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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) tahun 2016 penyakit 

kardiovaskular merenggut nyawa sebanyak 17,9 juta orang setiap tahun, yaitu 

31% dari seluruh kematian yang ada di dunia. Kematian yang dakibatkan oleh 

penyakit kardiovaskuler lebih dari 75% terjadi di Negara berpenghasilan rendah 

dan menengah. 

Penyakit kardiovaskular yaitu gangguan jantung, pembuluh darah termasuk 

penyakit jantung koroner, penyakit serebrovaskuler, serangan jantung, dan kondisi 

lainnya. Empat dari lima kematian akibat kardiovaskuler disebabkan oleh 

serangan jantung dan stroke, (WHO, 2016) 

Riskesdas tahun 2018 menunjukkan, prevalensi di Indonesia untuk penyakit 

jantung koroner yakni sebesar 1,5% atau 15 dari 1000 penduduk Indonesia 

menderita penyakit jantung koroner.  Berdasarkan prevalensi tersebut, angka 

tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Utara (2,2%) dan terendah di Provinsi 

NTT (0,7%). Menurut data tersebut provinsi Jawa Barat menempati urutan ke 

sembilan setelah Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, 

Kalimantan Timur, Sulawesi  Utara, dan Aceh.  

Henti jantung atau cardiac arrest adalah penghentian mendadak aktivitas 

pemompaan jantung yang efektif, yang menimbulkan berhentinya sirkulasi. 

Penyebab henti  jantung yaitu infak miokardium, gagal jantung, dan disritmia, 

(Patricia, 2013). Cardiac Arrest merupakan kasus kegawatdaruratan, dan 

pertolongan yang tepat dalam kasus ini adalah Basic Life Support (BLS), dalam 

bahasa Indonesia BLS dikenal dengan Bantuan Hidup Dasar (BHD). Hal ini 

sesuai dengan data dari American Heart Association (2015) korban Out of Heart 

Cardiac Arrest (OHCA) dapat terselamatkan setelah mendapatkan Resusitasi 

Jantung Paru (RJP) oleh bystander (orang awam) sebesar 40,1%. Hal ini 

disebabkan karena kejadian dari Out Hospital Cardiac Arrest (OHCA) sekitar 

80% terjadi di rumah dan di tempat umum sekitar 20%, sehingga sangatlah 
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penting peran dari bystander dalam memberikan RJP secepat mungkin terhadap 

korban OHCA, (Perkins, dkk, 2015). 

Menurut AHA Guidelines tahun 2015, Basic Life Support atau BHD dilakukan 

pada orang dengan keadaan kegawatdaruratan seperti henti nafas (respiratory arrest), 

dan henti jantung (cardiac arrest). Penyebab utama kematian diluar rumah sakit dan 

di rumah sakit adalah serangan jantung mendadak. Menurut penelitian di Amerika 

Serikat serangan jantung di luar rumah sakit atau Out of Hospital Cardiac Arrests 

(OHCAs) terjadi di rumah sebanyak 70%, dan 50% tidak disaksikan. Hasil dari 

OHCA hanya 10,8% korban dewasa dengan serangan jantung non-traumatik yang 

telah menerima upaya resusitasi dari layanan darurat medis atau Emergency Medical 

Service (EMS) mampu bertahan hidup sampai rumah sakit. Sedangkan serangan 

jantung di rumah sakit atau In Hospital Cardiac Arrest (IHCA) mendapatkan hasil 

yang lebih baik, dengan 22,3% sampai 25,5% orang dewasa yang masih mampu 

bertahan hidup (Kleinman dkk, 2015). 

Berdasarkan data yang dilakukan oleh EMS di Eropa tercatat sebanyak 86 per 

100.000 orang per tahun. Morbiditas dan mortalitas yang sangat tinggi tetap dikaitkan 

dengan serangan jantung, berkisar antara 2,6% sampai 9,9%. Hasil dari pengamatan 

peneliti di Eropa yaitu Resusitasi Jantung Paru (RJP) dapat meningkatkan 

kelangsungan hidup di rumah sakit (Mauri R, et all, 2015). Sedangkan di Indonesia, 

prevalensi atau data untuk penderita cardiac arrest setiap tahunnya belum jelas, 

namun diperkirakan warga Indonesia yang mengalami cardiac arrest sekitar 10.000 

(Riskesdas, 2013). 

