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ABSTRAK 
 

 Nyeri merupakanan suatu masalah apabila rasa nyeri tersebut tidak segera diobati, sehingga 
penyakit menjadi berkepanjangan dan dapat merugikan penderita. Salah satu pengobatan yang 
sering dilakukan untuk mengobati penyakit ini adalah dengan tindakan pengobatan sendiri 
(swamedikasi) dalam tindakan swamedikasi membutuhkan suatu pengetahuan yang baik supaya 
tindakan swamedikasi dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui tingkat pengetahuan dengan ketepatan penggunaan obat analgetik pada swamedikasi 
nyeri di Masyarakat Kabupaten Demak. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara stratified 
random sampling. Uji tingkat pengetahuan dilakukan dengan memberikan quesioner dan ketapatan 
penggunaan swamedikasi nyeri mencakup 4 kriteria, tepat golongan, tepat obat, tepat dosis, dan 
tepat waktu. Berdasarkan hasil dari 246 responden diperoleh nilai rata-rata tingkat pengetahuan 
sebesar 12,58 ± 2,00 yang masuk kategori cukup. Ketepatan penggunaan obat analgetik secara 
swamedikasi yang rasional yaitu 46% dan yang tidak rasional 54%. Hubungan antara tingkat 
pengetuan dengan ketepatan penggunaan obat analgetik pada swamedikasi nyeri keputusan uji 
adalah H0 ditolak, sehingga hasil yang diperoleh ada hubungan antara pengetahuan dengan 
penggunaan dan ketepatan obat analgetik pada swamedikasi penyakit nyeri di Masyarakat 
Kabupaten Demak 
 
Kata kunci: Nyeri, Pengetahuan obat nyeri, Penggunaan obat nyeri, Swamedikasi. 

 
ABSTRACT 

 
Pain is a problem if the pain is not treated immediately, so the illness becomes prolonged 

and may harm the patient. One treatment that is often done to treat this disease is by self 
medication. In self medication it needs a good knowledge so that action would be done well. The 
purpose of this study was to determine the level of knowledge of the correct use of analgesics in 
pain self medication in Demak Regency Society. Sampling technique used research is stratified 
random sampling. Test the level of knowledge is done by providing the use of questionnaires and 
accuration self medication 4 criteria include pain, right class, the right drug, the right dose, and 
right time. Based on the results from 246 respondents obtained an average value of 12.58 ± 
knowledge level of 2.00 were categorized as adequate. Correct use of analgesic drugs in a rational 
self medication is 46% and 54% irrational. The relationship between the level of knowledge of the 
correct use of analgesics in pain swamedikasi obtained by chi-square test results decision to test is 
H0 is rejected, so the results there is a relationship between knowledge and accuracy with the use 
of analgesic drugs on disease swamedikasi pain in Demak Regency Society 

 
Key Words: Pain, Pain medication knowledge, Drug use pain, self medication  
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PENDAHULUAN 

Pemakaian obat banyak sekali yang digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. 

Pengertian obat itu sendiri merupakan bahan yang hanya dengan takaran tertentu dan 

penggunaan yang tepat dapat dimanfaatkan untuk mencegah penyakit, menyembuhkan 

atau memelihara kesehatan. Oleh karena itu, pada saat sebelum penggunaan obat harus 

diketahui sifat dan cara pemakaian agar penggunaannya tepat dan aman. Informasi tentang 

obat, utamanya obat bebas dapat diperoleh dari etiket atau brosur yang menyertai obat 

tersebut. Apabila pasien kurang memahami isi informasi dalam etiket atau brosur obat, 

dianjurkan untuk menanyakan pada tenaga kesehatan (Depkes, 2007).  

Nyeri dapat menjadi suatu masalah jika rasa nyeri tersebut tidak segera di obati, 

sehingga penyakit menjadi berkepanjangan dan dapat merugikan penderita. Oleh karena 

itu, berbagai upaya telah dilakukan manusia untuk meringankan rasa nyeri tersebut supaya 

dapat berkurang bahkan sampai hari ini pengaruh nyeri atau rasa sakit ini adalah penyebab 

utama pasien menemui dokter untuk pengobatan (Ekasari, 1998). Analgetika atau yang 

sering disebut dengan obat penghalang rasa nyeri merupakan bagian zat-zat yang dapat 

mengurangi atau menghalangi rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran (Tjay dan 

Rahardja, 2007). 

Upaya masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri sering disebut dengan istilah 

swamedikasi. Hal tersebut biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan yang 

muncul pada penyakit ringan yang banyak dialami oleh masyarakat, seperti demam, 

pusing, batuk, influenza, sakit maag, cacingan, diare, penyakit kulit dan penyakit lain-lain. 

