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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kejadian diare banyak dijumpai di masyarakat, oleh sebab itu banyak obat 

diare yang dijual bebas di pasaran. Penyebab diare dapat berasal dari luar dan 

dalam tubuh, faktor dari dalam adalah keadaan emosi sedangkan faktor dari luar 

dapat berupa makanan, bakteri atau virus, dan salah satu penyebab utama 

kematian bayi adalah kejadian diare. Menurut data Badan Kesehatan Dunia 

(WHO), diare adalah penyebab nomor satu kematian balita di seluruh dunia 

Sementara UNICEF memperkirakan bahwa, setiap 30 detik ada satu anak yang 

meninggal dunia karena diare. Di Indonesia, diare adalah pembunuh balita nomor 

dua setelah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Di Indonesia, setiap tahun 

100.000 masyarakat meninggal karena diare (Anonim, 2007).  

Diare merupakan keadaan dimana seseorang menderita mencret-mencret, 

tinjanya encer, dapat bercampur darah dan lendir kadang disertai muntah-muntah. 

Sehingga diare dapat menyebabkan cairan tubuh terkuras keluar melalui tinja. 

Bila penderita diare banyak sekali kehilangan cairan tubuh maka hal ini dapat 

menyebabkan kematian terutama pada bayi dan anak-anak usia di bawah lima 

tahun. Dampak negatif penyakit diare pada bayi dan anak-anak antara lain adalah 

menghambat proses tumbuh kembang anak yang pada akhirnya dapat 

menurunkan kualitas hidup anak. Penyakit diare di masyarakat (Indonesia) lebih 

dikenal dengan istilah "Muntaber". Penyakit ini mempunyai konotasi yang 



2 
 

mengerikan serta menimbulkan kecemasan dan kepanikan warga masyarakat 

karena bila tidak segera diobati, dalam waktu singkat (± 48 jam) penderita akan 

meninggal.Bayi dan balita yang masih menyusui dengan ASI eksklusif umumnya 

jarang diare karena tidak terkontaminasi dari luar. Namun, susu formula dan 

makanan pendamping ASI dapat terkontaminasi bakteri dan virus (Anonim, 

2005). 

Pengobatan sendiri biasanya dilakukan untuk mengatasi masalah 

kesehatan atau gangguan yang ringan salah satunya adalah diare (Djaja, 1999). 

Menurut catatan WHO, sebanyak 801/6 masyarakat yang mengeluh sakit memilih 

sistem pengobatan sendiri sebelum mencari pertolongan medis. Data di Indonesia 

menujukkan sekitar 60% dari masyarakat melakukan pengobatan sendiri 

(Anonim, 1995). Di Indonesia tiap bulan penduduk yang mengeluh sakit selama 

satu bulan terakhir sebanyak 5.273.041 orang. Penyuluhan merupakan proses 

belajar psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif manusia dengan 

lingkungannya dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

keterampilan dan sikap (Notoatmodjo, 1993). Menurut hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Notoatmodjo (1997), adanya pemberian informasi dengan cara 

penyuluhan dengan metode ceramah dapat meningkatkan pengetahuan responden.  

Desa Karengpelem terletak di sebelah Utara Desa Jenggrik, sebelah 

Selatan Desa Pereng, sebelah Timur Desa Mojodoyong, dan sebelah Barat dari 

Desa Celep. Desa karengpelem merupakan bagian dari Kecamatan Kedawung. 

Kecamatan Kedawung terletak ± 50 km dari ibu kota Seragen. Diambil wilayah 

ini karena Desa Karengpelem mewakili masyarakat pedesaan di kecamatan 
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Kedawung, yang jauh dari fasilitas perkotaan, dan pada tahun 2010 periode 

Januari sampai Agustus terdapat pasien dengan keluhan diare sebanyak 112 orang 

di Desa Karengpalem. Sehingga masih memerlukan penyuluhan dalam melakukan 

swamedikasi diare (Puskesmas Kedawung, 2010).  

