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ABSTRACT 

THE EFFECT OF BRAINSTORMING ON THE LEVEL OF 

KNOWLEDGE AND RATIONALITY OF DRUG USE 

By: Aldini Yunita Mia Diantami 

Background: The implementation of self-medication may be a source of 

medication error due to the limited knowledge of the community about the drug 

and its use. Based on the preliminary study, the majority of people in the Working 

Area of Puskesmas Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, was used 

the self-medication inaccurately. This study was purposed to analyze the effect of 

brainstorming on the level of knowledge and rationality of drug use. Method: 

This study was used in experimental design with a Quasy-experimental approach 

and purposive sampling technique. This research has three variables, 

Brainstroming as independent variable then, knowledge and rationality of drug 

use as dependent variable. 30 respondents who aged 20-40 years, able to write and 

read, cooperative and Junior High School graduates were participated in this 

study. Respondents divided into two groups, there are control group and 

experimental group. Experimental group used brainstorming about effective self-

medication, while at control group used a simple lecture. This research was 

conducted in the working area of Puskesmas Soso, Kecamatan Gandusari, 

Kabupaten Blitar. The data were collected using questionnaires and analyzed 

using Wilcoxon-Mann Whitney test with p-value <0,05. Result: The statistical 

analysis using Wilcoxon test showed result of knowledge variable are p=0.000 in 

the experimental group and p=0.016 in control group. The result for rationality of 

drug use are p=0.002 in experimental group and p=0.016 in control group. The 

Mann-Whitney test showed difference between the control and experimental 

group. The results for knowledge variable is p=0.016 and p=0.136 for rationality 

variable. Discussion: This study showed that there was an effect of brainstorming 

on the level of knowledge and rationality of drug use. The comparison between 

treatment and control group showed the difference in the knowledge variable, but 

not in the rationality of drug use variable. Further research can find out and 

describe the implementation after self-medication which does not give an effect. 

Keywords: brainstorming, self-medication, knowledge, rationality 
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BAB 1 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Swamedikasi merupakan upaya pengobatan yang dilakukan sendiri (Depkes 

2007). Pelaksanaan swamedikasi dapat menjadi sumber terjadinya kesalahan 

pengobatan (medication error) karena keterbatasan pengetahuan masyarakat akan 

obat dan penggunaannya (Depkes 2007). Swamedikasi yang tidak tepat 

diantaranya salah mengenali gejala yang muncul, salah memilih obat, salah cara 

penggunaan, salah dosis, dan keterlambatan dalam mencari nasihat/saran tenaga 

kesehatan bila keluhan berlanjut. Potensi resiko melakukan swamedikasi adalah 

efek samping yang jarang muncul namun parah, interaksi obat yang berbahaya, 

dosis tidak tepat, dan pilihan terapi yang salah (Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Republik Indonesia 2014). Berdasarkan studi pendahuluan, mayoritas 

masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Desa Soso Kecamatan Gandusari 

Kabupaten Blitar menggunakan obat swamedikasi, namun dalam pelaksanaannya 

ditemukan masalah bahwa penggunaan obat swamedikasi belum sesuai dengan 

ketepatan seperti yang ditetapkan Departemen kesehatan Republik Indonesia 

tahun 2008 dalam pelaksanaannya sedapat mungkin harus memenuhi kriteria 

penggunaan obat yang rasional antara lain ketepatan pemilihan obat, ketepatan 

dosis, tidak ada efek samping, tidak adanya kontraindikasi, tidak adanya interaksi 

obat dan tidak adanya polifarmasi. Masalah tersebut disebabkan karena kurang 

pengetahuan atau minim informasi dan pendidikan kesehatan. Selain itu, jarak 

antara Puskesmas jauh sehingga warga lebih memilih swamedikasi obat warung 

yang pemakaiaannya tidak sesuai aturan pakai.  
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Amerika Serikat (AS) mencatat 75% masalah kesehatan diobati dengan obat 

non resep. Hasil penelitian Hong et. al tahun 2005 menunjukkan bahwa 82% 

wanita dan 71% pria di Amerika Serikat telah menggunakan obat sendiri dalam 6 

bulan sebelumnya. Tahun 2008, penjualan eceran untuk swamedikasi obat 

mendekati US $ 17 miliar, meningkat menjadi US $ 26,5 miliar di 2014. Sekitar 

16.500 kematian dan 103.000 rawat inap karena pengobatan sendiri dengan obat-

obatan anti-inflamasi non steroid (NSAIDS) dilaporkan Setiap tahun di Amerika 

Serikat. Studi sebelumnya dari wilayah Timur Tengah menunjukkan prevalensi 

yang tinggi mengenai Pengobatan sendiri oleh mahasiswa, Mulai dari 98%. di 

sebuah studi dari Palestina sampai 55% dalam sebuah studi dari Mesir. 

Penggunaan obat sendiri tertinggi di Eropa ditemukan di Inggris dan Jerman, 

sementara Kroasia dan Yunani sama peringkatnya (Al-ameri, et al. 2016). 

Indonesia dalam perilaku pengobatan sendiri sudah memiliki nilai yang cukup 

besar. Salah satu ciri adanya swamedikasi adalah dengan perilaku rumah tangga 

yang menyimpan obat untuk pengobatan sendiri. Sejumlah 103.860 atau 35,2 

persen dari 294.959 Rumah tangga di Indonesia menyimpan obat swamedikasi. 

Sejumlah 35,2% rumah tangga menyimpan obat, proporsi rumah tangga yang 

menyimpan obat keras 35,7% dan antibiotika 27,8%. Terdapat obat keras dan 

antibiotika untuk swamedikasi menunjukkan penggunaan obat yang tidak 

rasional. Terdapat 81,9% rumah tangga menyimpan obat keras dan 86,1% rumah 

tangga menyimpan antibiotika yang diperoleh tanpa  resep. Secara nasional 

menunjukkan apotek dan toko obat warung merupakan sumber utama 

mendapatkan obat dengan proporsi 41,1% dan 37,2%. Proporsi tertinggi di 

pedesaan 31,5% (Kementerian Kesehatan RI 2013). Swamedikasi adalah praktik 
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yang cukup meluas didunia, terutama dimasyarakat yang kekurangan ekonomi 

(Eticha dan Mesfin 2014). Masyarakat memilih swamedikasi karena menghemat 

waktu yang dihabiskan untuk menunggu dokter, dan bahkan menyelamatkan 

nyawa dalam kondisi akut dan mungkin berkontribusi untuk menurunkan biaya 

perawatan kesehatan (Eticha dan Mesfin 2014). 

Berdasarkan studi pendahuluan wawancara awal  melalui 10 responden di 

Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Perilaku swamedikasi telah 

banyak dilakukan oleh masyarakat setempat, swamedikasi kebanyakan dilakukan 

untuk mengatasi keluhan pusing, nyeri, demam, batuk. Sejumlah 7 dari 10 

responden mengatakan ketergantungannya pada obat warung untuk swamedikasi. 

Terdapat 6 dari 10 responden mengatakan saat timbul rasa pusing menggunakan 

obat-obatan dagangan bebas serta puyer pereda sakit kepala dengan tidak 

terkontrol (tidak sesuai dosis yang tertera dikemasan) responden mengatakan bila 

tidak bereaksi maka akan minum satu lagi puyernya untuk mengatasi pusing. Saat 

timbul nyeri otot 4 dari 10 responden membeli jamu nyeri untuk penatalaksanaan. 

Studi pendahuluan menunjukkan bahwa health promotion dari pihak puskesmas 

setempat masih kurang mengenai swamedikasi obat yang tepat, banyak yang 

belum mengetahui swamedikasi obat secara tepat. Informasi penggunaan obat 

untuk swamedikasi didapatkan melalui iklan televisi, tetangga dan keluarga.  

Perilaku mencari pengobatan tersebut bermula dari menyadari adanya 

informasi kemudian terdapat ketertarikan terhadap hal tersebut, selanjutnya akan 

berlanjut hingga tahapan adoption yaitu seorang yang melakukan suatu perilaku 

atas pengetahuan, kesadaran, dan sikap terhadap stimulus. Pengetahuan sangat 

penting dalam pembentukan perilaku seseorang  (Notoatmodjo 2010). Green 
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(1980) menyatakan bahwa perilaku kesehatan dapat dipengaruhi oleh 

pengetahuan, sikap, keyakinan, nilai-nilai (predisposing factor); fasilitas 

kesehatan, sarana kesehatan, sumber daya (enabling factor); dan tokoh 

masyarakat, pelayanan petugas kesehatan, teman, keluarga (reinforcing factor) 

(Nursalam 2016). Menurut penelitian Pratiwi (2013) mengenai pengaruh 

pengetahuan terhadap perilaku swamedikasi obat anti-inflamasi nonsteroid oral 

pada etnis Tionghoa di Surabaya, swamedikasi dapat menimbulkan resiko yang 

potensial berupa efek samping yang amat tinggi apabila tidak diimbangi dengan 

pengetahuan yang cukup tentang terapi obat (Pratiwi 2013). 

Berdasarkan studi pendahuluan diatas, pengetahuan merupakan determinan 

penting dalam ketepatan penggunaan dan pengambilan keputusan untuk 

pembelian obat untuk swamedikasi. Peningkatan pengetahuan mengenai 

swamedikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pendidikan 

kesehatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Buanasari (2016) memberikan 

hasil dengan pemberian pendidikan kesehatan metode brainstorming dapat 

meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu usia dewasa muda dalam pemberian 

ASI eksklusif,  tetapi penelitian mnegenai pengaruh metode brainstorming 

terhadap tingkat pengetahuan dan rasionalitas penggunaan obat swamedikasi 

belum dapat dijelaskan. Metode brainstorming belum menjadi pilihan untuk 

penyuluhan ketepatan pemilihan dan penggunaan obat swamedikasi pihak 

Puskesmas wilayah kerja Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, 

karena pihak Puskesmas masih jarang melaksanakan health promotion terlebih 

mengenai penyuluhan ketepatan pemilihan dan penggunaan obat dalam 

swamedikasi. Puskesmas kadang melakukan penyuluhan dengan metode ceramah 
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yang memungkinkan pemberian pendidikan kesehatan dengan jumlah peserta 

yang lebih besar dan waktu yang relatif singkat, tetapi kurang menitikberatkan 

pada pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. 

Perawat berperan sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang salah satu 

perannya sebagai pendidik dan penyuluh kesehatan (Effendi dan Makhfudli 

2013). Berdasarkan peran tersebut, perawat kesehatan masyarakat diharapkan 

dapat mendukung individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam mencapai 

tujuan perubahan perilaku untuk hidup sehat (Effendi dan Makhfudli 2013). 

Pendidikan kesehatan dengan metode brainstorming akan mempengaruhi ketiga 

faktor pembentuk perilaku, yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor 

pendorong, tetapi lebih memberikan pengaruh pada faktor predisposisi yaitu 

pengetahuan dan sikap. Metode brainstorming memungkinkan pemecahan 

masalah berdasarkan ide-ide yang disampaikan oleh peserta dan terjadi diskusi 

dan pertukaran pendapat sehingga pengetahuan peserta bertambah dan peserta 

tidak merasa digurui dan diberi penjelasan saja. Berdasarkan mekanisme 

pendidikan kesehatan sebagai intervensi diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan masyarakat mengenai ketepatan swamedikasi. Berdasarkan 

uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

pendidikan kesehatan metode brainstorming terhadap tingkat pengetahuan dan 

rasionalitas penggunaan obat swamedikasi di wilayah kerja Puskesmas pembantu 

Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah pemberian pendidikan kesehatan metode brainstorming 

berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan dan rasionalitas penggunaan obat 
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swamedikasi di wilayah kerja Puskesmas pembantu Desa Soso Kecamatan 

Gandusari Kabupaten Blitar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Menjelaskan adanya pengaruh metode brainstorming terhadap tingkat 

pengetahuan dan rasionalitas penggunaan obat swamedikasi di wilayah kerja 

Puskesmas pembantu Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar? 

1.3.1 Tujuan khusus 

1. Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan metode brainstorming terhadap

tingkat pengetahuan penggunaan obat swamedikasi di wilayah kerja Puskesmas

pembantu Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

2. Menganalisis pengaruh metode brainstorming terhadap tingkat rasionalitas

penggunaan obat swamedikasi di wilayah kerja Puskesmas pembantu Desa

Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian dapat memberikan wacana ilmiah dalam pengembangan 

Ilmu Keperawatan Komunitas tentang upaya kesehatan promotif, preventif, serta 

pentingnya penggunaan metode pendidikan kesehatan secara tepat dan sesuai. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk beberapa pihak, 

diantaranya adalah bagi: 
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1. Bagi perawat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perawat mengenai

pentingnya pendidikan kesehatan terhadap perubahan perilaku dan dapat 

digunakan perawat sebagai alternatif metode pendidikan kesehatan promotif dan 

preventif untuk memberi peningkatan pengetahuan dan rasionalitas mengenai 

penggunaan obat swamedikasi. 

2. Bagi Puskesmas

Metode edukasi dengan brainstorming dalam penelitian ini diharapkan dapat

menjadi masukan dan pertimbangan bagi pengelola sarana kesehatan, khususnya 

puskesmas dalam rangka pemberian edukasi kesehatan, dengan demikian praktik 

penggunaan obat yang rasional dapat tercapai, khususnya dalam hal swamedikasi. 

3. Bagi responden

(1) Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu tentang

rasionalitas penggunaan obat dalam swamedikasi sehingga dapat

meningkatkan kualitas hidup.

(2) Hasil penelitian ini diharapakan dapat meningkatkan kerasionalan

penggunaan obat oleh masyarakat wilayah kerja Puskesmas Pembantu

Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

(3) Responden mengetahui ketepatan dan rasionalitas penggunaan obat

swamedikasi dan waktu untuk pergi ke layanan kesehatan.
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BAB 2 

 TINJAUAN TEORI 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai konsep yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. Konsep yang akan diuraikan yaitu: (1) Konsep Swamedikasi; (2) 

Konsep Pengetahuan dan Sikap; (3) Konsep Brainstorming. 

2.1 Konsep Swamedikasi 

2.1.1 Definisi Swamedikasi 

Upaya masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri dikenal dengan istilah 

swamedikasi. Swamedikasi biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan-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 (Depkes 2007). 

Swamedikasi (self care) adalah pengobatan masalah kesehatan umum dengan 

obat-obatan yang dirancang khusus dan diberi label untuk digunakan tanpa 

pengawasan medis dan disetujui agar aman dan efektif untuk penggunaannya. 

Obat untuk pengobatan sendiri sering disebut ‘nonprescription’ atau OTC (over 

the counter) dan tersedia tanpa resep dokter melalui apotek. Beberapa negara, 

produk OTC juga tersedia di supermarket dan gerai lainnya (World Self 

Medication Industry n.d).  

2.1.2 Keuntungan Swamedikasi 

Salah satu keutungan swamedikasi adalah obat untuk gangguan-gangguan 

tersebut seringkali memang sudah tersedia di rumah. Bagi orang yang tinggal di 
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desa terpencil, dimana belum ada praktik dokter, swamedikasi akan menghemat 

banyak waktu dan biaya yang diperlukan untukpergi ke kota mengunjungi dokter 

(Tan dan Rahardja 2010).  

Menurut World Health Organization (2012) Swamedikasi memiliki 

beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut: 

1. Efikasi: sesuai dengan keluhan sakit

2. Reliabilitas dan aman, seseorang akan sering memilih produk obat

berdasarkan dari pengalaman sebelumnya yang telah terbukti cocok

menggunakannya

3. Produk akan aman jika digunakan sesuai dengan aturan pakai

4. Hemat biaya

5. Ketersediaan obat yang luas

6. Pilihan pengobatan yang baik

7. Pengobatan secara langsung dan cepat

8. Sebagai peran aktif dalam pelayanan kesehatannya sendiri

9. Mandiri dalam mencegah atau menghilangkan gejala penyakit yang

masih ringan

10. Dapat menambah pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan

2.1.3 Resiko Swamedikasi 

Menurut World Health Organization (2012), biasanya seseorang yang 

melakukan swamedikasi, tidak memiliki tingkat pengetahuan yang cukup 

mengetahui tentang terapi obat. Sehingga swamedikasi dapat menyebabkan: 
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1. Tidak tepat dalam diagnosa

2. Salah memilih terapi

3. Salah dalam mengenali resiko farmakologi yang khusus

4. Terjadi efek yang merugikan

5. Salah mengenal kontraindikasi, interaksi, peringatan dan pencegahan

6. Tidak tepat dalam rute pengobatan

7. Tidak mengenal bahan aktif yang sama dalam nama produk yang berbeda

8. Salah mengenal adanya interaksi obat

9. Proses swamedikasi yang salah

10. Dosis yang tidak tepat

11. Penggunaan obat yang terlalu lama

12. Resiko penyalahgunaan dan ketergantungan

13. Tidak dapat mengenal interaksi obat dan makanan

14. Salah dalam penyimpanan obat

Pengobatan sendiri membawa beberapa risiko, yaitu gejala tersamarkan 

dan tidak dikenali sebagai penyakit serius, selain penggunaan obat yang kurang 

tepat (Tan dan Rahardja 2010). 

1. Tidak mengenali keseriusan gangguan.

Keluhan dapat dinilai keliru atau mungkin tidak dikenali sehingga pengobatan

sendiri tidak menunjukkan perbaikan. Gangguan-gangguan bisa menjadi lebih

parah sehingga terlambat pengobatannyadan dokter mungkin perlu

menggunakan obat-obat yang lebih keras.
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2. Penggunaan obat kurang tepat

Risiko lain adalah dapat terjadinya pemilihan obat yang keliru, terlampau

besar. Contoh-contoh terkenal adalah pada obat tetes hidung dan obat sembelit

(lakansia), yang bila digunakan terlampau lama dapat memperburuk keluhan.

Begitu pula apa yang mencakup ramuan jamu dan tumbuhan yang dikeringkan,

seringkali dianggap lebih baik dan leih aman. Ini adalah suatu kesalahpahaman

karena juga jamu-jamu seringkali mengandung zat aktif dengan efek keras

yang dapat menimbulkan efek samping berbahaya. Mengatasi risiko tersebut,

maka perlu sekali mengenali gangguan-gangguan tersebut. Selain itu dengan

sendirinya aturan pakai atau peringatan yang selalu diikutsertakan pada

kemasan, hendaknya ditaati dan dibaca dengan teliti.

2.2 Konsep Tentang Obat 

2.2.1 Definisi Obat 

Menurut Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 Obat adalah bahan atau 

paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi 

atau  menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan 

diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan 

kontrasepsi, untuk manusia. 

2.2.2 Penggolongan Obat 

Menurut Departemen Kesehatan Indonesia (2008), obat dapat dibagi 

menjadi 4 golongan yaitu: 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH METODE BRAINSTORMING... ALDINI YUNITA MIA DIANTAMI



12 

1. Obat Bebas

Gambar 2.1 Obat Bebas 

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa 

resep dokter. Pada kemasan dan etiket obat bebas, tanda khusus berupa lingkaran 

hijau (TC 396) dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh Paracetamol, aspirin. 

2. Obat Bebas Terbatas

Gambar 2.2 Obat Bebas Terbatas 

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi 

masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, namun penggunaannya 

harus memperhatikan informasi yang menyertai obat dalam kemasan. Pada 

kemasan dan etiket obat bebas terbatas terdapat tanda khusus berupa lingkaran 

biru (TC 308) dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh : Ibuprofen. 

Tanda peringatan selalu tercantum pada kemasan obat bebas terbatas, 

berupa empat persegi panjang berwarna hitam berukuran panjang 5 (lima) 

sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter dan memuat pemberitahuan warna putih 

sebagai berikut (Depkes 2007) : 
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Gambar 2.3 Tanda Peringatan nomor 1-6 untuk Obat Bebas Terbatas 

Contoh-contoh obat bebas terbatas yang disertai dengan masing-masing tanda 

peringatan tersebut, antara lain: 

(1) Tanda peringatan nomor 1 

Contoh obat : OBH Combi®, Decolsin® dan Saridon® 

(2) Tanda peringatan nomor 2 

Contoh obat : Betadine®, Obat kumur ®  

(3) Tanda peringatan nomor 3 

Contoh obat : Kalpanax®, Daktarin® dan Canesten® 

(4) Tanda peringatan nomor 5 

Contoh obat : Dulcolax® 

(5) Tanda peringatan nomor 6 

Contoh obat : Superhoid® 
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(6) Obat Keras dan Obat Psikotropika

Gambar 2.4 Obat Keras dan Obat Psikotropika 

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di  apotek dengan resep 

Dokter. Obat keras mempunyai tanda khusus berupa lingkaran bulat merah ( TC 

165) dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K ditengah yang  menyentuh

garis tepi. Contoh : Asam mefenamat. 