Basic Life Support atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Bantuan Hidup 

Dasar (BHD) adalah segala usaha yang dilakukan untuk dapat mempertahankan 

kehidupan pada saat seseorang mengalami kondisi kegawatdaruratan yang 

mengancam jiwa (AHA, 2015). Salah satu BHD yang dapat dilakukan adalah Cardio 

Pulmonary Resusitation (CPR) atau dikenal juga dengan Resusitasi Jantung Paru 

(RJP) yaitu sekumpulan usaha atau intervensi yang dilakukan dengan tujuan untuk 

mengembalikan dan mempertahankan fungsi organ penting pada korban dengan henti 

jantung dan henti nafas. Intervensi ini terdiri dari pemberian kompresi dada dan 
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bantuan nafas. (Ngirarung, Mulyadi, & Malara, 2017). Melakukan Cardiopulmonary 

Resusciation (CPR) secepat mungkin dari pihak Emergency Medical Service (EMS) 

ataupun orang awam atau masyarakat umum (bystander) akan jauh lebih baik bagi 

kelangsungan hidup korban OHCA (Sudden Cardiac Arrest Foundation, 2015). 

Bantuan Hidup Dasar (BHD) berupa Resusitasi Jantung Paru (RJP) harus 

diberikan kepada setiap orang yang mengalami kegawatdaruratan seperti perdarahan, 

henti nafas dan henti jantung. Sehingga, sangat diperlukan untuk mengajarkan 

mengenai keterampilan BHD pada siapa saja, terutama orang dewasa. Dalam hal ini 

artinya kita semua membutuhkan peningkatan jumlah bystander BHD di lingkungan 

masyarakat. Pemberian simulasi tindakan Resusitasi Jantung Paru (RJP) kepada 

remaja dikalangan Karang Taruna merupakan hal yang sangat penting untuk 

dilakukan dan bermanfaat agar dapat meningkatkan jumlah orang yang terlatih dalam 

melakukan BHD sehingga dapat menjadi bystander di lingkungannya masing-

masing. Selain itu proses simulasi membutuhkan pengetahuan dan motivasi dari 

setiap pelajar. Dapat kita ketahui bahwa proses belajar mengajar dapat berhasil jika 

didukung dan dipengaruhi oleh motivasi belajar. 

Motivasi merupakan suatu hal yang dapat mendorong seseorang, atau 

pendorong seseorang dalam bertingkah laku untuk mencapai tujuan tertentu. Adanya 

kebutuhan merupakan motivasi dalam bertingkah laku (Saam Z & Wahyuni S, 2012). 

Motivasi belajar dapat memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap proses 

belajar, yang berarti jika motivasi belajar meningkat, maka siswa cenderung 

meningkatkan kompetensinya (Bakar 2014 dalam, Silvana & Sumbawati, 2017). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, motivasi dibutuhkan dalam proses belajar. Selain 

motivasi tentunya dibutuhkan keterampilan dalam melakukan BHD. Keterampilan itu 

sendiri merupakan sebuah hasil dari output suatu pelatihan. Diharapkan skill atau 

keterampilan seseorang akan meningkat setelah dilakukan pelatihan berupa simulasi 

BHD. Skill atau keterampilan merupakan suatu kemampuan untuk menuangkan 

pengetahuan ke dalam praktik sehingga tercapai hasil yang diinginkan, (Suprapto T, 

2009). 
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Hasil studi pendahuluan pada 25 remaja Karang Taruna RW 06 Kelurahan 

