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 ABSTRAK  

Tersedak merupakan kejadian ketika benda asing menyumbat 

ditenggorokan dan menghalangi aliran udara. Tersedak pada orang dewasa paling 

sering terjadi karena berupa potongan makanan. Tersedak akan mengakibatkan 

suplai oksigen ke otak berkurang signifikan dan korban akan berada pada kondisi 

gawat darurat. Penanganan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dapat juga 

menyelamatkan nyawa seseorang dengan masalah-masalah medis akut. Informasi 

dan edukasi dibutuhkan, karenanya, tidak hanya keamanan dan pencegahan 

kecelakaan, tapi juga penanganan yang cepat dan tepat. Pertolongan pertama pada 

anak yang tersedak adalah Heimlich Manuver. Adapun salah satu cara untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang penanganan tersedak yaitu dengan 

memberikan pendidikan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

bagaimana Hubungan Pengetahuan Heimlich Manuver Pada Ibu dengan 

Penanganan Anak Toddler Yang Mengalami Chocking. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literature review dengan 

menggunakan hasil penelitian terdahulu maupun buku teks atau jurnal penelitian. 

Pencarian database yang digunakan termasuk Google Scholar dan Science Direct. 

Kata kunci yang digunakan dalam pencarian artikel adalah Pengetahuan, Heimlich 

Manuver, dan chocking dengan mendapatkan 15 artikel dan yang digunakan 

hanya 6 artikel yang sesuai melalui analisis tujuan, kesesuaian topik, metode 

penelitian yang digunakan, hasil dari setiap artikel. Dengan ketentuan jurnal yaitu 

sejak tahun 2015-2021 dan menetapkan 6 jurnal yang sesuai dengan topik 

pembahsan literature review. 

Hasil penelitian berdasarkan 6 artikel yang digunakan, menunjukan adanya 

Hubungan Pengetahuan Heimlich Manuver Pada Ibu Dengan Penanganan Anak 

Toddler Yang Mengalami Chocking. Edukasi kesehatan juga efektif untuk 

meningkatan pengetahuan ibu dalam penanganan anak toddler yang mengalami 

chocking. Dapat disimpulkan adanya hubungan Pengetahuan Heimlich Manuver 

Pada Ibu Dengan Penanganan Anak Toddler Yang Mengalami Chocking.  

 

Kata kunci:. Pengetahuan, Heimlich Manuver, dan chocking 

 

 

 



 

PENDAHULUAN 

Kegawatdaruratan secara 

umum adalah suatu keadaan dimana 

seseorang berada pada suatu kondisi 

ancaman kematian yang memerlukan 

pertolongan segera guna 

menghindari kecacatan dan kematian 

(Nursana IM, 2013). Kecepatan 

waktu tanggap sangat bergantung 

pada kecepatan yang diberikan oleh 

penolong kepada korban, serta 

kualitas yang dapat diberikan kepada 

korban sehingga tidak sampai pada 

kondisi cacat dan kematian. 

(Alfredo, 2010). Tersedak 

merupakan kejadian ketika benda 

asing menyumbat di tenggorokan 

dan menghalangi aliran udara. 

Tersedak pada orang dewasa paling 

sering terjadi karena berupa 

potongan makanan (Mayo, 2017). 

Tersedak akan mengakibatkan suplai 

oksigen ke otak berkurang signifikan 

dan korban akan berada pada kondisi 

gawat darurat. Keadaan gawat 

darurat akibat tersedak dapat terjadi 

pada siapa saja, kapan saja, dan 

dimana saja. Perspekif gawat darurat 

dalam menilai suatu prosedur 

kegawatdaruratan akan terus 

dikembangkan dalam tindakan 

keperawatannya (Suwardianto, 

2015).  

Data dari Organisasi 

Kesehatan Dunia World Health 

Organization (WHO) pada tahun 

2011 terdapat 17.537 kasus anak usia 

toddler (1-3 tahun) yang paling 

sering mengalami tersedak. 

