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Abstrak  
Keberadaan pasien gangguan jiwa di tengah-tengah masyarakat sampai 

saat ini masih belum mendapat tempat seperti orang normal. Penderita gangguan 
jiwa sering dianggap mengganggu keberadaan orang lain. Kondisi tersebut dapat 
disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan serta sikap masyarakat dalam 
menilai pasien gangguan jiwa.  Pendidikan kesehatan merupakaan salah satu cara 
untuk memberikan informasi untuk meningkatkan pengetahuan serta merubah 
sikap masyarakat dalam menilai pasien gangguan jiwa. Tujuan penelitian ini 
adalah  mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan tingkat 
pengetahuan dan sikap masyarakat pada gangguan jiwa di Desa Nguter, 
Kabupaten Sukoharjo.Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan 
menggunakan rancangan One-Group Pra-Test-Posttest Design. Sampel dalam 
penelitian ini adalah seluruh tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh 
terhadap lingkungan dengan jumlah  responden. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan Porposive Sampling. Instrument penelitian diperoleh dari kuesioner 
pengetahuan dan sikap yang diberikan pada pre test dan post test. Analisis data 
menggunakan Wilcoxon Rank Sign Test. Hasil penelitian nilai rata-rata Pre test 
pengetahuan =8,68 dan post test =12,64. Hasil uji Wilcoxon Rank Sign Test 
diperoleh nilai  Z = -5.832, p = 0,001. Nilai rata-rata pre test sikap sebesar =31,28 
dan post test =34,08. Hasil uji statistik diperoleh Z =   -5.847, p = 0,001. 
Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 
perubahan tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat pada gangguan jiwa di Desa 
Nguter Kabupaten Sukoharjo. 
 
Kata kunci: pendikan kesehatan, pengetahuan, sikap, gangguan jiwa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2 

 

 

 

Abstract 
Existence of mental disorder patients in public is still recived yet is like 

normal person.  Psychiatric patients are often considered intrusive presence of 
others. that condition can be caused there is a lack of public knowledge and 
attitudes in assessing mental disorders patients. Health education is way to 
provide information to increase knowledge and changing public attitudes in 
assess to mental disorders patients. The object aim to know effect of health 
education to changes of pulic knowledge and attitude about mental disorder  
patients in nguter village of  sukoharjo. Method of research use a quasi-
experimental design of One-Group Pre-Test-Posttest Design. The samples is all of 
public figures who are considered have an influence on environment with 48 
respondents. Taking sample is using Sampling Porposive Sampling technique. 
Research instrument from knowledge and attitude questionnaires given at pre-test 
and post test. Data analysis is using Wilcoxon Rank Sign Test. The results of 
research that Pre testof knowledge has average score  = 8.68 point and post-test 
= 12.64 point. Results of  Wilcoxon Rank Sign test obtained  Z = -5832, p = 
0.001. pre-test attitude has average scocer = 31.28  point and post-test = 43.08 
point. Statistical test results obtained Z = -5847, p = 0.001. The conclusion is 
there an effect of health education to changes of pulic knowledge and attitude 
about  mental disorder  patients in Nguter Village of  Sukoharjo 

 
Key word: health education,  knowledge,  attitude, mental disorder   
 
Latar belakang Masalah 

World Health Organitation 
(WHO), mengatakan bahwa 10% dari 
penduduk di dunia ini mengalami 
gangguan jiwa, hal ini didukung oleh 
laporan dari hasil studi bank dunia dan 
hasil survey Badan Pusat Statistik yang 
melaporkan bahwa penyakit yang 
diakibatkan karena adanya masalah 
kesehatan jiwa mencapai 8,1 
merupakan angka tertinggi 
dibandingkan prosentase penyakit lain 
(Maramis, 2009) 

Kabupaten Sukoharjo memiliki 
angka penderita gangguan jiwa cukup 
tinggi sesuai data yang di peroleh dari 
Dinas Kesehatan Kabupaten 
Sukoharjo. Kecamatan Nguter 
merupakan salah satu kecamatan yang 
memiliki penderita gangguan jiwa 
yang paling tingggi. Hal ini dibuktikan 
dari data Dinas Kesehatan Kabupaten 
Sukoharjo, yang menyatakan bahwa 

jumlah penderita gangguan jiwa di 
kecamatan Nguter  sebanyak 53 kasus 
(DKK, 2009). Kasus gangguan jiwa di 
kecamatan Nguter meningkat dari 53 
kasus menjadi 153 kasus pada 
September 2011 ( DKK 2011). 

