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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.    

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional 

diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup 

sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 

optimal (Anonim a , 2010). 

Sesuai dengan visi departemen kesehatan Indonesia yaitu masyarakat yang 

mandiri untuk hidup sehat, dan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal 

bagi masyarakat maka diselenggarakan upaya kesehatan dengan pemeliharaan, 

peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (kuratif) dan pemulihan 

kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan 

berkesinambungan diselenggarakan bersama antara pemerintah dan masyarakat. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya kesehatan harus dilaksanakan secara 

integral oleh seluruh komponen, baik pemerintah, tenaga kesehatan maupun 

masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus berperan aktif dalam 

mengupayakan kesehatannya sendiri. Upaya masyarakat untuk mengobati dirinya 

sendiri dikenal dengan istilah swamedikasi (Anonim a , 2010). 

Swamedikasi didefinisikan sebagai pemilihan dan penggunaan obat-obatan 

oleh individu untuk mengobati penyakit atau gejala yang sudah dikenali, meliputi 
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penggunaan obat-obatan tanpa resep atau over-The-Counter(OTC) dan 

pengobatan alternatif seperti produk herbal, suplemen makanan, dan produk 

tradisional (Astri, 2006).  

Di Indonesia, penduduk yang mengeluh sakit selama 1 bulan terakhir pada 

tahun 2004 sebanyak 24,41.%. Upaya pencarian pengobatan yang dilakukan 

masyarakat yang mengeluh sakit sebagian besar adalah pengobatan sendiri 87,37. 

%. Sisanya mencari pengobatan antara lain ke puskesmas, paramedis, dokter 

praktik, rumah sakit, balai pengobatan, dan pengobatan tradisional (Kristiana, dkk 

2008 cit Anonim, 2005a). 

Swamedikasi menjadi alternatif yang diambil masyarakat untuk 

meningkatkan keterjangkauan pengobatan. Pada pelaksanaannya swamedikasi 

dapat menjadi sumber terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) karena 

keterbatasan pengetahuan masyarakat akan obat dan penggunaannya. Masyarakat 

cenderung hanya tahu merk dagang obat tanpa tahu zat berkhasiatnya (Anonim a , 

2010).  

Tujuan pengobatan sendiri adalah untuk peningkatan kesehatan, 

pengobatan sakit ringan, dan pengobatan rutin penyakit kronis setelah perawatan 

dokter. Sedangkan keuntungannya aman apabila digunakan sesuai dengan 

petunjuk, efektif, hemat waktu dan biaya (Supardi, 2005). Swamedikasi biasanya 

dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit ringan yang banyak 

dialami masyarakat, seperti demam, nyeri, pusing, batuk, influenza, sakit maag, 

cacingan, diare, penyakit kulit dan lain-lain (Anonim a , 2010) 
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 Sebagian besar orang pernah mengalami nyeri kepala (sefalgi) pada 

sepanjang hidupnya, terbukti dari hasil penelitian population base di Singapore 

dari Ho dkk
 
didapati prevalensi life time nyeri kepala penduduk Singapura adalah 

pria 80%, wanita 85% (p= 0.0002). Angka tersebut hampir mirip dengan hasil 

penelitian pendahuluan Sjahrir dkk
 

di Medan terhadap mahasiswa fakultas 

kedokteran USU mendapati hasil pria 78% sedangkan wanitanya 88%. Dari basil 

pengamatan jenis penyakit dari pasien yang berobat jalan di praktek sore Dr. 

Hasan Sjahrir selama tahun 2003, ternyata nyeri kepala menduduki proporsi 

tempat yang teratas, sekitar 42% dari keseluruhan pasien neurologi (Hasan, 2004).  

Nyeri kepala adalah perasaan sakit atau nyeri, termasuk rasa tidak nyaman 

yang menyerang daerah tengkorak (kepala) mulai dari kening ke arah atas dan 

belakang kepala dan daerah wajah (Anonimb, 2010). Nyeri perlu dihilangkan jika 

telah mengganggu aktifitas tubuh. Analgetik merupakan obat yang digunakan 

untuk menghilangkan nyeri tanpa menghilangkan kesadaran (Priyanto, 2008) 

Kriteria yang dipakai untuk memilih sumber pengobatan menurut young 

(1980) adalah pengetahuan tentang sakit dan pengobatannya, keyakinan terhadap 

obat/ pengobatan, keparahan sakit, dan keterjangkauan biaya, dan jarak ke sumber 

pengobatan. Dari keempat kriteria tersebut, keparahan sakit merupakan faktor 

yang dominan (Supardi, 2005). 

