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Factors That Influence The Teacher Behavior of Medicine and 

Science Healty Faculty of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

in the provision of first aid kit in the car 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Dosen FKIK UMY 

Dalam Penyediaann First Aid Kit Didalam Mobil 

Hermansyah
1
  

1
Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan,  Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

ABSTRACT 

First aid kit is one component that must be provided in vehicles, especially 

vehicle wheels 4. These regulations have been defined in the Government Decree 

N0. 55 Year 2012 on vehicles Article 52. Conduct provision of first aid kit in the 

car is very important to be implemented by each rider, so it could face an 

emergency room that can come at any time. The purpose of the study to determine 

what factors are influencing the teacher behavior at the Faculty of Medicine and 

Health Sciences, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta motorist in the 

provision of first aid kit in the car.  

This type of research is quantitative descriptive with cross sectional 

approach. Respondents in this study is teacher at the Faculty of Medicine and 

Health Sciences, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, which has a private car 

vehicle. Factor experience, confidence, knowledge, social, cultural, and physical 

environment, facilities and infrastructure are factors that will be examined in this 

research. 

Results of the research was obtained from 50 respondents surveyed only 

17 respondents or 34% were providing first aid kit and 33 respondents or 66% that 

do not provide first aid kit. Chi-square test of physical environmental factors, 

facilities and infrastructure (p = 0.000) as well as the confidence factor (p = 

0.001), which have an influence on the behavior of respondents in the provision of 

first aid kit in the car. 

Behavior provision of first aid kit on teacher at the Faculty of Medicine 

and Health Sciences, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta is still lacking and 

need to be improved in the behavior of their provision. 

 

Keywords: Teacher Behavior, first aid kit 
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INTISARI 

First aid kit merupakan salah satu komponen yang harus disediakan dalam 

kendaraan khususnya kendaraan roda 4. Peraturan ini sudah ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah N0. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan pasal 52. Perilaku 

penyediaan first aid kit didalam mobil sangat penting untuk diterapkan oleh setiap 

pengendara, sehingga bisa menghadapi suatu kejadian gawat darurat yang 

kapanpun bisa datang. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui faktor apa saja 

yang mempengaruhi perilaku dosen FKIK UMY pengendara mobil dalam 

penyediaan first aid kit didalam mobil. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan pendekatan cross 

sectional. Responden dalam penelitian ini adalah dosen FKIK UMY yang 

memiliki kendaraan mobil pribadi. Faktor pengalaman, keyakinan, pengetahuan, 

sosial budaya, dan lingkungan fisik, sarana dan prasarana adalah faktor-faktor 

yang akan diteliti dalam penelitian ini. 

Hasil dari penelitian didapatkan dari 50 responden yang diteliti hanya 17 

responden atau 34% yang menyediakan first aid kit dan 33 responden atau 66% 

yang tidak menyediakan first aid kit. Uji chi-square Faktor lingkungan fisik, 

sarana dan prasarana (p=0,000 ) serta faktor keyakinan (p=0,001)  yang 

mempunyai pengaruh terhadap perilaku responden dalam penyediaan first aid kit 

didalam mobil. 

Perilaku penyediaan first aid kit pada dosen FKIK UMY masih kurang dan 

perlu ditingkatkan lagi dalam perilaku penyediaannya.  

 

Kata kunci: Teacher Behavior, first aid kit 

  



3 
 

Pendahuluan 

 Kemajuan teknologi dalam 

bidang transportasi membuat segala 

aktivitas manusia menjadi lebih 

mudah dan efisien, berbagai macam 

jenis kendaraan dengan teknologi 

canggih dan cepat sangat mudah 

untuk dinikmati semua orang. 

Transportasi yang semakin modern 

yang dapat dinikmati semua orang 

telah banyak digunakan untuk 

keperluan aktivitas sehari-hari, salah 

satunya digunakan untuk pulang 

pergi dari dan ke tempat kerja. 

Aktivitas berkendara sehari-hari 

dapat menimbulkan banyak hal yang 

tidak pernah kita duga yang terjadi 

secara tiba-tiba (Dinanjaya, 2015)
1
.  

 Tindakan mempersiapkan 

alat-alat keselamatan atau alat 

pertolongan pertama menjadi hal 

yang sangat penting untuk 

diperhatikan sehingga dapat 

meminimalisir keadaan yang lebih 

parah saat terjadi kecelakaan. 