Tujuan Penelitian untuk 
mengetahui pengaruh pendidikan 
kesehatan terhadap perubahan tingkat 
pengetahuan dan sikap masyarakat 
pada gangguan jiwa di Desa Nguter, 
Kabupaten Sukoharjo. 

 
LANDASAN TEORI 
Tinjauan Pustaka 
Gangguan Jiwa 

Gangguan jiwa merupakan suatu 
gangguan kesehatan dengan tanda 
psikologis atau perilaku yang 
menyimpang, dan disebabkan oleh 
gangguan biologis, sosial, psikologis, 
genetik, fisik, maupun kimiawi. 
(Maramis, 2009) 
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Pendidikan Kesehatan 

Pendidikan kesehatan adalah 
suatu upaya meningkatan 
kesejahteraan individu, keluarga, 
kelompok dan komunitas dalam 
mempertahankan kondisi kesehatan 
yang optimal sehingga menurunkan 
ketergantungan. (Nursalam dkk, 2003). 
Ada berbagai media yang digunakan 
untuk melakukan pendidikan kesehatan 
yaitu 1) media cetak meliputi leaflet, 
poster, lembar balik dan kuisioner, 2) 
media elektronik meliputi laptop, 
pengeras suara dan LCD, 3) media 
papan yang dipakai adalah papan tulis, 
layar untuk menampilkan materi. 
(Notoatmojo, 2003) 

 
 
 

Pengetahuan  
Pengetahuan merupakan hasil 

dari tahu dan ini terjadi setelah 
seseorang melakukan pengindraan 
pada suatu obyek tertentu misalnya 
pendengaran, penciuman dan rasa. 
Sebagian besar pengetahuan manusia 
diperoleh mata dan telinga. 
Pengetahuan merupakan hal yang 
sangat penting untuk terbentuknya 
perilaku seseorang (Notoatmojo, 
2005). 

 
 
 

 
Sikap  

Walgito (2003), sikap merupakan 
organisasi pendapat, keyakinan 
seseorang mengenai objek atau situasi 
yang relatif ajeg, yang disertai adanya 
perasaan tertentu dan memberikan 
dasar kepada orang tersebut untuk 
membuat respon atau berperilaku 
dalam cara tertentu yang dipilihnya. 
 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah quasi 
eksperimen dengan menggunakan 
rancangan One-Group Pra-Test-
Posttest Design Populasi pada 
penelitian ini adalah seluruh 
masyarakat Desa Nguter Kecamatan 
Nguter Kabupaten Sukoharjo sejumlah 
6.593 jiwa. Sampel penelitian adalah 
seluruh tokoh masyarakat yang 
dianggap memiliki pengaruh terhadap 
lingkungan sekitar yaitu kepala desa, 
Ketua RW, Ketua RT, Kader 
kesehatan, ketua karang taruna, ketua 
ibu PKK dan keluarga penderita 
gangguan jiwadengan jumlah 48 
responden. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan Porposive 
SamplingInstrumen dalam penelitian 
ini menggunakan  kuesioner untuk 
pengetahuan dan sikap. Analisa data 
yang digunakan uji wilcoxon Rank test 
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HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Responden 
Tabel 1. Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin, umur dan pendidikan 
pada penelitian di Desa Nguter  Kabupaten Sukoharjo  

 
Karakteristik  Jumlah Persentase (%) N 

Jenis kelamin     

Laki-laki 38 84.4 45 

Perempuan 7 15.6  

Umur     

27-37 tahun 6 13.3 45 

38-48 tahun 21 46.7  

49-59 tahun 18 40.0  

Pendidikan     

Lulus SD 6 13.3 45 

Lulus SMP 19 42.2  

Lulus SMA 19 42.2  

Lulus Diploma 1 2.2  
 
Berdasarkan tabel 1 diketahui 

umur responden berdasarkan hasil 
penelitian antara 38-48 tahun atau 
sebesar 46,7%. Jenis kelamin 
responden diketahui   84,4% responden 
adalah laki-laki dan pendidikan 
responden berpendidikan lulus SMP 
dan lulus SMA sama besar masing-
masing 42,2%. 

