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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Pengetahuan 

2.1.1 Definisi Pengetahuan 

Pengetahuan di definisikan sebagai hasil dari „tahu‟ yang terjadi melalui 

proses sensorik khususnya mata dan telinga terhadap objek tertentu (Sunaryo, 

2004). Notoatmodjo (2010) juga mendefinisikan pengetahuan merupakan hasil 

dari penginderaan manusia , atau hasil dari seseorang yang mengetahui suatu 

objek melalui indera yang dimilikinya. Pengetahuan yang didapat seseorang 

menggunakan alat indera yang dimilikinya  sangat dipengaruhi oleh intensitas 

perhatian dan persepsi terhadap suatu objek. Sebagian besar pengetahuan 

seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga) dan indera penglihatan 

(mata). 

2.1.2 Pengukuran Tingkat Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2010) dalam bukunya menjelaskan bahwa 

pengetahuan seseorang terhadap suatu objek mempunyai intensitas atau 

tingkatan yang berbeda-beda. Umumnya terdapat 6 tingkatan pengetahuan, yaitu: 

a. Tahu (Know) 

Tahu dapat diartikan sebagai recall (mengingat kembali) memori yang 

sudah ada sebelumnya setelah mengamati atau mempelajari sesuatu. Misal, 

mengetahui bahwa dengan menggunakan kompres dingin dapat 

menyembuhkan memar, dan luka bakar tidak baik jika di olesi dengan 

pasta gigi. 
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b. Memahami (Comprehension) 

Memahami suatu objek bukan hanya sekedar tahu terhadap suatu objek, 

tidak sekedar bisa menyebutkan , tetapi juga mampu menginterpretasikan 

secara benar tentang objek yang diketahui. Misalnya, memahami  cara 

mengatasi perdarahan karena mimisan , namun bukan hanya sekedar 

menyebutkan bahwa kepala harus menunduk ke arah depan, tetapi juga 

harus mampu menjelaskan mengapa kepala harus menunduk dan 

bukannya di dongakkan. 

c. Aplikasi (Application) 

Aplikasi dapat diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang 

dimaksud dan mampu menggunakan  atau  mengaplikasikan  prinsip yang 

diketahui diberbagai macam situasi. Misalnya, seseorang yang telah paham 

tentang pertolongan pertama pada luka bakar, artinya ia juga mampu 

melakukan pertolongan itu kapan dan dimana saja saat orang lain 

membutuhkan. 

d. Analisis (Analysis) 

Analisis merupakan kemampuan seseorang untuk menjabarkan atau 

memilah, kemudian mencari hubungan antara komponen yang terdapat 

dalam suatu masalah atau objek yang ada. Indikasi bahwa pengetahuan 

seseorang sudah sampai pada tingkat analisis adalah, apabila sudah mampu 

membedakan, memisahkan, mengelompokkan atau membuat diagram 

(bagan) terhadap pengetahuan dari objek tersebut. Misalnya, bisa 

membedakan antara menilai persenan luka bakar antara orang dewasa dan 

anak-anak. 
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e. Sintesis (Synthesis) 

Sintesis menunjukkan kemampuan seseorang dalam merangkum atau 

meletakkan suatu hubungan yang logis dari berbagai macam komponen 

pengetahuan yang dimiliki. Kemampuan untuk menyusun formulasi baru 

dari formulasi-formulasi yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, dapat 

mengungkapkan sesuatu yang sudah pernah dibaca atau di dengar dengan 

menggunakan kata-kata atau kalimat sendiri, dan dapat membuat 

kesimpulan dari artikel yang sudah dibaca. 

f. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap objek tertentu. Penilaian ini berdasarkan 

kriteria yang ditentukan sendiri atau norma-norma yang berlaku di 

masyarakat.  

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2003) dalam Wawan (2010) menyebutkan bahwa 

ada dua faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu: 

1. Faktor Internal 

a. Pendidikan 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang terhadap 

perkembangan orang lain dengan tujuan menuju cita-cita tertentu 

untuk mencapai kehidupan, keselamatan, dan kebahagiaan yang lebih 

baik. Pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi seperti hal-

hal yang dapat menunjang kesehatan sehingga mampu meningkatkan 

kualitas hidup. Umumnya, makin tinggi pendidikan seseorang, makin 

mudah pula ia menerima informasi. 
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b. Pekerjaan 

Pekerjaan adalah kebutuhan yang harus dilakukan, terutama untuk 

menunjang kehidupan diri sendiri ataupun kehidupan keluarga. Bekerja 

merupakan kegiatan yang sangat menyita waktu dan bisa menjadi 

membosankan, karena dilakukan berulang-ulang dan ada pula 

tantangan yang harus dilalui. Bekerja bagi seorang ibu, biasanya akan 

berpengaruh terhadap kehidupan keluarganya.  

c. Usia 

Usia setiap individu terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang 

tahun. Semakin bertambah umur seseorang, maka tingkat kekuatan 

dan kematangan akan semakin lebih baik. Dari segi kepercayaan 

masyarakat, seseorang yang sudah dewasa akan lebih dipercaya 

dibandingkan mereka yang belum sampai pada tahap dewasa. 

2. Faktor eksternal 

a. Lingkungan 

Lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar manusia 

dan pengaruhnya sangat berdampak pada perkembangan dan perilaku 

orang atau kelompok. 

b. Sosial Budaya 

Sistem sosial budaya yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi dari 

sikap dalam menerima informasi. 
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2.2 Self Efficacy 

2.2.1 Definisi Self-Efficacy 

Self Efficacy merupakan keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang dimilikinya (Wei et al, 2013). Self-efficacy mengacu 

pada perilaku di situasi tertentu untuk dapat mencapai sasaran, harapan, atau 

jenis hasil yang sudah ditetapkan. 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 (Hoffman, 2013).  

Schunk (2008) dalam Bili (2014) juga menjelaskan bahwa self-efficacy dapat 

diasumsikan lebih dinamis berfluktuasi, berubah dari statis dan stabil untuk tugas 

dan waktu tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa self-efficacy 

merupakan persepsi keyakinan yang bersifat dinamis tentang kemampuan 

(competence) seseorang dalam melaksanakan tugas/pekerjaan yang diemban. 

2.2.2 Klasifikasi Self-Efficacy 

Bandura (1997) dalam Anwar (2009) menyebutkan bahwa secara umum, 

self-efficacy dibagi menjadi dua, yaitu self-efficacy tinggi dan self-efficacy rendah. 

1. Self-efficacy Tinggi 

Individu yang memiliki self-efficacy tinggi akan cenderung memilih 

terlibat langsung dan mampu mengerjakan tugas yang sulit sekalipun. 

Mereka tidak memandang sesuatu yang sulit tersebut sebagai ancaman 

yang harus dihindari dan berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut. 

Mereka juga berusaha untuk meningkatkan usaha dalam mencegah 

kegagalan yang mungkin timbul. Meskipun, mereka pernah gagal, biasanya 
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dengan cepat akan mendapatkan kembali self-efficacy setelah mengalami 

kegagalan tersebut.  

