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ABSTRAK 

Antibiotik merupakan obat yang banyak diresepkan pada pasien, namun 

sering disalahgunakan pemakaiannya oleh masyarakat. Akibatnya terjadinya 

peningkatan resistensi kuman terhadap antibiotik. Dari data Puskesmas 

Pringkuku, selama satu tahun sebanyak 1248 orang mengonsumsi antibiotik. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang 

antibiotik pada masyarakat kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk mengetahui 

tingkat pengetahuan antibiotik pada masyarakat Kecamatan Pringkuku, 

Kabupaten Pacitan. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. 

Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan jumlah responden 

96 orang. Data untuk menggambarkan tingkat pengetahuan disajikan dalam 

bentuk persentase (%) dengan kategorisasi (baik, cukup, kurang dan tidak baik). 

Analisis data yang digunakan adalah uji Spearman. 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat Kecamatan 

Pringkuku, Kabupaten Pacitan dengan kategori baik sebanyak 38,5%, kategori 

cukup sebanyak 23,96%, kategori kurang sebanyak 26,04%, dan kategori tidak 

baik sebanyak 11,45%. Tingkat pengetahuan secara rata-rata dikategorikan cukup. 

Dari uji spearman pada tiap variabel, didapatkan hubungan yang signifikan antara 

usia dengan tingkat pengetahuan sebesar 0,045 (p < 0,05). 

Kata kunci : Tingkat pengetahuan, Antibiotik, Masyarakat Kecamatan Pringkuku 

 

                                                       ABSTRACT  
            Antibiotics are widely prescribed drugs in patients, but it’s use is often 

misused by the public. As a result, the increased resistance of bacteria to 

antibiotics. From the Pringkuku Health Center data, for one year as many as 

1248 people taking antibiotics. The purpose of this study was to determine the 

level of knowledge about antibiotics in the Pringkuku’s society, Pacitan.  

            This study is a descriptive study to determine the level of knowledge of 

antibiotics in the society of Pringkuku sub district, Pacitan. The tools used in this 

study is a questionnaire. Sample selection in purposive sampling with 96 

respondents. Data to describe the level of knowledge is presented as a percentage 

(%) with categorization (good, fair, less and failed). Analysis of the data used is 

the chi square test and the  kolmogorov-Smirnov test.  
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           Study shows the level of knowledge of Pringkuku’s society, Pacitan have 

good category 38.5%, a fair category  23.96%, less categories 26.04%, and failed 

category 11.45%. The level of knowledge is considered fair average. From the 

spearman test on each variable, found a significant relationship between 

education level with the level of knowledge (p<0.05).  

Keywords: Level of knowledge, Antibiotics, society of sub district Pringkuku  

 

PENDAHULUAN 

Antibiotik  merupakan zat-zat kimia yang diproduksi oleh fungi dan 

bakteri, yang berkhasiat untuk untuk menghambat kuman atau bahkan mematikan 

dengan toksisitas yang relatif kecil. Antibiotik dibuat dengan cara mikrobiologi. 

Lebih rincinya diklasifikasikan menjadi beberapa golongan (Tjay dan Rahardja, 

2007). Pengetahuan adalah sesuatu yang didapatkan manusia melalui media 

pancaindera. Dalam proses ini, indera yang paling dominan adalah indera 

penglihatan dan pendengaran. Indera mempunyai peranan sangat penting dalam 

mengkaji ataupun mempelajari suatu hal. Tindakan merupakan efek yang timbul 

karena dipengaruhi oleh suatu pengetahuan (Notoatmodjo, 2003). 

Antibiotik merupakan obat yang banyak diresepkan pada pasien, namun 

penggunannya sering kali tidak tepat. Akibatnya terjadinya peningkatan resistensi 

kuman terhadap antibiotik. Hal ini terjadi salah satunya karena faktor kurangnya 

informasi yang akurat sehingga dapat mengakibatkan tingginya tingkat konsumsi 

yang tidak tepat (Baltazar, 2009). Penggunaan irrasional lainnya disebabkan 

karena faktor kebijakan kesehatan mengenai asuransi kesehatan, dan penjualan 

antibiotik tanpa resep di beberapa negara (Shehadeh, 2011). Menurut data 

Puskesmas Pringkuku di tahun 2012, jumlah  pasien yang diresepkan antibiotik 

relatif tinggi. Selama satu tahun antibiotik yang diresepkan sebanyak 1248 orang.  