Kecelakaan lalu lintas (KLL) adalah 

penyebab kematian kedelapan dan 

salah satu masalah kesehatan 

masyarakat. Di Regional Asia 

Tenggara terdapat 124.7 kendaraan 

terdaftar per 1000 populasi, jumlah 

tertinggi terdapat di negara Thailand 

dengan 412.1, diikuti 303.2 di 

Indonesia dan 189.6 di Sri Lanka. 

Jumlah proporsi kendaraan terkecil 

terdapat di Timor Leste dengan 8.6 

kendaraan per 1000 populasi. 

Namun, perbandingan ini tidak dapat 

dijadikan acuan untuk 

memperkirakan rata-rata kematian 

karena kecelakaan lalu lintas. 

Sebagai contoh, Inggris memiliki 

rata-rata 565 kendaraan untuk setiap 

1000 populasi namun angka 

kematian karena kecelakaan lalu 

lintas-nya rendah yaitu 5.4 kematian 

per 100,000 populasi. Fakta ini 

menggarisbawahi pentingnya 

melibatkan faktor lain seperti 

manajemen keselamatan jalan yang 

layak, peraturan perundang 

undangan, penegakan hukum dan 

kelengkapan keselamatan pada 

kendaraan. Faktor-faktor ini 

bergantung pada sistem peraturan, 

status ekonomi dan kebijakan politik 

di masing-masing negara (WHO, 

2013)
2
. 

Indonesia merupakan negara 

dengan keselamatan terburuk se-

ASEAN (ADB, 2006)
3
. Masih 

tingginya angka kecelakaan di jalan 

disebabkan oleh beberapa faktor, 

yaitu kelalain pengendara, kondisi 

kendaraan, dan infrastruktur jalan, 

serta faktor lain yang tidak kalah 

penting adalah proses pertolongan 

pertama pada kecelakaan. Data 

ditingkat dunia yang dikeluarkan 

Belanda menyebutkan, satu dari 

empat korban kecelakaan lalu lintas 

cederanya makin serius akibat 

kesalahan tindakan petugas 

penyelamat.  

Perlengkapan keselamatan 

atau kesehatan yang harus digunakan 

dalam sebuah kendaraan khususnya 

kendaraan roda empat atau mobil 

penumpang adalah tersedianya kotak 

pertolongan pertama atau yang kita 

kenal dengan P3K. Hal ini sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah No. 55 

Tahun 2012 tentang Kendaraan, 

dimana pada paragraf 3 tentang 

perlengkapan pasal 34 yang 

berbunyi, perlengkapan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) 

huruf b, selain sepeda motor terdiri 

atas :  sabuk keselematan, ban 

cadangan, segititga pengaman, 

dongkrak, pembuka roda, helm dan 
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rompi pemantul cahaya bagi 

pengemudi kendaraan bermotor roda 

empat atau lebih yang tidak memiliki 

rumah-rumah, dan peralatan 

pertolongan pertama pada 

kecelakaan
4
. 

Orang terdekat korban yang 

menjadi penolong pertama dalam 

sebuah kecelakaan lau lintas yang 

dapat dikategorikan sebagai orang 

awam haruslah bisa menolong 

dengan benar agar bisa meminimlisir 

keadaan yang lebih parah. 

Pertolongan yang terlambat atau 

kesalahan yang sedikit saja dalam 

menangani kegawat darurat dapat 

menyebabkan kondisi fatal. Prinsip 

penanganan trauma haruslah cepat, 

tepat, tidak menambah cidera, dan 

harus didukung dengan sarana atau 

peralatan dan sumber daya yang 

memadai (Amirudin, 2007)
5
.  

