan uji Spearman. 

HASIL : Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman CPR terbanyak 

dalam kategori baik sebesar 56 orang (56%), sedang kesiapan dalam melakukan BLS 

terbanyak ada pada cukup sebanyak 55 orang (55%). Berdasarkan hasil uji statistik 

menggunakan uji Spearman dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara tingkat 

pemahaman CPR dan kesiapan melakukan BLS pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Airlangga angkatan 2015. 

KESIMPULAN : Terdapat hubungan antara pemahaman CPR terhadap kesiapan 

untuk melakukan BLS pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 

angkatan 2015. 

 

Kata Kunci : Basic Life Support (BLS), Cardiopulmonary Resuscitation (CPR), 

Pemahaman, Kesiapan.  
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RELATIONSHIP OF CARDIOPULMONARY RESUSCITATION 

UNDERSTANDING ON READINESS TO DO BASIC LIFE SUPPORT IN 

STUDENTS OF MEDICAL FACULTY OF AIRLANGGA UNIVERSITY 

2015 GENERATION 

 

 

Background: Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) is an emergency lifesaving 

procedure performed when the heart stops beating. Basic Life Support (BLS) is the 

initial action to save life-saving conditions. BLS is one of the most important 

components in CPR. BLS greatly determines the fate of the next life-threatening 

victim. As a prospective medical personnel, they are understand the theory, are ready 

to determine the BLS and are ready to apply it in their daily lives.  

Purpose: The aim of this study was to study the relationship of understanding CPR to 

readiness to do BLS for students of the medical faculty at the 2015 class of medical 

education study program, Universitas Airlangga.  

Methods: This research is non-experimental using the design of analytic and 

descriptive statistics. The sample of this study was the students of the Faculty of 

Medicine, the medical study program class of 2015, Universitas Airlangga and was 

taken by probability sampling method, with a simple random sampling technique. 

Data retrieval was carried out using giving a questionnaire to 100 respondents. The 

time for conducting this study is February 2019. The results of this study were then 

analyzed by SPSS using the Spearman test. 

Results: The results of the research showed that the level of understanding of CPR 

the most are in the good category with 56 people (56%), while the readiness in to do 

BLS was mostly in the moderate category with 55 people (55%). Based on the results 

of statistical tests using the Spearman test, there is a relationship between the level of 

understanding of CPR and the readiness to do BLS in students of the Faculty of 

Medicine, 2015 medical education study program, Universitas Airlangga.  

Conclusion : There is relationship between the level of understanding of CPR and the 

readiness to do BLS in students of the Faculty of Medicine, 2015 medical education 

study program, Universitas Airlangga. 

 

Keywords: Basic Life Support (BLS), Cardiopulmonary Resuscitation (CPR), 

Understanding, Readiness 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Basic Life Support (BLS) merupakan pertolongan pertama yang harus 

dilakukan untuk menyelamatkan pasien dalam keadaan gawat darurat dan 

mengancam jiwa (Guyton dan Hall, 2008). BLS merupakan tindakan yang bisa 

dilakukan sebelum mendapat pertolongan lanjutan dari tenaga medis ahli dengan 

menggunakan bantuan alat atau yang biasa disebut Advance Life Support (ALS). 

BLS dilakukan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan dengan segera, 

serta harus dilakukan secara cepat dan tepat karena akan menentukan kualitas 

hidup pasien setelahnya. Oleh karena itu, siapapun yang berada di dekat pasien, 

orang awam sekalipun diharapkan dapat melakukan BLS sebagai upaya 

pertolongan pertama bagi pasien yang ada dalam kondisi gawat darurat (Buku 

PPGD RSUD Dr. Soetomo – FK UNAIR, 2015). Jika siapa saja bisa melakukan 

BLS, Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga diharapkan dapat 

lebih menguasai BLS dibandingkan masyarakat awam karena BLS merupakan 

suatu tindakan dasar yang sangat dibutuhkan khususnya bagi calon tenaga medis.  

BLS sendiri dapat disingkat menjadi ABC (airway, breathing, circulation), 

airway artinya membebaskan jalan nafas, breathing atau memberikan nafas 

buatan, dan circulation atau pijat jantung. Tujuan utama dari BLS adalah 

memberikan oksigenasi darurat secara efektif pada organ vital seperti otak dan 

jantung melalui sirkulasi dan ventilasi buatan, hingga organ vital tersebut kembali 

normal dan dapat menyediakan oksigen bagi seluruh tubuh (AHA, 2010).
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Cardiac arrest atau henti jantung adalah hilangnya fungsi dari jantung 

secara tiba-tiba atau mendadak, baik pada orang yang telah didiagnosa dengan 

penyakit jantung maupun tidak (American Heart Association, 2010 – 2015). 

Keadaan tersebut dapat terjadi saat korban mengalami serangan jantung (heart 

attack), tenggelam, tersengat arus listrik, keracunan, kecelakaan, dan lain 

sebagainya. Menurut World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa 

serangan jantung masih menjadi pembunuh manusia nomor satu dinegara maju 

dan berkembang dengan menyumbang 60 persen dari seluruh kematian. Tanda 

henti jantung menurut guidelines  American Heart Association 2015 yaitu tidak 

ada reaksi yang dari pasien, terdapat henti nafas atau nafas tersengal, dan tidak 

ada denyut yang terasa dalam waktu 5 detik. Jika ketiga tanda tersebut ditemukan 

maka segera lakukan pijat jantung / resusitasi jantung paru / cardiopulmonary 

resuscitation (CPR) sebanyak 30 kali dan 2 kali nafas buatan, serta raba nadi 

karotis untuk menghidupi otak, karena otak merupakan salah organ vital yang 

paling rentan terhadap kekurangan oksigen. Otak hanya dapat bertahan jika ada 

asupan glukosa atau oksigen yang masuk ke dalam sehingga otak tergolong organ 

yang rentan mengalami kerusakan. Jika dalam kurung waktu 5 menit tidak ada 

sirkulasi dalam otak, maka otak akan mati secara permanen. Kematian otak 

menandakan kematian pasien, oleh karena itu terdapat golden period pada pasien 

henti nafas dan henti jantung yaitu 6 – 10 menit (Sawiji, 2018). Oleh karena itu 

siapapun yang ada di dekat pasien diharapkan dapat melakukan pijat jantung 

setelah mendapatkan tanda henti jantung dan henti nafas pada pasien.  
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Pijat jantung / Circulation harus dilakukan dengan cepat dan tepat kurang 

dari lima menit sebelum sel otak banyak yang mati dan kematian otak akan 

bersifat menetap, karena kurangnya asupan oksigen ke otak. BLS harus tetap 

dilakukan sampai ada pihak medis yang datang untuk menolong. Kelangsungan 

hidup pasien akan ditentukan melalui kualitas resusitasi kardiopulmoner. Kualitas 

resusitasi kardiopulmoner yang baik yaitu dapat melakukan kompresi dada untuk 

menghasilkan perfusi terbaik saat terjadi serangan jantung, untuk itu kompresi 

dada harus cukup dalam, dilakukan pada tingkat yang tepat, dan dilakukan 

dengan pelepasan lengkap antara kompresi dan jeda minimal dalam melakukan 

kompresi (Jantti, 2010). 

BLS dianggap sebagai keterampilan yang mendasar bagi tenaga kesehatan 

untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 

(Parajulee & Selvaraj, 2011). Keterampilan BLS sangat penting karena diajarkan 

teknik dasar penyelamatan korban dari berbagai kecelakaan atau musibah sehari- 

hari yang banyak dijumpai (Fajarwati, dalam Hasanah, 2015). Oleh karena itu, 

setiap tenaga kesehatan khususnya mahasiswa kedokteran wajib menguasai dan 

siap untuk melakukan BLS dimanapun dan kapanpun, baik itu didalam rumah 

sakit maupun di luar rumah sakit (Keenan, Lamacraft & joubert, 2009).  

Dengan demikian tenaga kesehatan diharapkan menjadi ujung tombak 

untuk peningkatan derajat kesehatan sebaiknya meningkatkan pengetahuan untuk 

meningkatkan perilaku dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang yaitu tingkat pengetahuan dan 

pemahaman. Pengetahuan adalah hasil tahu, dan terjadi setelah seseorang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (melihat dan 
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mendengar). Pengetahuan juga sangat erat dengan pendidikan, sebab pengetahuan 

didapat baik melalui pendidikan formal maupun informal (Notoatmodjo, 2010). 

Pemahaman adalah kemampuan sesorang untuk mengerti atau memahami sesuatu 

setelah sesuatu itu diketahui dan diingat (Sudijono, 2009). Setelah tenaga 

kesehatan mengetahui dan memahami ilmu yang mereka dapatkan diharapkan 

dapat mengimplementasikan ilmu yang mereka dapat dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga dapat berdampak bagi masyarakat luas. Upaya peningkatan pengetahuan 

dan pemahaman hendaknya dilakukan saat masih duduk di bangku mahasiswa 

sehingga nantinya akan lebih mudah dalam pengaplikasian saat terjun ke 

kehidupan nyata yaitu saat menjadi dokter.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan pemahaman mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Airlangga Prodi Kedokteran angkatan 2015 terhadap Cardiopulmonary 

Resuscitation (CPR) dan kesiapan dalam melakukan Basic Life Support (BLS) 

terhadap pasien gawat darurat yang mengalami henti jantung baik di dalam rumah 

sakit maupun di luar rumah sakit. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, rumusan masalah 

yang dapat diambil adalah bagaimana hubungan pemahaman pengetahuan CPR 

terhadap kesiapan untuk melakukan BLS pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Airlangga Prodi Kedokteran angkatan 2015? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

pemahaman pengetahuan CPR terhadap kesiapan melakukan BLS pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Prodi 

Kedokteran angkatan 2015. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Untuk mengetahui pemahaman pengetahuan mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga Prodi Kedokteran angkatan 

2015 mengenai CPR yang di fokuskan dalam hal BLS. 

2. Untuk mengetahui kesiapan mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Airlangga Prodi Kedokteran angkatan 2015 untuk 

melakukan BLS. 

3. Untuk mengetahui hubungan pemahaman Cardiopulmonary 

Resuscitation terhadap kesiapan untuk melakukan Basic Life 

Support pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Airlangga angkatan 2015.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademis  

Memberikan informasi mengenai hubungan pemahaman  

Cardiopulmonary Resuscitation terhadap kesiapan untuk melakukan 

Basic Life Support pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Airlangga Prodi Kedokteran angkatan 2015.  
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1.4.2 Manfaat praktis  

1. Mendapatkan data mengenai kesiapan mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga Prodi Kedokteran tahun 2015 

dalam melakukan BLS serta pemahaman terhadap CPR. 

2. Dapat mengevaluasi dan menentukan kebijakan mengenai 

pembelajaran BLS pada mahasiswa kedokteran lebih lanjut setelah 

mengetahui hasil dari hubungan pemahaman Basic Life Support 

terhadap kesiapan dalam melakukannya.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Basic Life Support  

Basic Life Support – BLS / BHD (Bantuan Hidup Dasar) merupakan salah 

satu rangkaian tindakan medis untuk menyelamatkan korban yang terancam 

jiwanya dan membutuhkan pertolongan dengan cepat, cermat dan tepat; BLS 

terdiri dari tindakan membebaskan jalan nafas atau airway, memberikan bantuan 

nafas atau breathing dan dilakukan pijat jantung atau circulation, apabila di 

perlukan. BLS merupakan salah satu bagian dari ilmu Resusitasi Kardiopulmoner 

(RKP) atau Resusitasi Jantung Paru Otak (RJPO). Cardiopulmonary 

Resuscitation (CPR) dapat dibagi menjadi tiga Basic Life Support (BLS), 

Advance Life Support (ALS) dan Prolong Life Support yang biasa dilakukan di 

ICU (Intensive Care Unit) (AHA, 2015).  

Kondisi gawat darurat dan mengancam jiwa dapat terjadi kapan saja, 

dimana saja, dan mengenai siapa saja, oleh karena itu diharapkan semua orang 

yang berada di dekat korban sekalipun orang awam diharapkan dapat melakukan 

BLS untuk langkah awal penyelamatan jiwa yang sedang terancam. Apabila 

orang awam saja dapat melakukan BLS diharapkan seluruh petugas baik medis 

(perawat, mahasiswa kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, dan dokter) maupun 

non medis (tukang parkir, office boy, staff administrasi, dll) yang bekerja di 

rumah sakit wajib mengerti dan mampu melakukan pertolongan pertama bila ada 

seseorang yang mendadak tidak sadar dan terancam jiwanya, karena BLS 

merupakan standart dalam pelaksanaan rantai bantuan hidup dasar / life support 

chain (Buku PPGD RSUD DR. Soetomo – FK UNAIR, 2015).  
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Sebelum melakukan pertolongan pertama hendakya penolong meminta 

bantuan (call for help) atau teriakkan code blue jika kejadian tersebut berada di 

dalam rumah sakit sehingga setelah melakukan BLS akan dilanjutkan ke upaya 

lanjutan yaitu ALS yang merupakan bantuan hidup yang hanya bisa dilakukan 

oleh tenaga medis atau team code blue yang sudah terlatih sebelumnya dengan 

menggunakan alat bantu. 

