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ABSTRAK 

 
Pengobatan sendiri adalah penggunaan obat oleh masyarakat untuk tujuan 

pengobatan sakit tanpa resep atau nasehat dokter. Obat yang paling banyak 
digunakan untuk menyembuhkan atau mengurangi demam, sakit kepala dan nyeri 
adalah golongan analgetik-antipiretik Penelitian ini dilakukan untuk menilai 
ketepatan pemilihan obat dan menilai ketepatan aturan pakai penggunaan obat 
analgetik antipiretik untuk penyakit demam, sakit kepala dan nyeri oleh 
masyarakat Kelurahan Pondok Karanganom Klaten. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian non eksperimental dengan 
alat bantu kuisioner. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 
sampling. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 250 responden. 
Evaluasi ketepatan pemilihan obat dan aturan pakai penggunaan obat analgetik 
antipiretik dilakukan secara deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Pondok 
Karanganom Klaten tepat dalam pemilihan obat demam yaitu parasetamol dengan 
aturan pakai 3 kali sehari 1 tablet 91,2% dan 2 kali sehari 1 tablet 8,8%. Tepat 
dalam pemilihan obat sakit kepala yaitu parasetamol dengan aturan pakai 3 kali 
sehari 1 tablet 91,2% dan 2 kali sehari 1 tablet 8,8%. Serta tepat dalam pemilihan 
obat nyeri yaitu metil salisilat dengan aturan pakai 3 kali sehari 94,8% dan asam 
mefenamat 5,2%. Responden mendapat informasi pemilihan obat melalui iklan 
media massa sebesar 84% dan alasan melakukan pengobatan sendiri agar cepat 
sembuh sebesar 82,8%. 

 
 
Kata Kunci : Evaluasi, Pengobatan sendiri, Analgetik Antipiretik. 
 

ABSTRACT 
 

Self medication is the use of drugs by the public for the purpose of pain 
medication without a prescription or doctor's advice.  The most widely used drugs 
to cure or reduce fever, headache and pain are a class of analgesic antipyretic 
study was conducted to assess the accuracy of drug selection and assess the 
accuracy of the rules made use of antipyretic analgesics for fever, headache and 
pain by the sub district Pondok Karanganom Klaten. 
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Type of research conducted non experimental research is a tool 
questionnaire. Sampling was done by purposive sampling method. Respondents 
used in this study were 250 respondents. Evaluate the accuracy of the selection 
rules of use of drugs and drug use of antipyretic analgesics be descriptive. 
The results showed that the sub district Pondok Karanganom Klaten right in the 
selection of drug fever is to rules of use of paracetamol 3 times a day 1 tablet 
91,2% and 2 times a day 1 tablet of 8,8%. Appropriate drug selection headache in 
the rules of use of paracetamol with 1 tablet 3 times a day 91,2%, and 2 times a 
day 1 tablet of 8,8%. And right in the selection of pain medication is methyl 
salicylate with the rules of use 3 times a day 94,8% and 5,2% mefenamic acid. 
Respondents informed the selection of drugs through mass media advertising by 
84% and the reason for self medication for a speedy recovery of 82,8%. 
 
Key words: Evaluation, Self medication, Analgesic antipyretics. 
 
PENDAHULUAN 

Masyarakat saat ini sudah tidak pasif lagi dalam menanggapi situasi sakit 

maupun gangguan ringan kesehatannya. Mereka sudah tidak lagi segan minum 

obat pilihan sendiri untuk menangkal gangguan tersebut. 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. Swamedikasi menjadi alternatif yang diambil masyarakat 

untuk meningkatkan keterjangkauan pengobatan. Pada pelaksanaannya 

swamedikasi dapat menjadi sumber terjadinya kesalahan pengobatan (medication 

error) karena keterbatasan pengetahuan masyarakat akan obat dan penggunaannya 

(Depkes, 2006). Obat yang paling banyak digunakan untuk menyembuhkan atau 

mengurangi demam, sakit kepala dan nyeri adalah golongan analgetik-antipiretik. 

