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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya tentang penggunaan obat PP IAI (2014) Belum 

tercapainya Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya seperti harapan yang 

tertuang dalam undang undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan sampai saat 

ini masih belum tercapai. Berbagai masalah kesehatan, khususnya terkait obat 

masih ditemui di masyarakat. Mulai penggunaan salah obat, penyalahgunaan 

obat, terjadinya efek samping obat dari yang paling ringan sampai dengan 

kebutaan dan kematian, beredarnya obat palsu, narkoba dan bahan berbahaya 

lainnya, dan sebagainya. 

Penelitian selanjutnya oleh Tuarissa (2014) sebanyak 44,77% orang 

salah dalam mendapatkan obat.Terdapat 75,9% masyarakat salah dalam 

memperoleh obat, untuk jenis obat yang dianggap ringan,  25,3% tidak tepat 

dalam penyimpanan, dan 72% terindikasi salah dalam penggunaan obat 

(Raini, 2015).  

Pada penelitian selanjutnya tentang Dagusibu obat oleh Khasanah (2016), 

di dapatkan hasil  sebagai berikut terdapat sebanyak 64,4% dari responden 

menyatakan bahwa Antibiotik dapat dibeli di Apotek tanpa resep dokter, 

57,8% dari responden menyatakan bahwa obat tetes mata baik digunakan 

lebih dari 30 hari setelah dibuka, 66,7% dari responden menyatakan bahwa 

sediaan suppositoria dapat disimpan disuhu kamar dan 60% dari responden 

berpendapat bahwa membuang obat dengan kemasan yang baik dan utuh 

langsung ke tempat sampah adalah benar. Data yang didapat menunjukan 

nilai untuk pengetahuan yang paling rendah saat pretest yaitu 5 sebanyak 

4,4% dengan nilai maksimal yaitu 2,2%. Setelah dilakukan edukasi 

penyuluhan hasil penilaian pengetahuan saat posttest menunjukan adanya 

peningkatan yang signifikan dengan nilai paling rendah yaitu 7 sebanyak 

2,2% dan paling tinggi yaitu 18 sebanyak 6,7%, sehingga dapat diartikan 
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bahwa ada pengaruh penyuluhan terhadap terhadap peningkatan pengetahuan 

responden tentang dagusibu sesudah diberikan penyuluhan. 

B. Landasan Teori 

1. Obat  

a. Pengertian obat 

      Obat merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap 

digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi 

atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, 

pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan 

kontrasepsi (Kebijakan Obat Nasional, 2005). Jadi obat adalah zat 

yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta 

mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan. 

b. Peran obat 

      Seperti yang telah dituliskan pada pengertian obat di atas, maka 

peran obat secara umum adalah sebagai berikut (Chaerunisaa, dkk., 

2009):  

1) Penetapan diagnosa  

2) pencegahan penyakit  

3) Menyembuhkan penyakit  

4) Memulihkan (rehabilitasi) kesehatan  

5) Mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu  

6) Peningkatan kesehatan  

7) Mengurangi rasa sakit  

c. Penggolongan obat 

      Obat adalah bahan atau panduan bahan-bahan yang siap 

digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi 

atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, 

pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan 

kontrasepsi (Undang-Undang Kesehatan No. 36tahun 2009). Obat 

dapat dibagi menjadi 4 golongan (Depkes, 2008), yaitu: 
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1) Berdasarkan jenisnya 

a) Obat bebas 

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran 

dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada 

kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan 

garis tepi berwarna hitam. Contoh: Parasetamol, vitamin dan 

mineral. 

Gambar tanda khusus obat bebas dapat dilihat pada            

gambar 2.1 

 

 

Tanda khusus obat bebas 

     Gambar 2.1 Tanda khusus obat bebas 

b) Obat bebas terbatas 

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya 

termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli 

bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda 

peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat 

bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi 

berwarna hitam. Contoh: CTM. 

