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ABSTRAK 

 

Latar Belakang : Perkembangan yang terjadi saat ini menyebabkan 

meningkatnya pengguna kendaraan sepeda motor yang berdampak pula pada 

kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Kejadian kecelakaan yang benyak tejadi 

membuat masyarakat harus mampu melakukan penanganan pertolongan pertama 

ketika menemui kejadian kecelakaan di jalan, Ojek daring dapat menjadi garda 

pertama penolong kecelakaan karena keberadaanya yang beroperasional di jalan 

raya, jumlahnya yang banyak dan merata dan banyaknya waktu yang mereka 

habiskan di jalan membuat para pengemudi ojek online ini memiliki dampak yang 

besar untuk menurunkan angka kematian akibat kecelakaan di jalan. 

Tujuan Penelitian :  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat 

pengetahuan pengemudi ojek online mengenai pertolongan pertama pada 

kecelakaan terhadap tingkat keselamatan kecelakaan lalu lintas di kecamatan 

rappocini kota makassar sulawesi selatan 

Metode Penelitian : Metode penelitian ini merupakan penelitian observasional 

analitik dengan pendekatan cross-sectional, yaitu variable independen dan 

variable dependen dinilai secara simultan pada suatu saat dengan menggunakan 

kuisioner. 

Hasil Penelitian : Dari penelitian yang telah dilakukan pada 71 responden, 

didapatkan hasil responden yang memiliki pengetahuan mengenai pertolongan 

pertama kategori baik sebanyak 27 orang, cukup sebanyak, kurang sebanyak 19 

orang. Berdasarkan tingkat keselamatan kecelakaan lalu lintas didapatkan kategori 

aman sebanyak 47 orang dan tidak aman sebanyak 24 orang. 

Kesimpulan : Sehingga dari penelitian tersebut terdapat hubungan mengetahui 

hubungan tingkat pengetahuan pengemudi ojek online mengenai pertolongan 

pertama pada kecelakaan terhadap tingkat keselamatan kecelakaan lalu lintas di 

kecamatan rappocini kota makassar sulawesi selatan. 

 

Kata Kunci : Ojek Online, Pengetahuan dan Kecelakaan 
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RELATIONSHIP ON ONLINE DRIVER KNOWLEDGE LEVEL ABOUT 

FIRST AID IN ACCIDENTS TO TRAFFIC ACCIDENT SAFETY LEVEL 

IN RAPPOCINI DISTRICT, MAKASSAR CITY, SELATAN SULAWESI 

ABSTRAK 

Background: Developments that are happening today have led to an increase in 

the number of motorcycle users which has an impact on traffic accidents that 

occur. The many accidents that occur make people have to be able to handle first 

aid when they encounter an accident on the road, online motorcycle taxis can be 

the first guard to help accidents because of their operational presence on the 

highway, the number of which is large and evenly distributed and the amount of 

time they spend on the road makes These online motorcycle taxi drivers have a 

big impact on reducing the number of deaths due to road accidents. 

Research Objectives: This study aims to determine the relationship between the 

level of knowledge of online motorcycle taxi drivers regarding first aid in 

accidents to the safety level of traffic accidents in Rappocini District, Makassar 

City, South Sulawesi.. 

Research Methods: This research method is an analytical observational study 

with a cross-sectional approach, namely the independent variable and the 

dependent variable are assessed simultaneously at one time using a 

questionnaire. 

Research Results: From the research that has been conducted on 71 respondents, 

it was found that respondents who have knowledge of first aid in the good 

category are 27 people, quite a lot, less than 19 people. Based on the safety level 

of traffic accidents, 47 people were found safe and 24 people unsafe.The results of 

this study indicate that (1) there is a relationship between the level of knowledge 

of online motorcycle taxi drivers regarding first aid in accidents with the level of 

traffic accident safety, (2) the results of the study found that more people have a 

good level of knowledge than those who have a high level of knowledge. sufficient 

knowledge or lack of knowledge level, (3) the results of research regarding the 

level of accident safety in respondents are more in the safe category than the 

unsafe category. 

Conclusion: So from this study there is a relationship between knowing the level 

of knowledge of online motorcycle taxi drivers regarding first aid in accidents to 

the level of traffic accident safety in Rappocini District, Makassar City, South 

Sulawesi. 

 

Keywords: Online Taxi, Knowledge and Accidents. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Pada zaman milenial seperti saat ini teknologi berkembang dengan 

begitu pesatnya. Adanya inovasi yang baru memberikan berbagai macam 

manfaat terutama dalam mengefisienkan waktu dan mempermudah 

pekerjaan. Perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi 

memberikan perubahan sosial pada masyarakat. Bisnis tercipta dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi tersebut diantaranya 

kemunculan bisnis penyedia layanan jasa transportasi Ojek Online.(1) 

Perkembangan yang terjadi ini menyebabkan peningkatan jumlah 

kendaraan sepeda motor, secara langsung memberikan gambaran semakin 

tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang 

memadai sejalan dengan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi pula. 

Peningkatan pada jumlah kendaraan sepeda motor juga berdampak kepada 

kecelakaan lalu lintas yang terjadi.(2) 

Penanganan kegawatdaruratan prafasilitas pelayanan kesehatan 

merupakan tindakan pertolongan terhadap pasien yang cepat dan tepat 

ditempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di pelayanan kesehatan. 

Tindakan penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan meliputi tindakan 

pertolongan dan evakuasi, sehingga pelayanan gawat darurat prafasilitas 

menjadi salah satu pelayanan yang penting pada saat terjadi kecelakaan.(3)  

World Health Organization (WHO) dalam top 10 global causes of 

death tahun 2018, menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas termasuk 

dalam penyebab kematin ke-8 terbanyak didunia., kecelakaan lalu lintas di 

Indonesia berada pada peringkat ke-5 dengan tingkat kematian terbanyak 

akibat kecelakaan lalu lintas di dunia yaitu 16,2 korban meninggal untuk 

setiap 100.000 penduduk(4). Berdasarkan data Kepolisian Republik 
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Indonesia, pada daerah Sulawesi Selatan tahun 2018 Direktorat Lalu 

Lintas, menunjukkan jumlah kecelakaan lalu lintas pada Sulawesi Selatan 

sebanyak 7,935 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari kasus tersebut tercatat 

sebanyak 1,131 meninggal dunia, 579 mengalami luka berat, dan 10,051 

mengalami luka ringan. Dari Polrestabes Makassar kecelakaan lalu lintas 

sebanyak 1525 kasus kecelakaan lalu lintas, diantaranya 89 orang 

mengalami kematian atau meninggal dunia, 15 orang mengalami luka 

berat, dan 1853 orang mengalami luka ringan.(5) 

Pertolongan pertama pada kecelakaan (First Aid) adalah upaya 

pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan 

sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau 

paramedik. Berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau 

penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara 

yang dilakukan oleh petugas Pertolongan pertama pada kecelakaan 

(petugas medik atau orang awam) yang pertama melihat korban.(6) 

Kejadian kecelakaan yang benyak tejadi membuat masyarakat harus 

mampu melakukan penanganan pertolongan pertama ketika menemui 

kejadian kecelakaan di jalan, maka dari itu dibutuhkan berbagai macam 

pelatihan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan. Pelatihan yang 

diikuti oleh peserta diharapkan dapat meningkatkan kemampuanya, baik 

dalam pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pertolongan pertama 

dengan sedikit tindakan dengan perlatan sederhana akan banyak 

manfaatnya dalam mencegah keparahan, mengurangi pendeitaan dan 

bahkan menyelamatkan nyawa korban. Ojek online dapat menjadi garda 

pertama penolong kecelakaan karena keberadaanya yang beroperasional di 

jalan raya, jumlahnya yang banyak dan merata dan banyaknya waktu yang 

mereka habiskan di jalan membuat para pengemudi ojek online ini 

memiliki dampak yang besar untuk menurunkan angka kematian akibat 

kecelakaan di jalan.(7) 

Tindakan cepat dibutuhkan untuk mencapai target keamanan jalan 

yang diadopsi dari agenda SDGs (suistainables development goals) 
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mengurangi hingga setengah jumlah kematian dan cedera dari kecelakaan 

lalu lintas. Oleh karena itu penting adanya edukasi mengenai pertolongan 

pertama pada kecelakaan (P3K) pada pengemudi ojek online untuk 

mengubah perilaku pengemudi ojek online dalam menemui korban 

kecelakaan di jalan.(8) 

Penelitian yang dilakukan Triwibowo dan Setyawan di desa Sawo 

kecamatan Jetis kabupaten Mojokerto, sebagian masyarakat mempunyai 

persepsi negatif terhadap pertolongan pertama pada kecelakaan dan 

menganggap pertolongan pertama hanya bisa dilakukan oleh tenaga ahli 

atau tenaga kesehatan.(9) Dan penelitian yang dilakukan oleh Elsa 

Septiani  tentang Pengetahuan Masyarakat Tentang Pertolongan Pertama 

Pada Kecelakaan Lalu Lintas hasil penelitian menunjukkan presentase 

tertinggi secara keseluruhan berada pada kategori kurang dengan frekuensi 

sebesar 53 orang (55 %), dan presentase terendah berada pada kategori 

baik dengan frekuensi sebesar 3 orang (3%)(10). Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan oleh H.Halim dkk ditemukan bahwa jumlah kasus 

kecelakaan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mencapai 4.806 kasus. 

Proporsi terbesar dari kecelakaan didominasi oleh pengguna sepeda motor 

yang mencapai 64,35% dibandingkan dengan moda transportasi 

lainnya.(11) 

Dalam perspektif islam Umat islam diperintahkan untuk saling 

tolong menolong terhadap sesama terutama tolong-menolong dalam 

perbuatan yang terpuji. dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang 

berbunyi: 

 

 

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

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat 

siksa-Nya”. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melakukan 

penelitian mengenai hubungan tingkat pengetahuan pengemudi ojek 

online mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan terhadap tingkat 

keselamatan kecelakaan lalu lintas di kecamatan rappocini kota makassar 

sulawesi selatan. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan pemaparan latar belakang maka peneliti bermaksud 

untuk mengetahui apakah ada mengenai hubungan tingkat pengetahuan 

pengemudi ojek online mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan 

terhadap tingkat keselamatan kecelakaan lalu lintas di kecamatan 

rappocini kota makassar sulawesi selatan ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat 

pengetahuan pengemudi ojek online mengenai pertolongan pertama 

pada kecelakaan terhadap tingkat keselamatan kecelakaan lalu lintas di 

kecamatan rappocini kota makassar sulawesi selatan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pengemudi ojek online 

mengenai pertolongan pertama di kecamatan rappocini kota 

Makassar Sulawesi selatan. 

b. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan tingkat pengetahuan 

pengemudi ojek online mengenai pertolongan pertama pada 

kecelakaan terhadap tingkat keselamatan kecelakaan lalu lintas di 

kecamatan rappocini kota makassar sulawesi selatan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

menambah pengalaman dalam mengimplementasikan ilmu yang 

didapatkan. 

