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ABSTRAK

Angka kematian karena kecelakaan lalu lintas banyak disebabkan oleh penanganan pre hospital
yang kurang tepat, salah satunya adalah peran masyarakat dalam memberikan pertolongan pertama.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode demonstrasi lifting and moving
terhadap tingkat pengetahuan masyarakat dalam memberikan pertolongan pertama laka lantas di
Desa Madulegi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Desain penelitian yang digunakan
adalah pre-eksperimental design dengan pendekatan one group pre test and post test design.
Dengan menggunakan simple random sampling, 46 sampel diperoleh dari populasi 50 anggota
Karang taruna Desa Madulegi. Dengan uji Wicolxon Sign Rank Test α=0,05 didapatkan nilai p =
0,000 sehingga disimpulkan terdapat pengaruh metode demonstrasi lifting and moving terhadap
tingkat pengetahuan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, maka sebaiknya dapat dilakukan
demonstrasi tentang penanganan pre hospital trauma bagi masyarakat yang leih luas untuk dapat
memberikan pertolongan pada korban kecelakaan dengan baik dan benar.

Kata Kunci : Metode Demonstrasi , Lifting and Moving, Pengetahuan

PENDAHULUAN

Kecelakaan merupakan salah satu
penyebab kematian utama yaitu mencapai
setengah dari seluruh kematian di dunia
(Jokohadikusumo P, 2010). Fenomena
kecelakaan lalu lintas seperti ini belum
mendapat perhatian masyarakat sebagai
penyebab kematian yang cukup besar.
Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah
yang membutuhkan penanganan serius karena
besarnya kerugian yang diakibatkan.

Pertolongan pertama pada kecelakaan
(First Aid) adalah upaya pertolongan dan
perawatan sementara terhadap korban
kecelakaan sebelum mendapat pertolongan
yang lebih sempurna dari dokter atau
paramedik. Pertolongan tersebut bukan
sebagai pengobatan atau penanganan yang
sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan
pertama pada kecelakaan (petugas medik atau
orang awam) yang pertama melihat korban
(Kartono M, 2005) pertolongan pertama pada
kecelakaan ditujukan untuk memberikan
perawatan darurat bagi para korban, sebelum
pertolongan yang lebih mantap dapat
diberikan oleh dokter ataupun petugas
kesehatan lainnya (Sudiatmoko A, 2011).

Dari data World Health Organization
(WHO) tahun 2011 dalam Badan Intelegen
Negara (BIN 2013) menyebutkan, sebanyak
67 % korban kecelakaan lalu lintas berada
pada usia produktif, yakni 22-50 tahun.
Terdapat sekitar 400.000 korban dibawah usia
25 tahun yang meninggal dijalan raya, dengan
rata-rata angka kematian 1.000 anak-anak dan
remaja setiap harinya. Bahkan, kecelakaan
lalu lintas menjadi penyebab utama kematian
anak-anak didunia, dengan rentang usia 10-24
tahun. Kendaraan setiap tahun di indonesia
meningkat jumlahnya setiap tahun dan
kelalaian manusia menjadi faktor utama
terjadinya peningkatan kecelakaan lalu lintas.
Data kepolisian RI menyebutkan, pada tahun
2013 terjadi 100.106 kasus kecelakaan dengan
korban meninggal 26.416. survei yang
dilakukan di 182 negara itu, indonesia
menempati urutan ke lima dalam peringkat
dengan korban tewas lalu lintas adalah Cina,
India, Nigeria, dan Brazil. Korps lalu lintas
mabes polri mencatat pada 2013 terjadi
101.037 kecelakaan lalu lintas. Ini berarti,
setiap jam terjadi 12 kasus kecelakaan lalu
lintas.
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mengatakan, angka kecelakaan lalu lintas
dijawa timur salah satu yang tinggi di
Indonesia. Selain karena wilayahnya memang
luas, ada dekadensi keselamatan berlalu lintas.
Rata-rata ada 16 orang meninggal dunia di
jawa Timur karena kecelakaan lalu lintas.
Sebanyak 70 %  diantaranya atau 11 korban
melibatkan sepeda motor. Sementara rata-rata
30 % atau tiga orang dari kejadian meninggal
akibat kecelakaan motor, berusia pelajar atau
mahasiswa (tribunjatim.com).