 

Analisis Univariat 
Pengetahuan tentang gangguan jiwa 
Tabel 2.  Distribusi responden berdasarkan 

pengetahuan tentang gangguan 
jiwa 

Pengetahuan  Pre test  Post test 

N % N % 

Baik 10 22.2 11 24.4 

Sedang 28 62.2 31 68.9 

Kurang 7 15.6 3 6.7 

Total 45 100.0 45 100.0 

 

Berdasarkan tabel 2. diketahui 
pada pre test pengetahuan, terdapat 10 
responden (22,2%) yang baik dan post 
test menjadi 11 responden (24,4%) 
dengan pengetahuan baik. Terdapat 28 
respoden (62,2%) dengan pengetahuan 
sedang pada pre test, naik menjadi 31 
respoden (68,9%) pada post test. 
Terdapat 7 responden (15,6%) dengan 
pengetahuan kurang pada pre test dan 
menurun pada menjadi 3 responden 
(6,7%) setelah post test. 

 
Sikap 
Tabel  3. Distribusi responden berdasarkan 

sikap  
Sikap Pre test  Post test 

N % N % 

Baik 8 17.8 11 24.4 

Sedang 35 77.8 31 68.9 

Kurang 2 4.4 3 6.7 

Total 45 100.0 45 100.0 
 

Tabel 3 diketahui terdapat 8 
responden (17,8%) mempunyai sikap 
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yang baik pada pretest, naik menjadi 
11 responden (24,4%) pada post test. 
Terjadi penurunan sikap dalam 
kategori sedang, dimana pre test 
terdapat 35 responden (77,8%) dan 
menurun menjadi 31 responden 
(68,9%). Terjadi kenaikan sikap yang 
kurang, pada pre test terdapat 2 
responden (4,4%) namun pada post test 
menjadi 3 orang (6,7%). 

Analisis Bivariat 
Analisis normalitas data 

data penelitian baik pre test 
pengetahun, post test pengetahuan, pre 
test sikap dan post test sikap  memiliki 
nilai p-value  < 0,05, sehingga data 
tidak berdistribusi normal. Data tidak 
berdistribusi normal dilanjutkan 
dengan pengujian hipotesis yaitu uji 
Wilcoxon Signed Ranks Test pada data 
pengetahuan maupun data sikap. 
 
Analisis uji beda rata-rata pre test-
post test pengetahuan responden 
tentang penyakit jiwa 

 
Berdasarkan tabel 4. Hasil pengujian beda 
rata-rata pengetahuan responden tentang 
penyakit jiwa antara sebelum dan sesudah 
pemberian pendidikan kesehatan  
 
pengetahuan mean  Z p 
Pre test  8.68 -

5.832 
0,00

1 Post test  12.64 
 

Tabel 4 hasil perhitungan 
pengujian Wilcoxon Rank Sign Test 
menunjukkan Z = -5.832, nilai p-value 
= 0,001. p-value sebesar 0,001, 
keputusan yang diambil adalah Ho 
ditolak, artinya terdapat pengaruh 
pendidikan kesehatan terhadap 
perubahan tingkat pengetahuan 
masyarakat pada gangguan jiwa  
menjadi lebih baik di Desa Nguter, 
Kabupaten Sukoharjo.  

 
Analisis uji beda rata-rata pre test-
post test sikap responden tentanga 
penyakit jiwa 

 
Berdasarkan tabel 5. Hasil pengujian beda 
rata-rata sikap  responden tentang penyakit 
jiwa antara sebelum dan sesudah 
pemberian pendidikan kesehatan  
Perlakuan mean Z p 
Pre test 
sikap 

31.28 

-5.847 0,001 
Post test 
sikap 

43.08 

 
Tabel 5 hasil perhitungan 

pengujian Wilcoxon Rank Sign Test 
menunjukkan Z = -5.847, nilai p-value 
= 0,001. p-Value sebesar 0,001, 
keputusan yang diambil adalah Ho 
ditolak, artinya terdapat pengaruh 
pendidikan kesehatan terhadap 
perubahan sikap masyarakat pada 
gangguan jiwa menjadi lebih baik di 
Desa Nguter, Kabupaten Sukoharjo. 
Adanya pengaruh pendidikan  
kesehatan terhadap perubahan sikap 
responden ditampilkan dalam gambar 
6.  

