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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Fenomena cedera di kalangan Asia terutama di Negara berkembang 

memang cukup banyak terjadi, Memon et al (2016) dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa sebagian besar cedera memang paling banyak terjadi 

pada anak, yaitu sebanyak 62.4%. Cedera biasanya berawal dari rasa 

keingintahuannya untuk menelusuri sesuatu dan bereksperimen yang tidak 

seimbang dengan kemampuan dalam memahami sesuatu atau bereaksi terhadap 

bahaya (Hastuti, 2017). Di negara Amerika Serikat kejadian cedera pada anak usia 

prasekolah menjadi penyebab utama kecacatan bahkan kematian di masa kanak-

kanak dan membutuhkan biaya perawatan sampai sebesar 17 miliar dolar dalam 

setahun (Li et al, 2014). Begitu pula yang terjadi di negara Kroasia, cedera 

merupakan penyebab utama kematian diantara anak-anak setelah bayi (Crnica et 

al, 2012).  

Penyebab terjadinya cedera pada anak salah satunya disebabkan oleh 

kelalaian ataupun kecerobohan orang tua yang terkadang tidak menyadari atau 

bahkan tidak mengetahui bahwa di rumah pun potensi bahaya dapat terjadi dan 

dapat mengakibatkan cedera pada anak. Kondisi infrastruktur yang kurang baik, 

tidak adanya penghalang/ sekat pada wilayah yang berbahaya untuk anak seperti 

tempat memasak, ruang bermain yang tidak memadai, tidak ada/ kurangnya 

tempat penyimpanan untuk zat-zat yang berbahaya (Hyder et al, 2012). Hal 

serupa juga di ungkapkan oleh Widiarini (2018) yang dikutip dari berita Microsoft 

News bahwa kecelakaan pada anak yang terjadi di rumah bisa saja terjadi pada 

siapapun, namun umumnya muaranya adalah faktor kelalaian terutama orang tua. 
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Hasil Riskesdas (2018) menyebutkan bahwa kejadian cedera pada anak ada 

sebanyak 8.2 %  kasus cedera terjadi pada anak usia 1-4 tahun, dan 12.1% pada 

anak usia 5-14 tahun. 

Adanya beberapa kasus terjadinya cedera pada anak karena kelalaian 

orang tua di Indonesia, seperti di kutip dari berita pada Rabu (25/4/2018) terjadi 

kecelakaan yang menyebabkan seorang anak bernama Cantika (4 tahun) yang 

tewas karena terlindas mobil Toyota Fortuner saat ia berjalan keluar dari rumah. 

Menurut keterangan yang di dapatkan dari pihak kepolisian, pada saat kejadian 

orang tua Cantika berada di dalam rumah dan tidak mengetahui jika anaknya 

keluar dari rumah sendirian tanpa pengawasan sehingga, terjadi kecelakaan 

tersebut. Selain itu, terdapat pula kasus seorang anak yang tewas setelah 

meminum racun dalam botol teh kemasan. Berita yang di tulis oleh Mahdi (2016) 

yang memaparkan bahwa diduga, orang tua telah lalai karena menaruh barang 

berbahaya tersebut dalam lemari es atau kulkas. Peristiwa tersebut bermula saat 

anak meminta minum sehabis makan, lalu ia mengambil botol teh kemasan di 

dalam lemari es yang ternyata berisi racun jenis potassium dan saat itu si anak 

langsung tak sadarkan diri. 

Banyak orang tua tidak  sadar bahwa kelalaian yang  mengakibatkan 

penyakit dan kematian pada anak sebenarnya dapat membawa sesorang diseret ke 

ranah hukum. Namun budaya pemakluman masih sangat kental di Indonesia. 

Hingga kasus-kasus seperti ini sering diselesaikan secara kekeluargaan saja. 

Padahal di Amerika, orang tua yang karena kelalaiannya menyebabkan anak-anak 

cedera, cacat atau  bahkan meninggal dunia karena kecelakaan didalam rumah, 

akan dituntut District Attorney atau jaksa penuntut umum. Tentu saja dengan pasal 

kelalaian orang tua yang menyebabkan anaknya cedera  atau  meninggal dunia. 
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Menurut Scott (1988) common law atau aturan umum, menyatakan bahwa orang 

tua tidak bertanggung jawab atas tindakan menyiksa anak. Pengadilan telah 

berulang kali menekankan bahwa pertanggungjawaban tidak ada hanya karena 

hubungan orang tua dan anak. Namun, ada pengecualian terhadap aturan umum, 

dan orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban jika: orang tua yang lalai 

memasukkan/ menaruh alat berbahaya pada anak, orang tua mengarahkan anak 

untuk melakukan perbuatan melawan hukum, kerugian dilakukan dalam lingkup 

tugas yang diberikan orang tua kepada anaknya. Undang-undang yang mengatur 

tanggung jawab orang tua tentunya berbeda di antara negara-negara bagian, tetapi 

di sini ada sedikit contoh dimana Negara California dan Illinois juga menerapkan 

peraturan bahwa orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala 

“kesalahan yang disengaja yang menyebabkan cedera, kematian atau kerusakan 

properti” oleh anak di bawah usia 18 tahun. 

