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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan yang pesat di bidang kedokteran dan farmasi telah menyebabkan 

produksi berbagai jenis obat meningkat sangat tajam. Obat pada dasarnya adalah 

racun yang jika tidak digunakan sebagaimana mestinya dapat membahayakan 

penggunanya, tetapi jika obat digunakan dengan tepat dan benar maka diharapkan 

efek positifnya akan maksimal dan efek negatifnya menjadi seminimal mungkin 

(ISFI, 2008). 

Bertambahnya laporan mengenai problema keamanan obat dalam mass 

media menunjukkan bahwa adanya kepentingan masyarakat terhadap obat. Sikap 

konsumen terhadap obat berbeda dibanding dengan sikap mereka terhadap barang 

konsumsi lainnya. Kenyataannya kebanyakan dari mereka mempunyai opini 

sendiri mengenai kegunaan obat. Pandangan konsumen (masyarakat) terhadap 

pemakaian obat sering dipengaruhi oleh faktor emosi dan prasangka yang tidak 

rasional (Notoatmodjo, 2005). 

Obat pada dasarnya merupakan bahan yang hanya dengan takaran tertentu 

dan dengan penggunaan yang tepat dapat dimanfaatkan untuk mendiagnosa, 

mencegah penyakit, menyembuhkan atau memelihara kesehatan. Oleh karena itu 

sebelum menggunakan obat, harus diketahui sifat dan cara pemakaian obat agar 

penggunaannya tepat dan aman. Selain itu harus diperhatikan pula tentang 

beberapa penggolongan obat, penggunaan obat, kapan waktu minum obat yang 
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tepat, bagaimana interval pemberiannya, apa efek samping dari obat yang 

digunakan, bagaimana menyimpan obat yang baik, dan bagaimana cara 

memusnahkan obat yang benar (Depkes, 2007). Pengetahuan masyarakat tentang 

obat secara umum diatas belum memadai, oleh karena itu diperlukan suatu metode 

pendidikan untuk mengubah pengetahuan masyarakat tentang informasi obat 

tersebut. 

Dalam memilih metode pendidikan, harus mengingat besarnya kelompok 

sasaran serta tingkat pendidikan formal pada sasaran. Untuk kelompok yang besar 

metodenya berbeda dengan kelompok kecil. Efektivitas suatu metode akan 

tergantung pula pada besarnya sasaran pendidikan. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penyuluhan dengan ceramah secara langsung, karena metode 

ini baik untuk sasaran yang berpendidikan tinggi maupun rendah (Notoatmodjo, 

2003). 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau 

responden. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang. Tindakan dapat terwujud apabila suatu sikap 

terwujud menjadi perbuatan yang nyata dengan faktor pendukung atau suatu 

kondisi yang memungkinkan (Notoadmodjo, 2003). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Supriyati (2005) tentang pengaruh 

pemberian leaflet terhadap pengetahuan dan sikap tentang obat maag, hasilnya 

menunjukkan bahwa pemberian leaflet mempengaruhi pengetahuan dan sikap 

penggunaan obat maag tersebut, tingkat pengetahuan sebelum perlakuan sebesar 
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20,4% sedangkan tingkat pengetahuan setelah pemberian leaflet meningkat 

menjadi 23,74%.  

Hasil wawancara pendahuluan dengan ibu-ibu PKK Desa Pecangaan Kulon, 

Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara memberikan pendapat yang berbeda 

tentang jenis atau penggolongan obat yang beredar, cara penggunaan obat, kapan 

waktu minum obat yang tepat, bagaimana interval pemberiannya, apa efek 

samping obat yang digunakan, bagaimana menyimpan obat yang baik, dan 

bagaimana cara memusnahkan obat yang benar. Masih banyak masyarakat yang 

belum mengetahui tentang hakikat obat secara umum. Sehingga perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tersebut 

tentang obat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan:”Apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan tentang obat sebelum 

dan sesudah penyuluhan pada ibu-ibu PKK Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan 

Pecangaan, Kabupaten Jepara?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat pengetahuan tentang obat pada ibu-ibu PKK Desa 

Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. 
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2. Mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan 

tentang obat secara umum meliputi apa itu obat, penggolongan obat, cara 

penggunaan obat yang benar, waktu minum obat yang tepat, interval waktu 

minum obat, efek samping obat, cara menyimpan obat yang benar, dan cara 

pemusnahan obat pada ibu-ibu PKK Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan 

Pecangaan, Kabupaten Jepara.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Penyuluhan 

a. Pengertian 

Penyuluhan menurut Septalia (2011) adalah kegiatan pendidikan yang 

dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, dan menanamkan keyakinan. 

