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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Kegawatdaruratan  merupakan suatu  kejadian  yang  tiba-tiba  menuntut 

tindakan  segera  yang  mungkin  karena epidemi, kejadian  alam,  untuk  

bencana teknologi,  perselisihan  atau  kejadian yang  disebabkan  oleh  

manusia  (WHO, 2012 dalam Putri dkk, 2019). Kondisi  gawat  darurat  dapat 

terjadi akibat dari trauma atau non trauma yang  mengakibatkan  henti  nafas,  

henti jantung,  kerusakan  organ  dan  atau perdarahan. Kegawatdaruratan bisa 

terjadi pada siapa saja  dan  di mana  saja,  biasanya berlangsung  secara  cepat  

dan  tiba-tiba sehingga  tak  seorangpun dapat memprediksikan.  Oleh  sebab  

itu, pelayanan kedaruratan medik yang tepat dan  segera  sangat  dibutuhkan  

agar kondisi  kegawatdaruratan  dapat  diatasi. Dengan  pemahaman  yang  

utuh  tentang konsep dasar gawat darurat, maka angka kematian  dan  

kecacatan  dapat  ditekan serendah mungkin (Sudiharto, 2013 dalam Putri dkk, 

2019).  

 Salah satu tugas petugas kesehatan adalah menangani masalah 

kegawatdaruratan. Walaupun begitu tidak menutup kemungkinan kondisi 

kegawatdaruratan tersebut dapat terjadi di luar rumah sakit atau di daerah yang 

sulit dijangkau oleh petugas kesehatan sehingga peran serta masyarakat 

menjadi hal penting yang dibutuhkan dalam kondisi tersebut yaitu membantu 

korban sebelum ditemukan oleh petugas kesehatan (Sudiharto & Sartono, 

2011 dalam Ngirarung dkk, 2017). Maka dari itu, sudah semestinya 

masyarakat kalangan apapun mampu berperan serta dalam menangani kondisi 
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kegawatdaruratan. Contoh kondisi kegawatdaruratan yang dapat mengancam 

jiwa dan membutuhkan penanganan segera adalah cardiac arrest atau henti 

jantung. Kejadian henti jantung di luar rumah sakit sebagian besar terjadi di 

rumah. Di Amerika dan Kanada kejadian henti jantung sekitar 350.000 orang 

per tahun. Di Indonesia data pasti atau pendokumentasian kejadian henti 

jantung di kehidupan sehari-hari atau di luar rumah sakit belum jelas 

(Thoyyibah, 2014). 

 Menurut World Health Organization (WHO), Cardiovaskuler diseases 

(CVDs) merupakan penyebab nomor satu kematian secara global, disebutkan 

juga lebih banyak orang meninggal setiap tahunnya akibat CVDs 

dibandingkan penyakit lain. Diperkirakan 17,9 juta orang meninggal karena 

CVDs pada tahun 2016, mewakili 31% dari semua kematian global. Dari 

kematian ini, 85% disebabkan oleh serangan jantung dan stroke. CVD sendiri 

merupakan penyebab awal terjadinya cardiac arrest (henti jantung).Cardiac 

arrest merupakan hilangnya fungsi jantung secara tiba-tiba guna 

mempertahankan sirkulasi normal darah yang berfungsi untuk menyuplai 

oksigen ke otak dan organ vital lainnya, yang ditandai dengan tidak ditemukan 

adanya denyut nadi akibat ketidakmapuan jantung untuk dapat berkontraksi 

dengan baik. Kematian pada cardiac arrest terjadi ketika jantung secara tiba-

tiba berhenti bekerja dengan benar(Muthmainnah, 2019).  

 Henti jantung membutuhkan intervensi atau tindakan darurat yang cepat 

dan tepat karena dapat terjadi pada semua kelompok umur. Intervensi 

penyelamatan jiwa sangatlah penting untuk mencegah kematian akibat henti 

jantung (Kose dkk, 2019). Tindakan yang dapat digunakan sebagai intervensi 
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penanganan kegawatdaruratan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dari 

kalangan manapun adalah Basic Life Support (BLS) atau Bantuan Hidup 

Dasar (BHD). Berdasarkan penelitian BLS akan memberikan hasil yang baik 

jika dilakukan dalam waktu 5 menit pertama saat korban mengalami henti 

jantung dan henti nafas. Tindakan bantuan hidup dasar secara definisi 

merupakan layanan yang dilakukan terhadap korban yang mengancam jiwa 

sampai korban tersebut mendapat pelayanan kesehatan yang paripurna 

(Endiyono, 2018).  

