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EVALUASI BUKLET SEBAGAI MEDIA PROMOSI KESEHATAN 

JIWA OLEH KELUARGA DENGAN ANGGOTA KELUARGA 

YANG MEMILIKI GANGGUAN JIWA DI KLATEN 

Abstrak 

Keluarga merupakan salah satu sumber pendukung  yang paling berperan bagi 

anggota keluarga yang gangguan jiwa. Namun pada praktiknya, keluarga kesulitan 

dalam perawatan anggota keluarga dengan gangguan jiwa. Booklet merupakan 

salah satu media yang dapat membantu kelurga dalam meningkatkan pengetahuan 

tentang  perawatan jiwa. Booklet yang sesuai dapat diterima oleh pembaca apabila 

sistem pembuatan  booklet mudah untuk dipelajari sehingga maksud dan tujuan 

dapat tercapai. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui  evaluasi booklet untuk 

promosi kesehatan jiwa dengan keluarga yang ada anggota keluarga yang 

memiliki gangguan jiwa di klaten. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

metode penelitian deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah 50 orang anggota 

keluarga yang mempunyai pasien ganggguan jiwa. Pengambilan sampel 

menggunakan simple random sampling. Instrumen penelitian berupa booklet 

untuk dinilai tentang materi termasuk disain booklet. Analisis data menggunakan 

central tendensi. 

Hasil penelitian diketahui 30% menyatakan  kurang setuju terhadap materi 

booket,   46,7% responden menyatakan  kurang setuju terhadap materi booket, dan  

25,3% responden menyatakan  sangat  setuju terhadap materi booket. media 

buklet efektif digunakan sebagai media promosi kesehatan dalam perawatan 

pasien gangguan jiwa.  

Kata kunci: evaluasi, buklet, gangguan jiwa, promosi kesehatan. 

Abstract 

The family is one of the most instrumental advocates resource for family members 

that disruption of the soul. But in practice, the difficulties in family care family 

member with the disorder. Booklet is one medium that can help one's family in 

increasing knowledge about the care of the soul. The appropriate booklets can be 

accepted by the reader when making booklets system easy to learn so that intents 

and purposes can be achieved. The purpose of the research is to find out the 

evaluation booklet for the promotion of mental health with family there are family 

members who have disorders of the soul of the effort. This research type is 

quantitative descriptive research method. The sample in this study was 50 people 

who had a family member of a patient disorders of the soul. Sampling using 

simple random sampling. Research instrument in the form of booklets for the 
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votes of the material including booklets design. Data analysis using central 

tendency. 

Results of the study known to 30% less expressed consent to the material 

of the booket, 46.7% of respondents stated less consent to the material of the 

booket, and 25.3% respondents expressed very much agree to the materials 

booket. effective booklets used as media media health promotion in the treatment 

of psychiatric patients. 

Keywords: evaluation, booklet, psychiatric, health promotion. 

1. PENDAHULUAN

Seseorang dikatakan sehat jiwa jika mampu mengendalikan dirinya sendiri 

dalam menghadapi stresor  di dalam lingkungan sekitarnya dengan selalu berfikir 

positif dalam keselarasan tanpa adanya tekanan fisik dan psikologis, baik dengan 

secara internal maupun eksternal yang mengarah pada keseimbangan 

emosionalnya (Nasir, et al.,2011).  Kondisi jiwa pada seseorang yang semakin 

berkembang dan dapat mempertahankan keselarasannya di dalam pengendalian 

diri , serta dalam terbebas nya dari stress yang serius (kusumawati, et al.,2010). 

Dalam kedudukan kesehatan jiwa dengan pencapaian dalam target yang dapat 

ditinjau dari sebuah aspek pengurangan kematian bayi, kemiskinan, dan kesehatan 

ibu. Indonesia, dalam seluruh upay kesehatan yang dilihatkan agar melindungi 

keseluruhan lapisan pada masyarakat tersebut tercantum kepada sistem kesehatan 

nasional yang mengacu dengan UUD 1945, UU kesehatan, UU Rencana 

Pembangunan Jangja Panjang Nasional serta Wawasan Nusantara (Idaiani, 2009). 

