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ABSTRACT 

 

Background: Medical emergency is an event that can happen to anyone, can 

occur suddenly and life-threatening, so it requires prompt and appropriate 

treatment. Most ordinary people do not know how to perform first aid due to lack 

of awareness and knowledge of first aid for victims in emergency situations. Most 

pre-clinic medical students still doubt the BHD skills they get from training or 

learning provided by educational institutions because they do not have legality as 

doctors. 

Objective: Know the level of knowledge of students of the Faculty of Medicine, 

University of Muhammadiyah Makassar about basic medical emergencies. 

Methods: The study used analytical observational methods with a Cross-

Sectional approach and a sampling method of Random Sampling. 

Results: Based on the results of the Mann-Whitney test obtained p-value is 0.247 

(p-value > 0.05) which means H0 is accepted where there is no difference in the 

level of knowledge about basic medical emergencies in students of the Faculty of 

Medicine, University of Muhammadiyah Makassar class 2020 and 2021. 

Conclution: The level of knowledge of students of the Faculty of Medicine, 

University of Muhammadiyah Makassar regarding basic medical emergencies 

falls into the category of knowledge levels quite well. 

Keywords: Basic Medical Emergencies, Knowledge Level.  
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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Kegawatdaruratan medis adalah suatu kejadian yang dapat 

menimpa siapa saja, dapat terjadi secara tiba-tiba dan mengancam jiwa, sehingga 

memerlukan penanganan yang cepat dan tepat. Kebanyakan masyarakat awam 

tidak mengetahui bagaimana melakukan pertolongan pertama karena kurangnya 

kesadaran dan pengetahuan pertolongan pertama bagi korban dalam situasi darurat. 

Kebanyakan dari mahasiswa kedokteran pre-klinik masih meragukan 

keterampilan BHD yang mereka dapatkan dari pelatihan ataupun pembelajaran 

yang diberikan oleh Institusi Pendidikan dikarenakan mereka belum memiliki 

legalitas sebagai dokter. 

Tujuan: Mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar tentang kegawatdaruratan medis dasar. 

Metode: Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan 

pendekatan Cross-Sectional dan metode pengambilan sampel yaitu Random 

Sampling. 

Hasil:  Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney didapatkan nilai p adalah 0,247 (nilai 

p > 0,05) yang artinya H0 diterima dimana tidak ada perbedaan tingkat 

pengetahuan mengenai kegawatdaruratan medis dasar pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2020 dan 2021. 

Kesimpulan: Tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar mengenai kegawatdaruratan medis dasar termasuk ke 

dalam kategori tingkat pengetahuan cukup baik. 

Kata Kunci: Kegawatdaruratan Medis Dasar, Tingkat Pengetahuan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kegawatdaruratan medis adalah kejadian yang dapat menimpa siapa saja, 

dapat terjadi secara tiba-tiba dan mengancam jiwa, sehingga memerlukan 

penanganan yang cepat dan tepat. Yang termasuk kondisi kegawadaruratan 

medis ialah henti jantung dan henti napas yang mengakibatkan kecelakaan.1 

Kecelakaan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan bisa menimpa siapa saja. 

Sebanyak 80% pasien kecelakaan biasanya memiliki gangguan 

muskuloskeletal. Sedangkan 50% orang lainnya bisa meninggal saat 

kecelakaan terjadi atau beberapa menit setelah kecelakaan. Empat orang 

meninggal dalam kecelakaan lalu lintas setiap jam.2  

Tingginya angka kematian korban kecelakaan lalu lintas dapat 

disebabkan karena pertolongan pertama yang diberikan kepada korban tidak 

tepat. Kebanyakan masyarakat awam tidak mengetahui bagaimana melakukan 

pertolongan pertama karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan 

pertolongan pertama bagi korban dalam situasi darurat.3  

Data World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa cedera 

yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama 

kematian. Sekitar 1,35 juta orang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. 

Antara 20 dan 50 juta orang menderita luka ringan dan banyak juga dari 

mereka yang mengalami kecacatan dikarenakan kecelakaan.4  
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Kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat dikatakan masih tinggi 

dengan 72% kejadian kecelakaan.2 Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), 

tahun 2018 angka kecelakaan lalu lintas meningkat sehingga mencapai 

109.215 insiden. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2017 

mengalami sedikit penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas dimana terdapat 

104.327 insiden dan pada tahun 2016 terdapat 106.644 insiden kecelakaan 

lalu lintas.3 Angka kecelakaan lalu lintas terus meningkat 10 tahun terakhir 

dengan sangat fluktuatif, peningkatan tertinggi pada tahun 2011 mencapai 

108.000 insiden kecelakaan lalu lintas.5 Untuk kecelakaan lalu lintas di Kota 

Makassar, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan 

tahun 2016 jumlah kecelakaan lalu lintas di daerah Makassar mencapai 4.834 

insiden kecelakaan.6  

Kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan beberapa kondisi 

kegawatdaruratan, salah satunya yaitu gangguan kardiovaskular atau 

gangguan jantung yang paling umum terjadi dan menyebabkan kematian ialah 

henti jantung. Henti jantung dianggap sebagai penyebab utama kecacatan dan 

kematian. Henti jantung didefinisikan sebagai kondisi di mana jantung tiba-

tiba berhenti berfungsi, sehingga darah gagal mengalir ke seluruh tubuh. 

Kurangnya darah yang mengandung oksigen ke otak dapat menyebabkan 

hilangnya kesadaran secara tiba-tiba. Jika pasien tidak segera ditangani maka 

akan menyebabkan kematian, akan tetapi jika diberikan tatalaksana yang 

tepat pasien dapat pulihkan kembali.7  
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Henti jantung biasanya terjadi dengan cepat tanpa adanya gejala awal. 

Henti jantung disebabkan oleh kerusakan listrik pada jantung yang membuat 

detak jantung tidak teratur (aritmia). Jika kerja pemompaan jantung terganggu, 

jantung tidak akan bisa memompa darah ke otak, paru-paru, dan organ 

lainnya. Setelah henti jantung, seseorang akan mengalami henti napas dan 

hilang kesadaran serta tidak akan teraba denyut nadi.8  

Data yang ditunjukkan oleh World Health Organization (WHO) 

mengenai henti jantung yang merupakan penyebab kematian sebanyak 60% 

di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Di Amerika 

Serikat dan Kanada, sekitar 350.000 orang meninggal karena serangan 

jantung setiap tahun. Dalam skala global, sekitar 70% serangan jantung 

didapatkan terjadi di luar rumah sakit dan hanya sekitar 10,8% pasien dewasa 

yang mendapatkan bantuan resusitasi yang dilakukan oleh tim medis yang 

telah terlatih.9  

Sementara data nasional mengenai henti jantung di Indonesia belum 

terpublikasikan dan terdata dengan maksimal sehingga tidak diketahui secara 

pasti gambaran kejadian henti jantung yang terjadi, kemungkinan perkiraan 

angka kejadian henti jantung di Indonesia sangat buruk dibandingkan dengan 

negara maju.9  

Dalam Islam, Allah SWT menganjurkan kita sebagai umat muslim untuk 

menyelamatkan nyawa sesama umat manusia. Hal ini sesuai yang tercantum 

dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 32 yang berbunyi:10 

 َوَمْن اَْحيَاَها فََكاَنََّمآ اَْحيَا النَّاَس َجِمْيعًا ۗ  
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Terjemahan: “Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang 

manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia 

semuanya.” (QS. Al-Maidah [5] : 32) 

Dalam Tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az Zuhaili dijelaskan bahwa 

barangsiapa yang menyelamatkan nyawa manusia dan melarang membunuh 

dan tidak membunuh, seolah-olah dia telah melindungi kehidupan seluruh 

jiwa umat manusia, menciptakan kesejahteraan dan kedamaian bagi mereka, 

serta menghilangkan ketakutan dan kecemasan.11 

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT memuji setiap orang yang 

memelihara kehidupan manusia, termasuk orang-orang yang telah 

menyelamatkan atau memberikan pertolongan bantuan hidup dasar pada 

korban kecelakaan lalu lintas yang sedang dalam keadaan gawat darurat.11 

Untuk menangani kondisi gawat darurat sangat diperlukan keterampilan 

untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi organ vital korban 

kecelakaan atau biasa disebut dengan basic life support (BLS) atau bantuan 

hidup dasar (BHD). Keterampilan bantuan hidup dasar ini dapat diajarkan 

kepada siapa saja, tidak hanya kepada petugas kesehatan, mahasiswa 

kesehatan, tetapi juga kepada masyarakat umum. Keterampilan BHD penting 

karena mengajarkan keterampilan dasar untuk menyelamatkan korban dari 

berbagai keadaan darurat serta kecelakaan atau bencana sehari-hari yang 

sering kita jumpai. Sebaiknya setiap orang harus memiliki keterampilan 

terhadap bantuan hidup dasar.2  

Pelatihan keterampilan mengenai BHD belum diterima dan diberikan 

secara merata termasuk pada sebagian mahasiswa kedokteran. Kebanyakan 
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dari mahasiswa kedokteran pre-klinik masih meragukan keterampilan BHD 

yang mereka dapatkan dari pelatihan ataupun pembelajaran yang diberikan 

oleh Institusi Pendidikan dikarenakan mereka belum memiliki legalitas 

sebagai dokter. Padahal seharusnya mahasiswa kedokteran bisa turut andil 

jika terjadi situasi darurat.3  

Dalam pemberian bantuan hidup dasar paling tidak seseorang harus 

mempunyai pengetahuan dasar terhadap pertolongan dan telah ikut dalam 

pelatihan mengenai BHD. Di negara-negara maju, BHD termasuk salah satu 

keterampilan yang harus diberikan di sekolah. Namun, dari penelitian 

sebelumnya oleh Al-Mohaissen di Arab Saudi tentang “Pengetahuan dan 

Sikap Terhadap Bantuan Hidup Dasar Pada Mahasiswa Kesehatan di 

Universitas Wanita Saudi” menyatakan hasil penelitian dari 1.349 responden 

mayoritas peserta (87,9%) menunjukkan tingkat pengetahuan BHD yang 

sangat rendah.12 Penelitian lainnya di Indonesia oleh Fathia Amalia Faizal 

tentang “Pengetahuan Basic Life Support Pada Mahasiswa Kedokteran 

Tingkat Pertama Universitas Sebelas Maret” menyatakan hasil penelitian dari 

27 responden menunjukan tingkat pengetahuan BHD juga masih rendah.13  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

pada mahasiswa kedokteran di Universitas Muhammadiyah Makassar 

mengenai perbedaan tingkat pengetahuan mengenai kegawatdaruratan medis 

dasar. Alasan lain peneliti untuk melakukan penelitian ini karena Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki visi dan misi 
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terkait kegawatdaruratan medis. Dengan demikian, penelitian ini penting 

untuk dilakukan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana perbedaan tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar tentang kegawatdaruratan 

medis dasar. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

tentang kegawatdaruratan medis dasar. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan pemahaman 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar angkatan 2020 dan 2021. 

b. Untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

angkatan 2020 dan 2021 tentang kegawatdaruratan medis dasar. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

Sebagai sumber informasi mengenai tingkat pengetahuan mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 

2020 dan 2021 tentang kegawatdaruratan medis dasar, sehingga dapat 

lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya serta dapat 

mengaplikasinya pada saat terjadi keadaan/situasi darurat. 