Obat psikotropik adalah obat bukan golongan narkotik yang berkhasiat 

mempengaruhi susunan syaraf pusat. Obat ini dapat menyebabkan perubahan khas 

pada aktivitas mental dan perilaku. Obat golongan ini hanya boleh dijual dengan 

resep dokter dan diberi tanda huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi 

berwarna hitam. Contoh : Diazepam, Phenobarbital 

3. Obat Narkotika

Gambar 2.5 Obat Narkotika 

Obat yang berasal dari turunan tanaman atau bahan kimia yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 

sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Obat ini 

hanya dapat diperoleh dengan resep dari dokter. Contoh: Morfin, Petidin 
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4. Obat Wajib Apotek

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 347/ MenKes/SK/VII/1990, 

guna mewujudkannya  ditetapkan tentang obat keras yang dapat diserahkan tanpa 

resep dokter oleh apoteker di apotek disebut sebagai obat wajib apotek. Obat 

Wajib Apotek (OWA) adalah obat keras (tanda lingkaran  hitam, dasar merah 

dengan huruf K besar) yang dapat dibeli di apotek tanpa resep dari dokter, tetapi 

harus diserahkan langsung oleh seorang apoteker kepada pasien disertai dengan 

informasi lengkap tentang penggunaan obat. Contoh : Na-diklofenak 

2.2.3 Obat untuk Swamedikasi 

Menurut Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina 

Kefarmasian dan alat kesehatan dalam Pedoman Obat Bebas dan Bebas Terbatas 

(Depkes 2007) serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

347/MenKes/SK/VII/1990 disebutkan bahwa golongan obat berikut ini dapat 

digunakan  dalam swamedikasi : 

1. Obat Bebas

2. Obat Bebas Terbatas

3. Obat Wajib Apotek

2.2.4 Kriteria Obat untuk Swamedikasi 

Obat-obat yang dapat digunakan didalam swamedikasi sering disebut 

sebagai obat-obatan over the counter (OTC) dan dapat diperoleh tanpa resep 

dokter (World Self Medication Industry n.d). Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 919/MENKES/PER/X/1993, kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa 

resep: 
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1. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada  wanita hamil, anak di

bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun.

2. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada

kelanjutan penyakit.

3. Penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus

dilakukan oleh tenaga kesehatan

4. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di

Indonesia

5. Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat

dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

2.2.5 Penyakit dan pilihan obat swamedikasi 

Pengobatan sendiri dibatasi untuk penyakit ringan seperti influenza, 

demam, nyeri, sakit maag, kecacingan, diare, biang jerawat, kadas/kurap, 

ketombe, kudis, kutil, luka bakar, luka iris serut (Depkes 2007). Berikut penyakit 

dan pilihan obat swamedikasi menurut Departemen Kesehatan (2007): 
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Tabel 2.1 Penyakit dan Obat Swamedikasi 
Penyakit Penatalaksanaan Obat Kontraindikasi Bentuk 

sediaan 

Aturan pemakaian Hal yang harus 

diperhatikan 

Demam  1. Istirahat yang cukup 

2. Minum air yang 

banyak 

3. Usahakan makan 

seperti biasa 

4. Periksa suhu tubuh 

setiap 4 jam 

5. Kompres dengan air 

hangat 

6. Hubungi dokter bila : 

1) Suhu sangat tinggi 

diatas 38° C tidak 

bisa turun dengan 

paracetamol 

2) Demam tidak 

berkurang setelah 2 

hari 

3) Demam disertai 

kaku leher 

4) Demam disertai 

gejala lain: ruam 

kulit, sakit 

tenggorokan 

berat, batuk 

dengan dahak 

1. Paracetamol/

asetaminofen 

1. Penderita 

gangguan fungsi 

hati 

2. Penderita yang 

alergi 

paracetamol 

3. Pecandu alkohol 

 

 

 

 

 

Tablet 100 mg 

Tablet 500 mg 

Sirup 120 mg  

1. Dewasa : 1 tablet 

(500 mg ) 3-4 kali 

sehari, setiap 4-6 

jam) 

 

2. Anak :  

1) 0-1 tahun : ½-

1 sendok teh 

sirup, 3-4 kali 

sehari (setiap 

4-6 jam) 

2) 1-5 tahun : 1-

1½ sendok 

teh sirup, 3-4 

kali sehari 

(setiap 4-6 

jam) 

3) 6-12 tahun : 

½-1 tablet 

(250-500 

mg), 3-4 kali 

sehari (setiap 

4-6 jam) 

1. Dosis harus tepat, 

tidak berlebihan, 

bila dosis 

berlebihan dapat 

menimbulkan 

gangguan fungsi 

hati dan ginjal 

2. Sebaiknya 

diminum setelah 

makan 

3. Hindari 

penggunaan 

campuran obat 

demam lain 

karena dapat 

menimbulkan 

overdosis 

4. Hindari 

penggunaan 

bersama dengan 

alkohol karena 

meningkatkan 

risiko gangguan 

fungsi hati 

5. Konsultasikan ke 
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Penyakit Penatalaksanaan Obat Kontraindikasi Bentuk 

sediaan 

Aturan pemakaian Hal yang harus 

diperhatikan 

berwarna hijau, 

sakit telinga, 

skait perut, 

diare, sakit bila 

BAK,bintik-

bintik merah 

pada kulit, 

kejang, pingsan. 

dokter atau 

Apoteker untuk 

penderita gagal 

ginjal. 

 

2. Asetolan/aspi

rin 

1. Penderita alergi 

termasuk asma 

2. Tukak lambung 

(maag) dan 

sering 

perdarahan di 

bawah kulit 

3. Penderita 

hemofilia dan 

trombositopeni 

 

Tablet 100 gram 

Tablet 500 gram 

 

1. Dewasa: 500 mg 

setiap 4 jam 

(maksimal selama 

4 hari)  

 

2. Anak:  

 

1) 2 – 3  tahun : 

½ - 1 ½ tablet 

100 mg, 

setiap 4 jam 

2) 4 – 5 tahun     

: 1 ½-2 tablet 

100 mg, 

setiap 4 jam  

3) 6 – 8   tahun   

: ½ - ¾ tablet 

500 mg, 

setiap 4 jam  

4) 9 – 11 tahun   

: ¾ - 1 tablet 

1. Aturan pemakaian 

harus tepat, 

diminum setelah 

makan atau 

bersama makanan 

untuk mencegah 

nyeri dan 

perdarahan 

lambung 

2. Konsultasikan ke 

dokter atau 

Apoteker bagi 

penderita 

gangguan fungsi 

ginjal atau hati, 

ibu hamil, ibu 

menyusui dan 

dehidrasi 

3. Jangan diminum 

bersama dengan 

minuman 
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Penyakit Penatalaksanaan Obat Kontraindikasi Bentuk 

sediaan 

Aturan pemakaian Hal yang harus 

diperhatikan 

500 mg, 

setiap 4 jam 

>11 tahun: 1 

tablet 500 mg, 

setiap 4 jam 

 

beralkohol karena 

dapat 

meningkatkan 

risiko perdarahan 

lambung 

4. Konsultasikan ke 

dokter atau 

Apoteker bagi 

penderita yang 

menggunakan 

obat 

hipoglikemik, 

metotreksat, 

urikosurik, 

heparin, kumarin, 

antikoagulan, 

kortikosteroid, 

fluprofen, 

penisilin dan 

vitamin C. 

5) Ibuprofen 1. Penderita tukak 

lambung dan 

duodenum 

(ulkus 

peptikum) aktif 

2. Penderita alergi 

Tablet 200 mg 

Tablet 400 mg 

 

1. Dewasa : 1 tablet 

200 mg, 2 – 4 kali 

sehari, diminum 

setelah makan 

1. Gunakan obat 

dengan dosis 

tepat. 

2. Hati-hati untuk 

penderita 

gangguan fungsi 
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Penyakit Penatalaksanaan Obat Kontraindikasi Bentuk 

sediaan 

Aturan pemakaian Hal yang harus 

diperhatikan 

terhadap 

asetosal dan 

ibuprofen 

3. Penderita polip 

hidung 

(pertumbuhan 

jaringan epitel 

berbentuk 

tonjolan pada 

hidung) 

4. Kehamilan tiga 

bulan terakhir 

 

 

2. Anak   : 

 

1) 1 – 2  tahun : ¼ 

tablet 200 mg, 3 – 

4 kali sehari  

2) 3 – 7 tahun : ½ 

tablet 500 mg, 3 – 

4 kali sehari 

3) 8 – 12 tahun : 1 

tablet 500 mg, 3 – 

4 kali sehari tidak 

boleh diberikan 

untuk anak yang 

beratnya kurang 

dari 7 kg. 

 

hati, ginjal, gagal 

jantung, asma dan 

bronkhospasmus 

atau konsultasikan 

ke dokter atau 

apoteker 

3. Hati-hati untuk 

penderita yang 

menggunakan 

obat hipoglisemi, 

metotreksat, 

urikosurik, 

kumarin, 

antikoagulan, 

kortiko-steroid, 

penisilin dan 

vitamin C atau 

minta petunjuk 

dokter. 

4. Jangan minum 

obat ini bersama 

dengan alcohol 

karena 

mingkatkan resiko 

perdarahan 

saluran cerna. 
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Penyakit Penatalaksanaan Obat Kontraindikasi Bentuk 

sediaan 

Aturan pemakaian Hal yang harus 

diperhatikan 

Nyeri 1. Kompres hangat pada 

nyeri otot 

2. Gunakan obat 

penghilang nyeri 

3. Bila nyeri berlanjut 

hubungi dokter. 

1. Ibuprofen 

2. Asetosal 

(Aspirin) 

3. Parasetamol 

 

   (1) Ibuprofen 

memiliki efek 

terapi antiradang 

lebih tinggi 

dibandingkan 

dengan efek anti 

demamnya. 

(2) Asetosal   dan  

Parasetamol  

efek terapi   

anti  demamnya  

lebih tinggi 

dibandingkan 

efek antinyeri 

dan anti 

radangnya. 

Maag 1. Membiasakan hidup 

sehat dan makan 

secara teratur 

2. Kambuhnya penyakit 

maag dapat 

dihindarkan dengan 

mengatur waktu 

makan 

3. Sebaiknya penderita 

makan sedikit demi 

1. Senyawa 

Aluminium 

hidroksida 

dan 

Magnesium 

hidroksida 

 Tablet 

kombinasi yang 

mengandung: 

1) Aluminium 

hidroksida 

250 mg  

2) Magnesium 

hidroksida 

250 mg 

3) Dimetilpolik

1. Dewasa : 1 – 2 

tablet, diminum 2 

jam setelah makan 

atau sebelum tidur, 

dan saat gejala 

timbul. 
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Penyakit Penatalaksanaan Obat Kontraindikasi Bentuk 

sediaan 

Aturan pemakaian Hal yang harus 

diperhatikan 

sedikit tetapi sering 

4. Minum obat sakit 

maag (antasida) 

5. Apabila setelah dua 

minggu obat tidak 

memberikan reaksi 

yang berarti, dokter 

akan memeriksa 

dengan bantuan 

peralatan khusus 

seperti USG, 

endoskopi. 

silosan 50 

mg 

 

  Tablet 

kombinasi yang 

mengandung: 

1) Magnesium 

trisilikat 250 

mg 

2) Aluminium 

hidroksida 

250 mg  

3) Simetikon 

50 mg 

1. Dewasa : 1-2 

tablet, 3-4 kali 

sehari (setiap 6-8 

jam) 

 

  Tablet kunyah 

mengandung: 

1) Aluminium 

hidroksida 

30 mg  

2) Magnesium 

hidroksida 

300 mg 

3) Simetikon 

30 mg 

 

1. Dewasa : 1-2 

tablet, 3-4 kali 

sehari (setiap 6-8 

jam) dan sebelum 

tidur 

 

  Larutan yang 1. Dewasa : 1 – 2  
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Penyakit Penatalaksanaan Obat Kontraindikasi Bentuk 

sediaan 

Aturan pemakaian Hal yang harus 

diperhatikan 

mengandung: 

1) Alumunium 

hidroksida 

30 mg 

2) Magneium 

hidroksida 

300 mg 

3) Simetikon 

30 mg 

sendok takar (5 

ml), 3 – 4 kali 

sehari (setiap 6 – 

8 jam) dan 

sebelum tidur 

 

  Tablet kunyah 

yang 

mengandung: 

1) Aluminium 

hidroksida 

200 mg 

2) Magnesium 

hidroksida 

200 mg 

1. Dewasa : 1 – 2 

tablet, 3 – 4 kali 

sehari (setiap 6 – 8 

jam) 

 

 

Kecacing

an 

Hal yang harus 

diperhatikan adalah 

menjaga kebersihan 

diri dengan memotong 

kuku, menggunakan 

sabun pada waktu 

mencuci tangan 

sebelum makan, setelah 

Pirantel pamoat 

 

1. Penderita 

gangguan 

fungsi hati 

2. Anak dibawah 

umur 2 tahun 

3. Ibu hamil 

1. Tablet 125 

mg 

2. Tablet 250 

mg 

1. Tablet 125 mg 

1) 1-5 tahun: 1 

tablet 

2) 5-9 tahun: 2 

tablet 

3) 10-15 tahun: 3 

tablet 

 

Aturan pakai harus 

dibaca dan dipatuhi 
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Penyakit Penatalaksanaan Obat Kontraindikasi Bentuk 

sediaan 

Aturan pemakaian Hal yang harus 

diperhatikan 

buang air besar dan 

pada waktu mandi. 

Menghindari makanan 

yang telah dihinggapi 

lalat dan cuci bersih 

bahan makanan untuk 

menghindari telur 

cacing yang mungkin 

ada serta biasakan 

memasak makanan dan 

minuman. 

Menggunakan karbol di 

tempat mandi, 

Menggunakan alas 

kaki untuk 

menghindari sentuhan 

langsung dengan tanah 

saat bekerja dihalaman, 

perkebunan pertanian, 

pertambangan. 

2. Tablet 250 mg

1) 1-5 tahun : ½

tablet

2) 9-10 tahun: 1

tablet

3) 10-15 tahun:

1½ tablet

4) Diatas 15 

tahun dan 

dewasa: 2 

tablet

Mebendazol 1. Anak balita dan

ibu hamil akan

mengakibatkan

pembentukan

sel yang tidak

normal

Tablet 100 mg 1. Untuk cacing

kremi, 1 tablet

sehari

2. Untuk cacing

cambuk, 1 tablet

setiap pagi dan 1

1. Konsultasikan ke

dokter atau

apoteker untuk

penderita diabet

dan ibu menyusui.

2. Penggunaan
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Penyakit Penatalaksanaan Obat Kontraindikasi Bentuk 

sediaan 

Aturan pemakaian Hal yang harus 

diperhatikan 

(teratogenik) tablet setiap 

malam selama 3 

hari berturut-turut. 

3. Untuk cacing

gelang, 1 tablet

setiap pagi dan 1

tablet setiap

malam selama 3

hari berturut-turut.

jangka panjang 

dengan dosis 

besar dapat 

menimbulkan 

penurunan sel 

darah putih 

(neutropenia) 

kembali normal 

bila obat 

dihentikan 

Piperazin 1. Penderita

epilepsi

2. Alergi terhadap

piperasin

3. Gangguan

fungsi hati atau

ginjal

1. Sirup

piperazin

sitrat 1 g/5

ml (kemasan

sirup 15 ml)

2. Sirup

piperazin

heksahidrat

1 g/5 ml

(kemasan

sirup 15 ml)

1. Askariasis (cacing

gelang)

Dosis tunggal:

1) Bayi: 2,5 ml

2) 21-2 tahun: 5

ml

3) 33-5 tahun: 10

ml

4) Diatas 6 tahun

dan dewasa:

15 ml 

diminum 2 

hari berturut-

turut 

2. Oksiurasis

Diminum

Aturan pakai harus 

dibaca dan dipatuhi 
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Penyakit Penatalaksanaan Obat Kontraindikasi Bentuk 

sediaan 

Aturan pemakaian Hal yang harus 

diperhatikan 

setelah 

makan, 

selama 4 hari 

berturut-turut 

5) Bayi: 1 kali

sehari 2,5 ml

6) 3-2 tahun: 2

kali sehari, 2-

5 ml 

7) 3-5 tahun: 2

kali sehari, 5

ml 

8) Diatas 6 tahun

dan dewasa: 3

kali sehari, 5 

ml 

Diare Hal yang dapat 

dilakukan: 

1. Minum banyak

cairan (air, sari buah,

sup bening). Hindari

alkohol, kopi/teh,

susu

2. Teruskan pemberian

air susu ibu pada

bayi, tetapi pada

1. Oralit

2. Jika tidak

tersedia oralit

dapat dibuat

larutan

sendiri: gula

40 g (1

sendok

makan)+

garam3,5 g (1

1. Oralit tidak

menghentikan

diare, tetapi

mengganti cairan

tubuh yang keluar

bersama tinja
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Penyakit Penatalaksanaan Obat Kontraindikasi Bentuk 

sediaan 

Aturan pemakaian Hal yang harus 

diperhatikan 

pemberian susu 

pengganti ASI 

encerkan sampai dua 

kali. Hindari 

makanan padat atau 

makanlah makanan 

yang tidak berasa 

(bubur, roti, pisang) 

selama 1 – 2 hari 

3. Minum cairan 

rehidrasi oral-

oralit/larutan gula 

garam 

4. Cucilah tangan 

dengan baik setiap 

habis buang air besar 

dan sebelum 

menyiapkan 

makanan. (Diare 

karena infeksi 

bakteri/virus bisa 

menular ). 

5. Tutuplah makanan 

untuk mencegah 

kontaminasi dari 

lalat, kecoa dan tikus. 

sendok the) 

dilarutkan 

dalam 1 liter 

( 5 gelas) air 

mendidih 

yang telah 

didinginkan. 
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Penyakit Penatalaksanaan Obat Kontraindikasi Bentuk 

sediaan 

Aturan pemakaian Hal yang harus 

diperhatikan 

Simpanlah secara 

terpisah makanan 

mentah dan yang 

matang, simpanlah 

sisa makanan di 

dalam kulkas 

6. Gunakan air bersih

untuk memasak air

minum harus direbus

terlebih dahulu.

Buang air besar pada

jamban jaga

kebersihan

lingkungan.

7. Bila diare berlanjut

lebih dari dua hari,

bila terjadi dehidrasi,

kotoran berdarah, 

atau terus-menerus 

kejang perut 

periksakan ke dokter 

(diare pada anak-

anak/bayi sebaiknya 

segera dibawa ke 

dokter) 

Penyakit Penatalaksanaan Obat Kontraindikasi Bentuk sediaan Aturan pemakaian Hal yang harus 
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Penyakit Penatalaksanaan Obat Kontraindikasi Bentuk 

sediaan 

Aturan pemakaian Hal yang harus 

diperhatikan 

diperhatikan 

Adsorben dan 

obat pembentuk 

massa: 

1. Norit/karbo

adsorben

2. Kombinasi

kaolin-pektin

dan

attapulgiat

1. Tablet norit

250 mg:

kombinasi

kaolin-

pektin dan

attapulgit

1. Dewasa 3-4 tablet

9750-1000 mg), 3

kali sehari (setiap

8 jam)

2. Obat bukan

sebagai pengganti

oralit

3. Penderita harus 

minum oralit

4. Tidak boleh 

diberikan pada 

anak dibawah 5 

tahun 

2. Kombinasi

kaolin-

pektin dan

attapulgiat

1. Dewasa dan anak

>12 tahun; 1

tablet setiap habis

buang air besar,

maksimal 12

tablet selama 24

jam

2. Anak-anak 6-12

tahun: 1 tablet

setiap habis

buang air besar,

maksimal 6 tablet

selama 24 jam.

Luka 

bakar 

1. Hal yang dapat 

dilakukan 

singkirkan 

1. Obat yang

mengandung

perak

1. Jangan

gunakan obat

ini kepada bayi

1. Krim

2. Salep

1. Oleskan 2-4 mm

krim/salep pada

permukaan luka

1. Setiap akan 

menggunakan 

krim/salep, 
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Penyakit Penatalaksanaan Obat Kontraindikasi Bentuk 

sediaan 

Aturan pemakaian Hal yang harus 

diperhatikan 

penyebab luka bakar 

2. Buka pakaian 

(kecuali bila 

pakaian melekat di 

tempat luka bakar ) 

dan benda-benda 

yang melekat erat 

seperti cincin, jam 

tangan dan ikat 

pinggang 

3. Segera celupkan 

dalam air dingin 

/letakkan luka 

bakar di bawah 

aliran air selama 

kurang lebih 15 

menit atau sampai 

luka berkurang, 

ulangi sesering 

mungkin, 

4. Jangan diolesi 

dengan segala 

macam salep/krem 

ataupun 

mentega/margarin 

5. Tidak perlu di balut

sulfadiazin premature 

2. Bayi yang baru

lahir

3. Ibu-ibu yang 

sedang hamil 

2. Untuk luka yang

sedikit luas, 

oleskan dengan 

sarung tangan 

3. Gunakan 2 kali

sehari

4. Tutup dengan

perban dan plester

permukaan luka 

harus bersih 

2. Untuk

melepaskan

perban akan lebih

mudah sambil

disiram air secara

perlahan-lahan

atau

membasuhnya

dengan larutan

antiseptic

3. Hanya untuk obat

luar
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Penyakit Penatalaksanaan Obat Kontraindikasi Bentuk 

sediaan 

Aturan pemakaian Hal yang harus 

diperhatikan 

6. Jangan pecahkan 

kulit yang melepuh 

7. Bila lepuhan pecah

sendiri, biarkan

kulit seperti semula

untuk mencegah 

infeksi, mungkin 

perlu balutan ringan 

8. Periksa dokter bila

terjadi infeksi 

bakteri (demam, 

peradangan, dan 

pembentukan 

nanah) 

9. Segera pergi ke unit

gawat darurat 

rumah sakit 

terdekat, bila terjadi 

hal- hal seperti 

dibawah ini: 

1) Luka bakar pada

muka, jari, sendi

atau alat kelamin

2) Luka bakar 

sedang yang 

luasnya lebih 
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Penyakit Penatalaksanaan Obat Kontraindikasi Bentuk 

sediaan 

Aturan pemakaian Hal yang harus 

diperhatikan 

besar dari telapak 

tangan penderita  

3) Semua jenis luka

bakar dalam

4) Renjatan/shock

(pucat, keringat

dingin, kulit 

lembab, napas 

dan nadi cepat, 

mengantuk, 

pingsan). 