Gambar tanda khusus obat bebas dapat dilihat pada 

gambar 2.2 

 

 

Tanda khusus obat bebas terbatas 

Gambar 2.2 Tanda khusus obat bebas terbatas 

      Selain tanda khusus obat bebas terbatas, terdapat 

pula tanda peringatan. Tanda peringatan ini diberikan karena 

hanya dengan takaran dan kemasan tertentu obat ini aman 

dipakai untuk pengobatan sendiri. Tanda peringatan berupa 

empat persegi panjang dengan huruf putih pada dasar hitam 

yang terdiri dari 6 macam, yaitu: 

Gambar tanda peringatan dapat dilihat pada gambar 2.3 
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Gambar 2.3 tanda peringatan 

c) Obat keras dan psikotropika 

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di 

apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan 

dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan 

garis tepi berwarna hitam. Contoh: Asam Mefenamat. 

Tanda obat keras dapat dilihat pada gambar 2.4 

 

 

Tanda khusus obat keras 

Gambar 2.4 tanda khusus obat keras 

 Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah 

maupun sintetis bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif 

melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang 

menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan 

perilaku. Contoh: Diazepam, Phenobarbital. 

d) Obat narkotika 

Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman 

atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang 

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Contoh: Morfin, 

Petidin. 
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Tanda obat narkotika dapat dilihat pada gambar 2.5 

 

 

Tanda khusus obat narkotika 

Gambar 2.5 tanda khusus obat narkotika       

Menurut Badan POM, terdapat juga penggolongan obat 

keras, yaitu Obat Wajib Apotek (OWA). Obat Wajib Apotek 

yaitu obat-obatan yang dapat diserahkan tanpa resep dokter, 

namun harus diserahkan oleh apoteker di apotek. Disini 

terdapat daftar obat wajib apotek yang dikeluarkan 

berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan. Sampai saat ini 

sudah ada 3 daftar obat yang diperbolehkan diserahkan tanpa 

resep dokter. Seperti telah kita ketahui bersama, peraturan 

mengenai daftar OWA tercantum dalam: 

1). Keputusan Menteri Kesehatan nomor 

347/MenKes/SK/VII/ 1990 tentang Obat Wajib Apotek 

berisi Daftar Obat Wajib Apotek No. 1 

2).  Keputusan Menteri Kesehatan nomor 924 / MenKes 

/Per / X / 1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 2 

3). Keputusan Menteri Kesehatan nomor 

1176/MenKes/SK/X/ 1999 tentang Daftar Obat Wajib 

Apotek No. 3 

2) Berdasarkan mekanisme kerja obat 

Obat digolongkan menjadi lima jenis :  

a) Obat yang bekeja terhadap penyebab penyakit, misalnya 

penyakit karena bakteri atau mikroba, contoh: antibiotik.  

b) Obat yang bekerja mencegah keaadan patologis dari 

penyakit, contoh: serum, vaksin. 

c) Obat yang menghilangkan gejala penyakit (simptomatik), 

misal gejala penyakit nyeri, contoh: analgetik, antipiretik.  

d) Obat yang bekerja untuk mengganti atau menambah fungsi-

fungsi zat yang kurang, contoh: vitamin, hormon.  
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e) Pemberian placebo, adalah pemberian sediaan obat yang 

tanpa zat berkhasiat untuk orang-orang yang sakit secara 

psikis, contoh: aqua proinjection 

Selain itu, obat dapat dibedakan berdasarkan tujuan 

penggunaannya misalkan antihipertensi, cardiaca, diuretic, 

hipnotik, sedative dan lain-lain (Chaerunisaa, dkk., 2009). 

3) Berdasarkan tempat atau lokasi pemakaiaannya 

obat dibagi dua golongan:  

a) Obat dalam, misalnya obat-obat peroral. Contoh: antibiotik, 

acetaminophen.  

b) Obat topikal, untuk pemakaian luar badan. Contoh: sulfur, 

antibiotik (Anief, 1994). 