Keluarga merupakan sumber pengobatan yang paling berperan bagi 

anggota keluarganya yang sakit termasuk bagi angota keluarga dengan gangguan 

jiwa.  Namun pada praktiknya, keluarga kesulitan dalam perawatan  anggota 

keluarga dengan gangguan jiwa. Berbagai media informasi yang dapat diakses 

keluarga dalam perawatan anggota keluarga seperti membaca buku kesehatan 

tentang keperawatan jiwa, atau informasi dari tenaga kesehatan tidak bertahan 

lama, artinya membaca buku  menjadi kurang efektif karena dirasakan terlalu 

banyak materi dan anggota keluara menjadi kesulitan, sementara informasi 

persuasife dari tenaga kesehatan  bersifat komunukasi yang mungkin dimengerti 
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pada saat kedua belah pihak bertemu,  namun di lain waktu informasi yang telah 

diterima menjadi lupa. Menurut Notoadmojo (2007)  bahwa pengetahuan  dapat 

diperoleh dari sumber informasi, orang yang berpengaruh termasuk tenaga 

kesehatan, sementara media yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan 

seseorang dapat berupa media cetak, media audio visual. 

Promosi kesehatan tidak lepas dari media karena melalui media, pesan 

yang disampaikan dapat lebih menarik dan dipahami, sehingga sasaran dapat 

mempelajari pesan tersebut dan sasaran dapat memutuskan untuk mengadopsinya 

perilaku yang positif. Metode penyampaian pesan dan informasi dalam promosi 

kesehatan diantaranya adalah metode audio visual dan metode cetak yang masing 

– masing memiliki kelebihan dan kekurangan (wibowo,2013).  

Keberhasilan buklet sebagai alat bantu media pendidikan kesehatan tetap  

dapat dievaluasi, apakah media tersebut sebelum diberikan  kepada peserta didik 

dapat diterima  diterima dengan baik, baik isi dari  materi yang disajikan, disain 

tampilan booklet baik  warna, ukuran huruf, ada tidaknya informasi lain seperti 

contoh gambar sebagai petunjuk cara perawatan dan lain sebagainya Mantra 

(2007).  Hasil penelitian Friza (2013)  menjelaskan pengunaan booklet cukup 

efektif dalam meningkatkan pengetahuan  tentang chikungunya di Desa Trangsan  

Kecamatan Gatak  Sukoharjo. 

Tujuan Penelitian adalah mengetahui evaluasi booklet sebagai media  

promosi kesehatan jiwa pada keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan 

gangguan  gangguan jiwa di Klaten. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif. Metode penelitian   

Dengan metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan 

untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2014). Kreteria sampel 

yaitu, Keluarga yang memiliki anggota gangguan jiwa , Dapat membaca dan 
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menulis, Dapat berkomunikasi, Bersedia menjadi responden penilitian, dan Tidak 

sedang sakit sehinga dapat mengganggu jalannya penelitian. 

Instrument penelitian 

 Lembar kuesioner uji kelayakan media menggunakan skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, serta persepsi seseorang maupun 

kelompok terhadap suatu fenomena (Sugiyono, 2014). Perolehan skor responden 

di interpretasikan berdasarkan rating penilaian skala Likert.  