5) Menghisap asap

6) Luka bakar

karena senyawa

kimia, aliran

listrik atau radiasi

Obat yang 

megandung 

oleum iecoris 

aselli (minyak 

ikan, levertraan) 

untuk 

penyembuhan 

luka bakar 

Jangan digunakan 

bila luka sudah 

terinfeksi 

Salep Dioleskan 2-3 kali 

sehari 

Hanya untuk obat 

luar 
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2.2.6 Penggunaan Obat yang Rasional 

Penggunaan obat yang rasional merujuk pada penggunaan obat yang benar, 

sesuai, dan tepat. WHO memperkirakan bahwa lebih dari setengah   jumlah obat 

yang ada diresepkan, diberikan, atau dijual secara tidak tepat. Penggunaan yang 

tidak tepat ini dapat berupa penggunaan berlebihan, penggunaan yang  kurang dari 

seharusnya, dan kesalahan dalam penggunaan obat resep ataupun tanpa resep. 

Masalah-masalah yang sering timbul sebagai  bentuk ketidakrasionalan 

penggunaan obat antara lain polifarmasi (penggunaan obat yang terlalu banyak), 

penggunaan yang berlebihan dari antibiotika dan injeksi, kegagalan  untuk  

meresepkan  obat  yang  sesuai  dengan  panduan  klinis,pengobatan sendiri yang 

tidak tepat ( World Health Organization 2010). 

Penggunaan obat di sarana pelayanan kesehatan umumnya belum rasional. 

Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu promosi penggunaan obat yang rasional 

dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi yang efektif dan terus menerus 

yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat melalui berbagai media. 

Sasaran dari pengobatan yang rasional ini adalah tercapainya penggunaan obat 

dalam jenis, bentuk sediaan, dosis, dan jumlah yang tepat, disertai informasi yang 

benar, lengkap, dan tidak menyesatkan (Kepmenkes RI Nomor 

189/Menkes/SK/III/2006). 

Berbagai kriteria telah ditetapkan untuk menentukan kerasionalan 

penggunaan suatu obat. Menurut WHO , penggunaan obat dikatakan rasional 

bila pasien menerima obat yang sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dengan 

dosis yang sesuai dengan kebutuhannya, untuk jangka waktu yang adekuat, dan 
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dengan biaya serendah mungkin bagi pasien dan komunitasnya (World Health 

Organization 2010). 

2.3 Konsep Pengetahuan 

2.3.1 Konsep Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari penginderaan seorang individu terhadap 

suatu obyek dan hanya akan terwujud apabila manusia tersebut adalah bagian dari 

obyek itu sendiri (Notoatmodjo 2010). Pengetahuan mencakup 6 tingkat yaitu 

(Notoatmodjo 2007): 

1. Tahu

Tahu diartikan sebagai kemampuan mengingat suatu materi yang telah

dipelajari sebelumnya.

2. Memahami

Memahami adalah mampu menjelaskan dengan benar obyek yang diketahui

dan dapat menginterpretasikan obyek tersebut dengan tepat.

3. Aplikasi

Aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari

pada kondisi nyata.

4. Analisis

Analisis merupakan kemampuan menjabarkan obyek kedalam komponen

yang lebih kecil.

5. Sintesis

Sintesis diartikan sebagai kemampuan menggabungkan bagian-bagian

menjadi bentuk yang baru.
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6. Evaluasi

Evaluasi adalah kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu

obyek.

Menurut Budiman & Riyanto (2014) faktor-faktor yang memengaruhi 

pengetahuan adalah sebagai berikut: 

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan

kemampuan diri di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.

Pendidikan memengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang,

semakin mudah bagi orang tersebut untuk menerima informasi. Dengan

pendidikan tinggi, seseorang akan proaktif untu mencari informasi, baik dari

orang lain maupun dari media massa. Pengetahuan erat kaitannya dengan

pendidikan, dimana diharapkan pada seseorang dengan pendidikan tinggi

pengetahuan yang dimilikipun luas.

2. Informasi dan media massa

Informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui. Informasi yang diperoleh baik

dari pendidikan formal maupun non formal dapat memberikan pengauh

jangka pendek (immediate impact) sehingga menghasilkan perubahan ata

peningkatan pengetahuan. Perkembangan teknologi menyediakan berbagai

macam media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat

mengenai informasi baru. Penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya,

media massa juga membawa pesan-pesan berisi sugesti yang dapat

mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru memberikan landasan

kognitif bagi terbentuknya pengetahuan baru.
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3. Sosial, budaya dan ekonomi 

Budaya merupakan kebiasaan yang dilakukan tanpa melalui penalaran apakah 

yang dilakukan tersebut baik atau buruk. Dengan demikian, seseorang akan 

bertambah pengetahuannya walaupun tidak dilakukan. Status social ekonomi 

seseorang juga menentukan adanya suatu fasilitas yang diperlukan untuk 

kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi akan mempengaruhi 

pengetahuan seseorang. 

4. Lingkungan 

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik 

lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap 

proses masuknya informasi kepada individu yang berada pada lingkungan 

tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak, 

yang direspon sebagai pengetahuan oleh individu. 

5. Pengalaman 

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk 

memperoleh kebenaran pengetahuan dengan mengulang kembali pengetahuan 

yang diperoleh dari pemecahan masalah yang dihadapi di masa lalu. 

Pengalaman yang dikembangkan memberikan pengetahuan, ketrampilan dan 

kemampuan mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari 

keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik. 

6. Usia 

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin 

bertambah usia, semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikir 
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sehingga pengetahuan yang diperoleh semakin membaik. Semakin tua usia 

seseorang, semakin bijaksana, semakin banyak informasi yang dijumpai dan 

semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga menambah pengetahuan. 

2.4 Konsep Brainstorming 

2.4.1 Pendidikan Kesehatan 

Pendidikan kesehatan adalah pembentukan kesempatan untuk belajar yang 

melibatkan berbagai bentuk komunikasi yang didesain untuk meningkatkan 

literasi kesehatan, termasuk meningkatkan pengetahuan, dan pembentukan life 

skill, yang kondusif terhadap individu dan kesehatan komunitas (World Health 

Organization 2012). Pendidikan kesehatan menurut Sharma (2017) adalah suatu 

upaya yang sistematis dan terencana yang dilakukan dengan serangkaian teknik 

untuk memengaruhi seseorang untuk membentuk perilaku kesehatan dengan 

sukarela. Pendidikan kesehatan dapat diberikan dalam berbagai level, seperti 

perorangan, kelompok kecil, kelompok besar, maupun masyarakat. 

Pendidikan kesehatan efektif diberikan kepada masyarakat yang 

membutuhkan solusi sebuah permasalah  kesehatan. Lawrence Green (1991) 

membagi pendidikan kesehatan menjadi dua tahap, tahap pengkajian atau 

penentuan diagnosis dan  tahap implementasi dan evaluasi.tahap pengkajian 

disebut PRECEDE (predisposing, reinforcing and enabling, constructs in 

educational/environmental diagnosis and evaluation) dan tahap implementasi 

disebut PROCEED (policy, regulatory, and organizational constructs in 

educational environmental development) (Nursalam 2016). 

Metode pembelajaran dalam pendidikan kesehatan meliputi metode 

ceramah, metode diskusi kelompok, metode forum panel, metode bermain peran, 
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metode simposium, metode demonstrasi dan metode brainstorming (Notoatmodjo 

2012). 

2.4.2 Metode Brainstorming  

1. Definisi Brainstorming

Brainstorming juga sering disebut dengan curah pendapat. Fasilitator

memimpin dengan memberikan suatu masalah, kemudian peserta memberikan 

jawaban dan tanggapan. Tanggapan tersebut akan ditulis oleh seorang notulen 

dalam flip chart ataupun papan tulis. Brainstorming berlangsung tanpa adanya 

komentar dan saran dari siapapun. Setelah semua peserta menyampaikan pendapat 

masing-masing, tahap selanjutnya adalah memberikan komentar dan diskusi 

(Effendi dan Makhfudli 2013). 

Brainstorming adalah semacam pemecahan masalah ketika setiap anggota 

mengusulkan semua kemungkinan pemecahan yang dipikirkan dengan cepat. 

Kritik evaluasi atas semua pendapat tadi dilakukan setelah semua anggota 

kelompok mencurahkan pendapatnya. Metode ini cocok digunakan untuk 

membangkitkan pikiran yang kreatif, merangsang partisipasi, mencari 

kemungkinan pemecahan masalah, mencari pendapat-pendapat baru, dan 

menciptakan  suasana menyenangkan dalam kelompok. Hasil belajar dari metode 

brainstorming adalah agar kelompok menghargai pendapat orang lain, 

menumbuhkan rasa percaya diri pada diri sendiri dalam mengembangkan ide-ide 

yang ditemukan dan dianggap benar (Mubarak dan Nurul 2009)  

2. Tujuan Metode Brainstorming

Tujuan brainstorming adalah untuk membuat kumpulan pendapat,

informasi, pengalaman semua peserta yang sama atau berbeda. Hasilnya 
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kemudian dijadikan peta informasi, peta pengalaman, atau peta gagasan 

(mindmap) untuk menjadi pembelajaran bersama (Fitriani 2010 dalam Buanasari 

2016). 

4. Kelebihan Metode Brainstoring 

Keuntungan metode brainstorming menurut Mubarak (2012) adalah: 

(1) Membangkitkan pendapat baru 

(2) Merangsang semua anggota untuk ambil bagian, sehingga memberikan 

kesempatan pada semua peserta untuk berkontribusi 

(3) Menghasilkan reaksi rantai dalam pendapat dan membangun kerjasama 

Membuat situasi bersemangat dalam diskusi dan menggambarkan 

pengetahuan dan pengalaman kelompok 

(4) Tidak menyita banyak waktu 

(5) Dapat dipakai dalam kelompok besar maupun kecil 

(6) Tidak memerlukan pemimpin yang terlalu hebat  

(7) Hanya sedikit peralatan yang diperlukan. 

5. Kekurangan Metode Brainstorming 

Kekurangan metode brainstorming menurut Mubarak (2012)yaitu:  

(1) Mudah lepas kontrol 

(2) Harus dilanjutkan dengan evaluasi agar efektif 

(3) Sedikit sulit membuat anggota mengerti kalau segala pendapat  dapat  

diterima 

(4) Anggota cenderung mengadakan evaluasi segera setelah diajukan satu 

pendapat 
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6. Prosedur Brainstorming

Menurut (Wilson 2013 dalam Buanasari 2016), brainstorming mempunyai

prosedur dasar yang meliputi memilih kelompok yang terdiri dari 3-15 orang dari 

latar belakang yang berbeda. 

(1) Menentukan waktu pelaksanaan yang berkisar 30-60 menit

(2) Menentukan tempat yang sesuai yaitu suatu ruangan yang cukup luas

sehingga peserta dapat duduk dengan leluasa

(3) Menyatakan masalah dengan jelas, pertanyaan, atau topik ke dalam grup

(4) Meminta kelompok untuk mencari solusi permasalahan dengan banyak ide

tanpa menyalahkan

(5) Mendiskusikan, mengkritisi dan memperoleh jawaban prioritas serta

memberi penguatan pada akhir sesi brainstorming.

7. Peraturan Brainstorming

(1) Komentar negatif tidak direkomendasikan, sehingga peserta tidak

diperkenankan membuat komentar negatif mengenai ide-ide yang ada

karena dapat menghambat kreativitas

(2) Semua ide dan solusi yang tercantum akan dipertimbangkan

(3) Membuat kelompok membentuk lingkaran dan tuliskan semua ide yang

memungkinkan untuk dijadikan solusi masalah atau masalah yang dapat

diselesaikan. Gunakan media seperti kertas besar, flipchart, atau papan

tulis.

(4) Peserta dapat melewati giliran mereka untuk memberikan ide apabila

meraka merasa tidak memiliki ide untuk berkontribusi.
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(5) Kegiatan dilanjutkan hingga tidak terdapat ide lagi.

(6) Kegiatan yang berakhir dapat dilanjutkan pada langkah selanjutnya.

(7) Langkah selanjutnya adalah mencocokan tema umum dan ide. Hal ini

dilakukan dengan persetujuan dari kelompok

(8) Memprioritaskan ide yang harus dilakukan dengan waktu yang cukup

untuk berdiskusi.

8. Langkah- Langkah Melakukan Brainstorming

Menurut (Isman 2012 dalam Buanasari 2016), brainstorming mempunyai

memiliki langkah- langkah yang terstruktur,  langkah langkah tersebut adalah: 

(1) Pemberian informasi dan motivasi: Fasilitator menjelaskan masalah

yang dihadapi beserta latar belakangnya dan mengajak peserta  untuk

menyumbangkan pemikirannya.

(2) Identifikasi: Peserta diundang untuk memberikan sumbang ide

pemikiran sebanyak-banyaknya. Semua ide ditampung dan ditulis tanpa

adanya intrupsi. Lanjutkan proses sampai semua ide tersampaikan.

(3) Klasifikasi: Semua saran dan masukan peserta ditulis. Langkah

selanjutnya mengklasifikasikan berdasarkan kriteria yang dibuat dan

disepakati oleh kelompok. Klasifikasi bisa berdasarakan struktur/

faktor-faktor lain.

(4) Verifikasi dan prioritas ide: Kelompok secara bersama melihat kembali

sumbang ide dan saran yang telah diklasifikasikan. Setiap sumbang

saran diuji relevansinya dengan permasalahan berdasarkan teori terkait

yang dijadikan sebagian  acuan.  Apabila  terdapat  sumbang  saran

yang  sama  diambil   salah satunya dan sumbang saran yang tidak
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relevan bisa dicoret. Pemberi ide dapat menyampaikan argumentasi dari 

idenya dan terjadilah proses diskusi. 

(5) Konklusi (Penyepakatan): Fasilitator/pimpinan kelompok beserta 

peserta lain mencoba menyimpulkan butir-butir alternatif pemecahan 

masalah yang disetujui. Setelah semua puas, maka diambil kesepakatan 

terakhir cara pemecahan masalah yang dianggap paling tepat dengan 

mengacu pada teori yang telah ada. 

9. Pembagian tugas dalam brainstorming 

 Fasilitator dan anggota dalam brainstorming mempunyai peran tersendiri, 

menurut Suprayitno (2011), peran tersebut adalah: 

Peran fasilitator: 

(1) Membuat pertemuan menjadi bersemangat dan intensitasnya tinggi.  

(2) Mendorong semua anggota untuk ikut berpartisipasi 

(3) Mengumpulkan sebanyak mungkin gagasan dengan cara memberi giliran 

pada setiap anggota beberapa kali. 

(4) Mendorong anggota melontarkan sebanyak mungkin gagasan dan 

mengupayakan agar tidak ada peserta yang tidak memberikan pendapat. 

(5) Menghindarkan adanya tanggapan (dukungan atau bantahan) jika salah 

seorang anggota sedang mengemukakan suatu gagasan. 

(6) Apabila semua anggota sudah memberikan gagasan atau pendapat, diskusi 

dapat dimulai untuk menilai atau mempertimbangkan setiap gagasan yang 

dilontarkan. 

10. Partisipasi anggota dalam curah pendapat 

(1) Mengemukakan sebanyak mungkin pendapat 
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(2) Melontarkan semua gagasan yang ada didalam pikiran 

(3) Mengargai gagasan anggota lain. 

2.5 Keaslian Penelitian 

Peneliti menggunakan kata kunci dan alternatif kata kunci untuk mengetahui 

penelitian sebelumnya. Kata kunci yang digunakan peneliti sebagai berikut: 

Brainstorming Self medication 

Metode Brainstorming Swamedikasi 

 Obat swamedikasi 

Kata kunci yang digunakan peneliti untuk mencari literatur jurnal dan referensi 

tinjauan pustaka dari database lib.unair, pnri, jurnal unair, dan google scholar. 

Setelah peneliti memasukkan kata kunci dan alternatif kata kunci didapatkan  25 

Penelitian. Peneliti mengerucutkan kembali berdasarkan membaca judul, abstrak 

serta hasil, 13 penelitian dan didapatkan sesuai dengan penelitian ini. 

 Tabel 2.2 Tabel Keaslian Penelitian 

No Judul; Penulis; 

Tahun 

Metode Hasil Penelitian 

1. Pengaruh edukasi 

terhadap tingkat 

pengetahuan dan 

rasionalitas 

penggunaan obat 

swamedikasi 

pengunjung di dua 

apotek kecamatan 

cimanggis, depok 

 

(Hermawati 2012)  

Desain Penelitian: 

Pra-experimental 

Sampel: 

96 pengunjung dewasa 

berusia 18-59 tahun di 

dua apotek kecamatan 

cimanggis 

 

Variabel: 

1) Dependen: 

pengetahuan dan 

rasionalitas 

penggunaan obat 

swamedikasi 

2) Independen: Edukasi 

 

 

 

 

Pendidikan dapat secara 

signifikan 

meningkatkan 

pengetahuan responden 

tentang pengobatan 

sendiri (p = 0,000) dan 

penggunaan obat 

kadaluwarsa (p = 0,015) 
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No Judul; Penulis; 

Tahun 

Metode Hasil Penelitian 

Analisis: 

Wilcoxon test and 

McNemar test were used to 

analyze data statistically 

2. Pengaruh Metode 

Brainstorming 

terhadap 

Pengetahuan dan 

Sikap Ibu tentang 

Pemberian ASI 

Eksklusif 

 

(Buanasari 2016) 

Desain Penelitian: 

Pra-experimental 

 

Sampel: 

16 Ibu dengan anak bayi 

usia 0-<6 bulan 

 

Variabel: 

1) Dependen: 

Pengetahuan dan sikap 

ibu 

2) Independen: Metode 

brainstorming. 

 

Analisis: 

Wilcoxon signed rank test 

 

Hasil uji statistik 

menunjukkan efek 

metode 

brainstorming pada 

pengetahuan ibu (p = 

0,005) dan sikap (p = 

0,025) 

 3. Metode Braices 

(Brainstorming, 

Ceramah, 

Simulasi) 

Terhadap 

Peningkatan 

Pengetahuan, 

Sikap dan Praktik 

Keperawatan 

Luka Anak Usia 

Sekolah 

 

(Yuliana 2015) 

Desain Penelitian: 

Pra-experimental 

 

Sampel: 

20 siswa kelas IV dan V 

SDN Mulyorejo I-237 

Surabaya 

 

Variabel: 

1) Dependen: 

Pengetahuan dan sikap 

dan praktik perawatan 

luka 

2) Independen: Metode 

Braices 

(Brainstorming, 

Ceramah, Simulasi) 

 

Analisis: 

Wilcoxon signed rank test 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pengetahuan memiliki 

kenaikan nilai p = 

0,004, sikap dengan 

nilai p = 0,046 dan 

praktik dengan nilai p = 

0,000 

 

4. Pengaruh CBD 

(Ceramah, 

Brainstorming, 

Demonstrasi) 

terhadap perilaku 

Desain Penelitian: 

Quasy-Eexperiment 

 

 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

perilaku ibu 

meningkat secara 

signifikan setelah 
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No Judul; Penulis; 

Tahun 

Metode Hasil Penelitian 

ibu dalam 

pemberian Makan 

pendamping ASI 

(MP ASI) pada 

Balita (6-24 

Bulan)  

(Habibi 2015) 

Sampel: 

36 Ibu dengan Balita (6-24 

Bulan) di Desa 

Tugurejo Kecamatan 

Ngasem Kabupaten 

Kediri 

 

Variabel: 

1) Dependen: Perilaku 

ibu dalam pemberian 

makan pendmaping 

ASI 

2) Independen: Metode 

Braices (Ceramah, 

Brainstorming, 

Demonstrasi) 

 

Analisis: 

Wilcoxon signed rank test  

CBD dengan 

variabel 

pengetahuan untuk 

kelompok perlakuan 

(p = 0.000), 

kelompok kontrol (p 

= 1.000) 

 5. Pengaruh 

pengetahuan 

terhadap perilaku 

swamedikasi obat 

anti-inflamasi 

nonsteroid (AINS) 

oral pada etnis 

tionghoa di 

surabaya 

 

(Pratiwi 2013) 

Desain Penelitian: 

Cross-sectional survey 

design 

Sampel: 

100 Warga Etnis Tionghoa 

yang berada di 

Kawasan Pecinan 

Kembang Jepun dan 

sekitarnya, serta pernah 

melakukan 

swamedikasi dengan 

obat Anti-Inflamasi 

NonSteroid (AINS) 

oral. 