Sebagian besar analgetik-antipiretik yang beredar adalah merupakan obat bebas 

dan obat bebas terbatas yang banyak dipasarkan dan mudah didapat baik di toko, 

apotek bahkan di warung (Supardi, 2002). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berjudul pengobatan sendiri 

menggunakan analgetik-antipiretik oleh masyarakat di Kabupaten Klaten, 

didapatkan kesimpulan bahwa masyarakat yang melakukan pengobatan sendiri 

menggunakan analgetik-antipiretik sebagai langkah menghilangkan nyeri dan 

demam sebanyak 100% (Prewitasari, 2005). 
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Dari survei pendahuluan yang dilakukan di Kelurahan Pondok 

Karanganom Klaten, terdapat 13 dari 15 orang yang pernah melakukan 

pengobatan sendiri menggunakan analgetik-antipiretik. Dilihat dari hasil survei 

pendahuluan tersebut dapat disimpulkan bahwa angka penggunaan obat analgetik-

antipiretik oleh masyarakat kelurahan Pondok Karanganom Klaten relatif banyak 

sehingga peneliti menggunakan Kelurahan Pondok Karanganom Klaten sebagai 

tempat penelitian. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian non eksperimental 

dengan metode survei, data dianalisis secara deskriptif. 

 

2. Metode Pengumpulan Data 

a. Data primer 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh melalui survei 

lapangan. Untuk mendapatkan data dipergunakan kuesioner yang memuat 

beberapa pertanyaan yang telah diisi oleh responden. 

b. Data sekunder 

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak ketiga berupa data 

statistik masyarakat Kelurahan Pondok Karanganom Klaten untuk melengkapi 

data primer yang telah diperoleh. 

 

3. Alat Yang Digunakan  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner 

penggunaan analgetik-antipiretik terdiri dari beberapa pertanyaan, yang dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu data pribadi responden (bagian I), bagian pertanyaan 

mengenai cara pengobatan sendiri yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan 

Pondok Karanganom (bagian II) dan profil pengobatan sendiri (bagian III). 
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4. Data Yang Digunakan  

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan serta tujuan yang ingin di capai, 

maka jenis data yang diperlukan adalah data primer sebagai berikut :  

a. Data tentang karakteristik pribadi responden yang meliputi usia, pekerjaan, 

pendidikan, penghasilan, pengalaman dalam pengobatan sendiri. 

b. Data tentang pemilihan obat analgetik antipiretik oleh masyarakat di 

Kelurahan Pondok Karanganom. 

c. Data tentang ketepatan aturan pakai obat analgetik antipiretik oleh masyarakat 

di Kelurahan Pondok Karanganom. 

 

 

5. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Pondok 

Karanganom Klaten dengan beberapa kriteria inklusi yaitu: 

1) Berusia antara 18 tahun sampai 40 tahun. 

2) Pernah melakukan pengobatan sendiri menggunakan analgetik-antipiretik. 

3) Bersedia menjadi responden. 

Pemilihan sampel untuk penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling. Pengambilan sampel dilakukan di 6 dukuh yang terdapat di Kelurahan 

Pondok Karanganom Klaten. Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan 

persen batas kesalahan (tabel Krejcie) dengan taraf kesalahan 5% (Sugiyono, 

2003). 
Tabel 1. Perhitungan sampel berdasarkan batas kesalahan 

 
Populasi 

Batas-batas kesalahan 
±1% ±2% ±3% ±4% ±5% ±10% 

500 - - - - 222 83 
1500 - - 638 441 316 94 
2500 - 1250 769 500 345 96 
5000 - 1667 909 556 370 98 

10000 5000 2000 1000 588 385 99 
50000 8333 2381 1087 617 387 100 

 

Berdasarkan tabel Krejcie tersebut sampel yang diambil sebanyak 250 

responden. Jumlah responden yang diambil pada masing – masing dukuh yaitu: 

a. Dukuh Krasak Kidul : 35 responden 
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b. Dukuh Krasak Lor : 28 responden 

c. Dukuh Jayan : 44 responden 

d. Dukuh Pondok : 35 responden 

e. Dukuh Sadikan : 44 responden 

f. Dukuh Putat : 64 responden. 

 

6. Jalannya Penelitian 

Jalannya penelitian dilakukan dalam 4 tahapan sebagai berikut: 

a. Persiapan 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan persiapan penelitian 

meliputi penyusunan proposal dan pembuatan kuesioner. Kuesioner merupakan 

sumber data primer berisi daftar pertanyaan yang akan digunakan sebagai bahan 

analisa. 

b. Perizinan 

Surat ijin penelitian dari fakultas diberikan kepada kepala Desa Pondok 

dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendapatkan izin 

melakukan penelitian. 

c. Penyebaran Kuisioner 

Proses penelusuran atau pengumpulan data dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuisioner pada responden yang memiliki kriteria sebagai sampel 

dalam penelitian dari desa yang terpilih. Kuisioner diberikan dan diambil pada 

saat itu juga (pada hari yang sama). 

d. Analisis Data 

Data yang diperoleh di lapangan, yaitu berupa kuisioner dianalisis dengan 

analisis deskriptif untuk mengetahui persentase keberadaannya dalam populasi. 