Perilaku itu dibentuk melalui suatu proses dan berlangsung dari interaksi 

manusia dengan lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya 

perilaku dibedakan menjadi dua, yakni faktor-faktor intern dan ekstern. Faktor 

intern mencakup : pengetahuan, kecerdasan, persepsi, emosi, motivasi dan 
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sebagainya yang berfungsi untuk mengolah rangsangan dari luar. Sedangkan 

faktor ekstern meliputi : lingkungan sekitar baik fisik maupun non fisik seperti : 

iklim, manusia, sosial-ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya (Notoatmodjo, 

2003).  

Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang. Apabila penerimaan perilaku didasari oleh pengetahuan maka 

perilaku akan bersifat langgeng (long lasting) (Notoatmodjo, 2003). 

Dari hasil penelitian Kristiana, dkk menunjukkan bahwa pengetahuan dan 

sikap tentang pengobatan sendiri berhubungan dengan perilaku pengobatan 

sendiri yang rasional (Kristiana dkk, 2008) 

 Merujuk dari penelitian tersebut, maka peneliti berharap hubungan antara 

tingkat pengetahuan dengan swamedikasi nyeri kepala pada masyarakat di 

Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali akan menghasilkan hubungan yang 

signifikan dan korelatif positif. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dengan adanya latar belakang di atas maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan permasalahannya yaitu :  

1. Bagaimana profil swamedikasi nyeri kepala pada masyarakat di Kecamatan 

Banyudono, Kabupaten Boyolali ? 

2. Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan swamedikasi nyeri 

kepala pada masyarakat di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyoali ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pada penelitian ini mempunyai 

tujuan :  

1. Mengetahui profil swamedikasi nyeri kepala pada masyarakat Kecamatan 

Banyudono, Kabupaten Boyolali 

2. Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dengan swamedikasi nyeri 

kepala pada masyarakat Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Swamedikasi 

Menurut WHO, pengertian swamedikasi didefinisikan sebagai pemilihan 

dan penggunaan obat-obatan oleh individu untuk mengobati penyakit atau gejala 

yang sudah dikenali, meliputi penggunaan obat-obatan tanpa resep atau over-The-

Counter (OTC) dan pengobatan alternatif seperti produk herbal, suplemen 

makanan, dan produk tradisional (Astri, 2006). Tujuan pengobatan sendiri adalah 

untuk peningkatan kesehatan, pengobatan sakit ringan, dan pengobatan rutin 

penyakit kronis setelah perawatan dokter  (Supardi, 2005 cit Mc.Ewen, 1979). 

Menurut WHO, peran swamedikasi adalah menanggulangi secara cepat 

dan efektif keluhan yang tidak memerlukan konsultasi medis mengurangi beban 

pelayanan kesehatan pada keterbatasan sumber daya dan tenaga, serta 

meningkatkan keterjangkauan masyarakat yang jauh dari pelayanan kesehatan 

(WHO, 1988). 
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Keuntungan, aman apabila digunakan sesuai dengan petunjuk (efek 

samping dapat diperkirakan), efektif untuk menghilangkan keluhan karena 80% 

sakit bersifat self limiting, yaitu sembuh sendiri tanpa intervensi tenaga kesehatan, 

biaya pembelian obat relatif lebih murah daripada biaya pelayanan kesehatan, 

hemat waktu karena tidak perlu menggunakan fasilitas atau profesi kesehatan, 

kepuasan karena ikut berperan serta dalam sistem pelayanan kesehatan, 

menghindari rasa malu atau stres apabila harus menampakkan bagian tubuh 

tertentu di hadapan tenaga kesehatan, dan membantu pemerintah untuk mengatasi 

keterbatasan jumlah tenaga kesehatan pada masyarakat (Supardi, 2005)  

Kekurangan, obat dapat membahayakan kesehatan apabila tidak digunakan 

sesuai dengan aturan, pemborosan biaya dan waktu apabila salah menggunakan 

obat, kemungkinan kecil dapat timbul reaksi obat yang tidak diinginkan, misalnya 

sensitifitas, efek samping atau resistensi, penggunaan obat yang salah akibat salah 

diagnosis dan pemilihan obat dipengaruhi oleh pengalaman menggunakan obat di 

masa lalu dan lingkungan sosialnya (Supardi, 2005). 

