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ABSTRAK 

 
Pengobatan sendiri adalah pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk 

mengurangi gejala penyakit yang bersifat ringan (minor illnesses) tanpa nasehat dokter. 
Pada pelaksanaannya swamedikasi dapat menjadi sumber terjadinya kesalahan 
pengobatan (medication error) karena keterbatasan pengetahuan masyarakat akan obat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan tindakan 
swamedikasi diare pada pelajar SMA Negeri 1 Karanganom 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian non eksperimental dengan alat 
bantu kuisioner. Pengambilan sampel dilakukan secara stratified random. Analisis tingkat 
pengetahuan dan tindakan swamedikasi diare dilakukan secara deskriptif.  
    Berdasarkan hasil penelitian terhadap 111 responden diperoleh nilai rata-rata 
tingkat pengetahuan sebesar 7,53 ± 1,04 yang termasuk kategori tingkat pengetahuan 
baik. Sedangkan untuk tindakan swamedikasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 7,76 ± 
0,99 yang termasuk kategori tindakan swamedikasi baik. Pada umumnya pelajar SMA 
Negeri 1 Karanganom menggunakan obat modern dalam swamedikasinya. 
 
Kata kunci : diare, pelajar SMA Negeri 1 Karanganom, tingkat pengetahuan, 

swamedikasi 
 

ABSTRAK 
 

Self-medication is the treatment by the community to reduce the symptoms of  
mild illness (minor Illnesses) without advice of a doctor. In practice self medication can be 
a source of medication errors because limited knowledge of medicine. This  aims study to 
determine the level of knowledge and self medication action to diarrheaof on high school 
stuident of SMAN 1 Karanganom. 

 Type of research is non-experimental research by collect cross-sectional 
questionnaire. Sampling was done by stratified random. Analysis the level of knowledge 
and diarrhea self medication was analyzed descriptively. 

Based on the results of 111 respondents earned an average rate of 7.53 ± 1.04 
of knowledge that includes well category. As for the diarrhea self medication obtained an 
average value of 7.76 ± 0.99 which includes well categories. In general, students of high 
school in the distrik Karanganom Klaten do diarrhea self medication by using modern 
medicine. 

 
Key words: diarrhea, high school students of SMAN 1 Karanganom, the level of 
knowledge, self  medication       
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PENDAHULUAN 
Sampai saat ini penyakit diare 

masih menjadi masalah kesehatan 
dunia terutama di negara 
berkembang. Besarnya masalah 
tersebut terlihat dari tingginya angka 
kesakitan dan kematian akibat diare. 
WHO memperkirakan 4 milyar kasus 
terjadi di dunia pada tahun 2000 dan 
2,2 juta diantaranya meninggal, 
sebagian besar anak-anak dibawah 
umur 5 tahun. Di Indonesia, diare 
masih merupakan salah satu 
masalah kesehatan masyarakat 
utama. (Adisasmito, 2011). 

Swamedikasi menjadi alternatif 
yang diambil masyarakat untuk 
meningkatkan keterjangkauan 
pengobata. 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 
(Depkes RI, 2010). Perilaku 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 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. 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). Keuntungan 
pengobatan sendiri menggunakan 
obat bebas dan obat bebas terbatas 
antara lain: aman bila digunakan 
sesuai dengan aturan, efektif untuk 
menghilangkan keluhan (karena 
80% keluhan sakit bersifat 
selflimiting), efisiensi biaya, efisiensi 
waktu, bisa ikut berperan dalam 
mengambil keputusan terapi dan 
meringankan beban pemerintah 
dalam keterbatasan jumlah tenaga 
dan sarana kesehatan di 
masyarakat. Kerugian  seringkali 
dijumpai bahwa pengobatan sendiri 
menjadi sangat boros karena 
mengkonsumsi obat-obat yang 
sebenarnya tidak dibutuhkan, atau 
bisa berbahaya karena penggunaan 
yang tidak sesuai dengan aturan 
pakai (Kristina et al., 2008). Hasil 
penelitian yang dilakukan di 
masyarakat Kecamatan Warung 
Kondang Kabupaten Cianjur Jawa 
Barat menunjukkan masyarakat 
melakukan pengobatan sendiri 
dengan alasan sakit masih ringan, 
hemat biaya, hemat waktu serta 
sifatnya sementara yaitu 
penanggulangan pertama sebelum 
berobat ke puskesmas atau mantri. 
Pengobatan sendiri yang benar 
(sesuai dengan aturan) masih 
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rendah karena umumnya 
masyarakat membeli obat secara 
eceran sehingga tidak dapat 
membaca keterangan yang 
tercantum pada kemasan obat. Pada 
penelitian ini data yang diperoleh 
berasal dari 12 informan yaitu : 
ketua RT, ketua RW, pengajar, 
kader kesehatan dan ibu rumah 
tangga. (Supardi & Notosiswoyo,  
2005). Diare adalah suatu penyakit 
yang ditandai dengan meningkatnya 
frekuensi buang air besar lebih dari 
tiga kali sehari disertai adanya 
perubahan bentuk dan konsistensi 
tinja penderita (Harianto, 2004).  

