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PERBEDAAN TINGKAT PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG 

GANGGUAN JIWA SEBELUM DAN SESUDAH DIBERIKAN 

PENYULUHAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT JIWA 

 

Abstrak 

 

Kurang terpapar informasi merupakan salah satu penyebab dari kurangnya 

pengetahuan keluarga tentang gangguan jiwa. Akibat dari kurangnya pengetahuan 

tersebut menyebabkan tidak tepatnya keluarga dalam memberikan perawatan 

secara mandiri selama di rumah pada penderita gangguan jiwa, sehingga kerap 

kali menimbulkan kekambuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan tingkat pengetahuan keluarga tentang gangguan jiwa sebelum dan 

sesudah diberikan penyuluhan kesehatan. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian kuantitatif, menggunakan rancangan pre experimental dengan 

pendekatan one group pre-test post-test design. Penelitian dilakukan di RSJD Dr. 

Arif Zainudin Surakarta dengan sampel penelitian sebanyak 40 orang keluarga 

yang merawat penderita gangguan jiwa, pengambilan sampel menggunakan 

teknik accidental sampling. Pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner 

pengetahuan yang kemudian hasil dianalisis menggunakan uji Wilcoxon Signed 

Ranks Test. Hasil penelitian menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test 

diperoleh signifikan (2-tailed) 0,000 < p-value 0,05 yang artinya terdapat 

perbedaan tingkat pengetahuan keluarga tentang gangguan jiwa sebelum dan 

sesudah diberikan penyuluhan kesehatan. Pengetahuan keluarga tentang gangguan 

jiwa menjadi lebih baik sesudah diberikan penyuluhan kesehatan. 

Kata kunci: Pengetahuan, penyuluhan kesehatan, gangguan jiwa, keluarga 

 

Abstract 

 

One of the reason for the family’s lack of knowledge regarding mental disorders 

is a lack of exposure to information. Due to lack of information and knowledge, it 

is not appropriate for the family to provide care independently while at home for 

people with mental disorder, resulting in recurrence. The research aims to 

knowing the difference in the level of family knowledge about mental disorder 

before and after being given health education. This research is a quantitative 

research, using a pre experimental design with a one group pre-test post-test 

design approach. Research conducted in RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta with a 

sample of 40 who caregiver people with mental disorders, using technique 

accidental sampling. Collecting research data using a knowledge questionnaire, 

the the results are analized using the Wilcoxon Signed Ranks Test. The result of 

the study using Wilcoxon Signed Ranks Test were obtained significantly (2-

tailed) 0,000 < p-value 0,05 which means there is a difference in the level of 

family knowledge about mental disorder before and after being given health 
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education. Family knowledge about mental disorder is better after being given 

health education. 

Keywords: Knowledge, health education, mental disorder, family 

1. PENDAHULUAN 

Menurut WHO, pada tahun 2019 secara global diperkirakan 264 juta orang 

terkena depresi, sekitar 45 juta orang terkena gangguan bipolar, 20 juta orang 

terkena skizofrenia dan psikosis lain, serta 50 juta orang terkena demensia (World 

Health Organization, 2019). Prevalensi penderita psikosis di Indonesia menurut 

hasil Riskesdas 2018 mencapai sekitar 7 per mil rumah tangga dengan penderita 

psikosis. Angka tersebut terus meningkat cukup signifikan jika dibandingkan 

dengan hasil Riskesdas pada tahun 2013 yang hanya 1,7 per mil. Prevalensi 

penderita psikosis di Jawa Tengah sebanyak 8,7 per mil. Angka tersebut juga 

cukup tinggi dibandingkan dengan prevalensi gangguan jiwa skizofrenia atau 

psikosis secara nasional (Riskesdas, 2018). Berdasarkan data rekam medis RSJD 

Dr. Arif Zainudin Surakarta pengunjung pasien di poliklinik psikiatri tahun 2018 

terdapat sebesar 38.477 pasien, pada tahun 2019 terdapat 36.331 pasien, dan pada 

tahun 2020 tercatat sebanyak 36.457 pasien (Rekam Medis RSJD Surakarta, 

2020). 