Berdasar latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh penyuluhan dengan metode ceramah dan tanya jawab terhadap 

pengetahuan masyarakat tentang pemilihan dan penggunaan obat anti diare di 

Desa Karangpelem, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu : Adakah perbedaan pengetahuan tentang obat Antidiare 

sebelum dan sesudah diberi penyuluhan pada masyarakat Desa Karangpelem, 

Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui perbedaan penyuluhan pengetahuan masyarakat tentang 

pemilihan dan penggunaan obat antidiare di Desa Karangpelem, Kecamatan 

Kedawung, Kabupaten Sragen. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Patofisiologi dan Etiologi 

Diare diartikan sebagai buang air besar yang tidak normal atau bentuk tinja 

yang encer dan frekuensinya lebih banyak dari biasanya. Neonatus dinyatakan 

diare bila frekuensi buang air besar sudah lebih dari 4 kali. Sedangkan untuk bayi 

berumur lebih dari satu bulan dan anak dikatakan diare bila frekuensinya lebih 

dari 3 kali (Puspitaningrum, 2008). Diare adalah penyakit yang ditandai dengan 

tinja yang lembek dan cair, seringkali disertai kejang perut, dapat terjadi pada pria 

maupun wanita, baik orang tua maupun muda. Yang harus diwaspadai oleh 

penderita diare adalah kemungkinan terjadinya dehidrasi (kekurangan cairan 

tubuh). Cairan dan elektrolit tubuh akan banyak keluar bersama tinja sehingga 

tubuh kesulitan menjalankan fungsinya (Anonim, 2007). 

a. Etiologi diare 

Etiologi penyakit diare antara lain (a). Infeksi Bakteri, beberapa jenis 

bakteri dapat termakan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi dan 

menyebabkan diare, contohnya Campylobacter sp., Salmonella sp., Shigella sp. 

dan Escherichia coli. (b). Infeksi Virus, beberapa virus yang menyebabkan diare 

yaitu rotavirus, Norwalk virus, cytomegalovirus, virus herpes simplex dan virus 

hepatitis. (c). Intoleransi makanan, contohnya pada orang yang tidak dapat 

mencerna komponen makanan seperti laktosa. (d). Parasit yang masuk ke dalam 

tubuh melalui makanan atau minuman dan menetap dalam sistem pencernaan. 

Contohnya Giardia glamblia, Entamoeba histolytica dan Cryptosporidium sp. (e). 

Reaksi Obat, contoh antibiotik, obat-obat tekanan darah dan antasida yang 
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mengandung magnesium. (f). Penyakit inflamasi usus atau penyakit abdominal. 

Gangguan fungsi usus, seperti sindroma iritasi usus dimana usus tidak dapat 

bekerja secara normal (Amirudin, 2007). 

b. Jenis- Jenis Diare 

Berdasarkan Amirudin (2007) terdapat beberapa jenis diare yaitu : 

1) Diare akut : merupakan diare yang disebabkan oleh virus yang disebut 

Rotavirus yang ditandai dengan buang air besar lembek/cair bahkan dapat 

berupa air saja yang frekuensinya biasanya 3 kali atau lebih dalam sehari 

dan berlangsung kurang dari 14 hari. 

2) Diare bermasalah: merupakan diare yang terjadi karena infeksi virus, 

bakteri, parasit dan intoleransi laktosa. Bisa disebabkan juga oleh karena 

peradangan non spesifik (seperti penyakit Crohn, kolitis ulserativa, kolitis 

iskemik), infeksi spesifik (seperti tuberkulosis, AIDS) maupun tumor usus. 

3) Diare persisten: merupakan diare akut yang menetap, dimana titik sentral 

patogenesis diare persisten adalah kerusakan mukosa usus. Penyebab diare 

persisten sama dengan diare akut 

c. Patofisiologi diare 

Beberapa gangguan yang dapat menyebabkan terjadinya diare 

(Green&Harris, 2000) : 

1) Gangguan absorbsi 

Banyak terjadi pada kondisi infeksi/malnutrisi dan kerusakan sel 

epitel. Malnutrisi adalah keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan sel epitel 

yang baru ada yang rusak sehingga jika jumlah sel yang rusak lebih banyak 
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maka makanan menjadi susah diabsorpsi 

2) Gangguan osmotik 

Terjadi pada kondisi pasien akibat kekurangan enzim, karbohidrat 

tidak terdigesti diubah menjadi asam laktat sehingga jumlah asam laktat ini 

semakin meningkat dan menyebabkan osmolalitas meningkat. 

3) Hipersekresi 

Adanya kuman yang menghasilkan toksin masuk kedalam sel, dimana 

akan memicu cAMP menyebabkan sekresi klorida berlebihan sehingga 

produksi Na dan H20 banyak disekresikan. 

4) Gangguan sekretori 

Diare sekretori disebabkan oleh cairan sekresi abnonial (air dan 

garam) ke dalam usus kecil. Hal ini terjadi karena absorpsi sodium oleh villi 

dirusak pada saat sekresi klorida didalam ruangan terus-menerus dan semakin 

meningkat. Menghasilkan jaringan sekresi cair dan menyebabkan tubuh 

kehilangan air dan garam. 

