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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengetahuan dan sikap orangtua mengenai kesehatan merupakan hal yang 

penting, karena penggunaan sarana kesehatan berkaitan erat dengan pengetahuan dan 

sikap orangtua . Pengetahuan dan sikap orangtua tersebut mempengaruhi respon 

orangtua ketika anak sakit, dalam hal ini demam. Demam pada anak sering 

menimbulkan stres, kecemasan dan fobia yang menyebabkan orangtua segera 

memberikan obat penurun panas (antipiretik) atau membawa anaknya ke pelayanan 

kesehatan. Hal yang sering muncul dari kekhawatiran orangtua terhadap demam yaitu 

fobia, fobia ini yang mengakibatkan penanganan demam pada anak menjadi 

berlebihan (Soedibyo, 2006). Selain membawa anak ke pelayanan kesehatan atau 

memberikan obat, beberapa orangtua memberikan tindakan terapi yang menurut 

mereka dapat menurunkan demam. Terapi yang biasa dilakukan orangtua untuk 

menangani demam pada anak adalah kompres dan memberikan banyak minum pada 

anak (Kirana, 2011). 

Pemberian obat penurun panas (antipiretik) oleh orangtua pada anak ketika 

sakit merupakan sikap yang umum dilakukan. Terapi antipiretik yang biasa diberikan 

dan cukup banyak dijual bebas adalah parasetamol, ibuprofen dan aspirin. Pemberian 

antipiretik dapat menurunkan demam secara simtomatik (Nelwan , 2006). 

Obat penurun panas seperti parasetamol banyak dipakai oleh orangtua untuk 

mengatasi demam pada anaknya. Gunja (2011,dalam Kirana, 2011) mengemukakan  

tidak semua orangtua memberikannya dalam dosis yang tepat dan sebagian dari itu 

dosisnya terlalu besar. Pemberian parasetamol dalam takaran yang terlalu banyak dapat 
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memicu overdosis, dalam jangka pendek akan langsung merusak sistem pencernaan. 

Dalam dosis yang sangat banyak, bukan hanya lambung yang rusak tetapi juga hati 

yang berfungsi memetabolisme obat. Sepanjang tahun 2010 ada 4.300 panggilan 

gawat darurat yang dipicu oleh obat-obatan penurun panas. Kebanyakan adalah 

parasetamol  yakni 3.000 kasus, sedangkan sisanya adalah ibuprofen yakni 1.300. Kasus 

overdosis parasetamol pada anak selalu ada minimal sekali dalam sebulan, ada yang 

mengalami kerusakan hati, dari yang ringan hingga berat. 

Efek samping yang timbul dari pemberian antipiretik juga dipengaruhi oleh 

faktor lain seperti organ-organ pada anak belum sempurna pertumbuhannya, 

sehingga obat dapat menjadi racun dalam darah (mempengaruhi organ hati dan 

ginjal). Pada hati, enzim-enzim belum terbentuk sempurna, sehingga obat tidak 

termotabolisme dengan baik, mengakibatkan konsentrasi obat yang tinggi di tubuh 

anak. Pada ginjal, bayi berumur 6 bulan, ginjal belum efisien mensekresikan obat 

sehingga mengakibatkan konsentrasi yang tinggi di darah anak. 

Pada pengobatan, anak-anak tidak dapat diperlakukan sebagai orang dewasa 

berukuran kecil. Penggunaan obat pada anak merupakan hal yang bersifat khusus 

yang berkaitan dengan perbedaan laju perkembangan organ, sistem dalam tubuh 

maupun enzim yang bertanggungjawab terhadap metabolisme dan ekskresi obat 

(Aslam, 2003). 

