
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. First Aid Kit 

a. Pengertian dan Manfaat First Aid Kit 

First aid kit atau kotak pertolongan pertama adalah sebuah tempat atau 

wadah yang berisi alat-alat pertolongan pertama yang dapat digunakan saat terjadi 

keadaan darurat atau cidera pada seseorang dan untuk mencegah terjadinya 

tingkat keparahan cidera yang lebih tinggi. First aid kit adalah perlengkapan yang 

sebaiknya siap sedia baik itu di rumah, kantor, ataupun kendaraan sebagai 

pertolongan pertama pada kecelakaan. Upaya pertolongan tersebut ditujukan 

untuk mengurangi rasa sakit, menghambat kemungkinan dan keadaan yang 

membuat korban semakin parah, memberikan jaminan keselamatan terhadap jiwa 

korban dan sebagainya (detiklife.com).  

First aid kit memang bukan media pengobatan, tujuannya adalah untuk 

meringankan luka penderita, menjaga korban agar tidak menjadi lebih parah, dan 

mendukung penyembuhannya. Korban kecelakaan dijalan raya sering kali tidak 

tertangani dengan baik, padahal dengan adanya first aid kit standar, perdarahan 

bisa dihentikan meskipun untuk sementara. Sambil menunggu pertolongan 

pertama itu datang, jika kondisi memungkinkan Anda dapat melakukan 

pertolongan pertama dengan menggunakan kotak P3K yang ada dalam mobil, 

jelas dr. Anita Theresia dari klinik Pejuangan di Jakarta Barat dikutip dari 

Autobild.co.id. Mempersiapkan peralatan P3K (pertolongan pertama pada 



kecelakaan) atau first aid kit adalah hal wajib dalam kegiatan berkendara, first aid 

kit pada umumnya hanya digunakan ketika terjadi insiden. Kejadian ini membuat 

first aid kit jarang tersentuh oleh pengguna. First aid kit perlu diperiksa rutin 

setidaknya 3 bulan sekali, untuk mengecek konten didalamnya apakah masih 

dalam kondisi baik atau sudah kadaluarsa (Dinanjaya, 2015). 

b. Standart  First Aid Kit 

 American College of Emergency Physician(2015) merekomendasikan first 

aid kit harus terbuat dari bahan yang tahan air, terbuat dari wadah plastik yang 

kuat, dan mudah terlihat dimana ia disimpan. Isi dari Setiap  first aid kit yang 

direkomendasikan adalah obat-obatan atau peralatan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan harus menyertakan buku panduan penggunaan first aid kit. 

 First aid kit harus mempunyai ukuran yang cukup untuk memuat semua 

bahan atau alat-alat dalam first aid kit, terbuat dari bahan yang dapat melindungi 

isinya dari debu, kelembaban, dan kontaminasi dengan lingkungan luar.   



 OHS and Injury Management  of The University of Melbourne (2012) 

merekomendasikan isi dari first aid kit adalah sebagai berikut : 

Tabel 1: General Standart Item 

General Standart Item 

Jumlah Jenis  Jumlah Jenis 

1xpk 100 Perekat steril yang terpisah  1 Plester non 

alergi 

6 Pembalut steril untuk luka serius  1 Selimut hangat 

2 Pembalut besar untuk luka  6 Larutan garan 

steril 30 ml 

2 Pembalut kecil untuk luka  1 Es 

2 Pembalut luka kecil steril  1 Masker 

3 Perban krep  1 Gunting 

3 Perban segitiga  4 Pinset 

6 Bantalan mata steril  1xpk Kantong 

plastik 

2 med, 2 

large 

Sarung tangan sekali pakai  1 Buku panduan 

PP 

1x pk Peniti  1 Buku catatan 

PP 

   

Tabel 2: Eye Module 

Eye Module (if applicable) 

Jumlah Jenis  Jumlah Jenis 

3 Cuci mata  1 Pita perekat 

6 Bantalan mata steril  1 Catatan PP 

(untuk cedera 

mata) 

 

Tabel 3: Burns Module  

Burns Module (if applicable) 



Jumlah Jenis  Jumlah Jenis 

6 Pembalut luka bakar berbagai 

ukuran 

 1 Catatan PP 

unutk (luka 

bakar) 

1 Kain bersih (penetup luka bakar)    

 

  



 

Isi first aid kit yang direkomendasikan oleh OHS and Injury Management of The  

University of Melbourne (2012).  