2. Bagi Universitas 

  Hasil penelitian ini akan memberikan informasi kepada Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Makassar untuk memperbanyak lagi penelitian di bidang 

kegawatdaruratan sesuai dengan visi misi yang ingin dicapai. 

3. Bagi Masyarakat 

Untuk menambah pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya 

pengetahuan mengenai pertolongan pertama sehingga dapat 

diimplementasikan. 
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Bab II 

Tinjaun Pustaka 

A. Pengetahuan 

1. Definisi 

Pengetahuan berasal dari kata “tahu”, dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) kata tahu memiliki arti antara lain mengerti sesudah melihat 

(menyaksikan, mengalami, dan sebagainya), mengenal dan mengerti. 

pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan 

pengalaman manusia itu sendiri dan pengetahuan akan bertambah sesuai 

dengan proses pengalaman yang dialaminya.(12)  Pengetahuan adalah hasil 

dari tahu setelah seseorang dalam melakukan penginderaan suatu objek 

tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra meliputi pancamanusia yaitu 

indra penglihatan, indra penciuman, indra pendengaran, indra rasa, dan indra 

raba(13). 

2. Cara memperoleh pengetahuan 

Pengetahuan seseorang biasanya diperoleh dari pengalaman yang 

berasaldari berbagai macam sumber, misalnya: media massa, media 

elektronik, buku petunjuk, petugas kesehatan, media poster, kerabat dekat dan 

sebagainya(13). Menurut Notoatmodjo dari berbagai macam cara yang telah 

digunakan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan sepanjang sejarah, 

dapat dikelompokkan menjadi dua yakni cara tradisional atau non ilmiah. 

Cara tradisional terdiri dari empat cara yaitu trial and error, kekuasaaan atau 

otoritas, berdasarkan pengalaman pribadi dan jalan pikiran.(14) cara 

memperoleh pengetahuan antara lain sebagai berikut : 

a. Cara coba salah (trial and error) cara ini dipakai orang sebelum adanya 

kebudayaan, bahkan mungkin sebelum adanya peradaban. Pada waktu itu 
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bila seseorang menghadapi persoalan atau masalah, upaya yang dilakukan 

hanya dengan coba-coba saja. Cara coba-coba dilakukan dengan 

menggunakan beberapa kemungkinan dalam memecahkan masalah, 

apabila kemungkinan tersebut tidak berhasil, dicoba kemungkinan yang 

lain. Apabila kemungkinan kedua ini juga gagal, maka dicoba 

kemungkinan selanjutnya sampai kemungkinan tersebut berhasil.  

b. Cara kekuasaan dan otoritas dalam kehidupan manusia sehari-hari, 

banyak kebiasaan dan tradisi yang dilakukan oleh orang, penalaran, dan 

tradisitrasidi itu yang dilakukan baik atau tidak. Pengetahuan diperoleh 

berdasarkan pada pemegang otoritas, yakni orang mempunyai wibawa 

atau kekuasaan, baik tradisi, otoritas pemerintah, otoritas pemimpin 

agama, maupun ahli ilmu pengetahuan atau ilmuwan.  

c. Berdasarkan pengalaman pribadi hal ini dilakukan dengan cara 

mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan 

permasalahan yang dihadapi pada masa yang lalu. Adapun pepatah 

mengatakan “pengalaman adalah guru terbaik”, ini mengandung maksud 

bahwa pengalaman merupakan sumber pengalaman untuk memperoleh 

pengetahuan. 

d. Secara kebetulan penemuan kebenaran secara kebetulan terjadi karena 

tidak disengaja oleh orang yang bersangkutan.(15) 

 

3. Tingkat pengetahuan 

  Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 

tingkatan, yaitu (16) :  

a. Tahu (know), tahu diartikan sebagai mengingat kembali (recall) suatu 

materi yang telah dipelajari dan diterima dari sebelumnya. Tahu 

merupakan tingkatan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur 

bahwa orang tahu tentang apa yang telah dipelajari antara lain mampu 
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menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan suatu materi secara benar. 

Misalnya, seorang siswa mampu menyebutkan bentuk bullying secara 

benar yakni bullying verbal, fisik dan psikologis. Untuk mengetahui atau 

mengukur bahwa orang tahu sesuatu dapat menggunakan sebuah 

pertanyaan misalnya : apa dampak yang ditimbulkan jika seseorang 

melakukan bullying, apa saja bentuk perilaku bullying, bagaimana upaya 

pencegahan bullying di sekolah.  

b. Memahami (comprehension), memahami merupakan suatu kemampuan 

untuk menjelaskan dan menginterpretasikan materi yang diketahui secara 

benar. Orang yang telah paham terhadap suatu materi atau objek harus 

dapat menyebutkan, menjelaskan, menyimpulkan, dan sebagainya. 

Misalnya siswa mampu memahami bentuk perilaku bullying (verbal, 

fisik dan psikologis), tetapi harus dapat menjelaskan mengapa perilaku 

bullying secara verbal, fisik maupun psikologis dapat merugikan diri 

sendiri dan orang lain. 

c. Aplikasi (application), aplikasi merupakan kemampuan seseorang yang 

telah memahami suatu materi atau objek dapat menggunakan atau 

mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi atau 

kondisi yang sebenarnya. Aplikasi disini dapat diartikan sebagai aplikasi 

atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya 

dalam konteks atau situasi yang lain. Misalnya, seseorang yang telah 

paham tentang proses penyuluhan kesehatan, maka dia akan mudah 

melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan dimana saja dan seterusnya.  

d. Analisis (analysis), analisis merupakan suatu kemampuan seseorang 

untuk menjabarkan materi atau objek tertentu ke dalam komponen-

komponen yang terdapat dalam suatu masalah dan berkaitan satu sama 

lain. Pengetahuan seseorang sudah sampai pada tingkat analisis, apabila 

orang tersebut telah dapat membedakan, memisahkan, mengelompokkan 

dan membuat diagram (bagan) terhadap pengetahuan atas objek tertentu. 
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Misalnya, dapat membedakan antara bullying dan school bullying, dapat 

membuat diagram (flow chart) siklus hidup cacing kremi, dan 

sebagainya. 

e. Sintesis (synthesis), sintesis merupakan suatu kemampuan seseorang 

untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian suatu objek 

tertentu ke dalam bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain 

sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari 

formulasi-formulasi yang telah ada. Misalnya, dapat meringkas suatu 

cerita dengan menggunakan bahasa sendiri, dapat membuat kesimpulan 

tentang artikel yang telah dibaca atau didengar. 

f. Evaluasi (evaluation), evaluasi merupakan suatu kemampuan seseorang 

untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek tertentu. 

Penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau 

menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. Misalnya, seorang guru 

dapat menilai atau menentukan siswanya yang rajin atau tidak, seorang 

ibu yang dapat menilai manfaat ikut keluarga berencana, seorang bidan 

yang membandingkan antara anak yang cukup gizi dengan anak yang 

kekurangan gizi, dan sebagainya. 

 

B. Pertolongan pertama pada Kecelakaan 

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan merupakan usaha pertolongan 

segera kepada penderita sakit atau cedera di tempat kerja dengan penanganan 

medis dasar. Medis dasar adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu 

kedokteran yang dapat dimiliki oleh awam atau awam yang terlatih secara 

khusus. Batasannya adalah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh pelaku 

pertolongan pertama (First Aider). First Aider tidak dapat menggantikan 

tenaga medis, tetap hanya memberikan pertolongan awal terhadap korban 

yang sakit atau cedera. Pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya 
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pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum 

mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedis. 

Prinsip yang harus ditanamkan pada seseorang yang melakukan 

pertolongan pertama yaitu sikap tenang (tidak panik), tindakan yang harus 

dilakukan tidak tergesagesa, perhatikan si korban, lakukan tindakan secara 

hati-hati, perhatikan pernapasan si korban, korban kecelakaan atau bahaya, 

apapun perlu perhatian tentang pernapasan si korban, misalnya napas 

tersengal-sengal, napas terganggu, atau pernapasan terhenti, hentikan 

pendarahan, Hentikan pendarahan apabila terjadi, karena apabila tidak segera 

dilakukan akan menimbulkan kematian, mengamankan korban, korban harus 

diamankan dari bahaya/kejadian yang dapat timbul kembali. 

Hal-hal yang perlu diprioritaskan dalam melakukan pertolongan 

pertama pada kecelakaan : 

a. Cari tahu keterangan penyebab kecelakaan, 

b. Amankan korban dari tempat berbahaya, 

c. Perhatikan keadaan umum korban seperti gangguan pernapasan, 

perdarahan, dan kesadaran, 

d. Segera lakukan pertolongan lebih lanjut dengan sumber daya yang 

tersedia, 

e. Apabila korban sadar, segera beritahu dan perkenalkan diri, 

Selain itu, ada juga yang disebut dengan prinsip life safing,  artinya kita 

melakukan suatu tindakan untuk menyelamatkan korban (gawat darurat) 

terlebih dahulu, baru kemudian setelah korban stabil dilakukan tindakan lain. 