Penyuluhan dalam bidang kesehatan biasanya dilakukan dengan cara promosi 

kesehatan atau pendidikan kesehatan. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penyuluhan 

Menurut Septalia (2011) faktor-faktor yang perlu diperhatikan terhadap 

sasaran dalam keberhasilan penyuluhan kesehatan adalah : 

1) Tingkat Pendidikan. 

Pendidikan dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap informasi 

baru yang diterimanya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin 

mudah seseorang menerima informasi yang didapatnya. 

2) Tingkat Sosial Ekonomi 
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Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, semakin mudah pula dalam 

menerima informasi baru. 

3) Adat Istiadat 

Masyarakat masih sangat menghargai dan menganggap sesuatu yang tidak 

boleh diabaikan. 

4) Kepercayaan Masyarakat 

Masyarakat lebih memperhatikan informasi yang disampaikan oleh orang-

orang yang sudah mereka kenal, karena sudah timbul kepercayaan 

masyarakat dengan penyampai informasi. 

5) Ketersediaan Waktu di Masyarakat 

Waktu penyampaian informasi harus memperhatikan tingkat aktifitas 

masyarakat untuk menjamin tingkat kehadiran masyarakat dalam penyuluhan. 

c. Sasaran penyuluhan  

Menurut Emilia (2008), meliputi : 

1). Penyuluhan masa yaitu penyuluhan ditujukan pada semua orang. 

2). Penyuluhan kelompok yaitu penyuluhan ditujukan pada kelompok. 

3). Penyuluhan perorangan yaitu penyuluhan dilakukan dengan berhadapan 

langsung.  

2. Metode penyuluhan 

Menurut Emilia (2008), metode promosi kesehatan pada kelompok 

diklasifikasikan secara umum menjadi : 

a. Metode Didaktik 
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Metode didaktik membutuhkan peran praktisi promosi kesehatan yang 

otoriter terhadap audiens.  

b. Metode Eksperensial 

Metode ini banyak menggunakan aktifitas dalam kelompok baik aktifitas 

terfokus, kelompok diskusi, atau kelompok belajar. 

c. Metode Media Masa 

Promosi kesehatan seperti kampanye produk, memerlukan sarana 

penyaluran, yang bisa digunakan antara lain: Iklan, promosi, tenaga promosi, dan 

hubungan masyarakat, melalui konferensi pers, penyuluhan tingkat kecamatan. 

3. Alat Bantu (Peraga) Pendidikan Kesehatan 

Alat bantu pendidikan adalah alat-alat yang digunakan oleh pendidik dalam 

menyampaikan bahan pendidikan. Alat bantu (peraga) akan membantu dalam 

melakukan penyuluhan, agar pesan-pesan kesehatan dapat disampaikan lebih jelas 

(Notoatmodjo, 2007). Alat peraga dapat dibedakan menjadi dua macam menurut 

pembuatannya dan penggunaannya. 

1) Alat peraga yang ‘complicated’ (rumit), seperti film, slide, dan sebagainya 

yang memerlukan listrik dan proyektor. 

2) Alat peraga yang sederhana, yang mudah dibuat sendiri. Contohnya: leaflet, 

model buku bergambar, poster, boneka wayang (Notoatmodjo, 2007). 

4. Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2003) pengetahuan merupakan hasil “tahu”, dan ini 

terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. 

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 (overt behavior). Karena dari pengalaman dan 

penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng 

daripada yang tidak didasari oleh pengetahuan.  

Notoatmodjo (2007) selanjutnya mengungkapkan bahwa pengetahuan yang 

dicakup di dalam domain kognitif mempunyai enam tingkat, yakni : 

1. Tahu (know) : mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. 

2. Memahami (comprehension) : suatu kemampuan menjelaskan secara benar 

tentang objek yang diketahui. 