Berbagai macam sumber informasi baik media cetak maupun media 

elektronik melalui iklan mengenai obat penurun panas yang dapat mempengaruhi 

sikap orangtua dalam pemberian antipiretik saat anak demam sebelum dibawa ke 

pelayanan kesehatan atau pertolongan medis. Akan tetapi, banyaknya iklan mengenai 

obat penurun panas (antipiretik) tidak disertai dengan edukasi mengenai penggunaan 

obat-obat tersebut. Sehingga pengetahuan orangtua mengenai obat penurun panas, 
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baik kandungan atau zat aktif, dosis maupun efek samping antipiretik tersebut masih 

rendah. (Agnes,2004) 

Sesuai dengan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Posyandu 

Cut Nyak Dien Pos V kelurahan Losari Kecamatan Singosari terdapat 41 anggota 

posyandu yang heterogen, yaitu 21 orang memiliki anak usia 2 tahun dan 20 orang 

memiliki anak usia infant (0-1 tahun). Penelitian ini menggunakan responden yang 

memiliki anak usia infant (0-1tahun) karena sesuai dengan studi pendahuluan di 

Posyandu Cut Nyak Dien Pos V sebagian besar anggota posyandu yang aktif adalah 

ibu dengan anak usia infant (0-1tahun). Berdasarkan tingkat pendidikan akhir 

didapatkan data orangtua responden menunjukkan 1 orang (5 %) SD, 5 orang (25%) 

SMP, 11 orang (55%) SMA, 1 orang (5%) Diploma dan 2 orang (10%) Sarjana. Dari 

data tersebut menunjukkan jika tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap 

pemilihan obat (antipiretik) sebagai obat penurun panas pada anak. Adapun kasus 

demam yang sering terjadi pada anak di Posyandu Cut Nyak Dien Pos V antara lain 

timbulnya demam akibat imunisasi (62%), tumbuhnya gigi (13%), influenza (21%) dll 

(4%). Dalam hal ini petugas kesehatan harus lebih memperhatikan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan mencegah kekhawatiran orangtua yang berlebihan 

serta mencegah efek samping dan resistensi dari pemberian obat penurun panas 

(antipiretik) yang kurang tepat pada anak. 

Berdasarkan fenomena tersebut mendorong peneliti untuk meneliti lebih 

lanjut tentang hubungan pengetahuan dan sikap orangtua terhadap perilaku 

pemberian obat penurun panas (antipiretik ) pada anak usia infant (0-1tahun). Dari 

gambaran latar belakang di atas maka peneliti menentukan judul penelitian tentang 

hubungan pengetahuan dan sikap orangtua terhadap perilaku orangtua dalam 

pemberian obat penurun panas (antipiretik) pada anak usia infant (0-1 tahun). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimanakah pengetahuan orangtua di Posyandu Cut Nyak Dien Pos 

V Kelurahan Losari Kecamatan Singosari dalam memberikan obat 

penurun panas (antipiretik) pada anak usia infant (0-1 tahun)? 

1.2.2 Bagaimanakah sikap orangtua di Posyandu Cut Nyak Dien Pos V 

Kelurahan Losari Kecamatan Singosari selama ini dalam memberikan 

obat penurun panas (antipiretik) pada anak usia infant (0-1 tahun)? 

1.2.3 Bagaimanakah perilaku orangtua di Posyandu Cut Nyak Dien Pos V 

Kelurahan Losari Kecamatan Singosari selama ini dalam memberikan 

obat penurun panas (antipiretik) pada anak usia infant (0-1 tahun)? 

1.2.4 Adakah hubungan antara pengetahuan dan sikap orangtua terhadap 

perilaku orangtua dalam pemberian obat penurun panas (antipiretik ) 

pada anak usia infant (0-1 tahun) di Posyandu Cut Nyak Dien Pos V 

Kelurahan Losari Kecamatan Singosari ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap 

orangtua terhadap perilaku orangtua dalam pemberian obat penurun 

panas (antipiretik ) pada anak usia infant (0-1 tahun) di Posyandu Cut 

Nyak Dien Pos V Kelurahan Losari Kecamatan Singosari. 