Pelajar SMA dalam 
kesehariannya mengikuti berbagai 
mata pelajaran dan mungkin 
kegiatan-kegiatan ekstra kulikuler 
lainnya. Akibatnya pelajar sering 
mengabaikan kesehatannya sendiri. 
 Karena kesibukannya itu 
biasanya pelajar lupa menjaga 
kebersihan diri, makan makanan 
sembarangan dan membeli 
makanan di pinggir jalan atau tempat 
makan yang tingkat kebersihannya 
rendah yang dapat menyebabkan 
terjadinya diare. 

Berdasarkan keterangan 
Wagiyanto (petugas statistik di 
Kecamatan Karanganom), secara 
geografis Kecamatan Karanganom 
merupakan dataran rendah dan 
memiliki luas wilayah Kecamatan 
24,06 km2 dengan kepadatan 
penduduk 1. 631 per km2 dan 
sebagian besar penduduknya 
bekerja sebagai petani. Sarana 
kesehatan yang tersedia di 
Kecamatan Karanganom terdapat 

tiga apotek, satu PKU 
Muhammadiyah dan enam 
puskesmas (1 Puskesmas induk dan 
5 puskesmas pembantu) yang 
letaknya berada di pusat 
pemerintahan. Oleh karena itu 
apabila masyarakat mengalami sakit 
mereka cenderung untuk mengobati 
sendiri sakit tersebut. Berdasarkan 
wawancara dengan sebagian pelajar 
di SMA Negeri 1 Karanganom pada 
saat survei, diare merupakan salah 
satu penyakit yang sering terjadi dan 
menyebabkan pelajar tidak masuk 
sekolah. Untuk mengatasi diare 
sebagian besar pelajar melakukan 
pengobatan sendiri secara 
tradisional dengan makan daun 
jambu biji atau menggunakan obat 
bebas yang dijual di pasaran seperti 
: diapet, neo entrostop. Berdasarkan 
uraian latar belakang diatas 
membuat penulis ingin meneliti 
tentang tingkat pengetahuan dan 
tindakan swamedikasi diare yang 
dilakukan oleh pelajar SMA Negeri 1 
Karanganom. 

 
 

 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian  

Penelitian ini merupakan 
penelitian cross-sectional. 
Alat dan Bahan 
Alat 

Alat yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah alat tulis dan 
software SPSS 17. 
Bahan 

Bahan yang digunakan 
adalah kuisioner yang diberikan 



4 
 

kepada responden di SMA Negeri 1 
Karanganom. 

 
Populasi dan sampel 

Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh pelajar SMA Negeri 1 
Karanganom yang sudah pernah 
diare. Sampel yang diambil pada 
penelitian ini responden yang tepilih 
sesuai dengan kriteria sebagai 
berikut: 
1. Kelas X sampai XII 
2. Sudah pernah melakukan 

swamedikasi diare 
3. Bersedia menjadi responden. 
 
Metode sampling 

Teknik pengambilan sampel 
menggunakan metode stratified 
random.  

 
Jalannya penelitian 
Perijinan penelitian 

Pengajuan surat ijin 
penelitian dari Fakultas Farmasi 
UMS yang ditujukan kepada kepala 
Bappeda Klaten beserta proposal. 
Selanjutnya surat ijin dari Bappeda 
ditujukan kepada kepala SMA 
Negeri 1 Karanganom. 