4) Berdasarkan cara pemberiannya 

a) Peroral, obat yang diberikan atau dimasukkan melalui 

mulut, Contoh: serbuk, kapsul, tablet sirup.  

b) Perektal, obat yang diberikan atau dimasukkan melalui 

rektal. Contoh: supositoria, laksatif.  

c) Sublingual, dari bawah lidah, kemudian melalui selaput 

lendirdan masuk ke pembuluh darah, efeknya lebih cepat. 

Untuk penderita tekanan darah tinggi, Contoh: tablet hisap, 

hormon.  

d) Parenteral, obat suntik melaui kulit masuk ke darah. Ada 

yang diberikan secara intravena, subkutan, intramuscular, 

intrakardial.  

e) Langsung ke organ, contoh: intrakardial.  

f) Melalui selaput perut, intraperitoneal. 

5) Berdasarkan efek yang ditimbulkannya  

a) Sistemik: masuk ke dalam system peredaran darah, 

diberikan secara oral  

b) Lokal : pada tempat-tempat tertentu yang diinginkan, 

misalnya pada kulit, telinga, mata.  
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6) Berdasarkan penamaannya  

Menurut Widodo (2004), penamaan dibagi menjadi tiga, yaitu:  

a) Nama kimia, yaitu nama asli senyawa kimia obat.  

b) Nama generik (unbranded name), yaitu nama yang lebih 

mudah yang disepakati sebagai nama obat dari suatu nama 

kimia.  

c) Nama dagang atau merek, yaitu nama yang diberikan oleh 

masing-masing produsen obat. Obat bermerek disebut juga 

dengan obat paten. 

 

2. DaGuSiBu 

Apoteker melalui Gerakan Keluarga Sadar Obat mencetuskan 

istilah komunikatif yakni DAGUSIBU untuk memudahkan masyarakat 

dalam memahami informasi-informasi tentang obat. Dagusibu merupakan 

singkatan dari Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang. Lebih tepatnya, 

slogan ini mengajak masyarakat untuk mendapatkan, menggunakan, 

menyimpan dan membuang obat dengan cara yang benar (IAI, 2014). 

Karena kenyataannya masih banyak yang belum mengetahui cara 

mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat yang 

benar. Berikut disampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai Dagusibu. 

a. Da  (dapatkan obat) 

Belilah obat di tempat yang paling terjamin, yaitu di Apotek. 

Penyimpanan obat di Apotek lebih terjamin sehingga obat sampai ke 

tangan pasien dalam kondisi baik (keadaan fisik dan kandungan 

kimianya belum berubah). Pastikan Apotek yang dikunjungi memiliki 

ijin dan memiliki Apoteker yang siap membantu pasien setiap saat. 

Untuk mendapatkan obat dengan benar marilah datang ke 

Apotek, karena Apotek merupakan tempat pelayanan obat resmi 

sehingga kita dapat berkonsultasi dengan Apoteker di Apotek untuk 

mendapatkan obat yang aman, berkualitas dan bermanfaat. Tips untuk 

mendapatkan obat dengan benar yaitu: 
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1) Perhatikan penggolongan obat. 

2) Perhatikan informasi yang terdapat pada brosur dan kemasan.  

3) Perhatikan kadaluwarsa obat. 

4) Tebuslah resep dokter di Apotek yang jelas legalitasnya. 

 

b. Gu (gunakan obat) 

Gunakan obat dengan benar. Penggunaan obat harus sesuai 

dengan aturan yang tertera pada wadah atau etiket. Obat jenis 

antibiotik harus dikonsumsi sampai habis. Pastikan Apoteker 

memberitahukan cara pemakaian obat yang diberikan dengan jelas, 

khususnya untuk obat dengan sediaan yang tidak terlalu dikenal oleh 

masyarakat umum. 

Untuk dapat menggunakan obat dengan benar konsultasilah 

dengan apoteker di apotek karena dalam penggunaan obat ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti: 

1) Bila mengalami keluhan batuk, pilek, demam janganlah terburu-

buru mengkonsumsi antibiotik. 

2) Obat jenis antiboitik harus diminum sampai habis untuk mecegah 

timbulnya resistensi  

3) Gunakan obat sesuai petunjuk / aturan yang terdapat dalam 

kemasan obat. 