Pengukuran data menggunakan gejala pusat (central tendency) yaitu modus, 

median, dan mean 

3. HASIL PENELITIAN  

3.1.1 Karakteristik Responden  

Tabel 1 Karakteristik  responden penelitian  

Karakteristik  Jumlah (%) 

 Umur   

25-35 tahun 9 18.0 

26-36 tahun 22 44.0 

37-57 tahun 19 38.0 

Jenis kelamin   

Laki-laki 24 48.0 

Perempuan 26 52.0 

Pendidikan    

SD 2 4.0 

SMP 9 18.0 

SMA 28 56.0 

S1 11 22.0 

 

Karakteristik  Jumlah (%) 

Status pekerjaan    

IRT 24 48.0 

PNS 2 4.0 

Swasta 7 14.0 

Tani 3 6.0 

Wiraswasta 14 28.0 
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Berdasarkan tabel 1   diketahui responden banyak berumur antara 26-36 

tahun (44%), berjenis kelamin perempuan (52%), berpendidikan SMA sebesar 

56%, dengan status pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sebesar 48%. 

 

3.1.2 Evaluasi Buklet Sebagai Media Promosi Kesehatan 

 

No Pernyataan dengan 

buklet 

KS % S % SS % 

1 Kejelasan kata-kata 

dalam buklet, tidak 

membingungkan 

12 24.0 34 68.0 4 8.0 

2 Pesan dalam buklet 

mudah dipahami 

14 28.0 28 56.0 8 16.0 

3 Kebenaran materi 

yang disampaikan oleh 

buklet 

20 40.0 21 42.0 9 18.0 

4 Kesesuain isi buklet 

dengan materi 

8 16.0 32 64.0 10 20.0 

5 Kesesuain isi buklet 

dengan kebutuhan 

pasien jiwa saat ini 

15 30.0 25 50.0 10 20.0 

6 Bahasa yang 

digunakan membuat 

pembaca termotifasi 

15 30.0 24 48.0 11 22.0 

7 Penampilam buklet 

secara umum 

18 36.0 31 62.0 1 2.0 

8 Penggunaan gambar 

dalam buklet 

16 32.0 24 48.0 10 20.0 

9 Pemilihan warna 

buklet secara umum 

2 4.0 13 26.0 35 70.0 

10 Perpaduan antara 

warna teks, gambar 

1 2.0 29 58.0 20 40.0 
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dan latar belakang 

11 Kejelasan tulisan/teks 

sehingga mudah 

terbaca  

12 24.0 34 68.0 4 8.0 

12 Informasi dari buklet 

ini sudah cukup jelas 

17 34.0 21 42.0 12 24.0 

13 Kurang jelas dari 

informasi buklet 

32 36.0 12 52.0 6 12.0 

14 Bahasa atau kalimat 

yang sudah tercantum 

mudah di pahami 

18 36.0 26 52.0 6 12.0 

15 Buklet rusak akan 

diperbaiki responden 

32 64.0 13 26.0 5 10.0 

16 Buklet hilang akan 

mencari buklet 

kembali 

25 50.0 15 30.0 10 20.0 

17 Warna dari buklet ini 

sudah sesuai untuk 

warna tulisan media 

buklet 

2 30.0 13 42.0 35 28.0 

18 Perlu ditambahkan 

dari fungsi buklet ini 

15 30.0 21 42.0 14 28.0 

19 Lupa tentang isi buklet 11 22.0 26 52.0 13 26.0 

20 Manfaat dari buklet 15 30.0 25 50.0 10 20.0 

 

 

 

4. PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik responden 

4.1.1 Umur  

 Berdasarkan tabel 4.1   bahwa telah diketahui responden banyak 

yang berumur antara 26-36 tahun.  Menurut Depkes RI (2009), umur dari 

responden  ini sudah termasuk dalam kategori umur dewasa awal, 
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sedangkan menurut Azwar  (2008) dengan umur responden termasuk 

dalam kategori umur produktif, sehingga dengan umur tersebut diharapkan 

masih mampu menerima informasi yang dibutuhkan termasuk dalam 

tindakan perawatan pasien  jiwa. 