  Penelitian di Yogyakarta menunjukkan pembelian antibiotik tanpa resep 

di apotek (7%). Amoksisilin merupakan antibiotik paling banyak dibeli secara 

swamedikasi atau sebesar (77%) selain ampisilin, tetrasiklin, 

fradiomisingramisidin, dan ciprofloksasin. Antibiotika tersebut rata-rata dibeli 

untuk mengobati gejala flu, demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan 

gejala sakit ringan lainnya dengan lama penggunaan sebagian besar kurang dari 

lima hari (Widayati et al, 2011). 
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 Pelayanan pembelian antibiotika secara bebas oleh penyedia obat 

mendorong perilaku swamedikasi antibiotik. Penggunaan antibiotik yang tidak 

tepat oleh masyarakat, meliputi penghentian pengobatan secara tiba-tiba, dosis 

berlebihan, penggunaan sisa antibiotik, dan penggunaan antibiotika dengan jangka 

waktu tidak tepat (Oyetunde et al., 2010). Hal itu dibuktikan dari 4 dari 5 apotek 

yang terdapat di kota Pacitan dapat menjual antibiotik tanpa resep. Hal ini 

memungkinkan terjadinya masalah ketidaktepatan penggunaan antibiotik. 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih 

mendalam tentang permasalahan ini. 

METODE PENELITIAN 

1. Desain Penelitian 

   Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu jenis 

penelitian yang dilakukan untuk membuat deskripsi tentang suatu keadaan secara 

obyektif. Dalam hal ini digunakan untuk mengetahui gambaran pengetahuan 

penggunaan antibiotik masyarakat Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. 

2. Batasan Operasional 

  Batasan definisi operasional penelitian yang dilakukan yaitu: 

Tingkat pengetahuan mengenai pengertian antibiotik, indikasi antibiotik, efek 

samping, penyalahgunaan, dan keamanan penggunaannya. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Pengertian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Pringkuku, 

Kabupaten Pacitan.   

Sampel yang diambil adalah masyarakat Kecamatan Pringkuku, Kabupaten 

Pacitan dengan kriteria  inklusi: 

1) Dewasa (umur ≥ 17 tahun) 

2) Bersedia menjadi responden. 

Kriteria eksklusi: 

1) Tenaga kesehatan. 
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b. Besaran sampel 

  Rumus besar sampel yang digunakan adalah rumus besar sampel untuk 

penelitian deskriptif kategorik, yaitu : 

𝑁 =
𝑍𝛼2𝑥 𝑃 𝑥 𝑄

𝑑2
 

Keterangan :  

Zα = derifat baku alfa (untuk penelitian ini nilai Z = 1,960 untuk α = 5%) 

P = proporsi kategori variable yang diteliti (P = 0,5) 

Q = 1- P (1- 0,5 = 0,5) 

d = presisi 10% 

𝑁 =
(1,960)2𝑥 0,5 𝑥 0,5

(0,1)2
= 96 

Jadi, pada penelitian ini hasil besar sampel didapatkan 96 subyek penelitian 

(Dahlan, 2009). 

c. Teknik Sampling 

        Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling 

didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, 

berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya 

(Notoatmodjo, 2010). Kecamatan Pringkuku terdiri dari 13 kelurahan. Bagian 

keterwakilan dari kelurahan tersebut adalah kelurahan Candi, Poko, Pringkuku, 

Ngadirejan, dan Watukarung. 

d. Pengumpulan Data 

        Pengumpulan data dilakukan di wilayah Kecamatan Pringkuku. Kuesioner 

diberikan dan diambil kembali pada waktu yang bersamaan (saat itu juga). 