Gawat darurat adalah kondisi dimana korban dalam keadaan terancam 

jiwanya tidak bisa terselamatkan.(17) 

1. Kontrol Perdarahan. 

American Heart Association (AHA) (2015) memperbaharui modul 

sebelumnya mengenai ketidakefektifan penutup haemeostatis untuk 
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mengontrol terjadinya perdarahan. Penekanan langsung masih merupakan 

suatu pertolongan utama yang dapat dilakukan dalam menangani korban 

yang mengalami perdarahan. Selain itu AHA 2015 juga telah memperbarui 

penanganan perdarahan menggunakan torniket. Torniket adalah balutan yang 

menekan sehingga menyumbat aliran darah dibawahnya. Selembar pita kain 

yang lebar, pembalut segitiga yang dilipat atau karet ban sepeda dapat 

digunakan sebagai torniket(18). Pengunaan torniket pada jaringan yang 

mengalami perdarahan bisa berbahaya karena dapat mematikan jaringan 

disekitar luka. Maka dari itu, penggunaan torniket tidak boleh terlalu lama. 

Apabila jaringan yang dipasang torniker sudah berwarna pucat kebiruan, 

torniket harus segera dikendurkan agar jaringan disekitar luka tidak mati. 

Kemudian dikencaangkan kembali karena torniket berpotensi pada efek 

merugikan dan sulit untuk diaplikasikan, pengunaan torniket pada kontrol 

perdarhan ekstremitas diindikasikan hanya apabila tekanan langsung tidak 

efektif atau tidak memungkinkan dan penyedia pertolongan pertama telah 

memiliki pelatihan dalam pengunaan torniket dengan benar. Pemberian 

pertolongan pertama dapat menggunakan penutup hemostatic ketika kontrol 

perdarahan standar tidak dapat menanggulangi perdarahan yang terjadi.(19) 

 

2.  Penanganan Fraktur 

Patah tulang atau fraktur didefinisikan sebagai hilangnya atau adanya 

gangguan integritas dari tulang, termasuk cedera pada sumsum tulang, 

periosteum, dan jaringan yang ada di sekitarnya. Tujuan utama dalam 

penanganan awal fraktur adalah untuk mempertahankan kehidupan pasien dan 

yang kedua adalah mempertahankan baik anatomi maupun fungsi ekstrimitas 

seperti semula. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

penanganan fraktur yang tepat adalah survey primer yang meliputi Airway, 

Breathing, Circulation, meminimalisir rasa nyeri, mencegah cedera iskemia-
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reperfusi, menghilangkan dan mencegah sumber- sumber potensial 

kontaminasi.(20) 

a. Teknik pembidaian  

 Bidai merupakan alat yang digunakan untuk menyangga dan menahan 

bagian tulang yang retak atau patah agar tidak digerakkan, dengan tujuan 

untuk mencegah pergerakan atau pergeseran dari ujung tulang yang retak 

atau patah dan memberi istirahat pada anggota badan yang patah. Bidai 

dapat berupa kayu, anyaman kawat, atau bahan lain yang kuat tetapi 

ringan. Bidai mempunyai beberapa jenis : 

1) Bidai keras, bidai yang paling baik dan sempurna dalam keadaan 

darurat seperti bidai kayu. 

2) Bidai traksi, bidai bentuk jadi dan bervariasi tergantung dari 

pembuatan hanya dipergunakan oelh tenaga yang terlatih khususnya 

dipakai pada patah tulang paha. Contoh bidai traksi tulang paha. 

3) Bidai improvisasi: bidai yang cukup dibuat dengan bahan cukup kuat 

dan ringan untuk menopang, pembuatannya sangat tergantung dari 

bahan yang tersedia dan kemampuan improvisasi si penolong. Contoh: 

majalah, koran dan karton . 

4) Gendongan/belat dan bebat. Pembidaian dengan menggunakan 

pembalut umumnya dipakai misalnya dan memanfaatkan tubuh 

penderita sebagai sarana untuk menghentikan pergerakan daerah 

cedera.(21) 

b. Mekanisme Pembidaian Berikut adalah langkah-langkah pemasangan 

bidai:  

1) Pastikan lokasi luka, patah tulang atau cedera sendi dengan memeriksa 

keseluruhan tubuh korban (expose) dan membuka segala jenis 

aksesoris yang menghalangi (apabila tidak melukai korban lebih jauh)  
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2) Perhatikan kondisi tubuh korban, tangani perdarahan jika perlu. Bila 

terdapat tulang yang mencuat, buatlah donat dengan menggunakan 

kain dan letakkan pada tulang untuk mencegah pergerakan tulang. 

Memeriksa PMS korban, apakah pada ujung tubuh korban yang cedera 

masih teraba nadi (Pulsasi), masih dapat digerakkan (Motorik), dan 

masih dapat merasakan sentuhan (Sensorik) atau tidak.  

3) Tempatkan bidai di minimal dua sisi anggota badan yang cedera 

(misal sisi samping kanan, kiri, atau bagian bawah). Letakkan bidai 

sesuai dengan lokasi cedera.  

4) Hindari mengangkat tubuh pasien untuk memindahkan pengikat bidai 

melalui bawah bagian tubuh tersebut. Pindahkan pengikat bidai 

melalui celah antara lekukan tubuh dan lantai. Hindari membuat 

simpul di permukaan patah tulang.  

5) Buatlah simpul di daerah pangkal dan ujung area yang patah berada 

pada satu sisi yang sama. Lalu, pastikan bidai dapat mencegah 

pergerakan sisi anggota badan yang patah. Beri bantalan/padding pada 

daerah tonjolan tulang yang bersentuhan dengan papan bidai dengan 

menggunakan kain  

6) Memeriksa kembali PMS korban, apakah pada ujung tubuh korban 

yang cedera masih teraba nadi (Pulsasi), masih dapat digerakkan ( 

Motorik), dan masih dapat merasakan sentuhan (Sensorik) atau tidak. 

Bandingkan dengan keadaan saat sebelum pemasangan bidai. Apabila 

terjadi perubahan kondisi yang memburuk (seperti: nadi tidak teraba 

dan / atau tidak dapat merasakan sentuhan dan / atau tidak dapat 

digerakkan) maka pemasangan bidai perlu dilonggarkan.  

7) Tanyakan kepada korban apakah bidai dipasang terlalu ketat atau 

tidak. Longgarkan balutan bidai jika kulit disekitarnya menjadi: 

a) Pucat atau kebiruan 

b) Sakit bertambah 
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c)  Kulit di ujung tubuh yang cedera menjadi dingin 

d) Ada kesemutan atau mati rasa 

Berikut contoh mengenai pemasangan bidai sederhana sebagai 

pertolongan pertama.(22)  

             A         B 

          C    D 

   Gambar II.1 : (A) Pemasangan Bidai Untuk Patah Tulang Lengan 

  Atas atau Persendihan Bahu; (B) Pemasangan Bidai Untuk Patah 

  Tulang Lengan Bawah atau Persendian Sendi Siku; (C)               

  Pemasangan Bidai Untuk Patah Tulang Tungkai Atas; (D)          

  Pemasangan Bidai Untuk Patah Tulang Tungkai Bawah. Dikutip 

  dari Rahmawati 2018. 
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3. Bantuan Hidup Dasar 

Bantuan Hidup Dasar (BHD) adalah dasar untuk menyelamatkan 

nyawa ketika terjadi henti jantung. Aspek dasar dari BHD meliputi 

pengenalan langsung terhadap henti jantung mendadak dan aktivasi system 

tanggap darurat, cardiopulmonary resuscitation (CPR) atau resusitasi jantung 

paru (RJP) dini, dan defibrilasi cepat dengan defibrillator eksternal otomatis/ 

automated external defibrillator (AED). Langkah-langkah bantuan hidup 

dasar : 

a. Pada saat tiba di lokasi kejadian 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 melakukan pertolongan, 

pastikan keadaan aman bagi si penolong. 

b. Amankan keadaan sekitar dan perhatikan dahulu segala yang berpotensi 

menimbulkan bahaya sebelum menolong pasien, seperti lalu lintas 

kendaraan, jalur listrik, asap, cuaca ekstrim, atau emosi dari orang di 

sekitar lokasi kejadian. Lalu menggunakan alat perlindungan diri (APD) 

yang sesuai. 

c. Evaluasi ancaman bahaya jika tidak ada ancaman bahaya jangan 

memindahkan korban, misalnya api atau gas beracun. Jika penolong harus 

memindahkan korban, maka harus dilakukan secepat mungkin dan 

seaman mungkin dengan sumber daya yang tersedia. 

d. Evaluasi penyebab cedera atau mekanisme cedera dengan melakukan 

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 
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dari botolnya. Gali informasi melalui saksi 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. 

e. Jumlah korban dengan mengevaluasi pula keadaan sekitar bilamana 

terdapat korban lain. Jangan sekali-kali berpikir hanya ada satu korban, 

oleh sebab itu sangat penting untuk segera mengamati keadaan sekitar 

kejadian.  

f. Meminta pertolongan kepada orang sekitar tempat kejadian. Hal ini 

sangat penting karena akan sangat sulit menolong pasien seorang diri, 

apabila ada lebih dari satu penolong maka akan lebih efektif menangani 

korban, seperti pengaktivan Emergency Medical Service (EMS) dan 

mengamankan lokasi.  

g. Evaluasi kesan awal anda dengan gejala dan tanda yang mengindikasikan 

kedaruratan yang mengancam nyawa korban, seperti adanya sumbatan 

jalan nafas, perdarahan dan sebagainya.(22)  

  Bantuan sirkulasi adalah tindakan resusitasi jantung dalam usaha 

mempertahankan sirkulasi darah dengan memijat jantung, sehingga 

oksigenasi sel-sel saraf otak dapat di pertahankan. Tempat kompresi jantung 

yang benar adalah bagian tengah tulang dada. Posisi tangan yang salah dapat 

mengubah mekanisme kompresi dada dan pada akhirnya mempengaruhi 

kualitas dan efektivitas RJP. Tangan penolong saat melakukan kompresi 

pada orang dewasa, dua tangan berada di separuh bagian bawah tulang dada 

(sternum). Pada anak-anak posisi penempatan tangan dilakukan di separuh 

bagian bawah tulang dada dapat menggunakan satu tangan atau dua tangan. 