Kemudian dari data dikantor Laka
Lantas Polres Lamongan, tahun 2016 tercatat
175 nyawa melayang dijalan raya dengan
jumlah 876 kejadian kecelakaan. Jumlah ini
mengalami kenaikan dibandingkan tahun
2015 yaitu 163 korban meninggal dengan
jumlah 622 kejadian kecelakaan. Kanit Laka
Lantas Polres Lamongan Eko Yulianto
mengatakan kecelakaan tak lepas dari
peningkatan volume kendaraan di kabupaten
Lamongan, terutama di wilayah jurusan
Babat-Gresik dimana banyaknya kendaraan
yang melewati jalan itu. Khususnya
dikecamatan sukodadi adapun dari tahun
2015-2016 mengalami peningkatanhingga 14
% , ditahun 2015 tercatat 2 nyawa melayang
dijalan raya presentasi menurun -5% tetapi
angka kejadian kecelakaan mengalami
peningkatan yaitu 17 kejadian kecelakaan hal
ini disebebkan karena keluar masuknya
kendaraan dari pasar dan dari desa sukodadi
(Data Laka Lantas Polres Lamongan, 2017).

Data dari survei awal yang dilakukan
di Desa Butoh Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 30
september 2017 di dapatkan 10 responden
dimana 7 atau 70% mengalami penyakit
hipertensi, dan 3 atau 30% tidak mengalami
penyakit hipertensi. Rata-rata tekanan sistolik
140-190 mmHg dan tekanan diastolik 90-100
mmHg dengan usia rata-rata >45 tahun. Dan
dari hasil wawancara di dapatkan bahwa
responden rata-rata masih menggunakan obat-
obatan farmakologi. Hal ini menunjukkan
bahwa masih masih rendahnya penggunaan
terapi non farmakologi di Desa Butoh
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten
Bojonegoro.

Berdasarkan survey awal didesa madu
legi kecamatan sukodadi kabupaten lamongan
pada kelompok karang taruna terdapat 50
anggota pemuda pemudi terdiri dari 32
pemuda dan 18 pemudi. Berdasarkan hasil

survey awal, dari 10 responden awal terdapat
7 (70%) pemuda pemudi yang tidak
mengetahui tentang cara Lifting and
Movingyang benar pada pertolongan pertama
kecelakaan, sedangkan 3 (30%) pemuda
pemudi mengetahui tentang cara Lifting and
Moving yang benar pada pertolongan pertama
kecelakaan. Selain itu, salah satu anggota
karang taruna desa madu legi menyatakan,
bahwa para anggotanya belum pernah
mendapatkan demonstrasi tentang cara Lifting
and  Moving pada pertolongan pertama
kecelakaan. Bahkan mereka belum mengerti
dan mengetahui tentang cara Lifting and
Moving. Jadi masalah penelitian ini adalah
sebagian masyarakat yang belum mengerti
tentang lifting and moving pada pertolongan
pertama kecelakaan dengan baik dan benar.

Dalam kondisi gawat darurat, tiga hal
yang paling kritis adalah pertolongan
kecepatan waktu kali pertama korban
ditemukan, kedua ketepatan dan akurasi
pertolongan pertama yang diberikan, ketiga
pertolongan oleh petugas kesehatan yang
kompeten. Statistik membuktikan bahwa
hampir 90 % korban meninggal ataupun cacat
disebabkan karena korban terlalu lama
dibiarkan atau waktu ditemukan telah
melewati ‘ the golden time period’dan ketidak
tepatan serta akurasi pertolongan pertama saat
kali pertama korban ditemukan (Andryawan,
2013).