Proses bernafas meliputi menghirup O2 atau yang disebut oksigenasi dan 

mengeluarkan CO2 atau disebut ventilasi. Manusia normal memiliki cadangan 

oksigen yang dapat mempertahankan kehidupan hanya dalam beberapa menit, 

oleh karena itu jika pasien dalam keadaan tidak sadar dan terjadi obstruksi atau 

sumbatan jalan nafas sisa oksigen akan habis dalam waktu 1 – 2 menit dan 

setelah itu akan terjadi henti nafas atau respiratory arrest. Jika dalam waktu 4 – 5 

menit korban tidak mendapat pertolongan atau bantuan oksigen, sisa oksigen 

yang ada dalam darah akan habis dan diikuti oleh henti jantung atau cardiac 

arrest. Otak merupakan salah satu organ yang sangat rentan terhadap kekurangan 

oksigen, apabila sisa oksigen yang ada didalam otak habis maka sel-sel yang da 

di dalam otak atau sel neuron di otak akan mati, karena sel neuron yang ada di 

dalam otak tidak dapat melakukan regenerasi (Martino et al., 2011). Sehingga 

jika dalam waktu 1 - 3 menit belum dilakukan pertolongan pertama atau 

pemberian bantuan oksigen maka otak akan kekurangan oksigen atau hipoksia, 

akan tetapi kematian otak masih bersifat reversible, akan tetapi jika sudah 

melebihi 4 – 5 menit dan masih belum ada pertolongan pertama atau pemberian 

bantuan oksigen, otak akan mengalami hipoksia irreversible, karena sel otak atau 

neuron sudah banyak yang mati akibat kekurangan oksigen (Buku PPGD RSUD 

Dr. Soetomo – FK UNAIR, 2015). 
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Oleh karena itu pertolongan pertama atau BLS harus dilakukan dengan 

cepat, cermat dan tepat; oleh siapa saja yang mengetahui untuk menghindari 

kematian mendadak. Tindakan pertolongan pertama tersebut bukanlah terapi 

definitive. Penanganan tersebut melibatkan multi disiplin, multi profesi, lintas 

sektoral dan bukan merupakan penjumlahan dari masing – masing spesialisasi. 

Penanganan selanjutnya berupa ALS yang akan dilakukan oleh tim ahli dengan 

keterampilan khusus yang sudah dilatih sebelumnya. ALS merupakan 

pertolongan lanjutan dengan menggunakan alat bantu meliputi pemasangan alat 

bantuan nafas, monitoring EKG (Elektrokardiografi), pemasangan defibrillator 

serta penambahan cairan intravena apabila terjadi syok hipovolemik, dan lain 

sebagainya (Buku PPGD RSUD Dr. Soetomo – FK UNAIR, 2015). 
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Gambar 2.1 Algoritma Basic Life Support (Sumber : AHA Guideline 

Highlights Indonesian, 2015) 
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Saat menemukan korban tidak sadar pastikan lokasi kejadian aman dan 

pantas untuk melakukan Basic Life Support (BLS), setelah itu segera lakukan cek 

kesadaran, jangan lupa untuk meminta bantuan seperti telfon ambulance atau 

rumah sakit terdekat apabila pasien mengalami henti jantung di luar rumah sakit, 

apabila pasien henti jantung terjadi di dalam rumah sakit teriakkan code blue. 

Lanjutkan dengan check jalan nafas dengan cara menengadahkan kepala atau 

head tilt - chin lift, lalu lakukan pengamatan hasil dari cek nafas, apabila pasien 

henti jantung berada di luar rumah sakit. Jika pasien henti jantung berada di 

dalam rumah sakit maka petugas medis yang kompeten diharap dapat melakukan 

stimulant yaitu cek nadi dan dilanjutkan dengan periksa jalan nafas. Untuk 

korban henti jantung kemungkinan terdapat tiga hasil, pertama korban bernafas 

normal dan ada denyut, maka hanya perlu dilakukan pemantauan hingga tenaga 

medis terlatih tiba. Kedua apabila korban bernafas tidak normal akan tetapi masih 

ada denyut maka berikan nafas buatan, satu kali nafas buatan setiap 5 – 6 detik 

atau 10 – 12 detik / menit lakukan hingga nafas kembali normal atau hingga dua 

menit, apabila dalam dua menit nafas tidak kembali normal lakukan terus hingga 

nafas kembali normal. Ketiga apabila pasien dalam kondisi tidak bernafas atau 

nafas tersengal-sengal lakukan pijat jantung sebanyak 30 kali, dilanjutkan dengan 

raba nadi karotis jika sudah teraba hentikan pijat jantung, tetapi jika belum teraba 

lakukan terus pijat jantung sebanyak 30x dan disusul dengan tiupan nafas 2x. 

Untuk orang awam jika menemukan pasien tidak sadarkan diri, tidak diharuskan 

untuk meraba nadi karotis, lakukan terus pijat jantung hingga tim bantuan medis 

yang terlatih datang untuk menolong (Nolan et al., 2010). 
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Dalam melakukan pijat jantung terdapat komponen CPR berkualitas 

tinggi bagi penyedia Basic Life Support (BLS). berikut komponen – komponen 

menurut AHA, 2015 :  

1. Keamaan Lokasi  

Pastikan lokasi kejadian korban atau lingkungan sekitar yang 

dijadikan tempat penyelamatan aman bagi pasien dan korban.  

2. Pengenalan serangan jantung 

Periksa adanya nafas terhenti atau tersengal (misalnya : nafas tidak 

normal), tidak ada denyut yang terasa dalam 10 detik (pemeriksaan 

nafas dan denyut, dapat dilakukan secara bersamaan kurang dari 10 

detik. 

3. Pengaktifan sistem tanggapan darurat  

- apabila penolong sendiri dan tidak ada ponsel, tinggalkan korban 

lebih dulu untuk mengaktifkan sistem tanggapan darurat, dan siapkan 

AED sebelum melakukan CPR / memerintahkan orang lain untuk 

melakukannya dan memulai cPR secepatnya ; segera gunakan AED 

setelah tersedia. 

4. Rasio kompresi ventilasi tanpa saluran udara lanjutan  

Rasio untuk kompresi, baik satu penolong ataupun dua penolong 

adalah 30 : 2, kompresi dada 30 x setelah itu dilakukan bantuan nafas 

2x lakukan terus hingga penolong lelah atau pasien kembali sadar.   

5. Rasio kompresi ventilasi dengan saluran udara lanjutan  

Lakukan kompresi berkelanjutan dengan kecepatan 100 – 120 x / 

menit, dan berikan 1 kali nafas buatan setiap 6 detik (10 nafas buatan / 

menit). 
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6. Kecepatan kompresi nafas buatan 

Kecepatan kompresi yang tepat adalah 100 – 120 x / menit. 

7. Kedalaman kompresi  

Minimum kedalaman kompresi 2 inci atau 5 cm. 

8. Penempatan tangan  

Kedua tangan penolong diletakkan di separuh bagian bawah tulang 

dada atau sternum.  

9. Recoil dada 

Penolong diharap menunggu hingga rekoil dada penuh setelah setiap 

kali melakukan kompresi ; setelah melakukan kompresi jangan 

bertumpu diatas dada karena akan mengganggu rekoil.   

10. Meminimalkan gangguan  

Batasi gangguan saat melakukan kompresi dada kurang dari 10 detik. 

Pedoman 2010 menyarankan pembuatan program AED (automated 

external defibrillator) atau defibrillator yang sangat mudah digunakan sehingga 

dapat langsung digunakan oleh siapa saja termasuk orang awam sekalipun. 

Lokasi yang di pilih untuk peletakkan AED adalah tempat umum yang melihat 

adanya kemungkinan pasien serangan  jantung terlihat relatif tinggi misalnya, di 

bandara, kasino, fasilitas olahraga, dan lain sebagainya. Fungsi dari AED adalah 

untuk memeriksa adanya ritme jantung, sehingga saat ini telah banyak AED 

ditemukan di tempat umum sehingga akan memudahkan penolongan pertama 

bagi orang awam jika terdapat pasien henti jantung.  

Jika ritme jantung bisa dikejut  terapkan 1 kejut lalu lanjutkan CPR atau 

pijat jantung hingga AED membolehkan pemeriksaan ritme lagi. Lanjutkan 

hingga tenaga ahli datang, atau korban begerak. Jika ritme tidak bisa di kejut 
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lanjutkan CPR / pijat jantung hingga AED membolehkan pemeriksaan ritme 

ulang (AHA, 2015). 

2.1.1 Kondisi Gawat Darurat  

Kondisi gawat darurat merupakan suatu keadaan klinis pasien 

yang membutuhkan tindakan medis dengan cepat, tepat dan cermat guna 

melakukan penyelamatan nyawa serta menghindari kematian dan 

kecacatan lebih lanjut (UU No 44, 2009). Pasien yang berada dalam 

kondisi gawat darurat disebut pasien gawat darurat.  Pemberian 

pelayanan secara cepat dan tepat merupakan standar pelayanan yang 

dapat digunakan sebagai panduan pelayanan gawat darurat oleh tenaga 

medis dan pihak rumah sakit, untuk mendukung berkualitas, efektif, dan 

efisien (Kepmenkes,856/SK/IX/2009). Penyebab kegawat daruratan 

yang dapat mengarah pada kematian atau kecacatan dalam waktu singkat 

sangatlah beragam dapat berupa medis dan trauma (Buku PPGD RSUD 

Dr. Soetomo – FK UNAIR, 2015). 

Berikut beberapa contoh mengenai kegawatdaruratan menurut 

PPGD RSUD Dr. Soetomo – FK UNAIR tahun 2015 : 

- jalan  nafas dan fungsi nafas  

- Fungsi Sirkulasi  

- Fungsi otak dan kesadaran 

Lamanya pelayanan terhadap pasien gawat darurat akan memperparah 

kondisi pasien dan memperburuk kondisi primer pasien sehingga akan 

terjadi peningkatan mortalitas dan kecacatan lebih lanjut (Nahab, 2012).  
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 2.1.2 Rantai Kelangsungan Hidup  

Pasien gawat darurat atau yang mengancam jiwa dapat terjadi di 

rumah sakit maupun luar rumah sakit oleh karena itu rantai 

kelangsungan hidup terpisah telah di rekomendasikan untuk 

mengidentifikasi jalur penawaran yang berbeda bagi pasien yang terkena 

serangan jantung di rumah sakit (Hospital Cardiac Arrest / HCA) dan di 

luar rumah sakit (Out of Hospital Cardiac Arrest / OHCA).  

Untuk pasien HCA pertolongan pertama akan dilakukan oleh 

team code blue yang telah terlatih di rumah sakit tersebut. Sedangkan 

untuk pasien OHCA masyarakat yang ada di sekitarnya diharapkan 

dapat melakukan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat 

tersebut. Masyarakat sekitar atau orang awam harus dapat mengenali 

serangan yang muncul, meminta bantuan atau menelfon ambulan 

terdekat dan melakukan BLS serta menggunakan AED jika 

memungkinkan, hingga petugas medis yang telah terlatih datang dan 

melanjutkan pertolongan dengan menggunakan alat atau ALS. Setelah 

pertolongan pertama dilakukan atau setelah petugas ALS datang maka 

pemusatan perawatan pasca serangan jantung di pusatkan di ruang 

intensif rumah sakit tertentu.  
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Gambar 2.2 Rantai Kelangsungan Hidup HCA dan OHCA (Sumber : AHA Guideline 

Highlights Indonesian, 2015) 

 

2.1.3 Primary Survey 

Primary survey atau survey primer adalah upaya mendeteksi cepat 

untuk melakukan penilaian terhadap organ vital yang terancam dalam waktu 

kurang dari 2 menit, dalam mengatasi kondisi pasien gawat darurat penolong 

harus mampu menyimpulkan kondisi kegawatannya (Buku PPGD RSUD Dr. 

Soetomo – FK UNAIR 2015). 

Langkah awal dalam melakukan Basic Life Support (BLS) adalah cek 

kesadaran atau yang biasa disebut AVPU (Ambulance.qld.gov.au, 2018) 

A : Alert : sadar / kondisi dimana pasien dapat memberikan respon  dengan 

baik saat di beri rangsangan. 
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V : Verbal/ Respon to Verbal, kondisi dimana pasien merespon adanya suara 

dengan membuka mata saat dipanggil, akan tetapi kesadaran menurun, tampak 

mengantuk.  