3. Aplikasi (application) : kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). 

4. Analisis (analysis) : kemampuan untuk menjabarkan materi ke dalam 

komponen-komponen, tetapi masih ada kaitannya satu sama lain. 

5. Sintesis (synthesis) : kemampuan untuk melakukan atau menghubungkan 

bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

6. Evaluasi (evaluation) : kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. 

5. Penggolongan Obat 

Widjayanti (2002) menerangkan bahwa oleh undang-undang, obat dibagi 

menurut tingkat keamanannya menjadi beberapa kelompok yang menentukan 

mudah sukarnya obat didapatkan dipasaran. Ada empat kelompok obat 

berdasarkan keamanannya yang dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini. 

 



8 
 

 

 

 

 

 

a. Kelompok obat bebas  

Obat dalam golongan ini dapat dijual belikan dengan bebas, tanpa resep 

dokter, pada pembungkusnya diberi tanda khusus, warna hijau didalam lingkaran 

warna hitam (gambar 1). Termasuk dalam kelompok ini ialah : multivitamin, 

Parasetamol dan sebagainya (Widjayanti, 2002). 

b. Kelompok obat bebas terbatas  

Obat dalam golongan ini untuk jenis penyakit yang tidak begitu 

membahayakan (Tjay dan Raharja, 2002). Disebut juga obat daftar W 

(W=Waarschuing=peringatan). Kelompok obat ini dapat dijual belikan secara 

bebas dengan syarat hanya dalam jumlah yang ditentukan dan disertai dengan 

tanda peringatan. Tanda peringatan dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 2. Tanda Peringatan pada Obat Bebas Terbatas 

P. No. 1 
Awas ! Obat Keras 

Bacalah aturan memakainya 
 

P. No. 2 
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 

Obat wasir, jangan ditelan 
 

Gambar 1. Tanda Penggolongan Obat 
                                  Keterangan : a. Tanda obat bebas, b. Tanda obat bebas 

terbatas, c. Tanda obat keras, d. Tanda 
obat narkotika 

a b c d 
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Tanda lain untuk obat bebas terbatas ini, pada pembungkusnya diberi tanda 

khusus, warna biru di dalam lingkaran warna hitam (gambar 1). Contohnya : 

tablet Antimo, Vitamin E (maksimal 120mg), dan lain-lain (Widjayanti, 2002). 

c. Kelompok obat keras  

Obat golongan ini terkenal dengan obat-obat golongan daftar G 

(G=Gevaarlijk=berbahaya). Obat-obat golongan ini sangat berbahaya, mempunyai 

efek samping yang sangat besar dan untuk mendapatkannya diperlukan resep 

dokter dan hanya dapat dibeli di apotek. (Widjayanti, 2002). 

Sebagai tanda obat keras, pada pembungkusnya diberi tanda khusus, huruf 

K dengan latar belakang warna merah, didalam lingkaran warna hitam (gambar 1). 

Contohnya: obat-obat antibiotik (Widjayanti, 2002). 

d.  Kelompok narkotika  

Obat golongan ini disebut juga dengan obat golongan O (O=opium), seperti 

halnya dengan daftar G, hanya dapat diperoleh di apotek dengan resep dokter. 

Berbeda dengan obat keras, peredaran obat narkotika ini sangat ketat dan diawasi 

oleh badan pengawas obat. 

Sebagai tanda narkotika, pada pembungkusnya diberi tanda khusus, palang 

merah dengan latar belakang putih, didalam lingkaran warna merah (gambar 1). 

Contoh obat narkotika : morfina, kokaina, dan sebagainya (Widjayanti, 2002). 