Penyebab tersedak yang paling 

sering dijumpai pada anak-anak 

adalah karena makanan sekitar 

59,5% 31,4% tersedak karena benda 

asing, dan sebesar 9,1% penyebab 

tersedak yang tidak diketahui. Di 

Indonesia data yang diperoleh di 

RSUD dr. Harjono, Jawa Timur 

terdapat 157 kasus tersedak pada 

tahun 2009 dan di tahun berikutnya 

sebanyak 112 kasus (Novitasari, 

2016).  

Data di kota Manado 

khususnya di Puskesmas Bahu 

(2017) menunjukkan jumlah bayi 

dengan Riwayat tersedak sebanyak 

65,3% dan responden yang bayi 

dengan tidak memiliki riwayat 

tersedak sebanyak 34,7%  

 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian literature review 

dengan menggunakan hasil 

penelitian terdahulu maupun buku 

teks atau jurnal penelitian. Pencarian 

database yang digunakan termasuk 

Google Scholar dan Science Direct. 

Kata kunci yang digunakan dalam 

pencarian artikel adalah 

Pengetahuan, Heimlich Manuver, 

dan chocking dengan mendapatkan 

15 artikel dan yang digunakan hanya 

6 artikel yang sesuai melalui analisis 

tujuan, kesesuaian topik, metode 

penelitian yang digunakan, hasil dari 

setiap artikel. Dengan ketentuan 

jurnal yaitu sejak tahun 2015-2021 



dan menetapkan 6 jurnal yang sesuai 

dengan topik pembahsan literature 

review. 

Kriteri inklusi dan ekslusi 

ditetapkan sebagai berikut :  

 
 HASIL 
1. Efprita Meiga, Diah Sari

 
Putri, 

Wulandini, Vol.2, No.1 (2018), 

Perilaku ibu dalam pertolongan 

pertama  saat tersedak pada anak 

usia Toddler di posyandu 

harapan ibu desa penghidupan 

pada tahun 2018.Hasil penelitian 

didapatkan pengetahuan ibu 

dalam pertolongan pertama saat 

tersedak pada anak usia toddler 

Baik : 7 orang (14%),
 

Cukup : 22orang(44%), 

Kurang : 21 orang(42%).
 

Dan berdasarkan pendidikan ibu : 

S1 : 4 orang (8%), 

DIII : 1 orang (2%), 

SMA : 24 orang (48%), 

SMP : 14 orang (28%),  

SD :7 orang (14%)  

Menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan pengetahuan  yang 

signifikan pada tipe berdasarkan 

pendidikan dan pengetahuan ibu. 
 

2. Edita Refine Siahaan (2019),  

VOL.5, NO.2, Hubungan 

Pengetahuan Heimlich Manuver 

pada ibu dengan keterampilan 

penanganan anak Toddler yang 

mengalami Chocking. Hasil 

penelitian frekuensi pengetahuan 

dari 50 responden terdapat 

Baik : 1 orang 2% 

Cukup : 12 orang (24%) 

Kurang : 37 orang (74%) 

Dan berdasarkan tingkat pendidikan: 

Universitas : 7 orang (14%) 

SMA : 33 orang (66%) 

SMP : 10 orang (20%) 

Dan berdasarkan pekerjaan orang tua 

mendominasi: 

IRT : 38 orang (76%) 

Swasta : 10 orang (20%) 

PNS : 2 orang (4%) 

Membuktikan bahwa pendidikan 

orang tua dipengaruhi dengan tingkat 

pengetahuan begitu juga dengan 

pekerjaan orang tua sangat 

mempengaruhi pengetahuan seorang 

ibu, paparan pekerjaan diluar 

memberikan peluang langsung 

kepada ibu dalam informasi paparan 

media sosial dalam pengetahuan ibu 

khususnya penegtahuan masalah 

chocking pada anak.  