 
Observasi 

Observasi ke SMA Negeri 1 
Karanganom untuk mengetahui 
jumlah pelajar di SMA Negeri 1 
Karanganom. 

 
Pengambilan data 

Data diambil dari hasil 
jawaban responden pada kuisioner 
yang telah diisi oleh responden 
meliputi karakteristik pribadi 

responden meliputi jenis kelamin, 
umur, kelas, pengalaman diare dan 
swamedikasinya, tingkat 
pengetahuan, tindakan swamedikasi 
dan profil swamedikasi diare. 

 
Analisis data 

Data yang diperoleh untuk 
karakteristik pribadi responden dan 
profil swamedikasi diare dianalisis 
secara deskriptif, tingkat 
pengetahuan dan tindakan 
swamedikasi diare juga dianalisis 
secara deskriptif sedangkan 
hubungan antara tingkat 
pengetahuan dengan perilaku 
swamedikasi diare dianalisis 
menggunakan korelasi product 
momoent dengan bantuan SPSS 17 
(Riwidikdo, 2007). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis data 
secara deskriptif terhadap jawaban 
responden pada kuisioner sebagai 
berikut: 

 
1. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden tersaji 
dalam tabel 1 

 
Tabel 1. Karakteristik responden di SMA Negeri 1 

Karanganom  tahun 2012 
Jenis   
Kelamin  Jumlah % 

Laki-laki  38 34.2 
Perempuan 

 
 73 65.8 

Total  111 100 
 
Karakteristik responden di  

SMA N 1 Karanganom  dari 111 
responden sebanyak 38 responden 
berjenis kelamin laki-laki (34,2%) 
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dan 73 responden (65,8%) berjenis 
kelamin perempuan.  

 
 
 

2. Tingkat pengetahuan 
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.. Pengetahuan atau kognitif 
merupakan domain yang sangat 
penting untuk terbentuknya tindakan 
seseorang (over behaviour) 
Pengetahuan merupakan domain 
yang sangat penting untuk 
terbentuknya tindakan seseorang 
(Notoatmodjo, 2003). ). Dari hasil 
penelitian terhadap 111 responden 
diperoleh nilai rata-rata tingkat 
pengetahuan sebesar 7.53 ± 1.04 
yang termasuk kategori tingkat 
pengetahuan baik. Tingkat 
pengetahuan responden tentang 
diare dapat dilihat pada tabel 2 

 
Tabel 2. Tingkat pengetahuan tentang diare pada 

pelajar SMA N 1 Karanganom tahun 
2012 

No Tingkat pengetahuan Jumlah (%) 

1 Baik sekali 31 27.93 
2 Baik 65 58.56 
3 Cukup 15 13.51 
4 Kurang - - 
5 Gagal - - 

Total 111 100 

 

Dari hasil pengumpulan data 
dari 111 responden, 27,93% atau 31 
responden berpengetahuan baik 

sekali, 58,56% atau 65 responden 
berpengetahuan baik dan sebanyak 
13,51% atau 15 responden 
berpengetahuan cukup. Pada 
umumnya semakin tinggi tingkat 
pendidikan maka tingkat 
pengetahuan seseorang akan makin 
meningkat. Tapi dari data di atas 
dapat dilihat tidak ada perbedaan 
tingkat pengetahuan yang signifikan 
antara tingkat pengetahuan 
responden kelas XI dan XII. Ini dapat 
terjadi karena perbedaan tingkat 
pendidikan pada responden sangat 
kecil. 

 
3. Tindakan swamedikasi 

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. 
Tindakan merupakan sesuatu yang 
kompleks, yakni suatu 
pengorganisasian proses-proses 
psikologi oleh seseorang yang 
memberikan predisposisi untuk 
melakukan respon menurut cara 
tertentu terhadap suatu objek 
(Notoatmodjo, 2007). Dari hasil 
penelitian diperoleh nilai rata-rata 
sebesar 7,76 ± 0,99 yang masuk 
kategori tindakan swamedikasi baik. 
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Perilaku responden terhadap 
swamedikasi nyeri dapat dilihat pada 
Tabel 3. 

