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ABSTRAK 

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak 

diduga dan tidak disengaja dengan melibatkan kendaraan dengan dan/atau 

kerugian harta benda. Masyarakat awam terutama bagi polisi lalu lintas yang 

sering menjumpai korban kecelakaan lalu lintas perlu dilatih keterampilan dalam 

menangani kasus gawat darurat sebelum korban tersebut ditangani oleh petugas 

kesehatan yang professional. Polisi lalu lintas adalah aparat yang bertugas untuk 

menjaga keselamatan pengguna jalan dan meminimalisasi korban kecelakaan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan 

polisi lalu lintas tentang pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas 

dengan multiple trauma di Polresta Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian deskriptif dengan model pendekatan subjek yang digunakan 

adalah cross sectional. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 120 responden 

dengan menggunakan non probality sampling dengan teknik purposive sampling. 

Data dikumpulkan dengan lembar kuesioner tingkat pengetahuan polisi lalu lintas 

tentang pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas dengan multiple 

trauma dengan uji validitas r hitung >0,361 dan uji reliabilitas 0,937>0,750. Data 

yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis univariat. Hasil penelitian 

ini menunjukkan sebagain besar polisi lalu lintas berjenis kelamin laki-

laki,berusia36-45 tahun, masa kerja >5 tahun dan berpendidikan SMA. 

Pengetahuan polisi lalu lintas tentang pertolongan pertama pada korban 

kecelakaan lalu lintas dengan multiple trauma didapatkan hasil sebagian besar 

polisi lalu lintas memiliki pengetahuan cukup yaitu sebanyak 74 responden 

(61,7%). Bagi instansi kepolisian perlu adanya pelatihan kembali tentang 

pertolongan pertama untuk mengingat kembali dan menyesuaikan pertolongan 

pertama yang dilakukan dengan teori. 

 

Kata kunci: Tingkat Pengetahuan, Pertolongan Pertama, Polisi Lalu Lintas 
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ABSTRAK 

A traffic accident is an unexpected and unintentional event in a road 

involving vehicles with and/or loss of property.  Ordinary people, especially for 

traffic police who often encounter victims of traffic accidents need to be trained in 

skills in handling emergency cases before the victim is handled by a professional 

health worker. Traffic police are officers who are tasked with maintaining the 

safety of road users and minimizing accident victims. The purpose of this study is 

to know the level of knowledge the traffic police have on first-aid victims of 

multiple trauma traffic in police station of denpasar. The type of research used is 

descriptive research with the subject's approach model with a cross sectional. The 

sample in this study amounts to 120 respondents using a nonprobality sampling 

by sampling techniques. Data collected with a questionnaire's level of traffic 

police knowledge sheet on first-aid victims in multiple trauma with a validity test 

are count > 0.361 and. 937 > 0.750. Data obtained is analyzed with SPSS 

programs using univariate analysis. According to the results, most males, aged 

36-45, work force >5 years and educated in high school. The traffic police know 

about first aid in the victims of multitraumatic traffic accidents, and most of the 

traffic police have sufficient knowledge of 74 respondents (61.7%). For the police, 

it is necessary to have a training on first aid to recall and adjust the first aid done 

in theory 
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PENDAHULUAN 

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak 

diduga dan tidak disengaja dengan melibatkan kendaraan dengan dan/atau 

kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas sangat sering terjadi di Indonesia dan 

menimbulkan banyak kerugian. Kerugian yang ditimbulkan kecelakaan lalu lintas 

dapat berupa materil baik kerusakan kendaraan maupun barang bawaan dan tidak 

sedikit yang meregang nyawa karena kecelakaan dalam berlalu lintas, hal tersebut 

termuat dalam pasal 1 ayat 24 UU Nomor 22 Tahun 2009.  