P : Pain / Respon to Pain, merupakan suatu kondisi dimana pasien akan 

merespon jika di beri rangsangan sakit, akan tetapi tidak merespon jika 

namanya dipanggil. Pasien juga mengalami penurunan kesadaran dan tampak 

mengantuk.  

U : Unresponsive / tidak dapat memberi respon terhadap rangsangan apapun. 

Pasien dalam kondisi tidak sadar dan tidak ada respon saat di beri rangsangan.  

2.1.4 Airway 

Periksa jalan nafas, karena jalan nafas sangat berperan dalam 

pertukaran udara atau keluar masuknya oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh 

tubuh, agar pasien tetap tidak kekurangan oksigen atau hipoksia dan dalam 

keadaan stabil. Untuk pasien tidak sadar jalan nafas harus bebas dari sumbatan 

dan posisi saat memeriksa jalan nafas harus baik dan benar agar tidak terjadi 

cedera cervical oleh karena itu dilakukan head tilt – chin lift dan jaw thrust.  

1. Head Tilt  

Head tilt merupakan upaya mendorong kepala kebelakang, cara 

melakukannya dengan meletakkan satu telapak tangan di dahi pasien 

lalu mendorongnya ke arah belakang hingga kepala menjadi tengadah / 

posisi ekstensi. Teknik ini dilakukan bersamaan dengan chin lift, dan 

dilakukan bila terdapat sumbatan oleh pangkal lidah yang terjatuh, 

namun teknik ini tidak disarankan untuk pasien dengan cedera 

cervical.  
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2. Chin Lift  

Chin lift merupakan upaya mengangkat dagu yang bertujuan 

untuk mengangkat otot pangkal lidah ke arah depan sehingga jalan 

nafas dapat terbuka secara optimal. Cara melakukan Chin Lift adalah 

menggunakan jari tengah dan telunjuk diletakkan di tulang dagu pasien 

untuk mengangkat tulangnya. Teknik ini dilakukan bersamaan dengan 

head tilt. Sama dengan Head tilt, teknik ini tidak disarankan untuk 

pasien dengan cedera cervical.  

3. Jaw Thrust  

Jaw Thrust merupakan teknik pembebasan jalan nafas untuk 

pasien dengan cedera cervical dengan tujuan untuk meminimalisir 

gerakan leher. Cedera cervical biasanya terlihat pada pasien dengan 

trauma tumpul, dan dapat menyebabkan tetraplegia dan cacat yang 

permanen (Zaveri and Das, 2017). Cara melakukan jaw thrust adalah 

dengan  mendrong sudut rahang kiri dan kanan ke arah depan sehingga 

rahang bawah lebih maju daripada rahang atas.  
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Gambar 2.3 Membebaskan Jalan Nafas (Sumber : Buku PPGD RSUD Dr. Soetomo – 

FK UNAIR, 2015) 

Pembebasan jalan nafas dapat dilakukan tanpa alat atau manual dan 

dengan menggunakan alat yaitu Endothraceal Tube, oropharyngeal tube dan 

nasopharyngeal tube, jika memungkinkan. Pembebasan jalan nafas dengan 

menggunakan alat hanya dapat dilakukan di rumah sakit, karena hanya rumah 

sakit yang menyediakan alat, sedangkan pembebasan nafas dengan cara 

manual dapat dilakukan di mana saja, dan kapan saja, walaupun di lihat dari 

hasilnya dapat lebih baik jika menggunakan alat, akan tetapi cara manual 

dapat dapat melakukan pertolongan dengan cepat dan tepat dapat menghindari 

resiko kematian dan kecacatan, tanpa harus menunggu pasien dibawa ke 

rumah sakit. 

Langkah dalam pengelolaan jalan nafas yaitu : 

1. Berbicara kepada pasien 

Tanda bahwa jalan nafas pasien tidak tersumbat adalah pasien dapat 

menjawab dengan jelas. Pada pasien tidak sadar obstruksi atau sumbatan jalan 

nafas yang paling sering terjadi adalah jatuhnya pangkal lidah ke belakang.  
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2. Berikan suplemen oksigen atau ventilasi  

Oksigen dapat diberikan dengan sungkup muka (simple masker) atau 

masker dengan reservoir (rebreathing atau non rebreathing mask) atau nasal 

kateter atau nasal prolong, meskipun belum sepenuhnya jalan nafas dapat 

dibebaskan. 

3. Nilai jalan nafas 

Sebelum melakukan pembebasan jalan nafas yang pertama di lakukan 

adalah menilai jalan nafas tersebut sekaligus melakukan pembebasan dengan 

cara normal, yaitu dengan cara look – listen – feel (LLF) : 

L - Look / Lihat, melihat adanya gerakan nafas atau gerakan dada 

simetris/tidak, adanya retraksi sela iga, warna mukosa / kulit, dan kesadaran.  

L – Listen / Dengar, mendengar apakah terdapat suara nafas tambahan yang 

abnormal seperti suara mendengkur / snoring, berkumur / gargling atau 

crowing stridor, yang berhubungan dengan sumbatan partial yang ada di 

faring. 

F - Feel / merasakan, merasakan ada tidaknya hawa nafas yang keluar dari 

hidung atau mulut.  

Macam – Macam obstruksi jalan nafas pada pasien gawat darurat adalah : 

(Buku PPGD Dr. Soetomo – FK UNAIR 2015) :  

1. Obstruksi parsial / Sumbatan sebagian 

Dapat dinilai dari ada atau tidaknya suara tambahan.  

a. Snoring / mendengkur, dapat terjadi akibat akibat sumbatan benda 

padat, biasanya oleh karena pangkal lidah yang terjatuh. Penanganan 

paling tepat menggunakan head tilt-chin lift, jaw thrust. 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN PEMAHAMAN CARDIOPULMONARY... ULAA HANIFAH



 

21  

b. Gargling / berkumur, dapat terjadi akibat sumbatan cairan. 

Penanganan yang tepat untuk mengurangi atau menghilangkan 

sumbatan dengan cross finger dan finger swab. 

c. Crowing stridor terjadi karena adanya sumbatan sumbatan di plika 

vokalis. Penanganan hanya bisa dilakukan dengan tindakan invasif.  

2. Obtruksi Total dinilai dari pernafasan yang asimetris atau tidak sama 

membentuk seperti jungkat-jungkit (see saw).  

Apabila jalan nafas tidak dapat dibebaskan pasien dapat mengalami 

gelisah karena hipoksia, adanya gerak otot nafas tambahan, gerak dada dan 

perut paradoksal, sianosis atau kelelahan hingga akhirnya meninggal. Oleh 

karena itu upaya pembebasan jalan nafas sangatlah penting, baik itu 

menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat.  

2.1.5 Breathing  

Hipoventilasi, hiperventilasi, gagal nafas sampai henti nafas, 

merupakan salah satu gangguan fungsi pernafasan. Ketika jalan nafas 

yang tersumbat akan terjadi gangguan ventilasi yang dapat 

menyebabkan oksigen tidak dapat masuk ke dalam tubuh sehingga 

terjadi hipoksia atau kekurangan oksigen. Oleh karena itu jalan nafas 

harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada sumbatan dan tetap 

mempertahankannya, dengan tujuan memperbaiki oksigenasi melalui 

nafasan buatan atau nafas bantuan. Untuk mengetahui kualitas 

breathing dapat dilakukan dengan cara Look-Listen-Feel (LLF).  

Kebutuhan oksigen bagi tubuh manusia adalah 250 cc / menit. 

Bila terjadi sumbatan total jalan nafas dan mendadak, sisa oksigen 

yang ada didalam paru hanya dapat mempertahankan metabolisme 
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tubuh untuk membentuk ATP dalam waktu 1 – 1.5 menit. Setelah sisa 

oksigen yang ada di paru habis, ganti dengan oksigen yang ada dalam 

darah untuk mempertahankan metabolisme selama kurang lebih 4 

menit. Setelah oksigen paru dan darah habis, jantung akan berhenti 

atau cardiac arrest.  

Oleh karena itu pemberian oksigen tambahan atau bantuan 

nafas harus diberikan secara segera kurang dari 4 menit. Pemberian 

oksigen tambahan dapat di lakukan dengan atau tanpa menggunakan 

alat, berikut beberapa metode pemberian bantuan nafas atau oksigen 

tambahan (Buku PPGD RSUD DR. Soetomo – FK UNAIR, 2015): 

1. Mouth-to-mouth  

Pemberian oksigenasi dari mulut penolong ke korban. Jumlah 

oksigen yang masuk (FiO2) adalah 16% 

2. Nasal Kanula   

Jumlah oksigen yang masuk (FiO2) adalah 21 – 44 % 

3. Pocket mask 

Jumlah oksigen yang masuk (FiO2) adalah 21 – 44%   

4. Simple face mask  

Jumlah oksigen yang masuk (FiO2) adalah 35 – 55 % 

5. Partial Rebreather Mask  

Jumlah oksigen yang masuk (FiO2)  ada dua macam sehingga aliran 

oksigen yang masuk pun berbeda. Pertama 35 – 50% FiO2 dengan 

aliran 7 lpm, kedua >60% FiO2 maka aliran oksigen 8 lpm.  

6. Venturi mask  

Jumlah oksigen yang masuk (FiO2) adalah 28 – 50% 
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7.  Bag-valved-mask (BVM) resuscitator 

Pemberian oksigen dengan menggunakan BVM terdapat 3 macam 

kategori, yang membedakan adalah jumlah oksigen yang di berikan 

atau yang masuk. Berikut kategori nya :  

- penggunaan BVM tanpa disertai pemberian oksigen, jumlah 

oksigen yang masuk (FiO2) paling sedikit di bandingkan 2 

kategori lain yaitu 21%. 

- penggunaan BVM disertai pemberian oksigen, jumlah oksigen 

yang masuk (FiO2) adalah 40 – 60%, dengan aliran 8 – 10 lpm. 

- Penggunaan BVM disertai Oksigen dan Reservoir merupakan 

kategori yang paling dianjurkan karena pemberian bantuan 

nafas dengan menggunakan BVM disertai oksigen dan 

reservoir dapat memberikan oksigenasi 100% dengan 

kecepatan 12 – 15 lpm.  

8. Jackson rees  

Sama halnya dengan pemberian BVM disertai dengan oksigen dan 

reservoir, jumlah oksigen yang masuk (FiO2) adalah 100%.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pemberian 

oksigen tambahan atau alat bantu nafas dengan menggunakan alat 

yang paling di rekomendasikan adalah BVM disertai oksigen dan 

reservoir atau dengan menggunakan Jackson rees, karena dapat 

memberikan oksigenasi sempurna atau 100%.  
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2.1.6 Circulation  

Sistem kardiovaskuler merupakan sistem yang sangat berperan 

dalam pengedaran oksigen, substrat nutrisi, hormone dan obat-obatan 

keseluruh jaringan tubuh. Sirkulasi tersebut merupakan closed system 

atau sistem tertutup yang secara fisiologi di pertahankan sebagai 

keseimbangan, jantung berfungsi sebagai pompa, pembuluh darah 

sebagai pompa dan darah sebagai isinya. Fisiologi jantung sendiri 

tergantung dengan sifat mekanik dan elektrik sel otot jantung yang 

berhubungan dengan jantung. Kemampuan jantung dalam memompa 

darah yang mengandung oksigen dari jantung menuju sel dan jaringan, 

sehingga kebutuhan sel akan oksigen terpenuhi (Buku PPGD RSUD 

Dr. Soetomo – FK UNAIR, 2015). 

Suatu kondisi kegagalan sirkulasi akut yang dapat mengancam 

jiwa dan berhubungan dengan kurangnya penggunaan oksigen dalam 

sel, keadaan ini disebut disfungsi selular, dimana sirkulasi tidak dapat 

memberikan cukup oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh disebut syok 

(Cecconi et al., 2014). 

Circulation shock sangatlah berbahaya karena dapat 

menimbulkan kegagalan multiorgan (Multiple Organ Failure) yang 

dapat mengancam jiwa dan mengarah kepada kematian yang tak 

diharapkan. Kegagalan sirkulasi membutuhkan pengenalan segera, 

diagnosis yang baik dan benar, serta resusitasi yang cepat (Holler et 

al., 2016). Jika sirkulasi tubuh sudah tidak dapat mengirimkan oksigen 

maka metabolisme tubuh yang mulanya aerob, menjadi metabolisme 

anaerob dan menghasilkan asam laktat yang tinggi. Semakin tinggi 
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kadar asam laktat akan semakin tinggi resiko kematian (Buku PPGD 

RSUD Dr. Soetomo – FK UNAIR, 2015).  