Jenis data yang dianalisis adalah evaluasi penggunaan obat analgetik-antipiretik 

sebagai upaya pengobatan sendiri di Kelurahan Pondok Karanganom Klaten. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik Responden 

Hasil dari penelitian didapatkan data tentang identitas responden yang 

meliputi usia, pekerjaan, pendidikan dan penghasilan rata-rata setiap bulan 

responden. 
Tabel 2. Karakteristik responden 

Karakteristik Responden Frekuensi % 
Berdasarkan Usia 

18 - 20 tahun 37 14,8 
21 - 35 tahun 187 74,8 
36 - 40 tahun 26 10,4 
Jumlah 250 100 

Berdasarkan Pekerjaan 
Buruh 127 50,8 
Petani 45 18 
Wiraswasta 55 22 
Swasta 16 6,4 
PNS 7 2,8 
Jumlah 250 100 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Tidak tamat SD 12 4,8 
SD 78 31,2 
SLTP 95 38 
SLTA 53 21,2 
D3 4 1,6 
S1 8 3,2 
Jumlah 250 100 

Berdasarkan Penghasilan Rata - Rata Setiap Bulan 
≤ Rp. 3.000.000 198 79,2 
Rp. 3.001.000 - Rp. 5.000.000 24 9,6 
Rp. 5.001.000 - Rp. 10.000.000 28 11,2 
Jumlah 250 100 

 

Karakteristik responden berdasarkan usia menunjukkan responden yang 

paling banyak berusia 21-35 tahun yaitu sebanyak 187 responden (74,8%) dan 

yang paling sedikit berusia 36-40 tahun yaitu sebanyak 26 responden (10,4%). 

Berdasarkan pekerjaan responden paling banyak bekerja sebagai buruh yaitu 
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sebanyak 127 responden (50,8%) dan yang paling kecil bekerja sebagai PNS yaitu 

sebanyak 7 responden (2,8%). Karakteristik responden berdasarkan tingkat 

pendidikan responden paling banyak berpendidikan SLTP yaitu sebanyak 95 

responden (38%) dan yang paling kecil berpendidikan D3 yaitu sebanyak 4 

responden (1,6%), sedangkan berdasarkan penghasilan rata – rata setiap bulan 

menunjukkan sebagian besar responden berpenghasilan ≤ Rp. 3.000.000 yaitu 

sebanyak 198 responden (79,2%) dan yang paling kecil Rp. 3.001.000 – Rp. 

5.000.000 yaitu sebanyak 24 responden (9,6%) separti yang ditunjukkan pada 

tabel 2. 

 

B. Evaluasi Ketepatan Pemilihan Obat dan Ketepatan Aturan Pakai 

Ketepatan responden dalam memilih obat demam dan ketepatan aturan 

pakai obat ditunjukkan pada tabel 3 berikut ini. 
Tabel 3. Pemilihan obat demam dan aturan pakai oleh responden 

Pemilihan Obat 
Aturan Pakai Total 

3 kali sehari 1 tablet 2 kali sehari 1 tablet 
Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 

Parasetamol 228 91,2 22 8,8 250 100 
 

Responden memilih parasetamol untuk mengobati demam dengan aturan 

pakai 3 kali sehari 1 tablet sebanyak 228 responden (91,2%) dan 2 kali sehari 1 

tablet sebanyak 22 responden (8,8%). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 

responden telah tepat memilih obat demam dan tepat dalam aturan pakai (ISFI, 

2009). 

Parasetamol (Asetaminofen) mempunyai indikasi : nyeri ringan sampai 

sedang dan pireksia. Parasetamol lebih sering digunakan petugas kesehatan 

(puskesmas, Polindesa, dan lain-lain) ketika memberikan pengobatan kepada 

masyarakat yang mengalami demam dan harga yang lebih terjangkau membuat 

responden memilih parasetamol. 
Tabel 4. Pemilihan obat sakit kepala dan aturan pakai oleh responden 

Pemilihan Obat 
Aturan Pakai Total 3 kali sehari 1 tablet 2 kali sehari 1 tablet

Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 
Parasetamol 228 91,2 22 8,8 250 100 
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Pemilihan obat untuk mengobati sakit kepala oleh responden adalah 

parasetamol dengan aturan pakai 3 kali sehari 1 tablet yaitu 228 responden 

(91,2%) dan 2 kali sehari 1 tablet yaitu 22 responden (8,8%) seperti yang 

ditunjukkan pada tabel 4. Responden telah tepat memilih parasetamol untuk 

mengobati sakit kepala dengan aturan pakai 2-3 kali sehari 1 tablet (ISFI, 2009). 