Global Status Report on Road Safety tahun 2013 menyatakan sebanyak 

1,24 juta korban meninggal tiap tahun di seluruh dunia dan 20–50 juta orang 

mengalami luka akibat kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia 

menjadi pembunuh terbesar ketiga setelah penyakit jantung koroner dan 

tuberculosis berdasarkan penilaian World Health Organization (WHO) pada 

kurun waktu 3 tahun terakhir ini (Badan Intelijen Negara RI, 2014). Data World 

Health Organization (WHO) menyebutkan kecelakaan lalu lintas menjadi 

penyebab utama kematian anak dengan rata-rata angka kematian 1000 anak dan 

remaja setiap harinya. Di Indonesia terjadi total 27.504 kecelakaan pada 

seperempat tahun terakhir di tahun 2019 dengan total korban sebanyak 41.857 

orang dan total nilai kerugian sekitar 47 milyar rupiah. Jika diperhatikan sejak 

akhir tahun 2017 maka jumlah kecelakaan ini meningkat sampai pertengahan 

tahun 2018 dan jumlahnya tetap tinggi sampai pertengahan tahun 2019.  



Data direktorat lalu lintas Polda Bali 2019, menyatakan pada tahun 2019 

terdapat 3.012 kasus kecelakaan lalu lintas, dengan korban meninggal dunia 

sebanyak  473 jiwa, luka berat sebanyak 259 jiwa, sedangkan luka ringan 4.030 

jiwa. Dari sembilan kabupaten di Bali, daerah Denpasar berada di urutan ketiga 

dengan total 531 kasus dan korban meninggal dunia tertinggi yaitu di daerah 

Denpasar sebanyak 116 jiwa.  

Korban kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kegawat daruratan dapat 

semakin buruk atau berujung pada kematian jika tidak ditangani dengan cepat 

(Frame, 2010). Keberhasilan pertolongan penderita yang mengalami kondisi 

gawat darurat tidak hanya ditentukan oleh kualitas dari pelayanan gawat darurat di 

rumah sakit namun juga keberhasilan pertolongan yang diberikan diluar rumah 

sakit (Lumangkun, 2014). 

Upaya dalam meningkatkan harapan hidup korban kecelakaan adalah 

pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah suatu perawatan yang diberikan 

sementara menunggu bantuan datang atau sebelum dibawa kerumah sakit atau 

Puskesmas (Sumardino, 2014). Pertolongan pertama sangat penting perannya jika 

berada dalam keadaan yang tidak diharapkan seperti kecelakaan. Perlu dipahami 

bahwa pertolongan pertama yang diberikan ketika kecelakaan merupakan bantuan 

yang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan. Mendesak karena pada saat itu para 

medis tidak langsung mendatangi korban (Cho, 2015).  

Masyarakat awam terutama bagi polisi lalu lintas yang sering menjumpai 

korban kecelakaan lalu lintas perlu dilatih keterampilan dalam menangani kasus 

gawat darurat sebelum korban tersebut ditangani oleh petugas kesehatan yang 

professional (Rahmah and Setyawan, 2019). Polisi lalu lintas adalah aparat yang 

bertugas untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan meminimalisasi korban 

kecelakaan sebagaimana tertulis dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (Peraturan Kepolisian 

RI, 2010). 

 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan model 

pendekatan subjek cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Polresta Denpasar 

pada tanggal 01-13 April 2020. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah 

seluruh polisi lalu lintas yang ada di Polresta Denpasar dengan jumlah populasi 

171 personel. Teknik sampling penelitian ini menggunakan non probality 

sampling dengan teknik purposive sampling dengan sampel yang didapatkan 

sebanyak 120 responden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL PENELITIAN 

Karakteristik subyek penelitian 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 1.  Gambaran Karakteristik 

Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin di Polresta Denpasar 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari keseluruhan responden 

sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 93 responden 

(77,5%). 

 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 2. Gambaran Karakteristik 

Responden Berdasarkan Usia di 

Polresta Denpasar 
 

Rentang Usia 

Responden 

Pengetahuan Total  

Baik  Cukup  Kurang    

F % F % F % F % 

19-25 tahun 1 0,8 1 0,8 0 0,0 2 1,7 

26-35 tahun 6 5,0 6 5,0 0 0,0 12 10,0 

36-45 tahun 30 25,0 60 50,0 7 5,8 97 80,8 

46-55 tahun 2 1,7 7 5,8 0 0,0 9 7,5 

 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa dari keseluran responden 

sebagian besar responden berusia 36-45 tahun yaitu sebanyak 97 responden 

(80,8%). 