Tanda – tanda shock sendiri adalah tubuh lemah, pucat, kulit 

yang saat diraba terasa dingin dan basah, denyut nadi meningkat, vena 

perifer tidak tampak, tekanan darah, produksi urin, dan kesadaran 

menurun, serta tekanan darah kurang dari 90 mmHg atau menurun 

lebih dari 50 mmHg (Fröhlich et al., 2016). 

Shock hipovolemik yang berkepanjangan dapat mempengaruhi 

oksigenasi yang ada di jantung atau miokard akibatnya shock 

cardiogenic sekunder. Pada akhirnya terjadi kegagalan fungsi organ 

seperti ginjal, hati, paru, otak, dan jantung. Angka kematian meningkat 

seiring meningkatkan kegagalan fungsi organ (Buku PPGD RSUD Dr. 

Soetomo – FK UNAIR, 2015). 

Oleh karena itu pencegahan yang tepat pada pasien shock 

hipovolemik sebelum shock cardiogenic adalah melakukan monitor 

jantung, setelah itu lakukan intervensi dan pemantauan lebih lanjut. 

Pada beberapa kasus diberikan resusitasi cairan atau infus kristaloid 

sebagai pengobatan utama untuk meningkatkan perfusi dan pengiriman 

oksigen. Disamping itu juga disediakan transfuse darah sebagai 

pengganti yang dapat menurunkan plasma volume, dan tekanan darah 

kembali normal. Pada kondisi hipovolemia tubuh melakukan 

kompensasi pergeseran cairan dari interstitial fluid ke plasma volume 

yang disebut capillary refill time (CRT). Proses terjadi 1-2 jam setelah  

perdarahan (Buku PPGD RSUD. Dr. Soetomo – FK UNAIR, 2015). 
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2.1.7 Code Blue  

Code Blue adalah suatu deklarasi atau keadaan darurat medis dan 

panggilan yang dilakukan oleh penolong pertama atau orang awam 

untuk meminta bantuan kepada tenaga medis yang bertugas di rumah 

sakit, untuk membawa peralatan dan melakukan penolongan lanjutan 

ALS setelah BLS untuk membantu korban yang mengalami henti 

jantung dan henti nafas. 

Setiap rumah sakit pada umumnya memiliki tim code blue yang 

telah dilatih dan disiapkan untuk memberikan tindakan resusistasi pada 

pasien gawat darurat yang mengalami henti jantung. Menurut Undang-

undang nomor 44 tahun 2009 setiap pasien yang mengalami henti 

jantung / cardiac arrest berhak mendapatkan tindakan resusitasi.  

2.2 Cardiopulmonary Resuscitation  

Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) atau pijat jantung adalah teknik 

yang di gunakan untuk menyelamatkan penderita gawat darurat yang mengalami 

henti jantung / cardiac arrest (Kleinman et al., 2017). Pijat jantung atau CPR 

harus dilakukan dengan cepat, cermat dan tepat jika menemukan penderita yang 

mengalami henti jantung / cardiac arrest agar kemungkinan hidup seseorang 

dapat meningkat 2x lipat (Blewer et al., 2017). Pasien henti jantung merupakan 

pasien yang tidak merespon saat diberi rangsangan apapun , serta tidak bisa 

bernafas dengan normal (Nolan et al., 2010).  

Setelah itu penolong memanggil bantuan dan dilanjutkan dengan CPR 

sebelum memberikan nafas buatan agar dapat mengurangi kompresi pertama. 

Jika menemukan korban yang tidak sadarkan diri dan tidak bernafas diharapkan 
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penolong langsung melakukan pijat jantung tanpa melakukan tes nadi karotis, 

karena kegiatan tersebut kurang efektif.  (Nolan et al., 2010).  

Jika pijat jantung tidak dilakukan maka oksigen tidak akan mengalir ke 

otak atau ke organ lain seperti jantung, dan obat tidak dapat pergi kemana-mana 

(AHA, 2010). Bila tidak ada aliran darah ke jantung artinya jantung akan berhenti 

dan tidak akan ada pasokan oksigen yang mengalir ke seluruh tubuh / sel, 

dampaknya, sel seluruh tubuh akan mati, utamanya otak. Bila tidak dilakukan 

pertolongan pertama pada 4 – 5 menit kematian otak yang awalnya bersifat 

reversible menjadi irreversible, karena otak hanya dapat mengambil cadangan 

oksigen di organ otak sendiri, tidak dapat mengambil dari bagian organ tubuh 

lain, sehingga jika cadangan oksigen yang ada pada otak habis, otak akan 

mengalami kematian yang menetap (permanen). Meskipun jika pada akhirnya 

jantung berhasil berdenyut tapi banyak sel otak yang terlanjur mati dan tidak 

berfungsi, korban mengalami kecacatan pada fungsi otak (AHA, 2015)  
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Gambar 2.4 Alogaritma Cardiopulmonary resuscitation (AHA Guideline 

Highlights Indonesian, 2010) 

Lakukan pijat jantung dengan baik dan benar, sebelum melakukannya 

pastikan jika pasien berada di tempat yang aman, jika masih ada di tengah 

jalan maka pindahkan ke samping jalan, pastikan pasien berada diatas 

permukaan yang kuat dan datar untuk kompresi yang lebih adekuat. Lepaskan 

pakaian dan segala hal yang menghalangi dada agar tangan dapat berada di 

posisi yang benar dan recoil dada terlihat saat pijat jantung dilakukan. Tumit 

salah satu tangan diletakkan di setengah bagian bawah tulang sternum dan 

telapak tangan satunya berada di atas punggung tangan satunya. Kedua lengan 

harus tegak lurus serta lutut rapat menempel bahu pasien. Pijatan dilakukan 

dengan menjatuhkan berat badan penolong ke sternum sebagai titik tumpu 

pijat jantung (AHA, 2015).  
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Lakukan 30x pijat jantung dengan kedalaman 5 cm – 6 cm, ulang 

dengan kecepatan rata-rata 100 – 120 min, kemudian raba nadi karotis 5-10 

detik setelah 30x pijat jantung. Bila tidak teraba, lanjutkan dengan pijat 

jantung dan nafas buatan rasio 30:2 sebanyak 5 siklus/2 menit, kemudian 

evaluasi kembali dengan meraba nadi karotis. Penolong harus membiarkan 

recoil penuh setelah setiap kali kompresi, meminimalkan jeda antar kompresi 

dan memberikan ventilasi yang cukup (setiap nafas buatan diberikan lebih dari 

1 detik, setiap kali diberikan dada akan terangkat) (Nolan et al., 2010). 

Pijat jantung dapat dihentikan apabila terdapat salah satu indikasi dibawah :   

1. Return of Spontaneous Circulation (denyut nadi kembali teraba)  

2. Pasien meninggal   

3. Bantuan datang    

4. Penolong lelah  

2.3 Pemahaman Cardiopulmonary Resuscitation 

2.3.1 Definisi  

Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, 

cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Definisi pemahaman juga 

telah diungkapkan oleh banyak para ahli, menurut Benjamin S. Bloom, 

pemahaman (comprehension) merupakan kemampuan suatu individu untuk 

mengerti atau memahami suatu hal setelah hal itu diketahui dan diingat. 

Adapun menurut Nana Sudjana, pemahaman merupakan suatu hasil dari 

proses belajar.  Sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman akan CPR 

merupakan suatu hasil yang didapatkan setelah belajar. Sedangkan suatu 

individu dikatakan paham akan CPR jika dapat menjelaskan atau 

menguraikan hasil dari belajar CPR sebelumnya di semester III. 
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2.3.2 Tingkatan dalam Pemahaman 

Bloom membagi kemampuan pemahaman kedalam tiga tingkatan 

berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi :  

a. Menerjemahkan (translation)  

Menerjemahkan adalah mengalihkan arti dari satu bahasa ke 

dalam bahasa lain sesuai dengan pemahaman yang ada dalam konsep 

tersebut.  Dengan kata lain, menerjemahkan berarti kesanggupan untuk 

memahami makna yang ada di dalam konsep tersebut.  

b. Menafsirkan (interpretation)  

Kemampuan ini bersifat untuk mengenal dan memahami, dimana 

kemampuan ini satu tingkatan diatas menerjemahkan. Menafsirkan 

dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang telah 

didapatkan di masa lalu lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh 

berikutnya.  

c. Mengeksplorasi (extrapolation)  

Ekstrapolasi merupakan kemampuan tertingga dalam 

pemahaman karena menuntut seseorang untuk bisa melihat arti lain dari 

apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau 

mempeluas presepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun 

masalahnya.  

Ketiga tingkatan pemahaman tersebut terkadang sulit untuk di 

bedakan, hal ini tergantung dari isi yang ada dalam pelajaran atau 

konsep yang dipelajari. Akan tetapi dalam proses pemahaman, seseorang 

akan melalui ketiga tingkatan secara berurutan.  
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2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman 

Bloom juga membagi faktor – faktor yang mempengaruhi pemahaman 

kedalam 3 hal yaitu : 

1. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor dari dalam adapun faktor 

internal meliputi intelektual, jasmaniah, psikologis, pematangan 

fisik dan psikis. Jika semua faktor tersebut bersinergi dengan baik 

pemahaman yang didapatkan akan suatu konsep akan maksimal. 

2. Faktor Eksternal  

Faktor Eksternal merupakan faktor dari luar, yaitu dari orang 

yang menyapaikan, karena penyampaiyan akan berpengaruh pada 

pemahaman. Jika dalam penyampaian menggunakan cara 

penyampaian yang baik maka orang akan lebih mudah memahami 

apa yang kita sampaikan. Contoh : faktor eksternal Faktor sosial, 

Faktor budaya. 

3. Faktor Lingkungan  

Faktor dari lingkungan juga dapat mempengaruhi pemahaman 

akan suatu hal atau suatu konsep yang telah dipelajari. Contoh : 

Faktor spiritual (keagamaan).  

2.3.4 Indikator Pemahaman  

Pemahaman memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Sanjaya, wina 2008): 

1. Pemahaman lebih tinggi tingkatnya dari pengetahuan. 

Usman melibatkan pemahaman, bagian dari domain kognitif hasil 

belajar dan menjelaskan bahwa pemahaman merupakan kemampuan 

memahami makna materi yang telah didapat (Usman, 2002). 
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2. Pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, tapi juga 

menjelaskan makna suatu konsep 

Pemahaman merupakan kesanggupan untuk mendefinisikan 

sesuatu dan mengusai hal tersebut dengan memahami makna tersebut, 

pemahaman merupakan kemampuan dalam memaknai hal-hal yang 

terkandung dalam suatu teori maupun konsep-konsep yang dipelajari. 

(Nasution, 1999). 

3. Dapat mendeskripsikan, mampu menerjemahkan. 

Pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefenisikan, 

merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Penerjemahan 

(translation), yaitu menterjemahkan konsepsi abstrak menjadi suatu 

model. Misalnya dari lambang ke arti. Kata kerja operasional yang 

digunakan adalah menterjemahkan, mengubah, mengilustrasikan, 

memberikan definisi, dan menjelaskan kembali. (Khasanah, 2016) 

4. Mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara variable. 

Penafsiran (Interpretation), yaitu kemampuan untuk mengenal 

dan memahami ide utama suatu komunikasi, misalnya diberikan suatu 

diagram, tabel, grafik atau  gambar-gambar dan ditafsirkan. Kata kerja 

operasional yang digunakan. 
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2.4 Kesiapan Basic Life Support  

2.4.1 Definisi 

Menurut Kamus Psikologi, kesiapan adalah suatu titik kematangan 

atau kedewasaan untuk menerima dan mempraktekkan tingkah laku 

tertentu. Menurut Slameto (2010) kesiapan merupakan keseluruhan kondisi 

seseorang atau suatu individu yang membuatnya siap untuk memberi 

respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi dan 

kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu pengertian di atas peneliti dapat 

menyimpulkan, kesiapan adalah kondisi dimana seseorang atau individu 

memiliki kemampuan untuk menanggapi dan mempraktekkan suatu 

kegiatan yang mana sikap tersebut memuat mental, keterampilan dan sikap 

yang harus dimiliki dan dipersiapkan selama melakukan kegiatan tertentu 

seperti kesiapan dalam melakukan BLS yang merupakan bagian dari CPR 

2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan  

Menurut Slameto (2010:113) kondisi kesiapan mencakup 3 aspek, yaitu: 

a. Kondisi fisik, mental dan emosional. 

b. Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan. 

c. Keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang telah dipelajari.  