 Teori Frey (2016) menjelaskan bahwa faktor yang dapat 

mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah umur. Semakin cukup umur 

individu, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang 

dalam berpikir dan bekerja, termasuk mengikuti petunjuk yang terdapat 

dalam buklet tentang perawatan pasien gangguan jiwa. Hasil penelitian 

Ikaningtyas (2006) menunjukan bahwa terdapat perbedaan perbaikan 

kondisi antara pasien yang diberikan dukungan keluarga Dalam Asuhan 

Keperawatan Jiwa Terhadap Perbaikan Kondisi Klien Jiwa Di Rumah 

Sakit DR. Sarjidto  

4.1.2 Jenis Kelamin  

 Hasil penelitian karakteristik responden sebagian besar adalah 

perempuan. Banyaknya responden perempuan adalah orang tua pasien 

yaitu ibu yang lebih banyak meluangkan waktu dalam merawat anaknya 

yang, sehingga faktor naluri seorang ibu akan  lebih peka dalam perawatan 

anak termasuk anak  mengalami gangguan jiwa. Sularyo (2007) 

perempuan lebih menyayangi dan lebih sabar dalam hal keperawatan anak 

dibanding dengan laki-laki.  

4.1.3 Tingkat pendidikan 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahi sebagaian besar responden 

berpendidikan SMA.Pendidikan responden pada tingkat Sekolah 

Menengah Atas (SMA) diharapkan sudah dapat menerima informasi 

dalam meningkatkan pengetahuan. Wawan dan Dewi (2010) menyatakan 

pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi 

pikiran seseorang. Seorang yang berpendidikan, ketika menemui suatu 

masalah akan berusaha difikirkan sebaik mungkin dalam menyelesaikan 

masalah tersebut. Melalui proses pendidikan yang melibatkan serangkaian 

aktivitas, maka seorang individu akan memperoleh pengetahuan, 
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pemahaman, keahlian dan wawasan yang lebih tinggi termasuk 

pengetahuan dan memahami serta menilai dari media informasi dari buklet 

tentan  perawatan pasien ganguan jiwa. 

4.1.4 Status pekerjaan sebagai wiraswasta. 

 Hasil penelitian diketahui sebagian besar adalah ibu rumah tangga. 

Banyak ibu sebagai ibu rumah tangga lebih berkesempatan dapat 

berkomunikasi dengan anak, dapat meningkatkan kemampuan dalam 

merawat anak yang mengalami gangguan jiwa baik selama di rumah 

ataupun mengantarkan anaknya dalam pemeriksaan keseahan di rumah 

sakit jiwa 

4.2 Evaluasi efektivitas buklet sebagai media  pendidikan kesehatan 

4.2.1 Sebagian besar responden yang menyatakan kurang setuju 

a. Pertanyaan nomor 13 mengenai, Kurang jelas dari informasi 

buklet ? 

Pertanyaan diatas sebanyak 68% responden menyatakan kurang 

setuju. Sebanyak 32  responden mengatakan kurang setuju 

bahwa informasi dari buklet dianggap kurang jelas dalam 

informasinya. Hal ini disebabkan karena faktornya yaitu isi yang 

membosankan atau gambar yang kurang menarik peminat untuk 

membacanya. Untuk memperbaikinya maka akan direvisi lagi 

tentang gambar dan informasi tambahan yang menarik dan jelas. 

Menurut Sadiman  (2008 ) sebuah booklet  yang penuh dengan 

tulisan saja  akan membosankan dan juga orang tidak tertarik 

untuk mengambil dan membaca. Buklet  yang warnanya tidak 

menarik atau gambarnya jelek menjadikan  orang tidak tertarik 

dan malas untuk membaca lebih lanjut. 

b. Pertanyaan nomor 15 mengenai, Buklet rusak akan diperbaiki 

responden ? 

Pertanyaan diatas 68% responden mengatakan kurang setuju. 

Sebanyak 32 responden mengatakan kurang setuju jika buklet 

rusak akan diperbaiki responden. Hal ini disebabkan kertas 
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mudah robek dan tidak tahan air. Oleh karena itu sebaiknya 

buklet tidak diletakkan sembarangan. 

c. Pertanyaan nomor 16 mengenai, buklet hilang akan dicari 

kembali ? 