 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Tabel 3. Gambaran Karakteristik 

Responden Berdasarkan Masa 

Kerja di Polresta Denpasar 
 

Masa Kerja 

Responden 

Pengetahuan Total  

Baik  Cukup  Kurang    

 F % F % F % F % 

≤5 tahun 4 3,3 5 4,2 1 0,8 10 8,3 

>5 tahun 35 29,2 69 57,5 6 5,0 110 91,7 
 

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa dari keseluruhan responden 

sebagian besar responden sudah bekerja di unit lalu lintas selama >5 tahun 

sebanyak 110 responden (91,7%). 

 

Jenis 

Kelamin 

Responden 

Pengetahuan Total  

Baik  Cukup  Kurang    

 F % F % F % F % 

Laki-laki 31 25,8 57 47,5 5 4,2 93 77,5 

Perempuan 8 6,7 17 14,2 2 1,7 27 22,5 



4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 4 Gambaran Karakteristik 

Responden Berdasarkan 

Pendidikan di Polresta Denpasar 
 

Pendidikan 

Responden 

Pengetahuan Total  

Baik  Cukup  Kurang    

 F % F % F % F % 

SMA 31 25,8 54 45,0 5 4,2 90 75,0 

Sarjana 8 6,7 20 16,7 2 1,7 30 25,0 

 

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa dari keseluruhan responden 

sebagian besar responden berpendidikan SMA yaitu sebanyak 90 responden 

(75,0%). 

 

Hasil Pengamatan Terhadap Subjek Penelitian Berdasarkan Variabel 

Penelitian 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Polisi Lalu Lintas 

Tentang Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Dengan 

Multiple Trauma  

Tabel 5 Gambaran Karakteristik 

Responden Berdasarkan Tingkat 

Pengetahuan Polisi Lalu Lintas 

Tentang Pertolongan Pertama 

Pada Korban Kecelakaan Lalu 

Lintas Dengan Multiple Trauma 

di Polresta Denpasar 

 
Kategori Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

Baik  7 5,8 

Cukup  74 61,7 

Kurang  39 32,5 

Total 120 100,0 

 

Bedasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa dari keseluruhan responden 

sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan cukup yaitu sebanyak 74 

responden (61,7%). 

 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

1. Karakteristik polisi lalu lintas 

Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 70% Pengamatan peneliti terkait 

karakteristik jenis kelamin responden sebagian besar adalah laki-laki yaitu 

sebanyak 93 responden (77,5%) dan memiliki pengetahuan cukup yaitu sebanyak 

57 responden. Hasil ini penelitian ini sejalan dengan Lumangkun (2014), yang 

meneliti tentang hubungan karakteristik polisi lalu lintas dengan tingkat 

pengetahuan bantuan hidup dasar (BHD) di Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi 

Utara. Penelitian tersebut mendapatkan hasil sebagian besar responden yang 



berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 31 responden (79,5%). Menurut Irwing 

(2009) setiap laki-laki maupun perempuan memiliki tingkat pengetahuan yang 

sama karena akses untuk menerima ilmu pengetahuan atau pendidikan tidak hanya 

prioritas pada laki-laki melainkan memiliki prioritas yang sama baik perempuan 

maupun laki-laki dengan demikian apabila informasi dan pengetahuan yang 

didapatkan baik maka tingkat pengetahuan akan relative sama. Hasil analisis 

peneliti banyaknya responden laki-laki disebabkan karena laki-laki sering 

dianggap cocok untuk peranan publik yang menantang dan pada umumnya polisi 

lalu lintas kerjanya lebih membutuhkan tenaga yang kuat dalam menjalankan 

tugas sehingga mayoritas berjenis kelamin laki-laki. 

Karakteristik usia responden sebagian besar pada rentang usia 36-45 tahun 

yaitu sebanyak 97 responden (80,8%) dan memiliki tingkat pengetahuan cukup 

yaitu sebanyak 60 responden yang mana kategori usia tersebut masuk dalam 

kategori dewasa akhir menurut (Depkes, 2009). Hasil penelitian ini berbeda 

dengan penelitian Rahmah (2019), yang meneliti tentang tingkat pengetahuan 

polisi lalu lintas tentang bantuan hidup dasar (BHD) pada korban kecelakaan lalu 

lintas. Penelitian tersebut mendapatkan hasil sebagian besar responden memili 

rentang usia 26-35 tahun yaitu sebanyak 74 responden. Menurut peneliti umur 

berkontribusi dalam pengetahuan polisi lalu lintas, karena semakin bertambah usia 

seseorang maka semakin banyak informasi yang dijumpai dan semakin banyak hal 

yang dikerjakan sehingga dapat menambah pengetahuan. Menurut Muhsin (2017) 

seseorang dengan usia dewasa memiliki sikap dalam perkembangnnya adalah 

belajar untuk saling ketergantungan, tanggung jawab terhadap orang lain.  

