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ABSTRAK 

LATAR BELAKANG : Berdasarkan letak geografis, Indonesia merupakan salah 

satu negara yang rawan bencana. Oleh karena itu untuk menangani dan 

meminimalisir korban bencana guna untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat dibutuhkan keterampilan Bantuan Hidup Dasar (BHD) untuk 

meningkatkan kualitas hidup.  

TUJUAN : Untuk mengetahui pengaruh pelatihan bantuan hidup dasar terhadap 

pengetahuan tim KSR Universitas Muhammadiyah Makassar.  

METODE : Desain penelitian ini adalah menggunakan metode Quasi 

Eksperimen. Responden sebanyak 40 orang dengan menggunakan purposive 

sampling. Pengolahan data menggunakan program SPSS dengan uji Wilcoxon 

Test . 

HASIL : Dari 40 responden, terdapat 33 orang (82.5 %) responden 

berpengetahuan baik dan 7 orang (17.5%) responden berpengetahuan kurang baik 

sebelum dilakukan pelatihan bantuan hidup dasar. Adapun, sebanyak 40 orang 

(100 %) responden berpengetahuan baik setelah dilakukan pelatihan bantuan 

hidup dasar. Hasil uji Wilcoxon test didapatkan terdapat pengaruh pelatihan 

bantuan hidup dasar terhadap pengetahuan tim KSR Universitas Muhammadiyah 

Makassar dengan p-value = 0.000 (p < 0,05).  

KESIMPULAN : Terdapat Pengaruh Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) 

Terhadap Pengetahuan Tim KSR Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Kata Kunci : Pengetahuan Bantuan Hidup Dasar (BHD) 
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ABSTRACT 

BACKGROUND: Based on its geographical location, Indonesia is one of the 

countries prone to disasters. Therefore, in order to handle and minimize disaster 

victims in order to improve the quality of life of the people, Basic Life Assistance 

(BHD) skills are needed to improve the quality of life. 

OBJECTIVE: To determine the effect of basic life support training on the 

knowledge of the KSR Muhammadiyah University Makassar team. 

METHODS : The design of this study was to use the Quasi experimental method. 

There were 40 respondents using purposive sampling. Processing data using the 

SPSS program with the Wilcoxon Test. 

RESULTS : Of the 40 respondents, there were 33 people (82.5%) of respondents 

who were well knowledgeed and 7 people (17.5%) of respondents who were not 

well informed before doing basic life support training. Meanwhile, as many as 40 

people (100%) of respondents were well-informed after conducting basic life 

support training. Wilcoxon test results showed that there was an effect of basic 

life support training on the knowledge of the KSR Muhammadiyah University 

Makassar team with p-value = 0,000 (p <0.05). 

CONCLUSION: There is an Effect of Basic Life Assistance Training (BHD) on 

the Knowledge of the KSR Team, Muhammadiyah University, Makassar. 

Keywords : Basic Life Support (BHD) Knowledge 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan letak geografis, Indonesia merupakan salah satu negara yang 

rawan bencana seperti tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gunung berapi, banjir, 

angin putting beliung, dan bencana yang disebabkan oleh ulah manusia itu 

sendiri.
1
 

Sebagai organisasi sosial berbasis kerelawanan, KSR PMI mampu 

membantu korban bencana, konflik, kerusuhan, dan kecelakaan serta melakukan 

tugas bakti sosial dan kesehatan masyarakat berdasarkan fenomena tersebut. 

Dalam menyelesaikan latihan-latihan ini, KSR PMI mengharapkan berapa pun 

individu yang bijaksana untuk memilih untuk bertindak dengan pengorbanan dan 

dapat dialokasikan kapan saja dan memikul tanggung jawab yang merupakan 

individu dari Korps Sukarelawan PMI. 

Keterampilan Bantuan Hidup Dasar (BHD) diperlukan untuk 

meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi jumlah korban bencana alam. 

Layanan pra-rumah sakit yang dikenal sebagai bantuan hidup dasar (BHD) 

memerlukan survei primer atau pertolongan pertama darurat yang dilakukan 

dengan cepat dan tepat untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah seseorang 

menjadi cacat sebelum dirujuk ke rumah sakit. 2 Kegawatdaruratan adalah kondisi 

medis yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah kecacatan dan 

menyelamatkan nyawa. 
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Tim KSR PMI sebagai relawan korban bencana harus memiliki 

keterampilan dasar ilmu Bantuan Hidup Dasar (BHD) guna membantu dan 

memberikan pertolongan pertama untuk mempertahankan hidup dalam kondisi 

darurat sebelum ditangani oleh tenaga kesehatan. Menurut Guyton & Hall (2008), 

bantuan hidup dasar, juga dikenal sebagai Bantuan Hidup Dasar, adalah upaya 

awal untuk mempertahankan hidup bagi mereka yang menderita kondisi yang 

mengancam jiwa. Ketika seseorang menemukan korban yang membutuhkan 

bantuan hidup dasar, salah satu hal pertama yang perlu dia lakukan adalah 

menyediakannya. Karena mereka mengajarkan metode dasar untuk 

menyelamatkan korban dari berbagai kecelakaan dan bencana umum, 

keterampilan bantuan hidup dasar (BHD) sangat penting. (Fajarwati, dalam 

Hasanah, 2015). 

Sebagai muslim atau muslimah, kita diajarkan untuk saling membantu 

dengan cara beramal. Salah satu bagian yang masuk akal tentang saling membantu 

adalah Q.S. Al-Maidah : 2
5
 

ِ َوََل ٱلشَّۡهَس ٱۡلَحَساَم َوََل ٱۡلَهدۡ  َٰٓئَِس ٱَّللَّ َٰٓأَيَُّهب ٱلَِّريَي َءاَهٌُىاْ ََل تُِحلُّىاْ َشعَ  يَي ٱۡلبَۡيَت ٱۡلَحَساَم يَۡبتَغُىَى يَ  ئِدَ َوََلَٰٓ َءآَّٰهِ
َٰٓ ٌَ َوََل ٱۡلقَلَ 

ٌَُّكۡن َشيَ   َوََل يَۡجِسَه
ۚب َوإِذَا َحلَۡلتُۡن فَٱۡصَطبدُواْۚ ًا بِِّهۡن َوِزۡضَى  ي زَّ اُى قَۡىٍم أَى َصدُّوُكۡن َعِي ٱۡلَوۡسِجِد ٱۡلَحَساِم فَۡضٗلا ّهِ َٔ  ٔ

 َوتَعَبَوًُ 
َ َشِديأَى تَۡعتَدُواْْۘ َٰۖ إِىَّ ٱَّللَّ ِىۚ َوٱتَّقُىاْ ٱَّللَّ ۡثِن َوٱۡلعُۡدَو  ٰۖ َوََل تَعَبَوًُىاْ َعلًَ ٱۡۡلِ  دُ ٱۡلِعقَبِة  ىاْ َعلًَ ٱۡلبِّسِ َوٱلتَّۡقَىي 

 

Terjemahan: ―Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-

syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan 

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang 
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mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali 

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu 

dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). 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.” 

 Dari Abdullah bin Umar radiyallahu’anhuma berkata Rasulullah saw. 

bersabda: ― Barang siapa meringankan dari seorang mukmin salah satu 

kesusahan hidupnya di dunia niscaya Allah akan meringankan salahsatu 

kesusahan hidupnya pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada 

orang yang kesulitan niscaya Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia 

dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim niscaya Allah akan 

menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hamba-

Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.‖ (HR. Muslim, Abu Daud, 

Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah)
6 

 Berdasarkan gagasan diatas maka rancangan gagasan penelitian yang akan 

saya lakukan yaitu “Pengaruh Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD)  terhadap 

Pengetahuan Tim KSR Universitas Muhammadiyah Makassar” 

B. Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh pengetahuan tim KSR terhadap pelatihan Basic Life 

Support (BHD) di Universitas Muhammadiyah Makassar? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penyusunan Bantuan 

Hidup Dasar (BHD) terhadap informasi pada kelompok KSR di 

Perguruan Universitas Muhammadiyah Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui bagaimana Bantuan Hidup Dasar (BHD) KSR Makassar 

mempengaruhi cara penanganan keadaan darurat 

b. Mengetahui tingkat pengetahuan Bantuan Hidup Dasar (BHD) tim 

KSR Makassar sebelum pelatihan. 

c. Mengetahui jumlah tim KSR Makassar paham mengenai Bantuan 

Hidup Dasar (BHD) setelah pelatihan.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

melakukan penelitian Basic Life Support (BHD) Tim KSR Makassar 

dalam penanganan kasus darurat, memperluas wawasan, dan 

mendapatkan pengalaman langsung. Sebagai data tambahan untuk 

berkonsentrasi pada ilmu klinis dari bagian-bagian Al-Qur'an dan 

hadits tentang krisis dan saling membantu sehingga akan memperluas 

ketaqwaan kepada Allah SWT. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

dapat menjadi referensi dan memberikan informasi tambahan 

tentang tingkat pengetahuan Basic Life Support (BHD) tim untuk 
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menghadapi situasi darurat. 