Ada beberapa faktor yang
mempengaruhi akibat yang dialami korban,
antara lain keparahan cidera, waktu antara
kejadian sampai pelayanan pertolongan
pertama kecelakaan, sarana atau fasilitas
pertolongan pertama kecelakaan, keterampilan
dan jarak tempuh ke rumah sakit. Apabila
faktor ini berfungsi dan tersedia dengan baik
maka dampak dari cidera dapat di perkecil dan
kerugian yang berlebih besar dapat dihindari.
Kemudian faktor penyebab terjadinya
kecelakaan lalu lintas adalah manusia,
kendaraan, lingkungan dan jalan. Dampak
dari kurangnya pengetahuan tentang
pertolongan pertama laka lantas antara lain ,
terjadinya cidera yang lebih parah jika dalam
melakukan pemindahan dan pengangkatan
korban dengan cara yang kurang tepat,
terjadinya kematian jika masyarakat tidak
segera melakukan penanganan dengan cepat
dan tepat.
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Ketika ada insiden kecelakaan lalu
lintas, banyak diantara kita yang justru
meminta bantuan orang lain untuk
memberikan pertolongan karena kita tidak
tahu bagaimana cara memberikan pertolongan
pertama pada kecelakaan. Pengetahuan yang
tepat tentang cara memberikan pertolongan
pada korban kecelakaan penting dimiliki
karena acapkali niat baik untuk memberikan
pertolongan justru mengakibatkan korban
mendapat cidera lebih parah dari sebelum
mendapat pertolongan. Oleh karena itu pada
waktu memberikan pertolongan, perlu
diketahui apa yang harus dan yang tidak boleh
dikerjakan dan bagaimana cara
mengerjakannya.

Banyak masyarakat yang tidak
mengetahui apa yang harus dilakukan ketika
terdapat kecelakaan. Rentang kondisi gawat
darurat dapat dibedakan menjadi tiga yaitu
pre-hospital, in hospital, post-hospital. Dalam
rentang pre-hospital ini dapat terjadi dimana
saja serta dalam setiap waktu, maka peran
serta masyarakat, awam khusus maupun
anggota kesehatan diharapkan dapat
melakukan tindakan penanganan kondisi
kegawatdaruratan yaitu dengan cara
mengevaluasi dan melakukan bantuan hidup
dasar (Sartono, 2011).

Kurangnya peran serta masyarakat
dalam penanganan kecelakaan lalu lintas
mengakibatkan jumlah korban meninggal
akibat kecelakaan semakin tinggi. Sebenarnya
hal ini dapat di minimalisikan jika masyarakat
mengetahui cara pertolongan pertama
kecelakaan. Akibat dari kecelakaan akan
menimbulkan kecacatan sementara, kecacatan
permanen, hingga meninggal (Sartono, 2011).

Mengingat tingginya angka kematian
akibat kecelakaan lalu lintas dan kurangnya
penanganan awal yang tepat dari masyarakat
maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang
pengaruh metode demonstrasi lifting and
moving terhadap tingkat pengetahuan
masyarakat dalam memberikan pertolongan
pertama laka lantas didesa Madu legi
kecamatan Sukodadi kabupaten Lamongan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian menggunakan pre-
eksperimental design dengan pendekatan one
group pre test and post test design, yang
bertujuan untuk mengetahui pengetahuan

masyarakat sebelum dan sesudah di berikan
metode demonstrasi tentang lifting and
moving pertolongan pertama laka lantas.

Sampel dalam penelitian adalah
semua anggota Karang taruna di desa Madu
Legi Kecamatan Sukodadi Kabupaten
Lamongan sebanyak 46 anggota. Sampling
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Simple Random Sampling, yaitu cara
pengambilan sampel dari anggota populasi
secara acak dalam anggota populasi tersebut.
Pada penelitian ini sampel diambil secara acak
sesuai Masyarakat yang ada di desa Madu legi
tahun 2018 (Aziz, Alimul, H, 2011).