 
PEMBAHASAN 

Hasil penelitian tingkat 
pendidikan responden diketahui 
sebagian besar responden lulusan SMP 
dan SMA. Pendidikan responden ini 
dapat mempengaruhi tingkat 
pengetahuan, termasuk menambah 
pengetahuan tentang gangguan jiwa 
serta cara bersikap terhadap orang 
yang menderita gangguan jiwa. Niven 
(2005) menyatakan salah satu faktor 
yang mempengaruhi pengetahuan dan 
sikap adalah pendidikan, responden 
yang berpendidikan tinggi akan lebih 
mudah menerima suatu ide 
dibandingkan responden yang 
berpendidikan rendah sehingga 
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informasi akan lebih mudah diterima 
dan dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil penelitian 
pengetahuan diketahuai adanya 
perubahan tingkat pengetahuan 
masyarakat Desa Nguter. Peningkatan 
pengetahuan responden terjadi setelah 
responden menerima pendidikan 
kesehatan tentang gangguan jiwa. 
Pendidikan kesehatan bertujuan untuk 
memberikan informasi secara benar 
sehingga diharapkan responden 
semakin memahami dari materi yang 
diberikan serta menambah keyakinan 
untuk bersikap secara  baik 
(Notoatmojo, 2005). Hasil penelitian 
Auxilia (2010) tentang pengaruh 
promosi kesehatan tentang perawatan 
perineum terhadap lama penyembuhan 
luka jahit perineum pada ibu post 
partum menyimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh promosi kesehatan terhadap 
penyembuhan luka jahitan perineum di 
RSBD Nugroho Panti Purbalingga. 

Nilai rata-rata  pre test 
pengetahuan 8.68 dan meningkat 
menjadi 12.64 pada post test. Penilaian 
pengetahuan berdasarkan kategorisasi 
diketahui sebanyak 7 responden 
dengan pengetahuan kurang pada pre 
test menjadi  3 responden setelah 
pendidikan kesehatan. Hal yang sama 
terjadi peningkatan jumlah responden 
yang mempunyai pengetahuan baik, 
yaitu pada pre test sebanyak 10 
responden menjadi 11 responden. Dua 
puluh delapan responden dengan 
pengetahuan sedang pada meningkat 
menjadi 31 responden pada post test.
 Berdasarkan hasil pengujian 
statistik diperoleh hasil adanya 
pengaruh pendidikan kesehatan 
terhadap perubahan tingkat 

pengatahuan. Pengetahuan responden 
meningkat setelah mendapat 
pendidikan kesehatan. Hasil pengaruh 
pendidikan kesehatan tentang 
perubahan tingkat pengetahuan 
memperkuat penelitian (Huriah T, 
2008) tentang pengaruh pendidikan 
kesehatan reproduksi oleh kelompok 
sebaya terhadap pengetahuan 
kesehatan reproduksi remaja di SMP 
Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta 
yang menyimpulkan bahwa pendidikan 
reproduksi oleh kelompok sebaya 
dapat meningkatkan pengetahuan 
kesehatan reproduksi oleh kelompok 
sebaya. 

Materi berupa ceramah dan 
diberikan leaflet menjadikan responden 
semakin mudah mengerti dengan 
materi yang diberikan. Proses 
pemberian materi dengan metode 
ceramah dan adanya komunikasi dua 
arah yaitu antara pemberi pendidikan 
kesehatan dan adanya pertanyaan dari 
responden menjadikan materi yang 
diberikan mudah diterima. Oleh karena 
itu adanya peningkatan nilai kuesioner 
dari responden menunjukkan adanya 
perbedaan tingkat pengetahuan 
masyarakat antara sebelum diberikan 
pendidikan kesehatan dengan sesudah 
diberikan pendidikan kesehatan.   

Hasil jawaban kuesioner pre test 
sikap menunjukkan nilai terendah 
adalah 28 dan nilai tertinggi adalah 36, 
dengan nilai rata-rata sebesar 31,28. 
Hasil uji post test sikap diperoleh nilai 
rendah 35 dengan nilai terbesar 52, 
nilai rata-rata sebesar 43,52. Pada 
penilaian sikap responden berdasarkan 
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kategorisasi dikatahui bahwa 
responden dengan sikap kurang 
bertambah, dari 2 pada pre test 
menjadi 3 responden setelah post test 
sikap. Darmiastuty (2003) bahwa 
semakin banyak seseorang 
menggunaan indera tubuhnya, maka 
hasil belajar dan daya ingat seseorang 
tersebut akan semakin tinggi/lama 
bertahan dengan kata lain retensinya 
lebih kuat.  

Peningkatan nilai rata-rata antara 
pre test dan post test menjadikan hasil 
uji menunjukkan adanya perbedaan 
yang signifikan sikap antara pre test 
dan post test. Perbedaan sikap  ini 
diperoleh setelah responden 
mendapatkan pendidikan kesehatan. 
Responden mengetahui pengetahuan 
yang baik dan benar kemudian 
responden memahami dan 
membandingkan materi pendidikan 
kesehatan dengan sikap responden 
selama ini kepada penderita gangguan 
jiwa. Penelitian Sadik et Al (2010) 
yang meneliti mengenai public 
perception of mental health in Iraq 
menyimpulkan pengetahuan 
masyarakat tentang gangguan jiwa di 
Iraq cukup baik tetapi pada 
kenyataannya sikap masyarakat 
terhadap penderita gangguan jiwa 
masih buruk. Azwar (2005), 
menyatakan bahwa salah satu faktor 
yang mempengaruhi pembentukan 
sikap manusia antara lain pengaruh 
orang lain yang dianggap penting. 
Orang lain merupakan salah satu 
diantara komponen sosial yang ikut 
mempengaruhi sikap seseorang. 