Sebagai referensi tentang tingkat pengetahuan Bantuan Hidup 

Dasar (BHD) tim KSR  Universitas Muhammadiyah Makassar dalam 

menangani kasus gawat darurat bagi para peneliti selanjutnya. 

3. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi terkini kepada tim KSR Universitas 

Muhammadiyah  Makassar tentang pentingnya Bantuan Hidup Dasar 

(BHD) 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Umum Pelatihan  

1. Pengertian  

Menurut Vaughn (2005), pelatihan adalah proses memperoleh pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan melalui pengalaman yang mengarah pada perubahan 

perilaku. Menurut Mangkuprawira (2013), pelatihan adalah proses mengajarkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu kepada seseorang agar mereka 

dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan lebih baik dan menjadi lebih 

terampil. ―Pelatihan adalah proses mengajari karyawan keterampilan yang 

dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka,‖ kata (Gary 2006). Selain itu, 

(Chrisogonus 2007) mendefinisikan pelatihan sebagai ―suatu proses pembelajaran 

yang dirancang untuk mengubah kinerja orang dalam kinerja pekerjaannya‖. 

2. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pelatihan  

Menurut (Veithzal 2004), faktor-faktor berikut mempengaruhi efektivitas 

pelatihan: 

     a. Materi atau konten untuk pelatihan 

     b. Cara pelatihan  

     c. Pelatih (pendidik/mentor) dan siswa 

     d. Fasilitas untuk pelatihan dan evaluasi 

3. Langkah-Langkah Pelatihan 

Menurut (Brabender et al., 2004), langkah pelatihan, juga dikenal sebagai:  

a. pengumpulan data dan penelitian 
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Perlunya pelatihan peningkatan keterampilan dapat diketahui dari hasil 

penelitian dan pengumpulan data.  

b. Menentukan Materi  

Sebagai hasil dari langkah pertama, adalah mungkin untuk 

menentukan materi pelatihan yang diperlukan setelah kebutuhan 

pelatihan diidentifikasi. 

c. Menentukan Metode Pelatihan  

Materi yang dibutuhkan maka ditentukan cara penyajian yang paling 

tepat. Materi yang akan disampaikan juga berkaitan dengan pelatihan 

yang akan di lakukan.  

d. Memilih pelatih yang dibutuhkan  

Memilih dan mempersiapkan tenaga pelatih (instruktur) didadasarkan 

pada keahlian dan kemampuannya untuk mentransformasikan 

keahliannya tersebut kepada peserta pelatihan. Dibutuhkan pelatih yag 

khusus bagi pelatih (training for trainers).  

e. Mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan  

Fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung berlangsungnya pelatihan 

seperti ruangan, alat tulis, pantom, dukungan keuangan, konsumsi. 

Pengadaan fasilitas ini tampaknya sangat mempengaruhi keberhasilan 

suatu program pelaihan.  

f. Memilih para responden atau peserta  

Peserta harus dipilih yang memenuhi kriteria penelitian agar program 

ini berhasil.  



 

 

8 

 

g. Melaksanakan program  

Untuk memastikan bahwa kegiatan pelatihan benar-benar mengikuti 

program yang telah ditetapkan, langkah ini harus selalu diikuti. 

Berikut cara-cara pelatihan menurut (Oemar, 2007) adalah sebagai berikut:  

1) Model komonikasi Ekspositif 

a) Sistem satu arah, tanggung jawab untuk mentransferkan informasi 

terletak pada      pelatih.  

b) Sistem dua arah, pada system ini terdapat pola balikan untuk 

memeriksa apakah peserta menerima informasi dengan tepat.  

2) Model komonikasi diskoversi  

a) Ceramah reflektif, pendekatan ini berdasarkan penyajian satu arah 

oleh  pelatih.  

b) Diskoversi terbimbing, pendekatan ini melibatkan para peserta 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pelatih.  

3) Teknik komunikasi kelompok kecil  

a) Tutorial perorangan, yaitu satu orang tutor berhadapan dengan satu 

orang peserta.  

b) Tutorial kelompok, satu orang pelatih membimbing satu kelompok 

peserta, yang terdiri dari lima sampai dengan tujuh orang pada waktu 

yang sama.  

c) Lokakarya, peserta mendapat informasi tentang prosedur kerja dan 

asas-asas pelaksanaan suatu topic dengan metode tertentu.  
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d) Diskusi kelompok, pemimpin kelompok merumuskan topic yang 

akan dibahas dan bertindak sebagai ketua kelompok.  

4) Pembelajaran berpogram  

a) Sistem pembelajaran terprogram yang memanfaatkan teks program 

linier.  

b) Teks program bercabang, bentuk linier dan bentuk bercabang dapat 

dicampurkan menjadi satu teknik yang mengandung berbagai 

kemungkinan, yang dapat digunakan untuk setiap pelatihan.  

c) Media yang deprogram, prinsip pembelajaran berprogram dapat 

juga diterapkan dalam media pembelajaran yang digunakan dalam 

rangka belajar mandiri.  

4. Teori Belajar  

a. Classical Conditioning  

Menurut teori belajar ini, belajar adalah suatu proses perubahan 

yang dibawa oleh keadaan yang menimbulkan tanggapan atau reaksi. 

Pelatihan berkelanjutan dan pembelajaran mandiri ditekankan dalam teori 

ini (Anni, 2006). 

b. Koneksionisme Koneksi  

Proses mental dan perilaku organisme terkait dengan adaptasi 

terhadap lingkungan, dan ada hubungan antara kesan sensorik dan 

dorongan untuk bertindak, yaitu upaya menggabungkan peristiwa sensorik 

dengan perilaku (Anni, 2006). 
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c. Teori psikology gestalk  

 Semua kegiatan pembelajaran, menurut perspektif Gestalk, 

mengandalkan wawasan atau pemahaman tentang hubungan, khususnya 

antara bagian dan keseluruhan. sejauh mana apa yang diamati dalam 

situasi belajar dan ganjaran jelas atau signifikan (Dalyono, 2009). 

5. Konsep Teori Pembelajaran Menurut Bloom  

a. Ranah kognitif – Pengetahuan (knowledge)  

Perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan dan 

kemampuan berpikir termasuk dalam domain kognitif. Domain kognitif 

dipecah oleh Bloom ke dalam kategori berikut : 

1) Kapasitas Informasi untuk menentukan atau memahami sekali lagi. 

Contoh: menetapkan kebijakan. 

2) Kapasitas untuk memahami instruksi atau masalah, serta 

menafsirkannya dan mengulanginya dengan kata-kata sendiri. 

3) Kapasitas untuk menerapkan konsep dalam pengaturan baru atau 

praktis. Contoh: menghitung menurut pedoman. 

4) Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep 

secara keseluruhan, Analisis Kemampuan memecahnya menjadi 

bagian-bagian komponennya. 

5) Kapasitas untuk menyusun kembali bagian-bagian untuk 

membangun makna atau memahami struktur baru dikenal sebagai 

sintesis.  
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6) Penilaian Kapasitas untuk menilai dan mengevaluasi sesuatu 

berdasarkan standar, referensi atau model.  

b. Ranah Afektif – Sikap (Attitude)  

Segala sesuatu yang berkaitan dengan perasaan, nilai, apresiasi, semangat, 

minat, motivasi, dan sikap termasuk dalam Ranah Afektif. Dari perilaku 

yang paling sederhana hingga yang paling rumit, kelima domain ini 

disusun. Sprout mengisolasi seluruh area perasaan ke dalam tingkatan 

kelas, khususnya: 

1) Penerimaan Kapasitas untuk peduli dan menghormati orang lain. 

Ilustrasi mendengarkan perspektif orang lain. 

2) Adaptasi responsif selalu termotivasi untuk bertindak segera dalam 

menanggapi suatu kejadian dan secara aktif terlibat dalam 

pembelajaran 

3) Nilai-nilai yang tertanam (Self-value) Kapasitas untuk menunjukkan 

nilai-nilai seseorang untuk membedakan antara apa yang 

menguntungkan dan tidak menguntungkan mengenai suatu 

kesempatan, dan nilai ini tercermin dalam perilaku seseorang. 