Individu yang memiliki self-efficacy tinggi beranggapan bahwa terjadinya 

kegagalan sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan, keterampilan dan 

usaha maksimal. Individu yang memiliki self-efficacy tinggi memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: mampu menangani masalah dengan efektif, yakin terhadap 

keberhasilan dalam menghadapi masalah, memandang suatu masalah 

adalah hal yang harus dihadapi bukan untuk dihindari, gigih dalam 

usahanya menyelesaikan masalah, percaya diri terhadap kemampuan yang 

dimiliki, dan cepat bangkin dari kegagalan. 

2. Self-efficacy Rendah 

Individu yang memiliki self-efficacy rendah adalah individu yang ragu 

dengan kemampuan yang dimilikinya. Mereka cenderung akan 

menghindari hal-hal yang dianggap sulit dan menganggap itu adalah 

ancaman. Individu yang seperti ini memiliki motivasi dan komitmen yang 

rendah untuk mencapai suatu tujuan yang  sudah ditentukan. Ketika 

berhadapan dengan hal yang sulit, mereka akan sibuk memikirkan 

kekurangan serta gangguan-gangguan yang mereka hadapi, dan semua hasil 

yang nantinya akan merugikan diri mereka. 

Individu ini tidak berpikir tentang bagaimana cara yang baik dalam 

mengahadapi masalah yang sulit, mereka menjadi lambat dan dalam 

menyelesaikan ataupun mendapatkan self-efficacy setelah mereka mengalami 

kegagalan. Individu yang memiliki self-efficacy rendah memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: menghindari masalah yang dianggap sulit, kurang dalam 
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berusaha dan cepat menyerah ketika menghadapi masalah, ragu pada 

kemampuan yang dimiliki. 

2.2.3 Dimensi Self-Efficacy 

Bandura (1997) dalam Bili (2014) menyebutkan ada tiga dimensi dalam self-

efficacy, yaitu 1) tingkat (level), yaitu dimensi yang berkaitan dengan derajat 

kesulitan tugas atau pekerjaan yang dihadapi individu; 2) umum (generality), yaitu 

keyakinan individu menilai diri mampu melaksanakan berbagai tugas/pekerjaan 

yang berbeda pada situasi yang berbeda pula; 3) kekuatan (strength), yaitu dimensi 

tentang kuat-lemahnya individu dalam menghadapi kesulitan dan tantangan.   

1. Dimensi Level 

Tingkat self-efficacy setiap orang pasti berbeda antara satu dengan yang lain. 

Tingkat kesulitan dari sebuah tugas, apakah sulit atau mudah akan 

menentukan self-efficacy. Pada suatu tugas atau aktivitas, jika tidak terjadi 

suatu halangan didalamnya pasti semua orang akan dengan sangat mudah 

melakukannya dan sudah pasti orang tersebut memiliki self-efficacy yang 

tinggi dalam menyelesaikan suatu tugas, aktivitas ataupun permasalahan 

yang ada.  

2. Dimensi Umum (Generality) 

Seseorang dapat menilai dirinya sendiri apakah memiliki efikasi pada 

banyak kondisi atau hanya pada kondisi tertentu. Semakin banyak self-

efficacy  yang dapat diterapkan pada berbagai kondisi, maka semakin tinggi 

self-efficacy orang tersebut. Inividu akan merasa yakin untuk melalui berbagai 

macam aktivitas apapun kondisinya. Keadaan umum bervariasi dalam 

jumlah dan dimensi yang berbeda-beda, diantaranya tingkat kesamaan 

aktivitas, perasaan dimana kemampuan ditunjukkan (tingkah laku, kognitif, 
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afektif), dan karakteristik individu menuju kepada siapa perilaku itu 

ditunjukkan. 

3. Dimensi Kekuatan (Strength) 

Terkait kekuatan dari self-efficacy seseorang ketika berhadapan dengan 

tuntutan tugas atau suatu permasalahan. Self-efficacy yang lemah dapat 

dengan mudah ditiadakan dengan pengalaman yang tidak mengenakkan 

ketika menghadapi sebuah tugas. Sebaliknya orang yang memiliki 

keyakinan kuat akan tekun pada usahanya meskipun ada tantangan dan 

rintangan yang harus dihadapi. Dimensi ini mencakup derajat kemantapan 

individu terhadap keyakinannya. Kemantapan inilah yang menentukan 

ketahanan dan keuletan individu. 

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mepengaruhi Self-Efficacy 

Menurut Bandura (1997) (dalam Sudarroji (2015); (2004 Anwar (2009); 

Maryam (2015)) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaaruhi self-efficacy 

pada setiap individu yaitu: 

1. Budaya 

Budaya dapat mempengaruhi self-efficacy melalui nilai-nilai, kepercayaan, dan 

pengaturan diri yang berfungsi sebagai sumber penilaian dan juga sebagai 

konsekuensi dari keyakinan akan self-efficacy. 

2. Sifat dari Tugas yang dihadapi 

Derajat kompleksitas dari kesulitan yang dihadapi akan mempengaruhi 

penilaian terhadap kemampuan diri yang dimiliki individu. Semakin 

kompleks tugas yang dihadapi, maka semakin rendah pula individu 

tersebut menilai kemampuan dirinya. Sebaliknya, jika individu dihadapkan 
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pada tugas yang mudah dan sederhana, maka akan semakin tinggi individu 

tersebut menilai kemampuannya. 

3. Status atau Peran dalam Lingkungan 

Individu yang memiliki status atau peran penting dalam suatu lingkungan 

maka akan memperoleh derajat kontrol yang lebih besar sehingga self-

efficacy yang dimilikinya juga tinggi. Begitupun sebaliknya, apabila individu 

tersebut memiliki status atau peran yang rendah dalam suatu lingkungan, 

maka self-efficacy yang dimilikinya juga rendah. 

4. Informasi tentang Kemampuan Diri 

Individu akan memiliki self-efficacy yang tinggi jika ia memperoleh informasi 

yang positif tentang dirinya, sementara individu akan memiliki self-efficacy 

yang rendah, jika ia memperoleh informasi yang negatif tentang dirinya. 

5. Pengalaman Keberhasilan (Mastery Exsperiences)  

Keberhasilan yang sering didapatkan akan meningkatkan self-efficacy yang 

dimiliki seseorang sedangkan kegagalan akan menurunkan self-efficacy 

dirinya. Ketika keberhasilan yang didapat seseorang lebih banyak karena 

faktor-faktor di luar dirinya, biasanya tidak akan membawa pengaruh 

terhadap peningkatan self-efficacy. Sebaliknya, jika keberhasilan tersebut 

didapatkan dengan melalui hambatan yang besar dan merupakan hasil 

perjuangan sendiri, maka hal itu akan membawa pengaruh pada 

peningkatan self-efficacy. 

6. Pengalaman Orang Lain (Vicarious Exsperiences)  

Pengalaman keberhasilan orang lain yang memiliki kemiripan dengan 

pengalaman individu dalam mengerjakan suatu tugas biasanya akan 

meningkatkan self-efficacy seseorang dalam mengerjakan tugas yang sama. 
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7. Persuasi Sosial (Social Persuation)  

Informasi tentang kemampuan yang disampaikan secara verbal oleh 

seseorang yang berpengaruh biasanya digunakan untuk meyakinkan 

seseorang bahwa dirinya cukup mampu melakukan suatu tugas. 