Untuk posisi tangan pada bayi, apabila penolong hanya satu orang digunakan 

dua jari di bawah dada, tepat di bawah baris putting. Penolong dua orang 

atau lebih, menggunakan dua jari bergerak melingkar di bagian tengah dada, 
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tepat di bawah baris putting. Kedalaman pada saat kompresi dada sewaktu 

melakukan RJP secara manual, adalah 2 inci (5 cm) dan tidak boleh melebihi 

2,4 inci (6 cm). Pada bayi kedalaman yang dilakukan adalah spertiga dari 

diameter dinding depan dada atau sekitar 1,5 inci (4 cm), sedangkan pada 

anak-anak dilakukan kompresi sedalam 2 inci (2 cm). Hal ini bertujuan 

untuk menciptakan aliran darah dengan menambah tekanan intrathoraks dan 

secara langsung mengkompresi jantung, yang pada akhirnya menghasilkan 

aliran darah dan penyaluran oksigen ke jantung dan otak. Apabila melakukan 

kompresi yang melebihi kedalaman yang direkomendasikan ini dapat 

menyebabkan komplikasi. Untuk kecepetan kompresi dada pada orang 

dewasa, bayi dan anak- anak yang mengalami henti jantung, penolong perlu 

melakukan kompresi dada 100 hingga 120/min. Jumlah kompresi dada 

diberikan per menit saat RJP berlangsung adalah faktor penentu utama 

kondisi Return of Spontaneous Circulation (ROSC) dengan fungsi 

neurologis yang baik. Pada penolong yang tidak terlatih dapat memberikan 

RJP dengan tangan saja (hands-only) untuk korban henti jantung dewasa. 

Penolong harus tetap melanjutkan RJP sampai AED atau penolong terlatih 

tiba. Jika penolong terlatih mampu melakukan napas buatan, ia harus 

menambahkan napas buatan dalam perbandingan 30 kompresi berbanding 2 

bantuan napas. Sedangkan pada anakanak dan bayi untuk penolong 2 orang 

atau lebih dilakukan kompresi 15 kali berbanding 2 bantuan napas. Penolong 

harus melanjutkan RJP hingga AED tiba dan siap digunakan, kemudian 

penyedia layanan kegawatdaruratan medis mengambil alih perawatan korban 

atau korban mulai bergerak. Nilai keberhasilan dari resusitasi jantung paru 

dengan memeriksa nadi karotis dan pupil dalam keadaan konstriksi secara 

berkala. Penghentian RJP dilakukan apabila korban kembali sadar (korban 

kembali bernapas dan denyut nadi teraba kembali), keadaan kembali tidak 

aman, penolong kehabisan tenaga untuk melakukan RJP atau digantikan oleh 

tenaga medis yang ahli dalam kegawat daruratan medis. Bantuan napas dan 
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ventilasi adalah usaha ventilasi buatan yang dilakukan dengan tekanan 

positif secara berkala dengan menggunakan udara ekshalasi dari mulut ke 

mulut, mulut ke hidung, atau dari mulut ke alat. Bantuan napas dengan 

ventilasi terdiri dari dua tahap :  

a. Penilaian pernapasan dilakukan dengan cara memantau atau melihat naik 

turunnya dinding dada korban, mendengar keluarnya udara, dan 

merasakan hembusan napas korban di pipi penolong. 

b. Memberikan bantuan napas dilakukan dari mulut ke mulut , mulut ke 

hidung atau mulut dengan alat. Gangguan jalan napas dapat timbul secara 

mendadak dan total, perlahanlahan dan sebagian dan berulang.(23)  

Penyebab utama sumbatan jalan napas bagian atas adalah lidah yang jatuh 

ke (posterior) dan menutup nasofaring. Oleh karena itu, pembebasan jalan 

nafas dan menjaga napas terbuka dan bersih merupakan hal yang penting dari 

BHD. Teknik-teknik mempertahankan jalan napas :   

a. Tindakan kepala tengadah (head tilt) 

b. Tindakan dagu diangkat (chin lift) 

c. Tindakan mendorong rahang (jaw-thrust) 

     A           B              C 

Gambar II.2 : (A) head tilt; (B)  (chin lift); (C) Jaw-Trust. Dikutip dari 

Koster et.al, 2010 
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Hasil pemeriksaan awal Dari penilaian awal ini, dapat diperoleh informasi 

tentang korban apakah si korban hanya mengalami pingsan, henti napas atau 

bahkan henti jantung.  

a. Henti napas Jika korban tidak bernapas tetapi didapati nadi yang adekuat, 

maka pasien dapat dikatakan mengalami henti napas. Maka langkah awal 

yang harus dilakukan adalah mengaktifkan sistem tanggapan darurat, 

kemudian penolong dapat memberikan bantuan napas. Pastikan jalan 

napas bersih dari sumbatan, berikan 1 kali bantuan napas setiap 5-6 detik, 

dengan durasi sekitar 1 detik untuk tiap pemberian napas. Terdapat 3 cara 

memberikan ventilasi yaitu dengan mouth-tomouth ventilation, pocket 

mask ventilation dan bag valve mask resuscitation. 

Gambar II.3 : pocket mask ventilation. Dikutip dari Audry Christina 

Gosal, 2017. Basic Life Support   

 

Pastikan dada korban mengembang pada setiap pemberian napas. 

Periksa nadi setiap 2 menit. Pemberian napas harus dilanjutkan hingga 

korban mulai bernapas dengan spontan, penolong terlatih tiba, nadi 

korban menghilang dimana pada kasus ini penolong harus memulai RJP 

dan pasangkan AED bila tersedia serta apabila keadaan lingkungan 

menjadi tidak aman.  

b. Henti jantung jika korban tidak bernapas, nadi tidak ada dan tidak ada 

respon, maka pasien dapat dikatakan mengalami henti jantung. Pada 



 

20 
 

keadaan ini, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mengaktifkan 

sistem tanggapan darurat dan menghubungi pusat layanan kesehatan 

darurat terdekat. Kemudian segera melakukan RJP yang benar dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Letakkan korban pada permukaan datar dan keras untuk memastikan 

bahwa korban mendapat penekanan yang adekuat. 

2) Pastikan bagian dada korban terbuka untuk meyakinkan penempatan 

tangan yang benar dan untuk melihat rekoil dada. 

3) Letakkan tangan di tengah dada korban, tupukan salah satu pangkal 

tangan pada daerah separuh bawah tulang dada dan tangan yang lain 

di atas tangan yang bertumpu tersebut. 

4) Lengan harus lurus 90 derajat terhadap dada korban, dengan bahu 

penolong sebagai tumpuan atas.  

5) Tekan dada dengan kecepatan 100-120 kali per menit, dengan 

kedalaman minimal 5 cm tetapi tidak boleh lebih dari 6 cm.  

6) Selama melakukan penekanan, pastikan bahwa dinding dada 

diberikan kesempatan untuk mengembang kembali ke bentuknya 

semula (rekoil penuh).  

7) Berikan 2 kali bantuan napas setiap selesai melakukan 30 kali 

penekanan dada, dengan durasi selama 1 detik untuk tiap pemberian 

napas. Pastikan dada mengembang untuk tiap pemberian bantuan 

napas. 

8) Untuk penolong yang tidak terlatih dalam melakukan RJP, disarankan 

untuk melakukan penekanan dada saja secara terus-menerus. 
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Gambar II.4 : Teknik Resusitasi Jantung Paru. Dikutip dari 

Audry Christina Gosal, 2017. Basic Life Support   

Apabila perangkat AED telah tersedia, maka segera dipasangkan. 

AED adalah alat elektronik portabel yang secara otomatis dapat 

menganalisis ritme jantung pasien dan dapat melakukan defibrilasi. AED 

dapat mengindikasikan pemberikan defibrilasi pada dua keadaan disritmia 

jantung, yaitu ventricular fibrilasi (VF) dan ventricular tachycardi (VT).  

Cara menggunakan AED dijelaskan sebagai berikut : 

1) Nyalakan alat AED. 

2) Pastikan dada pasien terbuka dan kering.  

3) Letakkan pad pada dada korban. Gunakan pad dewasa untuk korban 

dewasa dan anak dengan usia di atas 8 tahun atau dengan berat di atas 

55 pound (di atas 25 kg). Tempatkan satu pad di dada kanan atas di 

bawah tulang selangka kanan, dan tempatkan pad yang lain di dada 

kiri pada garis tengah ketiak, beberapa inci di bawah ketiak kiri.  

4) Hubungkan konektor, dan tekan tombol analyze.  

5) Beritahukan pada semua orang dengan menyebutkan "clear" sebagai 

tanda untuk tidak menyentuh korban selama AED menganalisis. Hal 

ini dilakukan agar analisis yang didapatkan akurat. - Ketika "clear" 

disebutkan, penolong yang bertugas untuk melakukan RJP harus 

menghentikan penekanan dada dan mengangkat tangannya beberapa 

inci di atas dada, tapi masih berada pada posisi untuk bersiap 
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melanjutkan penekanan dada segera setelah kejut listrik diberikan 

atau AED menyarankan bahwa kejut listrik tidak diindikasikan 

6) Amati analisis AED dan siapkan untuk pemberian kejut listrik bila 

diperlukan. Pastikan tidak ada seorangpun yang kontak dengan 

pasien. Siapkan penolang pada posisi untuk siap melanjutkan 

penekanan dada segera setelah kejut listrik diberikan.  

7) Berikan kejut listrik dengan menekan tombol "shock" bila ada 

indikasi. 

8) Setelah kejut listrik diberikan, segera lanjutkan penekanan dada dan 

lakukan selama 2 menit (sekitar 5 siklus) hingga AED menyarankan 

untuk melakukan analisis ulang, adanya tanda kembalinya sirkulasi 

spontan, atau Anda diperintahkan oleh ketua tim atau anggota terlatih 

untuk berhenti.(24) 
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Bagan II.1 : Algoritma Pada Orang Dewasa-Pembaruan 2015. Dikutip 

Dari Gosal AC. Bantuan Hidup Dasar. 2017 
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C. Kecelakaan Lalu Lintas 

1. Definisi Kecelakaan lalu lintas 

kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang tak diduga dan tidak 

diharapkan terjadi dijalan raya yang melibatkan kendaraan bermotor 

maupun pengguna jalan lain dan mengakibatkan kerusakan serta 

timbulnya korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat dan 

meninggal dunia). Kecelakaan lalu lintas jalan yang diinvestigasi dan 

diteliti oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) adalah 

kecelakaan kendaraan bermotor umum tertentu yang terdiri dari 

kecelakaan tunggal (tabrakan, terguling dan terbakar), kecelakaan yang 

melibatkan dua pihak pengguna jalan, kecelakaan kendaraan beruntun dan 

kecelakaan bus umum dengan kereta api. 

