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Lampiran 1 
FAKULTAS  FARMASI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
  2011 

 
KUESIONER PENELITIAN 

EVALUASI PEMBERIAN EDUKASI TERHADAP 
PENGETAHUAN TENTANG OBAT ANTI DIARE 
PADA MASYARAKAT DESA KARANGPELEM 

KECAMATAN KEDAWUNG 
KABUPATEN SRAGEN 

 
Dalam rangka penelitian, dengan ini peneliti memohon 

kerelaan Bapak/ Ibu dan partisipasinya untuk memberikan jawaban 
sesuai dengan keadaan yang Bapak/ Ibu alami dan rasakan. Kerahasiaan 
penelitian ini dijamin dan hanya digunakan untuk kepentingan 
pendidikan dan sumbangan pemikiran bagi Dinas Kesehatan Kabupaten 
Sragen dalam hal pengobatan sendiri. 
Yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama : 
Umur : 
Alamat : 
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mendapatkan 
penjelasan mengenai tujuan, manfaat dan prosedur dari penelitian yang 
berjudul EVALUASI PEMBERIAN EDUKASI TERHADAP 
PENGETAHUAN TENTANG OBAT ANTI DIARE PADA 
MASYARAKAT DESA KARENGPELEM KECAMATAN 
KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN Saya dengan ikhlas dan 
sukarela menyatakan ikut serta sebagai responden dalam penelitian ini, 
dan saya berhak untuk mengundurkan diri apaila terhadap suatu hal 
yang merugikan saya. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada 
paksaan dari pihak manapun. 
 

 Kedawung,                                      2008 
 
 Peneliti, Responden, 

 
 
          (                                          ) (                                             ) 
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Lampiran 2 
  

 

 

 

 

 

 

1. DATA PRIBADI 
Nama Responden  : 
1. Umur    : a. kurang dari 20 tahun b. 21- 30 tahun 

  c. 31 – 40 tahun  d. 41- 50 tahun 
  e. 51 tahun keatas 
 

2. Pekerjaan    : a. wiraswasta   b.Buruh/tukang/petani  
  c. Pns/Tni/Polri  d. Pedagang 
  e. pensiunan   f.  Ibu Rumah Tangga  
 

3. Pendidikan   : a. Tidak sekolah/tamat SD b. Lulus SLTP 
c. Lulus SLTA d.Lulus  perguruan    

tinggi  
 

4. Alamat    : Dusun:………… 
 

  Desa  :………………… 
  

5. Jarak tempat tinggal dengan puskesmas : 
       a. kurang dari 1 Km  b. 1 sampai 5 Km 

   c. 6 sampai10 Km  d. lebih dari 10 Km 
6. Pendapatan tiap bulan  : a. kurang dari Rp. 1.000.000,- 

  b. Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.500.000,- 
  c. lebih dari Rp. 2.500.000,- 
 
 

 

DAFTAR PERTANYAAN PILIHAN 

 

Petunjuk pengisian jawaban : 

Tulislah jawaban anda pada kolom titik – titik, dan beri tanda silang (X) pada salah 

satu huruf yang tersedia sesuai dengan pendapat anda yang dianggap paling sesuai   
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Lampiran 3 

II. ALAT UKUR PENGETAHUAN 
Petunjuk : 
Berilah tanda X pada salah satu jawaban yang tepat   
 

1. Diare atau mencret adalah berak yang encer atau cair lebih dari 3 x dalam 
sehari. (A) 

a. BENAR   b.  SALAH 
 

2. Selain buang air besar (BAB) lebih dari 3 x, badan lemah dan lesu, rasa haus, 
menurunya nafsu makan, gelisah dan rewel pada balita merupakan tanda dan 
gejala diare. (A) 

a. BENAR   b. SALAH  
 

3. Yang bukan penyebab diare adalah (B) 
a. Makan pedas,asam dan bersantan  

 
b. Makanan yang berserat 

 
c. Makan dan minuman yang sudah basi 

 
d. Minum air yang tidak dimasa 

 
4. Diare dapat menyebabkan kekurangan cairan dalam tubuh. (A)  

a. BENAR   b. SALAH  
  

5. Obat golongan bebas diberi tanda lingkaran warna ? (C) 
a. Merah 

   
b. Biru 

    
c. Hijau 

  
6. Logo obat dengan lingkaran warna biru dan garis tepi hitam dapat dibeli 

tanpa resep dokter. (A) 
a. BENAR   b. SALAH 

 
7. Tujuan Pengobatan diare adalah mencegah kekurangan cairan, 

mengembalikan dan memperbaiki fungsi tubuh. (A) 
a. BENAR   b. SALAH 
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8. Obat yang digunakan untuk kekurangan cairan tubuh.(A) 
a. Oralit 