Gangguan jiwa merupakan suatu bentuk pola perilaku menyimpang yang 

terjadi pada individu dan mengakibatkan ketidaknyamanan, tekanan distres, 

disfungsi tubuh, serta terjadi penurunan pada kualitas hidup serta perannya dalam 

masyarakat (Stuart, 2016). Gangguan jiwa merupakan berubahnya fungsi jiwa 

yang ada pada seseorang dapat menimbulkan penderitaan serta menghambat 

pemenuhan perannya di masyarakat (Keliat & Akemat, 2012). Jadi menurut 

beberapa definisi mengenai gangguan jiwa yang telah dipaparkan, dapat ditarik 

suatu kesimpulan gangguan jiwa adalah kelainan yang terjadi pada fisik dan 

mental yang mengakibatkan perubahan fungsi mental seseorang dan gangguan 

kemampuan individu tersebut dalam melakukan peran sosial. Gangguan jiwa 

terjadi apabila seseorang tidak mampu mengatasi masalah, kebutuhan hidup yang 

tidak terpenuhi, dan kurangnya perhatian. Selain itu beberapa faktor seperti faktor 
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biologis, psikis, perubahan lingkungan sosial juga dapat mendukung terjadinya 

gangguan jiwa (Hasanah, 2019). 

Gangguan jiwa adalah penyakit yang sangat serius, sehingga keluarga 

perlu mengetahuinya (Kaunang et al., 2015). Hal tersebut juga perlu diketahui 

oleh keluarga sebagai orang terdekat penderita, sebab keluarga juga memainkan 

peran penting pada penderita gangguan jiwa (Ong et al., 2021). Keluarga yang 

tidak dapat beradaptasi dengan baik pada penderita gangguan jiwa tentu akan 

menimbulkan suatu stres, sehingga tidak mampu dalam menjalankan fungsi 

keluarga dengan baik, termasuk fungsi dalam perawatan keluarga terhadap 

penderita gangguan jiwa (Nurmaela et al., 2018). Diketahui bahwa keluarga 

kurang memiliki informasi yang akurat terkait gangguan jiwa, bagaimana 

perjalanan penyakit serta penatalaksanaan rehabilitasi untuk pasien. 

Peneliti melakukan wawancara terhadap lima keluarga yang merawat 

penderita gangguan jiwa di RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta. Tiga dari lima 

keluarga mengatakan tidak mengetahui tentang gangguan jiwa serta perawatan 

yang dapat diberikan pada penderita, dan dua keluarga penderita lain memahami 

informasi mengenai gangguan jiwa. Akibat dari kurangnya informasi dan 

pengetahuan mengenai gangguan jiwa tersebut, penderita kerap kali kambuh. 

Salah satu usaha yang bisa dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

pengetahuan keluarga tentang gangguan jiwa yaitu dengan memberikan 

penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan merupakan suatu upaya 

menyampaikan informasi kesehatan. Pesan atau informasi yang disampaikan 

kepada individu, kelompok maupun masyarakat tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan dalam memelihara serta meningkatkan kesehatan 

(Notoatmodjo, 2012). Penyuluhan kesehatan dapat memiliki dampak baik jika 

dalam prosesnya menggunakan teknik dan media yang sesuai. Penyuluhan 

kesehatan penting diberikan kepada keluarga penderita gangguan jiwa agar 

mereka dapat terus meningkatkan kesehatan jiwa dan upaya pengobatan untuk 

penderita (Keliat et al., 2011). 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, sebelumnya di 

RSJD Dr Arif Zainudin Surakarta sudah pernah dilakukan penyuluhan kesehatan. 
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Akan tetapi tingkat keberhasilan masih minim, hal tersebut ditunjukkan oleh hasil 

wawancara peneliti dengan keluarga penderita gangguan jiwa yang mengatakan 

jika mereka belum mengetahui tentang gangguan jiwa. Tingkat keberhasilan yang 

masih rendah tersebut salah satunya diakibatkan oleh metode serta pendekatan 

kepada keluarga yang masih kurang. Oleh karena itu, pada penelitian ini 

menekankan bahwa proses penyuluhan kesehatan dilakukan dengan menggunakan 

metode, media, serta pendekatan yang lebih baik, sehingga proses penerimaan 

informasi dapat berjalan dengan maksimal. 