Dalam pasal 93 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 ayat 1 

tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas , kecelakaan lalu lintas 

dapat diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan raya yang tidak disangka-

sangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa 

pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta 

benda. Korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, luka berat 

dan luka ringan dan diperhitungkan paling lama 30 (tiga puluh) hari 

setelah kecelakaan terjadi.(25) 

2. Jenis dan Bentuk Kecelakaan 

Jenis dan bentuk kecelakaan dapat diklasifikasikan menjadi lima, 

yaitu: kecelakaan berdasarkan korban kecelakaan, kecelakaan berdasarkan 

lokasi kejadian, kecelakaan berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan, 

kecelakaan berdasarkan posisi kecelakaan dan kecelakaan berdasarkan 

jumlah kendaraan yang terlibat. Penjelasan mengenai klasifikasi jenis dan 

bentuk kecelakaan tersebut diuraikan lebih lanjut di bawah ini. 
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a. Kecelakaan Berdasarkan Korban Kecelakaan 

Kecelakaan berdasarkan korban kecelakaan menitik beratkan 

pada manusia itu sendiri, kecelakaan ini dapat berupa luka ringan, luka 

berat maupun meninggal dunia. Menurut Pasal 93 dari Peraturan 

Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas 

Jalan, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undangundang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, mengklasifikasikan korban dari kecelakaan 

sebagai berikut: 

1) Kecelakaan Luka Fatal atau Meninggal 

2) Kecelakaan Luka Berat 

3) Kecelakaan Luka Ringan 

b. Kecelakaan Berdasarkan Lokasi Kejadian 

Kecelakaan dapat terjadi dimana saja disepanjang ruas jalan, 

baik pada jalan lurus, tikungan jalan, tanjakan dan turunan, di dataran 

atau di pegunungan, di dalam kota maupun di luar kota. 

c. Kecelakaan Berdasarkan Waktu Terjadinya Kecelakaan 

Kecelakaan berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu: 

1) Jenis Hari 

a) Hari Kerja : Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. 

b) Hari Libur : Minggu dan hari-hari libur nasional.  

c) Akhir Minggu : Sabtu.  

2) Waktu  

a) Dini Hari : Jam 00.00 – 06.00 

b) Pagi Hari : Jam 06.00 – 12.00  

c) Siang Hari : Jam 12.00 – 18.00  

d) Malam Hari : Jam 18.00 – 24.00 
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d. Kecelakaan Berdasarkan Posisi Kecelakaan 

Kecelakaan dapat terjadi dalam berbagai posisi tabrakan 

diantaranya yaitu:  

1) Tabrakan pada saat menyalip (Side Swipe).  

2) Tabrakan depan dengan samping (Right Angle).  

3) Tabrakan muka dengan belakang (Rear End).  

4) Tabrakan muka dengan muka (Head On).  

5) Tabrakan dengan pejalan kaki (Pedestrian). 

6) Tabrak lari (Hit and Run).  

7) Tabrakan diluar kendali (Out Of Control). 

e. Kecelakaan Berdasarkan Jumlah Kendaraan yang Terlibat 

Kecelakaan dapat juga didasarkan atas jumlah kendaraan yang 

terlibat baik itu kecelakaan tunggal yang dilakukan oleh satu 

kendaraan, kecelakaan ganda yang dilakukan oleh dua kendaraan 

maupun kecelakaan beruntun yang dilakukan oleh lebih dari dua 

kendaraan.(26) 

3. Faktor kejadian kecelakaan 

Karena kejadian kecelakaan di jalan melibatkan interaksi yang rumit 

antar ketiga komponen faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan 

termasuk 

lingkungan 

  

 

 

 

Bagan II.2 : Faktor Kejadian Kecelakaan. Dikutip dari J Chem Inf Model. 2016 
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Faktor manusia sebagai pengendara dari hasil analisis punya andil 

besar sebagai penyebab kecelakaan di jalan raya dapat disebabkan dari 

kondisi fisik dan mental, sikap berkendara, keterampilan mengemudi 

yang buruk serta mengemudi dibawah pengaruh alkohol/ obat-obatan. 

Perilaku pengguna jalan terbentuk dari elemen Fisiologis dan Psikologis. 

Perilaku itu ada yang bersifat permanen dan temporer akibat faktor 

kelelahan atau pengaruh akohol dan obat/ psikotropika. Perilaku inilah 

yang mempengaruhi sistem saraf dan dapat terjadi penurunan kemampuan 

khususnya pada pengguna jalan berusia lanjut karena kemampuan 

motorik (pengendalian saraf atau perintah dari otak) dan sensoris 

(menangkap informasi dari luar dan diubah menjadi pesan ke otak) 

menurun dan membutuhkan waktu di atas rata-rata pengguna jalan lain.  

Kendaraan terutama kendaraan bermotor, baik beroda 2 (dua) ataupun 

lebih mempunyai faktor yang sangat berhubungan dalam menentukan 

jumlah serta tingkat fatalnya kecelakaan lalu lintas, maka banyak 

komponen yang mesti diperhatikan seperti Perawatan dan Uji Laik 

Kendaraan yang dapat mempengaruhi pengendalian kendaraan dan juga 

Perlengkapan Pengamanan Kecelakaan pada Kendaraan. 

Faktor Jalan dan Lingkungan, Faktor jalan terkait dengan kecepatan, 

rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, 

ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. 

Jalan yang rusak/ berlobang sangat membahayakan pemakai jalan 

terutama bagi pemakai sepeda dan sepeda motor.(27) 

D. Tinjauan Keislaman 

1. Pengetahuan 

Seperti yang kita ketahui, manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan 

tidak berilmu. Maka dalam pandangan Islam, umat Islam diwajibkan 
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belajar dan menuntut ilmu pengetahuan. Hal tersebut berdasarkan pada 

sabda Rasulullah Saw yang berbunyi “Belajarlah, karena seseorang tidak 

dilahirkan dalam keadaan pandai dan pemilik ilmu itu tidak sama dengan 

orang yang tidak memiliki ilmu,”  

Mengapa wahyu pertama, kita diperintahkan untuk “membaca”, bukan 

perintah shalat, puasa, zakat atau perintah haji? Ini menunjukkan bahwa 

Sebelum kita beramal atau beribadah, kita wajib berilmu. Oleh karena itu, 

menuntut ilmu pengetahuan hukumnya wajib bagi muslim laki-laki mau 

pun perempuan. keutamaan menuntut ilmu pengetahuan dijelaskan dalam 

Q.S. al- Mujadalah ayat 11 yang berbunyi: 

 

      Terjemahnya: 

“Hai orang-orang beriman apabila 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.” 

Keutamaan menuntut ilmu pengetahuan juga menjadi poin penting di 

dalam ayat di atas tersebut, karena Allah Subhanahu wata’ala sendiri 

berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu 
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dibandingkan orang yang tidak mau atau enggan mencari ilmu 

pengetahuan.(28) 

Dalam hadits mencari ilmu disebutkan tentang keutamaan mencari 

ilmu pengetahuan dalam Islam Rasulullah SAW, bersabda:  

      Artinya: 

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 

mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim, no. 2699) 

2. Pertolongan Pertama 

Di antara salah satu sifat yang ter-puji adalah perbuatan tolong-

menolong. Menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan dari kita 

adalah ibadah dan diperintahkan oleh Allah SWT. dengan menolong orang 

lain, suatu ketika jika kita membutuhkan pertolongan orang lain tentulah 

orang lain akan menolong kita. Oleh sebab itu, ajaran Islam menegaskan 

bahwa sebagai Muslim kita harus senantiasa tolong-menolong dalam 

berbuat kebaikan dan ketak- waan, dan janganlah tolong-menolong dalam 

perbuatan dosa dan kesalahan.(29) Selain itu, perintah untuk saling 

tolong-menolong juga ditegas dalam Al-Qur’an salah satunya tercantum 

dalam surah Al-maidah ayat 5 yang berbunyi: 
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Terjemahnya: 

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa,dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Amat berat siksa Nya”.(30) 

3. Kecelakaan Lalu Lintas 

Allah, dalam banyak firman-Nya, telah memerintahkan manusia untuk 

bepergian, baik dengan berjalan atau berkendara, dalam rangka untuk 

membaca dan merenungi ayat-ayat-Nya. Dalam QS. Al-Hajj ayat 46 yang 

berbunyi: 

 

Terjemahnya: 

“Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka 

mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau 

mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? karena 

Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati 

yang di dalam dada.” 

Ayat di atas menjadi petunjuk yang terang bahwa Allah sendiri telah 

memerintahkan manusia untuk bepergian dalam rangka mengambil ibrah 
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(pelajaran) dan mau’idhah (pesan) yang tersirat di alam dunia ini. Maka, 

seperangkat aturan lalu lintas yang telah dibuat pada dasarnya dapat 

mengantarkan kita pada ketenangan dalam berkendara, sekaligus 

ketenangan dalam merenungkan ayat-ayat kauniyah Allah. Dari sini, kita 

bisa mengambil hikmah bahwa peraturan lalu lintas pada dasarnya 

membantu kita menegakkan perintah Allah di muka bumi ini. 

Dalam Qur’an Surat Luqman ayat 19, Allah telah memberikan petuah 

kepada kita yang berbunyi: 

 

Terjemahnya: 

“Berjalanlah kamu dengan wajar, antara cepat dan lambat, dan 

rendahkanlah suaramu.” 