Tabel 3. Tindakan swamedikasi diare pada pelajar 
SMA N 1 Karanganom tahun 2012 

No Tindakan swamedikasi Jumlah (%) 
1 Baik sekali 38 34.23 
2 Baik 57 51.35 
3 Cukup 16 14.42 
4 Kurang - - 
5 Gagal - - 

Total 111 100 
 
Hasil jawaban kuisioner dari 

111 responden di SMA N 1 
Karanganom, sekitar 34,23% atau 
38 responden berperilaku baik 
sekali, 51,35% atau 57 responden 
berperilaku baik dan 14,42% atau 16 
responden berperilaku cukup. 

 
4. Hubungan antara tingkat 

pengetahuan dengan 
swamedikasi diare 

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. 
Apabila penerimaan perilaku 
didasari oleh pengetahuan maka 
perilaku akan bersifat langgeng (long 
lasting) (Notoatmodjo, 2003).  

Dari hasil korelasi antara 
tingkat pengetahuan dan tindakan 
swamedikasi diare diperoleh nilai r 
hitung sebesar 0.352. Dimana nilai r 
hitung tersebut lebih besar dari r 
tabel. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa tingkat pengetahuan dengan 

tindakan swamedikasi diare pada 
pelajar SMA Negeri 1 Karanganom 
mempunyai hubungan yang lemah. 
Lemahnya hubungan antar tingkat 
pengetahuan dan tindakan 
swamedikasi dapat terjadi karena 
pada umumnya pengambilan 
keputusan tentang pengobatan 
responden dilakukan oleh orang tua.  

 
5. Profil swamedikasi  

Diare adalah suatu penyakit 
yang ditandai dengan meningkatnya 
frekuensi buang air besar lebih dari 
tiga kali sehari disertai adanya 
perubahan bentuk dan konsistensi 
tinja penderita (Harianto, 2004). 

Swamedikasi merupakan 
upaya pengobatan yang dilakukan 
sendiri. Swamedikasi biasanya 
dilakukan untuk mengatasi keluhan 
dan penyakit ringan yang banyak 
dialami masyarakat seperti : demam, 
nyeri, pusing, batuk, influenza, sakit 
maag, kecacingan, diare, penyakit 
kulit dan lain-lain. (Depkes, 2006). 
Keluhan – keluhan tersebut pada 
umumnya merupakan gejala – gejala 
penyakit sederhana yang dapat 
sembuh sendiri dalam waktu yang 
singkat. 

Untuk mengetahui alasan 
utama pelajar SMA N 1 Karanganom 
dalam melakukan swamedikasi diare 
dapat dilihat pada tabel 4. 

 
Tabel 4. Alasan utama dalam melakukan 

swamedikasi diare pada pelajar SMA N 
1 Karanganom 

No Faktor dalam melakukan 
swamedikasi nyeri  

Jumlah Persentasi 
(%) 

1 Merupakan penyakit ringan 58 52.25 
2 Hemat biaya 24 21.62 
3 Hemat waktu 26 23.42 
4 Tidak ada biaya ke dokter 3 2.71 

Total  111 100.00 
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Alasan utama responden 

melakukan pengobatan sendiri 
sebesar 52,25% mengatakan bahwa 
diare merupakan penyakit yang 
ringan, kemudian 21,62% beralasan 
karena hemat biaya, 23,42% 
beralasan hemat waktu dan 2,71% 
berpendapat karena tidak ada biaya 
ke dokter. 

Sebagian besar pelajar SMA 
N 1 Karanganom beranggapan 
bahwa diare merupakan penyakit 
yang ringan, sehingga mereka 
melakukan pengobatan sendiri 
sebagai pertolongan pertama pada 
diare. Selain karena penyakit yang 
ringan pelajar SMA melakukan 
swamedikasi karena hemat biaya 
dan waktu.  

Dalam melakukan 
swamedikasi diare responden pada 
umumnya menggunakan obat anti 
diare secara oral. Obat yang dapat 
digunakan dalam pengobatan sendiri 
adalah obat tradisional, obat bebas, 
bebas terbatas, dan obat dalam 
daftar OWA (tetapi harus dibeli di 
apotek dan diserahkan oleh 
apoteker). Jenis obat yang  biasa 
digunakan oleh responden dapat 
dilihat pada tabel 5. 