 

 

Perekat Steril Pembalut Luka Bantalan Mata 

Perban Krep/ elastis Perban Segitiga Sarung Tangan sekali Pakai 

Masker Gunting Pinset 

Buku Panduan PP Cairan Pencuci Mata Kasa Steril 

Selimut Hangat Pita Perekat Larutan Garam Steril 



Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 

pasal 52 peralatan pertolongan pertama yang disediakan didalam mobil minimal 

terdiri atas ; obat antiseptic, kain kasa, kapas, dan plester. 

 

2. Perilaku  

 

a. Pengertian Perilaku 

Perilaku merupakan suatu tindakan atau respon yang dilakukan oleh 

seseorang untuk beradaftasi dengan lingkungan sekitar dan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik itu faktor intern maupun faktor ekstern. Perilaku adalah 

pernyataan kegiatan yang dapat diamati oleh orang lain dan merupakan hasil 

perpaduan dari pemahaman pengaruh-pengaruh luar dan pengaruh dalam. 

Perkataan tingkah laku atau perbuatan mempunyai pengertian yang luas sekali 

yaitu tidak hanya mencakup moralitas saja seperti berbicara, berjalan, lari-lari, 

berolahraga, bergerak dan lain-lain akan tetapi juga membahas macam-macam 

fungsi seperti melihat, mendengar, mengingat, berfikir, fantasi, pengenalan 

kembali, penampilan emosi-emosi, dalam bentuk tangis atau senyum dan 

seterusnya (Natawidjaja 1978 dan Kartono 1984, dalam Dini 2013). 

Perilaku manusia sangat kompleks dan mempunyai ruang lingkup 

yang sangat luas. Suatu perilaku baru akan terbentuk terutama saat dewasa, 

dimulai pada domain kognitif, yakni si subjek telah terlebih dahulu mengetahui 

stimulus berupa materi atau objek diluarnya sehingga menimbulkan 

pengetahuan baru pada si subjek terhadap objek tersebut. Setelah itu barulah 

muncul rangsangan, yakni objek yang telah diketahui dan disadari sepenuhnya, 



kemudian muncul tindakan terhadap stimulus/objek, atau bisa digambarkan 

sebagai berikut, domain kognitif menghasilkan pengetahuan baru kemudian 

menghasilkan rangsangan dan rangsangan tersebut menghasilkan suatu 

tindakan atau perilaku (Notoadmodjo, 2007). 

Perilaku adalah aksi dari individu terhadap reaksi dari hubungan 

dengan lingkungannya dan baru terjadi bila ada sesuatu yang diperlukan untuk 

menimbulkan reaksi. Sesuatu itu adalah rangsangan, sehingga rangsangan 

tertentu akan menghasilkan reaksi berupa perilaku tertentu pula (Suryani, 2003 

dalam Sekar, 2009). 

Secara operasional perilaku dapat diartikan suatu respon organisme 

atau seseorang terhadap rangsangan (stimulus) dari luar objek tersebut. Respon 

manusia berbentuk dua macam; bentuk pasif dan bentuk aktif. Bentuk pasif 

adalah respon internal, yaitu yang terjadi didalam diri manusia dan tidak secara 

langsung dapat dilihat oleh orang lain atau perilaku terselubung (covert 

behaviour), misalnya berfikir, tanggapan, atau sikap batin dan pengetahuan. 

Bentuk aktif yaitu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasi secara langsung, 

sudah tampak dalam bentuk tindakan nyata atau disebut overt behaviour 

(Notoatmojo, 2007 dalam Harni, 2011) 

Perilaku manusia merupakan hasil segala macam pengalaman serta 

interaksi manusia yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan 

tindakan. Perilaku merupakan suatu tindakan yang mempunyai frekuensi, lama, 

dan tujuan khusus, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar 

(Green, 2000 dalam Ririn 2009). 



b. Teori Perilaku 

Manusia adalah makhluk hidup yang unik, sangat berbeda dengan 

makhluk hidup yang lain. Bukan saja karena perilakunya berbeda dengan 

hewan, tetapi diantara manusia itu sendiri perilakunya berbeda-beda seiring 

dengan lingkungan sosio-budayanya. Keunikan manusia bukan saja dilihat dari 

perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut, melainkan 

juga berdasarkan teori atau konsep dari para ahli yang berbeda-beda. Oleh 

sebab itu bagaimana perbedaan diantara kelompok manusia dengan kelompok 

manusia yang lain, ditentukan oleh teori-teori atau konsep tentang manusia. 