 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan rujukan mengenai tingkat pengetahuan mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar tentang 

kegawatdaruratan medis dasar yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk diberikan pelatihan kegawatdaruratan medis dasar 

bagi mahasiswa. 

 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai  sarana untuk lebih mempelajari bidang kegawatdaruratan 

dengan meningkatkan, mengembangkan dan menerapkan pengetahuan 

terkait kegawatdaruratan yang telah dipelajari sebelumnya. 
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4. Bagi Pengembangan Penelitian 

Sebagai bahan rujukan mengenai tingkat pengetahuan mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar tentang 

kegawatdaruratan medis dasar.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengetahuan 

1. Definisi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengetahuan ialah 

segala sesuatu yang diketahui; kepandaian atau segala sesuatu yang 

diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran).14  

Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, 

menemukan, dan mengingatkan pemahaman manusia dari berbagai segi 

kenyataan dalam alam manusia. Ilmu memberikan kepastian dengan 

membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh 

dari keterbatasannya.15 

Menurut Siti Makhmudah (2017), pengetahuan ialah segala sesuatu 

yang diketahui yang diperoleh dari interaksi antara panca indera terhadap 

suatu objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya ialah hasil dari proses 

melihat, mendengar, merasakan dan berpikir yang menjadi dasar manusia 

dan bersikap dan bertindak.16 

Pengetahuan ialah keseluruhan gagasan, pemikiran, ide, konsep dan 

pemahaman yang dimiliki oleh setiap manusia tentang dunia dan segala 

isinya, termasuk manusia beserta kehidupannya. Sedangkan ilmu 

pengetahuan adalah keseluruhan sistem pengetahuan manusia yang telah 

dibakukan secara sistematis. Pengetahuan sifatnya lebih spontan, 

sedangkan ilmu pengetahuan lebih sistematis dan reflektif. Pengetahuan 
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jauh lebih luas dari ilmu pengetahuan, karena pengetahuan mencakup 

segala sesuatu yang diketahui manusia tanpa perlu dibakukan secara 

sistematis.17 

 

2. Tingkatan Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2014) bahwa pengetahuan adalah hasil tahu 

seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Pengetahuan 

tiap orang akan berbeda-beda tergantung dari bagaimana cara 

penginderaan masing-masing individu terhadap objek atau sesuatu. 

Secara garis besar terdapat 6 tingkatan pengetahuan, yaitu:18  

a. Tahu (Know) 

Pengetahuan yang dimiliki responden masih sebatas mengingat 

kembali atau me-recall apa yang telah responden dipelajari 

sebelumnya, sehingga tingkatan pengetahuan pada tahap ini ialah 

tingkatan yang paling dasar. Kemampuan pengetahuan seseorang 

pada tingkatan ini adalah seperti menyebutkan, mendefinisikan, 

menguraikan dan menyatakan.18 

 

b. Memahami (Comprehension) 

Pengetahuan yang dimiliki responden pada tahap ini bisa 

dikatakan sebagai suatu kemampuan seseorang dalam menjelaskan 

suatu objek dengan benar. Seseorang yang telah mengerti akan suatu 
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materi yang telah diberikan dapat menjelaskan, menyimpulkan dan 

menginterpretasikan objek atau sesuatu yang telah dipelajarinya.18 

 

c. Aplikasi (Application) 

Pengetahuan yang dimiliki responden pada tahap ini ialah dapat 

menggunakan atau menerapkan materi yang telah dipelajarinya pada 

situasi kondisi nyata atau sebenarnya. Aplikasi ini diartikan sebagai 

penggunaan rumus, metode, prinsip dan hukum-hukum dalam 

konteks ataupun situasi lainnya.18 

 

d. Analisis (Analysis) 

Kemampuan responden dalam menjabarkan materi atau suatu 

objek ke dalam suatu komponen-komponen yang saling berkaitan 

sama lain. Kemampuan analisis yang dimiliki seperti dapat 

mengelompokkan, membedakan atau membandingkan, 

menggambarkan (membuat bagan) dan memisahkan.18 

 

e. Sintesis (Synthesis) 

Pengetahuan yang dimiliki responden merupakan kemampuan 

dalam menghubungkan atau mengaitkan berbagai elemen ataupun 

unsur pengetahuan yang ada menjadi suatu pola baru yang lebih 

menyeluruh. Kemampuan sintesis ini seperti menyusun, mendesain 
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merencanakan, menciptakan dan mengkategorikan suatu rumusan 

yang telah ada. 18  

 

f. Evaluasi (Evalution) 

Pengetahuan yang dimiliki responden pada tahap ini ialah 

kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau 

objek. Evaluasi penilaian digambarkan sebagai proses merencanakan, 

memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan 

untuk membuat alternatif keputusan.18 

Tahapan-tahapan pengetahuan tersebut merupakan gambaran 

tingkatan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang setelah melewati 

berbagai proses seperti bertanya, mencari, mempelajari ataupun 

berdasarkan pengalaman yang telah dialami responden.18 

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Menurut Budiman dan Riyanto (2013), faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan adalah sebagai berikut:19 

a. Pendidikan 

Pengetahuan sangat berkaitan dengan pendidikan di mana 

seseorang yang memiliki pendidikan tinggi, akan dianggap semakin 

luas pengetahuannya. Namun, seseorang yang memiliki pendidikan 

rendah tidak berarti pengetahuan mereka rendah pula. Peningkatan 

pengetahuan tidak hanya diperoleh di pendidikan formal, tetapi juga 
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dapat diperoleh pada pendidikan non-formal. Pengetahuan seseorang 

mengenai sesuatu objek dapat mengandung dua aspek yaitu aspek 

positif dan negatif. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap 

seseorang pada objek tertentu.19 

 

b. Informasi/media massa 

Informasi yang diperoleh dari pendidikan formal dan non-formal 

dapat memiliki efek jangka pendek (immediate effect), yang 

mengarah pada perubahan atau peningkatan pengetahuan. 

Perkembangan teknologi akan menyediakan berbagai media massa 

yang dapat mempengaruhi pengetahuan setiap individu terhadap 

inovasi baru.19 

 

c. Sosial, budaya dan ekonomi 

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui 

penalaran apakah hal yang dilakukan tersebut baik atau buruk. Oleh 

karena itu, seseorang akan meningkatkan pengetahuannya meskipun 

dia tidak melakukannya. Status ekonomi seseorang juga akan 

menentukan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan 

tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi 

pengetahuan seseorang.19 
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d. Lingkungan 

Lingkungan mencakup segala sesuatu yang berada di sekitar 

individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan 

mempunyai pengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan 

kepada masing-masing individu yang ada dalam lingkungan tersebut. 

Hal ini dapat terjadi karena ada interaksi timbal balik ataupun tidak, 

yang kemudian direspons sebagai pengetahuan oleh masing-masing 

individu.19 

 

e. Pengalaman 

Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan untuk 

memberikan pengetahuan dan keterampilan profesional, dapat 

menumbuhkan kemampuan pengambilan keputusan, yang 

merupakan perpaduan antara penalaran ilmiah dan etis yang terpisah 

dari permasalahan aktual di lapangan kerja.19 

 

f. Usia 

Usia mempengaruhi bagaimana cara pandang dan berpikir 

seseorang. Seiring dengan bertambahnya usia, penguasaan dan cara 

berpikirnya akan semakin berkembang dan pengetahuan yang akan 

diperolehnya akan semakin baik.19 
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Pengukuran pengetahuan seseorang dapat dilakukan dengan 

wawancara atau memberikan kuesioner yang menanyakan mengenai isi 

materi yang akan diukur dari responden.19 

 

B. Kegawatdaruratan Medis Dasar 

1. Definisi 

Kegawatdaruratan medis dasar atau BHD atau BLS merupakan 

tindakan yang segera dilakukan pada saat kondisi gawat darurat untuk 

membebaskan jalan nafas (airway), mengatasi masalah pada pernapasan 

(breathing) serta mempertahankan sirkulasi darah (circulation). Hal yang 

paling dasar dari BHD ialah dengan memberikan pengenalan secara 

langsung mengenai henti jantung yang tiba-tiba dan aktivasi sistem 

tanggap darurat, resusitasi jantung paru (RJP) dini, dan defibrilasi cepat 

dengan AED. RJP ialah tindakan darurat, sebagai upaya/usaha untuk 

mengembalikan keadaan henti napas dan/atau henti jantung ke fungsi 

optimal, guna mencegah kematian. Tindakan RJP ini termasuk kesatuan 

lengkap dari BHD.20,21  

 