4) Mintalah petunjuk kepada Apoteker bagaimana cara penggunaan 

obat tertentu, semisal suppositoria, tetes mata, inhaler ataupun 

yang lainnya. 

 

c. Si (simpan obat) 

Supaya obat yang dipakai tidak rusak maka perlu menyimpan 

obat dengan benar, sesuai dengan petunjuk pemakaian yang ada di 

dalam kemasan. Kebanyakan obat tidak boleh terpapar oleh sinar 

matahari secara langsung untuk itu obat perlu disimpan di tempat yang 

tertutup dan kering. Selain itu jauhkan obat dari anak-anak dengan  

penyimpannya ditempat yang sulit dijangkau oleh anak-anak. 
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Konsultasi dengan apoteker di Apotek tentang cara 

penyimpanan obat karena setiap obat memerlukan kondisi 

penyimpanan yang berbeda. Tips untuk penyimpanan obat dengan 

benar yaitu: 

1) Baca aturan penyimpanan obat pada kemasan. 

2) Jauhkan dari jangkauan anak-anak. 

3) Kunci almari penyimpanan obat. 

 

d. Bu (buang obat) 

Bila obat telah kadaluwarsa atau rusak maka obat tidak boleh 

diminum, untuk itu obat perlu dibuang. Obat jangan dibuang secara 

sembarangan, agar tidak disalahgunakan. Obat dapat dibuang dengan 

terlebih dahulu dibuka kemasannya, direndam dalam air, lalu 

dipendam didalam tanah. 

Konsultasi dengan apoteker di Apotek agar dapat membuang 

obat dengan benar. Cara untuk membuang obat dengan benar yaitu: 

1) Hilangkan label pada wadah kemasan. 

2) Untuk obat berbentuk tablet dan kapsul dihancurkan dan dicampur 

dengan tanah, masukkan ke plastik dan buang. 

3) Untuk obat antibiotik dibuang dengan kemasan, hanya labelnya 

yang dilepaskan dari wadah. 

 

3. Media sosial  

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir 

dari teknologi-teknologi WEB baru berbasis internet, yang memudahkan 

semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi 

dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat 

menyebarluaskan konten mereka sendiri. Post di blog, tweet, atau video 

YouTube dapat direproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh jutaan 

orang secara gratis (Zarella, 2010: 2-3). 
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Jenis-jenis media sosial diantaranya Facebook, Twitter, Path, 

Instagram, Blog, Youtube (Nasrullah, 2015). Jenis-jenis media sosial 

tersebut mempunyai keunggulan masing-masing. 

a. Facebook 

Facebook adalah suatu situs jejaring sosial yang dapat dijadikan 

sebagai tempat untuk menjalin hubungan pertemanan dengan seluruh 

orang yang ada di belahan dunia untuk dapat berkomunikasi satu 

dengan yang lainnya. Facebook merupakan situs pertemanan yang 

dapat digunakan oleh manusia untuk bertukar informasi, berbagi foto, 

video, dan lainnya (Madcoms, 2010: 1). 

 

b. Instagram 

Instagram  adalah media yang memberi kemudahan cara berbagi 

secara online oleh foto-foto , video dan juga layanan jejaring sosial 

yang dapat digunakan pengguna untuk mengambil dan membagi ke 

teman mereka (Budiargo, 2015: 48). Pengguna Instagram di dunia 

sudah mencapai angka 150 juta orang sehingga menempati urutan ke 

14 sebagai jejaring sosial terbesar di dunia (Bussines Insider, 2013). 

Lebih dari 90% pengguna instagram berusia kurang dari 35 tahun 

(Bussines Insider, 2013). Instagram juga dapat terkoneksi langsung 

dengan aplikasi sosial media yang lain seperti Facebook. 

 

4. Metode Edukasi 

Metode edukasi merupakan cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana pembelajaran yang sudah disusun dalam 

kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. 

Dengan demikian, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran 

memegang peran yang sangat penting (Majid, 2013). 