5) Gangguan motilitik 

Dimana terjadi pacuan dari neuron dan hormonal menyebabkan 

motilitas meningkat (misalnya makanan menjadi lebih cepat turun sehingga 

jumlah makanan yang diabsorbsi menurun) akibatnya gangguan absorbsi 

terganggu. 

Berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan empat jenis gastroenteritis 

dan diare sebagai berikut (Tan&Raharja, 2002) : 

a. Diare akibat virus, misalnya " influenza perut" dan "travellers diarrhea" 
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yang disebabkan antara lain oleh rotavirus dan adenovirus. Virus melekat 

pada sel-sel mukosa usus, yang menjadi rusak sehingga kapasitas 

reabsorpsi, sekresi air, dan elektrolit menurun. 

b. Diare bakterial (invasif) agak sering terjadi, tetapi mulai berkurang seiring 

dengan meningkatnya derajat higine masyarakat. Bakteri-bakteri tertentu, 

misalnya bahan makanan yang terinfeksi oleh banyak kuman menjadi infasif 

dan menyerang kedalam mukosa. Bakteri bereplikasi membentuk toksin 

yang dapat direabsorpsi kedalam darah dan menimbulkan gejala yang hebat 

seperti demam tinggi, sakit kepala, dan kejang-kejang, disamping itu 

ditandai dengan adanya feces lunak yang berdarah dan berlendir. Penyebab 

terkenal dari jenis diare ini adalah bakteri Salmonella sp, Shigella sp, 

Campylobacter sp, dan jenis coli tertentu. 

c. Diare parasites seperti protozoa, Entamoeba hiscolytica, Giardia liambia, 

Cryptosporodium sp, dan Cyclospora sp, diare ini biasanya bercirikan 

mencret cairan yang intermiten dan bertahan lebih lama lebih dari satu 

minggu. Gejala lainnya berupa nyeri perut, demam, anorexia, nausea, 

vomiting dan rasa letih (malaiase). 

d. Diare akibat enterobakter. Diare ini jarang terjadi, penyebabnya adalah 

kuman-kuman yang membentuk enterotoksin, seperti E.coli, dan Vibrio 

Cholerae. Toksin melekat pada sel-sel mukosa dan merusaknya.  Diare jenis 

ini bersifat sembuh dengan sendirinya. 
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2. Pengobatan diare 

Diare adalah jenis penyakit yang bersifat self limiting atau penyakit yang 

dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan karena penyakit ini tergantung 

dari tingkat higiene yang masih rendah. Tujuan dari pemberian obat anti diare 

adalah untuk menghilangkan gejala, memperbaiki dan meningkatkan fungsi 

tubuh, dan mencegah penyebaran penyakit. Terapi atau pengobatan yang biasa 

dilakukan adalah: 

a. Terapi non farmakologi 

Terapi non farmakologi yang biasa dilakukan adalah dengan 

memperbanyak minum, istirahat, hindari makanan yang dapat merangsang 

terjadinya diare atau makan-makanan yang mudah dicerna dalam usus dan 

lambung, memperbanyak buah yang mengandung pektin, memperbanyak asupan 

vitamin terutama vit.A dan mineral, dan perbaikan gizi. 

Air mempunyai peranan penting dalam tubuh antara lain mengangkut 

semua bahan gizi ke tempat-tempat yang membutuhkan dan menyalurkan bahan 

ke ginjal untuk dikeluarkan. Maka dari itu guna memelihara kadar cairan tersebut 

sangat penting banyak minum. Apalagi bilamana tubuh kehilangan banyak cairan 

akibat diare disertai muntah dan suhu tubuh meningkat. Terutama pada balita dan 

lansia, karena mereka lebih mudah terkena dehidrasi dan gangguan keseimbangan 

cairan. Sebagai minuman sebaiknya digunakan air teh dengan sedikit gula, kaldu 

tanpa lemak, juice buah-buahan (Harianto, 2004) . 

b. Terapi Rehidrasi Oral 

1) Ketika tidak ada dehidrasi : tidak usah dengan oralit tapi  bisa dengan 
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larutan gula garam. 

2) Untuk dehidrasi ringan : Oralit, peroral 75 cc / kg BB. < 300 in osm. 

Oralit adalah terapi pertama pada pengobatan diare akut, tujuannya 

adalah mencegah atau mengatasi pengeluaran cairan secara berlebih dan 

elektrolit, terutama penting bagi pasien bayi dan usia lanjut. Dehidrasi adalah 

suatu keadaan dimana tubuh kekurangan cairan yang dapat berakibat 

kematian, utamanya pada anak/bayi bila tidak segera diatasi (Harianto,2004). 