e. Alat penelitian 

  Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah: 

angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner yang digunakan terdiri dari 

beberapa pertanyaan yang terbagi menjadi dua bagian: data demografi responden 

(bagian I) dan pertanyaan pengetahuan responden (bagian II)  (Notoatmodjo, 
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2010). Jumlah butir soal kuesioner tentang pengetahuan antibiotik sebanyak 15 

soal yang berbentuk pernyataan benar atau salah. Pertanyaan 1-10 membahas 

tentang indikasi antibiotik, pertanyaan 11-13 membahas tentang penggunaan 

antibiotik, dan pertanyaan 14-15 membahas tentang keamanan antibiotik. 

f. Tempat Penelitian 

 Penelitian tentang tingkat pengetahuan dalam penggunaan antibiotik ini 

dilakukan di wilayah Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. 

g. Analisis Data 

      Bagian I dari kuesioner adalah data pribadi responden yang berupa jawaban 

singkat, terdiri dari : nama responden, jenis kelamin, usia,  pekerjaan, pendidikan 

terakhir dan riwayat pernah melakukan pemakaian antibiotik, serta riwayat 

penyakit. Pada bagian ini dilakukan analisis secara deskriptif. 

      Bagian II : terdiri dari  pertanyaan mengenai data pengetahuan responden 

terkait antibiotik. Pada bagian II ini jawaban benar bernilai 1 dan jawaban salah 0. 

Untuk menghitung nilai yang diperoleh dengan cara  x 10. 

Untuk mengevaluasi ataupun menilai dari jawaban responden pada kuesioner 

bagian II, maka digunakan pedoman skala penilaian seperti di bawah ini. 

Tabel 1. Skoring Tingkat Pengetahuan  

Nilai Tingkat Pengetahuan 

8,1-10 Baik sekali 

6,6-8,0 Baik  

5,6-6,5 Cukup  

4,0-5,5 Kurang  

< 4,0 Tidak baik 

                                                            (Arikunto, 2003). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Demografi Responden 

        Kecamatan Pringkuku merupakan kecamatan yang berada  di bagian 

barat Kabupaten Pacitan dengan jumlah penduduk 3.320 jiwa yang terdiri dari 

15.275 laki-laki dan 17.063 perempuan. Kecamatan Pringkuku mepunyai 2 

puskesmas dan 3 Pustu untuk pelayanan kesehatannya. Di Kecamatan Pringkuku 

tidak terdapat Rumah sakit dan hanya terdapat 1 apotek. Tenaga Kesehatan yang 

terdapat di Kecamatan Pringkuku terdiri dari 6 dokter, 1 dokter gigi, 10 bidan, 12 

perawat, 1 apoteker, 4 asisten apoteker. 
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             Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, 

didapatkan klasifikasi responden  menjadi beberapa kelompok berdasarkan jenis 

kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan dan riwayat penggunaan antibiotik. 

Tabel 2. Pengukuran Tingkat Pengetahuan Tentang Antibiotik Pada Responden Kecamatan 

Pringkuku Kabupaten Pacitan 

Karakteristik Jumlah Presentase(%) 

Jenis kelamin     

    Laki-laki 21 21,88% 

    Perempuan 75 78,13% 

Usia   

    17-25 tahun 17 17,70% 

    26-35 tahun 37 38,54% 

    26-45 tahun 28 29,17% 

       > 45 tahun 14 14,58% 

Pendidikan 

Terakhir   

    SD 14 14,58% 

    SMP 26 27,08% 

    SMA 38 39,58% 

    D3 6 15,63% 

    S1 12 12,50% 

Pekerjaan                 

     Pegawai 13 13,54% 

     Guru 9 9,37% 

     Wirausaha 27 28,12% 

 Ibu rumah 

tangga 
15 15,63% 

     Nelayan 4 4,17% 

     Buruh 5 5,21% 

     Petani 23 23,96% 

 

      Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, 

didapatkan klasifikasi responden  menjadi beberapa kelompok berdasarkan jenis 

kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan dan riwayat penggunaan antibiotik. 

Pada pengukuran penggunaan antibiotik tentang antibiotik yang pernah 

digunakan, 44 responden menjawab obat yang bukan termasuk antibiotik, dan 

pada sakit yang pernah diobati, keseluruhan responden menjawab penyakit yang 

seharusnya tidak perlu diberikan antibiotik. 