Sejak dahulu banyak pandangan dan julukan tentang manusia antara manusia 

sebagai “homo sapiens” manusia sebagai homo ludens, manusia sebagai homo 

violens, manusia sebagai homo mecanicus, dan sebagainya. 

Faktor penentu atau determinan perilaku manusia sulit untuk dibatasi 

karena perilaku merupakan resultan dari berbagai faktor, baik internal maupun 

eksternal (lingkungan). Perilaku manusia jika dilihat dari berbagai 

determinannya, banyak ahli telah merumuskan teori-teori atau model-model 

terbentuknya perilaku. Menurut Notoadmodjo (2010) garis besarnya perilaku 

manusia terdiri dari tiga aspek. Yakni aspek fisik, psikis, dan sosial. Akan 

tetapi, dari tiga aspek tersebut sulit untuk ditarik garis yang tegas dalam 

mempengaruhi perilaku manusia. Kesimpulan yang dapat ditarik dari berbagai 

teori bahwa perilaku manusia sebenarnya merupakan refleksi dari berbagai 

gejala kejiwaan, seperti pengetahuan, keinginan, kehendak, minat, motivasi, 

persepsi, sikap, dan sebagainya.  



Apabila ditelusuri lebih lanjut, gejala kejiwaan tersebut ditentukan 

atau dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, diantaranya adalah faktor 

pengalaman, keyakinan, lingkungan fisik, utamanya sarana dan prasarana, 

sosio-budaya masyarakat yang terdiri dari kebiasaan, tradisi, adat istiadat, dan 

sebagainya. Selanjutnya faktor-faktor tersebut akan menimbulkan pengetahuan, 

sikap, persepsi, keinginan, kehendak, dan motivasi yang pada gilirannya akan 

membentuk perilaku manusia (Notoadmodjo, 2010). 

1) Teori ABC (Sulzer, Azaroff, Mayer: 1997) 

Teori ABC atau lebih dikenal dengan model ABC ini mengungkapka 

bahwa perilaku adalah merupakan suatu proses dan sekaligus hasil 

interaksi antara: Antecedent, behavior, concequences. 

a) Antecedent 

Antecedent adalah suatu pemicu (trigger) yang menyebabkan seseorang 

berperilaku, yakni kejadian-kejadian dilingkungan kita. Antecedent ini 

dapat berupa ilmiah (hujan, angin, cuaca, dan sebagainya), dan buatan 

manusia atau “man made” (interaksi dan komunikasi dengan orang lain). 

b) Behavior 

Reaksi atau tindakan terhadap adanya “antecedent” atau pemicu tersebut 

yang berasal dari lingkungan. 

c) Concequences  

Kejadian selanjutnya yang mengikuti perlilaku atau tindakan tersebut 

(konsekuensi). Bentuk dari konsekuensi tersebut diantaranya : 

a)  Positif (menerima), berarti akan mengulang perilaku tersebut. 



b) Negatif (menolak), berarti akan tidak mengulang perilaku  tersbut 

(berhenti). 

2) Teori “Reason Action” 

Teori ini dikembangkan oleh Fesbein dan Ajzen (1980), maka juga teori 

“Fesbein-Ajzen” menekankan pentingnya peranan dari ”intention” atau 

niat sebagai alasan atau faktor penentu perilaku. Selanjutnya niat ini 

ditentukan oleh : 

a) Sikap 

Penilaian yang menyeluruh terhadap perilaku atau tindakan yang akan 

diambil. 

b) Norma subjektif 

Kepercayaan terhadap pendapat orang lain apakah menyetujui atau tidak 

menyetujui tentang tindakan yang akan diambil tersebut. 

c) Pengendalian perilaku 

Bagaimana persepsi terhadap konsekuensi atau akibat perilaku yang akan 

diambil. 