Responden menganggap bahwa parasetamol lebih dipercaya menurunkan 

sakit kepala. Hal ini ditunjukkan pemilihan parasetamol oleh semua responden. 

Disamping itu parasetamol merupakan obat yang sudah lama beredar. Selain itu 

anjuran dari orang-orang terdekat juga berpengaruh dalam pemilihan obat. 
Tabel 5. Pemilihan obat nyeri dan aturan pakai oleh responden 

Pemilihan Obat 
Aturan Pakai 
3 kali sehari 

Frekuensi % 
Metil salisilat 237 94,8 
Asam mefenamat 13 5,2 
Total 250 100 

 
Tabel 5 menunjukkan yang lebih besar adalah responden yang memilih 

metil salisilat dengan aturan pakai 3 kali sehari yaitu sebanyak 237 responden 

(94,8%), sedangkan yang lebih kecil adalah responden yang memilih asam 

mefenamat dengan aturan pakai 3 kali sehari yaitu sebanyak 13 responden (5,2%). 

Pemilihan obat oleh responden untuk menghilangkan nyeri adalah metil salisilat 

dan asam mefenamat dengan aturan pakai 3 kali sehari. Hal ini menunjukkan 

bahwa responden telah tepat memilih obat nyeri dan tepat dalam aturan pakai 

(ISFI, 2009). 

Pemilihan metil salisilat sebagai obat penghilang nyeri lebih banyak 

daripada asam mefenamat menunjukkan bahwa metil salisilat lebih dipercaya oleh 

responden untuk  menghilangkan nyeri daripada asam mefenamat. Metil salisilat 

lebih sering dipromosikan melalui media elektronik (televisi) dan lebih mudah 

didapat. 
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C. Informasi Pengobatan Sendiri 

Pemilihan obat analgetik antipiretik salah satunya didasari oleh adanya 

informasi mengenai obat. Informasi tentang obat analgetik antipiretik dapat 

diperoleh dari iklan, pengalaman teman/keluarga, petugas kesehatan dan 

leaflet/kemasan obat. Sumber informasi yang diperoleh responden mengenai obat 

analgetik antipiretik yang digunakan dapat dilihat pada tabel 6. 
Tabel 6. Sumber informasi responden mengenai pemilihan obat  

No Sumber Informasi Obat Frekuensi % 
1 Iklan media massa 210 84 
2 Pengalaman keluarga / teman 35 14 
3 Leaflet / kemasan obat 5 2 
4 Petugas kesehatan 0 0 

Jumlah 250 100 
 
Dari hasil jawaban responden, informasi dari media massa sebesar 84%, 

dari pengalaman teman/keluarga sebesar 14%, dari petugas kesehatan 0 dan dari 

leaflet / kemasan obat sebesar 4%. 

Tindakan pengobatan sendiri tidak selalu menghasilkan efek yang 

memuaskan, terkadang juga menimbulkan keluhan lain. Efek yang ditimbulkan 

setelah minum obat dapat dilihat pada tabel 7. 
Tabel 7. Efek yang dirasakan responden setelah minum obat 

No Efek Setelah Minum Obat Frekuensi % 
1 Sakit berkurang / sembuh 216 86,4 
2 Tidak ad perubahan 19 7,6 
3 Timbul keluhan lain (mengantuk / jantung berdebar) 15 6 
4 Sakit tambah parah 0 0 

Jumlah 250 100 
 
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mengaku sembuh 

yaitu sebanyak 216 responden (86,4%) dan sebagian kecil mengaku timbul 

keluhan lain seperti mengantuk dan jantung berdebar yaitu sebanyak 15 responden 

(6%).  

