
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kecelakaan lalu lintas saat ini bukan hal yang jarang kita jumpai. 

Banyaknya jumlah kendaraan bermotor dengan ruas jalan yang kurang 

memadai untuk volume kendaraan yang besar adalah fenomena yang menjadi 

salah satu pemicu terjadinya banyak kecelakaan lalu lintas di banyak kota 

(Kasatlantas Kartasura, Wawancara Pribadi). 

Fenomena kecelakaan lalu lintas seperti ini belum mendapatkan 

perhatian masyarakat sebagai penyebab kematian yang cukup besar. Padahal, 

setiap tahunnya di seluruh dunia terdapat sekitar 1,2 juta orang meninggal 

akibat kecelakaan lalu lintas dan 50 juta lainnya mengalami luka-luka. 

Menurut World Health Organisation (WHO), setiap hari setidaknya 3.000 

orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah itu setidaknya 85% 

terjadi di negara-negara dengan pendapatan rendah dan sedang. Kecelakaan 

lalu lintas  telah menjadi penyebab 90% cacat seumur hidup (disability 

adjusted life years). Di kawasan Asia Tenggara, lanjut World Health 

Organisation (WHO), setiap jam terdapat 34 orang meninggal karena 

kecelakaan di jalan raya. Tahun 2001 ada 354.000 orang meninggal karena 

kecelakaan di jalan dan sekitar 6,2 juta orang dirawat di rumah sakit. 

(Qualiyah, 2006). 



Di Indonesia pada tahun 2008 diperkirakan terdapat sebanyak 36.000 

orang meninggal akibat kecelakaan di jalan raya, 19.000 orang diantaranya 

melibatkan pengendara sepeda motor. Itu berarti setiap tahun kurang lebih ada 

sekitar 52 orang yang meninggal dalam kecelakaan yang melibatkan sepeda 

motor. Angka itu menunjukkan peningkatan sebesar 73,30% dari pada angka 

satu tahun yang lalu. Sementara di tahun 2009 terjadi penurunan korban 

kecelakaan lalu lintas mencapai jumlah 16.540 jiwa. Dengan kata lain, setiap 

hari minimal 40 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas (Kasatlantas 

Kartasura). 

Data dari wilayah Polwil Surakarta kasus kecelakaan lalu lintas 

(lakalantas) pada periode Januari-Maret 2010 tercatat ada 42 orang meninggal 

dunia akibat kecelakaan lalu-lintas di jalan raya. Angka ini lebih tinggi dari 

pada triwulan sebelumnya. Pada  peristiwa lakalantas pada Oktober hingga 

Desember 2009, tercatat hanya 34 orang meninggal dunia. Berdasar data yang 

diperoleh dari Subbag Lantas Polwil Surakarta, korban kecelakaan yang 

meninggal pada 2010 sebagian besar berstatus pelajar dan swasta. (Suhirman, 

2010). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Kartasura pada tahun 

2010 kecelakaan pada satu semester pertama sudah mencapai 19.000 kasus, 

sedangkan pada periode yang sama tahun lalu berjumlah 18.800 kasus. Terjadi 

kenaikan 200 kasus, 30% di antaranya berasal dari kasus sepeda motor. 

Kartasura terdapat beberapa titik lokasi kawasan rawan lakalantas di wilayah 

Kartasura. Salah satu titik rawan kecelakaan adalah jalan Solo-Jogjakarta. 



Jalan Solo-Jogjakarta adalah jalan utama yang menghubungkan kota Solo-

Jogjakarta. Dengan kondisi jalan yang cukup lebar, terdapat satu jalur dengan 

volume kendaraan yang cukup tinggi dan bergelombang sehingga sering 

terjadi kecelakaan lalu lintas dan patut diwaspadai oleh para pengguna 

jalan.(Kapolsek Kartasura). 

SMA Negeri 1 Kartasura adalah sekolah yang mempunyai visi dan 

misi untuk "Mewujudkan sekolah yang unggul dalam bidang imtaq dan iptek". 

