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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keadaan kegawatdaruratan merupakan keadaan yang tidak dapat 

diperkirakan kejadianya dan sangat mendesak sampai mengancam nyawa 

sehingga diperlukan penanganan atau pertolongan yang cepat dan tepat. Kasus 

kegawatdaruratan yang tidak mendapat penanganan dengan segera akan 

mengakibatkan kerusakan pada sistem saraf pusat, kardiovaskuler dan 

pernapasan yang bersifat permanen yang berakibat pada kecatatan bahkan 

kematian (Pigoga, et al ., 2017). Peran dari petugas kesehatan dan peran 

masyarakat sangat diperlukan dalam kasus seperti ini. Pernyataan tersebut 

disebabkan oleh keadaan kegawatdaruratan juga sering terjadi pada daerah yang 

tidak dapat dijangkau oleh petugas kesehatan.  

Salah satu kasus kegawatdaruratan yang dapat mengancam dan 

menyebabkan kematian adalah cardiac arrest atau henti jantung. Henti jantung 

merupakan kondisi jantung tiba tiba berhenti berdetak. Kejadian henti jantung 

dapat terjadi baik di Rumah Sakit atau di luar Rumah Sakit.  Out-of-hospital 

Cardiac Arrest (OHCA) merupakan kejadian henti jantung yang terjadi di luar 

Rumah Sakit (Berdowski et al., 2015). Pertolongan pertama pada pasien dengan 

henti jantung yang terjadi di luar Rumah Sakit tidak dapat terjadi dengan 

maksimal dikarenakan jarak menuju fasilitas kesehatan yang jauh. Angka 

kejadian OHCA di dunia terjadi sebanyak 50 hingga 60 per 100.000 orang per 

tahun (Berdowski et al., 2010).  
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OHCA menjadi fokus permasalahan dunia karena angka kejadiannya 

yang tinggi. Penyakit Jantung Koroner menjadi penyebab kematian tertinggi 

pada semua umur setelah stroke, yakni sebesar 12,9%(Kementrian Kesehatan 

RI, 2017). Menurut kementrian Kesehatan RI, (2017) berdasarkan data dari 

World Health Organization (WHO) tahun 2012 juga  menunjukkan 17,5 juta 

orang di dunia meninggal akibat penyakit kardiovaskuler atau 31% dari 56,5 juta 

kematian di seluruh dunia. Lebih dari 3/4 kematian akibat penyakit 

kardiovaskuler terjadi di negara berkembang yang berpenghasilan rendah 

sampai sedang. 

Berdasarkan data Riskesdas, (2018) Kalimantan Utara menduduki angka 

tertinggi prevelensi penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter pada 

penduduk semua umur di Indonesia yaitu (2,2%), sedangkan provinsi Bali 

termasuk dalam urutan ke 8 dengan angka (1,3%) prevelensi penyakit jantung. 

Berdasarkan data tersebut berarti masih tingginya angka penyakit jantung di 

Bali. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pola hidup sehat dan 

tidak adanya pemaparan tentang pertolongan pertama pada kasus henti jantung 

dapat menyebabkan kematian pada penderita.  

Cardiac arrest jika tidak ditangani dengan cepat, tepat dan cermat dapat 

mengakibatkan kehilangan nyawa atau kematian. Kematian terjadi karena 

terlambatnya penanganan oleh petugas kesehatan pada fase gawatdarurat (gold 

period). Pada saat jantung berhenti berdetak menandakan bahwa tidak adanya 

aliran darah yang artinya tidak adanya aliran oksigen ke seluruh tubuh. Sehingga 

dari proses tersebut menyebabkan kerusakan pada otak.  
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Pertolongan pertama secara tepat dan cepat merupakan salah satu 

indikator untuk meningkatkan harapan hidup pada pasien dengan henti jantung. 

Pertolongan pertama adalah suatu perawatan yang diberikan sementara 

menunggu bantuan datang atau sebelum dibawa ke Rumah Sakit atau 

Puskesmas. Pertolongan pertama dimaksudkan untuk menentramkan dan 

menyenangkan penderita sebelum ditangani oleh tenaga yang lebih ahli dengan 

sarana yang lebih memadai. Diharapkan dengan keadaan yang lebih tenang 

dapat mengurangi rasa sakit penderita (Sumardino, 2014) 

Masyarakat awam terkadang tidak mau untuk memberikan pertolongan 

pertama pada kasus dengan henti jantung. Mereka merasa tidak siap dan tidak 

mengetahui. Selain itu terlambat dalam menghubungi fasilitas kesehatan juga 

menjadi pemicu kegagalan pertolongan pertama pada kasus henti jantung. Setiap 

individu dapat melakukan pertolongan pertama jika diberdayakan melalui 

kegiatan pelatihan.  

Pertolongan pertama pada pasien dengan henti jantung dengan 

melakukan resusitasi jantung paru (RJP). Menurut  Travers(2010)Cardio 

pulmonary resuscitation (CPR) atau resusitasi jantung paru adalah serangkaian 

tindakan penyelamatan jiwa yang meningkatkan kemungkinan bertahan hidup 

setelah henti jantung. Pendekatan optimal terhadap RJP dapat bervariasi, 

tergantung pada penyelamat, korban, dan sumber daya yang tersedia dapat 

menjadi tantangan mendasar untuk mencapai keadaan yang kembali normal dan 

melakukan RJP yang efektif. RJP dapat menjaga agar aliran darah tetap aktif 

bahkan memperluas kesempatan untuk keberhasilan resusitasi begitu staf medis 
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yang terlatih tiba di lokasi. Masyarakat atau orang awam perlu melakukan 

pelatihan tentang RJP.  