Ayat ini semakin memperjelas bahwa mengatur tempo dan ritme 

kecepatan dalam berkendara menjadi hal yang sangat penting demi 

menciptakan keselamatan bersama.(31) 
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E. Kerangka Teori 
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2. Otoritas 

3. Pengalaman 

4. Kebetulan  

Jenis dan Bentuk 

Kecelakaan lalu 

lintas 

1. Korban 

2. Lokasi 

3. Waktu 

4. Posisi 

5. jumlah 

 

Faktor Penyebab 

1. Manusia 

2. Kendaraan 

3. Lingkungan 

Pertolongan Pertama 

Pada Kecelakaan  

Kontrol Perdarahan  

Bantuan Hidup 

Dasar 

Penanganan Fraktur  

1. Teknik Pembidaian 

2. Mekanisme 

Pembidaian  

Keselamatan Korban  
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Bagan II.3 : Kerangka Teori 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

Setelah berbagai aspek telah disajikan dalam pembahasan yang terdapat dalam 

tinjauan pustaka, kemudian akan dirangkum sebagai dasar dalam membuat kerangka 

konsep. Maka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

A. Konsep Pemikiran Variabel Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan tingkat 

pengetahuan pengemudi ojek online mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan 

terhadap tingkat keselamatan kecelakaan lalu lintas di kecamatan rappocini kota 

makassar sulawesi selatan. Variabel yang diteliti yaitu tingkat pengetahuan ojek 

online mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan dan tingkat keselamatan 

kecelakaan lalu lintas. Variabel dipilih berdasarkan faktor yang dianggap 

berpengaruh terhadap sampel penelitian yaitu ojek online. 

B. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

    

 

Pengetahuan pengemudi ojek online 

mengenai pertolongan pertama 

Tingkat keselamatan 

kecelakaan lalu lintas 

: Variabel Dependen 

: Variabel Independen 

Bagan III.1 : Kerangka Konsep 
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C. Definisi operasional 

1. Pengetahuan pengemudi ojek online mengenai pertolongan pertama.(32) 

Definisi : Perawatan yang dapat diberikan oleh ojek online  

kepada seseorang yang mengalami kecelakaan 

sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga 

medis. 

Alat ukur       : Kuisioner  

Cara ukur  : Responden mengisi kuisioner sesuai dengan 

instruksi yang  diberikan 

Hasil pengukuran     : Skor 76-100%    : Baik 

       Skor 56-75%      : Cukup 

       Skor ≤55%         : Kurang 

Skala ukur      : Ordinal 

 

2. Tingkat keselamatan kecelakaan lalu lintas(33) 

Definisi : Suatu keadaan yang dilakukan/diperhatikan untuk 

menurunkan dan mengurangi resiko terjadinya 

kecelakaan.  

Alat ukur   : Kuisioner  

Cara ukur : Responden mengisi kuisioner sesuai dengan instruksi 

yang diberikan 

Hasil pengukuran : ≥50% : Aman 

   < 50%  :  Tidak Aman 

Skala ukur  : Ordinal  

 

D. Hipotesis  

Hipotesis Null (H0)       : Tidak terdapat hubungan antara tingkat 

pengetahuan pengemudi ojek online mengenai pertolongan pertama pada 
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kecelakaan terhadap tingkat keselamatan kecelakaan lalu lintas di kecamatan 

Rappocini kota Makassar Sulawesi Selatan. 

Hipotesis Alternatif (Ha) : Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan 

pengemudi ojek online mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan 

terhadap tingkat keselamatan kecelakaan lalu lintas di kecamatan Rappocini 

kota Makassar Sulawesi Selatan. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek penelitian 

Penelitian ini dilakukan di rumah masing-masing responden, yang akan 

dilaksanakan mulai bulan September sampai bulan Desember tahun 2021. 

Adapun penelitian ini dilakukan pada pengemudi ojek online di Kecamatan 

Rappocini kota Makassar Sulawesi Selatan. 

B. Metode penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian observasional analitik. 

Dengan pendekatan cross sectional. 

C. Teknik pengambilan sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah pengemudi ojek online di Kecamatan 

Rappocini kota Makassar Sulawesi Selatan. 

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik simple random 

sampling. 

Adapun kriteria inklusi dan ekslusi, yaitu : 
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a. Kriteria inklusi 

1) Pengendara ojek online yang sedang berada di Kecamatan Rappocini 

kota Makassar Sulawesi Selatan. 

2)  Bersedia menjadi responden. 

b. Kriteria eksklusi 

1)  Pengendara ojek online yang tidak mengisi kuisioner dengan lengkap. 

D. Rumus sampel dan besar sampel 

      (
  √       √         

(     )
)

 

 

 

   : deviat baku alfa 

   : deviat baku beta 

   : Proporsi pada kelompok yang sudah diketahui nilainya 

   : 1 - P2 

   : proporsi pada kelompok yang lainya merupakan judgement peneliti 

   : 1 – P1 

      : selisih proporsi minimal yang dianggap bermakna 

   : Proporsi total = (P1 + P2)/2 

   : 1 – P 
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      (
  √       √         

(     )
)

 

 

     

 (
     √                     √                           

(             )
)

 

 

      (
     √           √     

(   )
)

 

 

      (
                       

(   )
)
 

 

      (
           

(   )
)
 

 

      (
     

(   )
)
 

 

      (    )  

       64,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 Sampel 
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E. Alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Teknik pengumpulan data 

 Pada penelitian ini data yang diperoleh dari hasil pengisian kuisioner 

responden dengan secara langsung. 

Pengemudi ojek daring yang berada di 

Rappocini 

Informed consent 

Pengisian kuisioner oleh 

responden 

Pengumpulan data 

responden 

Pengolaha dan 

analisis data 

Hasil 

Bagan IV.1. Alur Penelitian 
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G. Teknik analisis data 

1. Metode analisis data 

Dalam penelitian ini, metode analisis data dilakukan dalam 2 tahap, yaitu: 

a. Analisis Univariat 

    Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari 

variable independen dan dependen. Keseluruhan data yang ada dalam 

kuisioner diolah dan disajikan dalam bentuk table distribusi frekuensi. 

b. Analisis Bivariat 

    Analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara variable 

independen dan variable dependen dengan menggunakan analisisi uji chi 

squre. Melalui uji statistic chi square akan diperoleh nilai p, dimana dalam 

penelitian ini digunakan tingkat kemaknaan sebesar 0,05. Penelitian 

dikatakan bermaknsa jika mempunyai nilai p  ≤ 0,05. Penelitian dikatakan 

bermakna jika mempunyai nilai p ≤ 0,05 yang berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima dan dikatakan tidak bermakna jika mempunyai nilai p > 0,05 yang 

berarti Ho diterima dan Ha ditolak. 

 

H. Etika penelitian  

Persetujuan etik yang sudah dibuat di UP2M Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu  Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor : 

008/UM.PKE/X/43/302. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Populasi/Sampel 

Telah dilakukan penelitian tentang pengetahuan pengemudi ojek online 

mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan terhadap tingkat keselamatan 

kecelakaan lalu lintas di kecamatan Rappocini kota Makassar Sulawesi Selatan. 

Pengambilan data untuk penelitian ini dilakukan pada November – Desember 

2021 pada pegemudi ojek online yang ada di kecamatan Rappocini kota 

Makassar Sulawesi Selatan. Data diperoleh dari pengisian kuesioner yang telah 

disebarkan.  

Data yang telah terkumpul selanjutnya disusun dalam suatu tabel induk 

dengam menggunakan program Microsoft Excel. Dari tabel induk tersebutlah 

kemudian data dipindahkan dan diolah menggunakan program SPSS 24 di 

perangkat komputer kemudian disajikan dalam bentuk tabel frekuensi maupun 

tabel silang. 

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang telah dibuat 

kemudian dibagikan kepada pengemudi ojek online di area Kecamatan Rappocini 

Kota Makassar. 
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C. Analisis 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. 

Beberapa variable yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengetahuan 

pengemudi ojek online mengenai pertolongan pertama terhadap tingkat 

keselamatan kecelakaan lalu lintas. Pengambilan data dilakukan dengan metode 

simple random sampling hingga didapatkan sampel minimal sebanyak 71 orang. 

Adapun hasil penelitian disajikan dalam tabel yang disertai penjelasan 

sebagai berikut: 

1. Analisis Univariat 

A. Distribusi karakteristik responden berdasarkan karakteristik demografi 

 

       Tabel V.1  Distribusi berdasarkan karakteristik demografi. 

 

 

 

 

  

Sumber : Data Primer 2021 

Berdasarkan jenis kelamin yang menjadi responden pada penelitian ini yaitu, 

yang berjenis kelamin laki-laki yang didapat sebanyak 62 orang (87,3%) 

responden, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 9 orang 

(12,7%) responden. 

No. Variabel Subgrup 

Jumlah 

n Presentase 

(%) 

1. 
Jenis 

Kelamin 

Laki-Laki 62 87,3% 

Perempuan 9 12,7% 
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B. Distribusi pengetahuan pengemudi ojek online berdasarkan variabel yang diteliti. 

 

Tabel V.2 Distribusi berdasarkan variabel pengetahuan pengemuudi ojek online. 

 Sumber : Data Primer 2021 

Data mengenai gambaran distribusi frekuensi variabel pengetahuan 

pengemudi ojek online dapat dilihat pada tabel V.2 yang menunjukkan bahwa 

hasil data dari responden menunjukkan memiliki pengetahuan baik sebanyak 27 

orang (38%), cukup sebanyak 25 orang (35,2%), dan kurang sebanyak 19 orang 

(26,8%). 

 

 

 

 

Pengetahuan Frekuensi (n) Presentase (%) 

Baik 27 38 % 

Cukup 25 35,2 % 

Kurang 19 26,8 % 
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C. Distribusi tingkat keselamatan kecelakaan lalu lintas berdasarkan variabel yang 

diteliti. 

 

Tabel V.3 Distribusi berdasarkan variabel tingkat keselamatan kecelakaan lalu 

lintas. 

Sumber : Data Primer 2021 

 Data mengenai gambaran distribusi frekuensi variabel tingkat keselamatan 

kecelakaan lalu lintas dapatt dilihat pada tabel V.3 yang menunjukkan bahwa 

sebagian besar dari responden yang diteliti memiliki tingkat keselamatan dalam 

kategori aman sebanyak 47 orang (66,2%) dan tidak aman sebanyak 24 orang 

(33,8%), 

 

 

 

 

 

Tingkat 

Keselamatan 

Frekuensi (n) Presentase (%) 

Aman 47 66,2 % 

Tidak Aman 24 33,8 % 



 

46 
 

2. Analisis Bivariat 

 

Tabel V.4 Pengetahuan pengemudi ojek online mengenai pertolongan pertama 

pada kecelakaan terhadap tingkat keselamatan kecelakaan lalu lintas di 

k

e

c

a

m

a

t

a

n

 

R

a

p

p

o

c

ini kota Makassar Sulawesi Selatan. 