Pada soal mengenai kebenaran materi ada sebanyak 50% 

responden yang mengatakan kurang setuju. Sebanyak 25 

responden mengatakan bahwa banyak yang kurang setuju ketika 

buklet hilang akan dicari kembali oleh responden. Hal ini 

disebabkan ada banyak responden yang kurang setuju dengan 

pernyataan akan mencari kembali buklet ini jika hilang. Oleh 

karena itu adanya penyuluhan untuk memberi tahukan bahwa 

buklet tersebut juga sangat dibutuhkan untuk menggali 

pengetahuan yang awalnya tidak tahu menjadi tahu dan dapat di 

contohkan. 

4.2.2 Sebagian besar mengatakan setuju 

a. Pertanyaan nomor satu mengenai, Kejelasan kata – kata dari 

buklet, tidak  membingungkan ? 

Pertanyaan diatas 68% responden mengatakan setuju. Sebanyak 

50 responden menyatakan setuju bahwa kejelasan kata – kata 

da;m buklet tidak membingungkan. Oleh karena itu dalam 

pembuatan bahasa tidak menggunakan berbagai macam bahasa 

agar tidak membuat bingung si pemcanya. Penelitian William 

(2012) menyebutkan evaluasi terhadap pembuatan buku, 

ataupun media lain haruslah disusun dengan kalimat yang 

sederhana  namun dipahami oleh pembaca. 

b. Pertanyaan nomor dua mengenai, Pesan dalam buklet mudah 

dipahami ? 

Sebanyak 56% responden mengatakan setuju. Sebanyak 28 

responden menyatakan setuju karena pesan dalam buklet mudah 

dipahami. Menurut responden pesan pesan dalam booklet dapat 

di pahami.kalimat yang  disusun dengan panjang akan 
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menyulikan pembaca untuk memahami arti dan maksud tulisan 

tersebut. Hasil penelitian  Sharon (2013) menyebutkan 

kemampuan membuat resensi pada sebuah buku menunjukkan 

bahwa pembaca dapat arti dan maksud dari buku yang 

dibacanya, baik  buku fiksi maupun nonfiksi. 

c. Pertanyaan nomor tiga mengenai, Kebenaran materi yang 

disampaikan dalam buklet ? 

Pertanyaan diatas 42% responden mengatakan setuju. Sebanyak 

42% responden mengatakan setuju dengan kebenaran dalam 

materi yang disampaikan dalam buklet. Bagus (2011) kebenaran 

Ilmiah adalah Salah satu pokok yang fundamental dan 

senantiasa aktual dalam pergumulan hidup manusia merupakan 

upaya mempertanyakan dan membahasakan kebenaran. 

Kebenaran boleh dikata merupakan tema yang tak pernah tuntas 

untuk diangkat ke ranah akal (dan batin) manusia. 

d. Pertanyaan nomor empat mengenai, Kesesuaian isi buklet 

dengan materi ? 

Pertanyaan diatas ada sebanyak 64% responden mengatakann 

setuju. Sebanyak 32 responden banyak yang mengatakan setuju 

mengenai isi booklet bahwa kebenaran materi yang disampaikan 

dalam booklet. Menurut Hidayati (2014) kemampuan untuk 

menganalisis masalah dari isi dan materi harus sesuai sehingga 

media menjadi  lebih kuat dan akurat dalam penyampaian 

informasi. 

e. Pertanyaan nomor lima mengenai, Kesesuaian isi buklet dengan 

kebutuhan pasien jiwa saat ini ? 

Pertanyaan diatas ada 50% responden yang setuju dengan 

kesesuaian isi buklet dengan kebutuhan pasien jiwa saat ini. 

