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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk 1)Merumuskan perencanaan pelaksanaan program
Apoteker kecil sebagai perwujudan kader sadar obat dan jajanan sehat; 2)mendeskripsikan
pelaksanaan penggunaan program Apoteker kecil sebagai perwujudan kader sadar obat dan
jajanan sehat; 3)keefektifan penggunaan program Apoteker kecil sebagai perwujudan kader
sadar obat dan jajanan sehat. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental, dilakukan di
SD Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajar 2015/2016. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan
teknik cluster random sampling sejumlah 2 kelas. Teknik analisis data menggunakan uji
Kruskal-Wallis. Hasil pada penelitian ini adalah adanya perbedaan yang signifikan nilai
sebelum dilakukan program dengan sesudah dilaksanakan program Apoteker Kecil (Apcil). Hal
ini berarti adanya effektivitas penggunaan program Apoteker Kecil (Apcil) terhadap
pengetahuan tentang tanaman obat. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan 3 tahap; 1)sosialisasi
pengetahuan tanaman obat dan jajanan sehat melalui metode diskusi; 2)praktikum pembuatan
obat tradisional melalui metode demonstrasi; 3)pelestarian tanaman obat melalui metode
praktikum cara menanam tanaman obat keluarga (TOGA).
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Abstract: This study aims to 1) Formulate a program implementation plan as an embodiment
Young Pharmacists cadre of drug conscious and healthy snacks; 2) describes the
implementation of the use of Young Pharmacists program as an embodiment of cadres aware of
drugs and healthy snacks; 3) the effectiveness of Young Pharmacists program as an
embodiment of cadres conscious medicine and healthy snacks. This study was an experimental
study, conducted in SD Negeri 2 Sukoharjo Year 2015/2016. In this study, samples taken at
random cluster sampling technique number two classes. Data were analyzed using KruskalWallis test. The results of this research are significant differences in values before the program
after the program has been implemented Young Pharmacists. This means that the use of
program effectiveness Young Pharmacists to the knowledge of medicinal plants.
Implementation is based on three stages; 1) dissemination of knowledge of medicinal plants and
healthy snacks through the discussion method; 2) practicum producing traditional medicines
through the method of demonstration; 3) preservation of medicinal plants through practical
methods to plant medicinal plant families (TOGA).
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Pendahuluan

Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) tidak hanya sebagai bumbu
masakan dan obat, bahkan sebagai penopang kehidupan. Pemanfaatan TOGA memerlukan
pengetahuan, perjuangan untuk mengembangkan TOGA dan keinginan-keinginan.
Pengetahuan diperoleh hanya dari warisan keluarga dan membaca tetapi dapat ditingkatkan
dengan adanya penerapan di kehidupan sehari-hari. (Ulina, 2010). Pengetahuan masyarakat
mengenai kesehaan, terutama permasalahan pemanfaatan obat masih terbatas. Masyarakat
belum banyak mengetahui secara benar cara pakai, obat tradisional yang diminum, dan
aturan meminumnya. Hal inilah yang harus diberikan pengetahuan kepada masyarakat
supaya obat yang akan dikonsumsi benar-benar terdapat manfaatnya. Selain itu,
pengetahuan manfaat permasalahan obat ini untuk meminimalisisr segala hal yang tidak
diinginkan akibat pemakaian obat yang salah. Selain itu, pengetahuan tentang jajanan
sehat di sekolah masih terbatas. Pada anak sekolah terutama SD masih banyak memilih
jajanan yang kurang sehat. Hanya beberapa siswa saja yang membawa bekal makanan
dari rumah. Jajanan yang berada di sekitar sekolah. Kebiasaan anak senang jajan dapat
berdampak buruk sebab banyak makanan jajanan yang tidak aman dan tidak sehat
beredar. Mengonsumsi makanan jajanan yang tidak aman dan tidak sehat dapat
menyebabkan anak terkena penyakit dan dapat menurunkan status gizi anak. Sebenarnya
orang tua ikut andil dengan kebiasaan anak mengonsumsi jajanan. Untuk menenangkan
anak yang sedang rewel, orang tua terkadang membiarkan anaknya jajan atau bahkan
membelikan jajanan. Akibatnya, anak menjadi kenyang dan malas makan masakan rumah
serta lama kelamaan anak jadi punya kebiasaan jajan. Ada juga orang tua yang merasa
cukup bijaksana melarang anaknya mengonsumsi jajanan kaki lima tapi membekali
anaknya dengan snack seperti keripik kentang, soft drink, junk food seperti biskuit,
krekers atau fast food.