8. Kondisi Fisik dan Emosional 

Emosi yang kuat biasanya akan mengurangi performa, saat seseorang 

mengalami ketakutan, kecemasan akut, atau stress tingkat tinggi, 

kemungkinan akan memiliki self-efficacy yang rendah. Sedangkan self-efficacy 

yang tinggi biasanya ditandai oleh rendahnya tingkat stress dan kecemasan. 

 

2.3 Konsep Orang Tua 

2.3.1 Pengertian Orang Tua 

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan 

merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk 

sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh 

dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang 

menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat (Wiartha, 2017). 

2.3.2 Peran Orang Tua 

Peran orang tua dalam keluarga sangat penting terhadap perkembangan 

anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang sering dijumpai anak. 

Lingkungan keluarga akan mempengaruhi perilaku anak. Oleh karena itu, orang 

tua harus membimbing dan memberikan contoh yang baik pada anak (Akmiza, 

2018). 
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Kliegman et al (2016) memaparkan bahwa, praktik perawatan primer yang 

berhasil untuk anak yaitu, berpusat pada peran keluarga (orang tua), dan menganut 

konsep rumah medis. Rumah medis didefinisikan sebagai perawatan primer yang 

dapat diakses, berkelanjutan, komprehensif, berpusat pada keluarga, terkoordinasi, 

penuh kasih sayang, dan efektif secara kultural. 

Potter & Perry (2010 dalam Dewi, 2016) juga menjelaskan bahwa peran 

orang tua terhadap anak yaitu memahami tumbuh kembang anak, memenuhi 

kebutuhan gizi, membeikan kebebasan agar mereka dapat melakukan berbagai hal 

yang tidak membahayakan, menyimpan benda–benda yang dapat membahayakan 

anak, mengawasi setiap yang dilakukan anak. Pemahaman orang tua terhadap 

perkembangan anak sangat penting untuk menghindari cedera pada anak 

(Kusbiantoro, 2014), selain itu pengawasan orang tua juga sangat penting untuk 

mengurang cedera pada anak (Kuschithawati, 2007). 

 

2.4 Pertolongan Pertama 

2.4.1 Definisi Pertolongan Pertama 

Pertolongan pertama adalah perawatan yang diberikan secara langsung 

kepada orang terluka atau penyakit yang tiba-tiba. Pertolongan pertama biasanya 

tidak dilakukan pada tempat perawatan medis yang tepat, dapat terjadi dimana 

saja dengan alat bantu seadanya. Memberi bantuan sementara sampai bantuan 

medis tiba di tempat kejadian dan memberikan pertolongan yang lebih baik dan 

memadai. Sebagian besar cedera dan beberapa penyakit hanya membutuhkan 

pertolongan pertama (AAOS, 2011). Pertolongan pertama dapat dilakukan oleh 

siapapun dan dalam situasi apapun. Menurut Zideman et al (2015) penyedia 
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pertolongan pertama adalah seseorang yang terlatih untuk melakukan 

pertolongan pertama:  

a. Mengenali, menilai, dan memprioritaskan kebutuhan diberikannya 

pertolongan pertama 

b. Berikan perawatan dengan menggunakan kompetensi yang sesuai 

c. Kenali keterbatasan, dan carilah perawatan tambahan bila diperlukan 

Terdapat satu perbedaan antara definisi pertolongan pertama di tahun 

2015 dengan yang digunakan pada tahun 2010, yaitu tidak membatasi 

pertolongan pertama terkait “penilaian dan intervensi yang dapat dilakukan… 

dengan sedikit atau tidak ada peralatan”. Tidak memungkiri bahwa dari 

banyaknya kasus yang terjadi, peralatan yang memadai tidak semua tersedia bagi 

penyedia pertolongan pertama (Zideman et al, 2015). 

2.4.2 Penatalaksanaan Pertolongan Pertama Cedera pada Anak 

1. Jatuh 

a. Memar 

1. Kompres dengan air dingin atau es, untuk mengurangi lebam dan 

menghentikan pendarahan yang terjadi. 

2. Untuk menghilangkan nyeri dapat diberikan obat antinyeri. 

3. Jika memar semakin parah, dan terjadi dibagian kepala rawan (atas 

telinga atau kepala bagian belakang) dan terjadi pembengkakan 

parah, segera bawa anak ke rumah sakit (Swasanti & Putra, 2013). 

b. Luka 

Luka harus dibersihkan dan segera dihentikan perdarahannya. 

Membersihkan luka dapat menggunakan cairan steril, sedangkan untuk 
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menghentikan perdarahan lakukan dengan cara menutup luka dengan 

kain atau kasa, kemudian meberikan tekanan (Swasanti & Putra, 2013). 

c. Patah Tulang 

1. Buka dan periksa area yang cedera. 

2. Perban setiap luka terbuka. 

3. Balut dan bidai area yang cedera (khusus untuk bagian lengan, 

tambahkan dengan gantungkan lengan ke leher). 

4. Cari pertolongan medis/ segera bawa ke rumah sakit (Swasanti & 

Putra, 2013; Thygerson, 2011).  

2. Tersedak 

a. Back Blows 

1. Letakkan anak dengan posisi tengkurap dengan kepala lebih 

rendah. 

2. Berikan 5 pukulan dengan menggunakan tumit dari telapat tangan 

pada bagian belakang anak (interskapula) (WHO & Depkes RI, 

2009). 

b. Heimlich Manuver 

1. Bila obstruksi masih tetap terjadi, maka berbaliklah ke belakang 

anak dan lingkarkan kedua lengan mengelilingi badan anak. 

Pertemukan kedua tangan dengan salah satu mengepal dan 

letakkan pada perut bagian atas (di bawah sternum) anak, 

kemudian lakukan hentakan ke arah belakang lalu ke atas. Lakukan 

heimlich maneuver ini sebanyak 5 kali. 

2. Bila obstruksi masih tetap, evaluasi bagian mulut anak, apakah ada 

bahan obstruksi atau benda asing yang bisa di keluarkan. 
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3. Bila diperlukan bisa diulang dengan kembali melakukan pukulan 

pada bagian belakang anak (back blows) (WHO & Depkes RI, 2009). 

3. Luka Bakar 

1. Aliri dengan air biasa dan mengalir selama 10 menit, dan jika tidak ada 

air tutupi dengan kompres lembab. 

2. Tutupi luka dengan perban atau kain bersih yang tidak lengket. Pastikan 

perban atau kain menutupi seluruh daerah kulit yang terbakar. Untuk 

meredakan rasa sakit bisa menggunakan lender dari tanaman lidah 

buaya. 

3. Hindari menggunakan mentega, pasta gigi ataupun bahan yang 

berlemak dan jangan memecah gelembung yang terjadi pada luka 

(IDEP, 2018). 

