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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. 

Pada tahun 2010 persentase jumlah penduduk berdasarkan usia di pulau Jawa 

paling banyak adalah penduduk dengan usia 0-14 tahun atau bisa disebut sebagai 

golongan penduduk anak-anak. Pulau jawa memiliki jumlah penduduk usia 0-14 

tahun kurang lebih 36 juta jiwa (BPS Indonesia, 2012). Propinsi Jawa Tengah 

menduduki peringkat ketiga sebagai propinsi yang memiliki jumlah penduduk 

tertinggi di Indonesia. Kabupaten Sukoharjo memiliki wilayah yang luas serta 

penduduk yang tersebar. Jumlah penduduk dengan usia 0-14 tahun di Kabupaten 

Sukoharjo kurang lebih adalah 200.077 jiwa (BPS Indonesia, 2011). 

Perkembangan organ tubuh manusia secara optimal terjadi saat usia anak 

sehingga kesehatan saat usia anak menjadi salah satu penentu kondisi organ tubuh 

anak saat dewasa. Berbagai macam penyakit yang menjadikan kondisi anak tidak 

sehat dapat menjadi penghambat perkembangan anak apabila tidak diatasi secara 

benar. Angka kejadian paling tinggi tentang kondisi tubuh yang tidak sehat pada 

anak adalah demam. Demam merupakan kondisi naiknya suhu tubuh yang 

melebihi rentang normal (diatas 37oC) yang menjadikan tubuh terasa panas. Salah 

satu penyebab demam adalah terjadinya ketidakseimbangan produksi panas dan 

pengeluaran panas didalam tubuh. Kondisi ini biasanya terjadi akibat infeksi 

bakteri dan virus serta masuknya zat penyebab panas di dalam tubuh 

(Ismoedijanto, 2000). Demam yang tidak terkontrol dapat menjadi penyebab 

keadaan yang lebih berbahaya pada anak contohnya kejang. Kejang di usia anak 

dapat menyebabkan kerusakan sel-sel di tubuh terutama sel otak. Kerusakan sel 

otak akan menjadi penyebab gangguan pertumbuhan anak (Purwanti & Maliya, 

2008). 

Peran orang tua sangat berpengaruh dalam penatalaksanaan demam pada 

anak. Secara umum penatalaksaan demam adalah menggunakan obat golongan 

antipiretik. Akan tetapi pada pelaksanaannya masih terjadi kesalahan terhadap 
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penggunaan obat antipiretik. Kesalahan tersebut antara lain tentang cara 

pemberian, pemilihan dosis dan ketepatan indikasi obat (Soedibyo & Souvriyanti, 

2006). Usaha yang telah ditempuh untuk mengurangi kesalahan dalam 

penatalaksanaan suatu penyakit salah satunya adalah dengan pemberian informasi 

kesehatan melalui penyuluhan. Metode penyuluhan yang sering di pakai adalah 

melalui ceramah dan video karena memiliki kelebihan mudah dilakukan dan 

diterima oleh masyarakat. 

Oleh karena itu pentingnya dilakukan penelitian tentang analisis tingkat 

efektivitas metode edukasi dengan melalui ceramah dan video kepada masyarakat 

Kabupaten Sukoharjo tentang swamedikasi demam pada anak. Penelitian ini 

diharapkan dapat mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat 

Kabupaten Sukoharjo tentang swamedikasi demam pada anak dan mengetahui 

metode edukasi swamedikasi demam pada anak yang lebih efektif untuk 

masyarakat Kabupaten Sukoharjo. 
 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah tingkat pengetahuan masyarakat Kabupaten Sukoharjo tentang 

swamedikasi demam pada anak ? 

2. Bagaimanakah tingkat efektivitas metode edukasi ceramah dan video kepada 

masyarakat Kabupaten Sukoharjo tentang swamedikasi demam pada anak? 

3. Metode edukasi swamedikasi demam pada anak manakah yang lebih efektif 

untuk masyarakat Kabupaten Sukoharjo? 
 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Kabupaten Sukoharjo tentang 

swamedikasi demam pada anak. 

2. Mengetahui tingkat efektivitas metode edukasi ceramah dan video kepada 

masyarakat Kabupaten Sukoharjo tentang swamedikasi demam pada anak. 
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3. Mengetahui metode tentang swamedikasi demam pada anak yang lebih 

efektif untuk masyarakat Kabupaten Sukoharjo. 