Sumber : Data Primer 2021, yang diuji menggunakan chi-square 

Hasil data yang diperoleh dari tabel V.4 dapat dilihat bahwa responden 

terbanyak adalah responden dengan pengetahuan mengenai pertolongan pertama 

dan memiliki tingkat keselamatan kecelakaan lalu lintas sebanyak 19 responden 

(27%) dan yang masuk dalam kategori tidak aman sebanyak 8 responden (11%). 

Yang masuk dalam kategori pengetahuan mengenai pertolongan pertama cukup 

dengan tingkat keselamatan kecelakaan lalu lintas kategori aman sebanyak 12 

responden (17%) dan kategori tidak aman sebanyak 13 responden (18,2%). Yang 

masuk dalam kategori pengetahuan mengenai pertolongan pertama kurang 

dengan tingkat keselamat kecelakaan lalu lintas kategori aman sebanyak 16 

responden (22,5%) dan kategori tidak aman sebanyak 3 responden (4,3%) 

Pengetahuan 

mengenai 

pertolongan 

pertama 

Tingkat 

keselamatan 

Kecelakaan lalu 

lintas 
Total 

p 

Value 

Aman 
Tidak 

Aman 

Baik 19 8 27 

0,036 
   

Cukup 12 13 25 

   
Kurang 

16 3 19 

   

Total 47 24 71 
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 Hasil analisa menggunakan uji korelasi diapatkan nilai p = 0,036 yang 

menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pengetahuan mengenai pertolongan 

pertama pada pengemudi ojek online dengan tingkat keselamatan kecelakaan lalu 

lintas di kecamatan Rappocini Kota Makassar Sulawesi Selatan. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

 Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang telah dilakukan 

pada pengemudi ojek online di kecamatan Rappocini Kota Makassar Sulawesi 

Selatan didapatkan 71 sampel. 

 Untuk mengetahui pengaruh antara pengetahuan pengemudi ojek online 

mengenai pertolongan pertama terhadap tingkat keselamatan kecelakaan lalu lintas di 

kecamatan Rappocini Kota Makassar Sulawesi Selatan. Dapat dilihat dari total nilai 

pertanyaan yang dijawab dengan variasi pertanyaan yang telah diisi sesuai dengan 

yang diketahui dan kebiasaan yang dilakukan oleh responden. 

 Berdasarkan karakteristik responden menurut tingkat pengetahuan didapatkan 

memiliki pengetahuan baik sebanyak 27 orang (38%), cukup sebanyak 25 orang 

(35,2%), dan kurang sebanyak 19 orang (26,8%). Artinya, rata-rata pengemudi ojek 

online mengetahui mengenai pertolongan pertama meskipun ada beberapa yang tidak 

mengetahui hal tersebut dengan baik. 

 Berdasarkan karakteristik responden berdasarkan tingkat keselamatan 

kecelakaan lalu lintas yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden yang 

diteliti memiliki tingkat keselamatan dalam kategori aman sebanyak 47 orang 

(66,2%) dan tidak aman sebanyak 24 orang (33,8%). 
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 Pada penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang paling banyak 

didapatkan berjenis kelamin laki-laki dan paling sedikit yaitu perempuan. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh takhta alifina mengenai tantangan 

gender bagi perempuan pengemudi ojek online dikatakan bahwa beberapa tantangan 

yang dirasakan bagi perempuan jika ingin bekerja sebagai driver ojek online yaitu 

kurang mengetahui jalan atau alamat yang akan dituju, perempuan sebagai 

pengemudi ojek online kerap mengalami penolakan dari pelanggan karena beberapa 

pelanggan laki-laki merasa tidak nyaman ketika dibonceng perempuan, diremehkan 

karena dianggap tidak bisa mengantarkan orderan antar jemput barang dengan ukuran 

besar atau dalam jumlah banyak, dan dikatakan juga beberapa perempuan yang ingin 

menjadi pengemudi ojek online harus merenungkan dan menimbang apakah 

pekerjaan sebagai pengemudi ojek online akan mereka jalani atau tidak, oleh karena 

itu mereka meminta tanggapan dari keluarga (suami, anak, orang tua) apakah mereka 

dapat bekerja sebagai driver online atau tidak(34). 

 Didalam penelitian ini juga didapatkan bahwa rata-rata pengemudi ojek online 

mengetahui mengenai pertolongan pertama. Hal ini sejalan dengan peneliitian Yogi  

terdapat lima pilar yang mempengaruhi penanganan keselamatan jalan. Adapun ke 

lima pilar tersebut adalah manajemen keselamatan, jalan yang berkeselamatan, 

kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, dan 

penanganan korban pasca kecelakaan, beberapa agenda yang telah dilakukan bagi 

pihak transportasi online dengan mengadakan sosialiasi ke para pengemudi yang 
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terdaftar sebagai contoh Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) selaku 

lembaga pendidikan bekerja sama dengan manajemen Gojek untuk melakukan 

sosialisasi. Sosialisasi diartikan sebagai suatu proses belajar berinteraksi untuk 

menghasilkan partisipasi sosial yang efektif yang dilakukan secara virtual, hal ini 

memberikan dampak positif bagi pengemudi ojek online. Berdasarkan analisis data 

yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatan pengetahuan 

pengemudi Gojek tentang keselamatan transportasi jalan sebesar 41%(35). 

 Setelah dilakukan uji chi-square untuk mengetahui pengetahuan pengemudi 

ojek online mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan terhadap tingkat 

keselamatan kecelakaan lalu lintas, dimana pengetahuan pengemudi mengenai 

pertolongan petama berpengaruh terhadap tingkat keselamatan kecelakaan lalu lintas. 

Hal ini didukung dengan didapatkannya p-value = 0,036 (p<0,05) yang berarti bahwa 

hipotesis alternatif (Ha) diterima, yaitu pengetahuan mengenai pertolongan pertama 

bagi ojek online mempengaruhi terjadinya tingkat keselamatan kecelakaan lalu lintas. 

 Hal ini sesuai dengan penelitian yang dillakukan oleh Putu Gede dalam 

penelitian ini dikatakan bahwa pengetahuan mengenai pertolongan pertama akan 

mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Dalam penelitian tersebut juga 

dijelaskan bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam bertindak 

jika mendapatkan peristiwa yang serupa yang membuat seseorang akan lebih berhati-

hati khususnya dalam mengendarai(36). Hal ini juga dikatakan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Endiyono tingkat pengetahuan seseorang sangatlah penting dalam 



 

51 
 

menentukan sikap. Hal ini karena baik atau tidaknya sikap seseorang ditentukan oleh 

tingkatan pengetahuan dan prakteknya dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pengetahuan sangat penting dalam membentuk sikap dan perilaku. Semakin 

seseorang mengetahui mengenai pertolongan pertama apabila terjadinya suatu 

kecelakaan maka mereka mengetahui apa yang dapat terjadi sehingga mereka akan 

lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan mengenai safety riding(37). 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh sarah dikatakan sering kali juga 

ditemukan sikap dan perilaku masyarakat yang tidak menolong korban kecelakaan 

lalu lintas, hal ini terjadi karena banyak faktor seperti kurangnya pengetahuan 

masyarakat mengenai pertolongan pertama yang harus diberikan, rasa takut ketika 

hendak menolong korban dan takut akan terkait dengan tuntutan hukum yang ada 

sehingga masyarakat hanya berkumpul dan menyaksikan korban sambil menunggu 

pihak kepolisian. Sikap individu dalam memberikan pertolongan pertama juga 

dipengaruhi oleh usia. Pada usia remaja, sikapnya cenderung negatif, karena 

kurangnya pengalaman, rendahnya tingkat kepedulian remaja dalam membantu orang 

lain, selain itu juga pada usia remaja tingkat egoisme masih tinggi. Hasil penelitian 

ini juga dapat dikaitkan dengan penelitian Raditya, menunjukkan adanya hubungan 

antara sikap dengan perilaku keselamatan berkendara (Safety Riding). Hasil 

penelitian memperlihatkan bahwa dengan memiliki sikap yang baik tentang perilaku 

keselamatan berkendara (Safety Riding) maka perilaku keselamatan berkendara akan 

aman(38). 
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 Dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abad salah satu faktor 

terjadinya kecelakaan yaitu faktor Manusia atau Sumber Daya Manusia. Faktor 

manusia adalah merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas 

jalan, karena manusia sebagai pemakai jalan adalah unsur utama terjadinya 

pergerakan lalu lintas(39). Jadi apabila para pengemudi memiliki sikap atapun 

pengetahuan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan maka mereka akan 

mengetahui apa yang akan terjadi kepada mereka saat kecelakaan dan berusaha untuk 

menghindari hal tersebut, seperti menerapkan perilaku safety riding dengan ini salah 

satu faktor dari keselamatan berlalu lintas akan meningkat dan dapat menghindari 

terjadinya kecelakaan lalu lintas. 

Dijelaskan dalam Fiqh lalu lintas berarti pengetahuan hukum islam yang 

secara persuasif menuntut ditaati saat berkendara di jalan raya. Tujuan fiqh lalu lintas 

adalah melindungi dan memperbaiki kualitas kehidupan muslim saat menggunakan 

jalan raya 

sumber hukum fiqh lalu lintas didasarkan pada teks Alquran, Hadis dan maslahah 

mursalah. Dalam Alquran QS. Al-Nisa: 59, Allah telah memerintahkan kita untuk taat 

kepada pemimpin (uli al-amr): 
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Terjemahnya : 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 

Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah-nya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. an-Nisaa’: 59) 

Taat kepada pemimpin artinya, bahwa kita diperintahkan untuk mentaati 

seluruh kebijakan dan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin, dalam hal ini 

pemerintah, selama peraturan tersebut tidak didasari oleh kemaksiatan kepada Allah. 

Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menertibkan, 

memberi rasa nyaman, dan keselamatan dalam berkendara. Tujuan ini tentu sangat 

sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam maqasid al-syari’ah (tujuan-tujuan 

syariat), yang di antaranya adalah untuk menjaga jiwa (hifd al-nafs). Jika tidak ada 

peraturan lalu lintas, jiwa manusia yang berkendara menjadi terancam, maka 

keberadaan lalu lintas merupakan sebuah keharusan, dan mentaatinya adalah sebuah 

kewajiban.  