Berdasarkan masa kerja didapatkan hasil sebagian besar responden sudah 

bekerja di bagian lalu lintas selama >5 tahun yaitu sebanyak 110 responden 

(91,7%) dan memiliki tingkat pengetahuan cukup yaitu sebanyak 69 responden. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kurniawati (2017) yang berjudul  

tingkat pengetahuan polisi lalu lintas tentang penanganan korban kecelakaan 

dengan cedera kepala, penelitian tersebut mendapatkan hasil sebagian besar 

responden sudah bekerja di bagian lalu lintas selama >5 tahun yaitu sebanyak 84 

responden (86,6%). Menurut peneliti masa kerja berkontribusi terhadap 

pengetahuan polisi lalu lintas, karena seseorang yang sudah bekerja lebih lama 

memiliki pengalaman yang lebih luas daripada seseorang yang baru bekerja dan 

individu akan melakukan sesuatu tindakan berdasarkan pengalamannya. Menurut 

Purwanto (2010), pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan 

memberikan pengetahuan dan ketarampilan profesional serta pengalaman belajar 

selama bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan mengambul keputusan 

yang merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang 

bertolak dari masalah nyata.  

Pendidikan dalam penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden 

berpendidikan SMA yaitu sebanyak 90 responden (75,0%) dan memiliki tingkat 

pengetahuan cukup yaitu sebanyak 54 responden. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Listyana (2015), yang meneliti tentang hubungan pengetahuan 

polisi lalu lintas dengan penatalaksanaan pertolongan pertama kecelakaan lalu 

lintas di satlantas Polresta Surakarta, penelitian tersebut mendapatkan hasil 

sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 44 



responden (88,0%). Menurut Wawan (2010), semakin tinggi pendidikan 

seseorang maka semakin mudah orang tersebut menerima informasi baik dari 

orang lain maupun media massa, semakin banyak informasi yang masuk semakin 

banyak pula pengetahuan yang didapat. Pengetahuan diperoleh dari proses belajar, 

sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan membuat pengetahuan 

tentang objek menjadi lebih baik (Notoatmodjo, 2012). Menurut peneliti 

pendidikan yang rendah belum tentu juga memiliki tingkat pengetahuan yang 

kurang, hal ini bias saja disebabkan karena semakin canggihnya teknologi 

sehingga seseorang semakin mudah mengakses informasi dari media elektronik. 

2. Pengetahuan polisi lalu lintas tentang pertolongan pertama pada korban 

kecelakaan lalu lintas dengan multiple trauma  

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa sebagian besar polisi 

lalu lintas di Polresta Denpasar memiliki tingkat pengetahuan cukup yaitu 

sebanyak 74 responden (61,7%). Tingkat pengetahuan cukup dalam penelitian ini 

didapat setelah dikategorikan berdasarkan nilai hasil akhir dalam penilaian 

peneliti terhadap responden, dimana nilai tersebut pengetahuan baik jika jawaban 

76-100%, kategori cukup jika jawaban benar 56-75% dan kategori kurang jika 

jawaban benar <56%. Hasil penelitian ini sejalan dengan Kurniawati (2017), 

tentang tingkat pengetahuan polisi lalu lintas tentang penanganan korban 

kecelakaan dengan cedera kepala. Hasil penelitian tersebut menunjukkan sebagian 

besar polisi lalu lintas mempunyai tingkat pengetahuan cukup yaitu sebanyak 72 

responden (74,23%). 

Tingkat pengetahuan polisi lalu lintas tentang pertolongan pertama pada 

korban kecalakaan lalu lintas dengan multiple trauma dikategorikan “Cukup”. 

Hasil tersebut dapat dilihat berdasarkan kuesioner yang sudah dijawab oleh 120 

responden yang berisi 20 item pertanyaan dengan tingkatan 6 domain kognitif 

yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Pada kuesioner 

penelitian ini sebanyak 3 pernyataan dijawab salah oleh sebagian besar responden 

yaitu pernyataan nomor 8, 18 dan 19.  