 

Variabel: 

(1) Dependen: 

pengetahuan responden 

(individu Etnis 

Tionghoa) yang 

melakukan perilaku 

swamedikasi dengan 

obat Anti-Inflamasi 

NonSteroid (AINS) 

oral. 

(2) Independen: perilaku 

swamedikasi individu 

Analisis bivariat 

menjelaskan bahwa 

pengetahuan memiliki 

pengaruh yang sangat 

rendah terhadap 

perilaku pengobatan 

mandiri NSAID (R 

square = 0,074) dan 

tingkat kepercayaan 

95%. Persamaan linier 

adalah y = 0.115 + 

6.463 yang berarti jika 

satu nilai pengetahuan 

meningkat sehingga 

nilai perilaku 

pengobatan sendiri 

akan meningkat 

menjadi 6.578 titik. 
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No Judul; Penulis; 

Tahun 

Metode Hasil Penelitian 

untuk mengobati 

penyakitnya dengan 

obat Anti-Inflamasi 

NonSteroid (AINS) 

oral 

 

Analisis: 

Pearson’s correlation 

coefficient, significant tets 

and linier regression 

analysis 

6. Self Medication 

Practices in 

Mekelle, Ethiopia 

(Tadele Eticha, 

Kalkidan Mesfin 

2014) 

Jurnal: PLOS 

ONE 

1) Desain: penelitian 

deskriptif Cross 

sectional 

2) Sampel: 270 orang 

yang datang ke apotek 

selama periode 

Februari - Maret 2013 

3) Instrumen:  

(1) Kuisioner sosial-

demografis 

(2) Tipe penyakit atau 

gejala yang dialami 

(3) Alasan swamedikasi 

(4) Sumber informasi 

dan kategori produk 

obat apa yang 

dikonsumsi 

4) Analisis: analisa 

deskriptif 

menggunakan SPSS 

Kesimpulan: 

1) Swamedikasi umum 

dilakukan untuk 

mengobati berbagai 

macam penyakit. 

2) Gejala penyakit 

yang paling sering 

dilakukan 

swamedikasi adalah 

demam, sakit 

kepala, 

gastrointestinal 

disease, infeksi 

saluran pernapasan. 

3) Alasan utama 

melakukan 

swamedikasi antara 

lain penyakit yang 

diderita tidak serius, 

pengalaman 

sebelumnya, dan 

biaya yang lebih 

murah. 

4) Kategori obat yang 

paling sering 

diminta saat 

swamedikasi adalah 

analgesik/antipiretik

, obat-obat 

gastrointestinal, obat 

respiratorik dan 

ORS. 

Saran: 

          Tenaga kesehatan 

perlu memberikan 
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No Judul; Penulis; 

Tahun 

Metode Hasil Penelitian 

edukasi masyarakat 

mengenai keuntungan 

dan resiko swamedikasi 

untuk meningkatkan 

praktik swamedikasi 

yang bertanggung 

jawab. 

7. Self-medication:

Awareness and

attitude among

Malaysian urban

population

(Mohamed Irfadh

Mohamer Azhar,

Kabisha

Gunasekaran,

Amudha

Kadirvelu, Sunil

Gurtu, Sivalal

Sadasvian, Bharti

Madanlal

Khsatriya 2013)

Jurnal:

International

Journal of

Collaborative

Research on

Internal Medicine

& Public Health

1) Desain: Penelitian cross

sectional

2) Sampel: 364 responden

3) Instrumen:

(1) Kuisioner mengenai

status kesehatan dasar

(2) Kuisioner

pengguunaan obat

bebas

(3) Kuisioner level of

awareness

3) Analisis:

(1) Analisa deskriptif

non-parametrik

(2) Analisa chi-square

Kesimpulan: 

1) Obat bebas yang

sering dikonsumsi

adalah vitamin, anti

nyeri, obat flu/batuk,

dan obat sakit

tenggorokan.

2) 82% responden

memiliki

pengetahuan

mengenai obat bebas

pada level rendah

sampai sedang.

3) 58 responden

mengonsumsi obat

yang diresepkan

dokter dan tidak

mengetahui bahwa

obat bebas yang

dikonsumsi dapat

berinteraksi dengan

obat yang

diresepkan dokter.

Saran: 

    Pendidikan kesehatan 

mengenai interaksi obat 

dibutuhan untuk 

mengurangi resiko efek 

samping. 

8. Self-medication

among school

students

(Mohammed

AlBashtawy,

Abdul-Monim

Batiha, Ahmad

Tubaishat 2015)

Jurnal: The

Journal of School

1) Desain: penelitian

cross sectional

2) Sampel: 422 murid

kelas 7 sampai 12

3) Instrument:

(1) Assessment of self-

medication among

school students,

Jordan

4) Analisis:

Kesimpulan: 

1) Prevalensi

swamedikasi pada

anak sekolah di

Provinsi Mafraq

sangat tinggi dan

meningkat seiring

usia

Saran: 

    Program edukasi 
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No Judul; Penulis; 

Tahun 

Metode Hasil Penelitian 

Nursing (1) Analisa chi-square mengenai swamedikasi 

yang aman. 

9. self-medication 

with drugs and 

complementary 

and alternative 

medicines in 

Alexandria, 

Egypt: 

prevalence, 

patterns and 

determinants 

(N.A. El-Nimr, 

I.M.H. Wahdan, 

R.E. Kotb 2015) 

Jurnal: Eastern 

Mediteranian 

Health Journal 

1) Desain: penelitian 

cross sectional 

2) Sampel: 1100 

responden yang dipilih 

menggunakan teknik 

multistage cluster 

sampling 

3) Variabel: 

(1) Dependen: praktik 

swamedikasi, 

swamedikasi 

menggunakan obat, 

swamedikasi 

menggunakan terapi 

komplementer dan 

alternatif. 

(2) Independen: usia, 

pekerjaan, penyakit 

kronis yang diderita 

4) Instrument: kuisioner 

interview 

5) Analisis: 

(1) Pearson chi-square 

(2) Student t-test 

(3) Multiple logistic 

regression analysis 

Kesimpulan: 

1) 86.4% responden 

melakukan 

swamedikasi dan 

sebagian besar 

(77.5%) 

menggunakan obat 

dan terapi 

komplementer dan 

alternatif. 

2) Obat yang paling 

sering digunakan 

adalah analgesik 

(96,7%), dan obat 

flu dan batuk 

(81.9%). 

3) 53.9% responden 

melakukan 

swamedikasi dengan 

antibiotik. 

4) Terapi 

komplementer dan 

alternatif yang 

paling sering 

dilakukan adalah 

herbal (91.6%), 

spiritual healing 

(9.4%) dan bekam 

serta akupuntur 

(6.4%). 

5) Usia, pekerjaan dan 

penyakit kronis 

merupakan faktor 

independen yang 

mempengaruhi 

praktik swamedikasi 

secara signifikan. 

10. Prior 

knowledge, 

older age, and 

higher 

allowance are 

risk factors for 

self-medication 

(1) Desain: Penelitan cross 

sectional 

(2) Sampel: 1300 

mahasiswa Universitas 

Shantou 

(3) Variabel: 

(1) Dependen: self 

Kesimpulan: 

1) Prevalensi 

swamedikasi 

menggunakan 

antibiotik pada 

mahasiswa Shantou 

University tinggi 
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No Judul; Penulis; 

Tahun 

Metode Hasil Penelitian 

with 

antibiotics 

among 

University 

Students in 

Southern 

China (Hui 

Pan, Binglin 

Cul, Dangui 

Zhang, Jeremy 

Farra, Frieda 

Law, William 

Ba-Thein 

2012) 

Jurnal: PLOS 

ONE 

medication with 

antibiotics 

(2) Independen: 

pengetahuan, usia, 

uang saku 

4) Instrumen: 

(1) Kuisioner 

5) Analisis: 

(1) Chi-square 

(2) Bivariate 

correlation 

(3) Logistic regression 

2) 47.8% responden 

melakukan 

swamedikasi dengan 

antibiotik. 

3) Pengetahuan 

mengenai antibiotik, 

usia, dan uang saku 

bulanan yang lebih 

tinggi merupakan 

faktor risiko 

independen dari 

swamedikasi dengan 

antibiotik. 

4) Indikasi umum 

praktik swamedikasi 

dengan antibiotik 

antara lain nyeri 

tenggorokan, 

demam, batuk, pilek 

dan hidung 

tersumbat. 

5) 74.1% swamedikasi 

dengan antibiotik 

dilakukan 

berdasarkan 

pengalaman 

sebelumnya. 

6) Hanya 31.1% 

mahasiswa yang 

memahami aturan 

pakai dari antibotik 

yang mereka 

konsumsi. 

7) Penghentian 

konsumsi antibiotik 

secara tidak tepat 

dilakukan oleh 

63.8% mahasiswa. 

11. Patterns and 

predictors of 

Self-

Medication in 

Northern 

Uganda 

(Moses Ocan, 

Freddie 

1) Desain: Penelitian 

cross sectional 

2) Sampel: 892 responden 

yang diperoleh dari 

multiple cluster 

sampling. 

3) Instrument: pre-tested 

interviewer-

Kesimpulan: 

1) Sebagian besar 

responden (75.7%) 

pernah 

mempraktikkan 

swamedikasi dengan 

antimikroba. 

2) Gejala yang paling 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH METODE BRAINSTORMING... ALDINI YUNITA MIA DIANTAMI



50 

 

 

 

No Judul; Penulis; 

Tahun 

Metode Hasil Penelitian 

Bwanga, 

Godfrey S. 

Bbosa, 

Danstan 

Bagenda, Paul 

Waako, Jasper 

Ogwal-Okeng, 

Celestino 

Obua 2014) 

Jurnal: PLOS 

ONE 

administered 

questionnaire 

4) Analisis: 

(1) Stata 11.0 

sering dilakukan 

swamedikasi antara 

lain demam, sakit 

kepala, penurunan 

nafsu makan, dan 

tubuh terasa lemah. 

3) Antimikroba yang 

sering digunakan 

antara lain coartem, 

amoxcilin, 

metronidazole dan 

cotrimoxazole. 

4) Prediktor 

swamedikasi dengan 

antimikroba adalah 

jenis kelamin, 

pengetahuan 

mengenai obat, 

informasi dari orang 

lain, pengalaman 

sebelumnya, waktu 

antri di fasilitas 

kesehatan yang 

lama, dan jarak 

menuju fasilitas 

kesehatan. 

12. Preserving self: 

medication-taking 

practices and 

preferences of 

older adults with 

multiple chronic 

medical 

conditions 

(Roxanne 

Vandermause, 

Joshua J. 

Neumiller, Brian 

J. Gates, Prabu 

David 2016) 

Jurnal: Journal of 

Nursing 

Scholarship 

1) Desain: penelitian 

kualitatif multi-metode 

2) Sampel: 30 responden 

berusia lebih dari 60 

tahun yang memiliki 

minimal 3 penyakit 

kronis 

3) Variabel: 

(1) Dependen: praktik 

dan preferensi 

swamedikasi 

(2) Independen: lansia 

dengan penyakit 

kronis multipel 

4) Instrument: 

(1) In depth interview 

(2) Self assessment 

diaries 

5) Analisis: 

(1) Hermeneutical 

Kesimpulan: 

1) Alasan umum 

partisipan dalam 

melakukan 

swamedikasi adalah 

batas toleransi, 

transportasi, akses 

pelayanan 

kesehatan, dan lupa. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH METODE BRAINSTORMING... ALDINI YUNITA MIA DIANTAMI



51 

No Judul; Penulis; 

Tahun 

Metode Hasil Penelitian 

analysis 

(2) Ecological

momentarily

assessment

(3) Content analysis

13. Household

antimicrobial self-

medication: a

systematic review

and meta-analysis

of the burden, risk

factors and

outcomes in

developing

countries (Moses

ocan, Ekwaro A.

Obuku, Freddie

Bwanga, Dickens

Akena, Sennono

Richard, Jasper

Ogwal-Okeng,

Celestino Obua

2015)

Jurnal: BioMed

Central Public

Health

1) Desain: Systematic

Review

2) Sampel: 34 penelitian

3) Analisis: Stata 12.0

1) Prevalensi

swamedikasi dengan

antimikroba sangat

tinggi pada negara-

negara dengan

sumber daya kurang.

2) Swamedikasi

dengan antimikroba

sering diasosiasikan

dengan penggunaan

yang salah.

Berdasarkan literatur dan referensi yang peneliti dapatkan, peneliti 

membuat perbedaan dan kebaruan peneliti  dari penelitian sebelumnya mengenai 

variabel dependen yang diteliti dalam metode brainstorming dan perbedaan 

variabel independen dalam penelitian pendidikan kesehatan terhadap tingkat 

pengetahuan dan rasionalitas penggunaan obat swamedikasi. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

Keterangan: 

  = Diteliti  

= Tidak diteliti 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian Pengaruh Metode Brainstorming 

Terhadap Pengetahuan dan Sikap Masyarakat berdasarkan (Green 

LW&Kreuter MW 1991) dalam Nursalam 2016)  

Pendidikan kesehatan metode 

brainstorming tentang ketepatan 

pemilihan dan penggunaan obat 

swamedikasi 

Faktor predisposisi: 

1. Pengetahuan

2. Rasionalitas

3. Nilai

4. Kepercayaan

5. Sikap

Faktor pemungkin: 

1. Sarana kesehatan

2. Terjangkaunya sarana 

kesehatan

3. Peraturan kesehatan

Faktor pendorong 

1. Keluarga

2. Teman

3. Petugas kesehatan

4. Tokoh masyarakat

5. Pengambil keputusan

Pengetahuan 

meningkat 

1. Tahu (know)

2. Memahami

3. Aplikasi

4. Analisis

5. Sintesa

6. Evaluasi

Rasionalitas penggunaan 

obat swamedikasi 

masyarakat   meningkat 

Kesehatan meningkat 

Kualitas hidup meningkat 

Proses : 

Curah pendapat       Partisipisi 

meningkat  Penangkapan isi 

materi 
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Berdasarkan teori Green (1991), promosi kesehatan yang berhubungan 

dengan pendidikan kesehatan dengan berbasis konsep pencegahan. Pendidikan 

kesehatan dapat disampaikan dengan berbagai macam metode, salah satu bentuk 

metode pendidikan kesehatan adalah dengan metode brainstorming. 

Brainstorming adalah semacam pemecahan masalah ketika setiap anggota 

mengusulkan semua kemungkinan yang dipikirkan dengan cepat. Kritik evaluasi 

atas semua pendapat tadi dilakukan setelah semua anggota kelompok 

mencurahkan pendapatnya (Mubarak, et al. 2007) 

Pendidikan kesehatan dengan metode brainstorming akan mempengaruhi 

tiga faktor. Faktor predisposisi (predisposing factors) meliputi pengetahuan, 

sikap, kepercayaan, dan nilai. Faktor-faktor pemungkin (enabling factors) 

meliputi  adanya sarana kesehatan, terjangkaunya sarana kesehatan, peraturan 

kesehatan. Faktor pendorong (reinforcing factors) terdiri dari keluarga, teman, 

petugas kesehatan, tokoh masyarakat, pengambil keputusan. Ketiga faktor tersebut 

saling mempengaruhi dan tidak dapat berdiri sendiri. Pemberian pendidikan 

kesehatan akan mempengaruhi faktor predisposisi yaitu pengetahuan dan 

rasionalitas penggunaan obat swamdikasi. Metode brainstorming dianggap sesuai, 

masyarakat dalam umur usia muda tidak merasa digurui dan diberi penjelasan saja 

dalam brainstorming, sehingga diharapkan terjadi pertukaran pendapat dan 

membuat pengetahuan peserta lain bertambah. Apabila pengetahuan masyarakat 

mengenai pengetahuan dan rasionalitas penggunaan obat swamedikasi bertambah, 

maka akan mempengaruhi tindakan yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

H1: Ada pengaruh pendidikan kesehatan metode brainstorming terhadap tingkat 

pengetahuan penggunaan obat swamedikasi di wilayah kerja Puskesmas 

Pembantu di Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar 

H2 : Ada pengaruh pendidikan kesehatan metode brainstorming terhadap tingkat 

rasionalitas penggunaan obat swamedikasi di wilayah kerja Puskesmas 

Pembantu di Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan memperoleh kebenaran ilmu pengetahuan atau pemecahan masalah 

(Notoatmodjo, 2012)  Pada bab ini akan membahas tentang: (1) Desain Penelitian; 

(2) Populasi dan Sampel Penelitian; (3) Variabel Penelitian dan Definisi

Operasional Variabel; (4) Instrumen penelitian; (5) Lokasi dan Waktu Penelitian; 

(6) Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data; (7)Analisis Data; (8)

Kerangka Operasional/ Kerja; (9) Masalah Etika Penelitian. 

4.1 Desain Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 

penelitian eksperimental dengan metode Quasy-eksperimental, dengan rancangan 

(Pre-post test control group design) dimana ciri tipe penelitian ini adalah 

mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok 

kontrol disamping kelompok eksperimental, tetapi kedua kelompok tidak 

menggunakan teknik acak (Nursalam 2016). Pada kelompok perlakuan dilakukan 

suatu perlakuan yaitu dengan menggunakan metode brainstorming sedangkan 

kelompok kontrol tidak dilakukan perlakuan menggunakan metode brainstorming 

melainkan menggunakan metode ceramah dengan materi yang sama. 

Tabel 4.1 Rancangan Penelitian Quasy-Eksperimental 

Subjek Pra Perlakuan Pasca-tes 

KA O I OI-A 

KB O - OI-B 

Waktu 1 Waktu 2 Waktu 3 
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Keterangan : 

KA  : Subjek (Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Pembantu Desa Soso 

Kecamatan Gandusari) perlakuan 

KB : Subjek (Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Pembantu Desa Soso 

Kecamatan Gandusari) kontrol 

O   : Pengukuran tingkat pengetahuan dan sikap menggunakan kuesioner 

sebelum diberikan pendidikan kesehatan dengan metode 

brainstorming 

I   : Intervensi (metode pendidikan brainstorming) 

- :    Pendidikan kesehatan dengan menggunakan metode ceramah oleh 

pihak puskesmas 

 O1-A : Pengukuran tingkat pengetahuan dan sikap menggunakan kuesioner 

setelah diberikan pendidikan kesehatan dengan metode 

brainstorming 

O1-B  : Pengukuran tingkat pengetahuan dan sikap menggunakan kuesioner 

setelah diberikan pendidikan kesehatan dengan metode ceramah 

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

(Sampling) 

4.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian adalah subjek yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan (Nursalam 2016). Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat 

yang berusia dewasa muda 20-40 tahun (Hurlock 2000) wilayah kerja Puskesmas 

Pembantu Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. 
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4.2.1 Sampel 

Sampel yang mewakili penelitian ini adalah sejumlah  dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1. Kriteria inklusi penelitian ini adalah : 

1) Responden mampu membaca dan menulis 

2) Responden memahami bahasa Indonesia 

3) Tingkat pendidikan terakhir SMP 

4) Usia Dewasa muda 20-40 Tahun (Hurlock 2002) 

2. Kriteria ekslusi penelitian ini adalah : 

1) Responden bekerja sebagai tenaga kesehatan 

2) Responden sedang mengalami sakit kronis dan/atau disabilitas fisik 

4.2.3 Teknik sampling  

Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan purposive sampling yang 

disebut juga judgement sampling merupakan suatu teknik penetapan sampel 

dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki 

peneliti (tujuan/ masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut dapat 

mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya (Nursalam 2016). 

4.2.4 Besar sampel 

Penghitungan besar sampel dalam penelitian ini berdasarkan analisa 

kekuatannya dilakukan menggunakan software gratis G-Power versi 3.1.9.2. 

analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan uji statistik Wilcoxon signed 

rank test dan untuk mengontrol kesalahan tipe 1 dan tipe 2 dan juga besar efek 

dan ekor uji. Analisa kekuatan memperkirakan dibutuhkan 15 responden dalam 1 
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kelompok, untuk mencapai tujuan penelitian menggunakan standar α 0,05  untuk 

uji 1 ekor, dengan effect size 0,95. 

Sehingga dalam penelitian ini dalam satu kelompok terdapat 15 responden dan 

total sampel sebesar 30 responden. 