 

2. Nyeri kepala  

a. Pengertian nyeri kepala 

Nyeri kepala adalah adalah perasaan sakit atau nyeri, termasuk rasa tidak 

nyaman yang menyerang daerah tengkorak (kepala) mulai dari kening ke arah atas 

dan belakang kepala dan daerah wajah (Anonimb, 2010). Walaupun nyeri sering 

berfungsi untuk meningkatkan dan melindungi dan sering memudahkan diagnosis, 
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pasien merasakannya sebagai hal yang tidak mengenakkan, kebanyakan menyiksa 

dan karena itu berusaha untuk bebas darinya (Mutchler,1991). 

b. Klasifikasi nyeri kepala   

Berdasarkan klasifikasi Internasional Nyeri Kepala Edisi 2 dari IHS 

(International Headache Society) yang terbaru tahun 2004, nyeri kepala primer 

terdiri atas migraine, tension type headache; cluster headache and other 

trigeminal-autonomic cephalalgias dari other primary headaches (Hasan, 2004). 

c. Patofisiologi nyeri kepala 

Pada nyeri kepala, sensitisasi terdapat di nosiseptor meningeal dan neuron 

trigeminal sentral. Fenomena pengurangan nilai ambang dari kulit dan kutaneus 

allodynia didapat pada penderita yang mendapat serangan migren dan nyeri 

kepala kronik lain yang disangkakan sebagai refleksi pemberatan respons dari 

neuron trigeminalsentral (Hasan, 2004). 

d. Mekanisme nyeri kepala 

Ada beberapa teori mengenai mekanisme nyeri kepala yaitu:  

Teori Melzack & Wall (1985) : Teori gerbang nyeri bahwa : nyeri 

diteruskan dari perifer melalui saraf kecil A delta dan C rasa raba, mekanik dan 

termal melalui A delta A beta dan C (serabut besar, kecepatan hantar serabut besar 

lebih tinggi dari serabut kecil ). Disubstamtia Gelatinosa (SG) ada sel-sel gerbang 

yang dapat bekerja menutup dan membuka sel T (target). Serabut besar aktif 

merangsang sel gerbang di SG, sel gerbang aktif dan sel T tertutup, maka nyeri 

tidak dirasa. Serabut kecil aktif, sel SG tidak aktif, dan sel T terbuka maka nyeri 

dirasa. Bila dirangsang bersama-sama, misal antara rasa raba, mekanik,vibrasi,dll 



8 
 

 
 

dengan rangsang nyeri maka nyeri tidak dirasa (seperti pada teknik tens, DCS, 

koyo-koyo, dll). Didapatkan kontrol desenden ke medulla spinalis dari pusat2 

supra spinal (emosi,pikiran, dll).  

Konsep II: Central Biasing mechanism: Diduga ada daerah batang otak 

menjadi CBM yang menyebarkan impuls nyeri keberbagai tempat di otak dan 

dapat menimbulkan inhibisi ke medulla spinalis. Ternyata formatioreticularis peri-

acuaductus dan peri-ventriculer kaya akan reseptor-reseptor morpin dan serotonin. 

Konsep III : Pembangkit pola: Bila nyeri khronik telah membuat pola 

(gambar diotak), yang dapat dicetuskan oleh input sensorik lain (Anonimb, 2010). 