 Basic Life Support (BLS) adalah suatu tindakan pada saat pasien 

ditemukan dalam keadaan tiba-tiba tidak bergerak, tidak sadar, atau tidak 

bernafas, maka periksa respon pasien. Bila pasien tidak merespon, aktifkan 

sistem darurat dan lakukan tindakan bantuan hidup dasar (W.Sudoyo dkk., 

2015). Pada kasus henti jantung, bantuan hidup dasar yang dilakukan adalah 

Cardio Pulmonary Resusitation (CPR) atau yang biasa disebut Resusitasi 

Jantung Paru (RJP) yaitu sekumpulan intervensi yang bertujuan untuk 

mengembalikan dan mempertahankan fungsi vital organ pada korban henti 

jantung dan henti nafas. Intervensi ini terdiri dari pemberian kompresi dada 

dan bantuan nafas (Hardisman, 2014 dalam Ngirarung dkk., 2017). Bantuan 

Hidup Dasar dalam hal ini yaitu tindakan Resusitasi Jantung Paru (RJP) 

merupakan penentu penting dalam kelangsungan hidup korban henti jantung. 

Hal ini berarti membutuhkan peningkatan jumlah bystander BHD di 

lingkungan masyarakat (AHA, 2010 dalam Ngirarung dkk, 2017). 

 Dalam usaha meningkatkan jumlah bystander BHD di lingkungan 

masyarakat, motivasi dalam diri seseorang sangatlah diperlukan terlebih untuk 
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melakukan tindakan dalam memberikan pertolongan pada kondisi yang gawat 

dan darurat. Motivasi merupakan suatu usaha yang disadari untuk 

mempengaruhi tingkah laku seseorang agar tergerak hatinya untuk bertindak 

melakukan sesuatu untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu, dimana motivasi 

juga merupakan penggerak, keinginan, rangsangan atau dorongan yang 

membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara motivasi yang 

mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku (Siagian, 2012). Untuk 

meningkatkan motivasi dalam memberikan pertolongan kegawatdaruratan 

pada kasus cardiac arrest (henti jantung), diperlukan adanya pelatihan yaitu 

pelatihan Basic Life Support (BLS) atau BHD seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya. 

 Pelatihan menjadikan masyarakat memiliki keterampilan untuk melakukan 

BLS yang akan berbanding lurus dengan peningkatan motivasi dalam dirinya 

untuk  memberikan pertolongan karena mampu melakukan BLS. Maka dari itu 

penulis tertarik untuk membahas review mengenai pengaruh pelatihan BLS 

terhadap motivasi dan keterampilan dalam memberikan pertolongan 

kegawatdaruratan dengan mengulas kembali serta membandingkan 

beberapa penelitian yang telah ada sehingga dapat ditarik  kesimpulan  terkait  

masalah tersebut diatas. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang ingin 

dibahas adalah :”Apakah ada pengaruh pelatihan Basic Life Support (BLS) 

terhadap motivasi dan  keterampilan pelaku wisata dalam  memberikan 

pertolongan kegawatdaruratan kasus cardiac arrest?”. 
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C. Tujuan Penulisan  

1. Tujuan Umum  

Secara umum, penulisan ini bertujuan untuk mereview pengaruh pelatihan 

Basic Life Support (BLS) terhadap motivasi dan keterampilan dalam 

memberikan pertolongan kegawatdaruratan pada kasus cardiac arrest. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengidentifikasi berbagai metode pelatihan BLS dalam menangani kasus 

kegawatdaruratan 

b. Mengidetifikasi pengaruh BLS terhadap motivasi pelaku wisata untuk 

memberikan pertolongan kegawatdaruratan pada kasus cardiac arrest. 

c. Mengidentifikasi pengaruh BLS  terhadap keterampilan pelaku wisata 

dalam  memberikan pertolongan kegawatdaruratan pada kasus cardiac 

arrest. 

d. Mengidentifikasi metode pelatihan BLS terhadap motivasi dan 

keterampilan pelaku wisata dalam menangani kasus kegawatdaruratan. 

e.  Menganalisis pengaruh pelatihan BLS terhadap motivasi  dan  

keterampilan pelaku wisata dalam menangani kasus kegawatdaruratan 

D. Manfaat Penulisan  

Dari hasil review ini, diharapkan dapat memberi manfaat terkait masalah 

yang dibahas. Manfaat dari hasil review yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil dari review ini dapat digunakan sebagai informasi ilmiah 

dibidang keperawatan terkait  pelatihan BLS terhadap metode pelatihan 
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BLS dalam pengaruhnya terhadap motivasi dan keterampilan dalam 

memberikan pertolongan kegawatdaruratan dalam menghadapi kasus 

cardiac arrest (henti jantung). 

b. Hasil dari review ini dapat digunakan sebagai acuan peneliti selanjutnya 

untuk mengetahui efektivitas pelatihan BLS, terhadap metode pelatihan 

BLS dalam pengaruhnya terhadap motivasi dan keterampilan dalam 

memberikan pertolongan kegawatdaruratan dalam menghadapi kasus 

cardiac arrest (henti jantung). 