4.3 Variabel penelitian dan definisi operasional variabel 

4.3.1 Variabel independen (bebas) 

 Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau nilainya 

menentukan variabel lain (Nursalam 2015). Penelitian ini variabel independennya 

adalah pendidikan kesehatan dengan metode brainstorming. 

4.3.2 Variabel dependen (terikat) 

 Variabel dependen adalah variabel yang dapat dipengaruhi nilainya oleh 

variabel lain (Nursalam 2015). Penelitian ini variabel dependennya adalah 

pengetahuan dan rasionalitas penggunaan obat swamedikasi masyarakat wilayah 

kerja Puskesmas Pembantu Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. 

4.2.3 Definisi operasional 

Definisi operasional variabel adalah definisi variabel yang berdasarkan 

konsep dan teori namun berdasarkan operasional, sehingga variabel dapat diukur 

dalam penelitian. 
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Tabel 4.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter  Instrumen Skala Kriteria 

Independen: 

Brainstorming 

rasionalitas 

penggunaan 

obat 

swamedikasi 

Pendidikan 

kesehatan tentang 

rasionalitas 

penggunaan obat 

swamedikasi 

melalui 

pengumpulan ide 

peserta untuk 

menyelesaikan 

masalah dalam 

penggunaan obat 

swamedikasi yang 

kurang rasional dan 

menunjukkan cara 

penggunaan obat 

swamedikasi yang 

tepat 

Brainstorming 

dilaksanakan sebanyak 2 

kali pertemuan masing-

masing selama 60 menit 

dengan alat bantu berupa 

kertas/papan tulis materi 

yang akan disampaikan 

pada pertemuan pertama 

dengan topik : 

1. Pengertian 

swamedikasi 

2. Pengertian obat 

swamedikasi 

3. Ketepatan 

pemilihan obat 

swamedikasi 

4. Ketepatan 

penggunaan obat 

swamedikasi 

Satuan Acara 

Kegiatan  (SAK) 

- - 

 

 

 

 

Dependen 1 : 

Pengetahuan 

ketepatan 

pemilihan dan 

penggunaan 

Segala sesuatu 

yang diketahui 

responden tentang 

ketepatan 

pemilihan dan 

1. Nama obat 

2. Indikasi pemakaian 

obat 

3. Dosis 

4. Kategori obat 

Kuesioner Ordinal 1. Kurang, bila responden 

memperoleh skor < 60% 

2. Cukup, bila responden 

memperoleh skor 60%-

80% 
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Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Instrumen Skala Kriteria 

obat 

swamedikasi 

penggunaan obat 

swamedikasi 

sebelum dan 

sesudah dilakukan 

intervensi 

brainstorming 

3. Baik, bila responden

memperoleh skor > 80%

Dependen 2: 

Rasionalitas 

penggunaan 

obat 

Penggunaan obat 

pada swamedikasi 

yang memenuhi 6 

kriteria 

penggunaan obat 

rasional 

a. Ketepatan pemilihan

obat

b. Ketepatan dosis obat

c. Tidak adanya efek

samping obat

d. Tidak adanya 

kontraindikasi

e. Tidak adanya 

polifarmasi atau 

penggunaan dua 

atau lebih jenis obat 

yang memiliki 

indikasi sama 

Kuesioner Ordinal 1. Rendah, bila

responden

memperoleh skor 0-2

soal

2. Sedang, bila

responden

memperoleh skor 3-4

soal

3. Tinggi, bila responden

memperoleh skor 5-7

soal
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4.4 Instrumen Penelitian 

4.4.1 Pengukuran Variabel Independen 

Pengukuran variabel independen peneliti menggunakan SAK (Satuan Acara 

Kegiatan) pemberian pendidikan kesehatan metode brainstorming dengan alat 

diantaranya : papan tulis/ flipchart, leaflet, kertas dan alat tulis. 

4.4.2 Pengukuran Variabel Pengetahuan dan Rasionalitas penggunaan obat 

swamedikasi 

Pengukuran variabel dependen penelitian menggunakan instrumen 

Kuesioner yang mencakup demografi, pengukuran pengetahuan dan sikap tentang 

pengetahuan swamedikasi yang diadopsi dari kuesioner milik (Hermawati 2012) 

Kuesioner telah dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya dengan hasil 

menunjukkan nilai p < α ( 0,050) pada seluruh butir pertanyaan, yang berarti 

terdapat korelasi antara variabel butir soal 1 hingga 10 dengan variabel total. Nilai 

Cronbach’s Alpha yang diperoleh pada uji reliabilitas keempat juga menunjukkan 

nilai lebih besar dari 0,600, yaitu 0,661 untuk kuesioner bagian kedua dan 0,765 

untuk kuesioner bagian ketiga (Hermawati 2012). Pengetahuan Masyarakat 

tentang swamedikasi diukur dengan skor benar = 1, salah = 0, nilai maksimum = 

10. Rasionalitas penggunaan obat swamedikasi diukur dengan skor benar = 1, 

salah = 0, nilai maksimum = 7. 

4.6 Lokasi dan Waktu Pengambilan Data 

Lokasi dan waktu pengambilan data dilakukan di wilayah kerja puskesmas 

Pembantu Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar pada tanggal 30 

Juli-10 Agustus 2017. Pemberian intervensi brainstorming dilakukan dua hari 
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pada hari rabu-kamis, tanggal 2-3 Agustus 2017. Sedangkan untuk kelompok 

kontrol dengan ceramah dilakukan 1 hari pada hari selasa, tanggal 1 Agustus 

2017. 

4.7 Prosedur Pengumpulan dan Pengambilan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah 

menggunakan kuesioner pre-test  dan post-test. Kuesioner berisikan pertanyaan 

untuk mendapatkan data demografi, pengetahuan dan rasionalitas penggunaan 

obat swamedikasi. 

Tahapan pengambilan data, adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

Peneliti mengajukan permohohan ijin pengambilan data awal ke bagian 

Akademik Fakultas Keperawatan yang ditujukan kepada Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Blitar serta Puskesmas Slumbung. Setelah mendapatkan ijin dan 

surat pengantar, peneliti melakukan pengambilan data serta koordinasi dengan 

penanggung jawab program penyuluhan kesehatan di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Blitar dan Puskesmas Slumbung. Selanjutnya setelah memperoleh 

persetujuan dari pihak Puskesmas, peneliti melakukan pengambilan data 

penelitian dengan mendatangi Puskesmas Pembantu dan Kantor Kepala Desa 

Soso  untuk mendapatkan sampel penelitian.  

Perekrutan responden tahap selanjutnya, peneliti melakukan pemilihan dan 

perekrutan responden yang dilakukan dengan teknik purposive sampling, sampel 

diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan/ masalah 

dalam penelitian) dimana masyarakat yang memenuhi kriteria inklusi eksklusi 
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dan bersedia menjadi responden akan diambil sebagai sampel penelitian yaitu 

sebanyak 30 orang. Perekrutan responden dilakukan dengan mendata warga 

dengan cara door to door yang masuk sebagai sampel penelitian. Warga  yang 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, serta bersedia mengikuti penelitian 

menandatangi informed consent dan mengisi data demografi responden.  

Peneliti menjelaskan tujuan penelitian kepada responden sekaligus 

melakukan pre test yaitu menilai pengetahuan dengan mengisi kuisioner. 

Lembar kuesioner diisi oleh responden dengan didampingi peneliti. Kuesioner 

berisi data demografi, tingkat pengetahuan dan rasionalitas penggunaan obat 

swamedikasi. Peneliti juga menjelaskan bahwa pada alat ukur (kuesioner) tidak 

dituliskan nama responden untuk menjaga kerahasiaan data penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan

Penelitian dimulai dengan melakukan koordinasi dengan pihak puskesmas

untuk mengundang responden menggunakan undangan sebelum pelaksanaan 

penelitian yaitu pada tanggal 31 Juli 2017. Peneliti selama proses penelitian 

berlangsung akan dibantu oleh tim peneliti, yaitu mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ners Universitas Airlangga semester 8 yang sebelumnya diberikan 

penjelasan tentang penelitian ini agar ada kesamaan persepsi antara peneliti, tim 

peneliti, dan responden. 

3. Pembentukan kelompok brainstorming

Peneliti membentuk 2 kelompok dengan proporsi sebanyak 15 orang kelompok

brainstorming dan 15 orang kelompok ceramah. Setiap kelompok akan 

didampingi oleh seorang fasilitator dan seorang lagi yang bertindak sebagai 

observer dan notulen. 
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4. Intervensi kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

Intervensi dimulai pada tanggal 2-3 Agustus 2016, responden diberikan 

pendidikan kesehatan dengan metode brainstorming dalam dua sesi  pertemuan 

yang bertempat di Balai Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Hal 

ini menyesuaikan dengan penelitian sebelumnya oleh (Cahyani 2012) yang 

menunjukkan bahwa dalam dua kali pertemuan dimana dalam satu kali pertemuan 

diberikan 2-3 materi, perubahan pengetahuan dapat terjadi. Brainstorming 

dilakukan dalam waktu 60 menit karena waktu ideal untuk melakukan 

brainstorming yaitu antara 30-60 menit (Wilson 2013 dalam Buanasari 2016). 

Peneliti selama proses penelitian berlangsung akan dibantu oleh tim peneliti, yaitu 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners Universitas Airlangga semester 8 

yang sebelumnya diberikan penjelasan tentang penelitian ini agar ada kesamaan 

persepsi antara peneliti, tim peneliti, dan responden. Sedangkan untuk kelompok 

kontrol dilakukan ceramah pada tanggal 1 Agustus 2017 selama 60 menit dengan 

materi yang sama dengan kelompok perlakuan. Peneliti selama proses penelitian 

dalam kelompok kontrol berlangsung akan dibantu oleh tim peneliti sebagai 

fasilitator ceramah, yaitu mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners Universitas 

Airlangga semester 8 yang sebelumnya diberikan briefing acara. 

Responden dijelaskan tentang metode brainstorming dan teknik pelaksanaan 

yang harus dilakukan oleh responden sebelum pemberian pendidikan kesehatan 

dengan metode brainstorming. Intervensi pendidikan kesehatan metode 

brainstorming diberikan peneliti dengan bantuan dari tim peneliti dan pihak 

Puskesmas. 
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a. Post test 

Tahap yang dilakukan selanjutnya adalah pengambilan data post test pada 

responden yang dilakukan 1 minggu setelah pemberian intervensi metode 

brainstorming, yaitu tanggal 10 Agustus 2017. Sedangkan pengambilan post 

test untuk kelompok kontrol dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2017. Hal 

ini mengacu pada sebuah teori yang menjelaskan bahwa waktu efektif untuk 

melakukan post test sebaiknya dilakukan dalam kurun waktu seminggu 

setelah intervensi (Cepada, et al. 2006) 

b. Penelitian oleh (Cahyani 2012) juga menunjukkan bahwa waktu efektif 

untuk mengevaluasi perubahan sikap dapat dilakukan pada hari kedua 

setelah intervensi. Pengambilan data post test menggunakan instrumen yang 

sama dengan pengumpulan data pre-test yaitu menggunakan kuisioner 

pengetahuan dan rasionalitas penggunaan obat swamedikasi sehingga dapat 

diketahui perbedaan hasil pengetahuan dan rasionalitas penggunaan obat 

swamedikasi masyarakat sebelum dan sesudah intervensi. 

c. Kelompok kontrol dengan metode ceramah diberikan intervensi dengan 

brainstorming setelah pelaksanaan post test pada tanggal 10 Aagustus 2017 

4.8 Cara Pengolahan Data 

Dalam melakukan analisis data penelitian, peneliti menganalisis data dengan 

bantuan software komputer, meliputi proses: 

1. Editing, yaitu pemeriksaan kelengkapan isi kuesioner untuk memastikan 

semua pertanyaan telah dijawab oleh responden. Editing dilakukan di 

lapangan sebelum proses pemasukan data agar data yang salah atau 
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meragukan masih dapat ditelursuri kepada responden yang bersangkutan. 

2. Coding, yaitu pemberian kode tertentu pada tiap-tiap jawaban dari 

responden sebagai data sehingga memudahkan dalam melakukan analisa 

data. Pada variabel pengetahuan diberikan kode 3 untuk pengetahuan baik, 2 

untuk pengetahuan cukup, dan 1 untuk pengetahuan kurang. 

3. Scoring, yaitu jawaban-jawaban responden dikelompokkan dengan teliti dan 

teratur, lalu dihitung dan dijumlahkan.  

4. Entry data, merupakan proses memasukan data yakni berupa jawaban dari 

masing-masing responden dalam bentuk kode kedalam program atau 

Software Computer. Selanjutnya data tersebut diolah dan diuji dengan 

menggunakan uji statistik korelasi menggunakan Software Computer. 

5. Tabulating, merupakan penyusunan data atau pengelompokan data dengan 

tujuan agar lebih mudah dalam penjumlahan, serta disusun dan ditata agar 

dapat disajikan dan dilakukan analisis. 

6. Analisis bivariat 

Pada analisis data yang dilakukan untuk uji normalitas data yang 

diberikan kepada responden dengan menggunakan analisis bivariat, yang 

terdiri dari: 

(1) Uji wilcoxon signed rank test  

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh metode brainstroming 

terhadap hasil pre dan post pada kelompok perlakuan dan kontrol. 

Pengaruh variabel dilihat dari derajat kemaknaan α ≤0,05 artinya jika 

hasil perhitungan p ≤0,05 maka ada pengaruh metode brainstroming 
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terhadap pengetahuan, rasionalitas responden dalam penggunaan obat 

swamedikasi. 

(2) Uji Mann Whitney u test 

Uji Mann Whitney u test bertujuan untuk mengetahui perbedaan pada 

dua kelompok yaitu antara kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol. Uji ini digunakan dalam menguji tingkat pengetahuan, 

rasionalitas penggunaan obat swamedikasi sebelum dan sesudah 

dilakukan intervensi pada kelompok perlakuan dan kontrol. Perbedaan 

antara dua kelompok dilihat dari derajat kemaknaan α ≤0,05 artinya 

jika hasil perhitungan p ≤0,05 maka ada perbedaan tingkat 

pendidikan, rasionalitas penggunaan obat swamedikasi pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 
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4.9 Kerangka Operasional/Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Kerja Pengaruh Metode Brainstorming terhadap Tingkat 

Pengetahuan dan Rasionalitas Penggunaan Obat Swamedikasi 

Populasi: 

Seluruh masyarakat usia 20-40 tahun wilayah Kerja Puskesmas Pembantu 

Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar sebesar  540 orang 

Sampel: 

Jumlah Sampel yaitu 30 orang 

Sampling: 

Purposive sampling sesuai 

dengan kriteria inklusi dan 

eksklusi 

Kelompok Intervensi 

Masyarakat wilayah kerja 

puskesmas pembantu Desa 

Soso  15 responden 

Kelompok Kontrol 

Masyarakat wilayah kerja 

puskesmas pembantu Desa 

Soso  15 responden 

Pengumpulan Data 

Pre test tingkat pengetahuan, 

rasionalitasn penggunaan obat 

swamedikasi 

 

Pengumpulan Data 

Pre test tingkat pengetahuan, 

rasionalitasn penggunaan obat 

swamedikasi 

 

Intervensi 

Pemberian pendidikan kesehatan 

metode Brainstorming 2x 

pertemuan, masing-masing 60 

menit.  

Hari      : Rabu – Kamis  

Tanggal      : 2-3 Agustus 2017 

Pukul     : 09.00-10.00 WIB 

 

 

Intervensi 

Pemberian pendidikan kesehatan 

metode ceramah 1x pertemuan 

selama 60 menit.  

Hari      : Selasa 

Tanggal      : 1 Agustus 2017 

Pukul     : 09.00-10.00 WIB 

 

 

Setelah Intervensi 

Post test tingkat pengetahuan dan 

rasionalitas penggunaan obat 

swamedikasi setelah intervensi 

pada pertemuan kedua, tindakan 

dilakukan 1 minggu setelah 

intervensi 

 

Setelah Intervensi 

Post test tingkat pengetahuan dan 

rasionalitas penggunaan obat 

swamedikasi setelah intervensi, 

tindakan dilakukan 1 minggu 

setelah intervensi 

 

Analisa Data 

Menggunakan uji wilcoxon signed rank test untuk uji sebelum dan sesudah 

perlakuan serta menggunakan uji Mann Whitney untuk uji beda dua kelompok 

yaitu antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Derajat kemaknaan α 

≤0,05 

 

Laporan Hasil Penelitian 
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4.10 Etika Penelitian 

4.10.1 Sikap menghormati orang (Respect to human) 

Respect to Human diartikan yaitu ners harus memenuhi hak-hak klien. 

Hak-hak klien terpenuhi dengan adanya: 

1. Lembar persetujuan menjadi responden (Informed Consent) 

Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian. Apabila 

responden telah mengerti terhadap maksud dan tujuan yang disampaikan 

peneliti, responden menandatangani lembar persetujuan menjadi responden. 

Penelitian ini menggunakan subjek manusia yaitu masyarakat di wilayah kerja 

Puskesmas Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar sehingga 

informed consent  sangat diperlukan agar tidak melanggar hak-hak manusia 

sebagai subjek penelitian. 

2. Tanpa nama (Anonymity) 

Pada surat pengantar penelitian dijelaskan bahwa nama responden dan 

subyek penelitian tidak harus dicantumkan. Peneliti akan memberikan kode 

pada tiap lembar jawaban yang diisi oleh responden. 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Peneliti menjamin kerahasiaan data yang diberikan responden. Peneliti 

hanya menampilkan data tertentu dalam penelitian tanpa memberikan 

keterangan identitas responden. 

4. Otonomi (autonomy) dan Bebas (Freedom) 

Kebebasan dalam memilih atau menerima suatu tanggung jawab terhadap 

pilihannya sendiri, prinsip otonomi menegaskan bahwa seseorang mempunyai 

kebebasan untuk menentukan keputusan dirinya menurut pilihannya sendiri. 
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Bebas merupakan perilaku tanpa tekanan dari luar, memutuskan sesuatu 

tanpa tekanan atau paksaan pihak lain. Siapapun bebas menentukan pilihan 

yang menurut pandangannya sesuatu yang terbaik. Responden mempunyai 

hak untuk menerima atau menolak perlakuan yang diberikan.  

5. Asas kejujuran (veracity) dan asas menepati janji (fidelity)

Pada asas kejujuran ini, peneliti mengatakan informasi yang sebenarnya–

benarnya saat penelitian agar responden mendapatkan informasi yang akurat, 

komprehensif, dan objektif untuk dapat dipahami dan diterima oleh 

responden. Peneliti memberikan lembar penjelasan kepada warga untuk dapat 

dipahami untuk menjadi responden. 

Pada asas menepati janji peneliti dan responden memiliki kewajiban 

untuk bertanggung jawa terhadap kesepakatan yang telah disepakati. 

4.10.2 Berbuat baik dan tidak merugikan (Beneficience and Non 

Maleficiene) 

1. Tidak merugikan (nonmaleficience)

Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya/cedera fisik dan 

psikologis pada respondn penelitian. 

2. Berbuat baik (beneficience)

Prinsip ini berarti hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan, 

memerlukan suatu pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan 

kesalahan atau kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang 

lain dan secara aktif berkontribusi bagi kesehatan dan kesejahteraan 

responden. 
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4.10.3 Keadilan (Justice) 

Keterlibatan subjek peneliti berdasarkan pemilihan yang dilakukan 

peneliti dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan serta semua subjek 

diperlukan sama dan adil. Keadilan dalam penelitian ini, diterapkan dengan 

memenuhi hak subjek untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil, 

dengan memberikan kesempatan yang sama dan menghormati persetujuan 

dalam inoformed consent yang telah disepakati. 

4.11 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan adalah semua kelemahan atau hambatan yang ditemukan 

dalam penelitian (Nursalam 2013). Peneliti menyadari bahwa kelemahan atau 

hambatan yang dihadapi oleh peneliti adalah: 

1. Sebelumnya peneiliti sudah menetapkan beberapa kriteria inklusi, termasuk

kriteria umur, umur responden berentang 20-40 tahun. Kelompok intervensi

memenuhi kriteria umur 20-40 tahun sebanyak 9 orang, sedangkan pada

kelompok kontrol umur responden kebanyakan diatas 30 tahun sebanyak 11

orang.

2. Keterlambatan 3 responden pada kelompok kontrol mengakibatkan

tertinggalnya beberapa materi dan informasi. Respondenpada kelompok

kontrol yang terlambat tidak mengikuti kegiatan secara lengkap tetapi tetap

dimasukkan dalam penilaian.
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilaksanakan oleh peneliti di wilayah kerja puskesmas pembantu Desa Soso. 

