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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertolongan pertama merupakan suatu tindakan pertolongan ataupun bentuk 

perawatan yang diberikan secara cepat dan tepat terhadap seorang korban dengan 

tujuan mencegah keadaan bertambah buruk, cacat tubuh bahkan kematian 

sebelum korban mendapatkan perawatan dari tenaga medis yang resmi sehingga 

pertolongan pertama bukanlah tindakan pengobatan yang sesungguhnya dari suatu 

diagnosis penyakit agar si penderita sembuh dari penyakit yang dialami.  

Epistaksis atau yang sering disebut mimisan adalah suatu perdarahan yang 

terjadi di rongga hidung yang dapat terjadi akibat kelainan lokal pada rongga 

hidung ataupun karena kelainan yang terjadi di tempat lain dalam tubuh. Bagian 

dalam hidung yang dilapisi oleh selaput lendir yang selalu basah banyak 

mengandung jalinan pembuluh darah, di bagian depan jalinan pembuluh darah 

disebut pleksus kiesselbach yang bila pembuluh darah ini pecah maka terlihat 

mimisan.   

Epistaksis atau mimisan biasanya di alami oleh anak usia TK-SD, 

merupakan kejadian yang dapat disebabkan oleh pembuluh darah yang masih tipis 

dan peka karena suatu benturan atau trauma akibat mengkorek-korek hidung, 

bersin yang terlalu kuat, perubahan cuaca yang ekstrim (panas, kering) dan 

tekanan udara juga dapat sebagai pemicu terjadinya mimisan yang dapat terjadi 

secara sepontan.  
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Faktor lain berupa trauma eksterna karena suatu benturan ataupun mencium 

bahan kimia (seperti asam sulfat, bensin, amonia), mukosa hidung yang kering, 

masuknya benda asing di rongga hidung, defisiensi vitamin, infeksi akut 

(berlangsung singkat) atau infeksi kronis (berlangsung lama) yang terjadi pada 

hidung. 

Epistaksis atau mimisan dibagi atas dua kelompok yaitu : Epistaksis anterior 

yaitu perdarahan berasal dari septum (pemisah lubang hidung kiri dan kanan) 

bagian depan yaitu dari pleksus kiesselbach atau arteri etmoidalis anterior, dan 

epistaksis posterior yaitu perdarahan berasal dari bagian hidung yang paling 

dalam yaitu dari arteri sfenopalatina dan arteri etmoidalis posterior. 

Epistaksis itu sendiri bukanlah penyakit tetapi suatu gejala dari adanya 

kelainan sehingga pada saat anak dengan kondisi mimisan dan terjadi perdarahan 

di hidung mungkin reaksi pertama orang lain yang melihatnya adalah panik 

dikarenakan perdarahan yang keluar dari hidung baik dari satu lubang hidung 

maupun dari kedua lubang hidung penderita. Namun dengan penanganan yang 

tepat perdarahan yang terjadi dapat segera teratasi. 

Tindakan pertolongan pertama yang dapat dilakukan bila melihat seseorang 

ataupun seorang anak dengan mimisan atau  mengalami perdarahan hidung adalah 

dengan melakukan hal sebagai berikut : 

a. Anak di dudukkan di kursi atau dalam posisi berdiri dengan kepala sedikit 

kedepan. Dengan posisi berdiri hidung yang berdarah lebih tinggi dari jantung, 

tindakan ini bermanfaat utuk mengurangi laju perdarahan. Kepala ditundukkan 

ke depan agar darah mengalir lewat lubang hidung tidak mengalir ke 
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tenggorokan yang apabila masuk ke lambung dapat menimbulkan mual dan 