Oralit tidak menghentikan diare tetapi mengganti cairan tubuh yang 

hilang bersama tinja. Dengan menggantikan cairan tubuh tersebut, terjadinya 

dehidrasi dapat dihindari. Tersedia dalam bentuk serbuk, dilarutkan dalam 

200 ml atau 1 gelas air matang hangat dan dalam bentuk larutan. Komposisi 

oralit 200: Glukosa anhidrat 4 g, Natrium klorida 0,7 g, Natrium dihidrat 0,58 

g, Kalium klorida 0,3 g. 

Contoh obat     :  Oralit® (generik)  serbuk (B), Alphatrolit®  (Phaimac  

Apex) serbuk (B), Aqualyte®  (prafa)  cairan  (B), Bioralit®  (indofarma)  

serbuk  (B),  corsalit®  (corsa) serbuk (B). 

3) Untuk dehidrasi berat. 

a) ranger laktat iv : (29g glukosa, 3,5gNaCI, 2,5gBicNat, 1,5gKCL) / L     

30cc/kgBB, 70cc/kgBB 

b) dapat diganti dengan NaCl isotonis 

c) NaCl + bicarbonat 75%, 50 ml bicnat. 

Garam Rehidrasi Oral (ORS) 

Indikasi : kehilangan cairan dan elektrolit akibat diare 
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Natrium bikarbonat diberikan secara oral untuk keadaan asidosis 

kronis seperti asidosis pada uremia atau asidosis tubular. Dosis untuk 

mengatasi asidosis metabolik tidak bisa diramalkan dan responsnya harus 

dinilai, diperlukan 4,8 g tiap hari (57 mmol tiap Na dan HCOз) atau 

lebih. Untuk asidosis metabolik berat, dapat diberikan natrium bikarbonat 

secara intravena  

Contoh obat : natrium bikarbonat (generik) (kira-kira 6 mmol untuk Na 

dan HCO) tablet 500 mg (B). 

c. Terapi farmakologi 

Kelompok obat yang sering digunakan pada pasien diare adalah :  

a) Kemoterapeutik. 

Digunakan untuk terapi kausal, yakni memberantas atau membunuh 

bakteri penyebab diare seperti antibiotik, sulfonamid, kunolon, dan.furazolidon  

1) Antibiotik 

Antibiotik digunakan hanya pada infeksi spesifik tertentu, misalnya 

kolera dan disentri basiler berat, yang diterapi dengan tetrasiklik (Neal, 2006). 

Siprofloksasin kadang-kadang digunakan untuk terapi diare perjalanan atau 

Travellers dirrhoea dan propilaksis. Bagaimanapun antibiotik diperlukan 

sebagai diagnosa yang baik dalam infeksi enterik. Campylobacter enteritis 

dapat dipakai (erytromycin atau ciprofloksasin) pada infeksi Salmonella 

typhiurium. 

b) Obstipansia 

Untuk terapi simptomatik, yang dapat menghentikan diare: 
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1) Zat-zat penekan peristaltik atau antimotilitas. 

Farmakologi dan indikasi 

Secara luas digunakan sebagai terapi simtomatis pada diare akut 

ringan sampai sedang. Opioid seperti morfin, difenoksilat dan kodein 

menstimulasi aktifitas reseptor µ pada neuron mienterikus dan 

menyebabkan hiperpolarisasi dengan meningkatkan konduktasi kaliumnya. 

Hal tersebut menghambat pelepasan asetilkolin dari pleksus mienterikus 

dan menurunkan motilitas usus. 

(a) Candu, Opioid, Pulvis opii 

 Bekerja melalui otot-otot licin dan menekan peristaltik (gerakan 

usus). Berguna sebagai obstipan pada pengobatan disentri dan kolera. 

Opiid tidak boleh digunakan sembarangan, karena daya kerjanya terhadap 

SSP. 

Dosis lazim : 3x 50-100 mg 

(b) Loperamid 

 Loperamid adalah opioid yang paling tepat untuk efek lokal pada usus 

karena tidak mudah menembus ke dalam otak. Oleh karena itu, Loperamid 

hanya mempunyai sedikit efek sentral dan tidak mungkin menyebabkan 

ketergantungan. Jika dikombinasi dengan antibiotik, loperamide akan 

mengurangi frekuensi diare dan memperpendek durasi diare (Katzung, 

1994). 

Efek samping : mual, nyeri perut, pusing-pusing, mulut kering, dan 

kelainan kulit mendadak (eksantema). Namun efek jarang terjadi pada 
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dosis biasa. 