 

KRITERIA INKLUSI EKSKLUSI 
Population Ibu yang memiliki anak 

dengan usia 12-36 bulan 

Anak usia 12-36 bulan 

yang mengalami 

gangguan jiwa, 

kecacatan, dan gangguan 

perkembangan serius 

yang menganggu 

kemampuan 

berkomunikasi dan 

berinteraksi 
Intervention Pengetahuan ibu yang 

memiliki anak usia 

toddler (12-36 bulan) 

 

Comparation Tidak ada pembanding.  
Outcome Pengetahuan ibu   

Desain Studi dan 

Jenis Publikasi 

Studi eksperimental yang 

mudah, kontrol acak dan 

uji coba, tinjauan 

sistematis. 

Tanpa pengecualian 

Tahun Publikasi 2015-2021 Sebelum 2010 

Bahasa Indonesia dan Inggris. Bahasa selain Indonesia 

dan Inggris. 
 



3. Sri Suparti, Vivi Leona Amelia 

(2019), Penanganan  

Kegawatdaruratan Tersedak 

pada anak bagi kader Aisyah 

Desa Pamijen, hasil penelitian 

ini diperoleh dari 20 responden 

yaitu Terjadi peningkatan 

penegtahuan dari nilai 16 

menjadi 19 dengan target skor 

maksimal adalah 21. 

Membuktikan bahwa ada 

hubungan antara hubungan 

penegtahuan heimlich manuver 

pada ibu pada anak toddler 

yang mengalami chocking. 

 

4. Nova Anggraeni Rahayu 

Khairiya, Lia Idealistian 

(2020), VOL.3, NO. 1, 

Pemberdayaan Masyarakat 

(Guru dan orang tua) Tanggap 

bahaya tersedak di TK Jaka 

Sampurna. Hasil : Pengetahuan 

guru dan orang tua mengenai 

konsep tersedak dan 

penanganannya sebelum 

diberikan pengabdian kepada 

masyarakat sebagian besar 

(61,9%) dengan kategori 

kurang dan sebagian kecil 

peserta (9,0%) dalam kategori 

baik, dan tidak ada peserta 

dengan pengetahuan kurang. 

Setelah dilakukan pengabdian 

kepada masyarakat terdapat 

peningkatan kemampuan 

peserta. Maka dapat 

disimpulkan bahwa dapat 

meningkatkan pengetahuan dan 

efikasi pengabdian masyarakat 

ini. 

 

5. Emma Patterson, Ho Tsun 

Tang, Chen Ji, Gavin D. 

Perkins, Keith Couper, Vol.5 

(2020), Khasiat dan kegunaan 

perangkat pembersihan saluran 

napas berbasis isap untuk 

obstruksi jalan napas benda 

asing: uji coba silang acak. 

Hasil penelitian dari 90 peserta 

(58% laki-laki; 86% berusia 

18-29 tahun). Dibandingkan 

dengan dorongan perut, 

penghilangan obstruksi jalan 

napas benda asing yang 

berhasil dicapai. 

 

6. Asna Syafitri Sari, Yulius 

Agung Saputro Vol.7 (2017), 

Pengaruh edukasi keluarga 

tentang pencegahan perawatan 

cedera tersedak pada anak 

terhadap pengetahuan dan 

keterampilan keluarga.  

Hasil deskripsi kategori data 

keterampilan keluarga pretest – 

posttest edukasi tentang 

pencegahan perawatan cedera 

tersedak pada anak, sebelum 

edukasi sebagian besar 

responden tidak terampil 

sebanyak 12 orang (60%) dan 

8 orang (40%) mempunyai 

keterampilan yang kurang 

terampil dalam penanganan 

tersedak. Sedangkan setelah 

diberikan edukasi sebanyak 20 

orang (100%) mempunyai 



keterampilan yang terampil 

dalam penanganan tersedak 

pada anak. 