Jadi faktor kesiapan BLS dapat diambil dari beberapa aspek  

mulai dari fisik, mental dan emosional, ketiganya haruslah seimbang 

agar dapat mencapai kesiapan melakukan BLS yang seimbang. Saat 

kita membutuhkan sesuatu atau memiliki motif dan tujuan tertentu 

maka kita akan mempersiapkan diri dengan baik, dengan cara 

memiliki keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang telah 

dipahami atau dipelajari sebelumnya. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL  

3.1 Kerangka Konseptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep  
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3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual  

Terdapat tiga dasar Cardiopulmonary Resuscitaion (CPR) yaitu Basic 

Life Support (BLS), Advance Life Support (ALS), Post Cardiac Arrest Care. 

Setelah melakukan pelatihan BLS diharapkan responden dapat memahami isi 

BLS yang dibagi menjadi 3 komponen yaitu Airway, Breathing, Circulation. 

(ABC). Circulation disini di fokuskan dalam hal pijat jantung bagi korban 

yang mengalami henti nafas. Diharapkan responden dapat memiliki kesiapan 

dalam melakukan resusitasi yang merupakan bagian dari BLS dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 

3.3 Hipotesis Penelitian  

Terdapat hubungan antara pemahaman CPR terhadap kesiapan 

melakukan BLS pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 

Prodi Kedokteran angkatan 2015. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN  

 

4.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian analitik observasional dengan 

menggunakan rancangan penelitian cross-sectional. Metode penelitian 

dengan menggunakan pendekatan cross sectional (potong lintang) yaitu 

metode penelitian dengan jenis desain penelitian observasional. Desain 

cross-sectional digunakan untuk survei berbasis populasi.  

Dalam studi cross-sectional, peneliti mengukur hasil dan eksposur pada 

peserta penelitian disaat yang sama atau dalam satu waktu. Tidak seperti 

dalam studi kasus kontrol (peserta yang dipilih berdasarkan status hasil) 

atau studi kohort (peserta yang dipilih berdasarkan status paparan), peserta 

dalam studi cross-sectional hanya dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan 

eksklusi yang ditetapkan untuk penelitian (setia, 2016). 

 

4.2 Populasi dan Sampel 

4.2.1 Populasi Penelitian  

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga Prodi Kedokteran angkatan 2015. 

4.2.2 Sampel Penelitian  

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga, Prodi Kedokteran angkatan 2015 yang 

masih aktif sebagai mahasiswa dan telah mengikuti pelatihan BLS pada 

semester III dalam mata kuliah GELS (General Emergency Life Support). 
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Kriteria inklusi :  

A. Menyetujui untuk menjadi responden penelitian. 

B. Pernah mengikuti pembelajaran mengenai BLS. 

  Kriteria Ekslusi :  

  Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Prodi Kedokteran 

angkatan 2015 yang belum pernah mengikuti pembelajaran BLS. 

  4.2.3 Teknik Pengumpulan Sampel  

Penentuan besar sampel dalam penelitian menggunakan 

probability sampling yaitu simple random sampling yang memilih 

secara acak responden yang ada di populasi yaitu mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga Prodi Kedokteran angkatan 2015 

bulan mulai dari Februari tahun 2019. Alfa merupakan kesalahan tipe 

satu yang didapatkan dari penelitian sebelumnya yaitu 5%, alasan 

mengapa peneliti mengambil sebesar 5% karena peneliti mengganggap 

hasil yang didapatkan pada penelitiannya tidak memiliki tingkat 

ketelitian yang tinggi (Prasetya, 2017). 

     (
 
   

  
 
       

 
      

   
   

  )

  

    

 

α = Kesalahan Tipe 1 

 

β = Kesalahan Tipe 2  

r = Ekspektasi Koefisien Korelasi  

η = jumlah sampel

Hasil Perhitungan : 

α = 5 %     

      
 
 = 1.96  

β = 10 %     

      = 1.28  

r = 0.3      

η = 62
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4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

4.3.1 Variabel Bebas  

Variabel bebas pada penelitian ini adalah Pemahaman CPR pada 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Prodi Kedokteran 

Angkatan 2015. 

4.3.2 Variabel Terikat  

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kesiapan melakukan 

Airway, Breathing, Circulatin / Pijat jantung yang merupakan bagian dari 

BLS pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Prodi 

Kedokteran Angkatan 2015. 

4.3.4 Definisi Operasional  

Tabel 4.1 Definisi Operasional  

No. Variabel Definisi Indikator 
Cara 

Ukur 

Jenis Data 

1.  Pemahaman 

CPR  

Segala sesuatu yang 

dipahami berkenaan 

dengan 

Cardiopulmonary 

Resucitation (CPR) 

yaitu pemahaman 

mengenai Basic Life 

Support yang 

merupakan salah 

satu bagian dari 

Cardiopulmonary 

Resuscitation (CPR) 

    - Circulation  

    - Breathing  

    - Airways  

Menurut Arikunto, 

2010 :  

1.Kategori ―Baik‖ 

yaitu menjawab 

benar >75% dari 

pertanyaan. 

2.Kategori ―Cukup‖ 

yaitu menjawab 

benar 56%-75% 

dari pertanyaan. 

3. Kategori ―kurang‖ 

yaitu menjawab 

benar <55% dari 

pertanyaan 

Kuisioner  Ordinal 
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2.  Kesiapan 

BLS  

Keadaan siap dalam 

melakukan Basic 

Life Support (BLS) 

yang merupakan 

salah satu bagian 

dari 

Cardiopulmonary 

Resuscitation (CPR) 

    - Circulation  

    - Breathing  

    - Airways 

1.Kategori ―Baik‖ 

yaitu dengan nilai 

quisioner >40 

 

2.Kategori ―Cukup‖ 

yaitu dengan nilai 

quisioner 31 – 40  

 

3. Kategori ―kurang‖ 

yaitu dengan nilai 

quisioner <30 

Kuisioner  Ordinal  

 

 

4.4 Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian ini instrumen yang dipilih adalah dengan memberikan 

kuisioner yang berisi daftar pertanyaan yang berhubungan dengan pemahaman 

mengenai BLS yang merupakan bagian dari CPR serta kesiapan melakukan 

Airway, Breathing, Circulation / Pijat jantung yang merupakan bagian dari BLS. 

Untuk penilaian dalam penelitian ini dengan menggunakan interval, nilai diatas 

75% dan nilai diatas 40 maka dapat dikatakan paham akan BLS dan siap 

melakukan 3 komponen yang ada pada BLS. 

 

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.5.1 Lokasi Penelitian  

Penelitan ini dilaksanakan di Ruang Loka Widyahusada RSUD 

Dr. Soetomo. 

4.5.2 Waktu Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari 2019. 
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4.6 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

Peneliti meminta kesediaan atau melakukan informed consent kepada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Prodi Kedokteran Universitas Airlangga 

angkatan 2015 untuk menjadi responden dan mengisi daftar pertanyaan dalam 

bentuk kuisioner. Setelah itu peneliti memberi penjelasan mengenai penelitian 

yang akan dilakukan, serta memberi penjelasan mengenai cara pengisian dan 

membagikan kuisioner kepada responden yaitu mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Prodi Kedokteran Universitas Airlangga angkatan 2015. Terakhir setelah 

kuisioner diisi dengan lengkap akan dikumpulkan kembali kepada peneliti dan 

kemudian diolah serta dianalisis lebih lanjut.  

 

4.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik 

deskriptif dan statistik analisis dengan menggunakan teknik korelasi Spearman. 

Statistik deskriptif mengolah distribusi frekuensi pemahaman mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Prodi Kedokteran Universitas Airlangga angkatan 2015 

terhadap CPR. Statistik analitik mengolah hubungan tingkat pemahaman 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Prodi Kedokteran Universitas Airlangga 

angkatan 2015 terhadap Cardiopulmonary Resuscitation serta kesiapan dalam 

melakukan Basic Life  Support.  
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BAB 5  

HASIL DAN ANALISIS DATA 

 

5.1 Karakteristik Responden  

Pada penelitian kali ini membahas mengenai Hubungan Pemahaman 

Cardiopulmonary Resuscitation terhadap Kesiapan dalam Melakukan Basic Life 

Support pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga angkatan 

2015 pada bulan Februari 2019 di Ruang Loka Widyahusada RSUD Dr. 

Soetomo, Surabaya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data primer dari para responden dengan menggunakan kuesioner.  

Responden dipilih dengan menggunakan teknik probability sampling yaitu 

simple random sampling dan didapatkan batas minimal sebanyak 62 responden 

dari Angkatan 2015 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang sudah 

pernah mendapatkan pembelajaran mengenai Basic Life Support, akan tetapi pada 

kesempatan kali ini peneliti membulatkan menjadi 100 responden. Secara 

statistika dikatakan bahwa semakin besar sampel diharapkan akan memberikan 

hasil yang semakin baik / valid. Dengan sampel yang besar, mean dan standar 

deviasi yang diperoleh mempunyai probabilitas yang tinggi untuk menyerupai 

mean dan standar deviasi populasi. Hal ini karena jumlah sampel ada kaitannya 

dengan pengujian hipotesis statistika, akan tetapi tidak menutup kemungkinan 

juga apabila sampel kecil yang dipilih secara acak dapat menunjukkan hasil yang 

akurat (Hajar, 1996: 147).  
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5.1.1 Karakteristik umur responden 

Tabel 5.1 Karakteristik responden berdasarkan umur di angkatan 2015 di 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 

Umur  

Rata – Rata  21 tahun 

Standart Deviasi  1,109144725 

 

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa rata – rata responden 

berusia 21 tahun dengan standart deviasi 1,109144725.  

5.1.2 Karakteristik jenis kelamin responden 

Tabel 5.2 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin di angkatan 

2015 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

Laki-laki 40 40,0 

Perempuan 60 60,0 

Jumlah 100 100,0 

 

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa responden terbanyak ada 

pada jenis kelamin perempuan sejumlah 60 orang dan disusul laki – laki 

dengan jumlah 40 orang. 

 

5.2 Hasil Pemahaman dan Kesiapan  

Penelitian dilakukan pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Airlangga Prodi Kedokteran angkatan 2015 pada bulan Februari 2019. Hasil 

penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan uji statistik spearman dengan 

tingkat kemaknaan (α = 0,05) untuk mengetahui hubungan antara pemahaman 

dan kesiapan dalam melakukan Basic Life Support.  
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5.2.1 Hasil Pemahaman Responden terhadap Cardiopulmonary Resuscitation 

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Responden Terhadap Pemahaman  

Pemahaman Frekuensi Persentase (%) 

Kurang 22 22,0 

Cukup 22 22,0 

Baik 56 56,0 

Total 100 100,0 

 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan pemahaman terhadap 

Cardiopulmonary Resuscitation terbanyak pada kategori baik dengan 

pemahaman >75% yaitu sebesar 56% atau 56 orang. Kemudian dilanjutkan 

dengan kategori cukup dengan pemahaman 56 – 75%  yaitu sebesar 22% 

atau 22 orang. Terakhir pada kategori kurang atau dengan pemahaman <55% 

yaitu sebesar 22% atau sebanyak 22 orang. 

 

5.2.2 Hasil Kesiapan Responden dalam Melakukan Basic Life Support 

Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Responden Terhadap Kesiapan  

Kesiapan Frekuensi Persentase (%) 

Kurang 4 4,0 

Cukup 55 55,0 

Baik 41 41,0 

Total 100 100,0 
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Berdasarkan hasil peneitian, didapatkan kesiapan responden dalam 

melakukan Basic Life Support terbanyak pada kategori cukup dengan nilai 

kesiapan 31 – 40 sebesar yaitu sebesar 55% atau 55 orang. Kemudian 

dilanjutkan dengan kategori baik dengan nilai kesiapan >40 yaitu sebesar 

41% atau 41 orang. Terakhir pada kategori kurang atau dengan nilai 

kesiapan <30 yaitu hanya sebesar 4% atau sebanyak 4 orang. 

 

5.3 Hubungan Antara Pemahaman dan Kesiapan   

Tabel 5.5 Crosstabulation Pemahaman dan Kesiapan 

Pemahaman Kesiapan Total 

Kurang Cukup Baik  

Kurang 1 (4,5 %) 16 (72,7%) 5 (22,7%) 22 (100%) 

Cukup 0 (0%) 14 (63,6%) 16 (36,4%) 22 (100%) 

Baik 3 (5,4%) 25 (44,6%) 28 (50,0%) 56 (100%) 

Total 4 (4,0%) 55 (55,0%) 41 (41%) 100 (100%) 

 

Pada tabel 5.5 didapatkan hasil hubungan pemahaman CPR dan 

kesiapan BLS, responden yang memiliki pemahaman CPR kurang, 72,7% 

memiliki kesiapan cukup. Untuk responden yang memiliki pemahaman CPR 

cukup, 63,6% memiliki kesiapan yang cukup juga dan responden yang memiliki 

pemahaman baik, 50,0% memiliki kesiapan yang baik juga.  