 
Tabel 5. Jenis obat yang digunakan untuk 

swamedikasi diare pada pelajar SMA N 
1 Karangnom 

 
No Jenis obat Jumlah Persentasi (%)
1 Modern  102 91.89 
2 Kombinasi  2 1.8 
3 Tradisional / 

jamu 
7 6.31 

Total  111 100.00 
 

Responden pada umumnya 
menggunakan obat diare modern 

untuk mengatasi keluhan diare 
sebesar 91,89%, kemudian 
menggunakan kombinasi antara 
obat tradisional dengan modern 
sebesar 1,8%, dan mereka 
menggunakan obat tradisional saja 
sebesar 6,31%. Obat modern yang 
biasanya digunakan pelajar SMA N1 
Karanganom untuk mengatasi diare 
dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Obat Modern Yang Biasa Digunakan 
Oleh Pelajar SMA N 1 Karanganom 

N0 Nama obat  Jumlah  Persentasi (%) 
dengan N = 111 

1 Diapet 52 46.85 
2 Entrostop 21 18.92 
3 Oralit 24 21.62 
4 Imodium 2 1.8 
5 New diatab 1  0.9 
6 Supertetra 2 1.8 

 
Obat modern yang biasa 

digunakan oleh 102 responden 
untuk mengobati diare adalah 
46,85% responden menggunakan 
diapet, 18,92% menggunakan 
entrostop, 21,62% menggunakan 
oralit, 1,8% imodium, 0,9% new 
diatab dan 1,8% supertetra.  

Pada umumnya pelajar SMA 
N 1 Karanganom  sudah tepat dalam 
penggunaan jenis obat diare. Tetapi 
ada sebagian responden yang 
menggunakan imodium dan 
supertetra yang termasuk golongan 
obat keras yang tidak boleh 
digunakan untuk swamedikasi.  Efek 
samping pada penggunaan Imodium 
dengan zat aktif loperamid dapat 
terjadi kram abdomen, reaksi kulit 
termasuk urtikaria dan  ileus 
paralitik. Selain Imodium responden 
juga menggunakan supertetra 
dengan bahan aktif tetrasiklin yang 
merupakan golongan antibiotik. 
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Akibat penggunaan supertetra yang 
tidak tepat dapat menyebabkan 
terjadinya resisten (kuman/bakteri 
menjadi kebal terhadap obat), bila 
penggunaan berlebihan dalam 
jangka waktu yang panjang dapat 
menyebabkan gangguan hati dan 
ginjal. Tetrasiklin juga tidak boleh 
diberikan pada anak < 12 tahun, ibu 
hamil dan menyusui karena dapat 
menyebabkan pewarnaan pada gigi 
dan hipoplasia (Depkes RI, 2000). 

Informasi mengenai obat yang 
akan digunakan merupakan hal 
terpenting dalam swamedikasi. Bila 
terjadi kesalahan dalam penerimaan 
informasi maka dapat 
membahayakan dalam swamedikasi. 
Kerugian yang  seringkali dijumpai 
dalam pengobatan sendiri adalah 
menjadi sangat boros karena 
mengkonsumsi obat-obat yang 
sebenarnya tidak dibutuhkan atau 
bisa berbahaya karena penggunaan 
yang tidak sesuai dengan aturan 
pakai (Kristina et al., 2008). 

Penggunaan atau pemilihan 
obat diare salah satunya didasari 
oleh adanya informasi mengenai 
obat. Informasi tentang obat diare 
dapat diperoleh dari iklan, tenaga 
kesehatan, keluarga atau dari 
teman. Sumber informasi yang 
diperoleh responden mengenai obat 
diare yang digunakan dapat dilihat 
pada tabel 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 7. Sumber informasi mengenai pemilihan 
atau penggunaan obat diare pada 
pelajar SMA N 1 Karanganom 

 
No Sumber Informasi Obat Jumlah Persentasi 

(%) 
1 Iklan 29 26.13 
2 Tenaga kesehatan 24 21.62 
3 Keluarga 57 51.35 
4 Teman 1 0.9 

Total 111 100 
 
Dari hasil jawaban 

responden, 26,13% responden 
mengetahui informasi mengenai 
obat diare dari iklan, 21,62% dari 
tenaga kesehatan, 51,35% dari 
keluarga, dan 0,9% dari teman.  