 
 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Demam 

a. Epidemiologi Demam 

Beberapa kondisi yang menyebabkan demam adalah terjadinya infeksi dan 

peradangan dengan kata lain demam dapat dikatakan sebagai gejala dari sebuah 

penyakit ataupun sebagai respon terjadinya peradangan. Demam dapat menyerang 

semua usia dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda (Purwanti & Maliya, 

2008). Dibandingkan dengan dewasa, demam anak usia dibawah 5 tahun memiliki 

resiko terjadinya kejadian yang lebih berbahaya seperti kejang. Kejang muncul 

sebagai akibat dari demam yang tidak terkontrol dengan baik. Dalam praktek 

sehari-hari orangtua sering cemas bila anaknya mengalami kejang, karena setiap 

kejang kemungkinan dapat menimbulkan epilepsi dan trauma pada otak sehingga 

diperlukan tindakan yang cepat dan tepat untuk mengatasi kondisi demam agar 

tidak menimbulkan kondisi yang lebih parah (Deliana, 2002). 

b. Patofisiologi demam 

Demam merupakan tanda adanya kenaikan pengaturan suhu normal di 

hipotalamus akibat infeksi atau adanya ketidakseimbangan antara produksi dan 

pengeluaran panas. Kenaikan suhu pada infeksi tidak selalu merugikan, karena 

aliran darah makin cepat sehingga makanan dan oksigenasi makin lancar.Tetapi 

kalau suhu terlalu tinggi (di atas 38,5ºC) tubuh mulai merasa tidak nyaman, aliran 

darah cepat, jumlah darah untuk mengaliri organ vital (otak, jantung, paru) 

bertambah, sehingga volume darah ke organ gerak berkurang, akibatnya ujung 

tangan dan kaki terasa dingin (Ismoedijanto, 2000). 

2. Swamedikasi 

Swamedikasi adalah prilaku pengobatan penyakit ringan yang dilakukan 

sendiri. Swamedikasi biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan dan  penyakit 

ringan yang sering dialami masyarakat, seperti demam, nyeri, pusing, batuk, 

influenza, sakit maag, cacingan, diare, penyakit kulit dan lain-lain (Depkes, 2006). 
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Swamedikasi merupakan penggunan obat dalam mengatasi masalah tanpa bantuan 

tenaga medis dan tidak ada intervensi atau nasehat dari dokter. Terdapat hubungan 

antar tingkat pengetahuan, jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, tingkat 

pendapatan dengan perilaku dalam melakukan swamedikasi. Yang paling 

berpengaruh dalam melakukan swamedikasi adalah tingkat pendidikan (Kristina 

et al., 2008). 

Keuntungan swamedikasi adalah efektif menghilangkan keluhan (karena 

80% keluhan sakit bersifat self limiting) mengurangi biaya, menghemat waktu. 

Dalam melakukan swamedikasi penggunaan obat harus sesuai dengan aturan dan 

kondisi penderita. Aspek yang harus diperhatikan dalam memilih obat adalah 

ketepatan indikasi, kesesuaian dosis, ada tidaknya kontraindikasi, efek samping 

dan interaksi obat dan makanan. Sering kali swamedikasi menjadi sangat boros 

karenamengkonsumsi obat-obatan yang tidak diperlukan untuk mengatasi keluhan 

atau penyakit. Hal ini dapat menimbulkan masalah baru atau menjadi berbahaya 

(Kristina et al., 2008). 

3. Swamedikasi demam 

Secara umum tahapan swamedikasi dibagi menjadi tiga bagian (Kemenkes & 

IAI, 2011). 

a. Pengkajian masalah 

Pengkajian masalahkesehatan pasien  berdasarkan  keluhan  pasien dan 

gejala yang timbul pada pasien. Gejala yang timbul saat demam adalah: 

1) Bernapas bertambah cepat 

2) Leher bagian belakang terasa kaku 

3) Ruam kulit / bintik-bintik merah pada kulit 

4) Bengkak memerah pada kulit kadang timbul nanah (selulitis) 

5) Cairan keluar dari telinga atau hidung (mimisan) 

6) Pucat pada telapak tangan, bibir, dan mata 

7) Nyeri sendi atau anggota gerak 

8) Nyeri saat bagian tubuh ditekan 
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b. Pemilihan obat yang tepat (Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas dan Obat 

Wajib Apotek) 

Setelah kita mengetahui bahwa anak menderita demam, sebaiknya segera 

melakukan swamedikasi dengan memberi obat yang tepat untuk demam dan 

sesuai dengan cara pakai dan dosis. Pilihan obat yang dapat diberikan untuk 

mengatasi demam pada anak adalah parasetamol, ibuprofen dan asetosal. 

