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RINGKASAN 
 
 

Dalam mengupayakan kesehatan, tentunya muncul berbagai macam 
perilaku dan usaha apabila masyarakat merasakan sakit. Salah satu upaya 
masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri disebut swamedikasi. 
Swamedikasi adalah pemilihan dan penggunaan obat-obatan oleh individu, 
termasuk obat herbal dan obat tradisional untuk mengobati penyakit dan 
gejala yang dapat dikenali sendiri (WHO, 1998). Menurut Green, perilaku 
manusia dari tingkat kesehatan terbentuk dari tiga faktor, yaitu faktor  
predisposisi, faktor pendukung, dan faktor penguat. Pengetahuan 
merupakan salah satu alasan masyarakat untuk berperilaku yang tergolong 
dalam faktor predisposisi (Notoatmodjo, 2010). Dalam penelitian ini akan 
ditinjau adalah obat Anti-inflamasi Non Steroid (AINS). AINS merupakan 
obat yang banyak digunakan oleh masyarakat, baik dengan resep dokter 
maupun swamedikasi. Padahal resiko efek samping amat tinggi. Untuk 
itulah dilakukan penelitian pada etnis Madura yang berada di Surabaya. 

Penelitian ini dilakukan secara analitis, dengan memberikan 
kuesioner terhadap 100 responden secara purposive sampling. Kriteria 
responden yakni berusia 18-59 tahun yang melakukan swamedikasi obat 
AINS selama 3 bulan terakhir dan bersedia menjadi responden. Sebelum 
digunakan untuk instrumen penelitian, terhadap kuesioner dilakukan uji 
validitas dan reliabilitas dengan melakukan studi pendahuluan. Data yang 
diambil dalam penelitian ini meliputi data demografi, perilaku dan 
pengetahuan responden dengan menganalisis menggunakan Microsoft Excel 
2010 dan SPSS versi 18. 

Dari hasil penelitian, diperoleh penilaian bahwa 52% responden 
mempunyai pengetahuan cukup baik terkait swamedikasi dan AINS. 
Sedangkan pada penilaian perilaku diperoleh 91% mempunyai perilaku 
yang tepat terkait pemilihan dan penggunaan AINS. Namun, setelah 
dianalisis lebih lanjut, responden dengan pengetahuan yang kurang baik 
tidak selalu mempunyai perilaku yang tidak tepat., sehingga dimungkinkan 
ada faktor lain yang mempengaruhi perilaku selain dari faktor pengetahuan. 
Hal ini juga didukung dengan hasil nilai R Square bahwa pengetahuan 
memberikan pengaruh sebesar 8.60% terhadap perilaku, dengan persamaan 
regresi Y= 5.852 + 0.136 X. Tingkat signifikansi yang diperoleh adalah 
0.003. Dapat diartikan bahwa ada pengaruh pengetahuan AINS oral 
terhadap perilaku swamedikasi pada etnis Madura di Surabaya. 
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