Salah satu elemen yang memiliki keahlian dan dapat menjadi sumber informasi
mengenai obat adalah apoteker atau farmasis. Peran Apoteker dalam bidang kesehatan
yaitu memberikan Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE), mengarahkan pasien untuk
melakukan pola hidup sehat, dan melakukan monitoring. Hasil terapi pengobatan yang
telah dijalankan oleh pasien merupakan kerja sama dengan profesi kesehatan lain yang
tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (ISFI, 2000). Pada umumnya
siswa-siswi SD sangat membutuhkan Apotekeran kesehatan karena dilihat dari aktivitas
mereka yang cukup padat dari sekolah, bermain dan belajar sehari-hari namun dari
kenyataannya mereka kurang memperhatikan kesehatan dirinya sendiri. Pengetahuan akan
kesehatan juga diperlukan oleh teman-teman sebayanya jadi diharapkan nantinya mereka
yang sudah mengikuti sosialisasi Apoteker kecil dapat menjadi teladan, penggerak, serta
pendorong untuk hidup sehat. Hasil observasi menunjukkan dari 5 siswa dan 2 guru yang
diwawancari, 7 siswa mengaku tidak dapat menggunakan fasilitas dan kurang mendapat
pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) pada saat sakit di sekolah, dan guru yang ada
di sekolah tersebut mengatakan bahwa Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang ada tidak
dapat berjalan dengan semestinya karena keterbatasan fasilitas dan juga sumberdaya
siswanya yang kurang memenuhi. Kurangnya pemanfaatan dari fungsi Usaha Kesehatan
Sekolah merupakan suatu masalah yang penting bagi kenyamanan dan ketertiban di
lingkungan sekolah. Fasilitas yang kurang memadai sudah seharusnya menjadi tanggung
jawab bagi warga sekolah terutama para guru dan siswanya. Pengadaan, perbaikan dan
pemenuhan fasilitas tersebut, dimaksudkan memaksimalkan pelayanan Usaha Kesehatan
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Sekolah (UKS) yang sesuai dengan yang diharapkan. Idealnya, kesehatan anak-anak usia
sekolah dasar dipantau oleh program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) melalui progam
Apoteker. Banyaknya kegiatan sekolah dapat diintegrasikan pada kesehatan tetapi karena
berbagai keterbatasan maka peran dari UKS ini belum mampu terlaksana secara optimal.
Melakukan sosialisasi Apoteker Kecil (Apcil) di SD Negeri 2 Sukoharjo sangat diperlukan
karena pendidikan dan pelayanan kesehatan yang diberikan sejak usia dini jauh lebih baik
daripada yang diberikan pada usia yang terlambat (Citra Maula Anidya, dkk. 2013). Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1)perencanaan pelaksanaan program Apoteker
kecil sebagai perwujudan kader sadar obat dan jajanan sehat di SD Negeri 2 Sukoharjo
Tahun Ajar 2015/2016; 2)pelaksanaan penggunaan program Apoteker kecil sebagai
perwujudan kader sadar obat dan jajanan sehat di SD Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajar
2015/2016; 3)keefektifan penggunaan program Apoteker kecil sebagai perwujudan kader
sadar obat dan jajanan sehat di SD Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajar 2015/2016.
Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember sampai dengan Maret 2016.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri 2 Sukoharjo. Teknik
pengambilan sampel yaitu Cluster Random Sapling. Sampel pada penelitian ini adalah
siswa kelas V SD Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016. Teknik pengumpulan data
dengan menggunakan wawancara, observasi dan hasil tes tertulis. Data pengetahuan
tanaman obat dan pemanfaatannya diperoleh dari tes pretes dan postes. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen semu dan metode deskriptif.
Untuk mendapatkan gambaran peningkatan pemahaman konsep digunakan metode
eksperimen semu denga desain “randomized control group pretest-posttest design.”
Sedangkan metode deskriptif untuk mendeskripsikan hasil observasi untuk melakukan
perencanaan awal sebelum melakukan program Apoteker Kecil. Selain itu, metode
deskripsi digunakan untuk mendeskripsian tanggapan siswa terhadap pengguanaan program
Apoteker Kecil terhadap pengetahuan tanaman obat dan pemanfaatannya. Uji validitas pada
tes pengetahuan dilakukan untuk mengetahui kevalidan alat evaluasi. Hasil soal
pengetahuan diuji coba kemudian dihitung daya beda soal, indeks kesukaran, validitas dan
reliabilitas. Teknik analisis data pada penelitian ini terdiri dari uji prasyarat dan uji
hipotesis. Pada uji prasyarat meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas
menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, sedangkan uji homogenitas dengan Levene test.