Hasil Studi Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Gangguan Jiwa di 

Desa Banjar Kemantren Buduran Sidoarjo, diperoleh tingkat pengetahuan kurang 

sebanyak 21,1% (Sya’diyah, 2016). Kurangnya pengetahuan mereka terhadap 

kesehatan jiwa cenderung membuat mereka bersikap spontan tanpa memikirkan 

dampak yang terjadi sehingga memberikan pengaruh negatif bagi penderita 

gangguan jiwa. Hal tersebut tentu dapat memperburuk kondisi penyakit penderita 

gangguan jiwa (Anggraini, 2020). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan 

keluarga tentang gangguan jiwa sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan 

kesehatan. 

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

rancangan pre experimental dengan pendekatan one group pre-test post-test 

design. Penelitian ini dilaksakan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin 

Surakarta dengan sampel penelitian sebanyak 40 orang keluarga yang merawat 

anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik accidental sampling. Pengumpulan data penelitian 

menggunakan kuesioner pengetahuan yang telah dimodifikasi oleh peneliti sesuai 

dengan kebutuhan. Hasil pre test dan post test kemudian diuji menggunakan uji 

Wilcoxon Signed Ranks Test untuk melihat perbedaan pengetahuan sebelum dan 

sesudah diberikan penyuluhan. Sebelum dilakukan uji beda sebelumnya dilakukan 

uji normalitas terlebih dahulu menggunakan uji Shapiro-Wilk. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Karakteristik Responden 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

No Karakteristik Frekuensi Persentase 

1 Jenis Kelamin   

 a. Laki-laki 16 40 

 b. Perempuan 24 60 

2. Umur   

 a. < 20 tahun 1 2,5 

 b. 21 – 30 tahun 8 20 

 c. 31 – 40 tahun 8 20 

 d. 41 – 50 tahun 14 35 

 e. 51 – 60 tahun 8 20 

 f. > 60 tahun 1 2,5 

3. Status Caregiver atau Pengasuh 
 a. Orangtua 13 32,5 

 b. Pasangan 8 20 

 c. Saudara 15 37,5 

 d. Anak 4 10 

4. Pendidikan   

 a. SD 12 30 

 b. SMP 5 12,5 

 c. SMA/SMK 14 35 

 d. Diploma 5 12,5 

 e. Sarjana 4 10 

5. Pekerjaan   

 a. Tidak bekerja 14 35 

 b. Buruh 4 10 

 c. Karyawan Swasta 13 32,5 

 d. Lainnya (Petani, pedagang, 

guru, perawat) 

9 22,5 

6. Diagnosa Medis Klien   

 a. Skizofrenia tak terinci 25 62,5 

 b. Skizofrenia paranoid 7 17,5 

 c. Gangguan afektif bipolar 6 15 

 d. Gangguan mental organik 2 5 

7. Lama Sakit Klien   

 a. 1 – 5 tahun 18 45 

 b. 6 – 10 tahun 9 22,5 

 c. 11 – 15 tahun 7 17,5 

 d. 16 – 20 tahun 2 5 

 e. > 20 tahun 4 10 
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Distribusi karakteristik responden menurut jenis kelamin data yang telah 

ditunjukkan diatas dapat ditinjau bahwa responden laki-laki sebesar 16 responden 

(40%) sedangkan responden perempuan sebesar 24 responden (60%). 

Distribusi responden berdasarkan umur dapat dilihat bahwa responden 

dengan umur < 20 tahun sebesar 1 responden (2,5%), 21 – 30 tahun sebesar 8 

responden (20%), 31 – 40 tahun sebesar 8 responden (20%), sebagian besar 

responden terletak pada umur 41 – 50 tahun yaitu sebesar 14 responden (35%), 51 

– 60 tahun terdapat sebanyak 8 responden (20%), dan responden yang memiliki 

umur > 60 tahun hanya 1 responden (2,5%). 

Distribusi responden menurut status caregiver atau pengasuh 

menunjukkan bahwa orangtua penderita gangguan jiwa sebesar 13 responden 

(32,5), pasangan sebesar 8 responden (20%), saudara sebesar 15 responden 

(37,5%), dan anak sebesar 4 responden (10%). 

Distribusi responden berdasarkan pendidikan terakhir menunjukkan dari 

berbagai macam latar belakang, responden berpendidikan terakhir SD sebesar 12 

responden (30%), berpendidikan SMP sebesar 5 responden (12,5%), responden 

terbanyak terletak dengan tingkat pendidikan terakhir SMA/SMK yaitu sebesar 14 

responden (35%), berpendidikan Diploma sebesar 5 responden (12,5%), dan 

berpendidikan Sarjana sebesar 4 responden (10%). 