2. Langkah-Langkah Bantuan Hidup Dasar 

Pada tahun 2015, sekitar 350.000 orang dewasa di Amerika Serikat 

mengalami henti jantung di luar rumah sakit (OHCA) non-traumatik dan 

ditangani oleh personel emergency medical service (EMS). Terlepas dari 

peningkatan baru-baru ini, kurang dari 40% individu dewasa menerima 
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RJP yang dimulai oleh individu awam dan kurang dari 12% yang 

menerapkan AED sebelum kedatangan EMS. Setelah peningkatan yang 

signifikan, kelangsungan hidup setelah mengalami OHCA telah stabil 

sejak 2012.22 

a. Pastikan Situasi Aman dan Minta Pertolongan 

Tahap ini merupakan tahapan umum pada saat tiba di suatu 

lokasi kejadian, baik pada kasus trauma ataupun kasus medis. Pada 

saat tiba di tempat kejadian, kenali dan pelajari segala situasi dan 

potensi bahaya yang ada. Sebelum memberikan pertolongan, 

pastikan keadaan aman bagi si penolong.23 

1. Amankan keadaan: perhatikan segala sesuatu yang berpotensi 

menimbulkan bahaya sebelum menolong korban, seperti keadaan 

lalu lintas kendaraan, jalur listrik, asap, cuaca yang ekstrim atau 

emosi dari orang-orang di sekitar lokasi kejadian.23 

2. Evaluasi ancaman bahaya: bila tidak ada ancaman bahaya, jangan 

langsung memindahkan korban. Jika penolong harus 

memindahkan korban, maka harus dilakukan secepat mungkin 

dan seaman mungkin dengan sumber daya yang tersedia.23 

3. Evaluasi penyebab cedera atau mekanisme cedera: evaluasi 

petunjuk yang mungkin menjadi pertanda penyebab terjadinya 

kegawatan dan bagaimana korban mendapatkan cederanya, 

misalnya terjatuh dari tangga, tabrakan antar kendaraan, atau 

adanya tumpahan obat dari botolnya. Gali informasi melalui saksi 
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mata apa yang terjadi dan menggunakan informasi tersebut untuk 

menilai apa yang terjadi. Penolong juga harus memikirkan 

kemungkinan korban telah dipindahkan dari tempat kejadian, baik 

oleh orang di sekitar lokasi atau oleh si korban sendiri.23 

4. Meminta pertolongan: minta bantuan ke orang sekitar tempat 

kejadian. Hal ini sangat penting karena akan sangat sulit 

menolong korban seorang diri, apabila ada lebih dari satu 

penolong maka akan lebih efektif menangani korban, seperti 

pengaktivan EMS dan mengamankan lokasi kejadian.23 

 

b. Penilaian Pada Korban 

1. Tingkat Kesadaran 

Periksa kesadaran korban dapat dilakukan dengan panduan 

berikut:24 

- Alert/Awas: jika korban sadar panggil korban meskipun 

mungkin masih dalam keadaan bingung terhadap apa yang 

terjadi. 

- Verbal/Suara: jika korban tidak sadar, tetapi masih merespon 

terhadap rangsang suara yang diberikan. 

- Pain/Nyeri: jika korban tidak sadar, tidak merespon terhadap 

rangsang suara, tetapi merespon terhadap rangsang nyeri yang 

diberikan oleh penolong. Rangsang nyeri dapat diberikan 

melalui penekanan dengan keras di pangkal kuku atau 
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penekanan dengan menggunakan sendi jari tangan yang 

dikepalkan pada tulang sternum/tulang dada. 

- Unresponsive/tidak respon: jika korban tidak merespon semua 

tahapan yang ada di atas segera lakukan RJP. 

 

Gambar 2.1 Pemeriksaan Kesadaran (ERC, 2010) 

 

2. Sirkulasi (Circulation) 

Sirkulasi (Circulation) adalah upaya yang dilakukan untuk 

mempertahankan sirkulasi darah baik dengan obat-obatan maupun 

dengan melakukan kompresi dada. Penilaian sistem sirkulasi 

darah (circulation) dilakukan dengan menilai adanya pulsasi atau 

perabaan pada arteri karotis. Penilaian ini maksimal dilakukan 

selama 5 detik, bila tidak ditemukan nadi maka dilakukan 

kompresi dada yang efektif.3 
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Gambar 2.2 Kompresi Dada (ERC, 2010) 

Pada saat melakukan kompresi dada, posisi penolong 

dilakukan dengan cara berlutut di samping korban sejajar dada 

korban. Letakkan salah satu pangkal tangan pada pusat dada 

korban, letakkan tangan yang lain di atas tangan pertama, jari-jari 

kedua tangan dalam posisi mengunci dan pastikan bahwa tekanan 

tidak di atas tulang rusuk atau sternum korban. Usahakan kedua 

lengan penolong dalam posisi lurus. Jangan melakukan tekanan 

pada abdomen bagian atas atau ujung sternum. Posisikan 

penolong secara vertikal di atas dinding dada korban, lalu berikan 

tekanan ke arah bawah, sekurang-kurangnya 5 cm. Gunakan berat 

badan penolong untuk menekan dada dengan panggul berfungsi 

sebagai titik tumpu.25 
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Setelah kompresi dada, lepaskan tekanan dinding dada secara 

penuh, tanpa melepas kontak tangan penolong dengan sternum 

korban (full chest recoil), ulangi dengan kecepatan minimum 100 

kali per menit dan maksimal 120 kali per menit. Durasi kompresi 

dan release harus sama. Kedalaman yang tepat yaitu 5 cm untuk 

orang dewasa utuk meningkatkan sirkulasi yang memadai.25 

Kompresi dada juga dapat disertai dengan bantuan pernapasan 

yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Setelah 30 kompresi buka jalan nafas korban dengan 

menggunakan teknik head tilt dan chin lift. 

b. Katupkan bagian lunak hidung hingga tertutup dengan 

menggunakan jari telunjuk dan ibu jari dari salah satu tangan 

dan tangan yg lainnya berada di kening korban. 

c. Biarkan mulut korban dalam posisi terbuka, tetapi pertahankan 

posisi chin lift. 

d. Ambil nafas secara normal lalu katupkan bibir pada sekeliling 

mulut korban, pastikan terkatup rapat. 

e. Tiup secara konstan kedalam mulut korban sambil melihat 

pengembangan dada korban; gunakan waktu 1 detik untuk 

mengembangkan dada korban seperti ketika bernafas  secara 

normal. 
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f. Pertahankan posisi head tilt dan chin lift, setelah itu lepaskan 

mulut dari korban dan lihat dada korban mengempis saat udara 

keluar. 

g. Ambil nafas secara normal lagi kemudian tiupkan kedalam 

mulut korban sekali lagi untuk memberikan sejumlah total 2 

kali nafas bantuan efektif dan pastikan kedua nafas tersebut 

tidak seharusnya dilakukan lebih dari 5 detik. Kemudian 

kembalikan posisi tangan tanpa ditunda pada posisi yang tepat 

pada tulang dada dan berikan 30 kompresi dada. 

h. Lanjutkan dengan melakukan kompresi dada dan nafas 

bantuan dengan perbandingan 30:2. 

i. Berhenti untuk mengecek korban hanya bila korban 

menunjukkan tanda pulihnya kesadaran, seperti batuk, 

membuka mata, berbicara, atau bergerak dan mulai bernafas 

secara normal; jika tidak maka tetap lanjutkan melakukan 

resusitasi.3 

 

3. Jalur napas (Airway) 

Setelah menilai tingkat kesadaran pasien, evaluasi jalur napas 

korban. Jika korban bangun dan berbicara, maka jalur napas 

terbuka. Untuk korban yang tidak memberi respon, pastikan 

korban dalam posisi terlentang (menghadap ke atas) untuk 

mengevaluasi jalur napas secara efektif. Jika korban menghadap 
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ke bawah, korban harus digulingkan ke posisi terlentang dengan 

hati-hati agar tidak suatu cedera.23 

Jika korban tidak merespon dan jalur napasnya tidak terbuka, 

penolong harus membuka jalur napas. Ada dua metode yang 

dapat digunakan : 

a. Teknik menengadahkan kepala dan mengangkat dagu (head-

tilt/chin-lift) 

Teknik ini dilakukan dengan menekan dahi sambil 

menarik dagu krban hingga melewati posisi netral tetapi jangan 

sampai menyebabkan hiperekstensi leher. 

 

Gambar 2.3 Teknik Head-tilt dan Chin-lift (ERC, 2010) 

b. Jaw-thrust maneuver (manuver dorongan rahang) 

Jaw-thrust maneuver dilakukan jika curiga korban 

mengalami cedera pada bagian kepala, leher ataupun tulang 

belakang.23 
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Gambar 2.4 Jaw Thrust (ERC, 2010) 

 

4. Pernapasan (Breathing) 

Pernafasan (Breathing) adalah upaya yang digunakan untuk 

memberikan pernafasan atau ventilasi. Penilaian pernapasan 

dengan cara memantau atau observasi dinding dada pasien dengan 

melihat (look) naik dan turunnya dinding dada, mendengar (listen) 

udara yang keluar pada saat ekshalasi, dan merasakan (feel) aliran 

udara yang menghembus pipi penolong.3 

 

Gambar 2.5 Penilaian Pernapasan (Look, Listen and feel) (ERC, 2010) 

Tujuan primer bantuan napas yaitu untuk mempertahankan 

oksigenasi yang adekuat dengan tujuan sekunder untuk 

membuang. Setelah melakukan kompresi dada, buka jalan napas 
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korban dengan teknik head-tilt/chin-lift baik pada korban trauma 

ataupun non-trauma. Bila terdapat kecurigaan atau tanda-tanda 

cedera spinal, gunakan teknik jaw-thrust tanpa mengekstensi 

kepala saat membuka jalan napas korban.25 

Ada beberapa cara melakukan bantuan napas, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Mouth-to-mouth atau memberikan napas dari mulut ke mulut. 

Teknik mouth to mouth dapat dilakukan oleh siapa saja ketika 

hendak memberikan pertolongan pertama pada orang yang 

mengalami henti napas sambil menunggu datangnya bantuan. 

 

Gambar 2.6 Mouth-to-mouth (ERC, 2010) 

b. Pocket mask ventilation (Masker saku) merupakan alat bantu 

pernapasan langsung melalui mulut tanpa bersentuhan dengan 

mulut korban yang mengalami henti napas atau henti jantung. 
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Gambar 2.7 Pocket Mask Ventilation (ERC, 2010) 

c. Bag-valve-mask (BVM) atau ambu bag ialah pompa udara 

yang dioperasikan dengan cara menekan kantong berisi udara. 

 

Gambar 2.8 Bag-valve-mask 

Penolong memberikan bantuan pernapasan sebanyak 1 kali 

setiap 5 sampai 6 detik, dengan volume yang cukup untuk dapat 

membuat dada mengembang, hindari juga pemberian bantuan 

napas yang cepat dan berlebihan karena dapat menimbulkan 

distensi lambung beserta komplikasinya seperti regurgitasi dan 

aspirasi. Yang lebih penting lagi, ventilasi berlebihan dapat 

mengakibatkan naiknya tekanan intratorakal, mengurangi venous 

return, serta menurunkan cardiac output.25 
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Ada perbedaan pada saat pemberian bantuan pernapasan 

dimana pada orang dewasa dilakukan sebanyak 1 kali bantuan 

pernapasan setiap 5 sampai 6 detik, sedangkan pada anak 

dilakukan bantuan pernapasan sebanyak 1 kali setiap 3 detik.23 

 

5. Recovery Position (Posisi Pemulihan) 

Posisi pemulihan dilakukan untuk memperlancar jalan napas 

agar tetap bebas dan mencegah aspirasi pada saat terjadi muntah. 