Metode yang sering digunakan dalam pemberian penyuluhan 

adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara dalam 

menerangkan dan menjelasakan suatu ide, pengertian atau pesan secara 
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lisan kepada sekelompok sasaran sehingga memperoleh informasi 

(Qiftiyah, 2012). 

      Langkah-langkah menggunakan metode ceramah : 

a. Tahap persiapan   

Menurut supriadie (2012:136), hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

menyiapkan ceramah adalah sebagai berikut:  

1) Analisis sasaran (audience), baik dari segi jumlah, usia, maupun 

kemampuan awal yang dimilikinya. 

2) Analisa sifat materi yang sesuai dan cukup hanya dengan 

dituturkan atau diinformasikan. 

3) Menyusun durasi waktu yang akan digunakan untuk ceramah 

secara efektif dan efisien serta memperkirakan variasi yang dapat 

dikembangkan. 

4) Memilih dan menerapkan jenis media yang akan digunakan 

5) Menyiapkan sejumlah pertanyaan sebagai bentuk kontrol dan 

upaya memperoleh umpan balik. 

6) Memberikan contoh dan analogi yang sesuai dengan pengalaman 

yang pernah diperoleh. 

7) Menyiapkan ikhtisar yang sekiranya akan membantu kelancaran 

ceramah. 

b. Tahap pelaksanaan 

1) Langkah pembukaan  

Dalam metode ceramah langkah pembukaan merupakan langkah 

yang menentukan keberhasilan pelaksanaan ceramah. 

2) Langkah penyajian  

Merupakan tahap penyampaian materi pembelajaran. 

3) Langkah menutup ceramah  

Ditutup dengan ringkasan pokok-pokok materi. 

 

 

 

 

Efektivitas Penggunaan Media Sosial..., Rita Permatasari, Fakultas Farmasi UMP, 2017



15 
 

5. Pengetahuan 

a. Definisi 

Pengetahuan merupakan hasil tahu seseorang yang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan 

terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, 

pandengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan 

manusia diperoleh melalui pendidikan, pengalaman diri sendiri 

maupun pengalaman orang lain, media massa maupun lingkungan 

(Notoatmodjo, 2007).  

Dalam pengertian lain pengetahuan adalah sebagai yang 

ditemui dan diperoleh melalui suatu pengamatan. Pengetahuan 

muncul ketika seseorang menggunakan indera atau akal pikirannya 

untuk mengendali benda atau peristiwa tertentu yang belum pernah 

dilihat atau dirasakan sebelumnya. 

Menurut Notoatmodjo (2007), bahwa seseorang mengambil 

perilaku yang baru dalam dirinya, orang tersebut melakukan beberapa 

proses tertentu yaitu: 

1) Kesadaran (Awareness) 

Dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih 

dahulu terhadap stimulasi. 

2) Merasa tertarik (Interest) 

Seseorang tersebut merasa tertarik terhadap benda atau obyek yang 

dilihatnya. 

3) Menimbang-nimbang (Evaluation) 

Menimbang-nimbang terhadap baik buruknya objek atau benda 

tersebut bagi dirinya. 

4) Mencoba (Trial) 

Mulai mencoba perilaku yang baru setelah orang tersebut 

menerimanya. 

5) Beradaptasi 

Dimana subyek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran terhadap benda atau obyek yang ia terima. 
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Berdasarkan beberapa definisi diatur bisa diambil kesimpulan 

bahwa pengetahuan yang luas dapat diperoleh dari aktifitas manusia 

berupa pengalaman mendengar dan membaca. 

 

b. Tingkat Pengetahuan 

Tingkat pengetahuan merupakan domain yang sangat penting 

dalam membentuk tindakan seseorang sedangkan perilaku akan 

bersifat langgeng apabila didasari oleh pengetahuan dan kesadaran. 

Secara terinci perilaku manusia merupakan reflkesi dari gejala 

kejiwaan yang salah satunya adalah pengetahuan. Menurut 

Notoatmodjo (2007) tingkatan pengetahuan dibagi menjadi 6 (enam) 

yaitu: 

1) Tahu (know) 

      Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini 

adalah mengingat (recall) terhadap sesuatu yang spesifik dari 

seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. 