4) Kapasitas untuk mendamaikan nilai-nilai yang berbeda untuk 

membentuk budaya organisasi dan sistem nilai. 

5) Karakteristik Kapasitas untuk mengontrol perilaku seseorang sejalan 

dengan keyakinan seseorang dan untuk memperkuat hubungan sosial 

dan interpersonal seseorang..  
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c. Ranah Psikomotorik – Keterampilan (Skills)  

Kemampuan fisik, keterampilan motorik, dan gerakan dan koordinasi 

adalah bagian dari domain psikomotorik. Jika Anda sering melatih 

keterampilan ini, itu bisa menjadi lebih baik. Kemajuan ini dapat 

dievaluasi dalam hal kecepatan, ketepatan, jarak, dan strategi atau teknik 

implementasi. Domain psikomotor dipecah menjadi tujuh kategori, 

menurut Bloom, yaitu:  

1) Kapasitas untuk menginterpretasikan pikiran melalui penggunaan 

saraf sensorik dikenal sebagai persepsi. 

2) Kesiapan Kapasitas untuk mempersiapkan diri secara mental, fisik, 

dan emosional untuk suatu situasi. 

3) Respon dipandu Kapasitas untuk memulai kemampuan kompleks 

dengan bantuan atau arahan dengan peniruan identitas dan 

eksperimen. 

4) Tanggapan alami (mekanisme) Kapasitas untuk melakukan tugas 

pada tingkat keterampilan yang lebih tinggi Siswa diharapkan 

terbiasa melakukan tugas rutin. 

5) Reaksi kompleks Kapasitas untuk mengeksekusi keterampilan 

dengan kecepatan, akurasi, kemanjuran, dan efisiensi. Semua 

tindakan dilakukan tanpa ragu, lancar, dan cepat..  

6) Kapasitas untuk mempelajari keterampilan baru dan beradaptasi 

dengan keadaan yang berubah 
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7) Kreativitas adalah kapasitas untuk menemukan pola-pola baru dalam 

menanggapi keadaan atau keadaan tertentu, serta kapasitas untuk 

memecahkan masalah dengan bereksperimen dengan kreativitas 

sendiri. 

B. Bantuan hidup dasar (BHD) 

1. Bantuan hidup dasar (BHD) 

Istilah dukungan kehidupan dasar (BHD) mengacu pada 

mempertahankan jalan napas dan mendukung pernapasan dan sirkulasi. 

Ini terdiri dari elemen-elemen berikut: penilaian awal, pemeliharaan jalan 

napas, udara kedaluwarsa ventilasi (penyelamatan pernapasan; mulut-ke-

mulut ventilasi) dan kompresi dada.
7
 Resusitasi kardiopulmoner dini 

(CPR), defibrilasi cepat dengan defibrillator eksternal otomatis (AED), 

dan pengenalan segera henti jantung mendadak dan aktivasi sistem 

tanggap darurat merupakan komponen dasar BHD. BHD juga dianggap 

mencakup kemampuan mengenali dan merespons serangan jantung dan 

stroke sejak dini. Resusitasi kardiopulmoner, atau singkatnya CPR, adalah 

upaya terakhir yang bertujuan untuk mencegah kematian biologis dengan 

membalik keadaan henti napas dan/atau henti jantung—juga dikenal 

sebagai kematian klinis.
8
  

2. Tujuan Bantuan Hidup dasar (BHD) 

Tujuan BLS untuk mempertahankan kecukupan ventilasi dan 

sirkulasi sampai suatu sarana bisa diperoleh untuk membalikkan penyebab 

yang mendasari menangkap. Oleh karena itu, ini adalah "operasi holding" 
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pada kesempatan tertentu, terutama ketika primer patologi adalah gagal 

napas, itu sendiri mungkin terbalik penyebabnya dan memungkinkan 

pemulihan penuh.
7 

Selain itu, ini merupakan usaha pemberian bantuan 

sirkulasi sistemik, beserta ventilasi dan oksigenasi tubuh secara efektif 

dan optimal sampai didapatkan kembali sirkulasi sistemik spontan atau 

telah tiba bantuan dengan peralatan yang lebih lengkap untuk 

melaksanakan tindakan bantuan hidup jantung lanjutan.
9 

3. Langkah-Langkah Bantuan Hidup Dasar (BHD)  

a.  Pada saat sampai di lokasi kejadian  

Tahap ini merupakan tahapan umum pada saat tiba di suatu lokasi kejadian, 

baik pada kasus trauma ataupun kasus medis.
10

 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.
10 

1) Amankan keadaan Sekitar 

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.
10,11 

2) Evaluasi ancaman bahaya  

Jangan pindahkan korban jika tidak ada ancaman bahaya, seperti api atau gas 

beracun. Dengan bantuan sumber daya yang mereka miliki, petugas 

penyelamat harus memindahkan korban secepat dan seaman mungkin.
10,11 
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3) Evaluasi penyebab cedera atau mekanisme cedera  

Evaluasi petunjuk seperti jatuh dari tangga, tabrakan kendaraan, atau obat 

yang tumpah dari botol sebagai indikator darurat dan cedera korban. 

Kumpulkan data melalui penonton apa yang terjadi dan gunakan data itu 

untuk mengevaluasi apa yang terjadi. Selain itu, penolong perlu 

mempertimbangkan kemungkinan korban telah dievakuasi dari tempat 

kejadian, baik oleh orang lain di sekitarnya maupun oleh korban sendiri.
10,11 

4) Jumlah korban  

Juga, lihat sekeliling untuk melihat apakah ada korban lain. Jangan pernah 

berasumsi bahwa hanya ada satu korban karena sangat penting untuk segera 

memeriksa keadaan kejadian tersebut.
10 

5)  Meminta pertolongan  

Mintalah bantuan dari orang-orang di tempat kejadian. Hal ini penting karena 

akan sangat sulit untuk membantu pasien sendirian, dengan asumsi ada lebih 

dari satu pasangan, akan lebih berhasil dalam merawat orang tersebut, seperti 

mengaktifkan EMS dan mendapatkan area tersebut.
10 

6)  Evaluasi kesan awal anda 

Evaluasi sumbatan jalan napas, perdarahan, dan gejala lain yang 

mengindikasikan keadaan darurat yang mengancam nyawa korban.
10 

1.  Penilaian awal terhadap korban yang tidak sadarkan diri 

Level of Conciousness (Tingkat kesadaran)
10

 

Tingkat kesadaran korban dievaluasi secara bertahap dengan menggunakan 

pedoman berikut:  
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A - Alert/Awas: Keadaan di mana korban sadar, meskipun faktanya ia 

mungkin masih tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi.  

V - Verbal/Suara: keadaan di mana korban bereaksi terhadap rangsangan suara 

tertentu. Pada tahap ini, helper harus memberikan rangsangan suara keras 

untuk evaluasi. 

P - Pain/Nyeri: kondisi di mana korban bereaksi terhadap rangsangan 

menyakitkan penolong. Dengan menekan kuat-kuat pangkal kuku atau 

menggunakan sendi jari yang dikepalkan pada tulang dada atau tulang dada, 

rasa sakit dapat dirangsang. Namun, sebelum melakukannya, periksa apakah 

ada tanda-tanda cedera di area tersebut. 

U - Unresponsive/tidak ada respon: keadaan di mana korban tidak menanggapi 

semua langkah tersebut di atas. 

2.  Airway – Breathing – Circulations (Jalan napas - Pernapasan - Sirkulasi)
10,11

 

Evaluasi jalan napas korban segera jika mereka tidak merespons. Pastikan 

korban sedang berbaring. Penyelamat harus hati-hati berbaring telentang jika 

korban sedang berbaring agar tidak menyebabkan atau memperparah cedera 

korban. Ada cara untuk membuka jalan napas bagi korban yang tidak sadarkan 

diri dan ditutup mulutnya. Metode ini disebut teknik Head-tilt/chin-lift. Ini 

melibatkan penekanan pada dahi dan menarik dagu ke posisi netral tanpa 

menyebabkan leher menjadi hiperekstensi. dan manuver Jaw-thrust, yang 

dilakukan bila ada kemungkinan cedera kepala, leher, atau tulang belakang. 

Lalu, buka mulut korban. Triple Airway Maneuver adalah nama yang paling 

terkenal untuk teknik ini. 
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Cara melakukannya: berlutut di atas kepala pasien, sandarkan siku di lantai, 

letakkan kedua tangan di setiap sisi kepala, letakkan jari di sekitar sudut 

tulang rahang dengan ibu jari di sekitar mulut, lalu angkat rahang ke atas 

dengan jari dan jari jempol. Ini membuka mulut dengan mendorong dagu ke 

depan saat rahang diangkat. Pastikan untuk tidak menggerakkan kepala atau 

leher korban saat melakukan ini. 