Dosis lazim untuk semua diare adalah 2 tablet pada permulaan dan 

1 tablet setelah diare setiap 2 jam sampai diare berhenti. Dosis maksimal 8 

tablet per 24 jam. anak usia 8 tahun diberikan 5x sehari 1 tablet, sedang 

anak-anak < 8 tahun diberikan sirop (Loremid®, Mecordirk®) takaran 

berdasarkan berat badan 3kg : 4x sehari ¼takaran, 5kg : 4x sehari ¼ - 0.5 

takaran, 10kg : 4x sehari 0,5 – 1 takaran, 6x sehari 1 takaran, 15kg : 5x 

sehari 1,5 takaran (1 takaran = 5 ml) 

Contoh obat : Alphamido®, Amerol®, Antidia®, Colidium®, Diadium®, 

modium®, Lexadium®, Loremid®, Motilex®, Lomodiumt®, Lodiag®, 

Lopamid. 

(c) Difenoksilat 

Difenoksilat dan metabolitnya serta difenoksin digunakan untuk 

diare. Pada penggunaan oral, obat ini hampir tidak diresorpsi oleh usus dan 

khasiatnya selektif lokal terhadap syaraf-syaraf di dinding usus dengan 

mengurangi peristaltik, sehingga usus diberi kesempatan untuk menyerap 

kembali air dari thymus dan diare terhenti. Indikasinya untuk diare yang 

tidak diketahui penyebabnya(Tan & Raharja, 2002). 

Efek samping berupa rasa ngantuk, pusing mulut kering, dan mual jarang 

terjadi pada dosis lazim serta adakalanya toleransi 

Dosis  :  diare akut 3-4x 1-2 tablet, maksimal 12 tablet sehari dari 

difenoksilat 2.5 mg + mopinsulfat 0.0025 mg. Anak - anak 3-6 bulan 

maksimal 3 mg, 8-12 tahun 2-4x sehari. 
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2) Adstringen 

Zat yang dapat meringankan diare dengan menciutkan selaput 

lendir usus, misalnya asam semak (tanin) dan tannalbumin, garam-garam 

bhismut dan aluminium (Tan & Raharja, 1993). 

(a)  Tanin 

Bersifat mengendapkan zat putih telur dan berkhasiat sebagai 

adstringen, karena merangsang lambung (muntah, mual) maka hanya 

digunakan senyawanya yang tidak melarut yakni tannalbumin. 

(b) Tannalbumin 

Adalah persenyawaan sukar larut antara tanin dan albumin yang 

secara berangsur-angsur melepaskan tanin ke dalam usus. Senyawa ini 

sering kali diberikan pada anak-anak sebagai tambahan dalam pengobatan 

infeksi usus. Dosis 3x 0,5-1 mg sesuai berat badan untuk anak-anak. 

3)  Adsorbensia 

Misalnya carbo adsorbens, koalin, pektin yang pada permukaannya 

menyerap zat-zat beracun yang dihasilkan oleh bakteri. Arang aktif 

digunakan pada diare akibat salah makan atau keracunan makanan. Untuk 

efek optimal diminum dengan takaran cukup besar dosis: 2-3x sehari 3-4 

tablet (250 mg/tab.),pada diare. Contoh obat : Bekarbong®, Norit® (Tan 

& Raharja 2002). 

(a) Kaolin 

Sejenis tanah lempung yang mengandung alumunium salisilat. 

Kaolin tidak larut dalam air dan dalam usus berdaya mengikat (adsorpsi) 
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zat-zat beracun, serta memperbesar volume isi usus, sehingga dapat 

dipakai untuk meredakan mencret, aman pada wanita hamil dan menyusui.  

Contoh obat : Kaopectat® 

(b) Attapulgit 

Senyawa komplek dari alumunium-magnesium silikat dengan sifat-

sifat yang sama. Biasanya diaktivasi dengan jalan pemanasan untuk 

meningkatkan daya absorbsinya jauh lebih kuat dari kaolin. Digunakan 

sebagai antasida. Dosis 3-6x sehari 5-15 g, attapulgit 3-6x sehari 1,5g 

Contoh obat : Biodiar®, enterogit® 

(c) Pektin 

Contoh obat : Kaopektat® 

4) Bismuth subsalisilat 

Obat ini dapat membentuk suatu pelindung untuk menutupi luka-

luka di dinding usus akibat peradangan. Dosis biasa : 3x 0.5-1 g. 

Contoh obat : Neo Adiar®, Diaryn® 

a) Splasmolitika 

Adalah zat-zat yang dapat melepaskan kejang-kejang otot yang 

sering kali mengakibatkan nyeri perut pada diare (papaverin dan 

oksifenonium).  

b) Obat antidiare kombinasi 

Dari sisi komposisinya relatif banyak variasinya dan relatif banyak 

merk dagang yang tersedia di pasaran. 