3. Penggolongan obat 

Berdasarkan peraturan menteri kesehatan RI nomor 

917/Menkes/Per/X/1999 yang kini telah diperbaiki dengan Permenkes RI nomor 

949/Menkes/Per/2000, penggolongan obat berdasarkan keamanannya terdiri dari: 

obat bebas, bebas terbatas, wajib apotek, keras, psikotropik, dan narkotik. Tetapi 

obat yang diperbolehkan dalam swamedikasi hanyalah golongan obat bebas dan 

bebas terbatas, dan wajib apotek.  

a. Obat bebas 

Obat golongan ini termasuk obat yang relatif paling aman, dapat diperoleh 

tanpa resep dokter, selain di apotek juga diperoleh di warung-warung. Obat bebas 

dalam kemasannya ditandai dengan lingkaran bewarna hijau. Contohnya adalah : 

parasetamol, asetosal, Vitamin C, antasida daftar obat esensial (DOEN) dan obat 

batuk hitam (OBH) (Anonima, 2010). 

Penandaan :  
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b. Obat bebas terbatas  

Obat golongan ini adalah juga relatif aman selama pemakaiannya 

mengikuti aturan pakai yang ada. Penandaan obat golongan ini adalah adanya 

lingkaran bewarna biru dan 6 peringatan khusus sebagaimana gambar di bawah. 

Sebagaimana obat bebas , obat ini juga dapat diperoleh tanpa resep dokter, dapat 

diperoleh di apotek, toko obat atau di warung-warung. Contohnya: obat flu 

kombinasi tablet dan ibuprofen (Anonima, 2010). 

Penandaan : 

 

 

Sedangkan untuk tanda peringatan no 1 sampai dengan 6 untuk obat bebas 

terbatas dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Tanda Peringatan No 1 Sampai Dengan 6 Untuk Obat Bebas Terbatas 

 
(Priyanto, 2008). 

P.No 1 

Awas ! obat keras 

Bacalah aturan memakainya

 P.No2 

Awas ! obat keras 

Hanya untuk kumur, jangan ditelan

P.No 3 

Awas ! obat keras 

Hanya untuk bagian luar dari badan

P.No 4 

Awas ! obat keras 

Hanya untuk dibakar 

P.No 5 

Awas ! obat keras 

Tidak boleh ditelan

P.No 6 

Awas ! obat keras 

Awas wasir, jangan ditelan 



10 
 

 
 

c. Obat wajib apotek 

Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker 

di apotek tanpa resep dokter. 

Pada penyerahan obat wajib apotek ini oleh apoteker terdapat kewajiban-

kewajiban sebagai berikut: memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat 

perpasien yang disebutkan dalam obat wajib apotek yang bersangkutan, membuat 

catatan pasien serta obat yang diserahkan, dan memberikan informasi mengenai 

dosis dan aturan pakai, kontra indikasi, efek samping, dan lain-lain yang perlu 

diperhatikan oleh pasien. 

Contoh analgetik yang termasuk dalam obat wajib apotek adalah: antalgin 

dan asam mefenamat. 

4. Analgetik 

Analgetik secara garis besar dibedakan menjadi dua golongan, yaitu 

analgetik narkotik dan perifer atau non narkotik.  

a. Analgetik narkotik 

Atas dasar cara kerjanya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yakni :  

Agonis opiat (Alkaloid candu: morfin, kodein, heroin, nikomorfin), zat-zat 

sintesis (metadon dan derivatnya (dextromoramida, propoksifen, bezitramida), 

petidin dan derivatnya (pentanil, sufentanil) dan tramadol) dan antagonis opiat 

(naloksan, nalorfin, pentazosin, dan buprenofrin. Serta campuran (nalorfin, 

nalbufin (nubain)). 

b. Analgetik non narkotik  
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Analgetik non narkotik atau dapat dikatakan analgetik perifer, secara 

kimia dapat dikelompokkan menjadi: 

1) Salisilat: asetosal, salisilamida, dan benzorilat 

2) Penghambat prostaglandin (NSAIDs): ibuprofen, dll 

3) Derivat-antranilat: mefenaminat, glafenin 

4) Derivat-pirazolinon: propifenazon, aso-propilaminofenazon dan metamizol 

5) Lainnya: benzidamin (tantum) (Tjay, 2007). 