Berdasarkan hasil uji korelasi Spearman didapatkan koefisien korelasi 

sebesar 0,197, dengan nilai p sebesar 0,049 (p<0,05). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan antara pemahaman CPR dengan kesiapan dalam 

melakukan BLS. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

6.1 Pemahaman dan Kesiapan  

6.1.1 Pemahaman Basic Life Support 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan pemahaman mengenai 

CPR terbanyak pada kategori baik yaitu sebanyak 56 orang (56%). 

Sedangkan untuk responden yang memiliki pemahaman cukup sama 

dengan responden yang memiliki pemahaman kurang yaitu sebesar 22 

orang (22%). Berdasarkan data tersebut dapat dibuktikan bahwa mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Prodi Kedokteran Angkatan 

2015 memiliki pemahaman CPR yang baik.  

Suranadi (2017) mengatakan bahwa mahasiswa program studi 

kedokteran dan keperawatan di Universitas Udayana, Bali memiliki 

pengetahuan atau pemahaman yang paling baik. Hal tersebut dikarenakan 

pada program studi kedokteran dan keperawatan mempelajari tentang 

bagaimana cara mempertahankan kesehatan manusia, dan melakukan 

pengobatan apabila manusia dalam keadaan sakit maupun cedera, sehingga 

dapat kembali dalam keadaan sehat. Hal ini juga sejalan dengan penelitian 

Rachmawaty (2012) yang dilakukan di Universitas Indonesia bahwa 

pengetahuan atau pemahaman teknik resusitasi jantung paru dalam BLS 

dikategorikan baik karena memiliki pengetahuan yang tinggi.

Hal tersebut dikarenakan, mahasiswa kesehatan khususnya di Fakultas 

Kedokteran memang secara spesifik dan mendetail dalam mempelajari 

teknik Resusitasi Jantung paru. Namun, berdasar Al-Mohaissen (2016) 
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dalam penelitiannya memiliki hasil yang tidak sejalan karena mayoritas 

siswi jurusan kesehatan di Saudi Women‘s University memiliki 

pengetahuan yang sangat kurang tentang BLS. Hal ini juga serupa dengan 

penelitian milik Somaraj et al., (2017), yang menyatakan bahwa cukup 

banyak dokter gigi yang sedang melakukan internship di Mangalore City, 

India yang memiliki pengetahuan kurang.  

Sudijono (2009) mengatakan bahwa Benjamin S. Bloom mengatakan 

bahwa pemahaman yang merupakan kemampuan seseorang dalam 

memahami sesuatu. Setelah mendapatkannya kemudian diketahui dan 

diingat. Pengetahuan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

pemahaman beberapa individu. Pengetahuan dapat dijadikan informasi 

yang secara terus menerus dibutuhkan oleh seseorang untuk memahami 

sebuah pengalaman (Potter et al,, 2005). Pengetahuan dan pemahaman 

individu bertambah baik apabila semakin banyaknya informasi yang 

didapatkan  (Mubarak et al., 2007). Terdapat hasil yang beragam mengenai 

pemahaman CPR, hal itu disebabkan karena terdapat beberapa perbedaan 

antar individu yaitu kondisi psikis saat menerima materi atau keadaan 

psikis saat mengisi quisioner, faktor fisiologi yang membedakan satu orang 

dari orang lain seperti intelegensi, kognitif, dan motivasi yang dimiliki, 

serta faktor eksternal yaitu lingkungan sekitar yang ikut berperan dalam 

mendukung proses keberhasilan penyerapan pengetahuan dan 

mengelolanya menjadi pemahaman. Responden yaitu Mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga Prodi Kedokteran angkatan 2015 yang 

menerima pengetahuan CPR dan mengelolanya menjadi pemahaman yang 

berbeda di setiap orang lantaran adanya banyak faktor seperti yang telah 
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disebutkan diatas mempengaruhi responden saat menerima materi maupun 

melakukan recall atau mengingat kembali materi yang sudah diberikan dan 

mengisi kuisioner yang diberikan oleh peneliti mengenai CPR.  

  6.1.2 Kesiapan Basic Life Support  

Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 55 orang (55%) memiliki 

kesiapan cukup dalam melakukan BLS. Sedangkan sebanyak sebanyak 41 

orang (41%) memiliki kesiapan yang baik, dan 4 orang (4%) memiliki 

kesiapan yang kurang dalam melakukan BLS. Berdasarkan data tersebut 

dapat dibuktikan bahwa Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Airlangga prodi Kedokteran angkatan 2015 memiliki kesiapan yang 

cukup dalam melakukan BLS. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Hernando (2016) yang 

menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Aisyiyah Yogyakarta yang 

telah diberikan pengetahuan maupun pelatihan mengenai BLS, mereka 

telah memiliki keinginan dan kesiapan dalam melakukan CPR. Namun, 

berdasarkan Chandrasekaran et al., (2010), hasil yang ia peroleh tidak 

sejalan karena menurutnya di kalangan pelajar, dokter dan perawat di 

perguruan tinggi kedokteran, gigi, homeopati dan keperawatan di India 

memiliki kesadaran dan kesiapan sangat buruk akan BLS. Mangkuprawira 

dalam Riyani (2016), pelatihan merupakan sebuah proses mengajarkan 

pengetahuan dan keahlian tertentu dan juga sikap agar seseorang semakin 

terampil serta mampu melaksanakan tanggung jawab dengan semakin 

baik, sesuai dengan standar. Sehingga dapat dikatakan dengan adanya 

pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang CPR di tambah dengan 

pelatihan akan timbul kesiapan dalam melakukan BLS.  
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6.2 Hubungan Pemahaman dan Kesiapan Basic Life Support  

Berdasar tabel 5.5 yang merupakan hasil uji menggunakan korelasi 

spearman mengenai hubungan pemahaman CPR dan kesiapan BLS dengan 

jumlah responden sebanyak 100 orang, didapatkan hasil dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,197, dengan nilai p sebesar 0,049 (p<0,05). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemahaman CPR dengan kesiapan 

dalam melakukan BLS. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat kecenderungan 

apabila pemahaman responden bertambah baik maka kesiapan para responden 

akan bertambah baik pula. 

Notoadmodjo (2010), menyatakan bahwa pengetahuan sangat 

berhubungan erat dengan kesiapan. Sebagai contoh apabila tenaga medis 

menemukan pasien dalam keadaan cardiac arrest, dalam pengambilan keputusan 

terhadap apa yang harus ia lakukan, tenaga medis tersebut harus memiliki 

pengetahuan yang baik tentang cardiac arrest pada tingkatan evaluasi agar tidak 

salah langkah.  Evaluasi merupakan tingkatan tertinggi dari pengetahuan 

dikarenakan evaluasi adalah kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap 

suatu meteri atau objek. Penilaian yang dilakukan berdasar kepada kriteria - 

kriteria yang sudah ada atau dapat membuat kriteria sendiri. Sedangkan 

Kemampuan dalam menilai, kemampuan dalam berfikir kritis dan keberanian 

dalam mengambil sebuah keputusan terhadap suatu tindakan dengan kondisi yang 

ada itulah yang disebut kesiapan. 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aminuddin 

(2013), menurutnya banyak perawat atau tenaga medis yang memiliki 

pengetahuan baik tetapi tidak siap dalam menangani pasien Cardiac Arrest, dan 

melakukan Cardiopulmonary Resuscitation.  Hal tersebut disebabkan adanya 
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faktor lain yaitu pengalaman atau lama kerja dan fasilitas yang tersedia. 

Berdasarkan faktor lama kerja, semakin lama perawat bekerja maka dia akan 

lebih banyak memiliki pengalaman dalam hidupnya untuk mengatasi pasien 

cardiac arrest. Faktor lain yaitu fasilitas, dimana fasilitas yang tidak lengkap 

dapat menurunkan tingkat kesiapan perawat atau tenaga medis dalam melakukan 

BLS.  Wolff (2010), mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kesiapan tenaga medis atau perawat tidak hanya pengetahuan saja melainkan juga 

pengalaman dan training. Jadi pengetahuan, pengalaman, faktor merupakan 

faktor yang akan saling menguatkan untuk membentuk suatu kesiapan. 

Kemampuan memiliki pengetahuan atas objek masalah yang dihadapi sangat 

ditentukan oleh pengalaman dan latihan atau proses belajar.  

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa tidak hanya 

pengetahuan yang dapat mempengaruhi kesiapan BLS melainkan juga, 

pengalaman, pelatihan dan juga kesiapan alat pendukung. Dengan keempat faktor 

tersebut maka akan terciptanya kesiapan yang baik pada diri seseorang untuk 

mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang baik.  

 

6.3 Keterbatasan Penelitian   

Penelitian yang dilakukan saat ini masih memiliki banyak kekurangan dan 

keterbatasan, diantaranya sebagai berikut:  

1. Sampel penelitian yang diambil saat ini hanya terbatas pada 100 responden  

2. Sampel yang diambil hanya satu angkatan diantara angkatan lain di Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga sehingga hasil tidak bisa di generalisasi. 

3. Hanya satu variablel / faktor yang digunakan dari banyak faktor yang 

mempengaruhi kesiapan BLS. 
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BAB 7  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

7.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian hubungan pemahaman CPR terhadap kesiapan 

untuk melakukan BLS pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Airlangga Prodi Kedokteran angkatan 2015 terhadap 100 responden dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Pemahaman mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Prodi 

Kedokteran angkatan 2015 yang diukur melalui kuisioner pemahaman 

mengenai Cardiopulmonary Resuscitation dikategorikan baik.  

2. Kesiapan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Prodi 

Kedokteran angkatan 2015 yang diukur melalui kuisioner mengenai kesiapan 

dalam melakukan Basic Life Support dikategorikan cukup.  

3. Terdapat hubungan antara pemahaman CPR terhadap kesiapan untuk 

melakukan BLS pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 

Prodi Kedokteran angkatan 2015. 

 

7.2 Saran  

7.2.1 Bagi Peneliti 

Peneliti sebaiknya menambah jumlah variabel dalam penelitian agar 

dapat lebih mengetahui faktor lain yang dapat mempengaruhi kesiapan, 

selain pemahaman dalam melakukan BLS. Perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai pemahaman CPR terhadap kesiapan melakukan BLS di 

angkatan lainnya agar dijadikan pembanding sehingga hasil dan informasi 
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yang didapatkan lebih akurat. Selain itu diharapkan peneliti dapat 

memperkaya informasi mengenai pemahaman CPR terhadap kesiapan 

untuk melakukan BLS di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas 

Airlangga. Terakhir sebaiknya dilakukan penelitian dengan menggunakan 

total sampling agar mendapatkan hasil yang maksimal. 

7.2.2 Bagi Institusi Kesehatan  

Institusi kesehatan dimanapun berada diharap dapat menggunakan 

hasil penelitian ini sebagai dasar untuk memilih metode pembelajaran yang 

bertujuan untuk mencapai pemahaman CPR agar pengetahuan yang ia 

miliki dapat menunjang kesiapan dalam melakukan  BLS. Teknik tersebut 

dapat berupa penyegaran materi yang diberikan secara berulang, dan 

memberikan wadah bagi mahasiswanya untuk belajar lebih berupa 

pelatihan maupun symposium mengenai BLS.  

7.2.3 Bagi Tenaga Kesehatan  

Diharapkan responden peneliti yaitu mahasiswa fakultas kedokteran 

yang akan menjadi dokter hendaknya selalu menambah ilmu 

pengetahuannya, baik dengan membaca mengenai pengetahuan dalam 

bidang kesehatan yang terkini dan perkembangan terbaru mengenai BLS 

maupun CPR secara luas.  

7.2.3 Bagi Masyarakat  

Bagi masyarakat awam agar dapat merasakan manfaatnya apabila 

tenaga kesehatan yang menolong adalah seseorang yang kompeten. Dengan 

begitu harapannya dokter memiliki kompetensi yang baik dan benar dalam 

melakukan BLS, sehingga akan timbul rasa kepercayaan dan kenyamanan 

pada pasien terhadap dokter yang melakukan pertolongan pertama.  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN PEMAHAMAN CARDIOPULMONARY... ULAA HANIFAH



 

 

52 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Al-Mohaissen, M.A. (2016). Knowledge and Attitudes Towards Basic Life Support 

Among Health Students at a Saudi Women‘s University. Sultan Qaboos 

University Med J, February (2017), Vol 17, Iss. 1, pp. e59-65, Epub. 30 Mar 17. 