Menurut pekerjaannya distribusi responden dapat ditinjau bahwa sebesar 

14 responden (35%) tidak bekerja, sebesar 4 responden (10%) bekerja sebagai 

buruh, sebesar 13 responden (32,5%) bekerja sebagai karyawan swasta, dan 

sebesar 9 responden (22,5%) bekerja sebagai lainnya (petani, pedagang, guru, 

perawat). 

Distribusi klien menurut diagnosa medis menunjukkan bahwa klien 

dengan diagnosa medis terbanyak yaitu skizofrenia tak terinci sebanyak 25 klien 

(67,5%), skizofrenia paranoid sebanyak 7 klien (17,5%), gangguan afektif bipolar 

sebanyak 6 klien (15%), dan gangguan mental organik sebanyak 2 klien (5%). 

Distribusi klien berdasarkan lama sakit pada data yang telah ditampilkan 

menunjukkan bahwa klien dengan lama sakit terbanyak yaitu dalam rentang 1 – 5 

tahun sebanyak 18 klien (45%), 6 – 10 tahun sebanyak 9 klien (22,5%), rentang 
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sakit 11 – 15 tahun sebanyak 7 klien (17,5%), 16 – 20 tahun sebanyak 2 klien 

(5%), dan > 20 tahun sebanyak 4 klien (10%). 

3.1.2 Distribusi Tingkat Pengetahuan Keluarga Tentang Gangguan Jiwa 

Sebelum dan Sesudah Diberikan Penyuluhan Kesehatan 

Tingkat pengetahuan keluarga diukur menggunakan kuesioner pengetahuan 

tentang gangguan jiwa yang terdiri dari 20 pertanyaan, dengan bentuk pertanyaan 

multiple choice atau pilihan ganda. Selanjutnya pemberian skor atau nilai, dan 

kemudian dilakukan interpretasi hasil dengan dikategorikan kurang, cukup, dan 

baik. Pada tabel berikut ini menunjukkan hasil data statistik nilai pengetahuan pre 

test dan post test pengetahuan tentang gangguan jiwa. 

Tabel 2. Data Frekuensi Kategori Hasil Tingkat Pengetahuan 

No Kategori Tingkat 

Pengetahuan 

Pre Test Post Test 

Frekuensi % Frekuensi % 

1. Baik 6 15 17 42,5 

2. Cukup 22 55 16 40 

3. Kurang 12 30 7 17,5 

  Total 40 100 40 100 

Distribusi tingkat pengetahuan sesuai dengan tabel 2 menunjukkan bahwa 

hasil pretest sebesar 6 responden (15%) berpengetahuan baik, sebesar 22 

responden (55%) berpengetahuan cukup, sebesar 12 responden (30%) 

berpengetahuan kurang. Sedangkan post test sebesar 17 responden (42,5%) 

berpengetahuan baik, sebesar 16 responden (40%) berpengetahuan cukup, dan 

sebesar 7 responden (17,5%) berpengetahuan kurang. 

3.1.3 Perbedaan Tingkat Pengetahuan Keluarga Tentang Gangguan Jiwa Sebelum 

dan Sesudah Diberikan Penyuluhan Kesehatan 

Uji normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 

Shapiro-Wilk karena mengacu pada responden yang digunakan yaitu < 50 

responden. Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidaknya suatu 

variabel dengan mengacu pada nilai signifikansi. Jika sig > 0,05 maka data 

berdistribusi normal, dan jika sig < 0,05 data berdistribusi tidak normal. Sesudah 

dilakukan uji normalitas memakai uji Shapiro-Wilk diperoleh hasil data pre test 

0,011 dan post test tingkat pengetahuan 0,001. Sesuai hasil tersebut dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa data berdistribusi tidak normal. Oleh karena itu uji 
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hipotesis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan uji 

Wilcoxon Signed Ranks Test. 

Pada penelitian ini uji hipotesis data yang dipergunakan adalah Wilcoxon 

Signed Ranks Test dengan bantuan olah data SPSS for windows. Penggunaan uji 

Wilcoxon Signed Ranks Test mempunyai tujuan yaitu mengetahui perbedaan 

tingkat pengetahuan keluarga tentang gangguan jiwa sebelum dan sesudah 

diberikan penyuluhan kesehatan. Tabel berikut merupakan hasil setelah dilakukan 

pengujian hipotesis dengan menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test: 

Tabel 3. Hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks Test Tingkat Pengetahuan 

Kelompok Mean 
Std. 