Contoh : 
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1) Obat antidiare kombinasi yang mengandung 5 komponen yaitu 

Antrexol® untuk diare non spesifik (psidii folium extr 150 mg, curcuma 

domestica rhizina extr 50 mg, piper betle folic 50 mg, cimicifuga 

racemosa rhizoma extr 25 mg, areca catechu 15 mg), Primadia® 

membantu mengurangi frekuensi buang air besar, memadatkan tinja 

(ekstra psidii 100 mg, ekstrak curcuma domesticae 60 mg, ekstrak 

eugenic polyantha 60 mg, ekstrak uncaria gambier 80 mg, ekstrak 

granati pericarpium 60 mg), Diapet® (ekstrak psidii folim 23.5 %, 

ekstrak curcuma domesticae rhizoma 12.5 %, ekstrak coix lacrima jobi 

semen 18 %, ekstrak phellodondri radik 23 %, ekstrak coptidis rhizoma 

23 %). 

2) Obat antidiare kombinasi yang mengandung 4 komponen yaitu 

Antresep® (psidii folium extrak siccum 100 mg, curcuma domestica 

ekstra siccum 50 mg, cimifuga rancemosa rhizoma extrak siccum 20 

mg) 

3) Obat antidiare kombinasi yang mengandung 3 komponen Fitodiar® 

untuk diare non spesifik (attapulghit 300 mg, psidii folium extr 50 mg, 

curcuma domestica rhizoma extr 7,5 mg), New Guanistrep®(kaolin 986 

mg, pektin 40 mg, natrium sitrat 0,3%). 

4) Obat antidiare kombinasi yang mengandung 2 komponen yaitu 

Attapulgit (kaolin). Pektin untuk pengobatan simptomatik pada diare 

yang tidak diketahui penyebabnya. Contoh obat : Antresep®, 

Andikap®, Atagip®, Gratative®, Licopec®, Molagit®, Neo Diastop®, 
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Neo Entrostop®, Omegdiar®, Neo Diaform® Suspensi : Novadiar®, 

Kaopectat®, Neo Asta®, Neo Kaolana® Sirup : Kaolimec®, Neo 

Diarex®. 

Untuk diare yang disebabkan oleh bakteri E. coli dan Streptomyces sp 

pada anak, diare akut pada dewasa, kolopeptik spesifik dan non spesifik 

dapat diberikan Nifuroxasida 250 mg/ 5 ml sirup (Nifural®). 

Pedoman pengobatan antidiare di puskesmas : 

a. Anjuran istirahat dan banyak minum sangat penting pada pasien diare. 

Pengobatan simptomatis diperlukan untuk menghilangkan gejala yang 

terasa berat dan mengganggu. 

b. Intake makanan: Konsumsi makanan padat serta makanan kecil tetap 

terus dianjurkan selama diare. Untuk makanan berlemak, berat, pedas, 

atau merangsang terjadinya diare (kafein, termasuk yang terdapat 

dalam minuman yang mengandung cola) serta susu sebaiknya 

dihindari. 

c. Oralit/ORS untuk menggantikan air yang hilang akibat diare hebat, 

muntah muntah, berkeringat, khususnya anak-anak kecil/balita dan 

lansia sehingga dapat dihindari terjadinya dehidrasi. 1 set ORS 

dilarutkan dalam 1 liter air matang. Balita/anak-anak 10 ml/kg BB 

setiap jam sampai gejalanya hilang (selama 6-8jam), terapi 

pemeliharaan 10ml/kg BB setelah BAB. Dewasa 1,5 - 2 liter tiap hari. 

d. Arang aktif 3x 250 mg, untuk antidiare lain tidak direkomendasikan 

karena efektivitasnya belum pasti, dari kerja yang lambat sampai 
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potensi efek samping yang ditimbulkan. 

e. Loperamid 2x 2mg (dosis fleksibel, tergantung dari seberapa sering 

BAB cair yang terjadi), mak 4x selama 2 hari. 

Cara pencegahan diare (Widiono, 2001): 

1) Mencuci tangan pakai sabun dengan benar pada lima waktu penting: 

sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum memegang bayi, 

setelah menceboki anak dan sebelum menyiapkan makanan. 

2) Meminum air minum yang matang atau air yang telah diolah, antara 

lain dengan cara merebus 

3) Pengelolaan sampah yang baik supaya makanan tidak tercemar 

serangga lalat, kecoa, kutu, lipas, dan kotoran lainnya 

4) Membuang air besar dan air kecil pada tempatnya, sebaiknya 

menggunakan jamban dengan tangki septik. 