3) Teori “Thoughs and Feeling” 

Tim kerja dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (1984) 

menganalisis bahwa yang menyebabkan seseorang itu berperilaku tertentu 

adalah karena adanya 4 alasan pokok.  Pemikiran dan perasaan (thoughts 

and feeling), yakni dalam bentuk pengetahuan, persepsi, sikap, 

kepercayaan-kepercayaan, dan penilaian-penilaian seseorang terhadap 

objek (dalam hal ini adalah objek kesehatan). 



a) Pengetahuan 

Pengetahuan diperoleh dari pengalaman sendiri atau pengalaman orang 

lain. Sebagai contoh seorang pengendara kendaraan memperoleh 

pengetahuan bahwa perlengkapan keselamatan berkendara itu penting 

setelah orang tersebut memperoleh pengalaman kecelakaan berkendara 

dan tidak adanya kain kasa atau alat pertolongan pertama pada kecelakaan 

untuk menutup lukanya sehingga terjadi perdarahan. 

b) Kepercayaan 

Kepercayaan sering diperoleh dari orang tua, kakek, atau nenek. Seseorang 

menerima kepercayaan itu berdasarkan keyakinan dan tanpa adanya 

pembuktian terlebih dahulu.  

c) Sikap 

Sikap menggambarkan suka atau tidak suka seseorang terhadap objek. 

Sikap sering diperoleh dari pengalaman sendiri atau dari orang lain yang 

paling dekat. Sikap membuat seseorang mendekati atau menjauhi orang 

lain atau objek lain. Sikap positif terhadap nilai-nilai kesehatan tidak selalu 

terwujud dalam suatu tindakan nyata. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

alasan antara lain: 

a) Sikap akan terwujud didalam suatu tindakan tergantung pada situasi 

saat itu. Misalnya, seorang bapak yang anaknya mengalami luka 

pada saat kecelakaan berkendara, segera ingin membalut luka 

anaknya tersebut, tetapi karena tidak ada peralatan yang bisa 



digunakan untuk membalut luka tersebut, akhirnya sang bapak 

membiarkan luka tersebut terbuka hingga sampai ke rumah sakit.  

b) Sikap akan diikuti atau tidak diikuti oleh tindakan yang mengacu 

kepada pengalaman orang lain. Seorang bapak pengendara mobil 

akan menyediakan peralatan kesehatan didalam mobilnya setelah 

melihat pengendara mobil yang lainnya mengalami kecelakaan dan 

menggunakan peralatan kesehatan saat gawat darurat yang ada 

didalam mobil tersebut untuk membantu mengurangi perdarahan 

lukanya tersebut .  

c) Sikap diikuti atau tidak diikuti oleh suatu tindakan berdasarkan pada 

banyak atau sedikitnya pengalaman seseorang. Seorang pengendara 

mobil yang mengalamai kecelakaan segera minta pertolongan 

kepada masyarakat yang berada paling dekat dengan dirinya 

meskipun korban tersebut tidak begitu meyakini masyarakat tersebut 

bisa membantu menangani luka mereka.  

d) Nilai (value) Didalam suatu masyarakat apapun selalu berlaku nilai-

nilai yang menjadi pegangan setiap orang dalam menyelenggarakan 

hidup bermasyarakat. Misalnya, gotong-royong adalah suatu nilai 

yang selalu hidup dimasyarakat dan saling mengingatkan antara satu 

dengan yang lainnya. 

d) Orang penting sebagai referensi 

Perilaku orang lebih-lebih perilaku anak kecil, lebih banyak dipengaruhi 

oleh orang-orang yang dianggap penting. Apabila seseorang itu penting 



untuknya, maka apa yang ia katakan atau perbuat cenderung untuk 

dicontoh. Untuk anak-anak sekolah misalnya, maka gurulah yang 

menjadi panutan perilaku mereka. Orang-orang yang dianggap penting 

ini sering disebut sebagai kelompok referensi (reference group), antara 

lain guru, alim ulama, kepala adat (suku), kepala desa, dan sebagainya. 

e) Sumber-sumber daya (resource) 

Sumber daya disini mencakup fasilitas, uang, waktu, tenaga, dan 

sebagainya. Semua ini berpengaruh terhadap perilaku seseorang atau 

kelompok masyarakat. Pengaruh sumber daya terhadap perilaku dapat 

bersifat positif maupun negatif. Misalnya, ketersediaan tempat khusus 

untuk peralatan kesehatan didalam mobil memungkinkan pengendara 

mobil untuk menyediakan peralatan kesehatan.  