Sedangkan pada uji hipotesis data penelitian menggunakan uji independent sample ttest. Alur penelitian yang digunakan seperti ditunjukkan pada gambar berikut;
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Perencanaan Pembuatan Instrumen
Analisis Uji Coba
Pretes
Pelaksanaan Program Apoteker Kecil

Postes
Analisis data
Kesimpulan

Gambar 1. alur penelitian
Hasil Penelitian
Penelitian yang telah dilakukan diperoleh nilai tes pengetahuan tanaman obat.
Penilaian pengetahuan merupakan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal tes pada
materi tanaman obat. Adapun Deskripsi datanya sebagai berikut;
Tabel 1. Deskripsi statistika
Kreteria
Mean
Min
Max
St-Dev
Median
Pretes
55,36
30
60
11,27
60
Postes
84,46
60
100
10,60
80
Uji prasyarat dilakukan sebelum uji hipotesis. Adapun uji prasyarat yang dipakai
dalam penelitian ini meliputi uji normalitas. Dalam pelaksanaan uji prasyarat ini
menggunakan program SPSS. Uji normalitas menggunakan metode KolmogorovSmirnov. Daerah penolakan pada uji normalitas H0 adalah p-value < α . Dengan nilai
α =0,05, dan p-value > 0,05, hal ini berarti p-value > α , maka H0 diterima atau populasi
berdistribusi normal.
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
Kreteria
p-value
Keputusan Uji
Kesimpulan
Pretes
0,000
H0 ditolak
Tidak normal
Postes
0,000
H0 ditolak
Tidak Normal
Hasil analisis dilakukan melalui analisis nonparametrik Kruskal-Wallis data tes
pengetahuan tanaman obat keluarga menggunakan program SPSS versi 16. Adapun hasil
analisisnya diperoleh nilai p-value yaitu 0,000. Hasil keputusan uji menunjukkan pvalue<0,05, hal ini berarti H0 ditolak maka dapat disimpulkan ada perbedaan pengaruh
yang signifikan pada nilai pretes dan postes.
Pembahasan
Pada tahap perencanaan untuk mengetahui kondisi awal di Sekolah Dasar Negeri 2
Sukoharjo. Kegiatan ini berupa survei lapangan dan pretes tentang pengetahuan tanaman
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obat keluarga. Kegiatan survey lapangan untuk menentukan lokasi. Survey dilakukan
dengan mengumpulkan data lokasi mana yang paling membutuhkan dan strategis untuk
dilaksanakannya program Apoteker Kecil. Penilaian strategis lokasi dilakukan dengan
melihat kondisi sekolah dan masalah kesehatan yang terjadi. Sedangkan hasil pretes
dilakukan untuk mengetahui pengetahuan awal tentang tanaman obat keluarga dan
pemanfaatannya. Hasil survey dapat diketahui bahwa pemanfaatan ruang UKS (Unit
kesehatan Sekolah) belum terlaksana secara optimal. Hal ini diperoleh berdasarkan hasil
wawancara siswa, banyak siswa yang tidak mengetahui adanya lokasi UKS. Sedangkan
hasil observasi menunjukkan bahwa pelengkapan P3K kurang lengkap. Hasil pretes
menunjukkan bahwa siswa belum mengetahui manfaat dari tanaman obat keluarga
(TOGA). Berdasarkan hasil survey dan pretes tersebut, dilakukan perencanaan untuk
memberi pengetahuan tentang Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan jajanan yang sehat.
Perencanaan pelaksanaan Apoteker Kecil (APCIL) yaitu penyampaikan materi TOGA dan
jajanan sehat dengan metode konvensional dengan media konkret. Perencanaan pertemuan
selanjutnya yaitu pemanfaatannya dilakukan dengan metode demonstrasi. Siswa
mendemonstrasikan pembuatan obat tradisional dan jajanan yang sehat. Perencanaan yang
terakhir, siswa diajak untuk melestarikan tanaman obat dengan cara menanam TOGA di
lingkungan sekolah.