Selama tidak lebih dari sepuluh detik, evaluasi pernapasan korban dan denyut 

nadi karotis (nadi leher) secara bersamaan. Benar-benar melihat nafas dengan 

melihat naik turunnya dada korban, perhatikan dan rasakan dengan pipi untuk 

udara yang dihembuskan oleh orang yang bersangkutan. Letakkan dua jari di 

bawah sudut rahang di sisi penyelamat dan rasakan arteri karotis di leher 

untuk memeriksa denyut nadi.  

ii. Hasil  pemeriksaan pendahuluan   

Dari penilaian awal ini, dapat diperoleh informasi tentang korban apakah si 

korban hanya mengalami pingsan, henti napas atau bahkan henti jantung.  

1. 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 
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dengan mouth-to- mouth ventilation, pocket mask ventilation dan bag valve 

mask resuscitation. 

 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.
10,11 

2. Henti Jantung 

 Jika korban tidak bernapas, nadi tidak ada dan tidak ada respon, maka pasien 

dapat dikatakan mengalami henti jantung. Pada 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:  

- Letakkan korban pada permukaan datar dan keras untuk memastikan bahwa 

korban mendapat penekanan yang adekuat.  

- Pastikan bagian dada korban terbuka untuk meyakinkan penempatan tangan 

yang benar dan untuk melihat rekoil dada.  

- 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.  

- Lengan harus lurus 90 derajat terhadap dada korban, dengan bahu penolong 

sebagai tumpuan atas.  
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- Tekan dada dengan kecepatan 100-120 kali per menit, dengan kedalaman 

minimal 5 cm tetapi tidak boleh lebih dari 6 cm.  

- Selama melakukan penekanan, pastikan bahwa dinding dada diberikan 

kesempatan untuk mengembang kembali ke bentuknya semula (rekoil penuh).  

- 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.  

- Untuk penolong yang tidak terlatih dalam melakukan RJP, disarankan untuk 

melakukan penekanan dada saja secara terus-menerus. 

Apabila perangkat automated external defibrilator (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.  

- Nyalakan alat AED.  

- Pastikan dada pasien terbuka dan kering.  

- 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.  

- Hubungkan konektor, dan tekan tombol analyze.  
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- 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 melanjutkan 

penekanan dada segera setelah kejut listrik diberikan atau AED menyarankan 

bahwa kejut listrik tidak diindikasikan.  

- 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.  

- Berikan kejut listrik dengan menekan tombol "shock" bila ada indikasi.  

- 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.
10,11 

C. Konsep Umum Pengetahuan
13 

1. Yang dimaksud Pengetahuan (knowledge)  

Itu berasal dari "mengetahui", dan itu terjadi ketika orang 

merasakan objek tertentu. Panca indera yang membentuk tubuh manusia 

adalah: panca indera peraba, penciuman, perasa, dan pendengaran. 
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Menurut (Notoatmodjo 2007), mata dan telinga merupakan bagian 

terbesar dari pengetahuan manusia.  

Ketika sampai pada pembentukan tindakan seseorang (over 

behavior), pengetahuan memainkan peran yang sangat penting. Bisa 

dikatakan bahwa pengetahuan merupakan fakta yang mendukung 

tindakan seseorang karena pengetahuan diperlukan sebagai penunjang 

dalam menumbuhkan rasa percaya diri serta sikap dan perilaku sehari-hari 

(Notoatmodjo, 2007). 

2. Adopsi Pengetahuan Notoatmodjo (2007)  

menyatakan bahwa jika perbuatan berdasarkan ilmu bertahan lebih 

lama dari ciptaan berdasarkan ketidaktahuan, dan jika manusia melakukan 

perbuatan maka akan terjadi proses sebagai berikut::  

a. Suatu keadaan kesadaran (awareness) dimana seseorang sadar dalam 

arti menyadari adanya rangsangan (objek) terlebih dahulu.Interest 

(merasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tertentu disini sikap 

subjek sudah mulai timbul.  

b. Evaluation (menimbang-nimbang) menentukan apakah stimulus itu 

bermanfaat atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa sikap responden 

lebih baik lagi.  

c. Trial, dimana subjek mulai bertindak sesuai dengan tujuan stimulus.  

d. Adoption, dimana subjek telah mengubah perilakunya sesuai dengan 

kesadarannya terhadap stimulus dan sikap terhadapnya.  
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3. Tingkat Pengetahuan Notoatmodjo (2007)  

Menyatakan bahwa pengetahuan yang dicakup oleh bidang atau 

domain kognitif terdiri dari enam tingkatan, mulai dari yang sederhana 

sampai yang kompleks, dan menyatakan bahwa:  

a.  Tahu (Know)  

Mengingat informasi yang dipelajari sebelumnya adalah dasar dari 

mengetahui. Pengetahuan bisa luas atau sempit, seperti teori dan 

fakta yang luas dan sempit. Namun, hanya informasi yang dapat 

disingkat saja yang diketahui. Oleh karena itu tahu adalah level 

terendah.  

b. Memahami (Comprehension)  

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui, dapat menginterpretasi materi 

tersebut secara benar.  

c. Aplikasi (Aplication)  

Penerapan adalah kemampuan menggunakan suatu ilmu yang sudah 

dipelajari ke dalam situasi baru seperti menerapkan suatu metode, 

konsep, prinsip atau teori.  

d. Analisa (Analysis)  

Analisa adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam satu 

struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitan suatu sama 

lainnya.  
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e. Sintesis (Synthesis)  

Sintesis adalah suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan 

yang baru, misalnya dapat menyusun, merencanakan, meringkas.  

f. Evaluasi (Evaluation) 
 

Evaluasi berkenaan dengan kemampuan menggunakan pengetahuan 

untuk membuat penelitian terhadap suatu berdasarkan maksud atau 

kriteria tertentu.  

4. Cara pengukuran tingkat pengetahuan  

Wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang 

akan diukur dari subyek penelitian atau responden dapat digunakan untuk 

mengukur pengetahuan (Notoatmodjo, 2007). Wawan dan Dewi (2010) 

mengatakan bahwa ada tiga tingkatan pengetahuan: 

a. Jika antara 76% sampai 90% soal dijawab dengan benar, maka 

tingkat pengetahuannya tinggi. 

b. Jika antara 56 dan 75 persen jawaban benar, maka tingkat 

pengetahuannya cukup. 

c. Jika kurang dari 56% soal yang dijawab dengan benar, maka tingkat 

pengetahuannya rendah. 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan  

Notoatmodjo (2007) mengatakan bahwa tingkat pengetahuan 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 
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a)  Umur  

Umur adalah lamanya hidup seseorang sejak dilahirkan sampai 

dengan dilakukannya penelitian ini. Ini adalah waktu untuk 

menyesuaikan diri dengan cara hidup baru dan harapan baru. Ini 

adalah usia produktif, usia bermasalah, usia bermasalah ketegangan 

emosional, usia bermasalah persaingan sosial, usia komitmen 

bermasalah, usia ketergantungan bermasalah, usia bermasalah 

pergeseran nilai, usia bermasalah menyesuaikan diri dengan cara 

hidup baru, dan usia kreatif. Dimana semakin tinggi usia seseorang 

maka semakin banyak pula informasi yang dimilikinya. Antara usia 

18 dan 40 tahun, pengetahuan diperoleh lebih cepat. 

b)  Tingkat Pendidikan  

Menurut Notoatmodjo (2007), pendidikan adalah segala usaha yang 

direncanakan untuk mempengaruhi orang lain individu, kelompok, 

atau masyarakat agar mereka melakukan apa yang diharapkan oleh 

pelaku pendidikan. Pendidikan adalah upaya untuk memberikan 

pengetahuan sehingga terjadi perubahan perilaku positif yang 

meningkat. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan yang 

melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar 

berbentuk SD / sederajat, SLTP / sederajat, SMA / sederajat, dan 

Perguruan Tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang 

banyak pula menjadi tahu, dan ini juga didukung oleh umur dan 

pengalaman yang didapat (Notoatmodjo, 2007). Tingkat pendidikan 
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berperan menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan 

memahami pengetahuan yang mereka peroleh, pada umumnya 

semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah menerima 

informasi sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang 

dimiliki, sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat 

perkembangan sikap cukup seseorang (Herawati, 2005).  

c) Pekerjaan  

Pekerjaan adalah seluruh aktivitas yang dilakukan sehari-hari, 

dimana semua bidang pekerjaan umumnya diperlukan adanya 

hubungan sosial dengan orang lain. Setiap orang harus bergaul 

dengan teman sejawat maupun berhubungan dengan atasan 

(Notoatmodjo, 2007). Pekerjaan digunakan dalam suatu tugas atau 

kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Dalam pembicaraan 

sehari-hari istilah ini sering dianggap sinonim dengan profesi. 