Pengobatan sendiri tidak selalu memberikan hasil yang memuaskan, 

terkadang bukan kesembuhan yang didapat melainkan efek samping/keluhan lain 

yang dirasakan. Apabila dengan swamedikasi tidak memberikan kesembuhan 

pada sakit yang diderita, maka responden akan melakukan tindakan lain untuk 
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mengobati penyakit tersebut. Untuk mengetahui tindakan yang akan dilakukan 

responden jika dengan swamedikasi tidak memberikan kesembuhan dapat dilihat 

pada tabel 8. 
Tabel 8. Tindakan responden ketika sakit tidak berkurang  

No Tindakan Ketika Sakit Tidak Berkurang Frekuensi % 
1 Pergi ke dokter / puskesmas / rumah sakit 189 75,6 
2 Membiarkannya 37 14,8 
3 Minum obat merk lain 24 9,6 
4 Diobati dengan obat tradisional 0 0 
5 Segera minum obat lagi 0 0 

Jumlah 250 100 

 

Apabila swamedikasi tidak memberikan kesembuhan, maka 75,6% 

responden memilih pergi ke dokter/puskesmas/rumah sakit, sebesar 14,8% 

responden minum obat merk lain dan 9,6% responden memilih membiarkan. 

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. Faktor atau 

alasan masyarakat Kelurahan Pondok Karanganom dalam melakukan pengobatan 

sendiri dapat dilihat pada tabel 9. 

 
Tabel 9. Alasan responden melakukan pengobatan sendiri 

No Alasan Melakukan Pengobatan Sendiri Frekuensi % 
1 Agar cepat sembuh 207 82,8 
2 Penyakitnya ringan 43 17,2 
3 Menghemat biaya 0 0 
4 Menghemat waktu / jauh dari pelayanan kesehatan 0 0 
5 Mudah didapat 0 0 
6 Lainnya 0 0 

Jumlah 250 100 
 

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mengaku 

meminum obat dengan alasan agar cepat sembuh yaitu sebanyak 207 responden 
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(82,8%) dan sebagian kecil mengaku karena penyakitnya ringan yaitu sebanyak 

43 responden (17,2%).  

Dalam melakukan pemilihan sesuatu kita selalu didasari oleh berbagai hal. 

Untuk mengetahui pertimbangan atau dasar responden dalam memilih obat 

analgetik antipiretik dapat dilihat pada tabel 10. 
Tabel 10. Pertimbangan responden dalam pemilihan obat 

No Pertimbangan Pemilihan Obat Frekuensi % 
1 Harga 216 86,4 
2 Merk 34 13,6 
3 Kandungan Obat 0 0 
4 Lainnya 0 0 

Jumlah 250 100 
 

Sebesar 86,4% atau 216 responden memilih obat analgetik antipiretik 

karena harga dari obat tersebut, sebanyak 13,6% atau 34 responden memilih obat 

analgetik antipiretik karena merk dari obat tersebut. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pemilihan obat dan aturan pakai oleh responden untuk mengobati dema telah 

tepat yaitu parasetamol dengan aturan pakai 3 kali sehari 1 tablet sebanyak 

228 responden (91,2%) dan 2 kali sehari 1 tablet sebanyak 22 responden 

(8,8%). 

2. Responden telah tepat memilih parasetamol untuk mengobati sakit kepala 

dengan aturan pakai 3 kali sehari 1 tablet yaitu 228 responden (91,2%) dan 2 

kali sehari 1 tablet yaitu 22 responden (8,8%). 

3. Responden yang memilih metil salisilat dengan aturan pakai 3 kali sehari 

yaitu sebanyak 237 responden (94,8%), sedangkan yang lebih kecil adalah 

responden yang memilih asam mefenamat dengan aturan pakai 3 kali sehari 

yaitu sebanyak 13 responden (5,2%). Pemilihan obat dan aturan pakai oleh 
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responden untuk menghilangkan nyeri telah tepat yaitu metil salisilat dan 

asam mefenamat dengan aturan pakai 3 kali sehari. 

4. Responden mendapat sumber informasi pemilihan obat melalui iklan media 

massa sebesar 84%, efek yang dirasakan responden setelah minum obat 

adalah sakit berkurang/sembuh sebesar 86,4%, responden memilih pergi ke 

dokter/puskesmas/rumah sakit sebesar 75,6% ketika sakit tidak berkurang, 

alasan responden melakukan pengobatan sendiri agar cepat sembuh sebesar 

82,8% dan pertimbangan responden dalam memilih obat adalah harga sebesar 

86,4%. 

 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, ada saran yang disampaikan, 

yaitu: 

Dapat dilakukan penelitian sejenis dengan mengambil wilayah lain di 

Kabupaten Klaten untuk melengkapi penelitian ini. 
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