3. Pengobatan Sendiri 

Pengobatan sendiri telah ada di masyarakat seumur dengan masyarakat itu 

sendiri dan menyatu dengan kehidupan mereka (Sukasediati, 1992). Pengobatan 

sendiri yang sesuai dengan aturan adalah penggunaan obat bebas atau obat bebas 

terbatas sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam kemasan. Pengobatan 

sendiri yang sesuai dengan aturan mencakup 4 kriteria yaitu Tepat golongan yaitu 

menggunakan obat yang termasuk golongan obat bebas atau obat bebas terbatas, 

tepat obat yaitu menggunakan obat yang termasuk dalam kelas terapi yang sesuai 

dengan keluhannya, tepat dosis yaitu menggunakan obat dengan dosis sekali dan 

sehari pakai sesuai dengan umur, Lama pengobatan terbatas yaitu apabila sakit 



18 
 

berlanjut segera hubungi dokter   (Supardi, 1998). 

Pengobatan sendiri yang tidak sesuai dengan aturan dapat membahayakan 

kesehatan, juga mengakibatkan pemborosan waktu dan biaya karena harus 

melanjutkan upaya pencarian ke pelayanan medis. Peranan obat untuk pengobatan 

sendiri adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menghasilkan kesembuhan yang cepat dan efektif dari gejala-gejala 

yang tidak memerlukan konsultasi tenaga medis. 

b. Mengurangi tekanan yang meningkat pada pelayanan kesehatan terhadap 

penyembuhan gejala-gejala ringan, terutama bila sumber daya dan tenaga 

terbatas. Meningkatkan ketersediaan perawatan kesehatan baik populasi yang 

berada di pedesaan atau daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan 

kesempatan nasehat medis. 

Manfaat pengobatan sendiri diantaranya: 

a. Aman, jika digunakan sesuai dengan aturan 

b. Efektif untuk menghilangkan keluhan, karena 80% keluhan sakit bersifat 

sembuh dengan sendirinya 

c. Menghemat biaya, karena pengobatan sendiri lebih murah dari pada 

pengobatan yang dilakukan oleh medis 

d. Menghemat waktu, karena obat banyak tersedia di dekat tempat tinggal 

(warung, toko obat, apotek) 

e. Pasien dapat ikut berperan dalam mengambil keputusan terapi 

f. Meringankan beban pemerintah dalam keterbatasan jumlah tenaga dan 

sarana kesehatan di masyarakat (Supardi, 2005). 
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Adapun kekurangan pengobatan sendiri: 

a. Obat dapat membahayakan apabila tidak digunakan sesuai dengan 

aturan 

b. Pemborosan biaya dan waktu apabila salah menggunakan obat 

c. Kemungkinan kecil dapat timbul reaksi obat yang tidak diinginkan, 

misalnya sensitivitas, efek samping, atau resistensi 

d. Penggunaan obat yang salah akibat informasi yang kurang lengkap 

dari iklan obat 

e. Tidak efektif akibat salah diagnosis dan salah dalam pemilihan obat 

f. Sulit bertindak objektif karena pemilihan obat dipengaruhi oleh 

pengalaman menggunakan obat di masa lalu dan lingkungan sosialnya 

(Supardi, 2005). 

Berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, 

pengetahuan serta pandangan seseorang terhadap gejala-gejala penyakit 

dan cara penyembuhannya, keterkaitan terhadap struktur budaya 

setempat dan latar belakang pendidikan turut menentukan pengambilan 

keputusan pengobatan sendiri(Anonim, 2006). 

4.  Pengetahuan 

Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia sangat tergantung pada 

jenis, tingkat pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dan dikembangkan. 

(Nawawi, 1995). Pengetahuan adalah keseluruhan pemikiran, gagasan, ide, 

konsep dan pemahaman yang dimiliki manusia dan segala isinya, termasuk 

manusia dan kehidupanya. Pengetahuan mencakup penalaran, penjelasan dan 
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pemahaman manusia tentang segala sesuatu, serta mencakup praktek dan 

kemampuan teknis dalam memecahkan berbagai persoalan hidup yang belum 

dibakukan secara skematis dan metodis (Sarwono, 1993). 

Pengetahuan merupakan khasanah kekayaan yang secara langsung 

maupun tidak langsung turut memperkaya kehidupan seseorang, oleh karenanya 

pengetahuan merupakan sumber jawaban bagi berbagai pertanyaan yang muncul 

dalam kehidupan. Setiap jenis pengetahuan mempunyai ciri-ciri spesifik mengenai 

“ apa "(ontologi)," bagaimana " (epislemologi), " dan untuk apa " (oksiologi). 