Pada pelaksanaan swamedikasi justru dapat menimbulkan sumber terjadinya kesalahan 

pengobatan (medication error) karena adanya keterbatasan pengetahuan oleh masyarakat 

akan obat dan penggunannya (Depkes, 2006).  

Persepsi seseorang tentang sakit sangat menentukan kapan dan bagaimana seseorang 

tersebut mengambil tindakan pengobatan sendiri. Tersedianya akan obat yang dijual bebas 

dapat memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan dan mengkonsumsi obat tersebut 

dengan mudah. Sedangkan ketersediaan informasi mengenai obat dapat menentukan 

pemilihan dan penggunaan obat tersebut. Menurut Notoatmodjo (2007), Faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat penggunaan obat terdiri dari 6 hal, yaitu: Tingkat pendidikan, 

pengalaman, bertambahnya umur, keyakinan, informasi, dan juga penghasilan. Sedangkan 
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pengetahuan itu sangat berkaitan sekali dengan penggunaan obat dan itu sangat 

mempengaruhi. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh lestari dikalangan mahasiswa 

yaitu 76% tidak rasional (Lestari. 2014). Sedangkan gambaran rata-rata tingkat pendidikan 

penduduk Kabupaten Demak adalah lulus SMA. Sedangkan gambaran lain adalah 6 dari 

10 masyarakat menggunakan swamedikasi, sendangkan sisanya yaitu 4 tidak diobati. 

Diantara obat- obatan yang dipilih kebanyakan mengandung lebih dari satu zat aktif untuk 

meringankan gejala nyeri sedangkan gejala tersebut belum tentu dialami oleh tiap 

responden.  Melihat gambaran tingkat pendidikan dan besarnya swamedikasi ini maka 

perlu dilakukan penelitian mengenai hubungan tingkat pengetahuan dengan ketepatan 

penggunaan obat analgetik pada swamedikasi di masyarakat Kecamatan Demak. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan rancangan metode corelational dan 

menggunakan desain penelitian cross sectional. Penggunaan pendekatan cross-sectional 

pada penelitian ini karena tidak adanya intervensi apapun dan pengumpulan data dilakukan 

sekali waktu. 

 

2. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

a. Variabel Penelitian 

1) Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan tentang obat 

analgesik di masyarakat Kabupaten Demak 

2) Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penggunaan obat analgetik pada 

swamedikasi di masyarakat Kabupaten Demak. 

b. Definisi Operasional 

1) Tingkat pengetahuan yang dimaksud pada penelitian ini adalah kemampuan 

masyarakat dalam mengetahui tentang obat analgesik pada swamedikasi pada 

masyarakat meliputi gejala dan tanda, pemilihan obat, pemakaian, 

penyimpanan, dan pemusnahan obat Alat ukur yang digunakan adalah kuisioner 

dan  skala pengukuran data yang digunakan adalah skala ordinal.  
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2) Penggunaan obat adalah adalah praktek pemilihan obat anti nyeri yang 

dilakukan di masyarakat  akan kerasionalan dalam memilih obat untuk 

menanggulangi rasa nyeri.Dalam hal ini meliputi 4 hal yaitu tepat golongan, 

tepat obat, tepat dosis dan tepat saat pemberian. Disebut rasional jika tepat 

dalam keempat aspek tersebut. Alat ukur yang digunakan adalah kuisioner dan  

skala pengukuran data yang digunakan adalah skala nominal. 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Demak, nantinya 

akan diambil 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Demak Kota, Kecamatan Wonosalam, 

dan Kecamatan Bonang. Terutama pada masyarakat yang pernah menggunakan 

obat analgetik untuk penyembuhan secara swamedikasi. 

b. Sampel 

Teknik Sampling yang digunakan dalam pengambilan sampe di masyarakat 

Kabupaten Demak adalah Cluster Random Sample. Jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus yang biasanya dipakai 

yaitu proporsi binomunal (binomunal proportions). Tingkat kepercayaan yang 

diambil yaitu (0,05) atau 95%  dan diperoleh jumlah sampel sebanyak  147 

responden 

 

4. Alat Penelitian 

Alat penelitian yang akan digunakan adalah dalam bentuk kuesioner. Kuesioner 

adalah teknik yang digunakan dengan cara memberi pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk di jawab oleh responden. Kuesioner termasuk alat pengambilan data 

primer, kuesioner tersebut terdiri dari beberapa pertanyaan meliputi 3 hal yaitu: form 

data demografi responden, form pengetahuan responden mengenai obat anti nyeri,form 

ketepatan pemilihan tindakan,dan formpenggunaanobat anti nyeri 

 