Analgetik non narkotik yang dapat digunakan untuk swamedikasi nyeri 

kepala adalah paracetamol, asetosal, ibuprofen (termasuk dalam obat bebas dan 

bebas terbatas), asam mefenamat dan antalgin (termasuk dalam obat wajib apotek) 

1) Asetosal (aspirin) 

Asam asetil salisilat lebih dikenal sebagai asetosal atau aspirin adalah 

analgetik antipiretik dan anti-inflamasi yang luas digunakan dan digolongkan 

dalam obat bebas. Asetosal dapat digunakan untuk mengobati nyeri tidak spesifik 

misalnya,sakit kepala, nyeri sendi, nyeri haid, neuralgia atau mialgia. 

Dosis asetosal sebagai analgetik: dewasa adalah 325-650 mg, diberikan 

secara oral tiap 3 atau 4 jam. Untuk anak 15-20 mg/kg BB, diberikan tiap 4-6 jam. 

Sediaan: asetosal untuk analgetik tersedia dalam bentuk tablet 100 mg untuk anak-

anak dan 500 mg untuk dewasa. 

Peringatan dan efek samping: asetosal dapat menyebabkan iritasi saluran 

pencernaan, karena pelepasan prostaglandin sebagai lapisan mukosa lambung 

dihambat oleh adanya asetosal. Asetosal tidak direkomendasikan untuk anak usia 

dibawah 12 tahun karena dapat menimbulkan syndrome Reye. Aspirin tidak dapat 
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diberikan pada pasien dengan kerusakan hati (karena aspirin bersifat 

hepatotoksik), hipoprotombinemia, defisiensi vitamin K, dan haemofilia, sebab 

dapat menimbulkan pendarahan. Pendarahan lambung yang berat dapat terjadi 

pada dosis besar dan penggunaan kronik (Anonim, 2008). 

2) Asetaminofen (parasetamol) 

Derivat para amino fenol yaitu fenasetin dan asetaminofen . asetaminofen 

(parasetamol) merupakan metabolit fenasetin. Asetaminofen di Indonesia lebih 

dikenal dengan istilah parasetamol, dan tersedia sebagai obat bebas. Efek anlgetik 

parasetamol serupa dengan asetosal yaitu menghilangkan atau mengurangi nyeri 

ringan sampai sedang. 

Dosis: untuk dewasa 300 mg- 1g tiap kali minum, maksimal 4 g per hari, 

untuk anak 6-12 tahun 150-300 mg/kali dengan maksimum 1,2 g/hari. Untuk anak 

1-6 tahun 60-120 mg/kali dan bayi di bawah 1 tahun 60 mg/kali, keduanya 

diberikan maksimum 6 kali sehari. Sediaan: parasetamol tersedia dalam bentuk 

tablet 500 mg atau sirup yang mengandung 120mg/5ml. 

Efek samping dan peringatan: pada dosis toksik efek samping yang paling 

serius adalah nekrosis hati, nekrosis tubuli renalis serta koma hipoglikemik dapat 

juga terjadi. Hepatotoksisitas dapat terjadi pada pemberian dosis tunggal 10-15 

gram (200-250mg/kg BB) parasetamol (Anonim, 2008). 

3) Ibuprofen  

Ibuprofen merupakan derivat asam propionat yang diperkenalkan pertama 

kali di banyak negara. Obat ini bersifat analgetik dengan daya anti-inflamasi tidak 

terlalu kuat. Efek analgetik sama seperti aspirin (Anonim, 2008). 
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Dosis: Dewasa : 1 tablet 200 mg, 2 – 4 kali sehari, diminum setelah 

makan; anak :   1 – 2 tahun : ¼ tablet 200 mg, 3 – 4 kali sehari; 3 – 7 tahun : ½ 

tablet 200 mg, 3 – 4 kali sehari; 8 – 12 tahun : 1 tablet 200 mg, 3 – 4 kali sehari; 

tidak boleh diberikan untuk anak yang beratnya kurang dari 7 kg. Sediaan: bentuk 

sediaan ibuprofen adalah : tablet 200 mg dan 400 mg. 