First aid kit adalah sebuah 

tempat peralatan atau bahan yang 

bisa digunakan pada saat terjadi 

kecelakaan atau cidera. First aid kit 

mempunyai fungsi sangat penting 

ketika terjadi kecelakaan atau cidera 

yang terjadi baik di dalam rumah 

tangga, tempat kerja atau dijalan 

raya, salah satunya untuk 

memberikan tindakan atau 

pertolongan pertama serta dapat 

meminimalisir terjadinya kecacatan 

yang lebih parah. Menurut Kasubdit 

Keamanan dan Keselamatan Polda 

Metro Jaya Kompol Miyanto yang 

dikutip dari Metrotvnews (2015) 

kelengkapan P3K merupakan sarana 

sosial dari pengemudi, hal tersebut 

dimaksudkan bila terjadi kecelakaan 

pengemudi dapat melakukan 

tindakan sendiri secara cepat
6
. Oleh 

karena itu dalam penelitian ini 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang faktor apa saja 

yang mempengaruhi perilaku dosen 

FKIK UMY dalam penyediaan first 

aid kit didalam mobil, dimana 

responden dari penelitian ini 

merupakan orang-orang yang sudah 

berpengalaman dalam bidang 

kesehatan dan tentunya diharapkan 

dapat menimbulkan perilaku yang 

baik dalam berkendara serta lebih 

memperhatikan kesehatan dan 

keselamatan.  

Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kuantitatif 

dengan pendekatan cross sectional. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

ingin mengetahui faktor apa saja 

yang mempengaruhi perilaku dosen 

FKIK UMY dalam penyediaan first 

aid kit didalam mobil. Populasi dari 

penelitian ini adalah dosen tetap 

FKIK UMY yang berjumlah 145 

orang, yang kemudian teknik 

sampling dari penelitian ini diambil 

dari 25% total populasi, sehingga 

responden dalam penelitian ini 

berjumlah 37 orang yang kemudian 

digenapkan menjadi 50 responden.  

Penelitian ini dilakukan pada 

bulan Juni-Juli 2016 dengan cara 

membagikan kuesioner penelitian 

kepada responden secara langsung. 

Kuesioner tersebut terdiri dari 26 

pertanyaan yang dibuat dengan dua 

pilihan jawaban tegas, yaitu (ya) atau 

(tidak) . Kuesioner dalam penelitian 

ini berisi tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku yang terdiri 

dari 5 faktor yaitu; faktor 

pengetahuan, faktor lingkungan, 

faktor keyakinan, faktor sosial 

budaya, faktor lingkungan fisik, 

sarana dan prasarana.  
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Data yang didapat dari 

pengisian kuesioner tersebut 

kemudian diolah dengan uji chi-

square  menggunakan program 

SPSS. Pengolahan data tersebut 

bertujuan untuk mengetahui faktor 

apa saja yang berpengaruh atau tidak 

berpengaruh terhadap perilaku dosen 

FKIK UMY dalam penyediaan first 

aid kit didalam mobil.  

 

Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui frekuensi responden yang 

menyediakan atau tidak menyediakan first aid kit didalam mobil yang dapat kita 

lihat pada tabel 1.  

Tabel 1. 

Distribusi Frekuensi Penyediaan First Aid Kit di Dalam Mobil 

Penyediaan                        N                                           % 

Ada                                    17                                           34 

Tidak                                  33                                           66 

Total                                  50                                           100 

 

 

Analis univariat pada tabel 2 memperlihatkan gambaran faktor- faktor 

yang memepengaruhi perilaku yaitu; faktor pengetahuan, faktor keyakinan, faktor 

pengalaman, faktor sosial budaya, faktor lingkungan fisik.  

Tabel 2. 

Distribusi frekuensi faktor pengetahuan, keyakinan, pengalaman, 

sosial budaya, lingkungan fisik, sarana dan prasarana dosen FKIK 

UMY terhadap penyediaan first aid kit didalam mobil  
Faktor Pengetahuan N % 

Baik 45 90 

Cukup 5 10 

Total  50 100 

Faktor Keyakinan N % 

Baik 28 56 

Cukup 22 44 

Total 50 100 

Faktor Pengalaman N % 

Baik 25 50 

Cukup 24 50 

Kurang 1 2 

Total 50 100 

Faktor Sosial Budaya N % 

Baik 36 72 

Cukup 14 28 

Total 50 100 

Faktor Lingkungan Fisik N % 

Baik 27 54 

Cukup 23 46 

Total 50 100 
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Analisa bivariat pada tabel 3-7 menggambarkan hubungan faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku terhadap perilaku dosen FKIK UMY dalam 

penyediaan first aid kit didalam mobil.  

Tabel 3. 

Hubungan pengetahuan dengan penyediaan first aid kit didalam mobil 

pada dosen FKIK UMY 

Pengetahuan                Penyediaan first aid kit         total           p     
 

 

                                         Ada         Tidak 

                                     F      %         F      %             F        % 

Baik                            17     34        28     56            45       90     

Cukup                         0       0          5       10            5         10     0,091  

Total                           17     34        33     66            50       100 

 

Tabel 4. 