4. Mimisan 

Pertolongan pertama pada kasus epistaksis dapat menggunakan bahan 

tisu dengan cara potongan tisu dibentuk memilin seperti batang rokok, lalu 

dimasukkan ke dalam lubang hidung yang mengalami perdarahan. Tisu 

yang digunakan diganti setiap kali basah atau sekitar 10-15 menit. 

Membutuhkan waktu sekitar 30 menit hingga darahnya bisa berhenti 

mengalir. Apabila dalam waktu 30 menit tidak terjadi perubahan maka 

disarankan menuju layanan kesehatan untuk mendapatkan pertolongan 

lebih lanjut (Punagi, 2017).  

Swasanti & Putra (2013) dalam bukunya juga menjelaskan bahwa ada 

4 tahapan untuk melakukan pertolongan pertama pada anak yang 

mengalami mimisan, yaitu: 
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a. Menjepit lubang hidung dengan dua jari tangan selama 5 menit 

agar pendarahan berhenti. 

b. Kompres bagian hidung dengan es batu agar pendarahan cepat 

berhenti. 

c. Sumbat lubang dengan sapu tangan, daun sirih, ataupun kain kasa 

untuk menghentikan pendarahan. 

d. Usahakan kepala anak menunduk ke arah depan, supaya darah 

tidak tertelan. Tertelannya darah mimisan dapat menyebabkan 

tersedak, mual, muntah, dan batuk. 

5. Kemasukan Benda Asing 

a. Kemasukan Benda Asing di Mata 

1. Kelilipan ringan: mata dicuci/ dibilas dengan air bersih 

2. Kelilipan yang tidak bisa dibilas dengan air, dikeluarkan dengan 

menggunakan alat bantu, seperti kapas yang telah dibasahi dengan 

air. 

3. Kemasukan benda tajam dikeluarkan dengan menggunakan alat 

bantu. Tapi perlu diperhatikan! Lakukan dengan hati-hati dan 

jangan sampai benda tersebut bergeser, karena akan memperparah 

cedera yang terjadi (Swasanti & Putra, 2013). 

b. Kemasukan Benda Asing di Telinga 

1. Kemasukan benda asing berukuran kecil. Cara mengeluarkannya 

adalah dengan memiringkan kepala kea rah bagian telingan yang 

kemasukan benda asing, kemudian kepala bagian lainnya ditepuk-

tepuk dengan tangan. 
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2. Kemasukan serangga. Meneteskan minyak zaitun ke dalam telinga 

yang kemasukan serangga. Hal tersebut dilakukan untuk 

membunuh serangga dan menghindari aktivitas serangga yang 

berbahaya di dalam telinga, seperti menyengat atau menggigit. 

3. Kemasukan biji-bijian. Kemasukan biji-bijian dikeluarkan dengan 

alat bantu , seperti korek kuping. Jangan menggunakan air ataupun 

minyak, karena akan menyebabkan biji-bijian mengembang dan 

akan menjadi lebih susah dikeluarkan. 

4. Kotoran telingan yang susah dikeluarkan. Untuk mengeluarkannya 

menggunakan dengan alat bantu, seperti pinset ataupun korek 

kuping (Swasanti & Putra, 2013). 

c. Kemasukan Benda Asing di Hidung 

Mengeluarkan benda asing dari dalam hidung harus hari-hati. 

Gunakan benda yang tumpul dan lembut untuk membantu mengeluarkan 

benda tersebut (Swasanti & Putra, 2013). 

d. Kemasukan Benda Asing di Kulit 

Mengeluarkan benda asing tersebut dilakukan dengan membuat luka 

sayatan kecil sehingga benda tersebut mudah diambil. Bila yang masuk 

berupa mata kail, mengambilnya jangan dipaksakan ditarik, lakukan 

dengan meneruskan kail hingga ujung kail muncul di permukaan kulit 

kemudian bagian pangkalnya dipotong (Swasanti & Putra, 2013). 
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e. Kemasukan Benda Asing di Mulut dan Tenggorokan 

1. Benda tidak berbahaya dan tidak tajam. Benda tersebut akan keluar 

dengan sendirinya bersama feses. 

2. Benda tajam. Jangan menggunakan obat pencahar karena akan 

melukai saluran cerna. Untuk mengeluarkannya dilakukan dengan 

makanan padat, seperti nasi, roti ataupun pepaya, yang di dalam 

saluran cerna akan membentuk bulatan. Bolus. Benda asing akan 

keluar bersama feses. 

Benda asing yang tersangkut di rongga mulut dan tenggorokan. 

Mengeluarkan  benda tersebut dilakukan dengan jari tangan 

ataupun alat bantu. Usahakan membuka mulut anak lebaar-lebar 

hingga benda tersebut terlihat (Swasanti & Putra, 2013). 

6. Keracunan 

1. Usahakan mencari tahu jenis racun yang masuk ke dalam tubuh 

dengan cara mencari bekas kemasan makanan atau minuman yang 

menyebabkan anak mengalami keracunan. 

2. Membersihkan saliran napas dari bekas muntahan, lender, sisa 

makanan atau apa pun yang dapat menghalangi jalan napas. 

3. Apabila racun tidak diketahui, korban dapat diberikan norit, putih 

telur, susu, air sebanyak-banyaknya atau larutan arang batok kelapa 

untuk mengurangi/ mengencerkan racun yang masuk ke dalam tubuh. 

4. Segera bawa ke rumah sakit (Swasanti & Putra, 2013). 
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Catatan: 

1. Keracunan bensin, minyak tanah, asam atau basa kuat yang bersifat 

korosif, penderita tidak boleh dirangsang muntah. Hal ini justru akan 

mengakibatkan kerusakan saluran cerna korban. 

2. Pembilasan lambung dapat dilakukan dapat dilakukan bila racun 

masuk ke dalam tubuh kurang dari 3 jam. Pembilasan lambung setelah 

3 jam dapat dilakukan apabila telah diberikan susu dalam jumlah 

berlebih. Pembilasan lambung tidak  boleh dilakukan untuk keracunan 

asam/ basa kuat yang bersifat korosif. 

3. Pembilasan lambung dilakukan dengan memberikan cairan pembilas. 

Cairan ini dibuat dengan cara mencampurkan 1 sendok makan garam 

dan 1 sendok makan norit (arang batok kelapa) dalam 1 liter air putih. 

Cairan ini diminumkan sebanyak-banyaknya pada korban. Selain itu, 

cairan ini diberikan juga untuk tujuan merangsang muntah (Swasanti & 

Putra, 2013). 

7. Tenggelam 

1. Keluarkan anak dari dalam air. 

2. Periksa keadaan anak apakah responsive atau tidak dan periksa 

napasnya (dekatkan telinga kearah mulut dan hidung anak). 

3. Hati-hati kemungkinan adanya cedera tulang belakang. Jika tidak ada 

yang menyaksikan bagaimana dan mekanisme terjadinya cedera, 

menunjukkan potensi adanya cedera tulang belakang hati-hati saat 

membuka jalan napas. Manuver head tilt-chin lift (posisikan kepala 

sedikit mendongak dan angkat dagu ke atas) dianjurkan untuk 

penolong awam yang tidak terlatih dengan manuver jaw-thrust. 
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4. Berikan RJP sesuai indikasi (jika terlatih). 