Sebanyak 25 responden mengatakan setuju karena kesesuain isi 

dalam buklet dengan kebutuhan jiwa saat ini sangat digunakan. 
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Hal ini disebabkan karena responden memiliki keluarga tentang 

pasca pasung dan buklet sangat bermanfaat untuk responden. 

f. Pertanyaan nomot enam mengenai, Bahasa yang digunakan 

membuat pembacatermotifasi ? 

Sebanyak 48% responden yang menyatakan setuju. Sebanyak 24 

responden mengatakan setuju bahwa bahasa yang digunakan 

membuat pembaca termotivasi untuk melakukan pencegahan 

kambuh kembali. Menurut Badudu (2001) evaluasi tidak 

berbeda dengan penulisan laporan penelitian pada umumnya, 

baik dalam sistimatika, pokok-pokok isi laporan yang 

disampaikan, hanya bahasa serta tata tulis yang digunakan lebih 

populer, mudah dipahami karena para pembaca laporan evaluasi 

lebih bervariasi dalam hal tingkat pendidikan dan pengalaman. 

g. Pertanyaan nomor tujuh mengenai, Penampilan buklet secara 

umum ? 

Pertanyaan diatas 62%  yang mengatakan setuju bahwa 

penampilan buklet secara umum sudah baik. Sebanyak 31 

responden mengatakan setuju karena dalam penampilannya 

sudah cukup banyak yang mengatakan baik. Menurut 

Mukminan (2008) Media pembelajaran yang dirancang secara 

baik akan sangat membantu peserta didik mencapai tujuan 

pembelajaran. 

h. Pertanyaan nomor delapan mengenai, Penggunaan gambar 

dalam buklet ? 

Pertanyaan diatas 48% menyatakan setuju. Sebanyak 24 

responden mengatakan setuju bahwa pada penggunaan gambar 

dalam buklet sudah baik. Menurut  Prastati dan Irawan (2001) 

menyatakan bahwa media yang baik apabila ilustrasi gambar 

yang disampaikan dapat dimengerti dengan  baik bagi 

pembacanya, 
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i. Pertanyaan nomor 10 mengenai, Perpaduan antara warna teks, 

gambar dan latar belakang ? 

Pertanyaan ditas 58% menyatakan setuju. Sebanyak 29 

responden mengatakan setuju bahwa pada perpaduan antara 

warna teks, gambar dan latar belakang sudah baik. Hanya satu 

orang yang merasa tidak setuju dengan pertanyaan bahwa 

perpaduan antara warna. Namun teks dan gambar latar belakang 

sudah baik. 

j. Pertanyaan nomor 11 mengenai, Kejelasan tulisan/teks sehingga 

mudah terbaca ? 

Pertanyaan diatas 68% yang menyatakan setuju. Sebanyak 34 

responden mengatakan setuju bahwa kejelasan tulisan/teks 

mudah terbaca. Hal ini dikarenakan tulisan yang dibuat tidak 

susah untuk dibaca. 

k. Pertanyaan nomor 12 mengenai, Informasi dari buklet ini sudah 

cukup jelas ? 

Pertanyaan diatas 42% mengatakan setuju. Sebanyak 21 

responden menyatakan setuju bahwa informasi dari buklet ini 

sudah cukup jelas. Hal ini dikarenakan di dalam buklet terdapat 

informasi lengkap, tinggal keluarga itu sendiri memahami dan 

mencontohkannya. 

l. Pertanyaan nomor 14 mengenai, Bahasa atau kalimat yang 

sudah tercantum mudahdi pahami ? 

Pertanyaan diatas 52% responden mengatakan setuju. Sebanyak 

26 responden mengatakan setuju bahwa bahasa atau kalimat 

yang sudah tercantum mudah dipahami. Sebanyak 26 respon 

yang menyatakah bahwa bahasa atau kalimat dalam booklet 

sudah tercantum dan mudah di pahami. Hal ini dikarenakan 

bahasa yang digunakan bahasa Indonesia yang memang untuk 

bahasa sehari sehari. 
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m. Pertanyaan nomor 18 mengenai, Perlu di tambahkan dari fungsi 

buklet ini ? 