Hubungan keyakinan dengan penyediaan first aid kit didalam mobil 

pada dosen FKIK UMY 

keyakinan                Penyediaan first aid kit              total           p    
 

 

                                         Ada         Tidak 

                                     F       %        F      %             F        % 

Baik                             15      30      13     26            28       56 

Cukup                          2         4       20     40            22       44     0,001 

Total                           17       34      33     66            50       100 

 

Tabel 5. 

Hubungan pengalaman dengan penyediaan first aid kit didalam mobil 

pada dosen FKIK UMY 

pengalaman            Penyediaan first aid kit         total                p     
 

 

                                     Ada         Tidak 

                                  F      %       F      %               F       % 

Baik                         12      24      13     26             25      50 

Cukup                      5        10      19     38             24      48        0,103 

Kurang                     0        0         1      2               1        2 

Total                        17      34       33     66            50      100 

 

 

Tabel 6. 

Hubungan sosial budaya dengan penyediaan first aid kit didalam mobil 

pada dosen FKIK UMY 

Sosial Budaya              Penyediaan first aid kit         total             p    
 

 

                                         Ada         Tidak 

                                     F       %       F      %             F         % 

Baik                             12      24      24     48           36       72 

Cukup                          5       10       9      18            14       28    0,873 

Total                            17      34      33     66           50       100 
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Tabel 7. 

Hubungan lingkungan fisik dengan penyediaan first aid kit didalam 

mobil pada dosen FKIK UMY 

Lingkungan fisik        Penyediaan first aid kit         total              p     
 

 

                                         Ada         Tidak 

                                     F       %       F       %              F        % 

Baik                             16      32      11     22             27       54 

Cukup                          1        2        22     44             23       46    0,000 

Total                            17      34      33     66             50       100 

 

Diskusi  

First aid kit atau kotak P3K 

sebagai tempat penyimpanan alat-

alat pertolongan pertama yang dapat 

digunakan saat terjadi kecelakaan 

atau cidera harus terbuat dari bahan 

yang kuat dan ringan sehingga dapat 

menjaga keutuhan alat-alat 

pertolongan pertama dan mudah 

untuk dibawa saat bepergian. isi dari 

first aid kit harus komplit dan tetap 

terjaga kualitasnya sehingga dapat 

digunakan dengan maksimal saat 

diperlukan (American College of 

Emergency Physician, 2015)
7. 

Isi standar dari first aid kit 

didalam mobil yang disebutkan 

dalam PP No. 55 Tahun 2012 tentang 

Kendaraan adalah obat antiseptic, 

kain kasa, kapas dan plester. Isi dari 

first aid kit harus disesuaikan dengan 

kebutuhan tempat penggunaanya 

dengan memperhatikan bahaya 

cidera yang berpotensi terjadi dimana 

seseorang atau suatu kelompok 

beraktivitas. Rekomendasi yang 

dikeluarkan American College of 

Emergency Physician (2015) yang 

dapat dilihat pada tabel 1, 2, dan 3 

memuat item yang lebih komplit 

dengan alat-alat atau bahan yang 

lebih spesifik. Alat atau bahan yang 

komplit dalam first aid kit sangat 

disarankan dan harus diperhatikan 

guna untuk memenuhi kebutuhan 

penggunaan saat diperlukan sehingga 

dapat memaksimalkan hasil dalam 

mengurangi tingkat keparahan 

cidera.  

 

 Hasil penelitian yang 

didapatkan 17 responden atu sekitar 

34% yang menyediakan first aid kit 

didalam mobil dan 33 responden 

dengan persentase 66% yang tidak 

menyediakan first aid kit. Penelitian 

yang melibatkan 50 responden 

tersebut dapat kita simpulkan bahwa 

kesadara dalam penyediaan first aid 

kit sebagai salah satu alat keselamatn 

berkendara masih sangat kurang.  