5. Jangan mencoba berbagai metode untuk membuang air dari paru-paru 

anak sebagai korban (Pfeiffer, 2012). 

 

2.5 Cedera Anak Prasekolah 

2.5.1 Definisi Cedera 

Cedera merupakan kejadian yang dapat mengakibatkan morbiditas dan 

mortalitas (Li et al, 2014). Cedera pada anak dapat berupa cedera yang tidak 

disengaja (unintentional injury) dan cedera yang disengaja (intentional injury). Cedera 

yang tidak disengaja merupakan cedera yang bukan disebabkan oleh niat untuk 

menyakiti, misalnya kecelakaan lalu lintas, tenggelam, keracunan, terbakar, dan 

jatuh. Sedangkan cedera yang disengaja (intentional injury) atau biasa disebut 

dengan kekerasan (violence) yaitu penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan, 

ancaman terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok, atau 

komunitas, yang mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, dan 

gangguan perkembangan (European Child Safety Alliance, 2014; California Injury 

Prevention network, 2012). 

2.5.2 Cedera yang Sering Terjadi pada Anak 

Lingkungan rumah, bermain dan sekolah merupakan tempat rawan 

terjadinya cedera pada anak. Sekitar 40% kejadian terjatuh dan 39% karena 

gigitan/tergigit (Li et al, 2014). Menurut Khuschithawati et al (2007), jenis cedera 

yang sering dialami oleh anak adalah tergores (31, 2%), diikuti dengan memar 

(21,1%), dan terkilir (15, 2%), sedangkan cedera yang jarang terjadi pada anak 

adalah patah tulang (1,1%). WHO (2008) juga menyebutkan bahwa terdapat 

empat kejadian cedera paling tinggi yang terjadi pada anak usia prasekolah yaitu, 
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kecelakaan lalu lintas, tenggelam, luka bakar dan jatuh. Selain beberapa cedera 

yang sudah disebutkan, terdapat pula yang namanya tersedak dan epistaksis/ 

mimisan, dimana kejadian ini juga biasanya terjadi pada anak.  

Sekitar 17.537 anak-anak yang berusia 14 tahun atau lebih yang lebih 

muda, pernah mengalami tersedak, sebesar (59,5%) berhubungan dengan 

makanan, (31,4%) tersedak karena benda asing, dan sebesar 9,1% tidak diketahui 

penyebabnya. Prevalensi di Amerika Serikat didapatkan kasus, dengan waktu 

kurang dari satu tahun, sebesar (11,6%) kasus terjadi pada anak usia 1 hingga 2 

tahun, (36,2%) terjadi pada anak usia 2 tahun, dan anak usia 4 tahun sebesar 

(29,4%) (American Academy of Pediatrics, 2010). Begitu pula dengan kejadian 

epistaksis/ mimisan. Mimisan pada anak lebih sering terjadi dibandingkan pada 

orang dewasa. Menurut Ismail & Gandhi (2011) kejadian mimisan sebanyak 35% 

terjadi pada usia 0-5 tahun, 56% dari usia 6-10 tahun, dan 64% dari 11-15 tahun 

dan hanya 10% dibandingkan dengan dari populasi umum. Penelitian 

menemukan bahwa 8% orang di bawah 20 tahun setidaknya tiga kali pernah 

mengalami mimisan pertahun, dengan 70% dari mereka mengalami karena 

penyebab yang tidak jelas (Ahmed & Lam, 2015).  

1. Jatuh 

WHO (2018) menjelaskan bahwa peristiwa jatuh merupakan 

kejadian yang menyebabkan seseorang coming to rest secara tidak 

sengaja di tanah, lantai atau tingkat yang lebih rendah. Aktivitas anak 

saat sedang bermain atau melakukan kegiatan lainnya dapat 

menyebabkan anak terjatuh, dan akibat dari jatuh tersebut biasanya 

anak mengalami memar, luka atau bahkan gegar otak (Swasanti & 

Putra, 2013). 
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a. Memar 

Memar adalah rusak/ pecahnya pembuluh darah di bawah 

kulit sehingga darah tidak dapat mengalir ke luar dan darah 

mengumpul membentuk lebam berwarna biru kehitaman. Memar 

biasanya diakibatkan terkena pukulan dari benda tumpul. Memar 

ditandai dengan adanya benjolan atau lebam yang terasa lembek 

bila disentuh (Swasanti & Putra, 2013). 

b. Luka 

Terjadinya luka biasanya dibarengi dengan keluarnya darah 

dari tempat yang terkena cedera, terlebih jika terjadi luka dibagian 

kepala yang sangat rentan menghasil perdarahan (Swasanti & 

Putra, 2013). 

c. Patah Tulang 

Terputusnya keseluruhan, sebagian atau terjadinya retakan 

pada tulang Swasanti & Putra, 2013). Patah tulang ditandai 

dengan adanya DOTS (D (Deformitas), O (Open Wound) luka 

terbuka, T (Tenderness) nyeri tekan, S (Swelling) 

pembengkakan), tidak mampu menggunakan bagian yang 

cedera secara normal, merasa tidak nyaman atau terdengar 

bunyi gemeretak, dan mendengar atau merasakan tulang 

berderak (Thygerson, 2011) 

2. Tersedak 

Tersedak adalah suatu proses pengeluaran makanan dari saluran 

pernapasan secara refleks.Tersedak memang sering kali terjadi pada 

anak bahkan sampai dewasa yang biasanya terjadi saat seseorang 
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berbicara atau tertawa saat makan. Tersedak disebabkan karena klep 

yang menutup saluran napas ketika makan malah terbuka akibat 

berbicara atau tertawa, dan hal paling dikhawatirkan dari tersedak 

adalah terjadinya sumbatan jalan napas (Cendhikalistya, 2018). 

3. Luka Bakar 

Luka bakar adalah luka yang terjadi pada kulit atau jaringan 

organik lainnya disebabkan oleh radiasi, radoaktivitas, listrik, gesekan, 

terpapar dengan bahan kimia atau jaringan yang dirusak oleh: cairan 

panas, padatan panas, dan pembakar api (WHO, 2018). Luka bakar 

disertai dengan rasa nyeri yang hebat, kehilangan cairan tubuh/ 

dehidrasi, dan dapat mengakibatkan syok. Luka bakar 10 % pada anak 

dapat mengakibatkan syok, sedangkan 20% pada orang dewasa. 

Kerusakan jaringan bawah kulit yang dapat disebabkan oleh luka 

bakar adalah kerusakan jaringa otot, pembuluh darah dan jaringan 

epidermal. Tingkat kerusakan jaringan bergantung pada tingkat 

keparahan dan luas dari luka bakar yang terjadi. Luka bakar biasanya 

mengakibatkan kecacatan fisik dan bekas luka. 