Retrieved: Maret 15, 2018 dari : 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5380423/  

Ambulance.qld.gov.au. (2018). Clinical Practice Procedures: 

Assessment/Neurological assessment. Retrieved: April 21, 2018, from 

https://www.ambulance.qld.gov.au/docs/clinical/cpp/CPP_Neurological%20ass

essment.pdf. 

American Heart Association. (2015). Fokus Utama Pembaruan Pedoman American 

Heart Association 2015 untuk CPR dan ECC. pp.6-13.  

American Heart Association. (2010). American Heart Association guidelines for 

cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Hagerstown, 

Md. American Heart Association. 

 

Aminuddin, (2013), Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kesiapan Perawat 

dalam Menangani Cardiac Arrest di Ruangan ICCU dan ICU RSU Anutrapura 

Palu. Skripsi. Poltekes Kemenkes. Palu.  

Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

Blewer, A.L., Ibrahim, S.A., Leary, M., Dutwin, D., McNally, B., Anderson, M.L., 

Morrison, L.J., Aufderheide, T.P., Daya, M., Idris, A.H. and Callaway, C.W. 

(2017). ‗Cardiopulmonary Resuscitation Training Disparities in the United 

States‘. Journal of the American Heart Association, 6(5), p.e006124. 

Chandrasekaran S, Kumar S, Bhat SA, Saravanakumar, Shabbir PM, Chandrasekaran 

VP . (2010). Awareness of Basic Life Support among Medical, Dental, Nursing 

Student and Doctors. Indian Journal of Anaesthesia.  

Cecconi, M., De Backer, D., Antonelli, M., Beale, R., Bakker, J., Hofer, C., Jaeschke, 

R., Mebazaa, A., Pinsky, M.R., Teboul, J.L. and Vincent, J.L. (2014). 

Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring. ‗Task force of 

the European Society of Intensive Care Medicine‘. Intensive care 

medicine, 40(12), pp.1795-1815. 

 

Di Rsud, K.K. And Husada, S.K. (2015). ‗Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan 

Keterampilan Perawat Dalam Melakukan Tindakan Bantuan Hidup Dasar 

(Bhd)‘. 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN PEMAHAMAN CARDIOPULMONARY... ULAA HANIFAH

https://www.ambulance.qld.gov.au/docs/clinical/cpp/CPP_Neurological%20assessment.pdf
https://www.ambulance.qld.gov.au/docs/clinical/cpp/CPP_Neurological%20assessment.pdf


 

 

53 

Fröhlich, M., Driessen, A., Böhmer, A., Nienaber, U., Igressa, A., Probst, C., 

Bouillon, B., Maegele, M. and Mutschler, M. (2016). ‗Is the shock index based 

classification of hypovolemic shock applicable in multiple injured patients with 

severe traumatic brain injury?—an analysis of the TraumaRegister 

DGU®‘. Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency 

medicine, 24(1), p.148. 

 

Guyton, A.C. and Hall, J.E. (2008). ‗Buku Ajar Fisiologi Kedokteran‘. Edisi 11. 

Jakarta: EGC. Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes, 2(1), pp.164-165. 

 

Hajar, Ibnu. 1996. Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan. 

Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Hernando, G. (2016). Pengaruh Pelatihan Basic Life Support Terhadap Tingkat 

Kesiapan Melakukan Cardiopulmonary Resuscitation Pada Mahasiswa 

Keperawatan Universitas Aisyiyah Yogyakarta. Skripsi. Program Studi Ilmu 

Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyiyah. Yogyakarta.  

 

Holler, J., Henriksen, D., Mikkelsen, S., Rasmussen, L., Pedersen, C. and Lassen, A, 

(2016). ‗Shock in the emergency department; a 12 year population based cohort 

study‘. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency 

Medicine, p.24(1). 

Keenan M. Lamarcraft,G., & Joubert,G (2009). ‗A Survey Of Nurse Basic Life 

support knowledge and training at a tertiary hospital’. African Journal Of 

Health Proffesions Education,pp.1(1), 4- 7. 

Kementerian Kesehatan, R.I. (2009). ‗Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit‘. Jakarta: Kemenkes RI. 

 

Kleinman, M.E., Goldberger, Z.D., Rea, T., Swor, R.A., Bobrow, B.J., Brennan, E.E., 

Terry, M., Hemphill, R., Gazmuri, R.J., Hazinski, M.F. and Travers, A.H. (2018) 

‗2017 American Heart Association Focused Update on Adult Basic Life Support 

and Cardiopulmonary Resuscitation Quality: An Update to the American Heart 

Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency 

Cardiovascular Care‘, Circulation, 137(1), pp.e7-e13. 

 

Kusnawa, Wowo S. (2012) ‗Taksonomi Kognitif‘. Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya. 

 

Martino, G., Pluchino, S., Bonfanti, L. and Schwartz, M. (2011). ‗Brain Regeneration 

in Physiology and Pathology: The Immune Signature Driving Therapeutic 

Plasticity of Neural Stem Cells‘, Physiological Reviews, 91(4), pp.1281-1304. 

 

Mangkuprawira, S. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik, Cetakan 2, 

Edisi 2. Bogor: Ghalia Indonesia.  

 

Mubarak, W.I et al., (2007). Promosi Kesehatan Sebuah Pengantar Proses Belajar 

Mengajar dalam Pendidikan. 1st ed. Graha Ilmu. Yogyakarta.  

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN PEMAHAMAN CARDIOPULMONARY... ULAA HANIFAH



 

 

54 

Negara, B.I. (2013). Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga. 

Retrieved: April 27, 2018, from  http://www. bin. go. 

id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas-pembunuh-terbesar-ketiga.  

 

Nolan, J.P., Soar, J., Zideman, D.A., Biarent, D., Bossaert, L.L., Deakin, C., Koster, 

R.W., Wyllie, J. and Böttiger, B. (2010). ‗European resuscitation council 

guidelines for resuscitation 2010 section 1, Executive 

summary‘. Resuscitation, 81(10), pp.1219-1276. 

 

Notoadmodjo, S. (2010). Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku. Edisi Revisi. Jakarta 

: Rineka Cipta.  

 

Parajulee, S., & Selvaraj, V. (2011), ‗Knowledge Of Nurse Towards 

Cardiopulmonary Resuscitation In A Tertiary Care Teaching Hospital in Nepal‘. 

Journal of clinical and diagnostic research, 5(8), pp.1585-1588. 

 

Potter & Perry. 2005. Fundamental keperawatan, Jakarta: EGC.  

 

Prasetya, D. (2017). ‗Perbandingan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Tahun 

Pelatihan Dan Tempat Kerja Paramedis Terhadap Bls (Basic Life Support) 

Untuk Penanganan Pasien Cardiac Arrest Di Rumah Sakit Universitas 

Airlangga‘.Skripsi. Airlangga University. 

 

Rachmawaty, S. (2012). Gambaran Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kesehatan dan 

Mahasiswa Non-Kesehatan Universitas Indonesia Tentang Teknik Resusitasi 

Jantung Paru (RJP) Pada Orang Dewasa. Skripsi. Fakultas Ilmu Keperawatan 

Program Sarjana Reguler. Depok. 

 

Repo.unstrat.ac.id. 2018. Bantuan Ventilasi pada Kegawatdaruratatan. Retrieved: 

March 27, 2018, from http://repo.unsrat.ac.id/829/1/Bantuan_ 

Ventilasi_PD_Kegawatdaruratan_23-6-15.pdf. 

 

Resus.org.uk, 2018.  ABCDE approach, Retrieved: March 27, 2018, from 

https://www.resus.org.uk/resuscitation-guidelines/abcde-approach/. 

Riskesdas, (2007). Badan penelitian dan pengembangan kesehatan depertemen 

kesehatan republik Indonesia, http://www.wolf.riskesdas.com/. 

 

Riyani, Ani. (2016). Pengaruh Pelatihan Basic Life Support Terhadap Pengetahuan 

Dan Keterampilan Mahasiswa Keperawatan Tentang Kegawatdaruratan Di 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bachelor 

Thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Purwokerto. 

 

Sanjaya, Wina. (2008). ‘Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek 

Pengembangan KTSP‘. Jakarta: Kencana. 

 

Sardjito.co.id. (2018).  Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

856/Menkes/Sk/Ix/2009. Retrieved April 25, 2018. from 

http://sardjito.co.id/sardjitowp/wp-content/uploads/2015/12/kepmenkes-856-thn-

2009-standar-IGD.pdf. 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN PEMAHAMAN CARDIOPULMONARY... ULAA HANIFAH

http://repo.unsrat.ac.id/829/1/Bantuan_%20Ventilasi_PD_Kegawatdaruratan_23-6-15.pdf
http://repo.unsrat.ac.id/829/1/Bantuan_%20Ventilasi_PD_Kegawatdaruratan_23-6-15.pdf
https://www.resus.org.uk/resuscitation-guidelines/abcde-approach/
http://sardjito.co.id/sardjitowp/wp-content/uploads/2015/12/kepmenkes-856-thn-2009-standar-IGD.pdf
http://sardjito.co.id/sardjitowp/wp-content/uploads/2015/12/kepmenkes-856-thn-2009-standar-IGD.pdf


 

 

55 

Sawiji, S., & Suwaryo, P. A. W. (2018). Sosialisasi dan Simulasi Bantuan Hidup 

Dasar (BHD) bagi Muballigh di Kabupaten Kebumen, Proceeding of The 

URECOL, 592-600. 

 

Setia, M. (2016). ‗Methodology series module 3: Cross-sectional studies‘, Indian 

Journal of Dermatology, 61(3), p.261. 

 

Setiawan, E. (2018). Arti kata paham - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

Retrieved: April 19, 2018, from https://kbbi.web.id/paham.  

 

Slameto. (2010). ‗Belajar dan Faktor – Faktor yang Mempengaruhinya‘. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

 

Somaraj, V et al., (2017). Knowledge, Attitude and Anxiety Pertaining to Basic Life 

Support and Medical Emergencies Among Dental Interns in Mangalore City, 

India. World J Emerg Med, Vol 8, No. 2, 2017 131. Retrieved: April 15, 2019 

from : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28458758. 

 

Sudijono, A. (2009). Pengantar evaluasi pendidikan. Jakarta: Rajagrafindo. 

 

Sudjana, N., (1995). ‗Penilaian hasil proses belajar mengajar‘. PT Remaja 

Rosdakarya. 

 

Suranadi, I.W. (2017). Tingkat Pengetahuan Tentang Bantuan Hidup Dasar (BHD) 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Skripsi. Fakultas 

Kedokteran Universitas Udayana. Denpasar. 

 

Wirjoatmodjo, K., Rahardjo, E., Soenartomo, T., Sylvaranto, T., Murtedjo, U. and 

Basoeki, A. (2018). Materi Pelatihan GELS (General Emergency Life Support). 

14th ed. Surabaya: RSUD Dr. Soetomo. 

 

Zaveri G. and Das, G. (2017). ‗Management of sub-axial cervical spine 

injuries‘. Indian Journal of Orthopaedics, 51(6), p.633. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN PEMAHAMAN CARDIOPULMONARY... ULAA HANIFAH

https://kbbi.web.id/paham
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28458758


 

 

56 

 

LAMPIRAN  

 

 
Lampiran 1. Surat Izin Penelitian  
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Lampiran 2. Sertifikat Kelaikan Etik
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Lampiran 3. Information for Consent 

 

Penjelasan untuk Mendapatkan Persetujuan 

(Information for Consent) 

 

1. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban tugas modul 

penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Pemahaman 

Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Terhadap Tingkat Kesiapan Melakukan 

Basic Life Support (BLS) Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Airlangga Prodi Kedokteran Tahun 2015. 

3. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui hubungan pemahaman 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Prodi Kedokteran Tahun 

2015 terhadap Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) dengan kesiapan dalam 

melakukan Basic Life Support (BLS) yang utamanya difokuskan pada kesiapan 

melakukan Pijat Jantung. 

4. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada subjek penelitian.  

5. Subjek diperkenankan untuk menjawab dan bertanya beberapa hal terkait 

pertanyaan peneliti yang kurang jelas. 

6. Semua identitas, data dan catatan subjek penelitian yang diambil oleh peneliti 

akan dirahasiakan sebaik-baiknya.  

7. Subjek pada penelitian dapat menolak dan mengundurkan diri apabila tidak 

berkenan untuk dijadikan subjek penelitian oleh peneliti. 
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8. Dosen Pembimbing Penelitian: 

a. Dr. April Poerwanto Basuki, dr., Sp.An. 

b. Agus Subagjo, dr., Sp.JP (K), FIHA 

9. Apabila terdapat hal-hal lain yang perlu ditanyakan di hari pengambilan data 

dapat menghubungi kontak berikut ini: Ulaa Haniifah (081231786667) 

 

Surabaya, ........................................ 