4) Lawrence Green (1980) 

Teori ini menganalisi perilaku manusia yang diperngaruhi oleh 2 faktor 

penting, yakni faktor perilaku dan faktor diluar perilaku. Sedangkan perilaku 

sendiri terbentuk dari 3 faktor, yaitu : 

a) Faktor predisposisi, mencakup pengatahuan, sikap,   kepercayaan, 

keyakinan, nilai-nilai, dan sebagainya.  

b) Faktor pendukung, terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak 

tersedianya fasilitas atau sarana pendukung. 

c)  Faktor pendorong, merupakan sikap dan perilaku kelompok referensi  

perilaku masyarakat. 

Teori ini juga dapat digambarkan sebagai berikut  



B  = Behavior 

F = Fungsi 

PF = predisposing factor 

EF = Enabling Factor 

RF= Reinforcing Factor 

(Notoatmodjo 2007) 

Perilaku dibentuk melalui suatu proses dan berlangsung dalam interaksi 

manusia dengan lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya perilaku atau determinan perilaku dibedakan menjadi 2, yaitu 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup pengetahuan, 

kecerdasan, persepsi, emosi, motivasi, dan sebagainya yang berfungsi untuk 

mengolah rangsangan dari luar. Sedangkan faktor eksternal meliputi 

lingkungan sekitar baik fisik maupun non fisik seperti iklim, manusia, sosial, 

ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya (Notoadmodjo 1993, dalam Arini 

2012) 

5) Teori Snehandu B. Kar 

Teori ini menganalisis perilaku dengan bertitik tolak bahwa perilaku ini 

merupakan fungsi dari : 

a) Niat seseorang untuk bertindak sehubungan dengan kesehatan atau 

perawatan kesehatannya  

b) Dukungan sosial dari masyarakat sekitarnya 

c) Ada tau tidaknya informasi tentang kesehatan atau fasilitas kesehatan 



d) Otonomi pribadi yang bersangkutan dalam hal ini mengambil tindakan 

atau keputusan 

e) Situasi yang memungkinkan untuk bertindak atau tidak bertindak. 

6) Teori SOR (stimulus organisme) 

Teori ini menyatakan penyebab terjadinya perilaku tergantung pada kualitas 

rangsang (stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme. Artinya, kualitas 

dari sumber komunikasi misalnya kredibilitas kepemimpinan dan gaya 

berbicara sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku seseorang, 

kelompok, atau masyarakat.  

Hosland, et al (1953) mengatakan bahwa perubahan perilaku sama hakikatnya 

dengan proses belajar. Proses perubahan perilkau tersebut menggambarkan 

proses belajar pada individu yang terdiri dari :  

a) Stimulus (rangsang) yang diberikan kepada organisme dapat diterima atau 

ditolak. Apabila stimulus itu tidak diterima atau ditolak, berarti stimulus 

itu tidak efektif dalam mempengaruhi perhatian inidividu, dan berhenti 

disini. Namun bila stimulus diterima oleh organisme berarti ada perhatian 

dari inidividu, dan stimulus tersebut efektif.  

b) Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme (diterima) maka 

ia mengerti stimulus ini dan akan dilanjutka pada proses berikutnya. 

c) Setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi 

kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterima (bersikap). 



d) Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka 

stimulus tersebut mempunyai efek tindakatn dari individu tersebut 

(perubahan perilaku). 

Perilaku dapat berubah hanya bila stimulus (rangsang) yang diberikan benar-

benar melebihi dari stimulus semula, yaitu harus meyakinkan. Dalam 

meyakinkan organisme, faktor reinforcement  sangatlah penting 

(Notoadmodjo, 2007). 

7) Teori Geller et al. (1989) 

Teori ini menggambarkan pribadi, perilaku dan lingkungan saling berinteraksi 

untuk membentuk “The Safety Triad” , yang didalamnya terdapat budaya 

keselamatan. Ketiga faktor tersebut dinamis dan saling berinterkasi. 

Perubahan pada salah satu faktor akan berdampak pada faktor lainnya. 