5. Analisis Data 

Hasil penelitian dianalisis secara diskriptif. Dalam analisis diskriptif, data dari 
hasil penelitian yang merupakan jawaban responden terhadap pertanyaan di kuisioner 
dianalisis secara diskriptif (gambaran nyata) yang digunakan untuk mengetahui 
besarnya presentase keberadaan yang di dalam populasi. 
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a. Analisis Demografi Responden 

Kuesioner bagian pertama mengenai data diri responden yang meliputi 

pendidikan terakhir, pekerjaan, usia dan jenis kelamin. Pada bagian ini dilakukan 

analisis secara diskriptif. 

b. Analisis tingkat pengetahuan dan penggunaan obat analgetik 

Kuesioner bagian ke dua berjumlah 20 merupakan pertanyaan mengenai 

pengetahuan tentang obat anti nyeri yang berupa pernyataan benar atau salah. 

Jawaban yang benar bernilai 1 sedangkan jawaban yang salah bernilai 0. Jika 

responden memilihn opsi tidak tahu maka jawaban dianggap salah. Kategori 

penilaian dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut: 
Tabel 1. Kategori penilaian rasionalitas pengetahuan  

 
Prosentase Kategori  

< 56% 
56% - 75% 
76% - 100% 

Kurang 
Cukup 
Baik  

         (Nursalam, 2003). 

c. Kuesioner bagian ketiga merupakan penggunaan pemilihan obat anti nyeri. 

Responden dikatakan rasional dalam memilih obat jika tepat dalam 4 hal yaitu tepat 

golongan, tepat obat, tepat dosis dan tepat waktu. Responden yang rasional jika 

tepat dalam memilih obat, makaakan diberi nilai 1 sedangkan yang tidak rasional 

diberi nilai 0. Jika responden tidak mengisi pertanyaan yang diberikan dianggap 

tidak rasional atau nilai 0. 

d. Analisis hubungan antara tingkat pengetahuan dengan penggunaan obat analgetik 

pada swamedikasi yaitu menggunakan uji chi square. Pengujian analisis dilakukan 

menggunakan program SPSS for window release 16.00. Apabila didapatkan nilai p < 

0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya terdapat hubungan yang signifikan 

antara dua variabel (Sugiyono, 2010). Seperti pada penelitian yang sudah pernah ada 

yaitu tentang tingkat pengetahuan dengan perilaku swamedikasi terdapat hungan 

yang positif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Tingkat Pengetahuan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, sebelum data dimasukan 

terlebih dahulu diseleksi berdasarkan criteria inklusi, sehingga diperoleh data dari 246 

menjadi 147 responden. Hasil tingkat pengetahuan responden tentang obat analgesik dapat 
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dilihat pada tabel 2. Dari hasil penelitian terhadap 246 responden diperoleh nilai rata-rata 

tingkat pengetahuan sebesar 12,58 + 2,00 yang masuk kategori pengetahuan cukup. 
Tabel 2. Distribusi Tingkat Pengetahuan Tentang Obat Analgesik 

Aspek 
Pernyataan Rata-rata nilai SD Jumlah % 

 Nomer Sumber 
Pernyataan 

Tanda dan gejala 2,64 0,82 388 66.0% 1 – 4
Pemilihan obat 2,22 0,98 327 55.6% 5 – 8 

Pemakaian 2,26 0,86 332 56.5% 9 – 12 
Monitoring 1,70 0,46 250 85.0% 13 – 14 

Penyimpanan 2,24 0,63 330 74.8% 15 – 17 
Pemusnahan 2,10 0,72 308 69.8% 18 – 20 

 

Dari hasil jawaban responden yang diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Demak 

sudah mempunyai nilai rata-rata tingkat pengetahuan yang cukup baik tentang obat 

analgesik yaitu 67,69.  