Pada keseluruhan 6 artikel 

tersebut ternyata memiliki hasil 

penelitian yang kesemuanya 

menunjukan ada hubungan walaupun 

metode yang digunakan  tidak sama 

diantaranya pada desain penelitian 

dimana ada yang menggunakan 

jumlah sampel penelitian yang 

digunakan bervariatif diantaranya 

berjumlah 50 responden, 21 

responden, ada juga yang 

menggunakan batasan usia sebagian 

besar dari usia 21-40 tahun, dan 90 

responden. Selanjutnya variabel 

penelitian yang dipergunakan pada 

intinya memiliki variabel yang sama 

yaitu anak toddler yang mengalami 

chocking. Berdasarkan penjelasan 

tersebut diatas maka dapat dikatakan 

bahwa hasil penelitian dari kelima 

artikel tersebut menunjukan adanya 

hubungan antara anak toddler yang 

mengalami chocking dengan 

Heimlich Manuver meskipun 

menggunakan metode penelitian 

yang berbeda. 

 

PEMBAHASAN 

Heimlich Manuver  pada orang 

dewasa lebih khususnya seorang ibu 

dalam upaya menolong dan 

menangani anak ketika tersedak, 

dengan cara memberikan edukasi 

dan wawasan lebih luas kepada 

orang tua yang memiliki anak  

Toddler. Dibutuhkan tindakan yang 

nyata bagi seorang ibu dalam 

pertolongan pertama pada saat anak 

tersedak Efprita Meiga Diah Sari 

(2018).  Dari hasil penelitian dengan 

mayoritas umur ibu 28-35 tahun 

berjumlah 28 orang (30%) termasuk 

usia produktif untuk dilakukan 

edukasi dengan tingkat pendidikan 

SMA 24 orang (48%). Hal ini 

tentunya sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Edita Refine Siahaan 

(2019). Edukasi tentang pencegahan 

perawatan cedera tersedak pada anak 

merupakan aspek penting dalam 

meningkatkan keterampilan 

masyarakat karena dengan 

melakukan pencegahan perawatan 

cedera tersedak akan mencegah 

kematian akibat tersedak. 

Berdasarkan hasil analisis diatas 

dapat diketahui bahwa kemampuan 

praktik pencegahan perawatan cedera 

tersedak pada anak sesudah 

diberikan edukasi lebih baik 

dibandingkan dengan kemapuan 

praktik sebelum diberikan edukasi 

tentang penanganan dan pencegahan 

tersedak pada anak. 

 

KESIMPULAN 

Setelah dilakukan analisis 

dari beberapa artikel penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti-peneliti 

terdahulu, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan pengetahuan 

Heimlich Manuver  pada ibu dengan 

penanganan anak toddler yang 

mengalami chocking. Oleh sebab itu 

Edukasi tentang Heimlich manuver 



dan pentingnya pengetahuan ibu 

tentang anak toddler yang 

mengalami chocking sangat efektif. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

kesimpulan, maka penulis akan 

mengajukan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Institusi Pendidikan 

Hasil Literature Review ini 

diharapkan dapat menambah 

referensi untuk pengembangan 

bidang penelitian terkait pentingnya 

hubungan pengetahuan Heimlich 

Manuver  pada ibu dengan 

penanganan anak toddler yang 

mengalami chocking. dengan 

berdasarkan studi kepustakaan, serta 

bahan bacaan dalam pendidikan 

dimasa mendatang khususnya di 

Jurusan Keperawatan Poltekkes 

Kemenkes Manado. 

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

Sebaiknya mengembangkan 

pengetahuan mengenai hubungan 

Pengetahuan Heimlich Manuver  

pada ibu dengan penanganan anak 

toddler yang mengalami chocking 

dan menyampaikan informasi 

tersebut dalam bentuk pendidikan 

kesehatan kepada masyarakat 

khususnya pada ibu yang memiliki 

anak usia toddler. 

3. Pembaca / Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan kepada peneliti 

selanjutnya untuk dapat mengakaji 

dan meneliti lebih lanjut terkait 

hubungan Pengetahuan Heimlich 

Manuver  pada ibu dengan 

penanganan anak toddler yang 

mengalami chocking. menggunakan 

metode lain dan dapat berguna 

sebagai referensi atau gambaran 

dalam pengembangan penelitian 

sebagai bahan kajian lebih lanjut di 

masa mendatang. 
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