Contohnya bila perilaku yang mengurangi kemungkinan celaka seringkali 

membuat perubahan dari faktor lingkungan yang membentuk kepada perilaku 

aman yang konsisten. Dengan kata lain, ketika orang memutuskan untuk 

berperilaku aman, maka mereka akan menanamkan perilaku aman pada 

pemikirannya. Perilaku ini yang sering mengarah kebeberapa perubahan dari 

faktor lingkungan (Geller, 2001). 

Perilaku normal, kebiasaan, nilai-nilai, dan penggunaan sumber-sumber 

dalam suatu masyarakat akan menghasilkan suatu pola hidup (way of life) 

yang pada umumnya disebut kebudayaan. Kebudayaan ini terbentuk dalam 

waktu yang lama sebagai akibat dari kehidupan suatu masyarkat bersama. 

Kebudayaan selalu berubah, baik lambat ataupun cepat, sesuai dengan 



peradaban umat manusia. Kebudayaan atau pola hidup masyarakat disini 

merupakan kombinasi dari semua yang telah disebutkan diatas. Perilaku yang 

normal adalah aspek dari semua kebudayaan, dan selanjutnya kebudayaan 

mempunyai pengaruh yang dalam terhadap perilaku ini.  

Dapat dilihat dari uraian tersebut, banyak faktor atau alasan seseorang untuk 

berperilaku. Oleh sebab itu, perilaku yang sama diantara beberapa orang 

dapat disebabkan oleh sebab atau latar belakang yang berbeda-beda. 

Misalnya, alasan masyarakat tidak menggunakan peralatan perlengkapan 

kesehatan pada kecelakaan atau pada saat darurat didalam mobil mungkin 

mereka belum mengetahu secara khusus fungsi dari alat tersebut atau mereka 

tidak mendapatkan informasi bahwa peralatan kesehatan tersebut merupakan 

hal wajib yang harus disediakan dalam kendaraan khususnya mobil. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2002), faktor adalah hal 

(keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya 

sesuatu. Ada berbagai bentuk perilaku manusia dan semuanya dipengaruhi 

oleh berbagai macam faktor. Menurut Notoatmojo, 1999 dalam Ardhiyarini 

2008  pembentukan perilaku dimulai dari domain kognitif, sikap, kemudian 

apabila disadari sepenuhnya akan menimbulkan respon berupa tindakan. 

Berdasarkan teori persepsi resiko (Brown, 1989, 1991) perilaku 

seseorang dipengaruhi oleh persepsinya. Faktor pembanding dalam 

pembentukan persepsi seseorang adalah kemampuan dirinya mendeteksi 

bahaya dan juga kemampuan dalam menghindari kesalahan atau error. 



Faktor-faktor tersebut membentuk persepsi yang mempengaruhi seseorang 

dalam pengambilan keputusan, lalu berdampak pada sikap atau perilaku 

orang tersebut terhadap keselamatan  (Brown, 1989,1999 dalam Ridho 2012). 

Proses pembentukan atau perubahan perilaku dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar individu. Aspek-aspek 

dalam diri individu yang sangat berperan/berpengaruh dalam perubahan 

perilaku adalah persepsi, motivasi dan emosi. Persepsi adalah pengamatan 

yang merupakan kombinasi dari penglihatan, pendengaran, penciuman serta 

pengalaman masa lalu. Motivasi adalah dorongan bertindak untuk 

memuaskan sesuatu kebutuhan. Dorongan dalam motivasi diwujudkan dalam 

bentuk tindakan (Sarwono, 2003). 

Perilaku manusia merupakan totalitas penghayatan dan aktivitas 

seseorang yang merupakan hasil bersama dari keterkaitan berbagai faktor 

yang mempengaruhi terbentuknya perilaku baik itu faktor intern maupun 

faktor ekstern (Notoatmojo 2003). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menurut Lawrence Green 

(1980) dalam Notoatmojo (2003), perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama, 

yaitu: 

1) Faktor predisposisi (predisposing factors) 

Faktor-faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap 

kesehatan, tradisi, dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat 

pendidikan, tingkat sosial ekonomi, pekerjaan, dan sebagianya. 



2) Faktor pendukung (enabling factors) 

Faktor-faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas 

kesehatan masyarakat, seperti puskesmas, rumah sakit, poliklinik, posyandu, 

polindes, pejabat desa, dokter atau bidan praktek swasta, dsb. Termasuk juga 

dukungan sosial, seperti dukungan orang terdekat. 