Krukut, Depok  didapatkan data bahwa 3 orang (12%) pernah mengikuti pelatihan 

mengenai BHD dan 22 orang (88%) belum pernah, kemudian  5 orang (20%) sudah 

memahami prinsip RJP dan 20 orang (80%) belum memahami, 3 orang (12%) tidak 

ingin mengetahui bagaimana prinsip RJP dan 22 orang (88%) ingin mengetahui 

prinsip RJP, 3 orang (12%) tidak mau mengikuti pelatihan mengenai BHD dan 22 

orang (89%) mau mengikuti, 7 orang (28%) mengatakan tidak pernah ada yang 

meninggal tiba-tiba di lingkungannya dan 18 orang (72%) mengatakan pernah ada 

yang meninggal tiba-tiba di lingkungannya, 6 orang (24%) keluarganya memiliki 

penyakit jantung dan 19 orang (76%) keluarganya tidak memiliki penyakit jantung. 

Berdasarkan data-data di atas serta beberapa penelitian sebelumnya mengenai 

Bantuan Hidup Dasar (BHD) dalam melakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP), maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Pengaruh Simulasi 

Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) Terhadap Motivasi dan Skill Resusitasi 

Jantung Paru (RJP) Pada Karang Taruna RW 06 Kampung Utan Kelurahan Krukut 

Depok”. Hal ini ditunjukan agar semakin banyak jumlah bystander BHD di 

lingkungan masyarakat, sehingga dapat mencegah peningkatan prevalensi kejadian 

henti jantung. Selain itu masyarakat dapat termotivasi untuk meningkatkan 

pengetahuan terkait Bantuan Hidup Dasar lainnya. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

WHO tahun 2016 penyakit kardiovaskular merenggut nyawa sebanyak 17,9 

juta orang setiap tahun. Kemudian menurut Riskesdas tahun 2018 menunjukkan, 

prevalensi di Indonesia untuk penyakit jantung koroner yakni sebesar 1,5% atau 15 

dari 1000 penduduk Indonesia menderita penyakit jantung koroner.  

Hasil studi pendahuluan pada 25 remaja Karang Taruna RW 06 Kelurahan 

Krukut, Depok  didapatkan data bahwa 3 orang (12%) pernah mengikuti pelatihan 

mengenai BHD dan 22 orang (88%) belum pernah, kemudian  5 orang (20%) sudah 

memahami prinsip RJP dan 20 orang (80%) belum memahami, 3 orang (12%) tidak 

ingin mengetahui bagaimana prinsip RJP dan 22 orang (88%) ingin mengetahui 
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prinsip RJP, 3 orang (12%) tidak mau mengikuti pelatihan mengenai BHD dan 22 

orang (89%) mau mengikuti, 7 orang (28%) mengatakan tidak pernah ada yang 

meninggal tiba-tiba di lingkungannya dan 18 orang (72%) mengatakan pernah ada 

yang meninggal tiba-tiba di lingkungannya, 6 orang (24%) keluarganya memiliki 

penyakit jantung dan 19 orang (76%) keluarganya tidak memiliki penyakit jantung. 

Berdasarkan data dari studi pendahuluan yang dilakukan, serta mengingat 

angka kejadian dari penyakit henti jantung yang cukup tinggi, maka perlu diadakan 

pelatihan simulasi Bantuan Hidup Dasar (BHD) berupa Resusitasi Jantung Paru 

(RJP). Sehingga perlu diteliti, dan dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut:”Apakah Terdapat Pengaruh Simulasi Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) 

Terhadap Motivasi dan Skill Resusitasi Jantung Paru (RJP) Pada Karang Taruna RW 

06 Kampung Utan Kelurahan Krukut Depok?”.  

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1  Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Simulasi Pelatihan 

Bantuan Hidup Dasar (BHD) Terhadap Motivasi dan Skill Resusitasi Jantung Paru 

(RJP) Pada Karang Taruna RW 06 Kampung Utan Kelurahan Krukut Depok. 