Dengan adanya informasi yang benar 
sikap responden menjadi lebih baik. 
Informasi yang benar diharapkan dapat 
merubah sikap seseorang dari sikap 
yang kurang  menjadi sikap yang baik 
dalam menilai suatu kondisi. Penelitian 
Purba (2009) mengenai pengaruh 
intervensi rehabilitasi terhadap 
ketidakmampuan bersosialisasi pada 
penderita skizofrenia yang dirawat di 
rumah sakit jiwa daerah Provinsi 
Sumatera Utara menyimpulkan bahwa 
Penderita skizofrenia yang tidak diberi 
perlakuan rehabilitasi memiliki 
kemampuan bersosialisasi kurang baik 
sedangkan penderita skizofrenia yang 
diberi perlakuan rehabilitasi memiliki 
kemampuan bersosialisasi yang lebih 
baik.   

Sikap seringkali dikaitkan 
dengan perilaku yang berada di dalam 
batas kewajaran dan kenormalan yang 
merupakan respon atau reaksi terhadap 
suatu stimulus, meski sikap pada 
dasarnya hanyalah merupakan 
dorongan untuk bertingkah laku, 
sehingga belum dapat dikatakan 
merupakan tindakan atau aktivitas 
(Notoatmodjo (2003). Penelitian Jorm 
(2008) mengenai sikap yang masih 
keliru pada masyarakat dalam menilai 
gangguan jiwa disebabkan adanya 
informasi yang salah mengenai 
penyebab orang mengalami gangguan 
jiwa. Adanya informasi yang kurang 
sesuai ini menjadikan sikap masyarakat 
dalam menilai pasien gangguan jiwa 
menjadi buruk. 
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A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, peneliti mengambil 
kesimpulan  
1. Tingkat pengetahuan 

masyarakat Desa Nguter 
tentang gangguan jiwa dan 
sikap masyarakat Desa Nguter 
kepada penderita gangguan 
jiwa sebelum diberikan 
pendidikan kesehatan dalam 
kategori sedang. 

2. Tingkat pengetahuan 
masyarakat tentang gangguan 
jiwa dan sikap masyarakat pada 
penderita gangguan jiwa 
setelah diberikan pendidikan 
kesehatan kesehatan dalam 
kategori sedang. 

3. Terdapat pengaruh pendidikan 
kesehatan terhadap perubahan 
tingkat pengetahuan dan sikap 
masyarakat pada gangguan jiwa 
di Desa Nguter, Kabupaten 
Sukoharjo yang ditandai 
kenaikan nilai rata-rata 
pengetahuan dan sikap antara 
sebelum dan sesudah 
pendidikan kesehatan  

B. Saran  
Adanya berbagai temuan 

dari hasil penelitian, serta 
keterbatasan yang ditemui penulis 
selama jalannya penelitian, maka 
penulis memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Bagi  petugas puskesmas 

Dengan adanya 
penelitian ini diharapkan 

petugas Puskesmas akan 
memberikan perhatian lebih 
terhadap masyarakat Nguter 
dengan memberikan 
penyuluhan – penyuluhan 
kesehatan kepada masyarakat 
sehingga  pengetahuan dan 
sikap masyarakat tentang 
gangguan jiwa akan terus 
bertambah baik. 

2. Bagi institusi pendidikan 
Dengan adanya penelitian 

tentang pendidikan kesehatan ini, 
diharapakan keperawatan UMS 
mampu bekerja sama dengan dinas 
kesehatan Sukoharjo dalam 
menempatkan mahasiswanya untuk 
melakukan penyuluhan kesehatan di 
Desa Nguter berkaitan dengan 
masalah gangguan jiwa. 

3. Bagi masyarakat 
Hendaknya selalu mengikuti 

segala bentuk penyuluhan yang 
diselenggarakan oleh tenaga 
kesehatan. Agar pengetahuan  dan 
sikap masyarakat tentang kesehatan 
terutama masalah penyakit jiwa 
dapat lebih dimengerti dan merubah 
persepsi tentang pasien penyakit  
jiwa 
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