3) Faktor penguat (reinforcing factors) 

Faktor-faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh 

agama, sikap, dan perilaku pada petugas kesehatan. Termasuk juga disini 

undang-undang, peraturan baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah 

yang terkait dengan kesehatan atau dalam hal ini khusunya tentang 

keselamatan berkendara. 

Notoatmodjo (2007) dalam Kusbiantoro (2014) menjelaskan 

pengetahuan berperan penting dalam pembentukan sikap seseorang, 

pengetahuan membuat seseorang berpikir akan suatu objek dan stimulus. 

Beberapa teori perubahan sikap antara lain yaitu teori penolakan dan 

penerimaan, teori konsistensi, tidak adanya konsistensi antara sikap dan 

perbuatan, teori keseimbangan, teori ini berdasarkan senang atau tidak 

senang. Adapun fungsi sikap yaitu sebagai instrumental, pertahanan diri, 

penerimaan obyek, ilmu, serta memberi arti, nilai ekspresif, social 

adjustment, externalisasi, aktivitas adaptif dalam memperoleh informasi, 

reflek kehidupan. Faktor intrinsik individu yang mempengaruhi sikap 

diantaranya kepribadian, intelegensi, bakat, minat, perasaan serta kebutuhan 

dan motivasi seseorang. Yang bersifat ekstrinsik adalah faktor lingkungan, 



pendidikan, ideologi, ekonomi, politik dan Hankam (Tri Rusmi, Widayatun, 

2003 dalam Dadang 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Arini Febriana (2012) dengan judul 

“Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Perilaku Tidak Aman Pengendara 

Ojek Stasiun Citayam” didapatkan hasil yang mempengaruhi perilaku tidak 

aman dalam berkendara adalah ketiadaan motivasi dalam bentuk pengalaman 

celaka, rendahnya pengetahuan mengenai regulasi berkendara, dan 

ketidaktahuan standar keterampilan berkendara yang baik. 

Perilaku seseorang khususnya dalam keselamatan berkendara juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengaruh 

sosial, dan pengaruh lingkungan.. Notoadmodjo (2010) menyatatkan dimana 

perilaku manusia terdiri dari tiga aspek, yakni aspek fisik, psikis, dan sosial. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku manusia sebenarnya merupakan 

refleksi dari berbagai gejala kejiwaan, seperti pengetahuan, keinginan, 

kehendak, minat, motivasi, persepsi, sikap, dan sebagainya, dan apabila 

ditelusuri lebih lanjut gejala kejiwaan tersebut ditentukan atau dipengaruhi 

oleh berbagai faktor lain, diantaranya adalah 

1) Faktor Pengalaman  

Pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasa, ditanggung 

dan sebagainya (KBBI). Penelitian yang dilakukan oleh M. Ridho (2012) 

faktor pengalaman tidak memiliki peran penting dalam perilaku pemakaian 

helm pada pengendara motor di kawasan Depok. Seseorang yang memiliki 

pengalaman buruk saat berkendara dapat mempengaruhi perilaku seseorang 



untuk lebih aman dan hati-hati saat berkendara (Arini,2012). Seseorang yang 

mempunyai pengalaman berkendar lebi dari sembilan tahun dan pernah 

mengalami kecelakaan cenderung berperilaku aman dalam berkendara 

dibandingkan dengan seseorang yang mempunyai pengalaman berkendara 

kurang dari sembilan tahun, hal ini menunjukan bahwa pengalaman 

mempengaruhi seseorang dalam berperilaku (Indah, 2014).  

2) Faktor Keyakinan 

Menurut Supriyanto dalam Aminudin (2013) Keyakinan dalah pola 

pengetahuan yang terorganisir bahwa seseorang memperoleh kebenaran 

tentang dunianya atau sesuatu yang dianggapnya benar dan baik. 