Pekerjaan seseorang sering dikaitkan pula dengan tingkat 

penghasilannya. Jenis pekerjaan misalnya : tidak bekerja/IRT, 

swasta, wiraswasta, pegawai negeri sipil (PNS), buruh dan tani 

(Notoatmodjo, 2007). Seseorang yang bekerja akan berinteraksi 

dengan orang lain sehingga akan mendapatkan berbagai macam 

informasi yang dapat menambah pengetahuannya, hal ini juga akan 

menambah pengalaman seseorang (Notoatmodjo, 2007).  

d) Sumber Informasi  

Meskipun banyak orang percaya bahwa pengalaman lebih luas 



 

 

26 

 

daripada sumber belajar, sumber informasi yang disusun secara 

sistematis oleh otak menghasilkan pengetahuan didefinisikan 

sebagai sumber belajar (Soekanto, 2007). 

Menurut Notoatmodjo (2007), petugas kesehatan merupakan 

sumber informasi terbaik karena mereka lebih terfokus pada isu-isu 

primer. Seseorang akan memiliki pengetahuan yang lebih jika 

memiliki akses terhadap sumber informasi yang lebih banyak 

(Soekanto, 2002). Informasi diperoleh melalui realitas dengan 

melihat dan mendengar sendiri melalui perangkat khusus, misalnya 

surat kabar, radio, TV, serta dari keluarga dan hubungan langsung. 

Seseorang akan memiliki pengetahuan yang lebih jika memiliki 

akses terhadap sumber informasi yang lebih banyak (Nursalam, 

2005). 

Seseorang akan memiliki lebih banyak pengetahuan jika 

mereka memiliki akses ke lebih banyak sumber informasi. Data ini 

tersedia dari berbagai sumber, antara lain: 

1) Media cetak  

a) tulisan atau rubrik di surat kabar atau majalah yang 

membahas isu atau masalah kesehatan. 

b) Pesan dan informasi terkait kesehatan dapat 

disampaikan melalui leaflet, yaitu lembaran yang 

dilipat. 
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c) Pesan dan informasi terkait kesehatan biasanya 

disampaikan melalui poster, yang biasanya ditempel di 

ruang publik, dinding, atau transportasi umum. 

d) Koran adalah sarana komunikasi yang efektif karena, 

seperti yang sudah diketahui umum, sulit untuk 

menghindari pengaruhnya; bahkan bisa dibilang koran 

sudah menjadi kebutuhan semua orang. 

e) Jika isi suatu majalah disesuaikan dengan minat 

pembacanya dan berdasarkan materi yang sudah 

dikenal pembaca, maka dapat menjadi media yang 

efektif. 

f) Untuk memudahkan individu menemukan dan 

membaca buku-buku di perpustakaan sekolah, buku-

buku tersebut telah ditetapkan dan disusun secara 

metodis. 

2) Media elektronik  

sebagai sarana penyebaran informasi atau pesan terkait 

kesehatan melalui media kesehatan, seperti:  

a) Penyebarluasan pesan atau informasi terkait kesehatan 

melalui televisi dapat dilakukan dalam bentuk forum 

kesehatan. 
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b) Transmisi radio informasi atau pesan terkait kesehatan 

juga dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk: 

ceramah, obrolan, atau tanya jawab. 

e. Video dapat digunakan untuk menyampaikan 

informasi atau pesan kesehatan. 

f. Pengalaman seseorang terhadap sesuatu disebut 

pengalaman. Pengetahuan yang diperoleh dari 

pengalaman orang lain dapat diperluas melalui 

interaksi dengan orang lain. 

6. Cara Mendapat Pengetahuan  

Cara mendapat pengetahuan menurut Wawan & Dewi (2011) yaitu:  

a. Cara Tradisional  

1) Cara coba salah  

Dalam metode uji coba ini, sejumlah pendekatan berbeda 

untuk menyelesaikan masalah dipertimbangkan. Jika salah 

satu dari pendekatan ini terbukti tidak berhasil, pendekatan 

tambahan dipertimbangkan. 

2) Cara Kekuasan atau Otoritas  

Sumber informasi dengan cara ini dimajukan oleh orang-

orang yang memiliki otoritas baik sebagai perintis lokal 

tanpa terlebih dahulu menguji atau menunjukkan realitas 

berdasarkan realitas atau perspektif mereka sendiri. 
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3) Berdasarkan Pengalaman Pribadi  

Pengalaman pribadi dapat digunakan untuk mencoba 

mempelajari hal-hal baru dengan melalui situasi yang sama 

berulang kali untuk menemukan solusi atas masalah. 

Pengaruh Pelatihan Basic..., Ani Riyani, Fakultas Ilmu 

Kesehatan, 2016 b. Cara moderen dalam memperoleh 

pengetahuan Cara ini disebut dengan metode ilmiah atau 

lebih popular atau disebut metodologi penelitian dan 

akhirnya lahir suatu cara untuk melakukan penelitian. 

D. Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) 

1. Defenisi Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) 

(KSR PMI) Unit Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan 

organisasi yang bergerak dalam bidang kepalang merahan. Korps 

Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit Universitas 

Muhammadiyah Makassar merupakan wadah bagi seluruh mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Makassar yang ingin menyalurkan bakat 

dan minatnya dalam berorganisasi, membina rasa kesetiakawanan sosial 

dan mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi.
12

 

2. Tugas dan Fungsi KSR PMI 

a. Tugas 

a) Tujuan KSR PMI adalah untuk membantu mahasiswa 

mengembangkan minat, bakat, kemampuan, dan keterampilan 

di bidang palang merah.  



 

 

30 

 

b) Sebagai bagian dari gugus tugas yang terorganisir, KSR PMI 

bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan dan bantuan 

kemanusiaan.  

b. Fungsi  

a) Di Universitas Andalas, KSR PMI berfungsi sebagai wahana 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan penalaran 

ilmiah, minat dan hobi, kesejahteraan, dan kegiatan mahasiswa 

pengabdian masyarakat. 

b) KSR PMI berfungsi sebagai wahana dan sarana untuk 

mencapai tujuannya. 

F. Kerangka  Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

 

  

Pelatihan 

Faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan : 

a. Tingkat Pendidikan 

b. Sumber informasi  

c. Pengalaman  

 

Pengetahuan Anggota KSR  

Bantuan Hidup 

Dasar (BHD)   

a. Pengertian BHD  

b. Tujuan BHD 

c. Indikasi BHD 

d.Langkah -

Langkah BHD 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

                Variabel Independen    Variabel Dependen 

          Intervensi 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

B. Kriteria Obyektif dan Definisi Operasional 

NO. Variabel Definisi 

Operasinal 

Alat Ukur Cara Ukur Skala 

Data 

Hasil 

1. Tingkat 

Pengetahuan 

Tentang 

bantuan 

hidup dasar 

Tingkat 

Pengetahuan 

Tentang 

bantuan hidup 

dasar 

merupakan 

pemahaman 

anggota KSR 

dalam 

melaksanakan 

bantuan hidup 

dasar tentang 

definisi, 

tujuan, 

indikasi, dan 

langkah-

langkah 

bantuan hidup 

dasar. 

Kuesioner Responden 

menjawab 

pertanyaan 

tentang 

BHD pada 

kuisioner 

sesuai 

dengan 

instruksi 

yang 

diberikan 

 

Ordinal Baik : Jika 

skor dari 

pertanyaan 

> 9 

Kurang : 

Jika skor 

dari 

pertanyaan 

≤ 9 

 

Pelatihan  Pre Test 

Pelatihan Bantuan 

Hidup Dasar 

 Pengetahuan KSR 

Unismuh 

Post Test 

Tabel 3.1 Definisi Dan Kriteria 
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C. Hipotesis  

1. Ha (Hipotesis Alternatif) : Terdapat dampak penyiapan bantuan hidup 

esensial pada penyuluhan pada kelompok KSR di Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah Makassar. 