Instrumen penelitian yang digunakan
pada variabel independent adalah SAP
sedangkan variabel dependent menggunakan
skala Ordinal melalui kuesioner tertutup. Data
hasil penelitian diuji menggunakan uji
Wicolxon Sign Rank Test dengan taraf
signigikansi 0,05

HASIL PENELITIAN

1. Data Umum
1) Karakteristik umur
Tabel 1 Distribusi responden berdasarkan

umur masyarakat Di Desa Madu Legi
Kecamatan Sukodadi Kabupaten
Lamongan tahun 2018.

No Umur F %
1.
2.
3.

 20 tahun
20-35 tahun
35 tahun

22
29
5

48
41
11

Jumlah 46 100
Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat

diketahui bahwa dari 46 responden didapatkan
bahwa kurang dari sebagian sebanyak 22
(48%) berumur ≤ 20 tahun.

2) Karakteristik pendidikan
Tabel 2 Distribusi responden berdasarkan

pendidikan masyarakat Di Desa Madu
Legi Kecamatan Sukodadi Kabupaten
Lamongan tahun 2018.

No Pendidikan F %
1.
2.
3.
4.

SD
SMP
SMA
PT

0
0
30
16

0
0
65
35

Jumlah 46 100
Berdasarkan tabel 2 diatas dapat

diketahui bahwa dari 46 responden terdapat
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sebagian besar responden sebanyak 30 (65%)
memiliki pendidikan terakhir SMA.

2. Data Khusus
1) Pengetahuan Masyarakat sebelum

dilakukan Demknstrasi
Tabel 3 Distribusi pengetahuan masyarakat

sebelum dilakukan demonstrasi Di
Desa Madu Legi Kecamatan Sukodadi
Kabupaten Lamongan tahun 2018.

No Pengetahuan F %
1.
2.
3.

Baik
Cukup
Kurang

2
17
27

4
37
59

Jumlah 46 100
Berdasarkan tabel 3 diatas dapat

diketahui bahwa dari 46 responden didapatkan
sebagian besar responden sebanyak 27 (59%)
sebelum dilakukan demonstrasi memiliki
pengetahuan kurang tentang lifting and
moving.

2) Pengetahuan masyarakat sesudah diberikan
demonstrasi

Tabel 4 Distribusi pengetahuan masyarakat
sesudah dilakukan demonstrasi Di
Desa Madu Legi Kecamatan Sukodadi
Kabupaten Lamongan tahun 2018.

No Pengetahuan F %
1.
2.
3.

Baik
Cukup
Kurang

25
21
0

54
46
0

Jumlah 46 100
Berdasarkan tabel 4 diatas dapat

diketahui bahwa dari 46 responden didapatkan
sebagian besar responden sebanyak 25 (54%)
sesudah dilakukan demonstrasi memiliki
pengetahuan baik tentang lifting and moving.

3) Pengaruh sebelum dan sesudah diberikan
demonsrasi

Tabel 5 Distribusi pengetahuan masyarakat
tentang lifting and moving sesudah
dan sebelum diberikan demonstrasi
didesa madu legi kecamatan sukodadi
kabupaten lamongan tahun 2018.

No Nilai
Pre test Post test
N % N %

1
2
3

Baik
Cukup
kurang

2
17
27

4
37
59

25
21
0

54
46
0

Asymp.Sig (2-tailed) P=0,000
Tabel 5 menunjukkan bahwa sebelum

dilakukan demonstrasi sebagian besar

responden (59 %) memiliki pengetahuan
kurang dan terdapat perubahan sesudah
diberikan demonstrasi sebagian besar
responden (54 %) memiliki pengetahuan baik.

PEMBAHASAN

1. Pengetahuan Masyarakat sebelum
Dilakukan Demonstrasi

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat
diketahui bahwa dari 46 responden didapatkan
sebgian besar responden sebanyak 27 (59%)
artinya masyarakat kurang memiliki
kemampuan atau keterampilan dalam
pertolongan pertama laka lantas sudah
menjadi suatu hal yang umum. Namun
demikian biarpun masyarakat masih sangat
awam dalam tindakan pertolongan pertama
laka lantas, akan tetapi nantinya masyarakat
akan mendapatkan pelatihan atau
keterampilan dalam pertolongan pertama laka
lantas. sebelum dilakukan demonstrasi
memiliki pengetahuan kurang tentang lifting
and moving. Faktor yang memiliki pengaruh
terhadap pengetahuan masyarakat tentang
lifting and moving dalam penelitian ini adalah
kurangnya informasi dan pengetahuan yang
dimiliki masyarakat.