3) Llingkungan fisik,  utamanya sarana dan prasarana 

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang berada disekitar seseorang yang 

dapat mempengaruhinya dalam menjalankan tugas-tugas atau berperilaku, 

misalnya suhu, udara, penerangan, keamanan, kebersihan, dan lain-lain 

(Nawawi, 2001). Lingkungan fisik merupakan salah satu faktor ekstern yang 

mempunyai peran dalam pembentukan perilaku seseorang Menurut 

Notoadmojo (2003). Lingkungan juga berpengaruh terhadap persepsi 

pembentukan perilaku, penelitian yang dilakukan oleh M Ridho (2012) 

seseorang yang berada dalam lingkungan yang baik memiliki persepsi risiko 

yang baik dan pada akhirnya seseroang tersebut memiliki perilaku yang baik 

untuk menggunakan helm dalam mengendarai sepeda motor, hal ini juga 

tergambar dalam hasil penelitian yang dilakukan di kota Samarinda, 

Lingkungan fisik yang kurang baik juga dapat mempengaruhi perilaku 



seseorang, misalnya kondisi jalan dan lalu lintas yang kurang baik dapat 

mempengaruhi perilaku pengendara motor untuk tidak mematuhi peraturan 

berlalulintas (Dini, 2013).  

4) Budaya Masyarakat 

Budaya adalah sekumpulan nilai, norma, dan simbol yang menghasilkan 

perilaku manusia dan juga dapat menghasilkan suatu hasil karya. Budaya 

dapat terbentuk dari perilaku umum dan sikap mental yang ada baik dari 

individu maupun kelompok. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada suatu 

tempat atau wilayah juga dapat mempengaruhi perilaku seseroang, penelitian 

yang dilakukan oleh Indah (2014) menemukan bahwa tidak adanya kebijakan 

keselamatan berkendara mempengaruhi perilaku aman berkendara dari 

mahasiswa. Kebudayaan merupakan salah satu faktor ekstern yang 

mempengaruhi terbentuknya perilaku seseorang Menurut Notoadmojo (2003). 

5) Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan aspek penting dalam pembentukan perilaku, dengan 

pengatahuan yang baik juga dapat menimbulkan perilaku yang baik. Namun 

pengetahuan yang baik tidak selalu menimbulkan perilaku yang baik, hal ini 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah teman atau rekan 

sebaya (Yusuf, 2002 dalam Ayu, 2013).  

Penelitian yang dilakukan oleh Arini (2012) Pengetahuan juga 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. 

Rendahnya pengetahuan tentang regulasi berkendara mempengaruhi perilaku 

pengendara untuk berkendara yang aman, pengendara yang mempunyai 



pengetahuan yang baik cenderung memiliki perilaku berkendara yang aman 

sedangkan pengendara yang mememiliki pengetahuan yang buruk cenderung 

berperilaku tidak aman saat berkendara.  Pengetahuan adalah hasil tahu dan 

terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan pada suatu objek. 

Pengindraan dapat dilakukan dengan cara melihat, mendengar, mencium, 

merasa, atau meraba. Sebagian besar pengetahuan diperoleh dari 

penginderaan mata dan telinga. Pengetahuan terdiri dari enam tingkatan  

 (Notoatmojo, 2007). 

a)  Tahu (know) 

Tahu dapat diartikan sebagai mengingat suatu permasalahan atau materi 

yang telah dipelajari atau dialami sebelumnya. Termasuk kedalam 

pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap 

sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari oleh rangsangan 

yang diterima. Tahu ini merupakan tingkatan pengetahuan yang paling 

rendah. 

b) Memahami (comprenhension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar mengenai suatu benda atau permasalahan yang diketahui dan dapat 

menginterpretasikan hal tersebut secara benar.  

c) Aplikasi (aplication) 

Aplikasi adalah suatu kemampuan untuk menggunakan yang telah didapat 

pada situasi dan kondisi yang sama 

d) Analisi (analysis) 



Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan suatu materi atau objek 

kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam suatu struktur 

organisai tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.  

e) Sintesis (synthesis) 

Sintesis memiliki arti sebagai suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang 

baru. 

f) Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penelitian terhadap suatu materi atau objek.  

B. Kerangka Konsep 

Tabel 4 : Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hipotesis 

Faktor yang mempengaruhi perilaku: 

1. Faktor pengetahuan 

2. Faktor keyakinan 

3. Faktor pengalaman 

4. Faktor sosial budaya 

5. Faktor lingkungan fisik 

Perilaku penyediaan 

first aid kit di dalam 

mobil 



Ha        : Terdapat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

dengan perilaku penyediaan first aid kit didalam mobil pada dosen 

FKIK UMY. 

H0     : Tidak terdapat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku dengan perilaku penyediaan first aid kit didalam mobil pada 

dosen FKIK UMY.  

 