6. Penggunaan Obat 

Anief a (2000) menjelaskan bahwa ada beberapa rute penggunaan obat, 

diantaranya: melalui oral,  suntikan, inhalasi, melalui selaput lendir, seperti 

melalui mata, telinga, dan dubur, dan melalui kulit atau topikal. 
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a. Penggunaan melalui oral (melalui mulut) 

Penggunaan obat melaui oral bertujuan terutama untuk mendapat efek 

sistemik, yaitu obat beredar melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh (Anief a, 

2000). Obat oral terdapat dalam beberapa bentuk sediaan seperti tablet, kapsul, 

dan cairan (Depkes, 2007). 

b. Penggunaan obat secara parenteral (melalui suntikan) 

Arti parenteral ialah suatu rute yang tidak melalui usus. Istilah umum yang 

lain ialah injeksi atau obat suntik. Contoh sediaan parenteral : injeksi vitamin C, 

cairan infus intravena (Anief a, 2000). 

c. Penggunaan obat secara inhalasi 

Obat dalam keadaan gas atau uap diabsorbsi sangat cepat melalui hidung, 

trachea, paru-paru dan selaput lendir pada perjalanan pernafasan. Cara lama cairan 

anastesi dituang pada kain kasa sebagai tutup hidung, uap yang timbul diisap 

(inhalasi). Cara modern menggunakan tutup hidung dan di pasang pada mesin 

atau alat (Anief  a, 2000). 

d. Penggunaan obat pada selaput lendir 

1) Penggunaan pada selaput lendir di mulut digunakan : 

a) Tablet bukal: cara memakainya dimasukkan antara pipi dan gusi dalam 

rongga mulut biasanya berisi hormon steroid. 

b) Tablet dibawah lidah (Sublingual): cara memakainya dimasukkan dibawah 

lidah biasanya berisi hormon steroid (Anief  a, 2000). 

2) Penggunaan pada selaput lendir di mata digunakan : 

a) Obat tetes mata dan obat salep mata 
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Obat tetes mata dan salep mata yang telah terbuka dan dipakai tidak 

boleh disimpan lebih dari 30 hari karena kemungkinan sudah tidak bebas 

kuman atau rusak (Depkes, 2007). 

Cara pemakaian obat tetes mata atau salep mata : tangan dicuci, kepala 

ditengadahkan, kelopak mata ditarik ke bagian bawah. Diteteskan atau 

dioleskan obat dan perlahan-lahan mata ditutup. Tidak boleh berkedip, 

dibiarkan mata tertutup selama 1 sampai 2 menit (Depkes, 2007). 

3) Penggunaan pada selaput lendir di dubur digunakan : 

a) Suppositoria 

Suppositoria berbentuk seperti torpedo, dimasukkan dubur. Efek yang 

diperoleh adalah lokal atau sistemik. (Anief  a, 2000). Cara menggunakan obat 

dalam bentuk suppositoria : tangan dicuci, dilunakkan suppositoria dengan 

air. Berbaring, kemudian suppositoria didorong kedalam anus dengan jari. 

Tangan dicuci sesudah menggunakan suppositoria (Depkes, 2007). 

e. Penggunaan obat pada kulit (topikal) 

Menurut Anief a (2000) bahwa penggunaan obat pada kulit dimaksudkan 

untuk memperoleh efek pada atau didalam kulit. Penggunaannya bisa langsung 

dioleskan di kulit. Contohnya: Lotion, Linimen, Salep, Krim, Pasta, dan Jeli. 

7. Waktu Minum Obat yang Tepat 

Agar mendapatkan efek obat yang optimal, obat harus diminum pada waktu 

yang tepat. Beberapa obat mungkin bisa diminum setiap saat tanpa mempengaruhi 

efeknya, sedangkan obat lain sebaiknya diminum pada saat-saat tertentu. Pada 
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dasarnya obat-obat dapat diserap dengan baik dan cepat jika tidak ada gangguan 

misalnya berupa makanan (Anonim b, 2010).  

Maksud sebelum makan adalah ketika perut dalam keadaan kosong. 

Sedangkan sesudah makan adalah sesaat sesudah makan, ketika perut masih berisi 

makanan, jangan lewat dari 2 jam (Anonim b, 2010). 

a. Golongan obat yang diminum sebelum makan: obat penambah nafsu makan 

seperti tonikum, dan obat cacing. 

b. Golongan obat yang diminum sesudah makan: obat yang dapat merangsang 

selaput lendir lambung seperti asetosal, dan obat untuk tekanan darah tinggi. 

c. Golongan obat yang diminum pagi hari : Golongan obat diuretika seperti 

HCT, dan obat kuras yang bekerjanya cepat, misalnya digunakan pada saat 

akan operasi. 

d. Golongan obat yang diminum malam hari : Obat tidur (Widjayanti, 2002). 