Oleh karena itu “tahu” adalah merupakan tingkat pengetahuan 

yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur apakah orang tahu 

tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, 

mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya. 

2) Memahami (Comprehension) 

      Memahami dapat diartikan sebagai suatu kemampuan 

menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah 

paham terhadap obyek atau materi, harus dapat menjelaskan, 

menyebutkan contoh, menyimpulkan dan sebagainya terhadap 

obyek yang dipelajari. 

3) Aplikasi (Application) 

      Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi atau yang 

sebenarnya. Aplikasi ini bisa diartikan sebagai aplikasi atau 
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penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya 

dalam konteks atau situasi lain. 

4) Analisis (Analysis) 

      Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjalankan materi 

obyek ke dalam komponen-komponen tetapi masih ada kaitannya 

satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari 

penggunaan kata-kata kerja. Dapat menggunakan (membuat 

bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokan dan 

sebagainya. 

5) Sintesis 

      Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk 

meletakkan dan menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu 

bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis itu suatu 

kemampuan untuk menyusun formula baru dari formulasi-

formulasi yang ada. Misalnya dapat menyesuaikan dan sebagainya 

terhadap suatu teori-teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.  

6) Evaluasi (Evaluation) 

      Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

penilaian terhadap suatu materi atau obyek. Penilaian terhadap 

suatu evaluasi didasari suatu kinerja yang ditentukan sendiri atau 

menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. 

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Menurut Sukanto (2002), faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat pengetahuan adalah : 

1) Tingkat pendidikan  

Pendidikan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan 

sehingga terjadi perubahan perilaku positif yang meningkat. 

2) Sosial ekonomi 

Tingkat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup 
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3) Informasi dan teknologi 

Seseorang mempunyai sumber informasi yang lebih banyak akan 

mempunyai pengetahuan yang lebih luas. 

4) Budaya 

Tingkah laku manusia atau kelompok manusia dalam memenuhi 

kebutuhan yang meliputi sikap dan kepercayaan. 

5) Pengalaman  

Suatu yang pernah dialami seseorang akan menambah 

pengalaman. 

 

d. Sumber pengetahuan  

Pengetahuan seseorang diperoleh dari pengalaman dari 

berbagai sumber, misalnya : media massa, media elektronik, buku 

petunjuk, petugas kesehatan, media poster, kerabat dekat, dsb. 

Pengetahuan sangat berhubungan dengan pendidikan, sedangkan 

pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang 

sangat dibutuhkan untuk mengembangkan diri. Semakin tinggi 

pendidikan, semakin mudah menerima serta mengembangkan 

pengetahuan dan tekhnologi (Notoatmodjo, 2007).  

 

e. Pengukuran Pengetahuan 

      Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan cara 

wawancara atau lewat angket yang menanyakan tentang suatu materi 

yang ingin di ukur dari subjek penelitian atau responden 

(Notoatmodjo, 2007). 

Menurut Arikunto (2006) menjelaskan tentang hasil 

pengukuran diperoleh dari suatu angket adalah sebagai berikut: 

a. Tingkat pengetahuan kategori baik jika nilainya   75%. 

b. Tingkat pengetahuan kategori cukup jika nilainya 56-74%. 

c. Tingkat pengetahuan kategori kurang jika nilainya < 55%. 
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B. Kerangka konseptual  

Kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Kerangka konseptual 

 

C. Hipotesis 

Edukasi menggunakan Facebook dan Instagram diduga dapat 

meningkatkan pengetahuan tentang  Dagusibu obat. Berdasarkan penelitian 

terdahulu oleh Nesia Umu Khasanah (2016) yang berjudul Efektifitas Metode 

Edukasi Penyuluhan di Media Sosial Path Dalam Upaya Meningkatkan  

Pengetahuan  Mahasiswa Non Kesehatan Tentang Dagusibu di Kabupaten 

Banyumas. 
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PENINGKATAN PENGETAHUAN 
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VARIABEL BEBAS : 
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MELALUI FACEBOOK 
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