 Faktor pengetahuan tidak 

memberikan pengaruh terhadap 

perilaku dosen FKIK UMY dalam 

penyediaan first aid kit didalam 

mobil. Hasil ini dapat dilihat pada 

tabel 3, dimana dari 45 responden 

yang berpengetahuan baik hanya 17 

responden dengan persentase 34% 

yang menyediakan first aid kit 

didalam mobil. Perilaku responden 

dalam penelitian ini hanya sampai 

pada tahap kedua dari enam 

tingkatan perilaku know (tahu), 

comprenhention (memahami), 

aplication (aplikasi), analysis 

(analisis), synthesis (sintesis), 

evaluation (evaluasi), yaitu hanya 

sampai pada tahap comprenhention 

(memahami), dan tidak sampai pada 
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mengaplikasikan. Hal ini dibuktikan 

dengan tingginya tingkat 

pengetahuan responden tetapi tingkat 

penyediaan first aid kit didalam 

mobil masih sangat rendah 

(Notoatmodjo, 2007)
8
.  

 Penelitian yang dialakukan 

oleh Arini (2012)
9
 juga memperoleh 

hasil yang senada, bahwa tingkat 

pengetahuan tidak mempengaruhi 

perilaku pengendara ojek untuk 

berperilaku aman, hal ini dibuktikan 

dengan tingginya tingkat pengetahun 

pengendara ojek seputar keselamatan 

berkendara, tetapi masih banyak 

yang melanggar dan tidak mentaati 

aturan sesuai dengan ketentuan yang 

ada. Keyakinan adalah pola 

pengetahuan yang terorganisir bahwa 

seseorang memperoleh kebenaran 

tentang dunianya atau sesuatu yang 

dianggapnya benar dan baik 

(Supriyanti dalam Aminudin, 

2013)
10

.   

 Faktor keyakinan pada 

responden dalam penelitian ini 

memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap penyediaan first 

aid kit didalam mobil. Tabel 4 

hubungan keyakinan dengan 

penyediaan first aid kit didalam 

mobil pada dosen FKIK UMY dapat 

kita lihat bahwa terdapat hubungan 

antara perilaku responden dengan 

keyakinan yang dimiliki responden 

dan didapatkan nilai p=0,001. 

Responden yang memiliki keyakinan 

baik sebanyak 28 responden dengan 

persentase 56% dan yang 

menyediakan first aid kit sebanyak 

15 responden atau 30%. Responden 

yang memiliki keyakinan cukup 

sebanyak 22 responden atau 44% dan 

hanya 2 responden atau 4% yang 

menyediakan first aid kit.  

 Penelitian ini menunjukan 

bahwa keyakinan sangat berpengaruh 

terhadap perilaku seseorang, yaitu 

perilaku dalam penyediaan first aid 

kit didalam mobil. Artinya responden 

yang memilik keyakinan bahwa first 

aid kit penting untuk keselamatan 

dan keamanan mereka dalam 

berkendara  sebagian besar mereka 

meyediakan first aid kit didalam 

mobil. Usia kendaraan yang dimiliki 

responden juga mempengaruhi 

keyakinan mereka sehingga juga 

berpengaruh terhadap perilaku 

mereka dalam penyediaan first aid 

kit. Hal ini dibuktikan pada saat 

peneliti melakukan pengambilan 

data, responden yang memiliki mobil 

dengan usia yang cukup lama 

mempunyai keyakinan bahwa tidak 

perlu menyediakan first aid kit 

didalam mobil mereka.  

Hasil penelitian ini juga 

terbukti dari teori planned behavior 

atau TPB yang menjelaskan bahwa 

intensi niatan dan penilaian atau 

keyakinan adanya kontrol perilaku 

(perceived behavioral control) 

merupakan faktor-faktor penentu 

perilaku (Ajzen, 1985, 1991, dalam 

Lukman & Fathul, 2011)
11

.  

 Faktor pengalaman tidak 

memiliki pengaruh terhadap perilaku 

dosen FKIK UMY dalam penyediaan 

first aid kit didalam mobil. 

Hubungan faktor pengalaman 

terhadap penyediaan first aid kit 

didalam mobil pada dosen FKIK 

UMY dapat kita lihat pada tabel 5, 

yang menggambarkan bahwa dari 25 

responden atau 50% yang memiliki 

pengalaman baik hanya 12 responden 

atau 24% yang meyediakan first aid 

kit didalam mobil. Responden yang 

memiliki pengalaman cukup 

sebanyak 24 responden atau 48% dan 
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5 responden atau 10% yang 

menyediakan first aid kit, sedangkan 

responden yang memiliki 

pengalaman kurang hanya 1 

responden dan tidak menyediakan 

first aid kit didalam mobil dan 

didapatkan nilai p=0,103. 