Efek samping dan peringatan: efek samping yang mungkin terjadi adalah: 

gangguan saluran cerna seperti mual, muntah, diare, konstipasi (sembelit/susah 

buang air besar), nyeri lambung sampai pendarahan, ruam kulit, bronkhospasmus, 

trombositopenia, gangguan fungsi hati, reaksi alergi dengan atau tanpa syok 

anafilaksi, anemia kekurangan zat besi. tidak boleh digunakan pada: penderita 

tukak lambung dan duodenum (ulkus peptikum) aktif, penderita alergi terhadap 

asetosal dan ibuprofen, penderita polip hidung (pertumbuhan jaringan epitel 

berbentuk tonjolan  pada hidung), kehamilan tiga bulan terakhir (Anonima, 2010). 

4) Asam mefenamat 

Asam mefenamat merupakan obat golongan AINS (Anti Inflamasi Non 

Steroid) yang mempunyai efek sebagai anlgetik. Asam mefenamat dapat juga 

digunakan untuk swamedikasi nyeri kepala karena termasuk dalam daftar obat 

wajib apotek, yang mana penggunaannya harus sepengetahuan apoteker pengelola 

apotek. 

Dosis: dewasa 2-3 kali 250-500 mg sehari. Sediaan: asam mefenamat 

tersedia dalam bentuk kaplet 250 mg dan 500 mg 

Efek samping dan peringatan: efek terhadap saluran cerna sering timbul 

misalnya dyspepsia, diare, sampai diare berdarah dan gejala iritasi lain terhadap 
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mukosa lambung. Efek samping  berdasarkan hipersensitivitas adalah eritema 

kulit dan bronkokonstriksi. Asam mefenamat tidak dianjurkan untuk diberikan 

kepada anak di bawah 14 tahun, wanita hamil dan pemberian tidak melebihi 7 

hari. Penelitian klinis pernah menyimpulkan bahwa penggunaan selama haid 

mengurangi kehilangan darah secara bermakna (Anonim, 2008). 

5) Antalgin 

Metamizole sodium atau dypirone di Indonesia lebih dikenal dengan 

istilah antalgin. Obat ini bersifat analgetik, tetapi karena adanya efek samping 

yang serius maka penggunaan antalgin ini biasanya hanya digunakan untuk nyeri 

berat yang mana sudah tidak ada alternative pilihan obat yang lain. Dosis: dewasa 

0,5-4 gram per hari dalam dosis terbagi. Sediaan: tablet 500 mg 

Efek samping dan peringatan: Meningkatkan resiko terjadinya 

agranulositosis. Dapat menginduksi terjadinya toxic epidermal necrolysis. Reaksi 

hipersensitiv seperi dyspnoea dan cyanosis (Anonim, 2005). 

5. Perilaku kesehatan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku dibedakan 

menjadi dua yakni : faktor-faktor intern dan ekstern. Faktor intern mencakup 

pengetahuan, kecerdasan, persepsi, emosi, motivasi, dan sebagainya yang 

berfungsi untuk mengolah rangsangan dari luar. Sedangkan faktor ekstern 

meliputi lingkungan sekitar, baik fisik maupun non-fisik seperti: iklim, manusia, 

sosial-ekonomi, budaya, dan sebagainya (Notoatmodjo, 2007). 

Perilaku merupakan konsepsi yang tidak sederhana, sesuatu yang 

kompleks, yakni suatu pengorganisasian proses-proses psikologi oleh seseorang 
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yang memberikan predisposisi untuk melakukan respon menurut cara tertentu 

terhadap suatu objek (Notoatmodjo, 1993). 

a. Faktor yang mempengaruhi perilaku 

Perilaku kesehatan seperti halnya perilaku pada umumnya melibatkan 

banyak faktor. Menurut Lawrence Green (1980), kesehatan seseorang atau 

masyarakat dipengaruhi oleh dua hal pokok yaitu faktor perilaku dan di luar 

perilaku. Selanjutnya perilaku itu sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu : 

1) Faktor pembawa (predisposing factor) didalamnya termasuk pengetahuan, 

sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai –nilai dan lain sebagainya 

2) Faktor pendukung (enabling factor) yang terwujud dalam lingkungan fisik, 

sumber daya, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas dan sarana kesehatan. 

