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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Toddler ialah anak yang usianya 12-36 bulan atau 1-3 tahun 

(Hockenberry & Wilson, 2015). Usia tersebut merupakan masa anak 

mengeksplorasi lingkungan yang intensif karena anak berusaha untuk 

mencari tahu bagaimana sesuatu dapat terjadi (Potter & Perry, 2009). Anak 

toddler yang belajar berjalan tidak merasa takut dan mempunyai banyak 

rasa ingin tahu namun sering berada di dalam ruangan sehingga anak 

tersebut mudah terjatuh, mengalami luka bakar, dan keracunan akibat 

ulahnya sendiri. Oleh karena itu anak toddler berisiko tinggi mengalami 

kecelakaan. Kecelakaan pada anak usia toddler sering kali mengakibatkan 

kondisi yang fatal pada anak yaitu kematian. Kondisi yang dimaksud 

diantaranya tertabrak mobil, tenggelam, keracunan, jatuh dan luka bakar 

(Supartini, 2012) 

 Cedera adalah penyebab salah satu penyebab yang paling penting dari 

morbiditas dan mortalitas pediatri yang dapat dicegah (Marcdante & 

Kliegman, 2013). World Health Organization (WHO) dalam Indarwati dan 

Ratna Dewi menyebutkan bahwa tidak kurang dari 875.000 anak dibawah 

18 tahun di seluruh dunia meninggal per tahun karena cedera, baik cedera 

yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Menurut perkiraan World 

Health Organization cedera mengakibatkan 5,8 juta kematian di seluruh 

dunia, dengan lebih dari 3 juta 
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kematian diantaranya terjadi di negara-negara berkembang. Salah satunya 

Indonesia, dalam Riset Kesehatan Dasar (2013) jumlah orang yang 

mengalami cedera sebanyak 84.774 orang dari jumlah 1.027.758 responden, 

penyebab cedera yang frekuensinya sering muncul di Indonesia pada umur 

1-4 tahun yaitu jatuh 79,4 %, kecelakaan sepeda motor  6,5 %, transportasi 

darat lainnya 5,4 %, terluka karena benda tumpul/tajam sebanyak 4,2 %, 

kejatuhan 2,3 % terbakar 1,5 %, dan gigitan hewan 0,3 % (Kementrian 

Kesehatan RI, 2013). Berdasarkan penelitian Kuschitawati (2007) di kota 

Yogyakarta menyebutkan bahwa faktor lingkungan rumah tempat tinggal 

anak yang tidak aman merupakan faktor yang paling berperan dalam 

kejadian cedera pada anak- anak dan disusul oleh faktor pengawasaan orang 

tua yang masih rendah.  

  Pada awal usia 1 sampai dengan 3 tahun (masa toddler), bahaya 

cedera dapat dipengaruhi oleh tiga faktor. Adapun faktor yang 

mempengaruhi kejadian cedera adalah faktor penjamu (host) yaitu orang tua 

dan anak, faktor penyebab cedera (agent), dan faktor lingkungan (Muscary, 

2008).  

 Pengetahuan mengenai pertumbuhan dan perkembangan toddler perlu 

disertakan dengan pemahaman tentang pentingnya pencegahan terhadap 

bahaya yang dapat terjadi pada anak toddler. Sedangkan sikap orang tua 

yang terlalu membiarkan anaknya akan berdampak pada keamanan dan 

keselamatan hidup anak tersebut. Tindakan pencegahan berupa pengawasan 

dapat dilakukan oleh orang tua, karena dalam beraktivitas anak tidak 
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memperhatikan bahaya yang mungkin akan terjadi (Potter & Perry, 2009). 

Orang tua yang memiliki pengetahuan tentang pencegahan terhadap bahaya 

akan menilai atau bersikap dan berperilaku terhadap pengetahuan tersebut 

(Notoatmodjo,  2007).  

 Peneliti akan melakukan penelitian di desa Gonilan karena peneliti 

melakukan studi pendahuluan di posyandu desa Gonilan dan diketahui 

banyak anak toddler yang mengalami kecelakaan seperti tertusuk jarum, 

jatuh, tersedak, dan mengalami luka bakar.  Berdasarkan studi pendahuluan 

pada tanggal 23 desember 2016, melalui observasi dan  wawancara yang 

dilakukan di desa gonilan terhadap 5 ibu yang memiliki anak usia toddler, 

didapatkan hasil 5 orang ibu mengatakan anaknya pernah mengalami 

kecelakaan seperti jatuh, tersedak, terpeleset, terjepit pintu, dan tertusuk 

jarum. Sedangkan saat ditanya tentang upaya untuk mencegah terjadinya 

cedera 2 orang ibu mengetahui cara mencegah terjadinya cedera dan 3 orang 

ibu tidak mengetahui cara mencegah terjadinya cedera. Oleh karena itu 

peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengetahuan orang tua tentang 

pencegahan kecelakaan dan kejadian kecelakaan yang terjadi pada anak 

toodler. 