Posisi pemulihan ini dilakukan setelah korban Return of 

Spontaneous Circulation (ROSC). Urutan posisi pemulihan 

adalah:8 

a. Tangan korban yang berada pada sisi penolong diluruskan ke 

atas. 

b. Tangan lainnya disilangkan ke leher dan telapak tangan 

diarahkan ke pipi korban. 

c. Kaki pada posisi yang berlawanan dengan penolong, kemudian 

ditekuk dan ditarik ke arah penolong, sekaligus memiringkan 

tubuh korban ke arah penolong. 
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Gambar 2.9 Recovery Position (ERC, 2010) 

 

C. Situasi Emergency 

Situasi Emergency atau keadaan gawat darurat merupakan suatu 

kondisi/keadaan klinis dimana seseorang memerlukan pertolongan medis 

dengan segera guna menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan yang 

lebih parah.26,27 

Seperti yang kita tahu situasi emergency dapan terjadi dimanapun dan 

kapan saja maupun dirumah sakit dan juga diluar rumah sakit, sudah menjadi 

tugas petugas kesehatan untuk menangani hal tersebut. Tidak menutup 

kemungkinan situasi emergency yang dapat terjadi pada daerah yang sulit 

dijangkau petugas kesehatan seperti:28 

1. Henti Jantung (Cardiac Arrest) 

a. Definisi 

Henti jantung atau yang biasa dikenal cardiac arrest merupakan 

suatu kondisi dimana terjadi kegagalan organ jantung untuk mencapai 

curah jantung yang adekuat, yang disebabkan oleh terjadinya asistole 

(tidak adanya detak jantung) maupun disritmia. Ngurah dan Putra 

(2019) menyebutkan bahwa henti jantung terjadi ketika jantung telah 
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berhenti berdetak yang menyebabkan terhentinya alirah darah di tubuh 

sehingga mengakibatkan tidak teralirkannya oksigen ke seluruh tubuh. 

Jika tidak ada pasokan oksigen dalam tubuh akan berdampak fatal, 

yaitu kerusakan otak. Menurut Irianti, Irianto dan Anisa Nuraisa 

Jausal (2018) henti jantung atau cardiac arrest adalah keadaan 

hilangnya fungsi jantung yang tiba-tiba dan ditandai dengan terjadinya 

henti napas dan/atau henti jantung.29 

 

b. Etiologi 

Henti jantung disebabkan karena adanya gangguan pada kelistrikan 

jantung yang menyebabkan keadaan-keadaan yang dapat mengancam 

jiwa misalnya seperti aritmia maligna atau adanya masalah pada irama 

jantung. Selain itu, henti jantung atau cardiac arrest juga dapat dipicu 

oleh kelainan yang reversible, seperti hipoksia, hipovelemia, 

hiportemia, tension pneumothorax, tamponade cardiac, dan hydrogen 

ion (asidosis).30 

Menurut (Muttaqin, 2012) terdapat beberapa penyebab lain dari 

henti jantung, yaitu:  

1. Disebabkan karena pernafasan 

Pemutusan pemasokan oksigen di otak dan seluruh organ dapat 

dikatakan penyebab terjadinya henti jantung ataupun konsekuensi 

dari henti jantung. Secara medis, keadaan dimana kurangnya 

oksigen dalam otak disebut hipoksia yang menyebabkan adanya 
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gangguan fungsi respirasi atau gangguan pertukaran gas di paru-

paru. Hipoksia dapat terjadi oleh karena gangguan jalan napas, 

misalnya ada sumbatan pada pangkal lidah di daerah hipofaring 

pada orang yang kesadarannya menurun, atau hipoksia juga dapat 

terjadi pada kasus sumbatan napas yang dikarenakan aspirasi pada 

isi lambung dan/atau cairan lambung. Selain itu, dapat pula 

disebabkan oleh depresi pernafasan atau keracunan, kelebihan obat-

obatan, bahkan kelumpuhan otot-otot pernafasan.29 

 

2. Sirkulasi 

Syok hipovolemik yang terjadi akibat pendarahan dapat menjadi 

penyebab henti jantung. Ketika syok hipovolemik terjadi, tubuh 

akan kekurangan plasma dan cairan vaskular, hal tersebut 

menyebabkan penurunan transport oksigen ke organ-organ 

sehingga dapat mengakibatkan henti jantung. Selain itu, reaksi 

anafilatik terhadap obat-obatan juga dapat menjadi penyebab henti 

jantung.29 

 

c. Manifestasi Klinik 

Adapun manifestasi klinis atau tanda-tanda korban yang 

mengalami cardiac arrest atau henti jantung adalah sebagai berikut:30 

- Pada korban tidak teraba nadi di arteri besar seperti arteri karotis, 

radialis maupun femoralis. 
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- Pernafasan korban tidak normal, pada beberapa kasus tidak 

normalnya pernafasan dapat terjadi meskipun jalan nafas sudah 

paten. 

- korban tidak berespon terhadap rangsangan verbal maupun 

rangsangan nyeri yang diberikan. 

 

d. Penatalaksanaan 

Penatalaksaan henti jantung harus dilakukan dengan cepat. 

Berdasarkan rekomendasi American Heart Association (AHA) 2020 

mengenai alur penanganan pasien henti jantung yang disebut chain of 

survival atau “Rantai Bertahan Hidup”, dimana setiap rantai ini saling 

berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Rantai bertahan hidup ini 

terdiri dari dua tipe, yaitu In Hospital Cardiac Arrest (IHCA) atau 

kejadian henti jantung di rumah sakit dan Out of Hospital Cardiac 

Arrest (OHCA) atau kejadian henti jantung diluar rumah sakit.22 

 

Gambar 2.10 Chain of Survival (AHA, 2020) 

Penatalaksanaan henti jantung dengan menggunakan prinsip IHCA 

dimulai dari pengenalan awal dan pencegahan, segera aktifkan 
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emergency response atau sistem tanggap darurat, pemberian RJP yang 

berkualitas, melakukan defibrilasi, jika korban sudah kembali normal 

berikan perawatan pasca henti jantung dan pemulihan. Sedangkan 

penatalaksanaan henti jantung dengan menggunakan prinsip OHCA 

dimulai dengan segera aktifkan emergency response atau sistem 

tanggap darurat, pemberian RJP yang berkualitas tinggi, melakukan 

defibrilasi, pada saat dirujuk kerumah sakit berikan resusitasi lanjutan, 

jika korban sudah normal berikan perawatan pasca henti jantung dan 

pemulihan.22 

 

2. Henti Napas (Respiratory Arrest) 

Henti napas adalah berhentinya pernafasaan spontan yang disebabkan 

karena gangguan jalan nafas parsial maupun total atau karena adanya 

gangguan dipusat pernafasaan. Tanda dan gejala henti napas berupa 

hiperkarbia yaitu penurunan kesadaran, hipoksemia yaitu takikardia, 

gelisah, berkeringat atau sianosis.28 

Henti nafas primer (respiratory arrest) dapat disebabkan oleh banyak 

hal, misalnya serangan stroke, keracunan obat, tenggelam, inhalasi 

asap/uap/gas, obstruksi jalan napas oleh benda asing, tersengat listrik, 

tersambar petir, serangan infark jantung, radang epiglottis, tercekik 

(suffocation), trauma dan lain-lain.28 

Pada awal terjadi henti nafas, jantung masih berdenyut, masih teraba 

nadi, pemberian O2 ke otak dan organ vital lainnya masih cukup sampai 
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beberapa menit. Jika henti napas mendapat pertolongan dengan segera 

maka korban akan terselamatkan hidupnya dan sebaliknya jika terlambat 

akan berakibat henti jantung yang mungkin menjadi fatal.28 

 

D. Aspek Keislaman 

Tolong-menolong (Ta’awun) merupakan khas umat muslim semenjak era 

Rasulullah SAW. Pada era itu tidak ada seorang muslim yang mengabaikan 

saudara muslim lainnya kesusahan karna dalam ajaran agama islam, tolong-

menolong adalah kewajiban setiap umat muslim. Sedangkan menurut istilah, 

ta’awun ialah sifat tolong-menolong antara sesama umat manusia dalam 

urusan kebaikan maupun ketaqwaan. 

Allah SWT mendorong umat manusia untuk saling tolong-menolong 

sesamanya sesuai dengan QS. Al-Maidah [5] ayat 2 Allah SWT berfirman:10 

ثِْم  قُوا َواْلعُْدَواِن َۖواتَّ َوتَعَاَونُْوا َعلَى اْلبِر ِ َوالتَّْقٰوۖى َوََل تَعَاَونُْوا َعلَى اَْلِ

َ َشِدْيدُ اْلِعقَابِ  َ ۗاِنَّ ّٰللاه  ّٰللاه

Terjemahan: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. 

Al-Maidah [5] : 2) 

Dari ayat diatas menerangkan dalam islam menganjurkan untuk 

menolong sesama dalam hal positif dan baik yang disebut dengan al-birr yang 

berarti kebijaksanaan dalam ayat tersebut. Ayat ini mengandung anjuran 

untuk saling tolong-menolong kepada sesama, tetapi perlu diketahui bahwa 

tolong-menolong dalam ayat ini ialah menolong dalam hal kebaikan dan 
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ketakwaan. Terdapat berbagai macam hal menyangkut tolong-menolong 

asalkan berupa kebaikan, meskipun musuh kita yang meminta pertolongan, 

misalnya memberi sedekah untuk orang yang membutuhkan berupa donasi. 