 



5 

 

 

 

1.3.2  Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengetahuan orangtua terhadap pemberian obat 

penurun panas (antipiretik) pada anak usia infant (0-1 tahun) 

b. Mengidentifikasi sikap orangtua terhadap pemberian obat penurun 

panas (antipiretik) pada anak usia infant (0-1 tahun) 

c. Mengidentifikasi perilaku orangtua dalam pemberian obat penurun 

panas (antipiretik) pada anak usia infant (0-1 tahun) 

d. Menganalisa hubungan pengetahuan dan sikap orangtua terhadap 

perilaku orangtua dalam pemberian obat penurun panas (antipiretik) 

pada anak usia usia infant (0-1 tahun) 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi : 

1.4.1 Peneliti 

Untuk meningkatkan pengetahuan peneliti dan dapat memberikan 

informasi tentang tindakan orangtua terhadap pemberian antipiretik 

pada anak 

1.4.2 Akademik 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

menambah wawasan mengenai tindakan orangtua tentang demam 

pada anak dan pemberian antipiretik pada anak sebelum berobat ke 

pelayanan kesehatan.  
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1.4.3 Bagi Institusi UMM 

  Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya tentang tindakan orangtua tentang demam pada anak dan 

pemberian antipiretik pada anak sebelum berobat ke pelayanan 

kesehatan. Dan untuk pembangunan ilmu pengetahuan di kampus 

dan untuk sumbangsih ilmu bagi adik tingkat.  

1.4.4 Pengembangan Penelitian  

Peneliti mengharapkan data yang ada pada penelitian ini dapat 

digunakan sebagai data dasar dalam penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

1. Beberapa hasil penelitian terdahulu di antaranya adalah: 

 Menurut penelitian Uyun Mufaza (2009) tentang Pengetahuan dan 

perilaku orangtua dalam pemberian obat penurun panas pada anak ditinjau 

dari aspek sosial ekonomi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan 

peneliti yaitu metode deskriptif dengan desain cross sectional yang dilakukan 

pada orangtua pasien yang datang ke Poliklinik Umum Ilmu Kesehatan Anak, 

RS.Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada Mei 2009. Hasil pada penelitian ini 

ditemukan masih banyak juga indikasi pemberian antipiretik cenderung 

berlebihan bahkan diberikan pada suhu tubuh yang masih normal. 

Responden dengan tingkat sosio-ekonomi rendah menengah dan tinggi juga 

memperlihatkan persentase yang sama dalam penggunaan antipiritek dalam 

kehidupan sehari-hari. Antipiritek yang sering digunakan adalah 

asetaminofen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah frekuensi penggunaan 



7 

 

 

 

antipiretik sudah benar dan dosis yang diberikan juga sudah mengikuti dosis 

takar obat. Antipiretik yang sering digunakan adalah asetaminofen karena 

mudah didapat dan harga murah. Penggunaan antipiritek terutama didapat 

dari informasi tenaga medis maka diharapkan tenaga medis yang memberikan 

pelayanan primer memberikan informasi dengan tepat. 

2. Penelitian-penelitian sebelumnya : 

Dalam penelitian sebelumnya (Baitil Atiq, 2009) ini membahas 

tentang gambaran pengetahuan dan perilaku orangtua dalam pemberian 

antipiretik pada anak sebelum berobat berdasarka jenis pekerjaan orangtua. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orangtua dengan jenis pekerjaan 

yang berbeda memiliki pengetahuan dan perilaku yang tidak jauh berbeda 

dalam menyikapi demam pada anak, sebagian besar besar memberikan 

antipiretik sebelum berobat ke dokter. Hal ini mungkin disebabkan karena 

sumber-sumber informasi orangtua mengenai demam tidak terkait dengan 

pekerjaan. Dalam penelitian ini juga didapatkan gambaran pengetahuan dan 

perilaku orangtua mengenai keadaan demam pada anak, yang akan 

berpengaruh terhadap tindakan orangtua dalam mengatasi demam. 