Tabel 3. Pengukuran Penggunaan Antibiotik Pada Responden Kecamatan Pringkuku 

Kabupaten Pacitan 
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Karakteristik Jumlah Presentase(%) 

Antibiotik yang Pernah Digunakan  

 Amoxicillin 52 54,10% 

 Obat lain yang tidak termasuk    

antibiotik 

44 45,84% 

Sakit yang diobati   

 Pilek 25 26,04% 

 Batuk 12 12,50% 

 Demam 17 17,70% 

 Lainnya 42 43,75% 

 

2. Tingkat Pengetahuan 

          Kuesioner diklasifikasikan menjadi 3 yaitu tentang indikasi 

antibiotik, penggunaan antibiotik, dan keamanan penggunaan antibiotik. 

Berdasarkan penilaian berdasar presentase, dapat dibagi menjadi beberapa 

kategori, yaitu baik, cukup, kurang dan tidak baik untuk memudahkan evaluasi 

pada tiap klasifikasi. Kategori pada kuesioner dikatakan baik apabila persentase 

dari rata-rata jawaban benar berkisar antara 76% - 100%, cukup apabila berkisar 

antara 56% - 75%, kurang apabila berkisar antara 40% - 55% dan tidak baik 

apabila rata-rata per-klasifikasinya bernilai < 40%. Berikut pada tabel 4 disajikan 

profil tingkat pengetahuan responden berdasarkan klasifikasinya. 

Berikut pada tabel 4 disajikan profil tingkat pengetahuan responden 

berdasarkan klasifikasinya. 
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Tabel 4. Profil Tingkat Pengetahuan Responden 

No. Pertanyaan Klasifikasi 

Jawaban 

benar 

(%) 

Kategori 
penilaian 

 
Antibiotik efektif untuk membunuh : 

 

59,37 Cukup 

1.     Virus 

indikasi 

antibiotik        

(soal no.1-10) 

2.     Bakteri 

3.     Jamur 

4.     Serangga 

5.     Cacing 

 

Antibiotik sebaiknya diberikan untuk 

pengobatan:  

6.      Demam 

7.      Influenza 

8.      TBC 

9.      AIDS 

10.      Hepatitis 

11. 

Penggunaan antibiotik yang tidak sesuai aturan 

dapat menyebabkan perkembangan bakteri 

resisten. 

Penggunaan 

antibiotik        

(soal no.11-13) 

72,39 Cukup 

12. 

Jika sebelum antibiotik habis badan sudah 

merasa sehat, maka sisa antibiotik yang tersisa 

tidak perlu dihabiskan. 

13. 

Jika ada sisa antibiotik dari pemakaian 

sebelumnya, maka boleh digunakan kembali 

saat sakit. 
  

14. Antibotik tidak berinteraksi dengan alkohol. Keamanan 

antibiotik         

(soal no.14-15) 

68,19 Cukup 
15. Antibiotik harus diberikan bersama susu. 

 

     Indikasi antibiotik yang ditanyakan pada kuesioner mencakup tentang 

manfaat dan  khasiat antibiotik. Menurut Tjay dan Rahardja (2007), Antibiotik 

merupakan zat-zat kimia yang diproduksi oleh fungi dan bakteri, yang berkhasiat 

untuk menghambat kuman atau bahkan mematikan dengan toksisitas yang relatif 

kecil. Antibiotik harus digunakan sesuai dengan jenis dan dosisnya untuk 

menentukan aktivitasnya sebagai bakterisid atau bakteriostatik didalam tubuh 

(Depkes, 2011). Antibiotik hanya dapat membunuh bakteri saja, sedangkan 

responden banyak yang menjawab virus dapat dibunuh dengan antibiotik. Asumsi 

demikian muncul karena banyaknya antibiotik yang diresepkan untuk penanganan 

penyakit karena virus. Virus tidak dapat dibunuh dengan antibiotik, sehingga 



12 
 

antibiotik tidak tepat untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh virus seperti 

demam dan flu (Norris et al, 2009). Tingkat pengetahuan responden tentang 

indikasi antibiotik didapatkan persentase rata-rata jawaban yang benar sebesar 

59,37%. Sehingga dapat disimpulkan pengetahuan masyarakat Kecamatan 

Pringkuku Kabupaten Pacitan dikategorikan cukup. 