Islam hanya menyarankan untuk tolong-menolong yang mengarah kepada 

kebaikan.31 

دُ ْبُن ُعبَْيٍد َعْن يُوُسَف ْبِن ُصَهْيٍب َعْن َزْيٍد  ى ِ َعنِ َحدَّثَنَا ُمَحمَّ  اْبِن اْلعَم ِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن أََرادَ أَْن تُْستَجَ  ِ َصلَّى ّٰللاَّ اَب ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسوُل ّٰللاَّ

ْج َعْن ُمْعِسرٍ   دَْعَوتُهُ َوأَْن تُْكَشَف ُكْربَتُهُ فَْليُفَر ِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid dari Yusuf 

bin Shuhaib dari Zaid Al 'Amy dari Ibnu Umar berkata; Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa ingin dikabulkan do'a 

dan dihilangkan kesusahannya, hendaklah ia meringankan beban orang yang 

kesusahan”. (Hadits Ahmad No.4519) 

Hadist di atas menjelaskan bahwa apabila kita ingin keluar dari suatu 

masalah yang sedang kita hadapi maka kita dianjurkan untuk meringankan 

beban orang lain dengan membiasakan diri untuk menolong sesama ataupun 

berbuat kebaikan. Bahkan, Allah SWT tidak hanya memberikan penghargaan 

berupa balasan dan pertolongan di dunia, tetapi Allah SWT juga memberikan 

jaminan pada hari kiamat dan diakhirat kelak.32 

Menolong sesama muslim yang mengalami kesulitan dalam hal 

kesehatan, misalnya ketika kita melihat seseorang yang sedang mengalami 

kecelakaan lalu lintas ataupun melihat seseorang dengan kasus henti napas 

dan henti jantung yang dalam keadaan gawat darurat, maka kita bisa 

membantu dengan cara melakukan pertolongan pertama berupa bantuan 
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hidup dasar kepada korban ataupun kita bisa meminjamkan kendaran yang 

kita miliki untuk dia pergi ke rumah sakit ataupun dengan cara menelpon 

ambulans. Sebagaimana dalam QS. An-Nahl [16] ayat 90 yang berbunyi:10,33 

ْحَساِن َواِْيتَۤاِئ ِذى اْلقُْرٰبى َويَْنٰهى َعِن اْلفَ   َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواَْلِ ْحَشۤا ِِ اِنَّ ّٰللاه

يَِعظُُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرْونَ َواْلُمْنَكِر َواْلبَْغيِ   

Terjemahan: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang 

(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-

Nahl [16] : 90) 

Menolong seseorang dalam hal kebaikan akan memberikan manfaat yang 

sangat banyak berupa manfaat bersifat secara individu ataupun bersifat secara 

kelompok, secara individu dapat dirasakan dengan sendirinya mau itu di 

sadari ataupun tak disadari. Kadang orang tak merasakan nikmat yang telah 

Allah SWT berikan dan tak tahu jika hal tersebut ialah nikmat-Nya yang 

diberikan kepada umat manusia. Namun, Allah SWT memberikan nikmat 

yang sangat banyak jumlahnya kepada hamba-hambaNya, tetapi kita terlalu 

acuh dan lalai dengan nikmat yang diberikan Allah SWT. Kebaikan ataupun 

manfaat yang terkandung dalam hadist diatas yang Allas SWT berikan 

kepada kita ialah Allah SWT memberikan kemudahan kepada hambaNya di 

dunia dan di akhirat apabila kita menolong sesama umat manusia. 

Sebagaimana dalam QS. Al-Isra [17] ayat 7:10,33 

 اِْن اَْحَسْنتُْم اَْحَسْنتُْم َِلَْنفُِسُكْم ۗ 
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Terjemahan: “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk 

dirimu sendiri”. (QS. Al-Isra [17] : 7) 

Pada prinsipnya Islam melarang orang melihat aurat orang lain, 

meskipun sama atau berbeda jenis kelaminnya. Hal ini didasarkan pada hadis 

Rasulullah yang artinya:34,35 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  ِ َصلَّى ّٰللاَّ ِ أَنَّ َرُسوَل ّٰللاَّ  ََل َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِري 

ُجِل َوََل اْلَمْرأَةُ إِلَى َعْوَرةِ اْلَمْرأَةِ َوََل  ُجُل إِلَى َعْوَرةِ الرَّ يَْنُظُر الرَّ

ُجِل فِي  ُجُل إِلَى الرَّ اْلَمْرأَةِ  ثَْوٍب َواِحٍد َوََل تُْفِضي اْلَمْرأَةُ إِلَىيُْفِضي الرَّ

 فِي الثَّْوِب اْلَواِحِد.

Artinya: “dari Abi Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda, “Tidaklah (boleh) seorang laki-laki melihat aurat laki-

laki, dan perempuan melihat aurat perempuan, dan tidaklah (boleh) seorang 

laki-laki bersatu dengan laki-laki lain dalam satu baju. Dan tidaklah (boleh) 

seorang wanita bersatu dengan wanita lain dalam satu baju.” (yaitu 

janganlah keduanya berbaring dengan telanjang di bawah (di balik) satu 

kain, sebagaimana yang dijelaskan dalam Tuhfatul Ahwadzi Syarh Jami’ at-

Tirmidzi).” [HR.Muslim (no.512), Ahmad (no.11207), at-Tirmidzi (no.2793) 

dan Ibnu Majah (no.661)]. 

Akan tetapi jika dalam keadaan yang sangat terpaksa (darurat), seperti 

untuk menghindari penurunan penyakit dari orang tua terhadap anak 

keturunannnya yang akan lahir atau ibu yang terancam jiwanya apabila 

mengandung atau melahirkan bayi serta kecelakaan lalu lintas yang yang 

parah dan mengharuskan tenaga kesehatan untuk melihat aurat orang lain 

diperbolehkan dalam Islam. Hal ini didasarkan pada kaidah Usul fiqih yang 

artinya:34 
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ُرْوَرةُ تُبِْيُح اْلَمْحُظْوَراتِ   الضَّ

Artinya: “Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang” 

Melihat aurat orang lain pada dasarnya diharamkan, akan tetapi jika 

dalam keadaan yang sangat diperlukan, seperti seorang laki-laki yang hendak 

khitbah seorang wanita, dapat diizinkan melihat aurat kecil (wajah). Jika 

melihat aurat diperlukan untuk kepentingan medis, maka hukumnya mubah. 

Hal ini dikarenakan keadaan tersebut masuk dalam kategori darurat, sehingga 

tanpa ada batas antara aurat kecil dan besar, asal benar-benar diperlukan 

untuk kepentingan medis dan melihat sekedarnya saja atau seminimal 

mungkin. Hal ini didasarkan pada kaidah hukum Islam yang artinya:34 

ُرْوَرةِ بِقَْدِر تَعَذُِّرَها  َما أُبِْيَح ِللضَّ

Artinya: “Sesuatu yang diperbolehkan karena terpaksa (darurat) adalah 

menurut kadar halangannya”. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa diperbolehkannya melihat 

aurat lawan jenis dalam Islam hanya karena alasan medis. Selain alasan medis, 

maka hukumnya haram. Itu juga menunjukkan bahwa hukum Islam, terutama 

fiqih, dapat berubah disebabkan oleh perubahan zaman, tempat dan kondisi.34 
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E. Kerangka Teori 

  

Pengetahuan 

Kegawatdaruratan medis 

dasar 

Langkah-langkah bantuan 

hidup dasar 

1. Tingkat Kesadaran 

2. Sirkulasi (Circulation) 

3. Jalur Napas (Airway) 

4. Pernapasan (Breathing) 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Konsep Pemikiran 

         Variabel Independen 

 

 

 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel Independen 

Variable Independen pada penelitian ini adalah tingkat pengetahuan 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

tentang kegawatdaruratan medis dasar. 

 

C. Definisi Operational 

Variabel Independen (variabel bebas) yaitu Tingkat pengetahuan 

mengenai kegawatdaruratan medis dasar 

Definisi     : Pengetahuan adalah pemahaman responden mengenai 

kegawatdaruratan medis dasar. 

Cara Ukur  : Responden mengisi kuesioner 

Skala Ukur : Ordinal 

Alat Ukur  : Kuesioner 

Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah 

Makassar 

Tingkat pengetahuan tentang 

kegawatdaruratan medis 

dasar  
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Hasil Ukur : 1. Pengetahuan Cukup baik: jika skor yang didapatkan 

responden ≥50% dari jumlah skor tertinggi. 

2. Pengetahuan Kurang : jika skor yang didapatkan 

responden <50% dari jumlah skor tertinggi. 

 

D. Hipotesis 

1. Hipotesis null (H0) 

Tidak ada perbedaan tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar tentang 

kegawatdaruratan medis dasar. 

 

2. Hipotesis alternatif (Ha) 

Ada perbedaan tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar tentang kegawatdaruratan medis 

dasar. 

  



 

40 

 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang akan diteliti yaitu 

pengetahuan mengenai kegawatdaruratan medis dasar. Sedangkan yang 

dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2020 dan 2021. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di rumah masing-masing mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 

2020 dan 2021. 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-Desember 2021. 

 

C. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional analitik 

dengan pendekatan Cross-Sectional. Penelitian ini dilakukan dalam satu 

waktu yang sama dan akan dilakukan pengukuran hanya satu kali terhadap 

variabel-variabel yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan desain 
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dengan cara mengamati variabel dalam suatu waktu tanpa ada intervensi dan 

tindakan follow up. 

 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa pre-klinik Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Populasi terjangkau 

penelitian ini adalah mahasiswa  Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar angkatan 2020 dan 2021. 