muntah dan bila masuk ke paru-paru dapat menimbulkan gagal nafas bahkan 

dapat menyebabkan kematian 

b. Tekan seluruh cuping hidung tepat diatas lubang hidung dan dibawah tulang 

hidung. Pertahankan tindakan ini selama 10 menit dan anak diminta untuk 

bernafas melalui mulut 

c. Beri kompres dingin di daerah sekitar  hidung. Kompres dingin membantu 

mengerutkan pembuluh darah sehingga perdarahan dapat berkurang 

d. Jika perdarahan masih terjadi maka diperlukan pemasangan tampon yang telah 

dibasahi dengan adrenalin dan pantokain / lidokain serta bantuan alat 

penghisap untuk membersihkan bekuan darah 

Narada National Plus School adalah sebuah sekolah yang didirikan oleh 

Yayasan Buddhist Theravada Indonesia terletak di wilayah Barat Jakarta yang 

tepatnya berlokasi di Perumahan Kosambi Baru Blok.A Ext.1. Narada National 

Plus School memiliki fasilitas sekolah yang cukup lengkap, salah satunya adanya 

ruang klinik Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Klinik UKS Narada National Plus 

School berada di lantai 1 sekolah. 

 Program kerja UKS meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan dan 

pembinaan lingkungan sekolah sehat yang tidak terbatas pada pendidikan 

kesehatan sekolah yang menyeluruh, layanan kesehatan sekolah, lingkungan 

sekolah, konseling, layanan psikososial, gizi, keterlibatan keluarga dan 

masyarakat dalam kegiatan sekolah. 
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 Dari hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan sebelum 

penelitian dilakukan di klinik UKS tersebut ditemukan sekitar 25-30 % dari total 

kunjungan murid ke UKS mengalami mimisan datang ke klinik rata-rata datang 

dengan keadaan belum mendapatkan tindakan pertolongan bahkan ada beberapa 

kejadian dengan darah mengucur sampai ke tangan bahkan mengenai pakaian 

seragam murid. Pada saat kejadian dikelas ataupun di luar ruang kelas mereka 

biasanya melaporkan ke guru kelas atau guru piket. Guru yang melihat kejadian 

tersebut segera menyuruh murid ke klinik UKS untuk mendapatkan tindakan 

ataupun pengobatan tanpa melakukan tindakan apapun juga. 

Melihat kondisi yang telah penulis lihat maka penulis tertarik untuk meneliti 

langsung mengenai “Hubungan pengetahuan guru tentang epistaksis/mimisan 

dengan tindakan pertolongan pertama pada kejadian mimisan di kelas di Narada 

National Plus School Jakarta. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Tindakan pertolongan pertama pada epistaksis/mimisan berkaitan dengan 

ketersediaan peralatan kotak P3K yang memadai, keterbatasan waktu guru dalam 

melakukan pertolongan pertama pada saat perdarahan terjadi dan keterbatasan 

guru dalam hal memperhatikan murid satu persatu, ketidak tahuan guru terhadap 

penanganan epistaksis/mimisan yang benar. Kejadian tersebut sering kali 

menimbulkan permasalahan sebagai berikut  :  

1. Tidak tersedianya peralatan kotak P3K yang memadai tidak ada di dalam kelas, 

kotak P3K hanya ada diruang guru. Seharusnya kotak P3K tersedia di tiap-tiap 
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kelas yang di dalam kotak P3K tersedia peralatan untuk penanganan 

perdarahan pada epistaksis misalnya tissue, kasa tampon untuk menghentikan 

perdarahan dan peralatan lainnya. 

2. Keterbatasan waktu guru dalam melakukan pertolongan pada saat terjadinya 

perdarahan. Biasanya pada saat guru dalam kondisi mengajar dan untuk 

kepentingan akademik bila terjadi mimisan pada anak, guru yang terkadang 

dengan rasa panik segera menyuruh murid ke klinik untuk mendapatkan 

penanganan dan pengobatan. Hal yang seharusnya dilakukan oleh guru bila 

terjadi perdarahan mendadak adalah tanpa rasa panik menekan hidung anak 

dan menundukkan kepala anak sekitar 10 menit hingga perdarahan berhenti. Ini 

dapat dilakukan tanpa mengganggu proses mengajar karena murid biasanya 

dapat melakukannya sendiri. 