   Masalah ketidaktepatan dalam penggunaan antibiotik akan 

mengakibatkan terjadinya resistensi bakteri. Saat bakteri berkembang biak, bakteri 

mampu mengubah DNA, sehingga bakteri yang ada di dalam tubuh kemungkinan 

tidak akan merespon terhadap antibiotik. Oleh karena itu, antibiotik harus 

diminum sesuai dosis dan aturan pakai untuk mencegah terjadinya resistensi 

bakteri. Menurut Tjay dan Rahardja (2007), jika antibiotik tidak digunakan sesuai 

dosis dan aturan pakai, maka juga dapat menyebabkan efek samping gangguan 

lambung, nefrotoksis dan neurotoksis.  Perlu sebuah edukasi untuk meminimalisir 

penggunaan antibiotik, seperti masyarakat diberi pengetahuan tentang penggunaan 

antibiotik yang sesuai sehingga berhasil mengurangi penggunaan antibiotik pada 

penyakit pernafasan yang disebabkan oleh virus (Baltazar, 2009). Tingkat 

pengetahuan responden tentang penggunaan antibiotik didapatkan persentase rata-

rata jawaban yang benar sebesar 72,39%. Sehingga dapat disimpulkan 

pengetahuan masyarakat Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan dikategorikan 

cukup. 

   Pada sebagian antibiotik, susu dapat menganggu penyerapannya. Susu 

dan sebagian antibiotik dapat mengakibatkan terbentuknya khelatasi sehingga 

dapat menurunkan kadar dan efektifitas antibiotik dalam tubuh. Jadi, antibiotik 

tidak perlu selalu digunakan dengan susu. Selain itu alkohol juga dapat 

berinteraksi dengan antibiotik dengan mengganggu absorbsi dan metabolisme di 

gastrointestinal. Seperti pada eritromycin, alkohol dapat menaikkan pengosongan 

lambung, dan pada isoniazid dapat mengakibatkan gangguan hepar (Weathermon, 

1999). Tingkat pengetahuan responden tentang penggunaan antibiotik didapatkan 

persentase rata-rata jawaban yang benar sebesar 68,19%. Sehingga dapat 

disimpulkan pengetahuan masyarakat Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan 

dikategorikan cukup. 
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     Dari hasil penelitian didapatkan 37 responden atau 38,5% responden  

dengan  kategori baik, 23 responden atau 23,96% responden dengan kategori 

cukup, 25 responden atau 26,04% responden dengan kategori kurang, dan 11 

responden atau 11,45% dengan kategori tidak baik. Secara keseluruhan, skor rata-

rata yang diperoleh dari 96 responden adalah 5,7 sehingga dikategorikan sebagai 

tingkat pengetahuan yang cukup. Tabel 4 menyatakan presentase hasil skoring 

berdasarkan kategori. 

Tabel 4. Tingkat Pengetahuan Tentang Antibiotik Pada Masyarakat Kecamatan Pringkuku 

Kabupaten Pacitan Tahun 2013 

Tingkat Pengetahuan Jumlah Persen (%) 

baik 37 38,5 

cukup 23 23,9 

kurang 25 26,0 

tidak baik 11 11,4 

jumlah 96 100 

        Pengobatan tanpa konsultasi ke dokter dan peresepan dari dokter 

yang kurang sesuai menimbulkan penggunaan antibiotik yang tidak tepat. 

Masalah penjualan antibiotik di apotek secara bebas juga masih tinggi peranannya 

yang berdampak pada konsumsi antibiotik yang tidak sesuai (Shehadeh, 2011). 

Salah satu upaya untuk meningkatkan tingkat pengetahuan tentang antibiotik 

adalah dengan pemberian konseling. Konseling merupakan kompetensi dari 

dokter, apoteker, dan perawat  untuk memberikan informasi dan pembelajaran 

tentang antibiotik dengan sasaran luas, bukan hanya bersifat pribadi saja (BMGF, 

2002). 