Deviation 
Min Max Z 

Sig. 

(2- 

tailed) 

Pre test 27,88 3,517 22 35 - 
0,000 

Post test 37,45 2,541 33 40 -5,523 

Berdasarkan tabel 3 hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test didapatkan 

signifikansi 0,000 < p-value sehingga kesimpulannya adalah bahwa H0 ditolak 

dan Ha diterima, yang artinya terdapat perbedaan tingkat pengetahuan keluarga 

sebelum diberikan penyuluhan kesehatan dan sesudah diberikan penyuluhan 

kesehatan. Pengetahuan keluarga tentang gangguan jiwa menjadi lebih baik 

sesudah diberikan penyuluhan kesehatan. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Karakteristik Responden 

Berdasarkan jenis kelamin responden dapat dilihat jika mayoritas responden 

berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 24 responden (60%). Studi penelitian 

yang dilakukan oleh Rasiman (2021) juga terbukti relevan yaitu hasil responden 

terbanyak berjenis kelamin perempuan sebesar 57%. Salah satu penyebabnya 

adalah faktor ketersediaan waktu dalam mengantar anggota keluarga melakukan 

pengobatan rawat jalan. 

Karakteristik berdasarkan umur mayoritas responden berumur 41 – 50 

tahun dengan frekuensi sebanyak 14 responden (35%). Penelitian yang dilakukan 

oleh Triana & Pratiwi (2019), juga terbukti relevan, yaitu hasil responden 

mayoritas memiliki rentang usia 41 – 50 tahun dengan persentase 26,3%. Umur 
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tersebut termasuk dalam kelompok usia dewasa pertengahan. Umur dewasa 

pertengahan memainkan fungsi dan peran dalam perawatan keluarga dan 

bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan keluarga. Umur dewasa 

dianggap telah siap dalam meproses infromasi baru yang didapatkan, sehingga 

semakin dewasa umur seseorangm semakin banyak keyakinan untuk dating ke 

fasilitas pelayanan kesehatan (Rahayuni et al., 2017). 

Karakteristik status caregiver atau pengasuh penderita yaitu sebagian besar 

adalah saudara penderita yaitu sebanyak 10 responden (25%). Mereka dianggap 

lebih memiliki pengetahuan serta pengalaman yang baik jika dibandingkan 

dengan orangtua penderita. Keluarga memiliki tanggung jawab perawatan pada 

anggota keluarganya yang sedang mengalami sakit, sehingga dapat membantu 

memulihkan mental pasien, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar (Missesa, 

2020). Akan tetapi penelitian lain yang dilakukan oleh Widodo & Pratiwi (2021) 

memperlihatkan hasil sebaliknya yaitu bahwa caregiver atau pengasuh dengan 

penderita gangguan jiwa sebagian besar adalah orangtua penderita yaitu sebanyak 

43%. 

Sebanyak 14 responden (35%) memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK. 

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mayoritas dari mereka yang terlibat 

didalam penelitian memiliki latar belakang pendidikan yang cukup. Hal ini 

didukung oleh penelitian Manurung (2020) yang menunjukkan hal bahwa sebesar 

45% responden berpendidikan terakhir SMA/SMK. Berdasarkan hasil data pada 

penelitian ini mereka yang berpendidikan terakhir SMA/SMK mempunyai tingkat 

pengetahuan baik. 

Mayoritas responden yang ikut serta dalam penelitian tidak bekerja yaitu 

sebanyak 14 responden (35%). Penelitian sebelumnya oleh Nani et al. (2020) 

memperlihatkan hasil relevan dengan penelitian ini yaitu mayoritas responden 

tidak bekerja dan ibu rumah tangga sebanyak 38,1%. Melihat dari jam operasional 

poliklinik psikiatri RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta pukul 07.00 hingga jam 

14.00 siang, sehingga mayoritas yang mengantar anggota keluarga dalam 

pengobatan rawat jalan adalah mereka yang tidak bekerja. Hal itu karena pada jam 
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tersebut mereka lebih memiliki waktu senggang dibandingkan dengan profesi 

lainnya. 