Pertanyaan diatas 38% responden menyatakan setuju. Sebanyak 

21 responden mengatakan setuju bahwa perlu di tambahkan dari 

fungsi buklet ini. Hal ini dikarenakan fungsi masih banyak yang 

harus diberikan namun di buklet tidak lengkap. 

n. Pertanyaan nomor 19 mengenai, Lupa tentang isi buklet ? 

Pertanyaan diatas 52% mengatakan setuju. Sebanyak 26 

responden mengatakan setuju bahwa responden lupa tentang isi 

buklet ini anda akan segera membaca buklet kembali. Hal ini 

dikarenakan isi buklet terlalu banyak jadi tidak keseluruhan isi 

dapat dihapal dengan baik. 

o. Pertanyaan nomor 20 mengenai, Manfaat dari buklet ? 

Pertanyaan diatas 50% responden mengatakan setuju. Sebanyak 

25 responden mengatakan setuju bahwa jika responden 

merasakan manfaat dari buklet. Hal ini dikarenakan embaca  

yang  efektif   menggunakan    berbagai    macam    strategi    

membaca    yang    sesuai    dengan  teks   dan  konteks  dalam  

rangka  mengkontruksi  makna  ketika  membaca. Ibrahim 

(2009) membaca merupakan suatu proses dimaksudkan dari teks 

dan pengetahuan yang dimiliki oleh  pembaca mempunyai 

peranan  yang  utama  dalam  membentuk  makna.  Membaca  

juga merupakan satu strategis. 

4.2.3  Sebagian besar mengtakan sangat setuju 

a. Pertanyaan nomor sembilan mengenai, Warna dari buklet ini 

sudah sesuai untuk warna tulisan media buklet ? 

Pertanyaan diatas 38% menyatakan sangat setuju. Sebanyak 35 

responden mengatakan sangat setuju karena warna dari buklet 

ini sudah sesuai untuk warna tulisan media buklet. Hal ini 

dikarenakan warna yang diberikan pada buklet tidak mencolok 
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dan warna tidak menganggu si pembaca untuk kesulitan dalam 

membacanya. 

b. Pertanyaan nomor tujuh belas, Pemilihan warna buklet secara 

umum ? 

Pertanyaan diatas 38% mengatakan sangat setuju. Sebanyak 35 

responden mengatakan sangat setuju dikarenakan warna dari 

buklet ini sudah sesuai untuk warna tulisan di media buklet. Hal 

ini dikarenakan warna yang diberikan warna normal dan cerah 

tidak berlebihan karena jika tidak akan susah untuk dibaca. 

5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan media buklet efektif 

digunakan sebagai media promosi kesehatan dalam perawatan pasien 

gangguan jiwa.  

a. Evaluasi responden yang paling tinggi adalah saat responden 

menyatakan setuju terhadap media buklet 

b. Evaluasi responden dengan tingkat sedang adalah saat responden 

menyatakan kurang setuju terhadap media buklet 

c. Evaluasi responden yang paling rendah adalah saat responden 

menyatakan sangat setuju terhadap media buklet  

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan, berikut beberapa saran 

yang dapat peneliti sampaikan. 

1. Bagi Keluarga 

Berdasarkan  hasil peneliana respodnen tentang  buklet sebagai 

media pendidikan kesehatan layak dan baik untuk digunakan 

sebagai media pendidikan kesehatan bagi keluarga, sehingga media 

buklet diharapkan dapat diterapkan dalam media pendidikan 

kesehatan  untuk mempermudah pemahaman bagi anggota keluarga 

dalam merawat pasien dengan gangguan jiwa. 

2. Bagi Peneliti Lain 
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Bagi peneliti lain untuk dapat  lebih mengembangkan buklet 

sebagai media  pendidikan kesehtan dalam tema lain dimana 

dengan materi dan tampilan yang baik. 
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