3. Korelasi Karakteristik (Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan Terakhir, 

Pekerjaan) dengan Tingkat Pengetahuan Responden 

Karakteristik responden berdasarkan penelitian dibagi menjadi 4 variabel, yaitu 

jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan pekerjaan. Persentase dari setiap 

variabel dihitung berdasarkan jumlah responden yang dimasukkan ke dalam 

ketegori tingkat pengetahuan (baik, cukup, kurang dan tidak baik) dibagi dengan 

jumlah total responden tiap variabelnya 

 Korelasi karakteristik responden dengan tingkat pengetahuan disajikan pada tabel 

6.  
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Tabel 6. Korelasi  Karakteristik Responden dengan Tingkat Pengetahuan 

Kategori 

Responden 

Tingkat Pengetahuan  (%) 

Baik Cukup Kurang 
Tidak 

Baik 

Jenis kelamin 

        Laki-laki 52,3 19,05 19,05 9,52 

    Perempuan 27,36 26,67 26,67 10,67 

Usia 

        17-25 tahun 47,05 29,41 17,65 5,88 

    26-35 tahun 43,24 32,4 16,2 8,1 

    26-45 tahun 35,7 28,57 17,86 17,86 

       > 45 tahun 21,43 0 71,4 7,14 

Pendidikan 

Terakhir 

        SD 35,74 35,74 21,4 7,14 

    SMP 42,31 23,07 19,23 15,38 

    SMA 31,58 28,95 26,31 13,15 

    D3 50 33,34 16,67 0 

    S1 50 25 25 0 

Pekerjaan               

         Pegawai 46,15 30,78 15,38 7,69 

     Guru 55,56 11,12 33,34 0 

     Wirausaha 29,63 5,93 25,93 18,52 

 Ibu rumah tangga 33,34 20 33,34 13,34 

     Nelayan 25 50 0 25 

     Buruh 20 60 20 0 

     Petani 47,83 21,74 26,09 4,34 

 

Pada perbandingan kategori jenis kelamin antara laki-laki dan 

perempuan, dapat dilihat perbandingan tingkat pengetahuan tentang antibiotik 

diantara keduanya.  Pada kategori laki-laki menunjukkan tingkat pengetahuan 

tentang antibiotik yang lebih baik dibanding kategori perempuan . Hasil dari 

korelasi jenis kelamin dengan tingkat pengetahuan tentang antibiotik 

menggunakan uji Spearman didapatkan nilai significance 0,183 yang 

menunujukkan korelasi jenis kelamin dengan tingkat pengetahuan tentang 

antibiotik tidak bermakna. Nilai tersebut menandakan bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pengetahuan tentang 

antibiotik.  

    Pada korelasi kategori usia dengan tingkat pengetahuan antibiotik, usia 

17-25 tahun mempunyai tingkat pengetahuan yang baik, hal ini dimungkinkan 

karena faktor usia tersebut adalah masa dimana seseorang menempuh pendidikan 

dan  mempunyai kecenderungan menerima banyak sumber informasi, sehingga 
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mampu menggunakan materi tersebut pada kondisi atau situasi sebenarnya. 

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pada usia diatas 17-25 tahun 

mempunyai tingkat  pengetahuan yang baik. Menurut Mubarak (2007), semakin 

bertambahnya usia seseorang, akan terjadi perubahan pada aspek fisik dan 

psikologi (mental). Pada aspek tersebut, taraf berfikir seseorang semakin matang 

dan dewasa. Selain itu menurut Notoatmodjo
a
 (2003), usia juga berhubungan 

dengan pengalaman seseorang sehingga dengan usia yang semakin bertambah, 

maka pengalaman seseorang juga semakin luas, sehingga pengetahuan yang 

diperolehnya semakin tinggi. Hasil dari korelasi usia dengan tingkat pengetahuan 

tentang antibiotik menggunakan uji Spearman didapatkan nilai significance 0,045 

(<0,05) yang menunujukkan korelasi usia dengan tingkat pengetahuan tentang 

antibiotik bermakna, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara usia dengan tingkat pengetahuan tentang antibiotik. 