Dilihat dari lokasinya sekolahan ini jauh dari sumber informasi yang 

mendukung seperti internet dan toko buku. Perpustakaan belum menyediakan 

buku-buku tentang pertolongan pertama khususnya pada kecelakaan lalu lintas 

yang memungkinkan para siswa mengalami kesulitan memperoleh informasi. 

Salah satu ekstrakulikuler di SMA Negeri 1 Kartasura adalah Palang 

Merah Remaja (PMR) yang merupakan organisasi sosial kemanusiaan yang 

berada di bawah naungan Palang Merah Indonesia. Kegiatan dari PMR adalah 

membantu pelaksanaan upacara bendera, bakti sosial, penanganan UKS dan 

lain sebagainya. Dalam kegiatan Palang Merah Remaja (PMR) di sekolahan 

sudah pernah mendapat pengetahuan tentang pertolongan pertama, akan tetapi 

Palang Merah Remaja di SMA Negeri 1 Kartasura belum pernah mendapatkan 

pengetahuan tentang pertolongan pertama khususnya pada kecelakaan 

lalulintas. 

Siswa dan siswi kelas XI  SMA Negeri 1 Kartasura adalah seorang 

remaja berusia antara 15-17 tahun, dimana usia tersebut adalah usia produktif 

yang merupakan asset bangsa dikemudian hari. Sehingga mereka perlu 



memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi hal-hal yang mungkin akan 

terjadi secara tiba-tiba, seperti melakukan pertolongan pertama pada 

kecelakaan di lalu lintas. 

Hasil survey pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tahun 

2010, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 

Kartasura, didapatkan hasil bahwa terdapat sekitar 1000 siswa-siswi yang 

bersekolah di SMA Negeri 1 Kartasura. Hasil wawancara dengan beberapa 

murid dan warga sekitar, kejadian kecelakaan lalulintas di area depan 

sekolahan dalam kurun waktu sebulan tercatat ada 3-4 kejadian kecelakaan 

lalulintas. Korban kecelakaan yang terjadi diperkirakan kurang lebih 3%-4% 

orang yang meninggal akibat kecelakaan dan korban yang lain hanya 

menderita luka-luka. 

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 (Kartono, 2005). 

Pendidikan kesehatan adalah sejumlah pengalaman yang 

berpengaruh secara menguntungkan terhadap kebiasaan, sikap dan 

pengetahuan yang ada hubungannya dengan kesehatan perseorangan, 

masyarakat dan bangsa, kesemuanya ini dipersiapkan dalam rangka 



mempermudah diterimanya secara sukarela perilaku yang akan meningkatkan 

atau memelihara kesehatan. (Wood dalam Machfoed dan Suryani , 2006). 

Pendidikan kesehatan merupakan salah satu metode untuk 

memberikan pengetahuan kepada siswa tentang pertolongan pertama pada 

kecelakaan di lalulintas, sehingga nantinya siswa dapat mengetahui dan 

bersikap untuk mememberikan pertolongan pertama pada kecelakaan di 

lalulintas. Meskipun sudah pernah ada lembaga atau instansi yang telah 

memberikan pendidikan kesehatan tentang pertolongan pertama, akan tetapi 

SMA Negeri 1 Kartasura belum pernah mendapatkan pendidikan kesehatan 

tentang pertolongan pertama khususnya pada kecelakaan lalulintas. Dengan  

terbukti semakin meningkatnya penyalahgunaan para pengendara motor dari 

tahun ke tahun. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian 

untuk mengetahui “Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Tingkat 

Pengetahuan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa 

SMA Negeri 1 Kartasura”.   

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dan alasan pemilihan judul, maka dapat 

diambil perumusan masalah yaitu “Apakah ada pengaruh pendidikan 

kesehatan dengan tingkat pengetahuan pertolongan pertama pada kecelakaan 

lalu lintas pada siswa di SMA Negeri 1 Kartasura?”. 