Informasi mengenai obat 
merupakan hal terpenting dalam 
swamedikasi itu sendiri. Bila 
informasi tentang obat diare yang 
diberikan salah atau kurang jelas 
maka dapat menyebabkan 
kesalahan dalam penggunaan obat 
anti diare. Sebagian besar 
responden mengetahui informasi 
tentang obat diare dari keluarga ini 
bisa terjadi karena seringnya 
responden berinteraksi dengan 
anggota keluarga terlebih dengan  
kedua orang tua. Selanjutnya 
responden mengetahui informasi 
tentang obat dari iklan, baik media 
cetak maupun elektronik. Iklan 
berperan besar dalam menentukan 
perilaku responden dalam hal 
pemilihan obat ini. Tetapi sering kali 
iklan hanya menyampaikan 
kelebihan dari produk obat tersebut. 
Selanjutnya responden lainnya 
mendapat informasi dari tenaga 
kesehatan. Di mana tenaga 
kesehatan adalah orang yang 
memiliki pengetahuan dan 
keterampilan melalui pendidikan di 
bidang kesehatan. Dengan demikian 
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tenaga kesehatan mampu 
memberikan informasi yang tepat 
mengenai obat kepada masyarakat 
dan biasanya informasi yang 
diberikan bersifat objektif.   
Obat yang diperbolehkan dalam 
swamedikasi adalah golongan obat 
bebas dan bebas terbatas. Obat 
bebas dan bebas terbatas relatif 
aman digunakan untuk pengobatan 

sendiri (Depkes, 2006). Obat untuk 
swamedikasi diare memiliki 
penandaan lingkaran hijau dan biru 
yang dapat diperoleh di apotek 
tanpa resep dokter, toko obat, toko 
kelontong maupun di warung 
Untuk mengetahui tempat 
responden dalam membeli obat 
diare dapat dilihat pada tabel 8. 

 
 

Tabel 8. Tempat membeli obat diare pada pelajar SMA N 1 Karanganom 

Tempat pembelian obat 
Apotek Toko obat Warung/Toko 

Jarak rumah ke apotek 
(Km) 

Jml Persentasi (%) Jml Persentasi (%) Jml Persentasi (%) 
< 1 43 38.74 1 0.9 3 2.7 
1-2 33 29.73 2 1.8 3 2.7 
2-3 9 8.11 - - 3 2.7 
>3 10 9.01 1 0.9 3 2.7 

Total 95 85.56 4 3.6 12 10.8 
 

Pada umumnya responden 
membeli obat diare di apotek 
sebesar 85,56% (95 responden), di 
warung atau toko kelontong sebesar 
10,8% (12 responden) dan toko obat 
sebesar 3,6% (4 responden).  

Hampir 90% responden telah 
melakukan perilaku yang baik 
dengan membeli obat di apotek. 
Jarak antara rumah dan apotek 
sangat menentukan tempat 
pembelian obat. Semakin dekat 
jarak antara rumah dan apotek maka 
cenderung lebih banyak responden 
yang membeli obat diare di apotek. 
Obat diare yang dapat dibeli di toko 
kelontong atau warung merupakan 
golongan obat bebas dan bebas 
terbatas (Priyanto, 2008). Tetapi 
pada umumnya responden yang 
membeli obat di warung atau toko 
kelontong mereka membeli obat 
secara butiran sehingga responden 

tidak bisa membaca petunjuk yang 
terdapat pada bungkus obat.  