Penelitian ini dilakukan pada 30 responden, yakni 15 responden sebagai 

kelompok perlakuan  dan 15 responden sebagai kelompok kontrol. Penelitian ini 

dilaksanakan  pada tanggal 1 Agutus sampai 9 Agustus 2017. Hasil penelitian dan 

pembahasan akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut : 1) Gambaran 

umum lokasi penelitian; 2) Data demografi  responden; 3) Data  khusus mengenai 

variabel yang akan diukur yaitu meliputi pengetahuan dan rasionalitas responden 

dalam penggunaan obat swamedikasi. Selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai 

dengan tujuan penelitian, dalam mendiskripsikan masing-masing variabel yang 

diteliti menggunakan analisis univariat dan bivariat.  

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Soso merupakan bagian dari kecamatan Gndusari Kabupaten Blitar 

yang terdiri dari 2 Dusun yaitu Dusun Soso dan Dusun Maguan, Dusun Soso 

dan Dusun Maguan dan sebagian besar penduduknya mengandalkan sector 

pertanian sebagai sumber ekonomi. Desa Soso memiliki luas wilayah 280 

hektar dengan jumlah penduduk mencapai 5200 orang terdiri dari 2136 orang 

laki-laki dan 3064 orang perempuan. Desa Soso merupakan daerah 

operasional dari puskesmas slumbung kabupaten blitar. Didesa ini terdapat 

beberapa fasilitas kesehatan dan pendidikan. Diantara fasilitas-fasilitas 

tersebut terdapat 3 buah taman kanak-kanan, tiga buah sekolah dasar, satu 
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buah madrasah ibtidaiyah, 2 buah TPQ. Fasiltas kesehatan yang ada di desa 

tersebut adalah satu puskesmas pembantu untuk memudahkan pelayanan 

kesehatan ke masyarakat.  

Berdasarkan studi pendahuluan, mayoritas masyarakat di Wilayah Kerja 

Puskesmas Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar menggunakan 

obat swamedikasi, namun dalam pelaksanaannya ditemukan masalah bahwa 

penggunaan obat swamedikasi belum sesuai dengan ketepatan seperti yang 

ditetapkan Departemen kesehatan Republik Indonesia tahun 2008 dalam 

pelaksanaannya sedapat mungkin harus memenuhi kriteria penggunaan obat 

yang rasional antara lain ketepatan pemilihan obat, ketepatan dosis, tidak ada 

efek samping, tidak adanya kontraindikasi, tidak adanya interaksi obat dan 

tidak adanya polifarmasi. Masalah tersebut disebabkan karena kurang 

pengetahuan atau minim informasi dan pendidikan kesehatan. Selain itu, 

jarak antara Puskesmas jauh sehingga warga lebih memilih swamedikasi obat 

warung yang pemakaiaannya tidak sesuai aturan pakai. 

Studi pendahuluan menunjukkan bahwa health promotion dari pihak 

puskesmas setempat masih kurang mengenai swamedikasi obat yang tepat, 

banyak yang belum mengetahui swamedikasi obat secara tepat. Informasi 

penggunaan obat untuk swamedikasi didapatkan melalui iklan televisi, 

tetangga dan keluarga.  
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5.1.2 Data Demografi Penelitian 

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi data demografi responden di wilayah kerja 

Puskesmas Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar tanggal 30 Juli-10 

Agustus 2017 

No Data Demografi Responden 
Perlakuan            Kontrol 

f % f % 

1. Usia 20-30 tahun 9 60 4 26,7 

30-40 tahun 6 40 11 73,3 

Total 15 100 15 100 

2. Jenis Kelamin Laki-laki 4 26,7 4 26,7 

Perempuan 11 73,3 11 73,3 

Total 15 100 15 100 

3. Pekerjaan Pedagang 3 20 6 40 

Swasta  3 20 4 26,7 

PNS 0 0 0 0 

Lain-lain 9 60 5 33,3 

Total 15 100 15 100 

4. Jam Kerja Pagi 3 20 0 26,7 

Siang 4 26,7 4 0 

Malam 0 0 0 0 

Tidak ada 8 53,3 11 73,3 

Total 15 100 15 100 

5. Penghasilan < 500 ribu 3 20 2 13,3 

500 ribu - 1 juta 6 40 8 53,3 

1 juta – 2 juta 6 40 5 33,3 

2 juta – 4 juta  0 0 0 0 

> 4 juta 0 0 0 0 

Total 15 100 15 100 

 

Bedasarkan tabel 5.1 hasil distribusi data demografi responden pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol yang terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan, 

pekerjaan dan penghasilan perbulan. 

1. Usia 

Bedasarkan hasil tabel 5.1 diketahui bahwa sebagian besar responden pada 

kelompok perlakuan berusia 20-30 tahun yaitu sebanyak 9 orang (60%) dan 
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terdapat 61 orang dengan usia 30-40 tahun (40%). Pada kelompok kontrol rentang 

usia paling banyak yaitu berusia 30-40 tahun sebanyak 11 orang (73,3%).  

2. Jenis Kelamin

Bedasarkan hasil tabel 5.1 diketahui bahwa jenis kelamin responden pada

kelompok perlakuan mayoritas memiliki jenis kelamin perempuan dengan jumlah 

11 orang (73,3%), sama dengan kelompok perlakuan, pada kelompok kontrol juga 

mayoritas berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 11 orang (73,3%) dan 4 

orang (26,7%) berjenis kelamin laki-laki. 

3. Pekerjaan

Bedasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa kelompok perlakuan memiliki

pekerjaan paling tinggi dibidang lain-lain selain pedagang, swasta, PNS dengan 

jumlah 9 orang (60%), 3 orang (20%) bekerja sebagai pedagang dan 3 orang 

(20%) bekerja dibidang swasta. Pada kelompok kontrol mayoritas bekerja sebagai 

pedagang 6 orang (40%), terdapat 4 orang (26,7%) dibidang swasta dan 5 orang 

(33,3%) selain pedagang, swasta dan PNS. 

4. Jam kerja

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa responden memiliki angka

tertinggi tidak ada jam kerja pada kelompok perlakuan yaitu 8 (53,3%) sementara 

bekerja di jam siang 4 orang (26,7%) dan di pagi hari 3 orang (20%). Kelompok 

kontrol juga memiliki angka tinggi tidak ada jam kerja dengan  11 orang (73,3%) 

dan 4 orang (26,7%) memiliki jam kerja di siang hari. 

5. Penghasilan

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa responden kelompok perlakuan

memiliki penghasilan  Rp 500.000-Rp 1.000.000 sebanyak 6 orang (40%) dan Rp 
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1.000.000-Rp 2.000.000 juga 6 orang (40%) sementara sisanya <Rp 500.000 3 

orang (20%). Kelompok kontrol mayoritas memiliki pengahasilan Rp 500.000-Rp 

1.000.000 sebanyak 8 orang (53,3) sedangkan rentan penghasilan Rp 1.000.000-

Rp 2.000.000 terdapat 5 orang (33,3%) dan responden yang pengahsilannya <Rp 

500.000 terdapat 2 orang (13,3%). 

5.1.3 Pengaruh metode brainstorming terhadap pengetahuan penggunaan obat 

swamedikasi 

Tabel 5.2 Distribusi tingkat pengetahuan responden sebelum dan sesudah 

pendidikan kesehatan melalui metode Brainstorming di wilayah kerja Puskesmas 

pembantu Desa Soso pada tanggal 30 Juli – 10 Agustus 2017 

No Tingkat Pengetahuan 

Kelompok 

Perlakuan Kontrol 

Pre test Post test Pre test Post test 

f % f % f % f % 

1 Kurang 7 46,7 0 0 3 20 1 6,7 

2 Cukup 8 53,3 4 26,7 12 80 8 53,3 

3 Baik 0 0 11 73,3 0 0 6 40 

Total 15 100 15 100 15 100 15 100 

Uji Wilcoxon p=0,001 p=0,016 

Uji Mann Whitney Posttest p=0,016 

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa pengetahuan responden kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol ketika pretest sebagian besar mempunyai tingkat 

pengetahuan cukup, yaitu sebanyak 8 orang (53,3%) pada kelompok perlakuan 

dan 12 orang (80%) pada kelompok kontrol. Responden pada kelompok perlakuan 

terjadi peningkatan pada post test dimana terdapat 11 orang (73%) dengan 

kategori baik, sedangkan pada kelompok kontrol juga terdapat peningkatan pada 

kategori baik menjadi 6 orang (40%). Pada post test juga tidak ditemukan 

responden dengan kategori nilai kurang pada kelompok perlakuan, namun masih 

terdapat nilai kurang yaitu 1 orang (6,7%) pada kelompok kontrol. Pengaruh 

pendidikan kesehatan melalui metode brainstorming dapat dilihat dari hasil uji 
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Wilcoxon Rank Test antara pengetahuan pretest dan posttest intervensi yaitu 

0,001, nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari 

pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan kelompok responden dalam 

peningkatan pengetahuan penggunaan obat swamedikasi. Hasil uji Mann Whitney 

U Test tingkat pengetahuan pada kedua kelompok yaitu 0,016, hal ini 

menunjukkan ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan 

responden dalam penggunaan obat swamedikasi pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol. 

5.1.4 Pengaruh metode brainstorming terhadap rasionalitas penggunaan obat 

swamedikasi 

Tabel 5.3 Distribusi tingkat pengetahuan responden sebelum dan sesudah 

pendidikan kesehatan melalui metode Brainstorming di wilayah kerja Puskesmas 

pembantu Desa Soso pada tanggal 30 Juli – 10 Agustus 2017 

No Rasionalitas 

Kelompok 

Perlakuan Kontrol 

Pre test Post test Pre test Post test 

f % f % f % f % 

1 Kurang 2 13,3 0 0 1 6,7 0 0 

2 Cukup 8 53,3 1 6,7 8 53,3 3 20 

3 Baik 5 33,3 14 93,3 6 40 12 80 

Total 15 100 15 100 15 100 15 100 

Uji Wilcoxon p=0,002 p=0,016 

Uji Mann Whitney Posttest p=0,136 

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa sikap responden kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol ketika pretest sebagian besar mempunyai sikap 

yang cukup, dimana kelompok perlakuan dan kontrol terdapat 8 orang (53,3%). 

Pada saat postest terjadi peningkatan sikap pada kedua kelompok yaitu terdapat 

14 orang (93,3%) meningkat menjadi baik pada kelompok perlakuan. Kelompok 

kontrol terjadi peningkatan pada rasionalitas juga dengan kategori baik yaitu 

menjadi 12 orang (80%). Pengaruh pendidikan kesehatan melalui metode 
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brainstorming terhadap rasionalitas penggunaan obat swamedikasi dapat dilihat 

dari hasil uji Wilcoxon Rank Test antara pretest dan post test kelompok perlakuan 

yaitu p=0,002 hal ini menunjukkan pada hasil  Pre test dan Post test  terdapat 

perbedaan, yang berarti ada pengaruh metode brainstorming terhadap rasionalitas 

penggunaan obat swamedikasi, menurut hasil uji Wilcoxon Rank Test antara 

pretest dan post test kelompok kontrol yaitu p=0,016 hal ini juga menunjukkan 

adanya perbedaan hasil Pre test dan Pos test, yang berarti terdapat pengaruh 

metode brainstorming terhadap rasionalitas penggunaan obat swamedikasi pada 

kelompok kontrol. Hasil uji Mann Whitney rasionalitas pada kedua kelompok saat 

post test yaitu p=0,136, hal ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara 

tingkat rasionalitas penggunaan obat swamedikasi dari kelompok perlakuan 

maupun intervensi. 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Pengaruh metode brainstorming terhadap pengetahuan penggunaan obat 

swamedikasi 

Pendidikan kesehatan melalui metode brainstorming diberikan pada 

masyarakat wilayah kerja puskesmas Desa Soso di Balai Desa Soso sebanyak 2 

kali pertemuan dengan membahas tentang rasionalitas penggunaan obat 

swamedikasi dan dievaluasi melalui posttest setelah 7 hari intervensi kali kedua. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan yang diberikan 

melalui metode brainstorming dapat memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatan pengetahuan klien dalam penggunaan obat swamedikasi. 

Tingkat pengetahuan responden dapat dilihat pada kelompok perlakuan sebelum 

dilakukan pemberian brainstorming mempunyai tingkat pengetahuan yang cukup 
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dan setelah dilakukan pendidikan kesehatan mayoritas terjadi peningkatan 

pengetahuan klien menjadi baik. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah responden 

dengan tingkat pengetahuan  baik terjadi peningkatan dari tidak ada yang berada 

dikategori baik menjadi 11 orang. Sedangkan setelah dilakukan intervensi tingkat 

pengetahuan pada kelompok kontrol pada kategori baik hanya terjadi perubahan 6 

orang (40%) dan masih terdapat 1 orang (6,7%) yang berada pada kategori 

kurang. Hasil uji wilcoxon menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pada 

kelompok kontrol.  

Sebelum diberikan intervensi pendidikan kesehatan sebagian besar 

responden pada kelompok perlakuan menjawab pertanyaan yang tidak tepat yaitu 

pada nomor 2, 6, 7 dan 8, dimana pertanyaan tersebut tentang tanda lingkaran 

obat-obat yang boleh dibeli tanpa resep dokter, batas penggunaan obat 

swamedikasi, dosis obat swamedikasi, waktu penggunaan obat swamedikasi. Hal 

tersebut dapat disebabkan klien kebingungan dalam mengetahui tanda lingkaran, 

batas, dosis dan waktu penggunaan obat swamedikasi. Setelah diberikan 

pendidikan kesehatan melalui brainstorming sebagian besar banyak yang berubah 

menjadi benar pada keempat pertanyaan tersebut tetapi ada sebagian yang masih 

menjawab salah pada nomor 2 tentang tanda lingkaran kemasan obat dan nomor 8 

tentang waktu minum obat. 

Pada kelompok kontrol hasil pre test juga banyak terjadi kesalahan pada 

keempat komponen pertanyaan pada kuesioner pengetahuan yaitu nomor 2,6,8 

dan Hal ini terjadi hampir pada semua responden, dimana pada keempat 

komponen pertanyaan tersebut rata-rata hanya terdapat 3 responden yang tepat 

menjawab pertanyaan pada keempat nomor tersebut. pada saat posttest sebagian 
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besar responden tidak terjadi perubahan dalam menjawab pada keempat 

pertanyaan tersebut. tetapi terdapat dua responden yang berubah jawabannya 

menjadi tepat yaitu pada C3 dan C5. 

Hasil penelitian menunjukkan pendidikan kesehatan melalui metode 

brainstorming dapat membantu dalam memberikan informasi serta dapat diterima 

dan direspon dengan baik oleh responden.  

Pemberian informasi yang menarik dan secara berkesinambungan  melalui 

metode brainsorming akan meningkatkan minat responden dalam mendapatkan 

materi sehingga informasi yang akan disampaikan bisa diterima dan dipahami 

oleh responden. Sesuai dengan teori Precede Proceed (1991) menyatakan bahwa 

edukasi yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan dalam 

sebuah program dapat mengubah perilaku sehat individu dalam kepatuhan, pola 

konsumsi dan aksi pencegahan. Perilaku terdiri dari pengetahuan, sikap dan 

tindakan (Notoatmodjo 2010). Pengaruh brainstorming ini dalam peningkatan 

pengetahuan sesuai dengan penelitian dari Furianto (2015) yang mana terjadi 

peningkatan pengetahuan setelah diberikan intervensi brainstorming tentang 

pencegahan diare pada anak. 

Hasil penelitian lain yang mendukung adalah penelitian oleh Buanasari 

(2016) yang meneliti tentang pengaruh brainstorming terhadap peningkatan 

perilaku ibu dalam pemberian ASI Esklusif. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan pengetahuan ibu dalam pemberian ASI esklusif setelah diberikan 

intervensi brainstorming. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan Buanasari (2016) adalah pemberian pendidikan kesehatan untuk 
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meningkatkan pengetahuan responden serta menggunakan metode brainstorming 

pada penyampaian informasi.  

Hasil penelitian lain yang mendukung adalah Irfadh, et al. (2013) tentang 

kurangnya kesadaran tentang interaksi obat merupakan masalah yang perlu 

dilakukan intervensi dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, sehingga 

mencegah terjadinya kejadian buruk obat-obatan bebas. Hasil penelitian 

ditemukan adanya peningkatan pengetahuan responden setelah intervensi 

mengenai pencegahan terjadinya kejadian buruk penggunaan obat bebas. 

Intervensi yang diberikan dengan intervensi yang dilakukan peneliti sama-sama 

memberikan edukasi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

responden. Hal ini selaras dengan pendapat Corones, Coyer dan Theobald (2009) 

bahwa kebutuhan pasien mengenai informasi dalam menjalankan pengobatan 

serta peduli terhadap lingkungan merupakan hal yang penting dan tinggi. 

Pengetahuan yang juga meningkat pada kelompok kontrol yang ditunjukkan 

pada hasil uji statistik yang menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. 

Walaupun kenaikan yang terjadi hanya sedikit pada nilai yang didapat oleh 

sebagian responden pada postest. Responden pada kelompok kontrol terjadi 

perubahan kategori tingkatan pengetahuan yaitu pada responden dengan kode C1 

dan C4. Peningkatan pengetahuan pada kelompok kontrol dapat disebabkan 

karena adanya informasi yang didapat responden dari petugas kesehatan di 

Puskesmas atau keaktifan peserta untuk mencari informasi pada media sosial. 

Seperti yang dikemukakan oleh Notoatmodjo (2010) bahwa pengetahuan dapat 

bertambah karena tambahan informasi dari media cetak, elektronik maupun 

petugas kesehatan.  
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Pemberian informasi tentang penggunaan obat swamedikasi yang 

disampaikan melalui metode brainstorming diberikan secara berkesinambungan 

dapat diulang-ulang. Pendidikan tersebut  membuat responden mudah dalam 

mengingat kembali informasi yang didapatkan tentang penggunaan obat 

swamedikasi secara tepat, selanjutnya responden akan cepat memahami materi 

yang telah disampaikan, mengaplikasikan, menganalisis, dan menggabungkan 

materi yang didapatkan dari proses diskusi dan membaca dalam bentuk informasi 

yang baru serta menilai materi yang didapatkan, sehingga pengetahuan responden 

dalam penggunaan obat swamedikasi secara tepat menjadi meningkat. 

Peningkatan pengetahuan pada kelompok perlakuan setelah dilakukan intervensi 

ini juga karena pemberian edukasi ini menggunakan metode yang efektif, menarik 

dan mudah diterima oleh responden. Pada edukasi ini responden dapat berbagi 

pengalaman melalui penyampaian informasi yang pernah didapat tentang 

penggunaan obat swamedikasi dan ketepatan pengunaannya kemudian 

didiskusikan sehingga semua responden berpartisipasi serta menambah wawasan 

tentang penggunaan obat swamedikasi dengan tepat.  

5.2.2 Pengaruh metode brainstorming terhadap rasionalitas penggunaan obat 

swamedikasi 

Rasionalitas penggunaan obat swamedikasi kelompok perlakuan sebelum 

dilakukan intervensi dalam kategori kurang yaitu 2 orang, cukup 8 orang dan baik 

5 orang. Hasil  setelah dilakukan intervensi terdapat perbedaan yang signifikan. 

Pada kelompok perlakuan setelah dilakukan intervensi terdapat peningkatan pada 

rasionalitas penggunaan obat swamedikasi responden dengan kategori baik yaitu 

menjadi 14 orang dan tidak ada responden dengan kategori kurang.  
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Peningkatan pengetahuan yang dialami responden dapat merubah tindakan 

yang rasional reponden dalam dalam penggunaan obat swamedikasi menjadi lebih 

baik. Pendidikan kesehatan memberikan proses pengetahuan dan kemampuan 

seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi dengan mengubah dan 

mempengaruhi perilaku manusia dalam meningkatkan kesadaran sehingga klien 

sadar dan mau mengubah perilakunya menjadi sehat (Agustina&Wahjuni 2015). 

Pendidikan kesehatan yang diberikan melalui metode brainstorming, dimana 

responden mendapatkan informasi kesehatan melalui diskusi dengan semua 

responden mendapat kesempatan menyampaikan pendapat tanpa ada sanggahan 

dari responden lain kemudian pendapat tersebut diklasifikasikan, diverifikasi  dan 

disepakati bersama menjadi informasi yang dapat dipahami bersama dan 

diterapkan. Sesuai dengan tahapan brainstorming menurut Isman (2012) dalam 

Romadhoni (2014) yaitu pemberian informasi, identifikasi, klasifikasi, verifikasi 

dan yang terakhir yaitu konklusi.  