 



C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap tingkat pengetahuan pertolongan pertama  pada kecelakaan 

lalulintas pada kelompok eksperiment dan kelompok kontrol pada siswa 

SMA Negeri 1 Kartasura. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengetahuan kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol sebelum diberi pendidikan kesehatan  tentang pertolongan 

pertama pada kecelakaan lalulintas pada siswa SMA Negeri 1 

Kartasura. 

b. Untuk mengetahui pengetahuan kelompok eksperimen sesudah diberi 

pendidikan kesehatan dan kelompok kontrol yang tidak diberi 

pendidikan kesehatan tentang pertolongan pertama  pada kecelakaan 

lalulintas pada siswa SMA Negeri 1 Kartasura. 

c. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

pengetahuan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol di 

SMA Negeri 1 Kartasura. 

d. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

tingkat pengetahuan pertolongan pertama pada kecelakaan pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada siswa SMA Negeri 

1 Kartasura.  

 



D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi SMA Negeri 1 Kartasura 

Memberikan masukan untuk melakukan penyuluhan tentang 

kecelakaan lalu lintas agar dapat mengambil langkah-langkah yang 

terbaik bagi masyarakat dan selanjutnya diharapkan tingkat kecelakaan 

lalu lintas  dapat diminimalkan. 

2. Bagi Kepolisian dan Masyarakat 

Sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian serta peran aktif 

masyarakat akan keselamatan pengguna jalan raya dan membantu 

menyalurkan pengetahuan kesehatan dan keterampilan 

kegawatdaruratan dalam kecelakaan lalu lintas. 

3. Bagi institusi pendidikan 

Sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. 

4. Bagi peneliti 

a. Memberikan pengalaman nyata dalam melaksanakan penelitian 

sederhana secara ilmiah dalam rangka mengembangkan diri dalam 

melaksanakan fungsi perawat sebagai peneliti. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman bagi peneliti sendiri mengenai pengetahuan tentang 

pertolongan pertama pada kecelakaan. 

 

 

 



E. Keaslian Penelitian 

1. Latifatul, (2006) meneliti tentang Hubungan Pengetahuan Keselamatan 

Kerja dengan Pelaksanaan Pencegahan Kerja pada Karyawan bagian 

spinning di PT. Primatexco Indonesia Batang. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian korelasional dengan metode survey dan pendekatan 

crossectional. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara 

pengetahuan Keselamatan kerja dengan pelaksanaan pencegahan 

kecelakaan kerja diperoleh, diperoleh P sebesar 0,001. Tampak bahwa 

nilai p= 0,001< 0,05 sehingga Ha diterima yang menyatakan bahwa ada 

hubungan antara pengetahuan keselamatan kerja dengan pelaksanaan 

pencegahan kecelakaan kerja pada karyawan. Sedangkan koefisien 

kontingensi sebesar 0,426 maka dapat diketahui bahwa hubungan antara 

pengetahuan keselamatan kerja dan pelaksanaan pencegahan kecelakaan 

kerja adalah cukup kuat. 

Perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu 

metode penelitiannya, pada penelitian di atas menggunakan metode Survey 

dan pendekatan Crossectional. Sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan metode Quasi Eksperiment dengan rancangan penelitian 

Pretest and Postest Control Group Design . 

2. Wahyuni (2008) meneliti tentang Pengaruh Pendidikan Kesehatan 

Terhadap Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Pneumonia Pada Balita dan 

Pencegahannya Di Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten 

Sukoharjo. Penelitian ini mnggunakan metode Quasi Experimental dengan 



rancangan penelitian non equivalent control group with pritest and 

posttest design. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan 

signifikan hasil posttest, tingkat pengetahuan pada kelompok perlakuan 

dengan kelompok control tentang pneumonia. Pada balita dan 

pencegahannya ditunjukkan dengan uji t-independent nilai t=0,769 dan 

nilai p=0,444 berarti Ho diterima dan Ha ditolak. 

Perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu pada 

desain penelitiannya, pada penelitian di atas perlakuan diberikan pada 

kelompok eksperimen dengan metode ceramah dan penayangan VCD dan 

kelompok kontrol dengan metode ceramah, sedangkan pada penelitian ini 

perlakuan hanya diberikan pada kelompok eksperimen dengan metode 

ceramah dan diskusi dengan media leafleat dan SAP. 

 