 
b. Loperamid 

 
c. Norit 

  
d. Imodium 

 
9. Oralit merupakan salah satu cara untuk menggantikan kekurangan cairan pada 

saat diare.(A) 
a. BENAR   b. SALAH 

 
10. Oralit diminum sekurang-kurangnya 2 liter sehari.(A) 

a.  BENAR   b. SALAH 
 

11. Oralit juga dapat dibuat sendiri yaitu dengan campuran larutan garam dan   
larutan gula yang disebut dengan larutan rumah tangga.(A) 

a. BENAR       b. SALAH 
 

12. Obat diare yang diperoleh harus dengan resep dokter dan digunakan sesuai 
anjuran/ nasehat dokter.(C) 

a. Oralit 
  

b. Neo Entrostop 
 

c. Loperamid 
     
13. Obat antidiare Loperamid diminum 2 tablet Pada permulaan dan 1 tablet 

setelah buang air besar (BAB). (A) 
a. BENAR   b. SALAH 

 
14. Obat diare yang dapat diperoleh tanpa resep dokter dan dapat digunakan 

untuk pengobatan sendiri.(B) 
a. Imodium 

 
b. Diapet 

   
c. Lomodium 

 
15. Obat diare yang aman untuk ibu wanita hamil dan menyusui diantaranya.(C) 

a. Lomodiun  
 

b. Imodium 
 

c. Neo Entrostop     
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16. Neo Entrostop  digunakan 2 tablet sehari.(A) 
a. BENAR   b. SALAH 

 
17. Diare lebih dari 3 hari perlu dirujuk ke dokter.(A) 

a. BENAR   b. SALAH  
 

18. Obat yang dapat dipakai untuk meredakan mencret atau pengobatan gelaja 
pada diare yang tidak diketahui penyebabnya.(B) 

a. Oralit 
 

b. Neo Entrostop 
 

c. imodium  
 

19. Efek samping setelah minum obat antidiare Loperamid yang berlebih, mulut 
kering, mual,  nyeri perut, pusing-pusing.(A) 

a. BENAR   b. SALAH 
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Lampiran 4 
 

Uji Analisis Data Data Penelitian  
 
 
T-Test 
 

Paired Samples Statistics 
Mean  N  Std. Deviation   Std. Erro Mean 

Pair 1    pretest 
                postest 

73,55
80,13

72
72

12,554
16,462

1,621 
2,42 

 
 
 
 

Paired Samples Correlations 
N  Correlation  Sig 

Pair 1    pretest & postest  74 .730 .ooo
 
 
 
 

Paired Samples Test 
Paried Differences 

  

95% Confidence
 interval of the 
difference 

Mean 
Std 
Deviation  

std . Error 
mean  lower  upper  t  df 

sig. (2‐
tailed) 

Pair  pretest 
P   1      postest 

‐6.575  14.188 1.661 ‐9.886 ‐3.265 ‐3.96  72  .000 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
MATERI PENYULUHAN TENTANG 

PENGGUNAN OBAT ANTIDIARE 
 

DIARE 

• Pengertian : Diare adalah berak encer atau cair sebanyak 3 kali atau lebih 

dalam 24 jam. 

• Pemilihan obat golongan ini memperhatikan kondisi/ keadaan pasien dan 

penyebab terjadinya diare dan obat obat lain atau makanan serta minuman 

yang diminum dalam waktu bersamaan, keamanan, efisiensi, harga dan tak 

ketinggalan respon tubuh pasien terhadap terapi, terutama pemberian cairan 

untuk menggantikan kehilangan cairan selama terjadi diare. 

• Contoh zat aktif yang terkandung dalam obat bebas : carbo adsorbens,  

koalin, pektin, attapulgit, untuk loperamid dan furasolidon diberi hanya 

dengan resep dokter. 

• Penyebab Diare 

a. Minum air tidak dimasak 

b. Makan jajanan kurang bersih 

c. Makan dengan tangan yang kotor 

d. Berak disembarang tempat 

e. Mengguanakan air kotor untuk keperluan sehari-hari 

f. Makanan tidak ditutup sehingga dihinggapi lalat dan terkena debu dan   

kotoran 

g. Ikan, jamur atau singkong dan makan makanan yang mengandung racun 

h. Makanan dan minuman yang basi atau menggunakan zat pewarna 

berlebihan. 