2. Ho (Hipotesis Null) : Pengetahuan dan kemampuan tim KSR Universitas 

Muhammadiyah Makassar tidak terpengaruh oleh pelatihan bantuan hidup 

dasar. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain penelitian 

 Purposive sampling digunakan dalam desain penelitian eksperimen semu 

ini. Suatu kegiatan eksperimen yang dikenal dengan metode eksperimen bertujuan 

untuk menentukan suatu gejala yang dihasilkan dari perlakuan pre-test dan post-

test. Eksperimen dengan metode eksperimen bertujuan untuk menemukan suatu 

gejala yang ditimbulkan oleh perlakuan tertentu. Penelitian dengan teknik ini 

merupakan penelitian untuk memutuskan keadaan dan hasil yang logis..   

B. Waktu dan lokasi penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penilitan dilakukan di UNISMUH Makassar  

2. Waktu penelitian  

September - Desember 2019 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Makassar yang menjadi anggota tim KSR selama berada 

di sana dan juga merupakan anggota tim KSR. 

2. Sampel 

a. Kriteria Inklusi 

1) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar yang 

tergabung dalam tim KSR di universitas tersebut 
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2) Bersedia mengikuti eksplorasi dan menandatangani struktur 

persetujuan. 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Anggota KSR yang mengikuti penyuluhan tetapi tidak mengisi 

angket pre dan post test.  

2) Anggota KSR yang mengikuti pre-test tetapi tidak mengikuti 

post-test ataupun sebaliknya.  

3. Besar Sampel 
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        36 

Keterangan : 

   = standar deviasi alfa 

   = standar deviasi beta 

   = persentase kelompok yang nilainya ditetapkan 

   = proporsi kelompok yang skornya sesuai dengan penilaian peneliti 

   = besarnya diskordan (ketidaksesuaian) 

D. Metode Pengambilan Data 

Penelitian analitik observasional cross-sectional adalah metode pilihan 

untuk jenis penelitian ini. untuk mengetahui seberapa mahir anggota KSR 

Unismuh Makassar dalam basic life support baik sebelum maupun sesudah 

pelatihan. 

E. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini sampel diambil berdasarkan kriteria inklusi dan 

eksklusi, dengan menggunakan metode purposive sampling. Penyebaran 

kuesioner kepada anggota KSR Unismuh Makassar memberikan data. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data 

Penelitian ini mengandalkan data primer yang diperoleh dari kuesioner 
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yang dibagikan kepada anggota KSR Unismuh Makassar sebelum dan 

sesudah pelatihan. 

2. Bahan atau kumpulan fakta yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti selama 

penelitian merupakan sumber data primer. Dalam penelitian ini 

narasumber dikumpulkan dari anggota KSR Unismuh Makassar sebelum 

dan sesudah pelatihan, dengan responden yang bersedia sebanyak 36 

orang. 

3. Instrumen pengumpulan data 

Kuesioner tentang tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah pelatihan 

anggota KSR Unismuh Makassar 

4. Prosedur pengumpulan data 

Pengumpulan langsung kuesioner yang telah diberikan kepada anggota 

KSR Unismuh Makassar dilakukan setelah dijawab. Termasuk kuesioner 

Tingkat Pengetahuan anggota KSR Unismuh Makassar tentang bantuan 

hidup dasar sebelum dan sesudah Pelatihan. Penelitian ini dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner penelitian kepada responden yang telah 

dipilih sebelum dan sesudah pelatihan. 
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G. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Alur Penelitian  

Anggota KSR Unismuh Makassar 

menjelaskan penelitian 

Membagi pernyataan 

Setuju  Tidak Setuju  

Pre-test menggunakan kuesioner 

pengetahuan bantuan hidup dasar 

Pelatihan 

Analisis data 

Post-test dengan kuesioner 

pengetahuan bantuan hidup dasar 
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H. Pengolahan dan Penyajian Data 

Program komputer SPSS digunakan untuk merekam dan mengolah data 

yang terkumpul. Uji Wilcoxon digunakan untuk melakukan analisis deskriptif 

terhadap data univariat dan bivariat yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi.  

 

I. Etika Penelitian 

1. Sebagai permohonan izin untuk melakukan penelitian, mengirimkan surat 

pengantar kepada anggota KSR Unismuh Makassar. 

2. Subyek yang akan dipelajari menerima formulir persetujuan. Peneliti 

memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan penelitian. Formulir 

persetujuan harus ditandatangani oleh responden jika mereka setuju untuk 

diperiksa. Peneliti akan menghormati hak responden meskipun mereka 

menolak untuk berpartisipasi dalam penelitian. 

3. Tidak ada biaya untuk responden. 

4. Peneliti menjamin kerahasiaan informasi. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Populasi/Sampel 

Pada Januari 2020, dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana 

pengetahuan Tim Korps Sukarela (KSR) Universitas Muhammadiyah Makassar 

dipengaruhi oleh Basic Life Assistance Training (BHD). Tim Korps Sukarela 

(KSR) Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi responden yang dipilih 

sebagai sampel. Ada 40 orang yang berpartisipasi dalam penelitian ini. 

B. Gambaran Umum Lokasi 

Penelitian dilakukan di kampus Univertas Muhammadiyah Makassar, Jl. 

Alauddin No. 259, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan.  

C. Analisis 

1. Analisa Univariat 

a. Distribusi Frekuensi Responden Berbasis Jenis Kelamin 

Tabel 5.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Presentasi 

1. Laki-laki 14 35 % 

3. Perempuan 26 65% 

Total 
40 100% 

 

Sumber : Data Primer 
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Pada tabel diatas diketahui terdapat 40 responden, responden 

berbasis jenis kelamin laki-laki 14 orang (35%) dan perempuan 

sebanyak 26 orang (65%). 

b. Distribusi tingkat pengetahuan responden sebelum Pelatihan 

Bantuan Hidup Dasar (BHD) 

Tabel 5.2 Distribusi Tingkat Pengetahuan Pre-test 

No Tingkat Pengetahuan Frekuensi Presentasi 

1. Baik 33 82.5% 

2. Kurang baik 7 17.5 % 

Total 40 100 % 

Sumber : Data primer 

Pada tabel  diatas dapat diketahui terdapat 40 responden, dimana 

33 orang (82.5 %) responden berpengetahuan baik dan 7 orang 

(17.5%) responden berpengetahuan kurang baik sebelum dilakukan 

pelatihan bantuan hidup dasar. 

c. Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Setelah 

Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) 

5.3 Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Post-test  

No Tingkat Pengetahuan Frekuensi Presentasi 

1. Baik 40 100 % 

2. Kurang baik 0 0 % 

Total 40 100 % 

Sumber : Data primer 
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Pada tabel  diatas dapat diketahui dari 40 responden, sebanyak 40 

orang (100 %) responden berpengetahuan baik setelah dilakukan 

pelatihan bantuan hidup dasar. 

2. Analisa Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel 

independen  dengan variabel dependen 

1) Uji Normalitas 

Pada penelitian ini, metode Shapiro-Wilk digunakan untuk 

menguji apakah distribusi datanya normal. Uji normalitas data 

bertujuan untuk memastikan apakah data penelitian normal atau 

tidak. Secara singkat, berikut adalah hasil perhitungan uji 

normalitas data: 

a. Data Uji Normalitas Tingkat Pengetahuan sebelum dan sesudah 

pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) 

Tabel 5.4 Hasil Uji Normalitas Pre dan Post Test 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pos_tot .314 40 .000 .816 40 .000 

pre_tot .196 40 .000 .923 40 .010 

 

Hasil uji normalitas data menunjukkan bahwa data pretest 

dengan p (0,000) 0,05 dan data posttest dengan p (0,010) 0,5 
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dianggap tidak berdistribusi normal seperti terlihat pada tabel di 

atas. 

2) Hubungan Tim Korps Relawan (KRS) Universitas 

Muhammadiyah Makassar dengan Pengaruh Pelatihan Bantuan 

Hidup Dasar (BHD) 

 Uji Wilcoxon digunakan untuk melakukan pengujian 

selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan normalitas data 

sebelumnya. Penelitian ini menguji hipotesis bahwa pelatihan 

bantuan hidup dasar (BHD) berpengaruh terhadap Tim Korps 

Relawan (KRS) di Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Menurut definisinya, pengujian hipotesis menentukan apakah 

hasil analisis dipengaruhi atau tidak. H0 : Pengetahuan tim KSR 

Universitas Muhammadiyah Makassar tidak terpengaruh dengan 

pelatihan bantuan hidup dasar. H1 : Pengetahuan tim KSR 

Universitas Muhammadiyah Makassar dipengaruhi oleh 

pelatihan bantuan hidup dasar. Kriteria penentuan layak atau 

tidaknya pengujian hipotesis dengan membandingkan nilai 

probabilitas (p) dengan = 5 persen. Berikut kriteria 

keputusannya: 1) H0 ditolak dan Ha diterima jika p lebih besar 

dari 0,05; (2) H0 ditolak dan Ha diterima jika p lebih kecil dari 

0,05. Tabel berikut menampilkan hasil pengujian hipotesis: 
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Tabel 5.5 Hasil Uji Hipotesis  

Variabel Pretest 

(mean±SD) 

Posttest 

(mean±SD) 

P value  

Tingkat 

Pengetahahuan 

Pre-Test Dan 

Post-Test 

11.45± 1.78 16.72±1.21 0,000 

 

Sumber: Data primer 

Nilai p (sig.) dapat dilihat pada tabel hasil uji Wilcoxon di atas. 