Luka bakar berdasarkan luas terjadinya dapat di tentukan dengan 

metode Rule of Nine:  

Dewasa: 

Kepala = 9% 

Lengan kiri = 9% 

Lengan kanan = 9% 

Badan depan = 18% 

Badan belakang = 18% 
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Tungkai kanan = 18% 

Tungkai kiri = 18% 

Alat kelamin = 1% 

Anak: 

Kepala = 9% 

Lengan kiri = 9% 

Lengan kanan = 9% 

Badan depan = 18% 

Badan belakang = 18% 

Tungkai kanan = 14% 

Tungkai kiri = 14% 

Alat kelamin = 1% (Swasanti & Putra, 2013) 

4. Mimisan 

Epistaksis atau perdarahan dari hidung yang biasa disebut 

mimisan merupakan perdarahan akut yang keluar dari lubang hidung, 

rongga hidung, atau nasofaring. Epistaksis adalah kondisi yang sebagian 

besar termasuk dalam self-limiting (penyakit yang akan sembuh dengan 

sendirinya). Namun, perdarahan pada hidung yang tidak terkontrol 

juga dapat mengakibatkan terjadinya hipovolemia dan gangguan 

saluran napas yang membahayakan (Diamond, 2014). 

Epistaksis biasa berawal dari pecahnya pembuluh darah yang 

mengalir di submukosa hidung. Epistaksis dapat terjadi karena 

beberapa faktor, yaitu:  
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a. Trauma 

Trauma ringan dapat mengakibatkan terjadinya perdarahan, 

misalnya bersin, mengorek hidung, terkena pukulan, atapun karena 

jatuh. Trauma yang terjadi karena laserasi ringan, biasanya 

perdarahan yang terjadi tidak begitu banyak/ minimal., tetapi jika 

trauma pada bagianwajah terjadi cukup berat maka dapat 

menyebabkan perdarahan masif. 

b. Infeksi 

Infeksi hidung seperti rinosinusitis serta granuloma spesifik, 

seperti lupus, sifilis dan lepra dapat menyebabkan epistaksis. 

c. Pengaruh Lingkungan 

Kelembaban udara yang rendah dapat menyebabkan iritasi 

pada mukosa. Epistaksis sering terjadi pada udara yang kering dan 

saat musim dingin. Angka kejadian epistaksis meningkat ketika 

mukosa hidung terpapar udara dingin dan kering sebagai faktor 

musiman. Angka kejadian meningkat sejalan dengan penurunan 

suhu dan kelembaban. Pasien yang mengalami epistaksis di negara 

empat musim cenderung meningkat sebanyak 30% saat musim 

dingin saat suhu dibawah 5ºC (Punagi, 2017). 

5. Kemasukan Benda Asing 

Masuknya  benda asing adalah benda yang berasal dari luar tubuh 

atau dari dalam tubuh, yang dalam keadaan normal tidak ada. Pada 

umumnya tubuh akan menolak keberadaan benda asing melalui 

berbagai macam reaaksi tubuh, seperti nyeri atau bengkak (Swasanti & 

Putra, 2013). 
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a. Kemasukan Benda Asing di Mata 

Benda asing yang dapat masuk ke mata dapat berupa debu, 

asap, binatang kecil, ataupun benda-benda kimia. Masuknya 

benda asing ke dalam mata menyebabkan rasa pedih, dan 

biasanya secara alami mata akan mengeluarkan air mata untuk 

mencegah kerusakan pada bola mata  (Swasanti & Putra, 

2013). 

b. Kemasukan Benda Asing di Telinga 

Keberadaan benda asing dalam telinga sangat mengganggu, 

karena selain menimbulkan rasa tidak nyaman, keberadaan benda 

tersebut dapat mengganggu proses pendengaran. Adapun benda-

benda asing yang biasanya masuk ke dalam telinga adalah, air, 

debu, serangga, biji-bijian, atapun kotoran telinga yang tidak bisa di 

keluarkan (Swasanti & Putra, 2013).  

c. Kemasukan Benda Asing di Hidung 

Benda-benda asing yang dapat masuk ke dalam hidung dapat 

berupa debu, serpihan makanan, mainan kecil, biji-bijian serta 

benda lain yang sering digunakan sehari-hari (Swasanti & Putra, 

2013). 

d. Kemasukan Benda Asing di Kulit 

Bagian tubuh yang seringnya kemasukan benda asing di kulit, 

misalnya ujung jari, telapak tangan, dan telapak kaki. Benda-benda 

asing yang dapat masuk ke dalam kulit biasanya berupa benda-

benda berujung runcing dan tajam, seperti duri, jarum, pecahan 

kaca, dan pecahan batu  (Swasanti & Putra, 2013). 
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e. Kemasukan Benda Asing di Mulut dan Tenggorokan 

Benda asing yang masuk ke dalam mulut dapat terjadi 

bersama-sama dengan makanan atau minuman. Anak-anak juga 

terkadang memasukkan tangan ataupun mainan ke dalam mulut 

dan dapat mengakibatkan benda tersebut masuk ke dalam mulut 

dan tenggorokan (Swasanti & Putra, 2013). 

6. Keracunan 

Racun (toksin) adalah setiap zat yang mengganggu kesehatan atau 

menyebabkan kematian karena kerja kimiawinya ketika zat ini masuk 

ke dalam tubuh atau kontak dengan kulit (Thygerson, 2011). 

Keracunan makanan berarti masuknya zat berbahaya yang masuk ke 

dalam tubuh dapat berupa zat kimia, bakteri pathogen, virus, dan lain 

sebagainya (Swasanti & Putra, 2013).  

7. Tenggelam 

Tenggelam adalah proses terjadinya gangguan pernapasan akibat 

dari penyelaman di dalam air dan klasifikasi akibat dari tenggelam 

adalah: kematian, morbiditas, dan tidak ada morbiditas (WHO, 2018) 

 

2.6 Anak Usia Prasekolah 

2.6.1 Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Prasekolah 

Secara alamiah tahapan pertumbuhan dan perkembangan pasti akan dilalui 

oleh setiap makhlup hidup. Berawal dari masa embrio setiap makhluk hidup pasti 

akan mengalami perubahan dan peningkatan yang lebih baik sampai akhir hayat 

tiba. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan anak akan berbeda dari satu 
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anak dengan anak yang lain, bergantung pada beberapa hal yang 

mempengaruhinya (Sugihartiningsih, 2015). 

1. Definisi 

a. Pertumbuhan 

Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi dalam bentuk 

jumlah, besar, ukuran atau dimensi tingkat sel yang bisa diukur 

dengan ukuran berat (kilogram, gram, pound), ukuran panjang 

(sentimeter, meter) (Sugihartiningsih, 2015). 

b. Perkembangan 

Bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh 

sebagai hasil dari proses pematangan, yaitu termasuk 

perkembangan emosi, intelektual dan tingkah laku 

(Sugihartiningsih, 2015). 

c. Tumbuh-Kembang Fisik.  