Pengetahuan adalah informasi yang
didapat untuk menambah wawasan yang
sebelumnya belum tahu akan informasi
tersebut akan menjadi tahu dan dapat juga
menerapkan pengetahuan yang telah didapat
(Wawan, 2010).

Pengetahuan merupakan informasi
yang ditemui dan diperoleh oleh manusia
melalui pengamatan akal untuk mengenali
suatu benda atau kejadian yang belum pernah
dilihat atau dirasakan sebelumnya. Menurut
Nuniek (2015) pendidikan diperlukan untuk
mendapat informasi misalnya hal-hal yang
menunjang kesehatan sehingga dapat
meningkatkan kualitas hidup, semakin tinggi
pendidikan semakin banyak pula informasi
yang didapatkan. Pada penelitian yang
dilakukan oleh Nuniek ini responden memiliki
pengetahuan yang cukup dengan pendidikan
sebagian besar SMP, pendidikan SMP
merupakan pendidikan dasar sehingga
informasi yang didapatkan tidak terlalu
banyak dan juga tidak terlalu sedikit.Hal ini
sesuai dengan yang peneliti dapatkan, tabel 2
menunjukkan bahwa sebagian besar
responden (65 %) berpendidikan SMA.



Pengaruh Metode Demonstrasi Lifting and Moving terhadap Tingkat Pengetahuan Masyarakat dalam
Memberikan Pertolongan Pertama Laka Lantas di Desa Madu Legi Kecamatan Sukodadi Kabupaten
Lamongan

SURYA 5 Vol. 10, No. 02, Agustus 2018

Meskipun pendidikan SMA merupakan
pendidikan menengah namun informasi dan
pengetahuan yang didapat masih tergolong
kurang.

Peneliti berasumsi bahwa usia dan
pendidikan masyarakat menentukan
bagaimana masyarakat dapat memberikan
pertolongan dengan baik dan benar. Bahwa
pendidikan mempengaruhi pengetahuan,
semakin tinggi pendidikan maka semakin
banyak informasi yang didapat dan usia
semakin tua  maka pengalaman dan informasi
lebih banyak didapatkan. Dari hasil penelitian
yang dilakukan dengan mengunakan alat ukur
kuesioner terdapat kurangnya pengetahuan
yang di dasari oleh faktor pendidikan dan
Usia. Pada hasil yang didapat sebelum
diberikan demonstrasi tentang lifting and
moving pengetahuan responden masih sangat
kurang yakni kurang dari sebagian sebanyak
22 (48%) berumur ≤ 20 tahun. hal itu karena
faktor Usia dan Pendidikan yang
mempengaruhi. Pendidikan yang tinggi dan
usia yang lebih tua maka akan membuat
pengetahuan itu menjadi lebih baik.
Sedangkan jika pendidikan tinggi dan usia
yang masih muda maka akan berpengaruh
terhadap pengetahuan yang cukup ataupun
kurang.

2. Pengetahuan Masyarakat sesudah
Dilakukan Demonstrasi

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat
diketahui bahwa dari 46 responden didapatkan
lebih dari sebagian responden sebanyak 25
(54,3%) artinya masyarakat sudah mampu
mempelajari apa yang sudah didemostrasikan
oleh peneliti yakni ada peningkatan sesudah
diberikan demonstrasi, dibandingakan dengan
sebelum diberikan demonstrasi pengetahuan
masyarakat masih sangat kurang. Hal ini
berdampak positif bagi pengetahuan
masyarakat. Sesudah dilakukan demonstrasi
memiliki pengetahuan baik tentang lifting and
moving. Faktor yang memiliki pengaruh
terhadap pengetahuan responden tentang
lifting and moving pada masyarakat ini
karena mendapatkan informasi melalui
demonstrasi. Faktor lainnya yang berperan
dalam pengetahuan responden adalah umur
dan pendidikan. Tabel 1 menunjukkan
distribusi umur pada masyarakat  yang
sebagian besar (48 %) berumur < 20 tahun.
Responden yang berumur < 20 tahun dapat

memproses informasi dengan cepat sehingga
terjadi peningkatan pengetahuan sesudah
diberikan penyuluhan dengan metode
demonstrasi.