Tindakan merupakan sikap yang telah diwujudkan menjadi suatu 

perbuatan nyata dengan tingkatan mulai dari persepsi, respon terpimpin, 

mekanisme, dan adopsi (Notoatmodjo 2010). Perubahan tindakan dari seseorang 

dipengaruhi oleh proses interaksi individu dengan lingkungannya  dengan melalui 

proses belajar. Penyebab baik atau kurangnya tindakan klien dalam penggunaan 

obat swamedikasi dipengaruhi oleh pengetahuan responden, yang mana 

pengetahuan dipengaruhi oleh pemberian informasi  dari petugas kesehatan yang 

kurang maksimal maupun dari klien yang kurang aktif bertanya (Bella & Prasetyo 

2008).  Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Green (1991) bahwa perilaku 

dipengaruhi oleh faktor predisposisi yang mencangkup lingkungan, pengetahuan, 
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dan sikap. Hal ini terbukti bahwa pada responden yang memiliki pengetahuan dan 

sikap yang baik juga memiliki tindakan yang baik  sebelum dilakukan intervensi 

yaitu pada responden pada kelompok perlakuan dengan kode B4, B5, B6 dan pada 

kelompok kontrol pada responden dengan kode K6,K10.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Naganingrum 

(2014) bahwa brainstorming dapat mempengaruhi tindakan menjadi lebih baik. 

Pada kegiatan edukasi melalui brainstorming semua responden  menyapaikan ide 

atau apa yang mereka tahu tentang permasalahan yang disampaikan dari 

pengalaman yang didapat, serta memicu klien untuk berfikir  aktif dan saling 

berbagi satu sama lain. Hal tersebut mempermudah responden dalam memahami 

dan menilai terhadap perilaku kesehatan, setelah itu akan memicu kesadaran 

responden untuk berusaha melakukan tindakan yang rasional mengenai 

penggunaan obat swamedikasi dengan baik karena klien akan memilih tindakan 

yang baik atau tidak dan secara otomatis akan mengubah menjadi lebih baik, 

sehingga responden akan mengadopsi dan mempraktikkan  perilaku ke arah yang 

lebih baik.  

Pada penelitian ini responden yang memiliki pengetahuan yang baik 

tentang penggunaan obat swamedikasi akan memiliki sikap positif dan 

diwujudkan dengan tindakan positif, karena akan membuat responden sadar akan 

pentingnya penggunaan obat swamedikasi secara rasional dan secara otomatis 

tindakan positif akan dilakukan menjadi kebiasaan. Peningkatan perilaku 

responden dalam penggunaan obat swamedikasi akan dapat menekan angka 

kejadian kesalahan pengobatan (medication error) karena keterbatasan 

pengetahuan masyarakat akan obat dan rasionalitas penggunaannya. 
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Hasil Post test pada kelompok kontrol terdapat 1 orang di kategori kurang, 

8 cukup dan 6 dalam kategori baik, kelompok kontrol juga mengalami 

peningkatan rasionalitas penggunaan obat swamedikasi responden pada kategori 

baik sejumlah 12 orang dan juga tidak terdapat responden dengan kategori kurang. 

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara pre test dan post 

test dalam rasionalitas penggunaan obat swamedikasi responden pada kelompok 

kontrol setelah dilakukan perlakuan sesuai kondisi asli atau pendidikan kesehatan 

yang biasa dilakukan oleh pihak tenaga kesehatan di lokasi penelitian yaitu 

dengan menggunakan pendidikan kesehatan ceramah. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Bab ini menjabarkan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tentang 

penaruh metode brainstorming terhadap tingkat pengetahuan dan rasionalitas 

penggunaan obat swamedikasi di wilayah kerja Puskesmas Pembantu Desa Soso 

Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. 

1. Pendidikan kesehatan melalui metode brainstorming  dapat mempengaruhi

pengetahuan dalam penggunaan obat swamedikasi. Hal tersebut karena

metode brainstorming diberikan secara berkesinambungan dengan

pelaksanaan 2 kali pertemuan, membuat klien bersemangat dalam diskusi dan

membuat klien berpartisipasi aktif serta materi menggunakan bahasa

sederhana, dapat diulang-ulang sehingga informasi akan mudah tersampaikan

pada responden sehingga pemahaman responden meningkat. Peningkatan

pemahaman klien akan menegakkan pengetahuan  dan menstimulus

kesadaran responden untuk bersikap positif.

2. Pendidikan kesehatan melalui metode brainstorming juga membuat

responden dapat meningkatkan persepsi, merespon keinginan untuk

mengadopsi tindakan yang dianggap lebih baik, sehingga tindakan yang

rasional responden dalam penggunaan obat swamedikasi meningkat.
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6.2 Saran 

1. Responden 

Responden diharapkan aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang 

dilaksanakan pihak Puskesmas terlebih dalam kegiatan yang berhubungan 

dengan rasionalitas penggunaan obat swamedikasi. 

2. Perawat  

Peran perawat dapat diberlakukan pada proses edukasi, perawat ahrus 

memberikan suatu KIE terkait rasionalitas penggunaan obat swamedikasi, 

penggunaan obat-obat keras yang harus menggunakan resep dokter. 

3. Puskesmas 

Metode brainstorming dapat digunakan sebagai alternatif dalam 

pemberian pendidikan kesehatan dalam rasionalitas penggunaan obat 

swamedikasi dan menjadikan kebijakan melalui suatu program yang baru. 

4. Peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan agar dilakukan penelitian dengan menilai 

tindakan pada masyarakat yang memiliki kebiasaan swamedikasi dan 

rasionalitas penggunaan obat swamedikasi. 
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Lampiran 2 Surat Ijin Pengambilan Data Penelitian 
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Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian dari Bakesbangpol Kabupaten Blitar disampaikan 

kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dan Kepala Puskesmas 

Slumbung 
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Lampiran 4 Surat Telah Melakukan Penelitian dari Puskesmas Slumbung 

Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar 
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Lampiran 5 Sertifikat Ethical Approval 
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Lampiran 6 Lembar Penjelasan Penelitian  Bagi Responden  

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN 

 

Saya sebagai peneliti, 

Nama  : Aldini Yunita Mia Diantami 

NIM : 131311133090 

Program Studi : S1 Pendidikan Ners 

Fakultas : Keperawatan 

Universitas  : Airlangga 

 

Saya bermaksud melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir 

 

Judul Penelitian :  Pengaruh Metode Brainstorming terhadap Tingkat 

Pengetahuan dan Rasionalitas Penggunaan Obat 

Swamedikasi. 

Tujuan 

1. Menganalisis pengaruh metode brainstorming atau metode pendidikan 

kesehatan melalui pengumpulan ide peserta untuk menyelesaikan suatu 

masalah terhadap tingkat pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat 

swamedikasi (upaya pengobatan sendiri). 

2. Menganalisis pengaruh metode brainstorming atau metode pendidikan 

kesehatan melalui pengumpulan ide peserta untuk menyelesaikan suatu 

masalah terhadap rasionalitas masyarakat dalam penggunaan obat 

swamedikasi (upaya pengobatan sendiri). 

 

Perlakuan yang diterapkan pada subyek 

1. Pada tahap awal peneliti memberikan informed consent atau persetujuan 

untuk mendapatkan data diri masing-masing responden. 

2. Responden yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi diberikan penjelasan 

mengenai tujuan dan manfaat penelitian 

3. Peneliti mengukur pengetahuan dan sikap responden sebelum diberikan 
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pendidikan kesehatan metode brainstorming sebagai data pre-test atau data 

awal dengan menggunakan kuesioner 

4. Peneliti memberi pendidikan kesehatan metode brainstorming tentang 

ketepatan pemilihan dan penggunaan obat swamedikasi selama satu hari 

dengan durasi 60 menit setiap pertemuan. 

5. 2 hari setelah dilakukan pendidikan kesehatan metode brainstorming, peneliti 

melakukan pengukuran pengetahuan dan sikap responden dengan 

menggunakan kuesioner sebagai data post-test atau data setelah tindakan. 

 

Manfaat 

Responden yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh pengetahuan 

mengenai intervensi dalam ketepatan pemilihan dan penggunaan obat 

swamedikasi (upaya pengobatan sendiri). 

 

Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan dari keterlibatan responden dalam 

penelitian ini, karena penelitian ini hanya berupa pendidikan kesehatan dan 

pengisian kuesioner sehingga tidak menyebabkan bahaya potensial. 

 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan subyek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden berhak 

untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan.  

 

Adanya insentif untuk subyek 

Keikutsertaan responden sangat membantu dalam penelitian ini, maka dari itu 

peneliti akan memberikan insentif berupa makanan ringan dan minuman beserta 

souvenir sebagai ucapan terima kasih. 

 

Kerahasiaan responden 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH METODE BRAINSTORMING... ALDINI YUNITA MIA DIANTAMI



98 

 

 

Keterangan yang disampaikan responden pada kuesioner akan dijaga 

kerahasiaannya dengan cara pengkodean identitas dan hanya digunakan untuk 

penelitian 

Informasi tambahan 

Responden penelitian bisa menanyakan semua hal yang berkaitan penelitian ini 

dengan melakukan kontak personal atas nama Aldini Yunita Mia Diantami 

dengan nomor handphone 081334234980. 
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Lampiran 7 Lembar Permohonan Menjadi Responden 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Aldini Yunita Mia Diantami 

NIM   : 131311133090  

 Adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya yang akan melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Metode Brainstorming terhadap Tingkat Pengetahuan dan 

Rasionalitas Penggunaan Obat Swamedikasi”. 

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka dengan ini saya 

mohon kesediaan Bapak/Ibu menjadi responden. Semua informasi dan identitas 

responden akan dirahasiakan dan hanya untuk kepentingan penelitian. Saya 

mohon kepada Bapak/Ibu untuk menjadi responden dan menjawab pertanyaan 

pada kuesioner dengan sejujurnya. Apabila dalam penelitian ini Bapak/Ibu merasa 

tidak nyaman dengan kegiatan yang akan dilakukan, maka Bapak/Ibu dapat 

mengundurkan diri. 

 

 Hormat Saya, 

 

 

 

 

 

 

Aldini Yunita Mia Diantami 

131311133090 
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Lampiran 8 Informed Consent 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

 

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya: 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Metode Brainstorming terhadap 

Tingkat Pengetahuan dan Rasionalitas Penggunaan Obat Swamedikasi” 

2. Tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian 

3. Perlakuan yang akan diterapkan pada responden 

4. Bahaya potensial yang akan timbul 

5. Hak untuk mengundurkan diri 

Setelah mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya 

bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian 

dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

 

Surabaya,...................2017 

               Peneliti,      Responden, 

 

 

 

 

(Aldini Yunita Mia Diantami)       (                                         ) 

  

*) Coret salah satu 
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Lampiran 9 Kuesioner Penelitian 

KUISIONER PENELITIAN 

PENGARUH METODE BRAINSTORMING TERHADAP TINGKAT 

PENGETAHUAN DAN RASIONALITAS PENGGUNAAN OBAT 

SWAMEDIKASI 

No. Responden  : 

Tanggal Pengisian : 

Petunjuk pengisian jawaban 

1. Pilihlah jawaban yang menurut anda sesuai dengan memberikan tanda cek atau 

centang (√) pada salah satu jawaban yang telah disediakan 

2. Silahkan bertanya pada peneliti apabila ada pertanyaan yang kurang jelas 

IDENTITAS RESPONDEN 

Jenis Kelamin : (  ) Laki-laki (  ) Perempuan 

Usia  : ……………………. 

Pendidikan : (  )SMP (  )SMA (  )PT 

Pekerjan : (  ) Pedagang/wiraswasta  

 (  ) Pegawai Swasta 

 (  ) Pegawai Negeri  

 (  ) dll....................... * Sebutkan 

Jam Kerja : ……………………… 

Penghasilan perbulan : (   ) < Rp 500.000  

 (   )  Rp 500.000–1.000.000  

 (   )  Rp 1.000.000-Rp 2.000.000 

 (   )  Rp 2.000.000-Rp 4.000.000 

 (   )  > Rp 4 Juta 

Kode Responden 
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KUESIONER 

PENGARUH METODE BRAINSTORMING TERHADAP TINGKAT 

PENGETAHUAN DAN RASIONALITAS PENGGUNAAN OBAT 

SWAMEDIKASI 

Petunjuk pengisian: 

1. Jenis Kelamin : 

2. Usia  : 

Jawablah pernyataan dibawah ini sesuai dengan apa yang anda ketahui. 

Ket : (*)Coret salah satu) 

I. PENDAHULUAN 

1. Apakah Saudara/I/Bapak/Ibu pernah meminum obat yang dibeli tanpa 

resep dokter dalam 3 bulan/1 bulan*) terakhir? 

a. Ya 

b. Tidak 

(Jika jawaban ”Tidak”, maka berhenti di sini) 

2. Di manakah Saudara/I/Bapak/Ibu memperoleh obat tersebut? 

a. Apotek 

b. Warung 

c. Toko obat 

d. Supermarket 

e. Lainnya, sebutkan : .................................... 

3. Darimana Saudara/I/Bapak/Ibu memperoleh informasi mengenai obat 

bebas yang diminum? 

a. Iklan dari media cetak/elektronik 
b. Pengalaman penggunaan obat pribadi/keluarga 
c. Petugas kesehatan (dokter, apoteker, petugas apotek) 
d. Rekomendasi orang lain 
e. Lainnya, sebutkan : ...................................... 

 
II. PENGETAHUAN SWAMEDIKASI 

1. Menurut Saudara/I/Bapak/Ibu, benarkah arti kata swamedikasi (upaya 

pengobatan sendiri) adalah suatu cara mengobati penyakit dengan 

menggunakan obat yang dibeli tanpa resep dokter? 

a. Ya 

b. Tidak 

c. Tidak tahu 

2. Apakah obat-obat yang memiliki tanda lingkaran warna hijau atau 

biru pada kemasannya adalah obat-obat yang boleh dibeli tanpa resep 

Kode Responden 
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dokter? 

a. Ya 

b. Tidak 

c. Tidak tahu 

3. Apakah jenis obat batuk yang diminum untuk mengobati batuk kering 

sama dengan obat batuk untuk mengobati batuk berdahak? 

a. Ya 

b. Tidak 

c. Tidak tahu 

4. Apakah oralit adalah obat yang paling dianjurkan untuk diminum 

ketika mengalami diare? 

a. Ya 

b. Tidak 

c. Tidak tahu 

5. Apakah parasetamol adalah obat yang dapat digunakan untuk mengobati 

demam dan juga sakit kepala? 

a. Ya 

b. Tidak 

c. Tidak tahu 

6. Jika parasetamol diminum sebagai obat demam tanpa resep dokter, 

apakah  obat boleh diminum hingga lebih dari 2 hari? 

a. Ya 
b. Tidak 

c. Tidak tahu 

7. Apakah obat-obat yang boleh dibeli tanpa resep dokter selalu memiliki 

dosis (takaran) minum 3x sehari? 

a. Ya 
b. Tidak 

c. Tidak tahu 

8. Jika dosis (takaran) obat adalah 3x sehari, apakah berarti obat 

seharusnya  diminum setiap 8 jam? 

a. Ya 
b. Tidak 

c. Tidak tahu 

9. Apakah indikasi (kegunaan) yang ada di kemasan obat berisi keterangan 

tentang penyakit yang dapat diobati dengan obat tersebut? 

a. Ya 
b. Tidak 

c. Tidak tahu 
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10. Jika menyimpan obat di rumah, apakah setiap obat harus disimpan di 

dalam kemasan aslinya? 

a. Ya 
b. Tidak 

c. Tidak tahu 

III. RASIONALITAS SWAMEDIKASI 

1. Obat tanpa resep dokter apa yang pernah Saudara/I/Bapak/Ibu minum 

selama 3 bulan/1 bulan*) terakhir? 

Nama obat : .................................................. 

Kegunaan : .................................................. 

2. Bagaimana Saudara/I/Bapak/Ibu meminum obat tersebut? 

Dosis/hari : ........................................................ 

Jumlah obat 1x minum : ........................................................ 

Batas lama pemakaian : ........................................................ 

3. Selama menggunakan obat tersebut, pernahkah merasakan gejala-gejala 

efek samping seperti berikut? 

a. Muntah 
b. Diare/sembelit 

c. Nyeri lambung 

d. Alergi (gatal-gatal, ruam kulit) 

e. Jantung berdebar-debar 

f. Sesak napas 

g. Lainnya, sebutkan : ……………………………………… 

h. Tidak ada efek samping 

4. Apakah Saudara/I/Bapak/Ibu juga memiliki penyakit lain/kondisi 

tertentu*) ketika meminum obat tersebut? (*)Kondisi tertentu : 

hamil/menyusui bagi perempuan) 

a. Ya, sebutkan : .............................................................. 

b. Tidak 

5. Dalam 3 bulan/1 bulan*) terakhir, apakah Saudara/I/Bapak/Ibu pernah 

dalam 1 hari meminum lebih dari 1 jenis obat, yang salah satunya 

adalah obat tanpa resep dokter? 

a. Ya, sebutkan nama obat & jarak waktu minum : 

......................................................................................... 

b. Tidak 

(Jika jawaban Ya, lanjut ke no.6, jika jawaban Tidak, berhenti di sini) 
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6. Apakah Saudara/I/Bapak/Ibu meminum obat-obat pada  no.5  hanya  

untuk mengobati satu macam keluhan penyakit? 

a. Ya, sebutkan keluhan yang diobati : 

…………………………………………. 

b. Tidak, sebutkan keluhan yang diobati : 

…………………………………………. 

7. Apakah Saudara/I/Bapak/Ibu  sebelum  meminum obat selalu mebaca 

keterangan kegunaan  dan larangan-larangan dalam kemasan? 

a. Ya 

b. Tidak  
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Lampiran 10 Satuan Acara Penyuluhan 

 

SATUAN ACARA PENYULUHAN METODE BRAINSTORMING 

Topik   : Rasionalitas Penggunaan Obat Swamedikasi 

Sasaran   : Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pembantu Desa 

Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar  

Tempat   : Balai Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar 

Hari,Tanggal  : Selasa, 01 Agustus 2017 dan Rabu, 02 Agustus 2017  

Pukul   : 09.00-10.00 WIB 

Waktu   : 60 menit 

Jumlah Pertemuan: 2 Pertemuan 

 

I. Tujuan Instruksional Umum 

Peserta dapat mengetahui dan memahami mengenai ketepatan obat 

swamedikasi setelah mendapatkan pendidikan kesehatan dengan metode 

brainstorming selama 60 menit. 

II. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah mendapatkan pendidikan kesehatan diharapkan peserta dapat: 

1. Mengetahui dan memahami pengertian swamedikasi 

2. Mengetahui dan memahami manfaat swamedikasi 

3. Mengetahui dan memahami resiko swamedikasi 

4. Mengetahui dan memahami konsep obat 

5. Mengetahui dan memahami penggolongan obat 

6. Mengetahui dan memahami obat untuk swamedikasi 

7. Mengetahui dan memahami penggunaan obat yang rasional 

III. Materi  

1. Pertemuan pertama 

a. Pengertian swamedikasi 

b. Manfaat swamedikasi 

c. Resiko Swamedikasi 

2. Pertemuan kedua 
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a. Konsep Obat 

b. Penggolongan obat 

c. Obat untuk swamedikasi 

d. Batasan penggunaan obat yang rasional 

IV. Metode 

Brainstorming 

V. Media 

1. Flipchart/papan tulis 

2. Leaflet 

3. Alat tulis dan kertas 

VI. Pengorganisasian 

Tim Peneliti merupakan mahasiswa semester 8 fakultas keperawatan 

Universitas Airlangga yang telah mendapatkan materi dan simulasi 

mengenai metode penyuluhan brainstorming. 

1. Penyuluh : Aldini Yunita Mia Diantami  

2. Moderator : Febrina Ramadhani 

3. Notulen : Yessy Dian Anggraini 

4. Fasilitator : 1. Yunita Fauziah  4. Umdatun Watsiqoh 

2. Siti Aisyah Zanta   5. Yessy Dian Anggraini 

3. Siti Nuraini 

VII. Kegiatan Pendidikan 

Susunan kegiatan penyuluhan: 

1. Persiapan peserta 

a. Mengisi daftar hadir 

b. Peserta mengambil tempat duduk 

c. Mendiskusikan jadwal kegiatan 

2. Kegiatan inti 

Langkah-Langkah metode brainstorming adalah mengikuti aturan 

brainstorming yang ada. Brainstorming mempunyai memiliki langkah-

langkah yang tersetruktur. 
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SATUAN ACARA KEGIATAN METODE BRAINSTORMING 

Topik   : Rasionalitas Penggunaan Obat Swamedikasi 

Sasaran   : Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pembantu Desa 

Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar  

Tempat   : Balai Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar 

Hari,Tanggal  : Selasa, 01 Agustus 2017 

Pukul   : 09.00-10.00 WIB 

Waktu   : 60 menit 

Pertemuan  : 1  

 

No Waktu Kegiatan Durasi 

1. 09.00-09.03 WIB Pendahuluan : 

1. Memberi salam pembukaan dan 

memperkenalkan diri serta tim. 

2. Menyampaikan tujuan dan 

maksud dari pendidikan 

kesehatan. 

3. Menjelaskan kontrak waktu dan 

mekanisme kegiatan. 

4. Menyebutkan materi yang akan 

diberikan yaitu pengertian, 

keuntungan dan resiko 

swamedikasi 

5. Membagikan kertas dan bolpoin. 

3 menit 

2. 
 