Hasilnya adalah 0,000. Karena nilai ini kurang dari 0,05 maka Ha diterima 

dan H0 ditolak. Hal ini menandakan bahwa tim KSR Universitas 

Muhammadiyah Makassar telah mendapatkan ilmu sebagai hasil dari 

mendapatkan pelatihan bantuan hidup dasar. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

Berikut adalah pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dan berdasarkan 

hasil pendataan dan pengolahan yang dilakukan pada Tim Korps Relawan (KSR) 

di Universitas Muhammadiyah Makassar. 

"Mengetahui" adalah proses dimana orang memperoleh pengetahuan, yang 

terjadi ketika mereka merasakan objek tertentu. Panca indera yang membentuk 

tubuh manusia adalah: panca indera peraba, penciuman, perasa, dan pendengaran. 

Sebagian besar informasi manusia diperoleh melalui mata dan telinga.
13 

Ketika sampai pada pembentukan tindakan seseorang (over behavior), 

pengetahuan memainkan peran yang sangat penting. Bisa dikatakan bahwa 

pengetahuan adalah fakta yang mendukung tindakan seseorang karena 

pengetahuan diperlukan sebagai pendukung dalam menumbuhkan kepercayaan 

diri serta sikap dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari.. 

Keterampilan seseorang adalah kapasitas mereka untuk mempraktikkan 

pengetahuan. Pendidikan dan pelatihan mempengaruhi keterampilan seseorang.
14

 

Ada beberapa factor yang mempengaruhi keterampilan diantaranya pengetahuan, 

pengalaman, keinginan/motivasi.  

Pada penelitian ini peneliti mengadakan pelatihan tentang bantuan hidup 

dasar dimana akan digunakan sebagai sarana dalam tolak ukur pengetahuan yang 

dinilai sebelum dan setelah pelatihan. 
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Peneliti menggunakan kuesioner tertutup (Closed-Ended) dan pilihan ganda 

(Multiple-Choice) untuk melakukan penelitian ini. Dalam pertanyaan tertutup, 

responden hanya dapat memilih satu jawaban berdasarkan pendapatnya. Dalam 

pertanyaan pilihan ganda, responden dapat memilih beberapa jawaban 

berdasarkan pendapatnya. selain panduan berupa checklist yang diisi oleh tim 

penilai setelah responden mengikuti ujian keterampilan. 

Responden Tim Korps Relawan (KSR) Universitas Muhammadiyah 

Makassar berjumlah 40 orang, dan diperoleh hasil. Dari 40 responden, 14 laki-laki 

(35 persen) dan 26 perempuan (65 persen). Untuk tingkat pengetahuan sebelum 

mengikuti pelatihan bantuan hidup dasar (BHD), sebanyak 33 responden (82,5 

persen) memiliki pengetahuan baik dan tujuh responden (17,5%) memiliki 

pengetahuan kurang. Sebanyak 40 responden (100 persen) lulus post test tingkat 

pengetahuan setelah mendapat pelatihan bantuan hidup dasar (BHD). Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa Tim KSR Universitas Muhammadiyah Makassar 

rata-rata memperoleh pengetahuan baik sebelum maupun sesudah mendapatkan 

pelatihan Basic Life Assistance (BHD). 

Berdasarkan temuan, jelas bahwa pengetahuan tim KSR Universitas 

Muhammadiyah Makassar dipengaruhi oleh pelatihan Basic Life Assistance 

(BHD). Hal ini ditunjukkan oleh uji statistik uji Wilcoxon, yang menghasilkan 

nilai p 0,000 (p 0,05), dalam penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol 

(Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima yaitu pengetahuan tim KSR 

Universitas Muhammadiyah Makassar dipengaruhi oleh pelatihan BHD. 
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Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, yang 

menunjukkan bahwa mayoritas responden melihat peningkatan skor pengetahuan 

mereka pada post-test. Fakta bahwa skor pada pre-test dan post-test berbeda 

secara signifikan menunjukkan bahwa pemberian pelatihan bantuan hidup dasar 

(BHD) telah berhasil mengubah pengetahuan.
15 

Adapun dibawah ini beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadits yang berkaitan 

dengan penelitian : 

1. Qur’an Surah Muhammad : 7 

 

yā ayyuhallażīna āmanū yanṣurkum wa yuṡabbit aqdāmakum in tanṣurullāha  

Terjemahan : ―Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong 

(agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan 

kedudukanmu.‖
18 

2. Qur’an Surah Al-Maidah : 2 

 

wa ta'āwanụ 'alal-birri wat-taqwā wa lā ta'āwanụ 'alal-iṡmi wal-'udwāni 

wattaqullāh, innallāha syadīdul-'iqāb 
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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.‖
18 

3. Qur’an Surah Al-Imran : 160 

 

iy yanṣurkumullāhu fa lā gāliba lakum, wa iy yakhżulkum fa man żallażī 

yanṣurukum mim ba'dih, wa 'alallāhi falyatawakkalil-mu`minụn 

Terjemahan : ―Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat 

mengalahkanmu, tetapi jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi 

pertolongan), maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, 

hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.‖
18 

Dari ketiga surah ini maka dapat ditarik kesimpulan nbahwa Allah SWT 

menyuruh kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Kebaikan yang 

dimaksud disini adalah saling tolong menolong antara manusia dengan sesamanya. 

Karena dari ayat diatas Allah SWT akan mempertinggi kedudukan/derajat seorang 

hamba yang menolong hamba lainnya. Dalam hal ini ketika kita membantu 

seseorang yang kesusuhan atau semisal seorang dokter yang menyelamatkan 

nyawa orang lain, maka itu adalah sikap hal tolong menolong yang paling mulia 

yang kita lakukan kepada manusia dan itu yang menjadi pahala buat kita nantinya. 
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Dan janganlah tolong menolong dalam hal keburukan karena niscaya allah swt 

akan menurun kan azabnya kepada orang yang berbuat dzalim terhadap 

sesamanya.  

4. HR. Bukhari 

Abdullah bin Umar r.a. memberikan kabar, bahwa Rasulullah saw. bersabda: ‖ 

Muslim yang satu adalah semua muslim saudara yang lain; oleh karena itu ia 

tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa memperhatikan 

kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya pula. 

Barang siapa membantu jika seorang muslim kesusahan, maka Allah akan 

membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya pada hari kiamat. Dan 

barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya 

pada hari kiamat ‖ . (HR. Bukhari )
19 

Rasulullah mengamati. mengajarkan kita untuk saling membantu. 

Meminta bantuan atau ta'awun merupakan kebutuhan dasar manusia. Sekalipun ia 

adalah orang yang ahli dan berpengetahuan di bidangnya, namun faktanya suatu 

tugas atau hal lain yang memerlukan bantuan pihak lain tidak dapat dilakukan 

sendiri olehnya.. Sama halnya ketika terjadi bencana alam maka dibutuhkan 

keahlian khusus atau tenaga untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena 

musibah. Salah satu instansi yang berperan yaitu BASARNAS. 
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5. Hr. Bukhari dan Muslim 

 

“Barangsiapa melapangkan seorang mukmin dari salah satu kesusahan dunia, 

maka Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Dan 

barangsiapa meringankan penderitan orang lain, maka Allah akan meringankan 

penderitaannya di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa menutupi (cacat) 

seorang Muslim, maka Allah akan menutupi (cacatnya) di dunia dan akhirat. Dan 

Allah akan selalu memberi pertolongan kepada seseorang selama orang tersebut 

suka membantu kawannya.” (Hr. Bukhari dan Muslim)
19 

Sebagaimana seorang mukmin memperlakukan temannya, Allah SWT 

memperlakukan mukmin. Allah juga akan memperlakukannya dengan lembut jika 

dia bertindak dengan lembut. Allah tidak akan baik kepadanya jika itu terjadi. 

Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadits sebelumnya bahwa Allah akan 

meringankan penderitaan orang-orang yang membantu sahabatnya dalam 

mengatasi tantangan hidup di hari kiamat. Allah akan memudahkan urusannya di 

dunia ini dengan memberinya kekayaan sehingga dia sendiri tidak terlilit hutang 

atau dengan meringankan penderitaannya bagi orang yang memaafkan hutang 

temannya, baik dengan memberi mereka hadiah, bersedekah, atau menangguhkan 

mereka sampai dia bisa membayar mereka. 
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Jika kekurangan seorang saudara, baik harta maupun kehormatan, 

dirahasiakan, Allah akan menyembunyikannya baik di dunia maupun di akhirat. 

Allah akan membantu seorang mukmin dalam memenuhi kebutuhannya dan 

mencapai keinginan hatinya selama dia mau membantu temannya. 

6. HR Bukhari dan Muslim 

 

Ia berkata, ―Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik ra, dan Rasulullah SAW.‖ 

Menurut HR Bukhari dan Muslim, ―tidak sempurna iman seseorang di antara 

kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya segala sesuatu yang ia cintai untuk 

dirinya sendiri berupa kebaikan.‖
20 

Hadits ini menegaskan bahwa salah satu sifat seorang mukmin adalah 

ketika kita mencintai keluarga kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagai tanda kasih kita kepada rekan seiman, kita 

diperintahkan untuk saling membantu dengan cara yang baik.

 

Arab-Latin: Qālụ sub-ḥānaka lā 'ilma lanā illā mā 'allamtanā, innaka antal-'alīmul-

ḥakīmTerjemah Arti: Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang 

kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; 
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sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. Al-

Baqarah Ayat 32).  

Salah satu pelajaran yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah bahwa 

semua ilmu yang dimiliki makhluk hidup di bumi dan di langit, termasuk ilmu 

manusia, adalah ajaran dari Allah. Selain itu dikatakan bahwa tidak seorang pun 

berpendidikan kecuali wawasannya berasal dari ALLAH SWT. Kitalah yang 

berusaha menimba ilmu dengan rajin belajar, mengikuti pelatihan, ceramah, 

membaca buku, dan lain-lain. Meskipun pengetahuan tidak serta merta datang 

kepada kita dengan segera, 

Seperti halnya pada penelitian ini, salah satu bentuk ikhtiar dalam 

menuntut ilmu adalah mengikuti pelatihan bantuan hidup dasar dimana 

didapatkan bahwa responden yang mengikuti pelatihan tersebut mengalami 

peningkatan yang signifikan terhadap tingkat pengetahuan dalam bidang Bantuan 

Hidup Dasar (BHD).  
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

Kesimpulan berikut dapat ditarik berdasarkan temuan penelitian yang telah 

dilakukan mengenai Pengaruh Basic Life Support  (BHD) terhadap Pengetahuan 

Tim KSR Universitas Muhammadiyah Makassar dan pembahasan yang 

berlangsung pada bab yang datang sebelumnya: 

a) Pengetahuan Tim KSR dipengaruhi oleh Basic Life Support Training (BHD) di 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

b) Sebanyak 40 mahasiswa praklinis Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar disurvei, dan hasilnya menunjukkan bahwa sebelum 

mendapatkan pelatihan bantuan hidup dasar (BHD), 82,5% responden 

memiliki pengetahuan baik, dan 17,5% memiliki pengetahuan buruk. 

c) Setelah mendapatkan pelatihan bantuan hidup dasar (BHD), diketahui bahwa 

seluruh 40 mahasiswa praklinik Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar memiliki pengetahuan yang baik. 

B. Saran 

Bantuan hidup dasar perlu dulakukan evaluasi secara berkala, dapat 

dilakukan kajian untuk pembaruan dalam sosialisasi lagi terhadap mahasiswa.   
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KUESIONER PENELITIAN 

PENGETAHUAN TENTANG PELATIHAN BANTUAN HIDUP DASAR 

Jawablah dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang menurut 

anda sesuai. 

1. Bantuan Hidup Dasar (BHD) atau dalam bahasa Inggris disebut Basic Life 

     Support (BLS) merupakan pengertian dari: 

            a. Pertolongan pertama yang dilakukan pada seseorang yang mengalami 

                henti jantung 

            b. Tindakan yang dilakukan pada seseorang yang mengalami patah tulang 

            c. Tindakan yang dilakukan pada seseorang yang mengalami nyeri 

       2.  Bantuan Hidup Dasar (BHD) dapat dilakukan oleh: 

            a. Kalangan medis seperti dokter dan perawat saja 

            b. Siapa saja baik dari bidang medis maupun masyarakat yang mampu 

                melakukannya 

            c. Masyarakat saja 

       3.  Seseorang diberikan Bantuan Hidup Dasar (BHD) apabila 

            a. Henti jantung dan atau henti nafas 

            b. Luka 

            c. Patah tulang 

       4.  Tindakan Bantuan Hidup Dasar (BHD) terdiri dari: 

            a. Pembebasan jalan nafas dan memberi bantuan nafas 

            b. Pembebasan jalan nafas dan sirkulasi 

            c. Pembebasan jalan nafas, memberikan bantuan nafas, dan pijat jantung 
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       5.  Dalam Bantuan Hidup Dasar (BHD) dikenal istilah CAB yang merupakan 

            singkatan dari: 

            a. Calm, Airway, and Breathing 

            b. Circulation, Airway, and Breathing 

            c. Circulation, Airway, and Blood 

       6.  Saat menemukan korban yang tidak sadar, hal yang pertama kali kita 

            lakukan adalah 

            a. Cek kesadaran dengan menepuk pundak korban sambil memanggil 

                ―Pak! Pak!‖ atau ―Ibu! Ibu!‖ 

            b. Membebaskan jalan nafas 

            c. Memberi nafas buatan 

       7.   Apabila korban tidak sadar yang perlu dilakukan selanjutnya adalah 

             a. Memberikan jalan nafas 

             b. Cek nadi korban 

             c. Meminta bantuan atau hubungi nomor darurat (ambulans atau rumah 

                 sakit terdekat) 

       8.  Lokasi yang tepat untuk melakukan pijat jantung adalah 

            a. Di tengah perut 

            b. Di tengah tulang dada 

            c. Diantara perut dan dada 

       9.  Tindakan pijat jantung dilakukan pada : 

            a. Alas yang keras dan datar 

            b. Alas yang keras dan tidak datar 
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            c. Alas yang lunak dan datar 

     10.  Pijat jantung dan pemberian nafas buatan dilakukan dengan perbandingan 

            a. 30 : 2 (30 kali pijat jantung : 2 kali nafas buatan) 

            b. 30 : 1 (30 kali pijat jantung : 1 kali nafas buatan) 

            c. 15 : 2 (15 kali pijat jantung : 2 kali nafas buatan) 

      11.  Pijat jantung dilakukan dengan frekuensi / kecepatan 

             a. 50x permenit 

             b. 80x permenit 

             c. 100x permenit 

      12.  Dalam pelaksanaan pijat jantung minimal kedalaman pijat jantung adalah 

             a. 3 cm 

             b. 5 cm 

             c. 7 cm 

      13.  Pembebasan jalan nafas dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : 

             a. Menekan dahi kebelakang, mengangkat dagu, dan mendorong rahang 

                 atas 

             b. Mengangkat dagu dan mendorong rahang 

             c. Mengangkat dagu saja 

      14.  Menilai pernafasan dapat dilakukan dengan cara : 

             a. Melihat gerakan dada, mendengar suara nafas, dan merasakan 

hembusan 

                 nafas 

             b. Melihat gerakan dada saja 
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             c. Mendengar suara nafas saja 

      15.  Bantuan pernafasan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : 

             a. Mulut ke mulut saja 

             b. Mulut ke hidung saja 

             c. Dari mulut ke mulut dan mulut ke hidung 

      16.  Pemeriksaan nadi dilakukan setiap ... siklus pijat jantung dan pemberian 

             nafas buatan 

             a. 3 siklus 

             b. 2 siklus 

             c. 5 siklus 

     17.  Setelah melakukan tindakan Bantuan Hidup Dasar (BHD) dan korban 

telah 

            sadar, yang kita lakukan pada korban adalah posisi pemulihan dengan 

cara: 

            a. Dengan membantu korban duduk 

            b. Membantu korban berdiri 

            c. Membantu korban tidur dengan posisi miring 

     18.  Tindakan pijat jantung dapat dihentikan apabila: 

            a. Penolong dalam keadaan letih atau bantuan medis telah datang atau 

                korban kembali pulih 

            b. Penolong tidak mau lagi melakukan pijat jantung 

            c. Penolong merasa tidak berhak melakukan pijat jantung 
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