Distribusi karakteristik klien berdasarkan diagnosa medis yang dialami 

oleh penderita dapat dilihat bahwa klien terbanyak dengan diagnosa medis 

skizofrenia tak terinci yaitu sebanyak 25 klien (62,5%). Penelitian dilakukan oleh 

Mulyani & Isnani (2019) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa persentase 

klien terbanyak yaitu dengan diagnosa medis skizofrenia tak terinci berjumlah 28 

klien (56%). Dalam mendiagnosis skizofrenia tak terinci harus memenuhi kriteria 

umum, tidak memenuhi diagnosis skizofrenia paranoid, hebefrenik, atau 

katatonik, dan tidak memenuhi kriteria untuk skizofrenia residual atau depresi 

pasca-skizofrenia (Maslim, 2013). 

Distribusi karakteristik klien berdasarkan lama sakit menunjukkan 

sebagian besar pada rentang 1 – 5 tahun yaitu sebanyak 18 klien (45%), dimana 

memungkinkan keluarga mulai mengenal dan beradaptasi tentang gangguan jiwa. 

Hal ini didukung oleh penelitian Wisnumurti et al. (2021), karakteristik keluarga 

yang merawat klien gangguan jiwa mayoritas dalam rentang waktu 1 – 5 tahun 

(60%). Akan tetapi, penelitian dilakukan oleh Pratiwi et al. (2020) menunjukkan 

hal yang berbeda bahwa sebagian besar lama sakit penderita dengan rentang lebih 

dari 10 tahun.  Pengalaman lama melakukan perawatan anggota keluarga dapat 

menjadi salah satu kontribusi peningkatan pengetahuan. Lamanya keluarga yang 

merawat penderita gangguan jiwa memperdalam pemahaman keluarga tentang 

gangguan jiwa (Hastuti & Varlinda, 2017). 

3.2.2 Tingkat Pengetahuan Keluarga Tentang Gangguan Jiwa Sebelum dan 

Sesudah Diberikan Penyuluhan Kesehatan 

Tingkat pengetahuan keluarga tentang gangguan jiwa sebelum diberikan 

penyuluhan kesehatan mayoritas berpengetahuan cukup (55%). Pengetahuan 

tentang penyakit jiwa adalah pemahaman responden tentang penyakit jiwa, yang 

diperoleh dari sumber lain seperti media massa (elektronik dan cetak) atau dari 

pengalaman sehari-hari. Misalnya apa itu gangguan jiwa, bagaimana terjadinya, 

apa penyebabnya, bagaimana menanganinya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, 

pengalaman dan kebiasaan keluarga penderita mengenai cara perawatan di rumah 
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dianggap sebagai informasi yang telah benar. Orang dengan gangguan jiwa sering 

kambuh, salah satunya diakibatkan oleh kurang informasi tentang gangguan jiwa 

secara menyeluruh. 

Pada penelitian ini juga diperoleh sebanyak 30% responden yang 

berpengetahuan kurang. Salah satu penyebab yang mendukung yaitu terdapat 

beberapa responden memiliki pendidikan terakhir SD dan SMP. Kemampuan 

mereka dalam memahami dan mengerti terkait informasi tentang penyakit jiwa 

dari penyuluhan kesehatan maupun sumber lain salah satunya juga dipengaruhi 

oleh tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi, kemampuan 

seseorang dalam memperoleh informasi baru, memperluas pengetahuan semakin 

mudah sehingga dapat membentuk suatu perilaku (Budiman, 2013). 

Mayoritas tingkat pengetahuan keluarga tentang gangguan jiwa sesudah 

diberikan penyuluhan adalah berpengetahuan baik (42,5%). Rata-rata nilai 

pengetahuan setelah penyuluhan kesehatan mengalami peningkatan. 

Meningkatnya tingkat pengetahuan responden salah satunya dikarenakan adanya 

pemberian penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan tentang gangguan jiwa 

memiliki tujuan dalam menyampaikan pesan untuk responden tentang pengertian 

gangguan jiwa, tanda dan gejala, faktor predisposisi dan presipitasi gangguan 

jiwa, jenis-jenis gangguan jiwa, faktor yang meningkatkan kekambuhan, 

pencegahan kekambuhan gangguan jiwa, dampak gangguan jiwa, dan terapi 

dalam membantu proses pemulihan penderia. Penelitian yang dilakukan oleh 

Hasanah (2019) menunjukkan hal yang selaras yaitu tingkat pengetahuan 

mayarakat pada penderita gangguan jiwa meningkat pada kelompok post test 

pengetahuan sesudah diberikan penyuluhan kesehatan dibandingkan dengan 

kelompok pre test pengetahuan sebelum diberikan penyuluhan kesehatan. 