1) Parasetamol 

Parasetamol merupakan pilihan pertama untuk mengatasi demam pada 

anak karena parasetamol memiliki khasiat penurun demam yang baik dan efek 

samping yang paling kecil. Contoh nama merknya adalah : Sanmol dan Pamol. 

Aturan pakai parasetamol sebagai berikut (ISO, 2014) : 

a) Bayi :  

0 – 3 bulan : 40 mg (0,4 ml drop) sehari 3 – 4 kali 

 4 – 11 bulan : 60 mg (0,6 ml drop) sehari 3 – 4 kali 

12 – 23 bulan : 80 mg (0,8 ml drop) sehari 3 – 4 kali 

b) Anak :  

2 – 5 tahun : 120 mg (1 sendok takar) sehari 3 – 4 kali 

6 – 12 tahun : 240 mg (2 sendok takar) sehari 3 – 4 kali 

c) Diatas 12 tahun : 500mg (1 tablet) sehari 3 – 4 kali 
 

2) Ibuprofen 

Pilihan obat kedua pada demam anak adalah menggunakan ibuprofen. 

Ibuprofen hanya boleh digunakan untuk anak usia diatas 6 bulan.  Aturan pakai 

Ibuprofen sebagai berikut:         

a) Bayi :  

6 – 12 bulan : 25 mg (¼ sendok takar) sehari 3 – 4 kali sesudah makan. 

12 – 24 bulan : 50 mg ( ½ sendok takar) sehari 3 – 4 kali sesudah makan. 

b) Anak-anak : 

2 – 7 tahun : 100 mg (1 sendok takar) sehari 3 – 4 kali    sesudah makan. 

c) Diatas 8 tahun  : 200 mg (2 sendok takar atau 1 tablet) sehari 3 – 4 kali 

sesudah makan. 
 



6 
 

3) Asetosal  

Obat pilihan yang ketiga adalah asetosal. Aspirin merupakan obat penurun 

demam yang dianjurkan untuk anak usia diatas 6 tahun. Karena penggunaan 

aspirin untuk anak usia kurang dari 6 tahun bisa menyebabkan Sindrom Reye. 

Contoh nama merknya adalah Inzana dan Bodrexin. Aturan pakai aspirin adalah : 

Anak 6 – 12 tahun : 3 tablet 3 – 4 kali sehari (ISO, 2014). 

c. Penentuan waktu merujuk pada lembaga  kesehatan lain 

Apabila demam pada anak sudah dilakukan swamedikasi menggunakan 

obat tetapi belum terjadi penurunan suhu tubuh selama 3 hari, maka perlu segera 

dibawa atau dirujuk ke lembaga layanan kesehatan. Seperti puskesmas atau rumah 

sakit terdekat. 

4. Edukasi 

Edukasi adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan pesan atau informasi 

kepada masyarakat, suatu kelompok atau individu. Edukasi bertujuan supaya 

masyarakat, kelompok atau individu mendapatkan pengetahuan atau 

informasiyang baru dan benar. Sehingga diharapkan dengan edukasi bisa merubah 

atau menambah tingkat pengetahuan dan pemahaman dari objek edukasi. Untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses edukasi diperlukan persiapan dan 

kelengkapan yang memadai. Kelengkapan dalam sebuah proses edukasi meliputi 

materi, alat bantu edukasi atau alat peraga dan penyampai materi edukasi itu 

sendiri (Notoatmodjo, 2003). 

Dalam proses edukasi bisa melalui berbagai macam metode dan media, 

salah satunya dengan metode ceramah atau oral. Metode ceramah adalah suatu 

cara menyajikan materi edukasi dengan lisan langsung kepada objek edukasi, baik 

kelompok ataupun individu. Metode ini paling sering digunakan karena 

mempunyai efektivitas yang lebih tinggi dari metode yang lain. Kelebihan metode 

ini adalah mudah dilakukan, materi yang diberikan lebih luas, bisa menonjolkan 

satu satu pokok atau intinya dan tidak memerlukan persiapan yang sulit. Tetapi 

disisi lain mempunyai kekurangan seperti penyaji cenderung ingin menyampaikan 

bahan yang sebanyak-banyaknya, dan jika penyaji tidak memperhatikan 
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psikologis pendengarnya ceramah bisa bersifat melantur dan membosankan 

(Sanjaya, 2010). 