Dalam salah satu sabdanya, Nabi Muhammad pernah mengatakan: “Setiap 

muslim harus mengikuti kesepakatan mereka, kecuali kesepakatan dalam rangka 

menghalalkan yang haram, atau sebaliknya, mengharamkan yang halal. (HR. Abu 
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Daud) Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah tidak dalam rangka kebatilan. 

Keberadaannya telah disepakati oleh masyarakat dunia. Peraturan lalu lintas telah 

terbukti mampu mengurangi resiko kecelakaan di jalan. Ia juga terbukti mampu 

menertibkan kendaraan. Ia merupakan bagian integral dalam sistem kemasyarakatan 

yang di dalamnya tersirat nilai keislaman. Dengan demikian, umat Islam harus 

mendukung penuh peraturan lalu lintas dengan cara mentaatinya. Apabila kita 

memiiki sikap yang baik terutama hal mengenai cara untuk melakukan pertolongan 

pertama terkhusus jika terjadi kecelakaan lalu lintas maka kita juga akan lebih 

berhati-hati dalam melakukan segala hal untuk terhindar dari musibah yang akan 

terjadi kepada kita(40). 

Dengan hal itu juga kita akan menyadari betapa pentingnya untuk menaati dan 

melakukan sikap safety riding agar dapat menekan angka kejadian kecelakaan lalu 

lintas di jalan raya. 
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BAB VII 

PENUTUP 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 71 responden untuk 

mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan pengemudi ojek daring 

(Online) mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan terhadap tingkat 

keselamatan kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Rappocini Kota Makassar 

Sulawesi Selatan didapatkan kesimpulan. Di dapatkan bahwa adanya hubungan 

antara tingkat pengetahuan pengemudi ojek daring (online) mengenai 

pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tingkat keselamatan kecelakaan 

lalu lintas. 

B. Saran  

1. Bagi Pendidikan 

Disarankan untuk pihak penyelenggara pendidikan diharapkan untuk 

melakukan kerjasama dengan CEO aplikasi ojek online agar dapat 

memberikan sosialisasi bagi para pengemudi mengenai pertolongan pertama 

pada kecelakaan lalu lintas juga mengenai perilaku safety driving kepada 

para pengemudinya. 

2. Bagi Masyarakat 
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Diharapkan bagi masyarakat yang yelah mengetahui penelitian ini untuk 

dapat memahami dan melakukan pertolongan pertama bila terjadi 

kecelekaan di sekitarnya, sehingga dapat memperlambat atau mengurangi 

resiko terjadinya kemartian akibat kecelkaan lalu lintas.  

3. Bagi Peneliti 

Melakukan penelitian yang berkelanjutan, dengan menambah jumlah 

variabel lain yang dapat menyebabkan kecelakaan lau lintas. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan pada penelitian mengenai hubungan tingkat pengetahuan 

pengemudi ojek daring (online) mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan 

terhadap tingkat keselamatan kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Rappocini Kota 

Makassar Sulawesi Selatan yaitu: 

1. Jumlah responden yang hanya 71 orang, tentunya masih kurang untuk 

menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. 

2. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian hanya mencakup satu 

kecamatan saja, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan 

kepasa populasi yang lebih luas. 

3. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui 

kuisioner terkadang tidak menunjukkan pendapat yang sebenarnya karena 

perbedaan pemikiran, anggapan, dan pemahaman yang berbeda tiap 

responden, juga terkait kejujuran dalam pengisian kuisioner. 
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Informed Consent 

 

Assalamu’alaikumwrwb 

Selamat pagi Bapak/Ibu 

 Perkenalkan saya Agustiawan. Saya akan melakukan Penelitian yang berjudul 

Hubungan Tingkat Pengetahuan Pengemudi Ojek Daring (Online) Mengenai 

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Terhadap Tingkat Keselamatan Kecelakaan 

Lalu Lintas di Kecamatan Rappocini Kota Makassar Sulawesi Selatan. 

 Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul 

Hubungan Tingkat Pengetahuan Pengemudi Ojek Daring (Online)Mengenai 

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Terhadap Tingkat Keselamatan Kecelakaan 

Lalu Lintas di Kecamatan Rappocini Kota Makassar Sulawesi Selatan kepada 

Bapak/Ibu, jadi Pertolongan pertama pada kecelakaan (First Aid) adalah upaya 

pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat 

pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Berarti pertolongan 

tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah 

berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas Pertolongan pertama pada 

kecelakaan (petugas medik atau orang awam) yang pertama melihat korban. 

 Pengisian quisioner ini dianggap aman oleh karena tidak ada perlukaan pada 

tubuh Bapak/Ibu dan data dari quisioner ini akan dijaga oleh penelitih sehingga akan 

mencegah terjadinya kebecoran data data dari bapak/ibu.  

Selama penelitian, Bapak/ibu tidak dikenakan biaya. Oleh karena prosedur ini 

adalah sesuai dengan pedoman praktek klinik dan seluruh biaya yang timbul 

ditanggung oleh peneliti. Estimasi waktu yang dibutuhkan untuk pengisian quisioner 

ini hanya satu hari dan hanya satu kali pertemuan. 
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Keikutsertaan Bapak/Ibu dalam penelitian ini bersifat sukarela tanpa paksaan, 

oleh karena itu apabila Bapak/Ibu menolak ikut serta dalam penelitian ini jangan 

takut akan kehilangan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan standar rutin. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan disimpan dalam data 

komputer. Saya akan menjamin kerahasiaan data Bapk/Ibu. Hanya saya sebagai 

peneliti yang mengetahui data-data Bapak/Ibu. Hasil penelitian ini akan 

dipublikasikan di forum ilmiah terbatas dan jurnal nasional tanpa menampilkan 

identitas Bapak/ibu. 
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Quisioner 

 

1. Pengetahuan 

Petunjuk : 

1. Beri tanda check list (√) pada jawaban yang sesuai dengan pilihan dan 

persepsi anda. 

2. Bacalah dengan teliti seluruh pertanyaan dibawah ini. 

3. Dolarang mencontek atau bertanya kepada teman. 

4. Pilihan B = Benar, S = Salah 

 

No. Pertanyaan B S 

1 Pertolongan pertama hanya boleh doiberikan oleh 

petugas kesehatan 

  

2. Pertolongan pertama hanya bersifat sementara 

sehingga perlu memanggil bantuan ambulan dan 

petugas kesehatan dengan segera 

  

3. Seorang penolong harus memiliki persetujuan 

dari orang yang sadar sebelum memberikan 

perawatan 

  

4. Penolong harus memeriksa kesadaran korban 

sebelum melakukan tindakan 

  

5. Bila korban mengeluarkan banyak darah, saya 

cukup menutup luka korban saja untuk 

menghentikan darah yang keluar 

  

6 Tulang yang patah hanya dibiarkan saja sebelum 

kesehatan dating 

  

7. Tulang yang patah harus segera dikembalikan ke 

posisi semula 

  

8. Penolong dapat memberikan pijat jantung dengan 

segera ketika mendapatkan korban yang tidak 

bernapas. 
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2. Safety Riding 

 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

Tidak 

Pernah 

Jarang Selalu 

1. Apakah anda memeriksa kendaraan 

sebelum berkendara ? (seperti ban, 

rem, dan lampu kendaraan) 

   

2. Apakah anda membawa penumpang 

lebih dari 1 orang 

   

3. Apakah anda menyalakan lampu sein 

sebelum berbelok? 

   

4. Apakah anda mengendarai sambil 

memgang handphone? 

   

5. Apakah anda menegur penumpang bila 

tidak mau menggunakan helm? 

   

6. Apakah anda menerobos lampu merah 

saat jalanan sepi? 

   

7. Apakah anda menggunakan jaket, 

celana, sarung tangan dan sepatu dalam 

berkendara? 

   

8. Apakah anda mengenakan helm 

berstandar SNI? 

   

9. Apakah anda melawan arah saat 

terburu-buru? 

   

10. Apakah anda menyalakan lampu utama 

pada siang hari? 
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A. TABEL DISTRIBUSI 

 

Statistics 

 

Pengetahuan 

Pengemudi Ojek 

Online 

Tingkat 

Keselamatan 

Kecelakaan Lalu 

Lintas 

N Valid 71 71 

Missing 0 0 

 
 
 

Pengetahuan Pengemudi Ojek Online 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 27 38.0 38.0 38.0 

Cukup 25 35.2 35.2 73.2 

Kurang 19 26.8 26.8 100.0 

Total 71 100.0 100.0  

 

 

Tingkat Keselamatan Kecelakaan Lalu Lintas 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Aman 47 66.2 66.2 66.2 

Tidak Aman 24 33.8 33.8 100.0 

Total 71 100.0 100.0  
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B. PENGETAHUAN DAN TINGKAT KESELAMATAN 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pengetahuan Pengemudi 

Ojek Online * Tingkat 

Keselamatan Kecelakaan 

Lalu Lintas 

71 100.0% 0 0.0% 71 100.0% 

 

 

Pengetahuan Pengemudi Ojek Online * Tingkat Keselamatan 

Kecelakaan Lalu Lintas Crosstabulation 

Count   

 

Tingkat Keselamatan Kecelakaan 

Lalu Lintas 

Total Aman Tidak Aman 

Pengetahuan Pengemudi 

Ojek Online 

Baik 19 8 27 

Cukup 12 13 25 

Kurang 16 3 19 

Total 47 24 71 

 
 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.665
a
 2 .036 

Likelihood Ratio 6.833 2 .033 

Linear-by-Linear Association .515 1 .473 

N of Valid Cases 71   
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a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 6.42. 

 
 

 

Symmetric Measures 

 Value 

Asymptotic 

Standard 

Error
a
 

Approximate 

T
b
 

Approximate 

Significance 

Interval by 

Interval 

Pearson's R -.086 .107 -.715 .477
c
 

Ordinal by 

Ordinal 

Spearman 

Correlation 

-.071 .112 -.592 .555
c
 

N of Valid Cases 71    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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