1. Tinggi badan rata-rata adalah 6,25 - 7,5 cm pertahun.  

2. Tinggi rata-rata anak usia 4 tahun adalah 101,25 cm.  

3. Pertambahan berat badan rata-rata adalah 2,3 kg pertahun.  

4. Berat badan rata-rata anak usia 4 tahun adalah 16,8 kg. 

(Sugihartiningsih, 2015) 

d. Perkembangan motorik  

1. Motorik Halus 

Kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang 

melibatkan otot kecil dan koordinasi mata-tangan. Anak dapat 

mengikat tali sepatu, menggunakan gunting, meniru gambar, 

menulis beberapa huruf dan angka (Sugihartiningsih, 2015).  
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2. Motorik Kasar 

Gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian 

besar atau seluruh anggota tubuh, yang dipengaruhi oleh usia, 

berat badan dan perkembangan anak secara fisik. Anak dapat 

mengendarai sepeda roda tiga, menaiki tangga, melompat 

dengan satu kaki, menangkap bola, melompati tali dan berdiri 

seimbang satu kaki bergantian dengan meta tertutup 

(Sugihartiningsih, 2015). 

Perkembangan anak menurut piaget dibagi menjadi empat tahap Hidayat 

(2009) dalam Buana (2016), yaitu :  

1. Tahap sensori motor (umur 0-2 tahun), pada tahap ini anak dapat menerima 

informasi dengan cara melihat, mendengar, menyentuh, dan aktivitas motorik. 

Pada masa ini semua benda yang dilihat, dirasakan, disentuh maupun 

didengar oleh anak akan diarahkan ke mulut karena rasa keingintahuannya. 

Ini menandakan sifat egosentis dari pikiran anak.  

2. Tahap praoperasional (umur 2-7 tahun), pada tahap ini anak belum mampu 

dalam mengoperasionalkan apa yang dipikirkan melalui tindakan. Dalam 

penelitian piaget anak selalu menunjukkan egosentrik seperti anak selalu ingin 

memilih sesuatu atau mendapatkan ukuran yang lebih besar meskipun isi 

didalamnya sedikit. Pada masa ini pikiran anak bersifat transduktif, dimana 

menganggap semua sama, seperti seorang pria didalam keluarga adalah ayah 

maka semua pria adalah ayah, pikiran yang kedua bersifar animisme, bahwa 

selalu memperhatikan benda mati, seperti ketika anak terbentur benda mati 

maka anak akan memukulnya kearah benda mati tersebut.  
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3. Tahap kongkret (7-11 tahun), pada tahap ini anak sudah berfikir secara nyata 

dengan kehidupannya, namun sikap berfikirnya belum sampai pada 

pikirannya dalam membuat konsep atau hipotesa dan pada masa ini anak 

dapat menyamakan argumen dengan orang lain. Sifat egosentrik pada anak 

sudah mulai hilang sebab anak sudah mengerti tentang ketidakmampuan 

dalam mendapatkan rasa keinginannya. Sifat pikiran pada anak usia ini adalah 

reversibilitas dimana cara memandang dari arah berlawanan (kebalikan). 

4. Formal atau operasional (11 tahun keatas) pada tahap ini pola pikir anak 

sudah mengalami perkembangan dengan membentuk kepribadian dan 

mampu  menyelesaikan aktivitas dalam pikirannya, mampu menduga, dan 

mampu membuat hipotesa ataupun konsep.  

2.6.2 Panduan Antisipasi (Anticipatory Guidance) pada Kognitif dan 

Emosional-Sosial Anak 

Tabel 2.1 Kognitif dan Emosional-Sosial pada Anak Usia 18 Bulan sampai 5 Tahun 
                (Dosman, 2012) 

Usia Kognitif Emosional-Sosial 

18 bulan 1. Meng-eksplor dari 'zona nyaman' 

pengasuh (7-24 bulan)  

2. Meniru aktivitas kehidupan nyata 

menggunakan alat peraga realistis (15-

18 bulan)  

3. Bermain pura-pura/ sandiwara 

sederhana yang berhubungan dengan 

diri sendiri (13-24 bulan)  

 

1. Bertekad untuk melakukan sesuatu 

secara mandiri (12-24 bulan) 

2. „Menempel‟ kepada orang tua (16–19 

bulan), menggunakan objek 

transisional (12–24 bulan)  

3. Amarah yang sering muncul (18 

bulan)  
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2 tahun 1. Mulai memecahkan masalah tanpa 

latihan fisik (12-24 bulan) 

2. Mencari objek tersembunyi (21-22 

bulan) 

3. Representasi simbolik (12-24 bulan) 

4. Permainan pura-pura mulai diarahkan 

kepada orang lain (13-24 bulan) 

1. Ketidakpatuhan (12-24 bulan), 

ledakan amarah, dan puncak agresi 

(30 bulan) 

2. Negativisme „tidak‟, posesif „milikku‟ 

(19-24 bulan) 

3. Referensi sosial, empati: berusaha 

menghibur orang lain yang kesal (12-

24 bulan) 

4. Menikmati permainan bersama anak-

anak lain, dapat menawarkan/ 

meminjamkan mainan atau 

tersenyum (13-24 bulan) 

3 tahun 1. Keteguhan pada suatu objek, mudah 

terpisah (2-3 tahun) 

2. Permainan pura-pura simbolis: 

Mengganti objek untuk hal-hal lain 

(25–30 bulan) 

3. Ketakutan saat tidur dan mimpi buruk 

(24-36 bulan)  

4. Mengetahui setidaknya satu nama 

warna, menghitung 2 objek, memilih 

jenis-jenis bentuk, membandingkan 2 

item (30–36 bulan) 

1. Bermain peran, boneka sebagai 

teman bermain (31-36 bulan), teman 

khayalan (3–7 tahun)  

2. Memulai interaksi dengan teman 

sebaya, bermain dengan  kooperatif, 

berbagi mainan (2-3 tahun)  

3. Memahami aturan (24-36 bulan)  

4. Dapat berbicara tentang emosi dan 

situasi yang menjadai penyebabnya 

(24-36 bulan) 

5. Merasa bersalah karena menyakiti 

anak lain dan mungkin mencoba 
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membuat segalanya lebih baik (24-36 

bulan) 

 

4 tahun 1. Pikiran yang stabil (3-4 tahun) 

2. Konsep waktu sederhana, rencana ke 

depan (3-4 tahun)  

3. Identifikasi pemecahan masalah, 

mencoba sebuah solusi sebelum 

frustrasi (3–4 tahun) 

4. Generalisasi aturan dari satu situasi ke 

situasi lain (3-4 tahun) 

5. Perubahan bicara secara verbal ke 

dialog internal untuk menyelesaikan 

masalah (3–4 tahun)  

6. Menghitung 4 objek, mengkategorikan 

1. Permainan fantasi (mis. Superhero) 

(3-4 tahun)  

2. Menunjukkan peningkatan mengatur 

emosi atas kemarahan, agresi (4-6 

tahun) 

3. Dapat menyelesaikan konflik dengan 

diskusi dan negosiasi (4-6 tahun) 

4. Empati: Mungkin sering 

menawarkan kenyamanan dan 

simpati kepada teman sebayanya, 

mendengarkan orang lain (3–4 

tahun) 

5. Memahami tema moral (benar dan 

salah) dalam cerita (3-4 tahun)  

6. Biasanya patuh, malu dan bersalah 

jika berkelakuan buruk (3-4 tahun)  