J. makanan pedas, asam dan bersantan  

• Tanda Dan Gejala Diare 

a. Berak encer atau cair lebih dari 3 kali dalam 24 jam 

b. Gelisah dan rewel 

c. Badan lemah dan lesu 
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d. Muntah-muntah 

e. Rasa haus 

f. Menurunnya nafsu makan 

•  Bahaya Diare 

a. Zat-zat gizi hilang dari tubuh 

b. Penderita akan kehilangan cairan tubuh 

c. Seseorang dengan diare tidak merasa lapar 

d. Penderita tersebut menjadi lesu dan lemas 

e. Penderita dapat meninggal bila kehilangan cairan tubuh lebih banyak 

•  Penatalaksanaan Diare di Rumah 

Dengan Cara Membuat Larutan Gula Garam (LGG)  

 Bahan dan alat yang diperlukan∂ 

1. Gula pasir sebanyak 1 (satu) sendok teh munjung 

2. Garam dapur yang halus sebanyak ¼ (seperempat) sendok teh 

3. Air masak atau air teh yang hangat (tidak selagi mendidih) sebanyak 1 

(satu) gelas 

4. Gelas belimbing / lainnya yang sama ukurannya, dan sendok the 

•  Cara membuat larutan gula garam (LGG) 

1. Sebelum membuat, cucilah tangan sampai bersih 

2. Tuangkan air masak, atau air teh ke dalam gelas sebanyak 1 (satu) gelas 

3. Masukkanlah “gula pasir” dan “garam” menurut takaran yang telah 

ditentukan 

4. Aduklah sampai gula dan garam menjadi larut semua 

5. Minumlah sebanyak anak mau. Bila habis dibuatkan lagi dengan cara yang 

sama 

• Diare Disentri Dehidrasi 
Dehidrasi adalah suatu keadaan dimana tubuh kekurangan cairan yang 

dapat berakibat kematian. 

1. Diare yang tidak diikuti/ tanpa adanya dehidrasi atau sampai terjadinya 

dehidrasi ringan dapat diberikan larutan rumah tangga (larutan gula garam) 

misal, air tajin, kuah sayur dan masih bisa dilakukan pengobatan sendiri. 
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2. Untuk diare yang diikuti dengan dehidrasi ringan sampai sedang maka 

pasien dapat diberikan oralit dan dapat diperiksakan ke puskesmas atau 

poliklinik RS. 

3. Sedangkan diare dengan dehidrasi berat dan diikuti atau tanpa adanya 

komplikasi, serta diikuti atau tanpa penyakit lain yang menyebabkan 

terjadinya diare ini dapat segera dirujuk ke dokter sehingga dapat 

ditangani secara langsung dan adanya perawatan khusus dari dokter. 

• Jenis Diare 
1. Diare spesifik adalah diare yang penyebabnya karena infensi bakteri, 

parasit dan dapat diberi antibiotik, biasanya fesesnya berbau dan disertai 

darah. Banyak terkena pada balita usia 2 tahun dan paling tinggi resikonya 

pada balita kurang dari 1 tahun (6-11 bulan). 

2. Diare non spesifik 

a. Diare akut : Terjadi apabila kurang dari 3 hari dapat disebabkan 

karena faktor makanan, faktor phsikologis (stress) 

misal: takut, cemas dan tegang, serta faktor malabsorbsi 

karbohidrat, protein atau lemak. Dan gejalanya dapat 

dirasakan atau diketahui penyebab terjadinya. Dapat 

dilakukan pengobatan sendiri. 

b. Diare kronik : Diare yang penyebabnya tidak kita ketahui, diare ini 

merupakan suatu gejala yang terjadi karena efek dari 

adanya penyakit lain. 

PENGOBATAN DIARE 

• Tujuan dari pemberian obat antidiare  adalah untuk menghilangkan gejala, 

memadatkan tinja, mengurangi frekuensi buang air besar (BAB), mencegah 

kekurangan cairan, mengembalikan dan memperbaiki fungsi tubuh. 

 

• OBAT YANG DIGUNAKAN : 

- Obat Bebas : obat yang dijual bebas sehingga dengan mudah diperoleh 

masyarakat. Pada label diberi tanda lingkaran warna hijau 
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- Obat bebas terbatas : Golongan obat bebas terbatas mengandung obat 

keras dengan jumlah dan kandungan isi berkhasiat. Pada label diberi 

tanda lingkaran tanda biru.   

• Pengobatan yang biasa dilakukan adalah : 

1. Pengobatan tanpa obat 

Perbanyak minum, istirahat, hindari makan makanan yang dapat 

merangsang terjadinya diare atau makan-makanan yang mudah dicerna 

dalam usus dan lambung, perbanyak buah-buahan yang mengandung 

pektin, perbanyak asupan vitamin terutama vit.A dan mineral, perbaikan 

gizi dan perbaikan pola hidup sehat. 