2. Penggunaan Obat Analgetik Pada Swamedikasi 

Berdasarkan hasil penelitian tentang rasionalitas swamedikasi obat analgesic pada 

147 responden dapat dilihat pada 3. 
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Penggunaan Obat Analgetik pada Swamedikasi 

Rasionalitas Swamedikasi Frekuensi Presentase (%) 
Tidak rasional 
Rasional 

46 
101 

31 
69 

Jumlah  147 100 
 

Dari tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden  dalam melakukan 

swamedikasi obat analgesik adalah tidak rasional yaitu sebanyak 101 responden (69%) 

rasional dan 46 responden (31%) tidak rasional. 
Tabel 4. Distribusi Rasionalitas Swamedikasi 

No Kuesioner Pernyataan Kuesioner Jumlah  % 
1 
 

Sakit nyeri yang  terakhir dialami 
1) Sakit gigi 
2) Sakit sendi 
3) Sakit kepala 
4) Nyeri haid 
5) Keseleo 
6) Nyeri otot 
7) Nyeri lain 

Jumlah  

26 
6 

44 
20 
22 
10 
19 
147 

 
17.6 

4 
30 

13.6 
15 
6,8 
13 

100.0 
2 Obat yang dipilih 

1) Golongan analgesik 
Asam mefenamat 
Antalgin 
Parasetamol 

Jumlah 

59 
6 

74 
147 

24% 
2% 
30% 
100% 

3 Lama obat digunakan 
1) Sampai hilang nyeri 
2) > 1 minggu 
3) 3-7 hari 
4) < 3 hari 

Jumlah  

 
50 
13 
14 
70 
147 

 
34% 
8% 
9% 
49% 

100% 
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3. Hubungan Antara Pengetahuan dengan Penggunaan Obat Analgetik pada 

Swamedikasi 

Hasil analisis uji Chi Square hubungan pengetahuan dengan penggunaan obat 

analgesik pada swamedikasi ditampikan pada tabel 5 sebagai berikut. 
Tabel 5. Hubungan Pengetahuan dengan Penggunaan Obat 

Pengetahuan 
ketepatan obat analgesik Total Tidak rasional Rasional 

Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 
Kurang 24 83 5 17 29 100 
Cukup 22 22 78 78 100 100 
Baik 0 0 18 100 100 100 
Total 46 31 101 69 147 100 

χ2 
p-value 

Keputusan 
r 

r2 

= 47,941 
= 0,000 
= H0 ditolak 
= 0,538 
= 0,289 

 

Hasil uji Chi Square diperoleh nilai χ2hitung sebesar 47,941 dengan taraf 

signifikansi (p-value) 0,000. Karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05 (0,000 <0,05) maka 

keputusan uji adalah H0 ditolak, sehingga hasil yang diperoleh ada hubungan antara 

pengetahuan dengan penggunaan dan ketepatan obat analgetik pada swamedikasi penyakit 

nyeri di Masyarakat Kabupaten Demak. Selanjutnya berdasarkan tabulasi silang hubungan 

pengetahuan dengan penggunaan dan ketepatan obat menunjukkan bahwa responden yang 

memiliki pengetahuan baik cenderung melakukan penggunaan obat analgesik lebih 

rasional dibandingkan responden yang berpengetahuan kurang, sehingga hasilnya jika 

semakin baik tingkat pengetahuan responden tentang obat analgesik, maka penggunaan 

dan ketepatan obat analgesikyang digunakan semakin rasional. 

Nilai koefisien determinasi penelitian (r2) adalah 0,289 artinya kontribusi 

pengetahuan terhadap penggunaan obat analgesik adalah 28,9%, sedangkan sisanya 67,3% 

dipengaruhi oleh faktor lain misalnya tingkat pendidikan, pengalaman, umur, keyakinan, 

informasi, dan penghasilan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini maka kesimpulan yang 

diperoleh sebagai berikut: 

1. Nilai rata-rata tingkat pengetahuan  tentang obat analgetik pada swamedikasi penyakit 

nyeri di Masyarakat Kabupaten Demak sebesar 6,58+1,00yang masuk kategori cukup.  
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2. Ketepatan penggunaan obat analgetik secara swamedikasi di Masyarakat Kabupaten 

Demak menunjukkan rasional sebanyak 46% dan tidak rasional sebanyak 54%.  

3. Nilai kontribusi tingkat pengetahuan terhadap penggunaan obat analgesik adalah 

28,9%. 

4. Ada hubungan antara pengetahuan dengan penggunaan dan ketepatan obat analgetik 

pada swamedikasi penyakit nyeri di Masyarakat Kabupaten Demak (p-value = 0,000). 

 

SARAN 

 Untuk penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya berbatas pada pengetahuan 

dan penggunaan analgesik pada swamedikasi penyakit nyeri saja, namun dapat 

ditingkatkan pada penggunaan obat-obat jenis lainnya. Selain itu peneliti juga perlu untuk 

mempertimbangkan factor-faktor lain selain pengetahuan, misalnya faktor ekonomi, sosal 

budaya, dan ketersediaan obat. Sehingga diharapkan adanya hasil penelitian yang lebih 

baik 
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