Masa kerja merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan 

seseorang. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian ini dimana didapatkan 

sebagian besar polisi lalu lintas sudah bekerja di bagian lalu lintas >5 tahun dan 

sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan cukup yaitu sebanyak 69 responden. 

Lama kerja dapat menggambarkan pengalaman seseorang dalam menguasai 

bidang tugasnya. Menurut Notoatmodjo (2010), pengetahuan dapat diperoleh dari 

pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Hasil penelitian 

menggambarkan kesesuaian teori bahwa sebagian besar responden memiliki 

pengetahuan yang cukup dan baik karena pengalaman dalam bekerja. 

Usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang. Hal tersebut diperkuat berdasarkan hasil penelitian 

dimana didapatkan sebagian besar polisi lalu lintas di Polresta Denpasar memiliki 

rentang usia 36-45 tahun dan sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan cukup 

yaitu sebanyak 60 responden. Menurut Notoatmodjo (2010), usia adalah lama 

waktu hidup sejak dilahirkan atau diadakan. Semakin bertambah usia akan 

semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan 

yang diperolehnya semakin membaik.  



Hasil penelitian ini dapat diasumsikan peneliti bahwa pengetahuan polisi 

lalu lintas tentang pertolongan pertama termasuk dalam kategori cukup karena hal 

tersebut menunjukkan sebagian besar polisi lalu lintas sudah semakin sadar 

tentang pentingnya melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu 

lintas, tetapi masih ada beberapa polisi lalu lintas yang pengetahuannya kurang. 

Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pelatihan kembali tentang pertolongan 

pertama pada korban kecelakaan lalu lintas. Pentingnya pelatihan kembali tentang 

pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas dapat membuat polisi lalu 

lintas mengingat kembali pelatihan sebelumnya yang sudah diberikan, sehingga 

polisi lalu lintas dapat lebih memahami tentang pertolongan pertama pada korban 

kecelakaan lalu lintas. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan  

Hasil penelitian gambaran tingkat pengetahuan polisi lalu lintas tentang 

pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas dengan multiple trauma di 

Polresta Denpasar tahun 2020 dapat di simpulkan, karakteristik polisi lalu lintas di 

Polresta Denpasar berdasarkan jenis kelamin sebagian besar responden berjenis 

kelamin laki-laki yaitu 93 responden (77,5%), berdasarkan usia sebagian besar 

berada pada rentang 36-45 tahun yaitu 97 responden (80,8%), berdasarkan masa 

kerja sebagian besar sudah bekerja > 5 tahun yaitu 110 responden (91,7%) dan 

berdasarkan pendidikan sebagian besar memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu 

90 responden (75,0%). Tingkat pengetahuan polisi lalu lintas tentang pertolongan 

pertama pada korban kecelakaan lalu lintas dengan multiple trauma didapatkan 

hasil sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan cukup yaitu 74 responden 

(61,7%). 

 

2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, peneliti mengusulkan 

beberapa saran terkait dalam tingkat pengetahuan polisi lalu lintas tentang 

pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas dengan multiple trauma 

yaitu sebagai berikut: 

1) Bagi Pihak Kepolisian 

Perlu adanya peningkatan pengetahuan tentang pertolongan pertama 

dengan cara mengikuti seminar atau pelatihan tentang pertolongan pertama. 

2) Bagi Institusi STIKes Wira Medika 

Kepada institusi pendidikan agar menambah dan memperkaya refrensi 

perpustakaan serta dapat memberikan informasi mengenai pertolongan pertama 

pada korban kecelakaan lalu lintas atau petolongan pertama pada kasus lainnya 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih luas 

mengenai tingkat pengetahuan polisi lalu lintas tentang pertolongan pertama pada 

korban kecelakaan lalu lintas dengan melakukan observasi langsung atau 

observasi terhadap pelaksanaan pertolongan pertama yang dilakukan oleh polisi 

lalu lintas serta mempelajari faktor-faktor lain yang bias mempengaruhi tingkat 



pengetahuan polisi lalu lintas tentang pertolongan pertama pada korban 

kecelakaan lalu lintas. 
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