2. Pengobatan rehidrasi oral 

Oralit 

Oralit adalah cairan elektrolit yang berfungsi untuk menggantikan 

kehilangan cairan dalam tubuh serta mencegah terjadinya dehidrasi. 

Terutama untuk pengobatan diare akut. Sangat penting terutama bagi 

pasien bayi dan usia lanjut. Selain oralit ini dapat kita peroleh dengan 

mudah dipasaran seperti di toko, warung, dan apotek, dapat juga dibuat 

sendiri caranya dengan mencampurkan larutan 1 sendok gula dan ½ 

sendok garam yang dapat disebut sebagai larutan rumah tangga. (contoh 

obat : oralit® (generik) serbuk (B).) 

3. Pengobatan dengan obat antidiare 

a. Obat yang diperoleh dari resep dokter dan digunakan sesuai anjuran/ 

nasehat dokter di antaranya : 

- Loperamid 

Dosis lazim untuk semua diare adalah 2 tablet pada 

permulaan dan 1 tablet setelah diare setiap 2 jam sampai diare 

berhenti. Anak-anak usia 8 tahun diberikan 5x sehari 1 tablet, 

sedang anak-anak < 8 tahun diberikan sirop. (contoh obat : 

Imodium®, Lomodium®). 
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b. Obat yang diperoleh tanpa resep dokter dan dapat digunakan untuk 

pengobatan sendiri, aman untuk wanita hamil dan menyusui 

diantaranya : 

- Tanin, Tannalbumin, Arang aktif 

Digunakan pada diare akibat salah makan atau keracunan 

makanan. Dosis: 2-3x sehari 3-4 tablet dari 250 mg, pada diare 

(Contoh obat : Norit®). 

- Attapulgit, Pektin 

Dapat dipakai untuk meredakan menceret atau pengobatan 

simptomatik pada diare yang tidak diketahui penyebabnya. Aman 

pada wanita hamil dan menyusui (Contoh obat : Kaopectate®, Neo 

Diastop®, Neo Entrostop®). 

- Obat tradisional 

Untuk diare non spesifik, membantu mengurangi frekuensi 

buang air besar, memadatkan tinja. (Contoh obat : Antrexol®, 

Diapet®, Fitodiar®). 

• Efek Samping obat antidiare (diare) 
1. Efek samping : mual, nyeri perut, pusing-pusing, mulut kering, dan 

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

dosis biasa. 

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

terjadi pada dosis lazim. Adakalanya toleransi. 

3. Efek samping bersifat individual, artinya tidak selalu tampak pada setiap 

orang karena setiap orang memiliki sensitivitas dan ketahanan tersendiri. 

4. Penggunaan obat antidiare secara kontinu tidak dianjurkan, selain itu, obat 

antidiare adalah obat yang bersifat simptomatis atau digunakan jika terjadi 

gejala. 

• Perhatian dalam penggunaan obat antidiare. 
1. Tidak boleh diberikan pada anak-anak <5 tahun 

2. Penderita harus minum oralit 
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3. Diare dapat mengakibatkan kekurangan cairan dan elektrolit atau 

dehidrasi, oleh karena itu diperlukan terapi rehidrasi 

4. Jika diare pada anak disentri dehidrasi maka pengobatan awal harus 

diberikan cairan rehidrasi oral, seperti oralit 

5. Dapat mempengaruhi absorpsi obat lain di dalam saluran pencernaan oleh 

karena itu dianjurkan interval waktu 2-3 jam antara pemberian oral obat 

lain. 

6. Jangan digunakan lebih dari 2 hari atau keadaan demam tinggi 

7. Jika gejala masih berlangsung terus konsultasi dokter 

8. Hanya untuk mengurangi frekuensi BAB 

9. Memadatkan tinja menyerap racun pada penderita diare serta bukan 

pengganti oralit. 

• Cara pencegahan diare 
1. Mencuci tangan pakai sabun dengan pada lima waktu penting : 

a. Sebelum makan, 

b. Setelah buang air besar, 

c. Sebelum memegang bayi, 

d. Setelah menceboki anak dan 

e. Sebelum menyiapkan makanan. 

2. Meminum air minum sehat, atau air yang telah diolah, antara lain dengan 

cara merebus, pemanasan dengan sinar matahari. 

3. Membuang air besar dan air kecil pada tempatnya, sebaiknya 

menggunakan jamban dengan tangki septik, termasuk tinja bayi. 

4. Hindari pemberian susu formula pada bayi. 

5. Pemberian ASI kurang lebih sampai umur 1 tahun. 

6. Memperbaiki keadaan gizi (dengan meningkatkan nilai gizi dalam 

penyimpanan makanan dan memberikan anak banyak makanan). 

 