Orang tua jelas meiliki peran penting saat anak mengalami cedera, karena 

seharusnya sebagai orang tua mampu memberikan pengawasan yang baik agar 

setidaknya anak bisa terhindar dari suatu cedera. Namun, selain dalam hal 

pengawasan, wawasan atau pengetahuan juga harus dapat diupayakan agar bisa  

memberikan pertolongan pertama ketika sewaktu-waktu cedera terjadi dan tidak 

bisa dihindari (Indarwati, 2011). Salah atau terlambat dalam pemberian 

pertolongan pertama  dapat menimbulkan penyakit yang lebih buruk bahkan 

hingga sampai pada menyebabkan kematian. WHO (2008) dalam Lubis (2015) 

menjelaskan bahwa, terlambat memberikan pertolongan pertama dapat 

mengakibatkan efek jangka panjang yang buruk. Luka yang lebih serius hingga 

dapat berdampak buruk pada kondisi fisik dan psikologis anak, seperti trauma, 

Post Traumatic Syndrome Disorder (PTSD), phobia, dan cemas.  
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Pertolongan pertama merupakan perilaku membantu/ menolong dan 

perawatan awal (initial care) yang diberikan pada penyakit akut atau saat terjadi 

cedera. Pertolongan pertama dapat digambarkan sebagai tindakan yang diberikan 

oleh orang terlatih maupun tidak terlatih, tidak menggunakan peralatan medis 

atau dengan peralatan medis minimal. Pertolongan pertama yang tepat untuk 

mengurangi konsekuensi cedera juga merupakan bentuk pencegahan tersier (Al-

johani et al, 2018; Wei et al, 2013). Tindakan pertolongan pertama pada anak 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : (1) peran orang tua, (2) 

pengetahuan, (3) motorik kasar dan motorik halus anak (Kuschithawati (2007). 

Mereka, para orang tua yang berupaya memberikan pertolongan pertama 

umumnya memiliki berbagai tingkat pengetahuan medis, mulai dari yang tidak 

ada sampai mereka yang paham dan terlatih tentang medis. Bagi mereka yang 

tidak paham, tentu diperlukan pengetahuan lebih untuk dapat melakukan 

pertolongan pertama.  

Pengetahuan di definisikan sebagai hasil dari penginderaan manusia, atau 

hasil dari seseorang yang mengetahui suatu objek melalui indera yang dimilikinya, 

dan pengetahuan tentang pertolongan pertama dapat diperoleh melalui 

pembelajaran ataupun pelatihan (Notoatmodjo, 2010). Pengetahuan tentang 

pertolongan pertama bagi orang tua sangatlah penting sehingga dapat bertindak 

cepat dan tepat saat terjadi cedera pada anak (Karima, 2019). Pengetahuan yang 

dimiliki orang tua tersebut nantinya akan mempengaruhi self-efficacy dalam 

melakukan pertolongan pertama dimana self-efficacy ini dapat digunakan untuk 

memprediksi perilaku selama situasi darurat berlangsung (Wei et al, 2013). 
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Self-efficacy merupakan keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang dimilikinya. Self efficacy dianggap sebagai faktor 

sentral dan persuasif dalam menentukan tindakan yang akan dipilih dan tindakan 

apa yang akan diberikan, serta kekonsistenan untuk melanjutkan setiap tindakan 

meskipun dalam situasi yang sulit. Seseorang yang memiliki self-efficacy tinggi 

artinya mampu menyelesaikan tugas sampai selesai, sedangkan yang memiliki self-

efficacy rendah yang biasanya diakibatkan oleh serangan rasa panik, takut 

cenderung menghindar atau menyerah sebelum waktunya (Hoffman, 2013; Wei et 

al, 2013). Memiliki Self-efficacy tinggi bisa berasal dari pengetahuan yang pernah di 

dapat dan dari pengalaman yang pernah terjadi sehingga dapat berdampak  pada 

orang tua dan dapat meningkatkan motivasi dan kompetensi diri mereka saat 

akan melakukan tindakan pertolongan pertama untuk anak-anak mereka yang 

mengalami cedera (Seifi, 2018).  

Hasil studi pendahuluan yang sudah dilakukan pada wali murid TK RA 

Muslimat NU 27 dan TK Dian Agung , Malang, didapatkan data bahwa anak usia 

prasekolah memang sering mengalami cedera, terutama pada saat bermain. Studi 

pendahuluan  melalui hasil wawancara yang dilakukan pada 23 orang tua yang 

sedang menjemput putra dan putrinya dapat dipastikan bahwa 100% anaknya 

pernah mengalami cedera. Disebutkan bahwa setidaknya cedera yang biasa atau 

pernah terjadi, yaitu jatuh (23), tertusuk benda tajam (gunting atau pisau) (13), 

kecelakaan tidak disengaja (5), dan luka karena jatuh atau berkelahi (23). Saat 

terjadi cedera tindakan pertolongan pertama seringnya dilakukan sendiri 

menggunakan peralatan seadanya dan kemampuan sebisanya, daripada dirujuk ke 

rumah sakit yang membutuhkan waktu lebih lama dan selama tindakan tersebut 

tidak memperparah keadaan anak. Hal ini juga dikarenakan para orang tua merasa 
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yakin bahwa mereka mampu untuk mengatasi cedera yang bersifat ringan saja. 