 Faktor sosial budaya juga 

tidak memiliki pengaruh pada 

perilaku dosen FKIK UMY dalam 

penyediaan first aid kit didalam 

mobil. Hasil ini dapat kita lihat pada 

tabel 6, dimana dari dari 36 

responden atau 72% yang 

berpengetahuan baik hanya sebanyak 

12 responden atau 24% yang 

menyediakan first aid kit didalam 

mobil. Responden yang memiliki 

sosial budaya cukup sebanyak 14 

orang atau 28% dan yang 

menyediakan first aid kit sebanyak 5 

responden atau 10%, tidak ada 

responden yang memiliki sosial 

budaya kurang, dan didapatkan nilai 

p=0,873.  

Sosial budaya adalah sistem 

pola perilaku yang ditransmisikan 

oleh masyarakat yang 

menghubungkan kelompok manusia 

dengan lingkup lingkungannya, dan 

juga sebagai sistem-sistem 

perubahan sosial dan organisasi yang 

bertindak sebagai penengah 

adapatasi sosial. Kebudayaan 

dipandang sebagai cetak biru bagi 

cara hidup, pikir, tingkah laku 

perasaan, manusia (Friedman, 1998, 

dalam, Yuni 2011)
12

.  

Perubahan perilaku dapat 

menggunakan kekuatan atau 

kekuasaan atau dorongan, dalam hal 

ini perubahan perilaku dipaksakan 

kepada sasaran atau masyarakat 

sehingga ia mau melakukan seperti 

yang diharapkan. Peraturan 

perundang-undangan yang harus 

dipatuhi oleh masyarakat merupakan 

salah satu bentuk untuk menciptakan 

perilaku masyarakat agar sesuai yang 

diharapkan. Cara ini akan 

menghasilkan perubahan perilaku 

yang cepat, tetapi tidak bertahan 

lama (Notoatmodjo, 2007).  

Data hasil penelitian dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa 

sosial budaya dilingkungan 

responden tidak begitu 

memperhatikan tentang penyediaan 

first aid kit didalam, dan juga tidak 

mempengaruhi perilaku responden 

terhadap penyediaan first aid kit, hal 

ini dapat kita lihat bahwa tidak ad 

pengawasan dari pihak-pihak 

berwenang untuk menegakkan aturan 

perundang-undangan.  Undang-

undang tentang alat keselamatan 

berkendara termasuk menyediakan 

first aid kit didalam mobil telah 

diatur dalam Peraturan Pemerintah 

No. 55 Tahun 2012, tentang 

Kendaraan, meskipun demikian 

aturan tersebut tidak dipertegas oleh 

pihak yang berwenang dalam 

pengawasannya sehingga tidak 

menimbulkan perilaku masyarakat 

untuk menyediakan alat keselamatan 

berkendara. 

Lingkungan fisik, sarana dan 

prasarana dalam penelitian ini sangat 

berpengaruh pada perilaku responden 

dalam penyediaan first aid kit 

didalam mobil. Tabel 7 yang 

menggambarkan hubungan faktor 

sosial budaya, sarana dan prasarana 

dalam penyediaan first aid kit pada 

dosen FKIK UMY dapat kita lihat 

dari dari 27 responden (54%) yang 

mempunyai lingkungann fisik sarana 

dan prasarana baik terdapat 16 

responden (32%) yang menyediakan 

first aid kit didalam mobil. 

Responden yang memiliki 
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lingkungan fisik, sarana dan 

prasarana cukup sebanyak 23 

responden (46%) dan yang 

menyediakan firs aid kit hanya 1 

responden (2%), dan didapatkan nilai 

p=0,000.  

Lingkungan fisik merupakan 

salah satu faktor yang dominan 

dalam membentuk perilaku 

seseorang, hal ini juga dapat dilihat 

dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Arini (2012), penelitian tentang 

perilaku aman pengendara ojek di 

stasiun citayam, Depok ini 

menunjukan hasil bahwa pengendara 

ojek selalu memperhatikan 

keamanan mereka saat kondisi jalan 

yang dilalui rusak dan susah untuk 

dilalui.  

Lingkungan fisik, termasuk 

sarana dan prasarana untuk kesehatan 

sangat penting perannya dalam 

mempengaruhi perilaku seseorang. 