Bidang pariwisata terus berkembang tiap tahunnya menjadikan 

bertambahnya minat masyarakat untuk bergabung di bidang pariwisata. 

Pernyataan ini sesuai dengan data dari Kementerian Pariwisata, (2016) terjadi 

pertambahan jumlah wisatawan nasional sebanyak 1,97% dengan jumlah 

wisatawan pertahunnya 6.667.918. Menurut data Disparda Provinsi Bali, (2019) 

pariwisata di Bali selama bulan September 2019 terdapat 4.652.636 kunjungan 

wisatawan. Berdasarkan data ini tidak menutup kemungkinan dapat juga terjadi 

keadaan gawatdarurat henti jantung sehingga diperlukan pelatihan khusus bagi 

pelaku wisata untuk menangani masalah ini.  

Siswa SMK yang tidak berasal dari bidang kesehatan perlu diberikan 

pemaparan tentang pertolongan pertama pada kasus henti jantung karena dapat 

menjadi keterampilan tambahan bagi mereka. SMK Pariwisata merupakan 

sekolah yang menghasilkan tenaga di bidang pariwisata. Penyuluhan tentang 

pertolongan pertama pada pasien henti jantung seharusnya diberikan sejak awal 

karena masih dalam proses belajar dan lebih mudah untuk mengingat materi 

yang diberikan.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, pemberian 

pelatihan resusitasi jantung paru dapat meningkatkan kesiapan siswa dalam 

melakukan pertolongan pertama pada henti jantung, hal tersebut dibuktikan 

melalui studi dan penelitian.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut “Apakah ada Pengaruh Pelatihan Resusitasi Jantung Paru 

Dengan Metode Simulasi Terhadap Kesiapan Siswa Dalam Melakukan 

Pertolongan Pertama Pada Kasus Henti Jantung?” . 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan umum 

Literature review ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pelatihan 

Resusitasi Jantung Paru Dengan Metode Simulasi Terhadap Kesiapan Siswa 

Dalam Melakukan Pertolongan Pertama Pada Kasus Henti Jantung. 

2. Tujuan khusus 

Secara khusus tujuan literature ini adalah untuk  

a. Mengidentifikasi metode yang paling efektif sebelum dan sesudah pelatihan RJP 

b. Mengidentifikasi kesiapan menolong korban henti jantung sebelum dan sesudah 

pelatihan RJP 

c. Mengidentifikasi pengaruh pelatihan resusitasi jantung paru terhadap kesiapan 

menolong korban henti jantung sebelum dan sesudah pelatihan RJP 

D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi ilmiah di bidang 

keperawatan dalam pengembangan ilmu kegawatdaruratan dalam menghadapi 

kasus henti jantung pada siswa  

b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar acuan bagi peneliti 

selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh pelatihan resusitasi 
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jantung dan paru terhadap kesiapan siswa dalam memberikan pertolongan 

pertama pada kasus henti jantung dengan berlandaskan pada kelemahan dari 

penelitian ini dan dapat mengembangkan dengan pelatihan yang lain. 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil literature ini dapat memberikan pertimbangan pada perawat gawat darurat 

maupun mahasiswa lain untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang berfokus meningkatkan kesiapan dalam menghadapi kasus 

henti jantung pada siswa  

b. Hasil literature ini dapat memberikan informasi pada orangtua dan masyarakat 

di daerah wisata dalam rangka meningkatkan kesiapan dalam menghadapi kasus 

henti jantung melalui pelatihan kegawatdaruratan. 

c. Hasil literature ini dapat memberikan informasi kepada Kepala Sekolah 

sehingga kedepannya mampu membuat program dan pelatihan yang bertujuan 

tentang penanganan henti jantung di daerah wisata.  

E. Metode Literature Review 

1. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi dari artikel yang dibahas: 

a. Hasil penelitian / review tentang pelatihan RJP 

b. Hasil penelitian / review tentang kesiapan menolong korban henti jantung 

c. Hasil penelitian / review abstract dan fulltext 

2. Kriteria eksklusi 

Kriteria eksklusi dari artikel yang dibahas: 

a. Hasil penelitian / review tentang pengaruh pelatihan resusitasi jantung paru 

dengan responden kurang dari 30 



7 
 

3. Strategi pencarian 

Dalam literature ini terdapat empat database yang digunakan (PORTAL 

GARUDA, PUBMED, MEDLINE, dan GOOGLE SCHOLAR) yang dicari 

mulai tahun 2010 sampai 2020 berupa hasil penelitian dan review yang 

membahas tentang kesiapan menolong korban henti jantung sebelum dan 

sesudah diberikan pelatihan resusitasi jantung paru. Kata kunci RJP, pelatihan, 

kesiapan digunakan untuk mencari informasi pada database elektronik. Artikel 

diseleksi berdasarkan judul dan informasi abstrak. Apabila dalam judul dan 

abstrak tidak jelas, maka digunakan naskah lengkap untuk melakukan review.  

 

 