Metode yang kedua adalah melalui video, kelebihan metode ini adalah bisa 

menarik perhatian dan membuat audien menjadi terbawa dalam suasana, dapat 

diberikan kepada kelompok besar, kelompok kecil maupun perorangan. Namun 

memiliki kekurangan membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan dan biaya 

yang lebih mahal di banding metode lain, audien terkadang kurang memahami 

animasi atau gambar-gambar bergerak dalam video (Rukhiyanto, 2013). 

Tujuan pendidikan kesehatan sendiri adalah untuk mengubah perilaku 

individu, kelompok, dan masyarakat menuju hal-hal yang lebih baik melalui 

proses belajar. Ada hal-halyang bisa menunjukkan perubahan perilaku melalui 

proses pendidikan, diantaranya mencakup tiga aspek perilaku, yaitu pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan. Sebuah perilaku yang sehat dapat berupa emosi yang 

stabil dan positif, pengetahuan yang baik, pikiran yang jernih, selanjutnya perilaku 

tersebut diaplikasikan secara nyata oleh tiap-tiap individu dalam lingkungan 

keluarga, kelompok, dan masyarakat (Mubarak dan Chayatin 2009). 

5. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia 

yang dapat diperoleh dari proses pendidikan. Pengetahuan dapat diterima melalui 

pancaindra, namun yang paling dominan adalah indra penglihatan dan 

pendengaran (Notoatmodjo, 2003). Tingkat pendidikan yang berbeda dapat 

mempengaruhi perilaku pola hidup seseorang terutama dalam upaya untuk 

berperan dalam pembangunan kesehatan. Semakin tinggi tinggi pendidikan 

seseorang maka akan mendukung semakin luasnya pengetahuan tentang 

kesehatan, sehingga meningkatkan kesadaran hidup sehat (Notoatmodjo, 2002).  

 
E. Landasan Teori 

Metode ceramah adalah suatu cara menyajikan materi edukasi dengan 

lisan langsung kepada responden. Metode ini paling sering digunakan karena 

mempunyai efektivitas yang lebih tinggi dari metode yang lain. Kelebihan metode 
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ini adalah mudah dilakukan, materi yang diberikan lebih luas, bisa menonjolkan 

satu satu pokok atau intinya dan tidak memerlukan persiapan yang sulit. Disisi 

lain mempunyai kekurangan seperti penyaji cenderung ingin menyampaikan 

bahan yang sebanyak-banyaknya, dan jika penyaji tidak memperhatikan 

psikologis pendengarnya ceramah bisa bersifat melantur dan membosankan 

(Sanjaya, 2010). Penelitian pengetahuan responden tentang anemia menunjukkan 

perbedaan pengetahuan responden yang signifikan sebelum dan sesudah 

memperoleh edukasi ceramah (Widyaningsih, 2009). Pengetahuan responden 

tentang swamedikasi jerawat juga meningkat setelah responden memperoleh 

edukasi (Supada, 2013). Hal ini membuktikan metode edukasi melalui ceramah 

efektif meningkatkan pengetahuan responden. 

Metode edukasi video, kelebihan metode ini adalah bisa menarik perhatian 

dan membuat audien menjadi terbawa dalam suasana, dapat diberikan kepada 

kelompok besar, kelompok kecil maupun perorangan. Namun memiliki 

kekurangan membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan dan biaya yang 

lebih mahal dibanding metode lain, audien terkadang kurang memahami animasi 

atau gambar-gambar bergerak dalam video (Rukhiyanto, 2013). Penelitian 

terhadap responden tentang pengetahuan HIV/AIDS sebelum dan sesudah 

memperoleh edukasi menunjukan perbedaan pengetahuan yang signifikan. 

Pengetahuan responden tentang HIV/AIDS meningkat setelah memperoleh 

edukasi video (Saputra, 2011). Peningkatan pengetahuan responden tentang sikap 

terhadap inisiasi menyusui dini juga terjadi setelah responden memperoleh 

edukasi melalui video (Zulkarnain et al, 2009). Hal ini membuktikan metode 

edukasi melalui video juga efektif meningkatkan pengetahuan responden. 

 

F. Hipotesis 

Metode edukasi melalui ceramah dan video efektif mampu meningkatkan 

pengetahuan masyarakat Kabupaten Sukoharjo tentang swamedikasi demam pada 

anak. Metode edukasi melalui ceramah merupakan metode yang lebih efektif 

sehingga diharapkan mampu menghasilkan peningkatan pengetahuan masyarakat 
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Kabupaten Sukoharjo yang lebih baik jika dibandingkan dengan metode edukasi 

video dinilai dari kelebihan dan kekurangan masing-masing metode edukasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