5 tahun 1. Melakukan percakapan secara 

bergantian, mendengarkan sudut 

pandang orang lain, merespons 

dengan tepat (4-6 tahun) 

2. Keterampilan pra-keaksaraan: 

1. Mulai berpisah dari orang tua, 

bermain selama beberapa jam (4-5 

tahun) 

2. Ketidakpatuhan jarang terjadi, 

mengikuti aturan, memahami 
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Mengetahui lagu alfabet, mengenali 

dan menghasilkan irama (2-5 tahun), 

belajar suara huruf dan nama (5-7 

tahun) 

3. Keterampilan pra-berhitung: 

Menghitung 10 objek atau lebih 

permainan dengan aturan (4-6 

tahun) 

3. Mengembangkan rasa hati nurani, 

ketat tentang aturan, bersikap 

mendesak/ menuntut pada teman 

sebayanya (4–6 tahun) 

4. Memahami perspektif orang lain 

menjadikan agresi anak terkendali (3-

6 tahun) 

5. Dapat menampilkan emosi selain 

yang dirasakan  sebelumnya (3-6 

tahun) 

 

2.6.3 Risiko Penilaian Cederan dan Panduan Antisipasi (Anticipatory 

Guidance) 

Tabel 2.2 Tahap Perkembangan dan Risiko Cedera (Code, 2016) 

Usia Karakteristik Perkembangan Risiko Cedera 

Bayi baru 

lahir & bayi 

Perkembangan motorik cepat: dimulai dari 

menggenggam dan berguling tiba-tiba 

1. Jatuh dari sofa, meja, 

dan tempat tidur 

2. Terbakar terkena cairan panas 

3. Tersedak / mati lemas 

4. Kecelakaan kendaraan 

Balita & 

Prasekolah 

1. Keingintahuan yang intens 

2. Sangat lincah dan aktif 

3. Tidak bisa mengendalikan impuls 

1. Jatuh dari tangga, peralatan bermain, 

dan kereta belanja 

2. Keracunan 
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3. Tenggelam 

4. Kecelakaan kendaraan 

Usia Sekolah 1. Membuktikan diri dengan 

menunjukkan keberanian dan prestasi 

2. Menantang aturan orang tua 

3. Perilaku mencemooh 

 
 

1. Jatuh dari sepeda 

2. Cedera pejalan kaki kendaraan 

bermotor  

3. Cedera di jalan 

4. Cedera yang berhubungan dnegan 

senjata api  

Remaja 1. Melakukan eksperimen dan mengambil 

risiko 

 

2. Mencari persetujuan sosial dan teman 

sebaya 

3. Mencari kebebasan 

1. Cedera kendaraan bermotor 

2. Senjata api terkait dengan 

pembunuhan 

3. Bunuh diri 

 

2.7 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner dari penelitian 

Ganfure et al (2018) untuk mengukur pengetahuan orang tua tentang 

pertolongan pertama. Kuesioner ini terdiri dari 12 pertanyaan. Kuesioner yang 

peneliti adopsi dari penelitian diatas hanya sebanyak 6 pertanyaan, ditambah 

dengan 6 pertanyaan modifikasi dari peneliti sendiri.  

Mengukur Self-efficacy dalam melakukan pertolongan pertama, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner dari penelitian Wei et al (2013). 

Kuesioner yang peneliti adopsi dari penelitian ini terdiri dari 12 pernyataan serta 
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1 pernyataan modifikasi dan menggunakan 5 skala likert, dimana nilai 4 berarti 

„sangat yakin‟ dan nilai 0 berarti „tidak yakin‟.  

 

2.8 Hubungan Pengetahuan Orang tua dengan Self-Efficacy dalam 

Melakukan Pertolongan Pertama pada Cedera Anak Usia 

Prasekolah 

Masa prasekolah adalah masa dimana otot-otot anak seperti lengan dan 

kaki mulai mengalami pertumbuhan dan kognitif anak juga semakin 

berkembang, sehingga anak memiliki aktifitas dan rasa keingintahuan yang sangat 

tinggi. Rasa keingintahuan anak yang tinggi untuk menelusuri sesuatu atau 

bereksperimen hal yang baru dengan kemampuan dalam memahami atau 

mendeteksi bahaya dapat menjadi salah satu faktor penyebab sering terjadinya 

cedera (Kuschiawati , 2007).  

Saat terjadi cedera pada anak, dan jika kondisi yang terjadi adalah gawat 

darurat tapi tidak ada dokter, tentunya kebanyakan orang tua akan panik dan 

kerap kali membuat mereka tidak dapat berpikir jernih dan malah melakukan 

tindakan pertolongan pertama yang keliru. Pertolongan pertama yang salah 

justru dapat menyebakan sakit atau cedera pada anak menjadi lebih buruk 

(Swasanti & Putra, 2013.  

Pertolongan pertama adalah tindakan atau perawatan yang diberikan 

langsung kepada orang-orang yang terluka karena kecelakaan atau kondisi 

darurat lainnya yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mempertahankan 

hidup sampai bantuan medis dari tenaga profesional tiba (Karima, 2019). Untuk 

bisa melakukan pertolongan pertama yang tepat pada anak, orang tua harus 

mengerti dan memahami kondisi sakit/ cedera anak serta harus memiliki 
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pengetahuan dalam melakukan pertolongan pertama yang tepat (Swasanti & 

Putra, 2013). Sehingga pengetahuan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi 

tindakan pertolongan pertama dalam mengatasi cedera 

Selain pengetahuan, menurut Desiani (2017) terdapat lagi satu faktor yang 

perlu di perhatikan dan sangat  mempengaruhi seseorang dalam melakukan 

pertolongan pertama yaitu, self-efficacy (keyakinan diri). Dijelaskan bahwa jika, 

pengetahuan tentang pertolongan baik, maka self-efficacy-nya pun akan baik, 

begitupun sebaliknya jika pengetahuan yang dimiliki rendah, akan mempengaruhi 

self-efficacy dimana keyakinan dirinya untuk melakukan pertolongan pertama akan 

cenderung rendah pula. 

Turner et al (2009) mengungkapkan terkait hubungan pengetahuan dengan 

self-efficacy dalam melakukan tindakan CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) yaitu,  

seseorang tidak cukup dengan hanya memiliki pengetahuan (tahu), keterampilan 

(mampu), dan sikap yang benar untuk secara efektif menangani kasus henti 

jantung, tetapi juga keyakinan akan kemampuan yang mereka miliki (self-efficacy) 

diperlukan untuk melakukan CPR pada kasus henti jantung. Hal ini diperkuat 

oleh Ornato (2005) dalam buku mereka yang menyatakan bahwa salah satu 

prediktor kemampuan CPR adalah self-efficacy. Selanjutnya, Maibach et al (1996) 

menyatakan bahwa petugas kesehatan dengan pengetahuan dan keterampilan 

CPR mungkin gagal melakukan CPR jika mereka tidak memiliki kepercayaan 

pada kemampuan mereka. Ini juga didukung oleh Gusnia & Saragih (2013) yang 

menyatakan bahwa self-efficacy adalah faktor dominan yang terkait dengan proses 

adaptasi para pemula (Desiani, 2017). 

 