 

I.3.2  Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran karakteristik usia, jenis kelamin, pendidikan, dan 

pengetahuan 

b. Mengetahui gambaran motivasi sebelum dan sesudah dilakukan simulasi 

pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) pada Karang Taruna  RW 06 

Kampung Utan Kelurahan Krukut Depok, Jawa Barat 

c. Mengetahui gambaran skill RJP sebelum dan sesudah dilakukan simulasi 

pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) pada Karang Taruna  RW 06 

Kampung Utan Kelurahan Krukut Depok, Jawa Barat 
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d. Menganalisis hubungan karakteristik usia dengan motivasi melakukan BHD 

pada kelompok Karang Taruna  RW 06 Kampung Utan Kelurahan Krukut 

Depok, Jawa Barat 

e. Menganalisis hubungan karakteristik jenis kelamin dengan motivasi 

melakukan BHD pada kelompok Karang Taruna  RW 06 Kampung Utan 

Kelurahan Krukut Depok, Jawa Barat 

f. Menganalisis hubungan karakteristik pendidikan dengan motivasi 

melakukan BHD pada kelompok Karang Taruna  RW 06 Kampung Utan 

Kelurahan Krukut Depok, Jawa Barat 

g. Menganalisis hubungan karakteristik pengetahuan dengan motivasi 

melakukan BHD pada kelompok Karang Taruna  RW 06 Kampung Utan 

Kelurahan Krukut Depok, Jawa Barat 

h. Menganalisis hubungan karakteristik usia dengan skill melakukan RJP pada 

kelompok Karang Taruna  RW 06 Kampung Utan Kelurahan Krukut Depok, 

Jawa Barat 

i. Menganalisis hubungan karakteristik jenis kelamin dengan skill melakukan 

RJP pada kelompok Karang Taruna  RW 06 Kampung Utan Kelurahan 

Krukut Depok, Jawa Barat 

j. Menganalisis hubungan karakteristik pendidikan dengan skill melakukan 

RJP pada kelompok Karang Taruna  RW 06 Kampung Utan Kelurahan 

Krukut Depok, Jawa Barat 

k. Menganalisis hubungan karakteristik pengetahuan dengan skill melakukan 

RJP pada kelompok Karang Taruna  RW 06 Kampung Utan Kelurahan 

Krukut Depok, Jawa Barat 

l. Mengetahui pengaruh simulasi BHD terhadap motivasi melakukan BHD 

pada Karang Taruna  RW 06 Kampung Utan Kelurahan Krukut Depok, Jawa 

Barat 

m. Mengetahui pengaruh simulasi BHD terhadap skill RJP pada Karang Taruna  

RW 06 Kampung Utan Kelurahan Krukut Depok, Jawa Barat 
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n. Mengetahui perbedaan rata-rata skill dan motivasi mengenai BHD sebelum 

dan sesudah dilakukan simulasi pada kelompok Karang Taruna  RW 06 

Kampung Utan Kelurahan Krukut Depok, Jawa Barat. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1  Bagi Akademisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan 

metode simulasi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 

mempelajari tentang pengaruh simulasi pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) 

terhadap motivasi dan skill Resusitasi Jantung Paru (RJP) pada Karang Taruna  RW 

06 Kampung Utan Kelurahan Krukut Depok, Jawa Barat. 

 

I.4.2  Bagi Penelitian Keperawatan 

Penelitian mengenai BHD ini dapat digunakan sebagai data untuk penelitian 

selanjutnya dan diharapkan untuk mempertimbangkan penambahan karakteristik 

responden serta variabel yang ada. Selain itu dapat dijadikan evidence based dan 

dapat memberikan tambahan informasi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut 

tentang motivasi dan keterampilan skill melakukan RJP sesuai dengan guidelines 

yang ada. 

 

I.4.3  Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini diharapkkan masyarakat dapat mengaplikasikan 

dan termotivasi untuk belajar mengenai Bantuan Hidup Dasar (BHD) lainnya selain 

RJP. Selain itu masyarakat diharapkan untuk mampu memberikan pertolongan 

pertama henti jantung maupun henti nafas dengan Resusitasi Jantung Paru (RJP) di 

lingkungan sekitar.  
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