3. Tindakan pertolongan yang salah dilakukan oleh guru yaitu pada saat mimisan 

terjadi. Beberapa guru terlihat panik dan segera menutup hidung murid dengan 

kondisi kepala tengadah atau anak disuruh tidur. Yang seharusnya dilakukan 

adalah kepala ditundukkan ke depan agar darah mengalir lewat lubang hidung 

tidak mengalir ke tenggorokan yang apabila masuk ke lambung dapat 

menimbulkan mual dan muntah dan bila masuk ke paru-paru dapat 

menimbulkan gagal nafas. Ini dapat dilihat bahwa kurangnya pengetahuan dan 

keterampilan guru dalam melakukan pertolongan pertama pada kejadian 

mimisan walaupun kotal P3K ada diruang guru. 

4. Ketidak tahuan ataupun kurangnya pengetahuan guru terhadap epistaksis itu 

sendiri, faktor penyebabnya dan penanganan yang baik bila terjadi perdarahan 
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pada murid. Seharusnya guru-guru di beri seminar tentang epistaksis/mimisan 

atau simulasi untuk penanganan epistaksis/mimisan tersebut. 

 

C. Pembatasan  Masalah 

Kejadian mimisan biasanya terjadi dikelas ataupun disekitar ruangan belajar 

dan kejadian tersebut yang paling banyak menyaksikan dan melihat adalah guru 

untuk itu sebaiknya guru memiliki pengetahuan tentang penanganan epistaksis/ 

mimisan sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat tentang penanganan 

epistaksis/mimisan oleh karena itu, maka penulis melakukan penelitian tentang 

kejadian epistaksis/mimisan dihubungkan dengan pengetahuan guru tersebut. 

 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang akan penulis bahas adalah “Apakah ada hubungan 

pengetahuan guru tentang epistaksis dengan pertolongan pertama pada kejadian 

mimisan di kelas yang dilakukukan oleh guru pada kejadian epistaksis/mimisan di 

Narada National Plus School Jakarta”? 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan pengetahuan guru tentang epistaksis/mimisan 

dengan tindakan pertolongan pertama pada kejadian mimisan di kelas di Narada 

National Plus School Jakarta 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur pengetahuan guru tentang epistaksis di Narada National Plus 

School Jakarta 

b. Mendapatkan gambaran tindakan pertolongan pertama pada kejadian 

epistaksis/mimisan di kelas di Narada National Plus School Jakarta 

c. Untuk menganalisis hubungan pengetahuan guru tentang epistaksis/mimisan 

dengan kejadian mimisan di Narada National Plus School Jakarta. 

 

3. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Mahasiswa 

  Mengetahui bahwa apakah ada hubungan pengetahuan guru tentang 

pertolongan pertama terhadap kejadian epistaksis/mimisan  sehingga dapat 

menerapkan tindakan yang benar pada pertolongan pada mimisan di kelas 
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2. Bagi Institusi Tempat Penelitian 

 Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai suatu masukan yang berguna untuk 

guru mengenai pertolongan pertama dan penanganan terhadap kejadian 

epsitaksis/mimisan dan dapat dilakukan sosialisasi terhadap pertolongan 

pertama pada kejadian mimisan dapat berupa seminar ataupun simulasi 

langsung terhadap kejadian epistaksis/mimisan 

3. Bagi Insitusi Pendidikan 

 Dapat dijadikan masukan dan sumbang saran pemikiran yang membangun 

dalam rangka mengembangkan materi perkuliahan serta penelitian dapat 

menciptakan kerjasama yang bermanfaat antara Institusi Pendidikan yaitu 

Universitas Esa Unggul Jakarta dan  Narada National Plus School Jakarta 

 

 