Yang menerima penjelasan,    Yang memberi penjelasan 

 

 

......................................................   ..........................................  

No. HP 081231786667 
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Lampiran 4. Informed Consent 

 

Pernyataan Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP) 

(Informed Consent) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : 

Hubungan keluarga : 

Alamat   : 

Nomor Telepon : 

 

Menyatakan bahwa: 

 Setelah membaca / diberi penjelasan tentang : tujuan penelitian, prosedur 

yang dilakukan, resiko dan ketidaknyamanan (fisik, psikologik, sosial), 

manfaat penelitian terhada subjek dan orang lain, kompensasi bila ada, 

pilihan alternatif. 

 Dan saya telah diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum 

jelas dan telah diberi jawaban yang memuaskan. 

 Dengan ini saya menyatakan secara sukarela untuk ikut sebagai subyek 

dalam penelitian ini. 

 Dan saya tahu bahwa saya berhak untuk mengundurkan diri dari penelitian 

setiap waktu apabila tidak berkenan untuk dijadikan subjek penelitian oleh 

peneliti. 

Surabaya, ........................................... 

Saksi / Saksi-saksi         Yang bersangkutan 

 

 

.........................................................   .......................................... 

        No. HP  
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Catatan :  

Pernyataan persetujuan harus di tanda tangani oleh subyek, keluarga terdekat, wali, atau 

orang tua, bagi yang belum mampu.  

Urut – urutan keluarga terdekat :  

1. Suami atau Istri  

2. Orang tua kandung  

3. Anak Kandung  

4. Saudara Kandung  

5. Wali atau pengampu  

Bila perlu dengan saksi atau saksi – saksi  

Bila subyek buta huruf atau buta, maka pernyataan persetujuan dinyatakan dengan cap 

jempol (kanan atau kiri) dan seorang saksi yang tidak terlibat dalam penelitian tersebut. 
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Lampiran 5. Kuisioner 

 

 

LEMBAR KUISIONER 1  

Petunjuk Pengisian 

  - Dimohon untuk menjawab pertanyaan sejujur-jujurnya 

- Pengisian dilakukan dengan memberikan tanda ―X‖ pada salah satu dari 

pilihan jawaban yang mewakili responden 

 - Apabila ada hal yang kurang jelas dapat ditanyakan langsung ke peneliti  

- Terima kasih atas partisipasi anda, selamat mengisi kuisioner    

 

 

Nama  : 

Usia  : 

 

PEMAHAMAN 

1. Apa yang anda ketahui  tentang Code Blue ? 

a. Pembebasan jalan nafas saat gawat darurat  

b. Penyelamatan nyawa seseorang dari henti jantung 

c. Penyelamatan nyawa seseorang dari kesulitan bernafas 

d. Pemberian nafas buatan kepada seorang yang tidak bernafas 

e. Permintaan bantuan kepada tenaga medis pada kasus henti jantung 

 

2. Bagaimanakah teknik Basic Life Support (BLS) untuk dewasa yang benar? 

a. Kompresi dada 30 kali, nafas buatan 3 kali 

b. Kompresi dada 15 kali, nafas buatan 1 kali 

c. Kompresi dada 30 kali, nafas buatan 1 kali 

d. Kompresi dada 30 kali, nafas buatan 2 kali 

e. Kompresi dada 15 kali, nafas buatan 2 kali 

3. Kapan evaluasi keberhasilan Basic Life Support (BLS) dilakukan ? 

a. Setelah 2 menit  

b. Setelah 3 menit 

c. Setelah 4 menit 

d. Setelah 5 menit 

e. Setelah 10 menit  

 

4. Berapa kecepatan penolong dalam melakukan resusitasi jantung – paru / kompresi 

dada? 

a. 40-60 kali/menit 

b. 60-80 kali/menit 

c. 80-100 kali/menit 

d. 100-120 kali/menit 

e. 120-140 kali/menit 
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5. Berapa kedalaman yang tepat untuk melakukan kompresi jantung ? 

a. 3 – 4 cm 

b. 4 – 5 cm 

c. 5 – 6 cm  

d. 6 – 7 cm  

e. 7 – 8 cm 

 

6. Apa yang merupakan komponen CPR berkualitas tinggi ? 

a. Pijat jantung pada sternum 

b. Kedalaman pijatan maksimal  

c. Upayakan pijat jantung tanpa jeda 

d. Dilakukan segera, sebelum 30 menit 

e. Pijat jantung, kecepatan 80 – 100x/menit 

 

7. Apa pertolongan pertama pada korban tenggelam yang ditemukan tidak sadar ? 

a. Segera dikirim ke UGD 

b. Segera bersihkan jalan nafasnya 

c. Balik korban dengan kepala dibawah  

d. Bersihkan paru sampai air di dalamnya bersih 

e. Diperlukan tempat yang khusus untuk pertolongan pertama 

   

8. Tengah – tengah mengikuti upacara, tiba - tiba salah seorang peserta  upacara 

jatuh tidak sadar. Bagaimana sikap benar yang harus dilakukan untuk menolong ?  

a. Usaha membuat jalan nafas agar tidak tersumbat 

b. Memberi bau-bauan yang merangsang agar segera sadar kembali. 

c. Diberi teh manis karena kemungkinan penyebab adalah hipoglikemia  

d. Usaha membuat jalan nafas agar tidak tersumbat dan dibuat posisi shock 

e. Posisi shock dengan mengangkat kedua tungkainya lebih tinggi dari 

kepalanya  

 

9. Atas dasar apa pasien dinyatakan mengalami henti jantung (cardiac arrest) ?  

a. Tidak sadar 

b. Tidak bernafas        

c. Tidak ada reaksi dengan cubitan 

d. Tidak teraba hangat dan sianotik 

e. Tidak teraba denyut karotis setelah diperiksa 10 detik 

 

10. Dimanakah titik tumpu yang benar saat melakukan pijat jantung ? 

a. Terletak pada titik di tengah dada      

b. Terletak pada titik di apex jantung  

c. Terletak pada titik di 1/3 bagian atas tulang dada  

d. Terletak pada titik di 1/3 bagian tengah tulang dada 

e. Terletak pada titik di 1/2 bagian bawah tulang dada. 
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LEMBAR KUISIONER 2  

Petunjuk Pengisian 

- Dimohon untuk menjawab pertanyaan sejujur-jujurnya 

- Cara Pengisian Quisioner menggunakan Indikator  

  

           nilai 1 ( sangat tidak siap )                      nilai 5 ( sangat siap ) 

- Pengisian dilakukan dengan memberikan tanda ―O‖ pada salah satu angka 

yang tertera dibawah sesuai dengan nilai kesiapan responden 

- Apabila ada hal yang kurang jelas dapat ditanyakan langsung ke peneliti  

  Terima kasih atas partisipasi anda, selamat mengisi kuisioner 

 

Nama  : 

Usia  : 

 
1. Suatu hari saat sedang dalam perjalanan menuju kampus, terdapat seorang laki-

laki yang jatuh tiba-tiba tanpa diketahui apa penyebabnya. Jika kalian melihat 

kejadian tersebut siapkah kalian untuk menolong korban ? 

 

 

     1       2     3   4          5 

 

2. Siapkah anda untuk melakukan pengenalan terhadap serangan jantung pada 

korban tersebut? (tanda serangan jantung adanya reaksi dari korban, adakah nafas 

tersengal atau berhenti, adakah denyut nadi dalam 10 detik) ? 

 

     1       2     3   4          5 

 

3. Selanjutnya korban telah berada di tempat yang aman, siapkah kalian untuk 

menggunakan sistem tanggapan darurat  termasuk melibatkan AED (Automatic 

External Defibrilator) bila ada fasilitas disekitar lokasi ? 

 

 

     1       2     3   4          5 

 

4. Apabila fasilitas AED tidak ada dilokasi kejadian, siapkah anda tetap melakukan 

pijat jantung bergantian, dibantu oleh orang disekitarnya ? 

 

     1       2     3   4          5 
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5. Apakah kalian siap melakukan pijat jantung sesuai dengan Guideline, kedalaman 

pijatan mencapai 5 – 6 cm ? 

 

 

     1       2     3   4          5 

 

6. Korban terbukti tidak sadar, selain berteriak minta tolong (call for help) apakah 

anda siap untuk langkah berikutnya yaitu look – listen – feel untuk check ada 

tidaknya nafas ? 

  

 

1       2     3   4          5 

 

7. Jika korban ternyata tidak sadar dan tidak bernafas, apakah anda siap untuk segera 

melakukan pijat jantung dengan kecepatan 100 – 120/min ?  

 

     1       2     3   4          5 

 

8. Apakah kalian siap apabila saat melakukan pijat jantung sesuai dengan ketentuan 

yaitu tumpuan kedua tangan berada di separuh bagian bawah tulang dada ? 

 

     1       2     3   4          5 

 

9. Apabila pasien tak kunjung sadar dan kalian dalam kondisi panik, masih siapkah 

kalian dalam melakukan pijat jantung dengan tenang tetapi tetap sesuai dengan 

ketentuan yaitu menunggu hingga adanya recoil dada penuh, dan tidak bertumpu 

diatas dada setelah kompresi ? 

 

     1       2     3   4          5 

 

10. Teman saudara melakukan BLS, pijat jantung pada seorang korban. Pergantian 

penolong pertama dan penolong berikutnya jangan lebih dari 5-10 detik. Apakah 

anda siap untuk menggantikan menjadi penolong berikutnya ?

 

1        2          3        4                5 
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Lampiran 6. Hasil Uji Statistik  

 

 

Correlations 
 

  Tot P 

P 1 Pearson Correlation .601
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

P 2 Pearson Correlation .432
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

P 3 Pearson Correlation .472
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

P 4 Pearson Correlation .449
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

P 5 Pearson Correlation .456
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

P 6 Pearson Correlation .486
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

P 7 Pearson Correlation .510
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

P 8 Pearson Correlation .472
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

P 9 Pearson Correlation .480
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

P 10 Pearson Correlation .428
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

Tot P Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.612 10 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

P 1 .71 .456 100 

P 2 .94 .239 100 

P 3 .64 .482 100 

P 4 .90 .302 100 

P 5 .88 .327 100 

P 6 .38 .488 100 

P 7 .71 .456 100 

P 8 .65 .479 100 

P 9 .57 .498 100 

P 10 .92 .273 100 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

P 1 6.59 2.911 .417 .551 

P 2 6.36 3.425 .324 .588 

P 3 6.66 3.116 .246 .598 

P 4 6.40 3.333 .312 .584 

P 5 6.42 3.297 .307 .584 

P 6 6.92 3.084 .260 .594 

P 7 6.59 3.073 .305 .581 

P 8 6.65 3.119 .248 .597 

P 9 6.73 3.088 .247 .598 

P 10 6.38 3.389 .303 .588 

 

 

 

 

 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

7.30 3.768 1.941 10 
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Correlations 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SIAP 

Soal1 Pearson Correlation .719
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

Soal2 Pearson Correlation .760
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

Soal3 Pearson Correlation .568
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

Soal4 Pearson Correlation .705
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

Soal5 Pearson Correlation .699
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

SIAP Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 SIAP 

Soal6 Pearson Correlation .757
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

Soal7 Pearson Correlation .672
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

Soal8 Pearson Correlation .698
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

Soal9 Pearson Correlation .761
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

Soal10 Pearson Correlation .740
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

SIAP Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 100 
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Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.883 10 
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KESIAPAN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 41 41.0 41.0 41.0 

Cukup 55 55.0 55.0 96.0 

Kurang 4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

  

 

 

 

 

 

 

PEMAHAMAN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 56 56.0 56.0 56.0 

Cukup 22 22.0 22.0 78.0 

Kurang 22 22.0 22.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Correlations 

 KESIAPAN1 PEMAHAMAN1 

Spearman's rho KESIAPAN1 Correlation Coefficient 
1.000 .197

*
 

Sig. (2-tailed) . .049 

N 100 100 

PEMAHAMAN1 Correlation Coefficient .197
*
 1.000 

Sig. (2-tailed) .049 . 

N 100 100 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

PEMAHAMAN * KESIAPAN Crosstabulation 

 

KESIAPAN Total 

Baik Cukup Kurang  

PEMAHAMAN Baik Count 28 25 3 56 

% within PEMAHAMAN 50.0% 44.6% 5.4% 100.0% 

Cukup Count 8 14 0 22 

% within PEMAHAMAN 36.4% 63.6% 0.0% 100.0% 

Kurang Count 5 16 1 22 

% within PEMAHAMAN 22.7% 72.7% 4.5% 100.0% 

Total Count 41 55 4 100 

% within PEMAHAMAN 41.0% 55.0% 4.0% 100.0% 
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