2. Sampel 

Sampel penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2020 dan 2021. Sampel 

penelitian ini diambil dengan teknik Random Sampling yang memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut : 

a. Kriteria inklusi: 

1. Mahasiswa yang bersedia menjadi responden dalam penelitian ini 

2. Mahasiswa yang memiliki sarana dan prasarana yang adekuat 

untuk mengisi kuesioner secara online. 

b. Kriteria eksklusi: 

1. Mahasiswa yang mempunyai gangguan kecemasan. 
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E. Rumus dan Besar Sampel 

n1 = n2 = (
Zα√2PQ+Zβ √P1Q1+P2Q2

(P1−P2)
)

2

 

𝑍𝛼 : Deviat baku alfa 

𝑍𝛽 : Deviat baku beta 

𝑃2 : Proporsi pada kelompok yang sudah diketahui nilainya 

𝑄2 : 1 - P2 

𝑃1 : Proporsi pada kelompok yang lainya merupakan judgement peneliti 

𝑄1 : 1 – P1 

𝑃1 − 𝑃2 : Selisih proporsi minimal yang dianggap bermakna 

𝑃  : Proporsi total = (P1 + P2)/2 

𝑄  : 1 – P 

Maka, 

n1 = n2 = (
Zα√2PQ + Zβ √P1Q1 + P2Q2

(P1 − P2)
)

2

 

n1 = n2 = (
1,960√2x0,6x0,4 + 1,645√0,7x0,3 + 0,5x0,5

(0,7 − 0,5)
)

2

 

n1 = n2 = (
1,960√0,48 + 1,645√0,46

(0,2)
)

2

 

n1 = n2 = (
1,960x0,692 + 1,645x0,678

(0,2)
)

2

 

n1 = n2 = (
1,356 + 1,115

(0,2)
)

2
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n1 = n2 = (
2,471

(0,2)
)

2

 

n1 = n2 = (12,355)2 

n1 = n2 = 152,646 

 153 sample 

 

F. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data 

yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya dengan 

menggunakan kuesioner. Untuk memperoleh data primer, peneliti 

menggunakan kuesioner. Kuesioner berisi tentang pengetahuan 

kegawatdaruratan medis dasar yang akan dibagikan kepada mahasiswa 

Informed consent 

Pembagian dan 

pengisian kuisioner 

oleh responden 

Pengumpulan data 

responden 

Pengolahan dan analisis 

data 

Setuju Tidak 

Setuju 
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Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2020 

dan 2021. Kuesioner yang akan digunakan merupakan kuesioner yang telah 

digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu Ahmad Faridz Azhari Siregar dari 

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, sehingga tidak memerlukan 

uji validitas dan reliabilitas ulang. Kuesioner tersebut kemungkinan akan 

diubah ke dalam bentuk google form untuk memudahkan proses penyebaran 

kuesioner. 

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat ini dilakukan untuk memperoleh gambaran atau 

deskripsi pada variabel independen. Keseluruhan data yang ada dalam 

kuesioner akan diolah. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat 

pengetahuan antara mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar angkatan 2020 dan 2021. Hasil uraian definisi 

operasional menunjukkan variabel independen mempunyai skala ordinal 

sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah uji Mann-Whitney 

dengan derajat kepercayaan 95% (α =0,05). Pada penelitian ini 

pengolahan data menggunakan program software pengolahan data 

statistic (SPSS) yang nantinya akan diperoleh nilai p. Nilai p akan 

dibandingkan dengan nilai α. Dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a. Jika nilai p ≤ α (p ≤ 0,05), maka hipotesis (Ha) diterima, berarti data 

sampel mendukung adanya perbedaan yang signifikan. 

b. Jika nilai p > α (p > 0,05), maka hipotesis (H0) diterima, berarti 

sampel tidak mendukung adanya perbedaan yang signifikan. 

 

I. Teknik Pengolahan Data 

Data yang sudah dikumpul kemudian diolah dengan langkah berikut: 

1. Editing 

Editing bertujuan untuk melakukan pemeriksaan kembali dari 

jawaban kuesioner responden, jika terdapat jawaban yang belum terisi 

dengan lengkap, data tersebut tidak akan diolah atau akan dimasukkan ke 

dalam pengolahan “data missing”. Pada tahap ini dilakukan penggantian 

atau penafsiran jawaban. 

 

2. Skoring 

Setiap jawaban dari responden akan diberi skor sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kuesioner ini berisi 

pengetahuan tentang kegawatdaruratan medis dasar. Pengukuran data 

dilakukan berdasarkan jumlah skor yang diperoleh responden. 

 

3. Pengkodean (Coding) 

Coding merupakan pengolahan data dengan memberikan kode. Kode 

ialah isyarat yang dibuat oleh peneliti dalam bentuk angka ataupun huruf 
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yang memberikan petunjuk ataupun identitas pada suatu data yang akan 

dianalisis. Peneliti selanjutnya akan mengklasifikasikan jawaban 

responden yang ada menurut klasifikasinya. 

 

4. Transfering 

Data yang sudah diberikan kode akan dimasukkan dalam komputer 

lalu data tersebut selanjutnya akan diolah dengan program komputer 

yaitu SPSS. 

 

5. Cleaning Data 

Data yang telah dimasukkan ke dalam komputer akan diperiksa dan 

dilakukan proses pembersihan data untuk mengidentifikasi dan 

menghindari kesalahan sebelum data tersebut dianalisa. 

 

J. Etika Penelitian 

1. Menyerahkan surat pengantar yang ditujukan kepada Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai permohonan 

izin untuk melakukan penelitian. 

2. Lembar persetujuan diberikan kepada subjek yang akan diteliti. Peneliti 

menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. Jika yang bersangkutan 

bersedia untuk diteliti maka mereka harus menandatangani lembar 

persetujuan tersebut. Jika yang bersangkutan menolak, maka peneliti 

tidak akan memaksa dan tetap menghormati hak-haknya. 
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3. Responden tidak dikenakan biaya apapun. 

4. Kerahasiaan informasi dijamin peneliti. Identitas subjek penelitian tidak 

dicantumkan pada laporan penelitian. 

5. Penelitian ini telah memiliki izin oleh Komisi Etik Penelitian Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar 

yang bernomor surat 159/UM.PKE/II/43/2022. 

  



 

48 

 

BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Populasi/Sampel 

Penelitian ini dilakukan di rumah masing-masing responden dan data 

diambil dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang dibagikan 

kepada responden secara online melalui google form dari bulan November-

Desember 2021 tentang perbedaan tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar tentang kegawatdaruratan 

medis dasar. Subjek penelitian yaitu mahasiswa pre-klinik Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2020 dan 2021 

dengan banyak sampel yaitu 200 responden. Dengan menggunakan skala 

Guttman jika jawaban benar mendapat skor 1 dan jika jawaban salah 

mendapat skor 0. Hasil cukup baik jika presentase jawaban benar ≥ 50% dari 

seluruh pertanyaan dan kurang jika presentase jawaban benar < 50% dari 

seluruh pertanyaan. 

 

B. Hasil Analisis 

1. Uji normalitas mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 

Tabel 5.1 Hasil Uji Normalitas Mahasiswa Angkatan 2020 dan 2021 

Kelompok 
Sig. Kolmogorov 

Smirnov 
Keterangan 

Angkatan 2020 0,002 
data tidak berdistribusi 

normal. 

Angkatan 2021 0,008 
data tidak berdistribusi 

normal. 

Sumber : Data primer 2021 
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Berdasarkan tabel 5.1 dapat dilihat bahwa nilai Sig. (p-value) dari 

kelompok mahasiswa angkatan 2020 sebesar 0,002  kurang dari  0,05 dan 

p-value dari kelompok mahasiswa angkatan 2021 sebesar 0,008 kurang 

dari 0,05. Kedua data tersebut memiliki p-value kurang dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal, 

sehingga asumsi normalitas tidak terpenuhi atau dapat dikatakan varian 

kedua kelompok sama. 

 

2. Perbedaan tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar tentang kegawatdaruratan medis 

dasar angkatan 2020 dan 2021 

Tabel 5.2 Perbedaan Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar Tentang 

Kegawatdaruratan Medis Dasar Angkatan 2020 dan 2021 

Kelompok 

Tingkat Pengetahuan 
Total 

Cukup baik Kurang 

N % N % N % 

Angkatan 2020 71 71 29 29 100 100 

Angkatan 2021 68 68 32 32 100 100 

Sumber : Data primer 2021 

Berdasarkan tabel 5.2 dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

pada kelompok mahasiswa angkatan 2020, responden yang memiliki 

tingkat pengetahuan tentang kegawatdaruratan medis dasar pada kategori 

cukup baik sebanyak 71 orang (71%) sedangkan pada kategori kurang 

sebanyak 29 orang (29%). 
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Tabel 5.2 juga menjelaskan bahwa dari 100 responden pada 

kelompok mahasiswa angkatan 2021, responden yang memiliki tingkat 

pengetahuan tentang kegawatdaruratan medis dasar pada kategori cukup 

baik sebanyak 68 orang (68%) sedangkan pada kategori kurang sebanyak 

32 orang (32%). 

 

3. Deskriptif statistik nilai pengetahuan  mahasiswa angkatan 2020 dan 

2021 

Tabel 5.3 Deskriptif statistik nilai pengetahuan  mahasiswa angkatan 

2020 dan 2021 

Descriptive Statistics 

 N Min. Max. Mean Std. Deviation 

Ang.2021 100 3,00 15,00 9,5400 3,20486 

Ang.2020 100 2,00 15,00 8,9000 2,71732 

Valid N 100     

Sumber : Data primer 2021 

Berdasarkan tabel 5.3 menjelaskan bahwa terdapat total 100 

responden Angkatan 2020 yang memiliki rata-rata nilai sebesar 8,9 

dengan standar deviasi sebesar 3,2 dengan nilai tertinggi sebesar 15 dan 

nilai terendah sebesar 3. Serta terdapat 100 responden Angkatan 2021 

memiliki rata-rata nilai sebesar 9,54 dengan standar deviasi sebesar 2,72 

dengan nilai tertinggi sebesar 15 dan nilai terendah sebesar 2. 
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4. Uji hipotesis 

Tabel 5.4 Uji Hipotesis 

Test Statisticsa 

 Pengetahuan 

Mann-Whitney U 4529,000 

Wilcoxon W 9579,000 

Z -1,158 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,247 

a. Grouping Variable: mahasiswa 

Sumber : Data primer 2021 

Berdasarkan tabel 5.4 hasil uji beda Mann-Whitney didapatkan nilai 

Sig. (p-value) adalah 0,247 (p-value lebih dari 0,05) yang artinya H0 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang 

kegawatdaruratan medis dasar yang diuji pada kelompok yang berbeda 

memiliki nilai yang tidak jauh berbeda. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data dari 200 responden 

yang dilakukan pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar angkatan 2020 dan 2021 didapatkan total dari hasil 

penelitian tingkat pengetahuan responden tentang kegawatdaruratan medis 

dasar dengan kategori cukup baik sebanyak 139 (69,5%) responden dan 

kategori kurang sebanyak 61 (30,5%) responden. 

Pada tabel 5.2 dapat dilihat bahwa tingkat pengetahuan berdasarkan 

jawaban kuesioner responden angkatan 2020 memiliki tingkat pengetahuan 

lebih baik dibandingkan dengan angkatan 2021. Namun secara deskriptif 

statistik  pada tabel 5.3 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata angkatan 2021 

(9,54) lebih baik dibandingkan dengan angkatan 2020 (8,9) dengan nilai 

tertinggi sebesar 15 ada pada angkatan 2020 dan 2021 dan nilai terendah 

sebesar 2 ada pada angkatan 2020. 