3) Faktor pendorong (reinforcing factor) yang terwujud di dalam sikap dan 

perilaku petugas kesehatan maupun petugas lain, teman, tokoh yang 

semuanya bisa menjadi kelompok referensi dari perilaku masyarakat. 

Dari faktor – faktor di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang 

atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, tradisi dari orang yang bersangkutan. Disamping itu ketersediaan 

fasilitas kesehatan dan perilaku petugas kesehatan juga mendukung dan 

memperkuat terbentuknya perilaku (Notoatmodjo,1993). 

Pengetahuan adalah hasil ’tahu’, dan ini terjadi setelah orang melakukan 

pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra 

manusia, yakni: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. 

Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. 
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Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang (over behaviour) (Notoatmodjo, 2003) 

b. Proses dalam perilaku 

Karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasarkan 

oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh 

pengetahuan. Penelitian Rogers (1974) mengungkapkan bahwa sebelum orang 

mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), dalam diri seorang terjadi proses 

yang berurutan yakni : 

1) Awareness (kesadaran), di mana orang tersebut menyadari dalam arti 

mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek). 

2) Interest (merasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tersebut. Di sini sikap 

subjek sudah mulai timbul. 

3) Evaluation (menimbang-nimbang) terhadap baik atau tidaknya stimulus 

tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi. 

4) Trial, di mana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa 

yang dikendaki oleh stimulus. 

5) Adoption, di mana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. 

c. Tingkatan pengetahuan 

Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai enam 

tingkat yakni :  

1) Tahu (know) 



17 
 

 
 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat 

kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari 

atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, ’tahu’ ini merupakan tingkat 

pengetahuan yang paling rendah.  

2) Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar 

tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara 

benar. 

3) Aplikasi (aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi di sini dapat 

diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan 

sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.  

4) Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur 

organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain.  

5) Sintesis 

Sintesis merujuk pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Dengan kata lain sintesis itu suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru 

dari formulasi-formulasi yang ada. 
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6) Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu 

berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-

kriteria yang ada. 

Pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang 

menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau 

responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat 

kita sesuaikan dengan tingkat-tingkat tersebut di atas (Notoatmodjo, 2003). 

6. Praktik atau tindakan (practise) 

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt 

behaviour). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan 

faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah 

fasilitas. Di samping faktor fasilitas juga diperlukan faktor dukungan (support) 

dari pihak lain. 

a. Tingkat-tingkat praktik : 

1) Persepsi (perception) 

Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang 

akan di ambil merupakan praktik tingkat pertama. 

2) Respon terpimpin 

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar sesuai contoh 

adalah indikator praktik tingkat dua. 

3) Mekanisme  
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Apabila seseorang telah melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis, 

atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan maka ia sudah mencapai praktik 

tingkat tiga. 

4) Adaptasi  

Adaptasi adalah suatu praktik atau tindakan yang sudah berkembang 

dengan baik. Artinya, tindakan itu sudah dimodifikasinya sendiri tanpa 

mengurangi kebenaran tindakannya tersebut (Notoatmodjo, 2003). 

 

E. Landasan Teori 

Berdasarkan notoatmodjo (2007) perilaku baru seseorang dapat terbentuk 

dimulai dari tahu terlebih dahulu terhadap stimulus yang berupa materi atau objek 

di sekitarnya sehingga menimbulkan pengetahuan dan selanjutnya menimbulkan 

respon lebih lanjut berupa tindakan atau praktik. 

Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang. Apabila penerimaan perilaku didasari oleh pengetahuan maka 

perilaku akan bersifat langgeng (long lasting) (Notoatmodjo, 2003). Perilaku yang 

didasari oleh pengetahuan akan lebh baik daripada yang tidak didasari oleh 

pengetahuan (Kusumawati, 2004 cit Permatasari, 2008) 

  Pengetahuan dan sikap tentang pengobatan sendiri berhubungan dengan 

perilaku pengobatan sendiri yang rasional, hal ini telah diungkapkan oleh 

Kristiana dkk pada penelitiannya yang berjudul Perilaku Pengobatan Sendiri yang 

Rasional pada Masyarakat Kecamatan Depok dan Cangkringan Kabupaten 

Sleman pada tahun 2008 (Kristiana dkk., 2008). 