Korelasi kategori pendidikan terakhir dengan tingkat pengetahuan 

antibiotik menggambarkan bahwa pendidikan terakhir perguruan tinggi (DIII dan 

S1) mempunyai tingkat pengetahuan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingginya pendidikan seseorang, akan mempengaruhi tingkat pengetahuan yang 

mereka dapatkan. Seseorang yang pendidikan terakhirnya S1 ataupun DIII 

idealnya mempunyai pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan orang 

yang pendidikan terakhirnya SD, SMP, ataupun SMA karena pendidikan formal 

juga mempengaruhi pengetahuan yang dimiliki seseorang. Pendidikan merupakan 

bimbingan yang diberikan terhadap sesuatu hal agar seseorang dapat memahami. 

Pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah menerima 

informasi (Mubarak, 2007). Jenis pendidikan merupakan macam jenjang 

pendidikan formal yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan belajar, 

sehingga tingkat pendidikan dan jenis pendidikan dapat menghasilkan suatu 

perubahan dalam pengetahuan (Notoatmodjo
b
, 2003). Hasil dari korelasi 

pendidikan terakhir dengan tingkat pengetahuan tentang antibiotik menggunakan 

uji Spearman didapatkan nilai significance 0,832 (>0,05) yang menunujukkan 

korelasi pendidikan terakhir dengan tingkat pengetahuan tentang antibiotik tidak 
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bermakna, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara pendidikan terakhir dengan tingkat pengetahuan. 

        Korelasi antara pekerjaan dengan tingkat pengetahuan antibiotik 

menunjukkan bahwa guru mempunyai tingkat pengetahuan yang baik 

dibandingkan dengan kategori pekerjaan yang lain. Sesuai dengan tabel 6., 

seseorang yang berprofesi sebagai guru dan pegawai mempunyai tingkat 

pengetahuan yang tinggi dibandingkan dengan orang yang berprofesi sebagai 

wirausaha, ibu rumah tangga, nelayan, buruh dan petani. Guru merupakan 

mediator pendidikan di sekolah yang memberikan bimbingan belajar untuk 

meningkatkan kemampuan belajar pada muridnya, sehingga selain memahami 

materi juga mengaplikasikan materi terebut. Memahami merupakan kemampuan 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan 

mengintepretasikannya, sedangakan aplikasi merupakan kemampuan untuk 

menggunakan suatu materi yang telah dipelajari (Notoatmodjo
a 
, 2003). Selain itu, 

profesi seseorang akan berpengaruh pada tingkat penghasilan seseorang. Menurut 

Notoatmodjo
b 

(2003), Jika seseorang mempunyai penghasilan yang cukup besar, 

maka dia akan mampu untuk menyediakan atau membeli fasilitas-fasilitas sumber 

informasi. Pada kategori pekerjaan, guru dan pegawai memiliki penghasilan yang 

cukup, sehingga mempunyai kemungkinan yang paling besar untuk mendapatkan 

sumber informasi. Hasil dari korelasi pekerjaan dengan tingkat pengetahuan 

tentang antibiotik menggunakan uji Spearman didapatkan nilai significance 0,764 

(>0,05) yang menunujukkan korelasi pekerjaan dengan tingkat pengetahuan 

tentang antibiotik tidak bermakna, yang berarti tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara pekerjaan dengan tingkat pengetahuan tentang antibiotik. 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tingkat pengetahuan tentang antibiotik pada masyarakat Kecamatan 

Pringkuku, Kabupaten Pacitan didapatkan kategori baik (38,5%), kategori 

cukup (23,96%), kategori kurang (26,04%), kategori gagal (11,45%). 

Secara keseluruhan, rerata tingkat pengetahuannya dikategorikan cukup. 
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2. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan tingkat 

pengetahuan antibiotik responden.  

B.    Saran 

1. Perlu dilakukan kegiatan konseling dan penyuluhan untuk meningkatkan 

tingkat pengetahuan masyarakat, khususnya manfaat dan kegunaan 

antibiotik berdasarkan nilai kuesioner yang kurang. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh karakteristik 

(jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan) masyarakat 

terhadap tingkat pengetahuan terhadap antibiotik. 
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