 
Tabel 9. Kebiasaan Responden Dalam Membaca 

Petunjuk Pada Brosur Atau Kemasan 
Obat Sebelum Mengkonsumsinya 

 
Bagian yang dibaca Jumlah Persentasi 

(%) 
Aturan pakai 28 25.93 

Aturan Pakai + ESO 15 13.89 
Aturan Pakai + ED 11 10.19 

Aturan Pakai + ESO + ED 7 6.49 
ED + Komposisi  5 4.63 

ESO 5 4.63 
ESO + ED 5 4.63 

Aturan Pakai + ESO + Indikasi 5 4.63 
Aturan Pakai +ESO + Komposisi 5 

 
4.63 

Aturan Pakai + Komposisi 4 3.7 
ED 3 2.78 

ESO + ED + Komposisi 3 2.78 
Aturan Pakai + ED + Komposisi 3 2.78 

ESO + ED + Indikasi 2 1.84 
Aturan Pakai +ESO + ED + Indikasi 2 1.85 

ESO + Komposisi 1 0.93 
ESO+Komposisi + Indikasi 1 0.93 

ESO + ED + Komposisi + Indikasi 1 0.93 
Komposisi 1 0.93 

ED + Indikasi 1 0.93 
ESO + Indikasi 1 0.93 

Aturan pakai + ED + Komposisi + 
Indikasi 

1 0.93 

 Aturan pakai + ESO + ED + 
Komposisi 

1 0.93 
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Dari hasil penelitian diketahui 
dari 111 pelajar sebanyak 108 
pelajar (97.3%) biasa membaca 
petunjuk di brosur sebelum 
menggunakan obat, sedangkan 
sebanyak 3 pelajar (2.7%) tidak 
membaca petunjuk. Adapun alasan 
siswa yang tidak membaca petunjuk 
di brosur karena malas dan sudah 
mengerti informasi tentang obat dari 
orang tua. Kebiasaan pelajar SMA N 
1 Karanganom dalam membaca 
petunjuk pada brosur atau kemasan 
obat dapat dilihat pada tabel 9. 

Sebagian besar responden 
melakukan kebiasaan membaca 
petunjuk pada brosur obat sebelum 
mengkonsumsi obat. Hanya 2,78% 
atau 3 responden yang tidak 
membaca petunjuk sebelum minum 
obat sedangkan sebesar 97,22% 
atau 108 responden membaca 
petunjuk terlebih dahulu sebelum 
meminum obat. Sebagian besar 
responden membaca petunjuk 
sebelum minum obat pada bagian 
aturan pakai, efek samping dari obat 
tersebut dan tanggal kadaluarsa dari 
obat. Dengan memperhatikan 
petunjuk penggunaan maupun 
informasi tentang obat lainnya maka 
pengobatan akan lebih efektif dan 
dapat meminimalkan timbulnya efek 
samping obat. Karena itu kebiasaan 
menbaca petunjuk tersebut 
sebaiknya selalu dilakukan agar 
swamedikasi dapat berhasil. 
Swamedikasi dilakukan untuk 
mengobati penyakit yang bersifat 
ringan dan dapat sembuh dengan 
sendiri.  

 

Dari informasi yang diperoleh, 
responden menentukan antidiare 
yang dipilih berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan. Untuk 
mengetahui pertimbangan dalam 
menentukan penggunaan antidiare 
tertentu dapat dilihat pada Tabel 10. 
 
Tabel 10. Pertimbangan Dalam Memilih Obat 
Diare 

 
No Pertimbangan 

dalam pemilihan 
obat  

Jumlah Persentasi 
(%) 

1 Efek obat 81 72.97 
2 Komposisi 14 12.61 
3 Merk obat 16 14.41 
4 Harga obat - - 

Total  111 100.00 
 
Sebesar 72,97% atau 81 

responden memilih obat diare 
karena efek dari obat tersebut, 
12,61% atau 14 responden memilih 
obat diare karena komposisi dari 
obat tersebut dan 14,41% atau 16 
responden memilih obat diare 
karena merknya. Selain 
pertimbangan di atas, responden 
juga mempertimbangkan lama 
dalam menggunakan antidiare. 
Swamedikasi dilakukan untuk 
mengobati penyakit yang bersifat 
ringan dan dapat sembuh dengan 
sendiri. Biasanya swamedikasi 
dilakukan dalam waktu yang singkat 
karena penyakit yang diobati 
merupakan penyakit yang ringan. 
Tetapi lama penggunaan obat untuk 
tiap individu berbeda tergantung 
ringkat penyakit yang dideritaUntuk 
mengetahui lamanya penggunaan 
obat diare dapat dilihat pada tabel 
11. 
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Tabel 11. Lama penggunaan obat  diare pada 
pelajar SMA N 1 Karanganom tahun 
2012   

 
No  Lama Penggunaan 

Obat 
Jumlah Persentasi (%)

1 1 hari 37 33,33 
2 2 hari 60 54,05 
3 3 hari 13 11,71 
4 >3 hari 1 0,9 

Total  111 100.00 
 
Sebanyak 33,33% responden 

menggunakan obat diare hanya 1 
hari, 54,05% responden 
menggunakan obat selama 2 hari, 
11,71% responden menggunakan 
obat diare selam 3 hari dan 0,9% 
responden menggunakan obat diare 
selama lebih dari 3 hari. Untuk 
swamedikasi diare bila setelah 2 hari 
diare belum sembuh maka harus 
konsultasi ke dokter (Depkes RI, 
2006). Apabila dengan swamedikasi 
selama kurang lebih 2 hari, diare 
tidak kunjung sembuh, maka 
responden akan lari mencari 
alternatif yang lain. Tindakan 
alternatif tersebut dapat dilihat pada 
Tabel 12. 