 Terkait dengan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian berjudul “Hubungan Antara Pengetahuan Orang Tua Tentang 

pencegahan kecelakaan Dengan Kejadian Kecelakaan Pada Anak Toddler 

Di Desa Gonilan “ 
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B. Rumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara pengetahuan orang tua 

tentang pencegahan kecelakaan dengan kejadian kecelakaan pada anak 

toddler di desa Gonilan” 

C. Tujuan  

1. Tujuan  umum 

Mengetahui hubungan antara pengetahuan orang tua tentang pencegahan 

kecelakaan dengan kejadian kecelakaan pada anak toddler di desa 

Gonilan 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui pengetahuan orang tua tentang pencegahan 

kecelakaan di desa Gonilan  

b. Untuk mengetahui kejadian cedera pada anak usia toddler di desa 

Gonilan 

c. Untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan orang tua tentang 

pencegahan kecelakaan dengan kejadian kecelakaan  pada anak 

toddler di desa Gonilan 

D. Manfaat penelitian  

1. Bagi orang tua  

Untuk menambah pengetahuan secara langsung mengenai pencegahan 

kecelakaan, sehingga bisa mengurangi kecelakaan pada anak toddler 
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2. Bagi peneliti 

Sebagai bekal dalam menambah pengetahuan mengenai pencegahan 

kecelakaan pada anak toddler 

3. Bagi institusi  

Menambah kajian baru dalam hal pencegahan kecelakaan terhadap 

kejadian kecelakaan pada anak toddler dan sebagai informasi dasar 

dalam melakukan pelayanan  

E. Keaslian penelitian 

1. Karuni (2011) meneliti tentang Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang 

Risiko Kecelakaan Dengan Pencegahan Kecelakaan Pada Anak Toddler 

Di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Combongan Sukoharjo. 

Menggunakan desain penelitian deskriptif cross sectional. Analisa data 

menggunakan uji Rank Spearman.  

  Hasil penelitian mengenai pengetahuan menunjukan 16 responden 

(25,8%) kategori kurang, 32 (51,6%) kategori cukup, dan 14 responden 

(22,6%) kategori baik. Hasil penelitian mengenai pencegahan 

kecelakaan pada anak toddler  adalah 19 responden (30,6%) dengan 

kategori kurang, 26 responden (41,9%) dengan kategori cukup, dan 17 

responden (27,45%) dengan kategori baik. Hasil uji hipotesis 

menunjukkan nilai korelasi Rank Spearman sebesar r = 0,606 p= 0,001, 

yang artinya ada hubungan pengetahuan ibu tentang risiko kecelakaan 

dengan pencegahan kecelakaan pada anak toddler di posyandu wilayah 

kerja puskesmas Combongan Sukoharjo. 
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  Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

yaitu variabel pengetahuan ibu tentang resiko keccelakaan. Sedangkan 

persamaannya adalah sama meneliti tentang pencegahan kecelakaan dan 

menggunakan desain penelitian cross secsional. 

2. Widyaningsih (2014) meneliti tentang Hubungan Perilaku Ibu Dalam 

Pencegahan Cedera Dengan Kejadian Cedera Balita Di Serangan 

Yogyakarta.  Menggunakan metode korelasi dengan pendekatan waktu  

cross sectional. 

 Hasil penelitian yaitu perilaku pencegahan cedera yang sebagian 

besar dalam kategori baik dan jarang yaitu sebanyak 25 anak (53,2 %) 

dan 5 anak (10,6) yang sering mengalami cedera. Sedangkan perilaku 

pencegahan cedera oleh ibu dalam kategori cukup dan sering yaitu 

sebanyak 11 anak (23,4%) dan hanya 4 anak (8,5%) yang jarang 

mengalami cedera dan prilaku pencegahan yang kurang dan sering  

sebanyak 2 anak (4,2%). Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan uji statistic non parametric teknik bivariat dengan 

Kendall tau. Hasil uji Kendall tau menunjukkan nilai p 0,000 (p < 0,05). 

Sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Persamaan dengan penelitian 

terdahulu adalah variabel yang diteliti tentang pencegahan cedera dan 

kejadian cedera, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yaitu penelitian dulu meneliti tentang perilaku ibu 

sedangkan peneliti sekarang meneliti pengetahuan, sasarannya pada ibu 
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yang memiliki anak balita sedangkan peneliti sekarang ibu yang 

memiliki anak toddler, untuk analisa data mengunakan kendall tau.  