8. Interval Waktu Minum Obat 

Selain waktu minum seperti dipaparkan di atas, penting pula memperhatikan 

interval waktu minum obat. Jika obat diminta untuk diminum 2 kali sehari, maka 

interval waktu yang tepat adalah 12 jam. Jadi, jika obat diminum jam 7 pagi, 

waktu minum obat selanjutnya adalah pukul 7 malam. Hal ini terkait dengan 

ketersediaan obat di dalam tubuh (Anonim b, 2010). 

9. Efek Samping Obat 

Efek samping obat merupakan respons obat yang merugikan dan tidak 

diharapkan (Anonim b, 2010). Sedangkan menurut Anief a (2000) efek samping 

obat adalah efek obat yang tidak diinginkan untuk tujuan efek terapi dan tidak ikut 
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pada penggunaan terapi. Efek samping obat bisa muncul dalam berbagai bentuk 

dan berbagai tingkatan. Ada yang ringan seperti mengantuk, batuk, mual, gatal, 

sampai yang berat seperti syok anafilaksis, sampai kematian (Anonim b, 2010). 

Menurut Sirait (2001) untuk mengurangi efek samping obat, maka harus ada 

monitoring efek samping obat (MESO). Tujuan MESO adalah untuk memperoleh 

informasi baru mengenai efek samping obat, sehingga dapat segera dilakukan 

tindak lanjut yang diperlukan. 

10. Cara Menyimpan Obat 

Penyimpanan obat yang tidak tepat dapat merusak zat aktifnya, sehingga 

akan hilang khasiatnya bahkan mungkin bisa berbahaya bagi kesehatan. Cara 

menyimpan obat yang baik adalah: dijauhkan dari jangkauan anak-anak, disimpan 

ditempat yang sejuk dan dihindarkan dari sinar matahari langsung. Obat disimpan 

dalam tempat aslinya dan dalam wadah yang tertutup rapat. Kemasan botol yang 

satu jangan diganti ke botol lain (Depkes, 2007). 

11. Cara Pemusnahan Obat 

Obat dimusnahkan jika telah lewat tanggal kadaluwarsanya, label obat tidak 

terbaca lagi, warna dan penampakannya sudah berubah, cairan yang jernih sudah 

menjadi keruh. Sedangkan cara memusnahkan obat adalah : 

a. Obat yang sudah tidak dipakai atau digunakan tidak boleh langsung dibuang di 

tempat sampah. Sebelum dibuang obat dibuka dari kemasannya dan isinya 

dihancurkan (jika berbentuk padat) atau dikosongkan dari wadahnya jika 

bentuknya cair atau semi padat (salep, krim, dll). 
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b. Sediaan cair yang mengandung antibiotik jangan dibuang di jamban, karena 

dapat membunuh bakteri penghancur (Wahyuni, 2010). 

E. Landasan Teori 

Metode penyuluhan kesehatan yang dilakukan disesuaikan dengan unsur 

perilaku sasaran yang akan diubah, apakah unsur pengetahuan, sikap, atau 

tindakan. Penelitian yang dilakukan oleh Pandiangan (2005) menerangkan bahwa 

pendidikan kesehatan reproduksi dengan metode ceramah, audio visual, serta 

perpaduan ceramah dan audio visual dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap 

remaja SLTP di Tapanuli Utara secara signifikan. Penelitian Supardi, dkk (1998) 

juga menunjukkan bahwa penyuluhan obat dengan metode ceramah dan 

pemberian leaflet dapat meningkatkan pengetahuan tentang pengobatan sendiri 

yang sesuai dengan aturan. 

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Kristina (2009) menyebutkan 

bahwa pemberian intervensi berupa ceramah dan alat bantu audio visual dapat 

meningkatkan pengetahuan tentang pengobatan sendiri pada masyarakat pedesaan 

pasca gempa di Kabupaten Bantul. 

 

F. Hipotesis 

Ada perbedaan tingkat pengetahuan tentang obat sebelum dan sesudah 

penyuluhan pada ibu-ibu PKK Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, 

Kabupaten Jepara. 

 