 
Tabel 12. Tindakan Yang Akan Dilakukan Jika 

Pada Swamedikasi Tidak Memberikan 
Kesembuhan 

 
No  Tindakan Yang 

Dilakukan  
Jumlah Persentasi 

(%) 
1 Pergi ke dokter  100 90.1 
2 Segera minum 

obat lagi 
2 1.8 

3 
4 

Dibiarkan saja 
Tidur  

5 
4 

4.5 
3.6 

Total  111 100.00 
 

Apabila swamedikasi tidak 
memberikan kesembuhan, maka 
90,1% responden melakukan 
tindakan pergi ke dokter, 1,8% 
segera minum obat lagi, 4,5% 
membiarkan saja dan 3,6% tidur. 

 
 

Tabel 13. Tindakan Yang Dilakukan Jika Timbul 
Efek Samping Obat 

 
No Tindakan Yang 

Dilakukan 
Jumlah Persentasi 

1 Menghentikan 
pemakaian 

46 41.44 

2 Mengganti dengan 
obat lain 

5 4.5 

3 Menghentikan 
pemakaian      dan 
segera ke dokter 

59 53.15 

4 Membiarkan saja 1 0.91 
Total  111 100 

 
Tindakan yang dilakukan 

responden jika timbul efek samping 
setelah penggunaan obat sebesar 
41,44% menghentikan pemakaian, 
sebesar 4,5% mengganti dengan 
obat lain, sebesar 53,15% 
menghentikan pemakaian dan 
segera ke dokter dan 0,91% 
membiarkan saja. Bila terjadi efek 
samping yang berat seperti 
terjadinya perubahan denyut 
jantung, pernafasan maupun diare 
yang semakin parah sebaiknya 
konsultasi dengan dokter. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Dari hasil jawaban 111 
responden pada penelitian Tingkat 
Pengetahuan dan Tindakan 
Swamedikasi Diare pada Pelajar 
SMA N 1 Karanganom Kecamatan 
Karanganom Kabupaten Klaten, 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Tingkat pengetahuan tentang 

diare pada pelajar SMA N 1 
Karanganom diperoleh hasil  baik 
sekali sebesar 27,93%.  

2. Untuk tindakan swamedikasi 
diare sebesar 34,23% berperilaku 
sangat baik. 

3. Hasil korelasi antara tingkat 
pengetahuan dan tindakan 
swamedikasi diare mempunyai 
hubungan yang lemah dengan 
nilai r hitung sebesar 0,352. 

4. Profil swamedikasi diare 
pada pelajar SMA Negeri 1 
Karanganom sebagai berikut : 
alasan utama melakukan 
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swamedikasi sebesar 52,25% 
merupakan penyakit ringan. Dari 
111 responden sebanyak 3,6% 
menggunakan obat yang kurang 
tepat didalam swamedikasi diare. 
Sumber informasi tentang obat 
sebanyak 51,35% diperoleh dari 
keluarga. Sebanyak 89,16% 
sudah tepat mengenai tempat 
pembelian obat. Sebanyak 90,1% 
memutuskan pergi ke dokter bila 
dengan swamedikasi tidak 
sembuh. Pertimbangan utama 
dalam memilih obat diare 
sebanyak 72,97% karena efek 
obat.    
 

Saran 
1. Perlunya dilakukan 

sosialisasi atau penyuluhan 
tentang jenis obat diare, aturan 

pakai obat diare, efek samping 
dari obat diare dan tindakan yang 
harus dilakukan saat diare pada 
pelajar SMA N 1 Karanganom. 

2. Perlu dilakukannya penelitian 
tentang faktor-faktor yang 
mendasari pemilihan obat diare 
pada swamedikasi. 
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