Berdasarkan tabel 5.4 hasil uji Mann-Whitney didapatkan nilai p adalah 

0,247 (nilai p > 0,05) yang artinya H0 diterima. Sehingga dari data tersebut 

diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan nyata mengenai tingkat 

pengetahuan  mengenai kegawatdaruratan medis dasar pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2020 

dan angkatan 2021. Hal ini karena ada mahasiswa telah mengikuti seminar 

atau workshop tentang kegawatdaruratan medis dasar. Berdasarkan teori yang 
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dikemukakan oleh Budiman dan Riyanto bahwa pengetahuan seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan yang dimana pengetahuan 

dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal; 

informasi/media massa dimana perkembangan teknologi akan menyediakan 

berbagai media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan setiap individu 

terhadap inovasi baru; dan lingkungan yang mempunyai pengaruh terhadap 

proses masuknya pengetahuan kepada masing-masing individu yang ada 

dalam lingkungan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena ada interaksi timbal 

balik ataupun tidak, yang kemudian direspon sebagai pengetahuan oleh 

masing-masing individu.19 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Khalisa Bakri (2021) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Khairun menyebutkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun tergolong pada 

kategori cukup. Dimana responden yang memiliki tingkat pengetahuan yang 

baik sebanyak 16 responden (15,2%), cukup sebanyak 286 responden (80,3%) 

dan kurang sebanyak 54 responden (4,5%). Hal ini bisa disebabkan karena 

mahasiswa FKIP kurang terpapar informasi mengenai BHD.4 

Namun ada juga penelitian sebelumnya yang tidak sejalan dengan 

penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Shahabe A. Saquib, dkk (2019) 

di di rumah sakit universitas yang berbeda di Arab Saudi menyebutkan bahwa 

tingkat pengetahuan magang kesehatan di rumah sakit universitas di Arab 

Saudi di bawah rata-rata tentang BLS. Rata-rata skor pengetahuan BLS antar 
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peserta adalah 4,02 dengan rentang skor 0-7. Dalam penelitian ini, 

perbandingan pengetahuan antara peserta pria dan wanita tidak menunjukkan 

perbedaan yang signifikan. Hanya 28,5% dari peserta menjawab urutan 

dengan benar dari Airway, Breathing, dan kompresi Dada. Ini mungkin 

karena fakta bahwa mayoritas peserta mungkin tidak menyadari perubahan 

terbaru dalam urutan yang dianjurkan oleh asosiasi jantung Amerika.36 

 

B. Tinjauan Keislaman 

Dalam agama Islam, Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan 

yang lainnya adalah penekanannya terhadap ilmu (baik ilmu sains maupun 

teknologi). Al-Qur’an dan Al-Sunnah mengajak umat muslim untuk mencari 

dan mendapatkan ilmu serta kearifan, serta menempatkan orang-orang yang 

berpengatahuan pada derajat yang tinggi. Di dalam Al-Qur’an kata ilmu dan 

kata-kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Beberapa ayat Al-Qur’an 

yang diwahyukan pertama kepada Nabi Muhammad SAW, menyebutkan 

pentingnya membaca bagi manusia sebagai tambahan dalam berilmu. 

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Alaq [96] ayat 1-5 yang berbunyi:10 

ْنَساَن ِمنْ   ١− اْسِم َرب َِك الَِّذْي َخلََق  اِْقَرأْ بِ  اِْقَرأْ    ٢−َعلٍَق   َخلََق اَْلِ

ْنَساَن َما لَْم يَْعلَمْۗ َعلََّم    ٤− الَِّذْي َعلََّم بِاْلقَلَِم    ٣− َوَربَُّك اَْلَْكَرُم    ٥− اَْلِ

Terjemahan: “1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan; 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah; 3. 

Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah; 4. Yang mengajar (manusia) 

dengan perantaraan kalam; 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya”. (QS. Al-Alaq [96] : 1-5) 
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Surat Al-Alaq ayat 1-5 mempunyai arti bahwa untuk dapat memahami 

segala macam ilmu pengetahuan yang berasal dari Allah SWT. Manusia 

dilahirkan di dunia dengan tidak membawa apa-apa serta tidak mengetahui 

apa-apa. Oleh karena itu umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu, salah 

satunya dengan cara membaca. Dengan terus-menerus membaca, pikiran kita 

akan menjadi semakin terbuka dan tidak mudah menyalahkan orang atau pun 

hal lainnya. Objek dalam hal membaca tergolong sangat luas, yaitu dengan 

berbagai hal yang berada di sekitar kita. Dalam membaca itu harus didahului 

dengan menyebut nama Allah; yakni dengan membaca “Basmallah” terlebih 

dadulu dan mengingat akan kekuasaan yang dimiliki-Nya agar ilmu yang 

didapatkan dari apa yang dibaca akan menambah dekatnya hubungan antara 

manusia dengan Allah.37 

Kehadiran manusia baik sebagai makhluk sosial ataupun makhluk 

individual tidak akan terlepas dari kebutuhannya akan ilmu pengetahuan. 

Bahkan tinggi rendahnya kedudukan manusia di muka bumi ini, salah satunya 

ditentukan oleh ilmu yang dimiliki seseorang tersebut, disamping faktor 

lainnya seperti ketakwaan setiap orang. Allah SWT akan meninggikan derajat 

orang-orang yang beriman dan berilmu baik itu di dunia maupun di akhirat. 

Allah SWT Maha Mengetahui apa yang dikerjakan setiap orang dan latar 

belakang di balik apa yang akan dikerjakan oleh seseorang itu. Allah 

memberikan balasan atas perbuatan seseorang berdasarkan hakikat dan latar 

belakang perbuatannya itu. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Mujadalah 

[58] ayat 11 yang berbunyi:10,38 
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 ُ ا اِذَا قِْيَل لَُكْم تَفَسَُّحْوا فِى اْلَمٰجِلِس فَاْفَسُحْوا يَْفَسحِ ّٰللاه ِذْيَن ٰاَمنُْوٓ
ٰيٓاَيَُّها الَّ

ُ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا ِمْنُكْم  َوالَّ ِذْيَن اُْوتُوا  لَُكْم  َواِذَا قِْيَل اْنُشُزْوا فَاْنُشُزْوا يَْرفَعِ ّٰللاه

ُ  بَِما تَْعَملُْوَن َخبِْير    اْلِعْلَم دََرٰجٍتۗ َوّٰللاه

Terjemahan: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

(QS. Al-Mujadalah [58] : 11) 

Selain itu, ilmu pengetahuan juga dapat menentukan kualitas keimanan 

seseorang, meskipun manusia tersebut dilahirkan dengan tidak mengetahui 

apa-apa. Namun, dalam perkembangan manusia sebagai anak cucu Nabi 

Adam AS mengetahui pengetahuan dengan berbagai cara serta pendekatan 

dengan memberdayakan sebanyak mungkin potensi yang dimilikinya baik 

secara fisik maupun psikis. Dalam Tafsir Al-Munir, Syaikh Wahbah Az 

Zuhaili menjelaskan bahwa tingginya derajat seseorang itu akan didapatkan 

oleh orang-orang yang  memiliki ilmu baik di dunia maupun di akhirat.38 

Hadits Nabi yang mendorong dan menekankan, bahkan mewajibkan 

kepada setiap umatnya untuk menuntut ilmu dari hadits yang diriwayatkan 

Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Syaikh Albani dalam Shahih wa Dha’if 

Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:39 

 َطلَُب اْلِعْلِم فَِرْيَضة  َعلَى ُكِل  ُمْسِلمٍ 
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Artinya: “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim.” (HR. Ibnu Majah No. 

224, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, dishahihkan Al 

Albani dalam Shahiih al-Jaami’ish Shaghiir no. 3913) 

Hadis diatas dengan jelas menyatakan bahwa menuntut ilmu 

itu 'faridhah'  merupakan hal wajib yang tidak dapat ditinggalkan oleh seluruh 

umat Islam, tanpa pengecualian. Menuntut ilmu dimulai oleh setiap seorang 

sejak dirinya masih kecil karena dianalogikan seperti pohon jika masih kecil 

masih dapat dengan mudah untuk dibentuk atau diarahkan sedangkan jika 

pohon itu sudah besar maka pohon itu sudah keras dan jika akan diubah 

bagian yang bengkok menjadi lurus maka akan menjadi patah. Selain itu 

sewaktu kecil seorang anak memiliki otak yang masih dapat dengan cepat 

untuk menangkap atau menerima segala informasi ataupun pengetahuan, 

sedangkan jika telah mencapai usia tua otak manusia sudah mulai 'membatu' 

sehingga otaknya sulit untuk menangkap atau menerima pengetahuan dengan 

mudah. Oleh karena itu Allah STW sudah menyiapkan pahala yang amat 

besar dan bagi orang-orang yang ingin menuntut ilmu. Jika orang-orang yang 

beriman mendengar hal tersebut, maka mereka akan merasa bahagia dan akan 

berusaha untuk meraih ilmu.40 

Seperti yang telah disampaikan Syaikh Az-Zarnuji bahwa hal terpenting 

saat seseorang menuntut ilmu yang perlu diperhatikan ialah fil-jiddi atau 

kesungguhan. Apabila sesuatu dilakukan dengan bersungguh-sungguh, 

Allah SWT akan menghadiahkan keberhasilan kepada orang tersebut. Selain 

kesungguhan (al-jiddu), juga harus diikuti dengan sikap bersungguh-sungguh 

dengan terus-menerus (al-muwazobah) dan komitmen (al-muzallimah) dalam 
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menuntut ilmu. Tiga sikap ini harus ada dalam diri setiap umat muslin dan 

harus dijalankan bersamaan, tidak bisa hanya dilakukan salah satunya saja.41 

Bagi setiap orang diwajibkan bersungguh-sungguh, terus-menerus, dan 

komitmen serta tiada henti untuk meraih tujuan dalam menuntut ilmu. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Maryam [19] ayat 12:10,41 

ةٍ ٰۗييَْحٰيى  ُخِذ اْلِكٰتَب بِقُوَّ  

Terjemahan: “Wahai Yahya! Ambillah (pelajarilah) Kitab (itu) dengan 

sungguh-sungguh”. (QS. Maryam [19] : 12) 

Serta dalam QS. Al-Ankabut [29] ayat 69:10,41 

 َوالَِّذْيَن َجاَهدُْوا فِْينَا لَنَْهِديَنَُّهْم ُسبُلَنَاۗ 

Terjemahan: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) 

Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami”. (QS. Al-

Ankabut [29] : 69) 

Az-Zarnuji mengatakan barangsiapa yang mengejar sesuatu dan 

dilakukan dengan bersungguh-sungguh, pasti akan meraih keinginannya. Dan 

barangsiapa yang mengetuk pintu dengan terus menerus, pasti dapat masuk. 