2. Manfaat praktis  

a. Hasil review ini dapat menjadi bahan pertimbangan kepada peneliti 

selanjutnya terkait kekurangan dan kelebihan penelitian sebelumnya 

mengenai pelatihan BLS, metode pelatihan yang digunakan terhadap 

pengaruh pelatihan Basic Life Support (BLS) terhadap motivasi dan 

keterampilan pelaku wisata dalam memberikan pertolongan 

kegawatdaruratan kasus cardiac arrest. 

b. Hasil review ini dapat memberikan informasi masyarakat dan pelaku 

wisata pada khususnya sebagai acuan untuk memberikan dan menerima 

pelatihan BLS karena efektivitas dan pengaruhnya akan motivasi dan 

keterampilan dalam  memberikan pertolongan  kegawatdaruratan kasus  

cardiac arrest. 

E. Metode Literature Review 

1. Kriteria Inklusi  

Kriteria inklusi dari artikel yang akan dibahas yaitu :  
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a. Hasil penelitian/ review tentang pelatihan kegawatdaruratan khususnya 

bantuan hidup dasar dengan resusitasi jantung paru sebagai intervensinya. 

b. Hasil penelitian/ review tentang metode pelatihan kegawatdaruratan 

khususnya bantuan hidup dasar. 

c. Hasil penelitian/ review tentang motivasi dan keterampilan dalam 

menangani kasus kegawatdaruratan cardiac arres. 

d. Hasil penelitian/ review yang terbit tahun 2014 sampai dengan 2019. 

2. Kriteria Eksklusi  

Kriteria eksklusi dari artikel yang akan dibahas yaitu :  

a. Hasil penelitian/ review tentang pelatihan kegawatdaruratan bantuan hidup 

dasar dengan intervesinya choking dan perawatan luka  

b. Hasil penelitian / review tentang pelatihan kegawatdaruratan khususnya 

bantuan hidup dasar terhadap motivasi dan keterampilan yang populasi 

respondennya dibawah 20 orang  

c. Hasil penelitian/ review yang terbit lebih dari 10 tahun terakhir  

3. Strategi pencarian  

Penelusuran artikel dilakukan melalui 3 database (RESEARHGATE, PMC 

dan PubMed) yang dicari mulai tahun  2014 sampai 2019 berupa laporan hasil 

penelitian dan review yang membahas pelatihan basic life support dan 

pengaruh basic life support terhadap motivasi dan pengaruh basic life support 

keterampilan dalam memberikan pertolongan kegawatdaruratan kasus cardiac 

arrest. Melalui penelusuran terhadap beberapa artikel penelitian, diperoleh 

total 26 yang mungkin dapat diulas berdasarkan atas kata kunci yaitu pelatihan 

basic life support, motivasi, keterampilan, kegawadaruratan dan cardiac 
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arrest. Kemudian artikel-artikel penelitian tersebut dianalisis berdasarkan 

abstrak sehingga didapatkan 20 artikel yang masih berpotensi untuk 

dimasukkan dalam ulasan, di mana total akhir dari artikel yang di review 

adalah 15 artikel yang terdiri dari 5 artikel tentang pelatihan basic life support, 

5 artikel terkait pengaruh basic life support terhadap motivasi dalam 

memberikan pertolongan kegawatdaruratan cardiac arrest dan 5 artikel terkait 

pengaruh basic life support terhadap motivasi dalam memberikan pertolongan 

kegawatdaruratan cardiac arrest. Kata kunci pelatihan bantuan hidup dasar, 

CPR, motivasi, keterampilan, kegawatdaruratan, henti jantung, yang 

digunakan untuk mencari database elektronik. Artikel diseleksi berdasarkan 

jurnal dan informasi abstrak. Apabila informasi pada judul dan abstrak tidak 

jelas maka menggunakan naskah lengkap untuk dilakukan review. 