Metode Demonstrasi menurut
Sumantri (2001) yaitu suatu bentuk proses
belajar mengajar dengan memperagakan atau
menunjukkan sesuatu atau bentuk tiruan
sebagai bahan ajar. Metode demonstrasi
merupakan metode mengajar yang
memperlihatkan bagaimana memperlihatkan
proses terjadinya sesuatu, dimana keaktifan
lebih banyak pada pihak guru (Ibrahim dan
Syaodih, 2010).

Sebagai metode penyajian,
demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan
secara lisan oleh guru. Walaupun dalam
proses demonstrasi peran siswa hanya sekedar
memperhatikan, akan tetapi demonstrasi dapat
menyajikan bahan pelajaran lebih konkret
dalam strategi pembelajaran ekspositori daan
inkuiri. Metode demonstrasi memiliki
keunggulan terjadinya verbalisme akan dapat
hindari, proses pembelajaran akan lebih
menarik, dengan cara mengamati secara
langsung untuk membandingkan antara teori
dan kenyataan, dengan demikian akan lebih
memahami metode pembelajaran .

Menurut Yusuf (2012), pada saat usia
menginjak 16 tahun berat otak sudah
menyamai orang dewasa. Sistem saraf yang
memproses informasi berkembang secara
cepat pada usia ini. Terjadi reorganisasi
lingkaran syaraf lobus frontal yang berfungsi
sebagai kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu
kemampuan merumuskan perencanaan
strategis atau mengambil keputusan.
Perkembangan lobus frontal sangat
berpengaruh pada perkembangan intelektual
remaja. Perempuan berpotensi memiliki
memori jangka panjang yang lebih baik
karena memiliki hippocampus lebih besar
serta perempuan berpotensi memproses dan
menanggapi informasi lebih cepat karena otak
perempuan menerima sekitar 20% lebih
banyak aliran darah dan memiliki koneksi
saraf yang lebih banyak.Peneliti berasumsi
bahwa responden yang berumur < 20 tahun
pada penelitian ini memiliki daya ingat yang
baik dan bisa menanggapi informasi dengan
cepat pada saat proses penyuluhan dengan
metode demonstrasi yang dilakukan Di Desa
Madu Legi Kecamatan Sukodadi Kabupaten
Lamongan tentang Lifting and Moving.
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3. Pengaruh Metode Demonstrasi Lifting
and Moving terhadap Tingkat
Pengetahuan Masyarakat Dalam
Memberikan Pertolongan Pertama
Laka Lantas

Tabel 5 menunjukkan pengetahuan
responden tentang Lifting and Moving hasil
pretest diketahui bahwa sebagian besar 27
(58,7%) pengetahuan msyarakat kurang.
Sesudah diberikan demonstrasi dilakukan
posttest bahwa sebagian besar (54,3%)
pengetahuan masyarakat baik.

Hal tersebut menunjukkan adanya
perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah
diberikan demonstrasi. Hal ini dapat diperkuat
dengan hasil uji statistik Wicolxon Sign Rank
Test dengan menggunakan SPSS for Windows
versi 16.00 diperoleh hasil yaitu nilai
signifikan 0,000 lebih kecil dari nilai α  =
0,05, sehingga H1 diterima. Hal ini
menunjukkan bahwa ada pengaruh metode
domonstrasi lifting and moving terhadap
tingkat pendidikan masyarakat dalam
memberikan pertolongan pertama laka lantas.
Metode demonstrasi adalah metode mengajar
dengan cara memperagakan suatu benda
tertentu yang tidak terlepas dari penjelasan
secara lisan oleh seorang guru. Menurut
(Sanjaya W, 2008) metode demonstrasi adalah
metode penyajian pelajaran dengan
memperagakan dan mempertunjukan kepada
siswa tentang suatu proses, situasi atau benda
tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekadar
tiruan.