Karena dengan penyuluhan atau 

pemberian informasi hanya mampu 

meningkatkan pengetahuan 

masyarakat. Karena untuk 

terwujudnya perilaku kesehatan 

menjadi perilaku (praktik atau 

tindakan) juga memerlukan sara dan 

prasarana untuk mendukung perilaku 

tersebut benar-benar terwujud 

(Notoatmodjo, 2012)
13

.  

Hasil senada juga dapat 

dilihat dari penelitian Dini Angraini 

(2011)
14

. dimana lingkungan fisik 

sangat mempengaruhi perilaku 

masyarakat. Masyarakat sering 

berperilaku tidak aman dikota 

samarinda salah satu penyebabnya 

adalah kurangnya sarana dan 

prasarana diantaranya rambu-rambu 

lalu lintas yang masih banyak 

kurang. Hal ini menyebabkan 

masyarakat menjadi acuh tak acuh 

dengan tidak memperhatikan 

keselamatan mereka.  

Perilaku responden dalam 

penelitian ini sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan fisik, sarana dan 

prasarana serta sumber-sumber daya 

dalam penyediaan first aid kit, 

dimana responden yang merasa 

masih terdapat tempat atau ruang 

untuk menyediakan first aid kit 

didalam mobil, mereka hampir 

semuanya menyediakan first aid kit. 

Menurut WHO dalam teori-teori 

yang mempengaruhi perilaku salah 

satunya adalah Sumber-sumber daya 

yang mencakup uang, waktu, tenaga, 

dan lain sebagainya semua itu 

berpengaruh terhadap perilaku 

seseorang atau kelompok masyarakat 

pengaruh sumber-sumber daya 

terhadap perilaku dapat bersifat 

positif atau negatif (Notoadmodjo, 

2007).   
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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 



12 
 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka diketahui: 

1. Tidak terdapat hubungan antara 

faktor pengetahuan terhadap 

perilaku penyediaan first aid kit 

didalam mobil pada dosen FKIK 

UMY. 

2. Terdapat hubungan antara faktor 

keyakinan terhadap perilaku 

penyediaan first aid kit didalam 

mobil pada dosen FKIK UMY. 

3. Tidak terdapat hubungan antar 

faktor pengalaman terhadap 

perilaku penyediaan first aid kit 

didalam mobil pada dosen FKIK 

UMY.  

4. Tidak terdapat hubungan antara 

faktor sosial budaya terhadap 

perilaku penyediaan first aid kit 

didalam mobil pada dosen FKIK 

UMY. 

5. Terdapat hubungan antara faktor 

lingkungan fisik, sarana dan 

prasarana terhadap perilaku 

penyediaan first aid kit pada 

dosen FKIK UMY. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan terdapat beberapa saran 

yang perlu peneliti sampaikan 

kepada pihak-pihak terkait: 

1. Bagi FKIK UMY 

Diharapkan setelah hasil 

penelitian ini diketahui Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

UMY dapat menerapkan 

peraturan atau lebih 

memperhatikan safety first bagi 

para dosen atau karyawannya 

dalam berkendara, karena masih 

banyak dosen FKIK UMY yang 

tidak menyediakan perlengkapan 

keselamatan yaitu first aid kit 

didalam mobil. 

 

2. Bagi perawat dan pelayanan 

kesehatan 

Diharapkan perawat dan individu-

individu yang berada dalam 

pelayanan kesehatan lebih 

memperhatikan keselamatan 

dalam berkendara dan 

memberikan contoh untuk 

kesiapsiagaan dalam menghadapi 

kecelakaan khususnya dijalan 

raya.  

 

3. Pemerintah dan Instansi terkait 

Diharapkan pemerintah dan 

instansi terkait khususnya 

Kepolisian selaku pengatur  

ketertiban dan keselamatan 

berkendara serta yang mengurusi 

lalu lintas dan kendaraan agar 

lebih memperhatikan warganya 

atau masyarakat dalam 

penyediaan alat-alat keselamatan 

berkendara dan lebih disipilin.  

 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya 

meneliti dengan perbandingan 

responden yang seimbang antara 

yang menyediakan first aid kit 

dengan yang tidak menyediakan 

first aid kit didalam mobil agar 

hasil dari penelitian lebih baik 

lagi.  
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