Pengetahuan termasuk domain kognitif banyak berhubungan dengan 

informasi dan persepsi sebagai domain penting dalam terbentuknya sikap dan 

tindakan sesorang. Untuk pengukuran suatu pengetahuan salah satu teknik yang 

digunakan adalah pengisian angket, memuat isi materi yang ingin diukur dari 

subjek penelitian atau responden. Tingkat kedalaman pengetahuan yang ingin 

diukur disesuaikan dengan tingkat domain kognitif ( Notoatmodjo, 1993 ). 

Tingkat pengetahuan di dalam domain kognitif ( Notoatmodjo, 1993) 

a. Mengetahui (know) 

b. Memahami (comprehension). 

c. Aplikasi (application) 

d. Analisis (analysis) 

e. Evaluasi (evaluation) 

Pengukuran atau penilaian pengetahuan pada umumnya dilakukan melalui 

tes atau wawancara dengan alat bantu kuesioner yang berisi materi yang ingin 

diujikan pada responden. 
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5. Pendidikan Kesehatan 

Pendidikan kesehatan adalah suatu penerapan konsep pendidikan di dalam 

bidang kesehatan. Pendidikan kesehatan dapat didefinisikan sebagai usaha atau 

kegiatan untuk membantu individu, kelompok atau masyarakat dalam 

meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai kesehatan secara optimal 

(Notoatmodjo,1997). 

Penyuluhan merupakan proses belajar psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif manusia dengan lingkungannya dan menghasilkan perubahan - 

perubahan dalam pengetahuan, ketrampilan dan sikap (Notoatmodjo, 1993). 

Penyuluhan kesehatan adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau 

menciptakan suatu kondisi bagi individu, keluarga, dan masyarakat untuk 

menerapkan cara hidup sehat. 

Metode pembelajaran dalam pelaksanaan pendidikan kesehatan ada 

beberapa macam disesuaikan dengan keadaan dan kondisi pesertanya. Beberapa 

metode pendidikan yang dapat digunakan diantaranya : 

a. Metode pendidikan individual 

1) Bimbingan dan penyuluhan (guidance and counseling) 

2) Wawancara (interview) 

b. Metode pendidikan kelompok 

Yang dimaksud kelompok besar di sini adalah apabila peserta penyuluhan 

lebih dari 15 orang dari sejumlah metode pembelajaran yang ada, berikut ini ialah 

contoh beberapa metode, yaitu: 1) Ceramah, 2) Demonstrasi, 3) Diskusi, 4) 

simulasi, 5) Sumbang saran. Setiap pendekatan dan metode, memiliki keunggulan 
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dan kelemahan masing-masing, sehingga apabila akan menerapkannya, haruslah 

disesuaikan dengan kondisi peserta yang akan terlibat di proses pembelajaran 

tersebut (Suprapto, 2003). 

6. Penyuluhan 

Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan 

cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat tidak 

hanya sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran 

yang ada hubungannya dengan  kesehatan (Effendy, 1995). 

Penyuluhan kesehatan mempunyai beberapa tujuan yaitu : 

a. Tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat dalam 

membina dan memelihara perilaku sehat dan lingkungan sehat, serta berperan 

aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. 

b. Terbentuknya perilaku sehat pada individu, keluarga, kelompok dan 

masyarakat yang sesuai dengan konsep hidup sehat baik fisik, mental dan 

sosial sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian. 

Menurut WHO tujuan penyuluhan kesehatan adalah untuk merubah 

perilaku perseorangan dan atau masyarakat dalam bidang kesehatan. 

 

E. Landasan Teori 

Pendidikan kesehatan adalah suatu penerapan konsep pendidikan di dalam 

bidang kesehatan. Pendidikan kesehatan dapat didefinisikan sebagai usaha atau 

kegiatan untuk membantu individu, kelompok atau masyarakat dalam 

meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai kesehatan secara optimal 



23 
 

(Notoatmodjo,1997).  

Penyuluhan merupakan proses belajar psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif manusia dengan lingkungannya dan menghasilkan perubahan - 

perubahan dalam pengetahuan, ketrampilan dan sikap (Notoatmodjo, 1993). 

Menurut hasil penelitian Supardi (1998), adanya pemberian informasi 

dengan cara penyuluhan dengan metode ceramah dan pemberian modul dapat 

meningkatkan pengetahuan responden. 

 

F. Hipotesis  

Ada perbedaan tingkat pengetahuan masyarakat sebelum dan setelah 

diberikan  penyuluhan tentang obat Antidiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