 
 
 
 

 Pelaksanaan Materi I  

09.03-09.06 
WIB 

1. Pemberian informasi dan motivasi: 

a. Fasilitator menjelasakan masalah 

yang dihadapi dalam 

ketidaktepatan swamedikasi 

(medication  error) 

b. Fasilitator menggali

 pengetahuan peserta 

tentang pengertian dan manfaat 

swamedikasi 

3 menit 
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 09.06-
09.11WIB 

2. Identifikasi: 

(1) Fasilitator memberikan 

kesempatan kepada peserta untuk 

mengungkapkan pengetahuan 

mengenai pengertian dan manfaat 

swamedikasi pada lembar kertas 

yang tersedia. 

(2) Peserta diundang untuk 

memberikan sumbang ide 

pemikiran sebanyak-banyaknya. 

(3) Semua ide ditampung dan ditulis 

tanpa adanya intrupsi. 

(4) Peserta bisa melewati gilirannya 

jika merasa masih belum punya 

ide. 

(5) Fasilitator melanjutkan proses 

sampai semua ide tersampaikan. 

(6) Notulen menulis semua ide yang 

disampaikan peserta. 

5 menit 

09.11-09.16 
WIB 

3. Klasifikasi: 

a. Fasilitator membimbing 

peserta untuk 

mengklasifikasikan ide 

berdasarkan kriteria yang dibuat 

dan disepakati oleh kelompok. 

b. Notulen membentuk mindmaping 

mengenai pengertian dan manfaat 

swamedikasi dari ide peserta. 

5 menit 

 09.16-09.24 
WIB 

4. Verifikasi dan prioritas ide: 

a. Fasilitator dan peserta secara 

bersama melihat kembali sumbang 

ide dan saran yang telah 

diklasifikasikan. 

b. Setiap sumbang saran diuji

 relevansinya dengan 

permasalahan dengan mengacu 

pada teori. 

c. Peserta menyampaikan 

argumentasi dari ide yang 

disampaikan. 

d. Fasilitator memandu proses 

diskusi dalam pemilihan ide. 

8 menit 
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 09.24-09.29 
WIB 

5. Konklusi (Penyepakatan) 

a. Fasilitator beserta peserta 

menyimpulkan informasi. 

b. Pengambilan kesepakatan terakhir 

yang dianggap paling tepat 

terhadap permasalahan. 

c. Fasilitator menyimpulkan 

pendapat peserta yang telah ditulis 

dan melakukan penguatan 

mengenai pengertian dan manfaat 

swamedikasi 

5 menit 

  Pelaksanaan Materi II 
 

 09.29-09.31 
WIB 

1. Pemberian informasi dan motivasi: 
a. Fasilitator menjelasakan masalah 

terkait resiko swamedikasi 
b. Fasilitator menggali pengetahuan 

peserta tentang resiko swamedikasi 

2 menit 

 09.31-09.36 WIB 2. Identifikasi: 
a. Fasilitator memberikan kesempatan 

kepada peserta untuk 
mengungkapkan pengetahuan 
mengenai  resiko swamedikasi pada 
lembar kertas yang tersedia. 

b. Peserta diundang untuk 

memberikan sumbang ide 

pemikiran sebanyak-banyaknya. 

c. Semua ide ditampung dan ditulis 

tanpa adanya intrupsi. 

d. Peserta bisa melewati gilirannya 

jika merasa masih belum punya 

ide. 

e. Fasilitator melanjutkan proses 

sampai semua ide tersampaikan. 

f. Notulen menulis semua ide yang 

disampaikan peserta. 

5 menit 

 09.36-09.42 WIB 3. Klasifikasi: 
a. Fasilitator membimbing  

peserta untuk mengklasifikasikan 
ide berdasarkan kriteria yang dibuat 
dan disepakati oleh kelompok. 

b. Notulen membentuk mindmaping 
mengenai resiko swamedikasi dari 
ide peserta. 

6 menit 
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 09.42-09.49 
WIB 

4. Verifikasi dan prioritas ide: 
a. Fasilitator dan peserta secara 

bersama melihat kembali sumbang 
ide dan saran yang telah 
diklasifikasikan. 

b. Setiap sumbang   saran   diuji
 relevansinya dengan 
permasalahan dengan mengacu 
pada teori. 

c. Peserta menyampaikan argumentasi 
dari ide yang disampaikan. 

d. Fasilitator memandu proses diskusi 
dalam pemilihan ide. 

7 menit 

 09.49-09.56 
WIB 

5. Konklusi (Penyepakatan) 

a. Fasilitator beserta peserta 

menyimpulkan informasi. 

b. Pengambilan kesepakatan terakhir 

yang dianggap paling tepat 

terhadap permasalahan. 

c. Fasilitator menyimpulkan 

pendapat peserta yang telah ditulis 

dan melakukan penguatan 

mengenai resiko swamedikasi 

7 menit 

3.  09.56-10.00 WIB Penutupan : 

1. Menanyakan kembali materi yang 

telah disampaikan dan mengevaluasi 

pemahaman. 

2. Tim penyuluh menutup pendidikan 

kesehatan dengan salam. 

4 menit 
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SATUAN ACARA KEGIATAN METODE BRAINSTORMING 

Topik   : Obat Swamedikasi 

Subtopik  : Rasionalitas Penggunaan Obat Swamedikasi 

Sasaran   : Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pembantu Desa 

Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar  

Tempat   : Balai Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar 

Hari,Tanggal  : Rabu, 02 Agustus 2017 

Pukul   : 09.00-10.00 WIB 

Waktu   : 60 menit 

Pertemuan  : 2 

 

No Waktu Kegiatan Durasi 

1. 09.00-09.03 WIB Pendahuluan : 

1. Memberi salam pembukaan dan 

memperkenalkan diri serta tim. 

2. Menyampaikan tujuan dan maksud 

dari pendidikan kesehatan. 

3. Menjelaskan kontrak waktu dan 

mekanisme kegiatan. 

4. Menyebutkan materi yang akan 

diberikan yaitu tentang konsep obat 

(definisi obat, penggolongan obat, 

obat untuk swamedikasi, kriteria obat 

untuk swamedikasi dan batasan 

penggunaan obat yang rasional) 

5. Membagikan kertas dan bolpoin. 

3 menit 

2.  Pelaksanaan Materi I  

09.03-09.06 
WIB 

1. Pemberian informasi dan motivasi: 
a. Fasilitator menjelasakan masalah yang 

dihadapi beserta latar belakangnya 
tentang obat swamedikasi 

2. Fasilitator menggali pengetahuan 
peserta tentang definisi, penggolongan obat 
dan obat untuk swamedikasi 

3 menit 
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09.06-
09.11WIB 

2. Identifikasi: 
a. Fasilitator memberikan kesempatan 

kepada peserta untuk mengungkapkan 
pengetahuan mengenai definisi, 
penggolongan obat dan obat untuk 
swamedikasi pada lembar kertas yang 
tersedia. 

b. Peserta diundang untuk memberikan 
sumbang ide pemikiran sebanyak-
banyaknya. 

c. Semua ide ditampung dan ditulis tanpa 
adanya intrupsi. 

d. Peserta  bisa  melewati  gilirannya  jika   
merasa masih belum punya ide. 

e. Fasilitator melanjutkan proses sampai 
semua ide tersampaikan. 

f. Notulen menulis semua ide yang 
disampaikan peserta. 

5 menit 

09.11-09.16 
WIB 

3. Klasifikasi: 
a. Fasilitator membimbing peserta

 untuk mengklasifikasikan ide 
berdasarkan kriteria yang dibuat dan 
disepakati oleh kelompok. 

b. Notulen membentuk mindmaping
 mengenai definisi, penggolongan obat 
dan obat untuk swamedikasi dari ide 
peserta. 

5 menit 

 09.16-09.24 
WIB 

4. Verifikasi dan prioritas ide: 
a. Fasilitator dan peserta secara bersama 

melihat kembali sumbang ide dan saran 
yang telah diklasifikasikan. 

b. Setiap sumbang saran diuji
 relevansinya dengan permasalahan 
dengan mengacu pada teori. 

c. Peserta menyampaikan argumentasi dari 
ide yang disampaikan. 

d. Fasilitator memandu proses diskusi 
dalam pemilihan ide. 

8 menit 
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 09.24-09.29 WIB 5. Konklusi (Penyepakatan) 
a. Fasilitator beserta peserta menyimpulkan 

informasi. 
b. Pengambilan kesepakatan terakhir yang 

dianggap paling tepat terhadap 
permasalahan. 

c. Fasilitator menyimpulkan pendapat 
peserta yang telah ditulis dan 
melakukan penguatan mengenai 
definisi, penggolongan obat dan obat 
untuk swamedikasi 

5 menit 

  Pelaksanaan Materi II 
 

 09.29-09.31 
WIB 

1. Pemberian informasi dan motivasi: 

a. Fasilitator menjelasakan masalah 

yang dihadapi terkait obat untuk 

swamedikasi, kriteria obat untuk 

swamedikasi dan batasan 

penggunaan obat yang rasional 

b. Fasilitator menggali pengetahuan 

peserta tentang masalah dalam obat 

untuk swamedikasi, kriteria obat 

untuk swamedikasi dan batasan 

penggunaan obat yang rasional 

2 menit 

 09.31-09.36 WIB 1. Identifikasi: 

a. Fasilitator memberikan kesempatan 

kepada peserta untuk 

mengungkapkan pengetahuan 

mengenai masalah dalam obat untuk 

swamedikasi, kriteria obat untuk 

swamedikasi dan batasan 

penggunaan obat yang rasional pada 

lembar kertas yang tersedia. 

b. Peserta diundang untuk memberikan 

sumbang ide pemikiran sebanyak-

banyaknya. 

c. Semua ide ditampung dan ditulis tanpa 

adanya intrupsi. 

d. Peserta bisa melewati gilirannya jika 

merasa masih belum punya ide. 

e. Fasilitator melanjutkan proses 

sampai semua ide tersampaikan. 

f. Notulen menulis semua ide yang 

disampaikan peserta. 

5 menit 
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 09.36-09.42 WIB 6. Klasifikasi: 
a.  Fasilitator membimbing peserta untuk 

mengklasifikasikan ide berdasarkan 
kriteria yang dibuat dan disepakati oleh 
kelompok. 

b. Notulen membentuk mindmaping 
mengenai resiko swamedikasi dari ide 
peserta. 

6 menit 

 09.42-09.49 
WIB 

2. Verifikasi dan prioritas ide: 

a. Fasilitator dan peserta secara 

bersama melihat kembali sumbang 

ide dan saran yang telah 

diklasifikasikan. 

b. Setiap sumbang   saran   diuji

 relevansinya

 dengan permasalahan dengan 

mengacu pada teori. 

c. Peserta menyampaikan argumentasi 

dari ide yang disampaikan. 

d. Fasilitator memandu proses diskusi 

dalam pemilihan ide. 

7 menit 

 09.49-09.56 
WIB 

3. Konklusi (Penyepakatan) 

a. Fasilitator beserta peserta 

menyimpulkan informasi. 

b. Pengambilan kesepakatan terakhir 

yang dianggap paling tepat terhadap 

permasalahan. 

c. Fasilitator menyimpulkan pendapat 

peserta yang telah ditulis dan 

melakukan penguatan mengenai 

masalah dalam obat untuk 

swamedikasi, kriteria obat untuk 

swamedikasi dan batasan 

penggunaan obat yang rasional 

7 menit 

4.  09.56-10.00 WIB Penutupan : 
a. Menanyakan kembali materi yang telah 

disampaikan dan mengevaluasi 
pemahaman. 

b. Tim penyuluh menutup pendidikan 
kesehatan dengan salam. 

4 menit 
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VII. Setting Tempat Brainstorming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

Gambar Penyuluh 

 

Gambar Moderator 

 

Gambar Fasilitator 

 

Gambar Notulen 

 

Gambar peserta brainstorming 

 

(Sumber : Fitriani 2010 dalam Buana 2017) 

 

VIII. Evaluasi Pertemuan 1 

1. Struktur 

(1) Kontrak waktu dan tempat diberikan tiga hari sebelum acara 

dilakukan 

(2) Kesiapan materi 

(3) Kesiapan SAP 

(4) Kesiapan media 

(5) Kehadiran peserta 

  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH METODE BRAINSTORMING... ALDINI YUNITA MIA DIANTAMI



117 

 

 

 

2. Proses 

(1) Kegiatan dimulai sesuai waktu yang direncanakan 

(2) Peserta aktif mengikuti diskusi 

(3) Suasana penyuluhan kondusif 

(4) Pengorganisasian berjalan sesuai dengan job description 

3. Hasil 

(1) Peserta dapat 

(2) Menyimpulkan pengertian swamedikasi 

(3) Menyimpulkan manfaat swamedikasi 

(4) Menyimpulkan resiko swamedikasi 

(5) Menyimpulkan masalah dalam konsep obat 

(6) Menyimpulkan penggolongan obat 

(7) Menyimpulkan  obat untuk swamedikasi 

(8) Menyimpulkan kriteria obat untuk swamedikasi 

(9) Menyimpulkan batasan penggunaan obat yang rasional 
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VIII. Evaluasi Pertemuan ke 2 

1. Struktur 

(1) Kontrak waktu dan tempat diberikan tiga hari sebelum acara 

dilakukan 

(2) Kesiapan materi 

(3) Kesiapan SAP 

(4) Kesiapan media 

(5) Kehadiran peserta 

2. Proses 

(1) Kegiatan dimulai sesuai waktu yang direncanakan 

(2) Peserta aktif mengikuti diskusi 

(3) Suasana penyuluhan kondusif 

(4) Pengorganisasian berjalan sesuai dengan job description 

3. Hasil 

(1) Menyimpulkan masalah dalam konsep obat 

(2) Menyimpulkan penggolongan obat 

(3) Menyimpulkan  obat untuk swamedikasi 

(4) Menyimpulkan kriteria obat untuk swamedikasi 

(5) Menyimpulkan batasan penggunaan obat yang rasional 
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IX. Job Description 

Menurut Suprayitno (2011), pembagian peran dalam brainstorming 

adalah: 

1. Peran fasilitator 

(1) Membuat pertemuan menjadi bersemangat dan intensitasnya tinggi. 

(2) Mendorong semua anggota untuk ikut berpartisipasi 

(3) Mengumpulkan sebanyak mungkin gagasan dengan cara memberi 

giliran pada setiap anggota beberapa kali. 

(4) Pada setiap giliran mendorong anggota melontarkan sebanyak mungkin 

gagasan dan mengupayakan agar tidak ada peserta yang tidak 

memberikan pendapat. 

(5) Menghindarkan adanya tanggapan (dukungan atau bantahan) jika salah 

seorang anggota sedang mengemukakan suatu gagasan. 

(6) Apabila semua anggota sudah memberikan gagasan atau pendapat, 

diskusi dapat dimulai untuk menilai atau mempertimbangkan setiap 

gagasan yang dilontarkan. 

2. Observer dan notulen 

(1) Mencatat nama, alamat dan jumlah peserta, serta menempatkan 

diri sehingga memungkinkan dapat mengamankan jalannya 

proses brainstorming. 

(2) Mencatat ide. tanggapan, dan pertanyaan yang diajukan peserta. 

(3) Mengamati perilaku verbal dan non verbal peserta selama proses 

penyuluhan. 

(4) Mengevaluasi hasil penyuluhan dengan rencana penyuluhan. 
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(5) Menyampaikan evaluasi langsung kepada penyuluh yang dirasa 

tidak sesuai dengan rencana penyuluhan. 

3. Partisipasi anggota dalam curah pendapat. 

(1) Mengemukakan sebanyak mungkin gagasan. 

(2) Melontarkan semua gagasan yang ada dalam pikiran. 

(3) Tidak memberikan penilaian terhadap pandangan orang lain. 
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Lampiran 11 Hasil Uji Uji Wilcoxon Signed ranks test dan Mann Whitney test 

pada data penelitian pengetahuan penggunaan obat swamedikasi 

NPar Tests 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

post-test pengetahuan ceramah 

- Pre-test Pengetahuan 

Negative Ranks 0a ,00 ,00 

Positive Ranks 13b 7,00 91,00 

Ties 2c   

Total 15   

a. post-test pengetahuan ceramah < Pre-test Pengetahuan 

b. post-test pengetahuan ceramah > Pre-test Pengetahuan 

c. post-test pengetahuan ceramah = Pre-test Pengetahuan 

 

Test Statisticsa 

 

post-test 

pengetahuan 

ceramah - Pre-test 

Pengetahuan 

Z -3,194b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

post_pengetahuan_brainstormin

g - 

pre_pengetahuan_brainstorming 

Negative Ranks 0a ,00 ,00 

Positive Ranks 14b 7,50 105,00 

Ties 1c   

Total 15   

a. post_pengetahuan_brainstorming < pre_pengetahuan_brainstorming 

b. post_pengetahuan_brainstorming > pre_pengetahuan_brainstorming 

c. post_pengetahuan_brainstorming = pre_pengetahuan_brainstorming 

 
  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH METODE BRAINSTORMING... ALDINI YUNITA MIA DIANTAMI



122 

 

 

NPar Tests 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

post_pengetahuan_brainstormin

g - 

pre_pengetahuan_brainstorming 

Negative Ranks 0a ,00 ,00 

Positive Ranks 14b 7,50 105,00 

Ties 1c   

Total 15   

a. post_pengetahuan_brainstorming < pre_pengetahuan_brainstorming 

b. post_pengetahuan_brainstorming > pre_pengetahuan_brainstorming 

c. post_pengetahuan_brainstorming = pre_pengetahuan_brainstorming 

 

 

Test Statisticsa 

 

post_pengetahuan

_brainstorming - 

pre_pengetahuan_

brainstorming 

Z -3,309b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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Lampiran 12 Hasil Uji Wilcoxon Signed ranks test dan Mann Whitney test pada 

data penelitian rasionalitas penggunaan obat swamedikasi 

 
NPar Tests 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

post-test rasionalitas ceramah - 

Pre-test Rasionalitas 

Negative Ranks 1a 2,50 2,50 

Positive Ranks 8b 5,31 42,50 

Ties 6c   

Total 15   

a. post-test rasionalitas ceramah < Pre-test Rasionalitas 

b. post-test rasionalitas ceramah > Pre-test Rasionalitas 

c. post-test rasionalitas ceramah = Pre-test Rasionalitas 

 

Test Statisticsa 

 

post-test 

rasionalitas 

ceramah - Pre-test 

Rasionalitas 

Z -2,412b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,016 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 
NPar Tests 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

post_rasionalitas_brainstorming 

- pre_rasionalitas_brainstorming 

Negative Ranks 0a ,00 ,00 

Positive Ranks 12b 6,50 78,00 

Ties 3c   

Total 15   

a. post_rasionalitas_brainstorming < pre_rasionalitas_brainstorming 

b. post_rasionalitas_brainstorming > pre_rasionalitas_brainstorming 

c. post_rasionalitas_brainstorming = pre_rasionalitas_brainstorming 
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Test Statisticsa 

 

post_rasionalitas_

brainstorming - 

pre_rasionalitas_b

rainstorming 

Z -3,130b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 
NPar Tests 
Mann-Whitney Test 

 

Ranks 

 Kelas N Mean Rank Sum of Ranks 

Pengetahuan Ceramah 15 11,70 175,50 

Brainstorming 15 19,30 289,50 

Total 30   

 

 

Test Statisticsa 

 Pengetahuan 

Mann-Whitney U 55,500 

Wilcoxon W 175,500 

Z -2,418 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,016 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,016b 

a. Grouping Variable: Kelas 

b. Not corrected for ties. 

 
NPar Tests 
Mann-Whitney Test 

Ranks 

 Kelas N Mean Rank Sum of Ranks 

Rasionalitas Ceramah 15 13,27 199,00 

Brainstorming 15 17,73 266,00 

Total 30   
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Test Statisticsa 

 Rasionalitas 

Mann-Whitney U 79,000 

Wilcoxon W 199,000 

Z -1,491 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,136 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,174b 

a. Grouping Variable: Kelas 

b. Not corrected for ties. 
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Lampiran 13 Dokumentasi Penelitian 

 

Dokumentasi Pembagian Pre test 

 

Dokumentasi Perkenalan dan dilanjutkan pemberian pendidikan kesehatan 

dengan Metode Brainstroming 

 

Dokumentasi Notulen mencatat setiap pendapat responden dan Fasilitator 

yang bertugas mendampingi responden bila responden kurang aktif 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH METODE BRAINSTORMING... ALDINI YUNITA MIA DIANTAMI


	Cover
	Surat Pernyataan
	Halaman Pernyataan
	Lembar Persetujuan
	Lembar Penetapan Panitia Penguji
	Ucapan Terima Kasih
	Abstract
	Daftar Isi
	Daftar Tabel
	Daftar Gambar
	Daftar Lampiran
	Daftar Lambang, Singkatan dan Istilah
	BAB 1 PENDAHULUAN
	BAB 2 TINJAUAN TEORI
	BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN
	BAB 4 METODE PENELITIAN
	BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN
	Daftar Pustaka
	Lampiran