Az-Zarnuji juga mengatakan bahwa berkaitan dengan bersungguh-sungguh 

yang dilakukannya, maka seseorang akan meraih yang diinginkannya.41 

Dalam hal mengenai kesungguhan, Az-Zanurji menerangkan akan 

kesulitan yang dihadapkan kepada seseorang dapat terselesaikan dengan 

melakukannya secara bersungguh-sungguh, terutama jika kesulitan yang 

dihadapinya saat proses belajar. Allah SWT memberi pertolongan dan 

anugerah kepada orang yang bersungguh-sungguh dan dikehendaki-Nya.41 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada 

bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar angkatan 2020 dan 2021 mengenai 

kegawatdaruratan medis dasar termasuk ke dalam kategori tingkat 

pengetahuan cukup baik. 

2. Tingkat pengetahuan angkatan 2020 berdasarkan jawaban kuesioner lebih 

baik dibandingkan angkatan 2021. Namun secara statistik tidak ada 

perbedaan tingkat pengetahuan antara angkatan 2020 dan 2021. 

 

B. Saran 

1. Diharapkan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar untuk terus mengembangkan dan meningkatkan 

pengetahuan mengenai kegawatdaruratan medis dasar agar lebih baik lagi, 

salah satunya dengan cara mengikuti pelatihan seminar maupun workshop 

mengenai kegawatdaruratan medis dasar baik yang diadakan oleh Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar 

maupun instansi-instansi lainnya. 

2. Diharapkan bagi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Makassar agar memberikan pelatihan dan pembinaan 
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kepada mahasiswa mengenai pengetahuan dan keterampilan tentang 

kegawatdaruratan medis dasar terutama untuk mahasiswa tingkat pertama. 

3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan 

penelitian dengan tambahan melihat apakah ada hubungan tingkat 

pengetahuan dan sikap terhadap riwayat pelatihan kegawatdaruratan medis 

dasar antara mahasiswa tingkat pertama dan mahasiswa tingkat akhir. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Kemungkinan bias yang dapat terjadi banyak karena metode 

pengambilan data yang sifatnya Random Sampling sehingga dapat 

mengurangi keakuratan penelitian ini. 

2. Tidak dapat memastikan apakah responden yang mengisi kuesioner 

penelitian dengan baik atau hanya asal-asalan dikarenakan dilakukan 

secara online sehingga dapat mempengaruhi hasil akhir penelitian ini. 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 

 

KUESIONER 

Inisial Nama  :   

NIM   :  

Angkatan  :  

 

PERTANYAAN 

 

1. Ketika diluar rumah sakit siapa saja yang boleh melakukan bantuan hidup 

dasar? 

a. Dokter/perawat 

b. Orang non medis terlatih 

c. Hanya tim paramedis terlatih khusus yang dikirimkan oleh rumah sakit 

d. A,B, dan C benar 

 

2. Berikut ini mana yang bukan termasuk komponen dari bantuan hidup dasar? 

a. Aktivasi sistem tanggap darurat (memanggil bantuan) 

b. Resusitasi Jantung Paru (RJP) dini 

c. Pemberian epinefrin atau obat-obat lainnya 

d. Defibrilasi cepat dengan Automated External Defibrilator (AED) 

 

3. Dalam setting bantuan hidup dasar diluar rumah sakit, mana dari pilihan 

berikut yang merupakan langkah pertama? 

a. Amankan keadaan dan evaluasi ancaman bahaya 

b. Memanggil bantuan 

c. Mengenali kasus henti jantung/dan atau henti napas 

d. Melakukan RJP berkualitas tinggi secepatnya 

  



 

 
 

4. Apabila pasien tidak sadar, dan hanya merespon ketika diberikan penekanan 

dengan keras dipangkal kuku, maka apa tingkat kesadaran pasien saat ini? 

a. Alert 

b. Verbal 

c. Pain 

d. Unresponsive 

 

5. Berikut ini mana yang bukan termasuk komponen dari triple maneuver 

airway? 

a. Jaw thrust 

b. Open mouth 

c. Head tilt 

d. Chin lift 

 

6. Untuk memeriksa adanya denyut nadi, mana cara yang paling efektif dalam 

setting bantuan hidup dasar? 

a. Meraba ictus cordis 

b. Meraba arteri radialis 

c. Meraba arteri karotis 

d. Meraba aorta abdominalis 

 

7. Dibawah ini manakah yang tidak boleh dilakukan saat melakukan RJP? 

a. Membolehkan rekoil penuh setelah setiap kali kompresi 

b. Meminimalkan jeda dalam kompresi 

c. Bertumpu diatas dada antara kompresi yang dilakukan 

d. Berupaya meminimalkan frekuensi dan durasi gangguan kompresi untuk 

mengoptimalkan jumlah kompresi yang dilakukan per menit 

 

8. Dibawah ini berapakah ratio kompresi-ventilasi tanpa saluran udara lanjutan 

yang benar? 

a. 10 kompresi : 1 ventilasi 

b. 15 kompresi : 1 ventilasi 

c. 20 kompresi : 2 ventilasi 

d. 30 kompresi : 2 ventilasi 

 

9. Berapakah kecepatan kompresi dada yang benar saat melakukan RJP? 

a. Kompresi dada pada kecepatan 120-140x/menit 

b. Kompresi dada pada kecepatan 100-120x/menit 

c. Kompresi dada pada kecepatan 80-100x/menit 

d. Kompresi dada pada kecepatan 60-80x/menit 



 

 
 

10. Berapakah kedalaman kompresi dada yang dianjurkan dalam melakukan RJP? 

a. Mengkompresi ke kedalaman 3 cm 

b. Mengkompresi ke kedalaman 5 cm 

c. Mengkompresi ke kedalaman 7 cm 

d. Mengkompresi ke kedalaman 9 cm 

 

11. Seorang pria 51 tahun mengalami serangan jantung, dilakukan langkah-

langkah awal BHD oleh orang-orang yang ada disekitar, didapati napas 

terhenti dan denyut benar-benar tidak teraba selama 10 detik, apakah tindakan 

selanjutnya yang tepat untuk dilakukan? 

a. Mulai lakukan RJP hingga AED tersedia dan siap digunakan 

b. Pantau orang tersebut hingga tenaga medis terlatih tiba 

c. Berikan napas buatan dan periksa nadi setiap 2 menit 

d. Berikan napas buatan dan pemberian epinefrin segera jika tersedia 

 

12. Seorang pria 33 tahun mengalami serangan jantung, didapati kondisi pria 

tersebut bernapas normal dan ada denyut, apakah tindakan selanjutnya yang 

tepat dilakukan ? 

a. Mengaktifkan system tanggap darurat, dan melakukan RJP hingga AED 

tersedia 

b. Mengaktifkan system tanggap darurat dan pantau orang tersebut hingga 

tenaga medis terlatih tiba 

c. Mengaktifkan system tanggap darurat, berikan napas buatan, dan periksa 

nadi setiap 2 menit 

d. Mengaktifkan system tanggap darurat, berikan napas buatan, dan 

pemberian epinefrin segera jika tersedia 

 

13. Seorang pria 45 tahun mengalami serangan jantung, maka dilakukan 

Langkah-langkah awal BHD, kemudian didapati napas tidak normal dan ada 

denyut, apakah tindakan selanjutnya yang tepat untuk dilakukan? 

a. Mulai melakukan RJP hingga AED tersedia dan siap digunakan 

b. Pantau orang tersebut hingga tenaga medis terlatih tiba 

c. Berikan napas buatan dan periksa nadi setiap 2 menit 

d. Pemberian epinefrin segera jika tersedia 

  



 

 
 

14. Anda menyaksikan seseorang korban tenggelam dan baru saja diangkat. Dia 

bernapas secara spontan tetapi tidak ada respon. Apa langkah pertama yang 

dilakukan? 

a. Memberikan bantuan napas 

b. Memposisikan badan ke psosisi pemulihan 

c. Memperhatikan 

d. Membiarkannya 

 

15. Pria berusia 50 tahun dengan rasa tidak nyaman di dada, banyak berkeringat, 

dan muntah. Apa yang selanjutnya dilakukan? 

a. Memposisikan badan ke posisi pemulihan 

b. Memberikan bantuan napas 

c. Menghubungi ambulance dan menyuruhnya untuk beristirahat 

d. Tidak mempedulikannya  



 

 
 

INTERPRETASI 

Kunci jawaban 

1. D 

2. C 

3. A  

4. C 

5. B 

6. C 

7. C 

8. D 

9. B 

10. B 

11. A 

12. B 

13. C 

14. B 

15. C 

 

Jawaban benar diberikan skor 1 dan jawaban salah diberikan skor 0.  

Interpretasi: 

𝐶𝑢𝑡 𝑂𝑓𝑓 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 =
Nilai Max. −Nilai Min.

2
=

15 − 0

2
= 7,5 →  𝟖 

Pengetahuan Kurang : 0−7 

Pengetahuan Cukup baik : 8−15 

  



 

 
 

LAMPIRAN 2 

 

Tests of Normality 

 

mahasiswa 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pengetahuan Angkatan 

2020 

,117 100 ,002 ,980 100 ,124 

Angkatan 

2021 

,106 100 ,008 ,948 100 ,001 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

angkatan_2020 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid cukup 71 35,9 71,0 71,0 

kurang 29 14,6 29,0 100,0 

Total 100 50,5 100,0  

Missing System 98 49,5   

Total 198 100,0   

 

 

 

angkatan_2021 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid cukup 68 34,3 68,0 68,0 

kurang 32 16,2 32,0 100,0 

Total 100 50,5 100,0  

Missing System 98 49,5   

Total 198 100,0   

 

  



 

 
 

Descriptive Statistics 

 N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

angktn_2021 100 3,00 15,00 9,5400 3,20486 

angktn_2020 100 2,00 15,00 8,9000 2,71732 

Valid N 

(listwise) 

100 
    

 
 

Test Statisticsa 

 pengetahuan 

Mann-Whitney U 4529,000 

Wilcoxon W 9579,000 

Z -1,158 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,247 

a. Grouping Variable: mahasiswa 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 