Pelaksanaan pertemuan pertama dilakukan dengan tujuan untuk memberi
pengetahuan tentang Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Melalui media konkret siswa
mengenal sebagian TOGA bersaerta pemanfaatannya. Proses diskusi berlangsng pada saat,
siswa diajak secara langsung menyebutkan manfaat salah satu TOGA di meja. Selain
metode diskusi, pembelajaran diselingi dengan permainan. Aktivitas dan motivasi siswa
meningkat dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan permainan yang dapat dijawab. Pada
pelaksanaan pertemuan kedua, siswa melakukan praktikum pembuatan obat dari TOGA.
Praktikum tersebut berupa pembuatan obat nyamuk, obat batuk, obat panas, obat diare dan
membuat es krim tanpa alat pendingin. Siswa melakukan praktikum secara berkelompok.
Hasil pembuatan obat tersebut dapat langsung dikonsumsi oleh siswa. Hal ini bertujuan
memberi presepsi bahwa obat yang kita konsumsi tidak semuanya pahit. Pemanfaatan
tanaman untuk obat juga dapat mengurangi penggunaan obat kimia yang berbahaya. Pada
pembuatan jajanan sehat, siswa mencoba membuat es krim tanpa menggunakan alat
pendingin. Hal ini betujuan agar siswa dapat membuat jajanan yang praktis dan sehat, dan
dapat mengurangi konsumsi jajanan yang tidak sehat diluar sekolah.
Materi yang diberikan dalam penyuluhan ini akan dirangkum dalam sebuah buku
panduan yang akan diberikan untuk tiap siswa. Buku panduan tersebut berisi materi
mengenai Profesi Apoteker baik tugas dan wewenangnya, pendidikan yang harus ditempuh
serta perannya dalam masyarakat. Buku tersebut juga berisi pengenalan tentang obat baik
bentuk sediaannya, klasifikasinya serta bagaimana cara penggunaan dan penyimpanannya.
Materi lain yang terdapat dalam buku tersebut adalah tanaman yang dapat berkhasiat obat
baik jenisnya, nama tanaman, manfaat hingga bagian yang digunakan. (Ross, I.A. 2005;
Wiart, C. 2006; Barnes, J., Anderson, L.A., Phillipson, J.D. 2005). Sedangkan pada
petemuan terakhir, siswa diajari untuk melestarikan tanaman obat di lingkungan sekolah.
Setiap kelompok mempraktekkan cara menanam tanaman obat. Siswa sangat antusias
ketika menanam obat sendiri. Upaya pembudidayaan tanaman obat harus diproduksi secara
alami atau ramah lingkungan, harus bebas dari bahan-bahan kimia sehingga budidayanya pun
harus secara organik. Tanaman obat lebih berkhasiat jika digunakan dalam keadaan segar. Jadi
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jika ditanam di pekarangan rumah selain berfungsi sebagai taman (Toga) , tanaman obat juga
dapat sebagai sumber oksigen dan sumber bahan makanan. Untuk menghindari akibat negatif
dari pemanfaatan tanaman obat bagi penderita penyakit, maka pemilihan jenis dan bahan
tanaman obat harus secara baik dan benar sesuai indikasi penyakit. (Martha Tilaar Innovation
Centre, 2002; Waskito, 2008)
Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui keefektifan dari progam Apoteker
Kecil dan untuk mengatahui tingkat kepahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Tes
pretes dan postest tersebut dianalisis uji Kruskal-Wallis. Hasil analisis menunjukkan adanya
peningkatan secara signifikan terhadap penegtahuan tanaman obat. Pada pembelajaran
terlihat bahwa pengetahuan siswa tentang tanaman obat meningkat. Siswa sangat antusias
dalam melakukan praktikum dan menanam obat. Hal ini dapat menambah pengetahuan obat
tradisional dan cara melestarikannya.

Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dipaparkan, dapat
disimpulkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan nilai sebelum dilakukan program
dengan sesudah dilaksanakan program Apoteker Kecil (Apcil). Hal ini berarti adanya
effektivitas penggunaan program Apoteker Kecil (Apcil) terhadap pengetahuan tentang
tanaman obat. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan 3 tahap; 1)sosialisasi pengetahuan
tanaman obat dan jajanan sehat melalui metode diskusi; 2)praktikum pembuatan obat
tradisional melalui metode demonstrasi; 3)pelestarian tanaman obat melalui metode
praktikum cara menanam tanaman obat keluarga (TOGA).
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