Penelitian yang dilakukan Muhlisin & Pratiwi (2017), juga mendukung dengan 

hasil tingkat pengetahuan kader kesehatan sebelum diberikan penyuluhan 

kesehatan mayoritas kurang, kemudian terjadi peningkatan secara signifikan 

setelah mendapat penyuluhan kesehatan tentang bagaimana praktik merawat 

penderita gangguan jiwa selama pasien tinggal di rumah. Terjadinya peningkatan 
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pengetahuan sesudah diberikan penyuluhan kesehatan menunjukkan adanya salah 

satu dampak positif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan.  

3.2.3 Perbedaan Tingkat Pengetahuan Keluarga Tentang Gangguan Jiwa Sebelum 

dan Sesudah Diberikan Penyuluhan Kesehatan 

Hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test yang telah dilaksanakan memperoleh nilai 

signifikansi Sig.(2-tailed) 0,000 < p-value 0,05 dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan tingkat pengetahuan keluarga tentang gangguan jiwa sebelum dan 

sesudah diberikan penyuluhan kesehatan di RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana et al., (2019) bahwa 

terdapat peningkatan pengetahuan keluarga tentang masalah kesehatan jiwa yang 

terjadi di sekitar lingkungannya setelah diberikan penyuluhan kesehatan jiwa. Hal 

ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Anggraini (2020) dengan hasil yang 

relevan yaitu terdapat perbedaan rata-rata hasil pre dan post test terkait 

pengetahuan keluarga dalam mencegah kekambuhan pada penderita gangguan 

jiwa. 

Proses pelaksanaan pengambilan data, dalam memberikan penyuluhan 

kesehatan menggunakan metode ceramah dan memanfaatkan media penyuluhan 

kesehatan yaitu berupa leaflet sebagai alat bantu dalam penyampaian materi. Hal 

tersebut dimaksudkan agar memudahkan keluarga dalam memahami materi yang 

disampaikan oleh peneliti. Setelah mendapatkan informasi tersebut diharapkan 

keluarga dapat memberikan dukungan dan perawatan secara mandiri dan 

maksimal terhadap penderita gangguan jiwa selama di rumah. 

 

4 PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan 

keluarga tentang gangguan jiwa sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan 

kesehatan di Rumah Sakit Jiwa, dapat disimpulkan bahwa:  

a. Karakteristik responden penelitian ini mayoritas berjenis kelamin perempuan, 

rentang umur 41 – 50 tahun, berpendidikan terakhir SMA/SMK, dengan status 

pekerjaan tidak bekerja, hubungan dengan klien sebagian besar adalah saudara. 



13 
 

Karakteristik klien dengan gangguan jiwa sebagian besar dengan diagnosa 

medis skizofrenia tak terinci. Mayoritas klien dengan rentang lama sakit 1 – 5 

tahun.  

b. Tingkat pengetahuan keluarga tentang gangguan jiwa sebelum diberikan 

penyuluhan kesehatan sebagian besar adalah cukup.  

c. Tingkat pengetahuan keluarga tentang gangguan jiwa sesudah diberikan 

penyuluhan kesehatan sebagian besar adalah baik.  

d. Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan keluarga tentang gangguan jiwa 

sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan kesehatan. 

4.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian serta diperoleh hasil, sehingga peneliti ingin 

memberikan saran bagi: 

4.2.1 Petugas kesehatan: 

Penyuluhan kesehatan keluarga tentang gangguan jiwa dapat diberikan untuk 

menambah informasi terutama pada keluarga dalam upaya meningkatkan 

kesehatan jiwa pada penderita gangguan jiwa.  

4.2.2 Institusi Pendidikan 

Institusi pendidikan perlu memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat 

mengasah keterampilannya dalam mengaplikasikan penyuluhan kesehatan kepada 

keluarga dengan penderita gangguan jiwa.  

4.2.3 Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan memberpanyak sampel penelitian, memperluas 

jangkauan penelitian, dan menambah faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

pengetahuan keluarga tentang gangguan jiwa baik internal maupun eksternal. 
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