Sebagai metode penyajian,
demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan
secara lisan oleh guru. Walaupun dalam
proses demonstrasi peran siswa hanya sekedar
memperhatikan, akan tetapi demonstrasi dapat
menyajikan bahan pelajaran lebih konkret
dalam strategi pembelajaran ekspositori daan
inkuiri. Metode demonstrasi memiliki
keunggulan terjadinya verbalisme akan dapat
hindari, proses pembelajaran akan lebih
menarik, dengan cara mengamati secara
langsung untuk membandingkan antara teori
dan kenyataan, dengan demikian akan lebih
memahami metode pembelajaran.

Berdasarkan data yang diperoleh dari
penelitian Sari (2013) dalam Citra (2016)
menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang
diajarkan dengan menggunakan metode
pembelajaran demonstrasi lebih baik daripada

siswa yang diajarkan dengan metode
konvensional, penelitian Wulandari dkk
(2014) dalam Citra (2016) juga menunjukkan
bahwa penggunaan metode demonstrasi dalam
pembelajaran menghasilkan kemampuan
kognitif yang lebih baik serta meningkatkan
aktifitas siswa jika dibandingkan dengan
pembelajaran konvensional. Intervensi
demonstrasi yang diberikan dapat
memberikan pengaruh terhadap pemberlajaran
sehingga siswa dapat menjadi lebih aktif dan
mampu berfikir kritis. Dan metode
demonstrasi lebih baik dari metode
pembelajaran konvensional karena melibatkan
langsung siswa menjadi lebih aktif (Citra,
2015).

Metode demonstrasi merupakan
suatau bentuk diskusi dalam rangka
menghimpun gagasan, pendapat, informasi,
pengetahuan, pengalaman, dari semua peserta
diskusi. Berbeda dengan diskusi dimana
gagasan seseorang dapat ditanggapi oleh
peserta lain, pada metode demonstrasi
pendapat orang lain tidak untuk ditanggapi
(Roestiyah, 2013). Peneliti berasumsi bahwa
demonstrasi yang mengutamakan untuk
berpikir kritis untuk mengemukakan pendapat
sehingga responden menjadi lebih aktif dalam
proses diskusi sehingga terdapat pengaruh
yang signifikan antara pengetahuan sebelum
dan sesudah diberikan demonstrasi.

PENUTUP

1. Kesimpulan
1) Sebagian besar responden sebelum

dilakukan demonstrasi memiliki
pengetahuan kurang tentang Lifting and
Moving Di Desa Madu Legi Kecamatan
Sukodadi Kabupaten Lamongan.

2) Sebagian besar responden sesudah
dilakukan demonstrasi memiliki
pengetahuan baik tentang Lifting and
Moving Di Desa Madu Legi Kecamatan
Sukodadi Kabupaten Lamongan.

3) Ada Pengaruh Metode Demonstrasi Lifting
and Moving terhadap tingkat pengetahuan
masyarakat dalam memberikan petolongan
pertama laka lantas di Desa Madu Legi
Kecamatan Sukodadi Kabupaten
Lamongan.
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2. Saran
1) Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan
pengalaman dalam melakukan pertolongan
pertama laka lantas.
2) Bagi Profesi Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat
digunakan sebagai bahan masukan dan
informasi tambahan tentang kemampuan
masyarakat dalam memberikan pertolongan
pertama laka lantas.
3) Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan
informasi dalam upaya menerapkan teori
metodologi penelitian secara nyata.
4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan atau sumber data bagi
peneliti selanjutnya dan bahan pembanding
bagi yang berkepentingan untuk melanjutkan
penelitian sejenis.
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