Sedangkan untuk cedera dengan tingkat yang lebih berat mereka menyatakan 

bahwa tidak begitu yakin bisa mengatasinya dan juga merasa takut jika tindakan 

yang diberikan malah memperparaha cedera pada anak, sehingga lebih memilih 

memanggil dan menunggu tenaga profesional atau bantuan medis datang untuk 

melakukan pertolongan.  

Berdasarkan penjelasan diatas dan studi pendahuluan yang sudah 

dilakukan, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengetahuan orang tua 

terhadap self efficacy dalam melakukan pertolongan pertama pada anak yang 

mengalami cedera. Tindakan orang tua yang tidak sesuai dengan prosedur 

penanganan cedera yang baik dan benar pada anak dapat menyebabkan resiko 

yang lebih parah dari sebelumnya hingga dapat mengancam nyawa pada anak. 

Sehingga dari penelitian ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana “Hubungan 

pengetahuan orang tua dengan self efficacy dalam melakukan pertolongan pertama 

pada cedera anak usia prasekolah”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan pengetahuan orang tua dengan self efficacy dalam 

melakukan pertolongan pertama pada cedera anak usia prasekolah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan pengetahuan orang tua dengan self efficacy dalam 

melakukan pertolongan pertama pada cedera anak usia prasekolah. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi pengetahuan orang tua tentang pertolongan pertama 

pada cedera anak usia prasekolah. 

2. Mengidentifikasi self-efficacy orang tua dalam melakukan pertolongan 

pertama pada cedera anak usia prasekolah. 

3. Mengidentifikasi hubungan antara pengetahuan dan self-efficacy orang tua 

dalam melakukan pertolongan pertama.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Bagi Peneliti  

Menambah wawasan dalam mengembangkan ilmu yang diperoleh 

selama perkuliahan untuk dipublikasikan kepada diri sendiri dan 

masyarakat.  

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

keperawatan, khususnya mengetahui tentang pengetahuan orang tua yang 

berhubungan dengan self efficacy dalam melakukan pertolongan pertama 

pada cedera anak usia prasekolah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat, 

khususnya kepada orang tua. Bahwa pengetahuan orang tua erat 

kaitannya dengan self efficacy dalam melakukan pertolongan pertama 

pada cedera anak usia prasekolah. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan penelitian selanjutnya 

dengan menambahkan variabel lain dengan populasi sampel yang 

lebih besar. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

1. Bánfai et al (2015) melakukan penelitian dengan judul “Accident prevention 

and first aid knowledge among preschool children's parents”. Penelitian dilakukan 

kepada orang tua (n=307) yang memiliki anak dengan usia 3-7 tahun. 

Peneliti menyebarkan kuesioner kepada setiap orang tua, dan yang 

kembali berjumlah 234 kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hanya 10 jawaban orang tua yang benar mengenai situasi pertolongan 

pertama. Berdasarkan hasil tersebut, orang tua membutuhkan pelatihan 

pertolongan pertama dan pencegahan terjadinya kecelakaan untuk anak-

anak di TK. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan 

terletak pada variabel dependen, yaitu self efficacy. 

2. Wei et al (2013) melakukan penelitian dengan judul “Self-efficacy of first aid 

for home accidents among parents with 0- to 4-year-old children at a metropolitan 

community health center in Taiwan”. Penelitian ini menggunakan cross-sectional 

design, dengan subyek penelitian adalah orang tua yang memiliki anak 

dengan rentang umur 0-4 tahun. Hasil penelitian menunjukkan secara 

signifikan ada hubungan positif anatara pengetahuan orang tua dengan self 

efficacy pertolongan pertama (P <0.01). Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang saya lakukan terletak pada perbedaan usia yang akan 

diteliti. Pada penelitian saya, yang akan diteliti anak dengan usia 4-6 tahun. 
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3. Younesian  et al (2015), melakukan penelitian dengan judul “ Unintentional 

Home Injury Prevention in Preschool Children;  a Study of Contributing Factors”. 

Penelitian ini menggunakan  prospective cross sectional design, dengan subyek 

penelitian adalah ibu dari semua anak prasekolah yang mengalami cedera 

tidak sengaja di rumah (unintentional home injuries). Hasil Penelitian 

didapatkan sebanyak 230 ibu yang anaknya mengalami cedera tidak 

sengaja di rumah (unintentional home injuries). Sebanyak 145 kasus cedera 

terjadi di rumah adalah terjatuh, dan tempat yang sering menjadi lokasi 

terjatuh adalah ruang keluarga, yaitu sebanyak 85 kasus. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada variabel 

dependen, yaitu self efficacy. 


