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HUBUNGAN LEVEL AKTIVITAS FISIK DENGAN TANDA GEJALA 

PSIKOTIK PADA PASIEN SCHIZOPHRENIA DI RAWAT JALAN 

RUMAH SAKIT JIWA DR. ARIF ZAINUDDIN SURAKARTA 

 

Abstrak 

Schizophrenia merupakan gangguan jiwa berat yang mencakup hampir seluruh 

sendi kehidupan diantaranya pikiran, perasaan, perbuatan, persepsi, keinginan, 

dorongan kehendak dan pengendalian. yang di karenakan adanya tanda gejala 

psikotik yang ada pada pasien schizophreniaJenis penelitian ini menggunakan 

kuantitatif dengan dengan desain korelasi untuk mengetahui hubungan kedua 

variabel tersebut. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 1459 pasien. Teknik 

pengambilan sampling menggunakan covienent sampling yang menggunakan alat 

ukur G Power yang mendapatkan hasil sampel yaitu 136 sampel. Penelitian ini di 

lakukan di rawat jalan RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta. Kuisioner ini 

menggunakan 2 kuisioner yaitu IPAQ dan BPRS. uji validitas dan reliabilitas pada 

kuisioner IPAQ di 14 tempat dari 12 negara, yang telah terstandarisasi secara 

internasional dengan tingkat validitas (r=0,40) dan reabilitas yang cukup besar 

yaitu 0,70-0,87. Uji validitas dan Reliabilitas pada kuisioner BPRS antara 0,87 

dan 0,97. Berdasarkan hasil uji korelasi, diketahui nilai signfikansi sebesar 0.000 

yang artinya Sig. < 0.05 dan nilai koefisien korelasi sebesar -0.995 dan bertanda 

negatif yang artinya tedapat hubungan negatif yang sangat kuat antara kedua 

variabel penelitian. Hubungan yang negatif mengindikasikan bahwa semakin 

tinggi Level Aktivitas Fisik maka akan semakin rendah Tanda Gejala Psikotik. 

 
Kata kunci:  schizophrenia, level aktivitas fisik, tanda gejala psikotik 

 

Abstact 

Schizophrenia is a severe mental disorder that covers almost all aspects of life 

including thoughts, feelings, actions, perceptions, desires, impulses and control. 

which is due to the presence of psychotic symptoms in schizophrenic patients. 

This type of research uses a quantitative with a correlation design to determine the 

relationship between the two variables. The population in this study amounted to 

1459 patients. The sampling technique used was covienent sampling using the G 

Power measuring instrument which obtained a sample of 136 samples. This 

research was conducted in outpatient Dr. RSJD. Arif Zainuddin Surakarta. This 

questionnaire uses 2 questionnaires, namely IPAQ and BPRS. test the validity and 

reliability of the IPAQ questionnaire in 14 places from 12 countries, which have 

been standardized internationally with a level of validity (r=0.40) and a fairly 

large reliability of 0.70-0.87. Test the validity and reliability of the BPRS 

questionnaire between 0.87 and 0.97. Based on the results of the correlation test, it 

is known that the significance value is 0.000, which means Sig. <0.05 and the 

correlation coefficient value is -0.995 and is negative, which means that there is a 

very strong negative relationship between the two research variables. A negative 

relationship indicates that the higher the level of physical activity, the lower the 

signs of psychotic symptoms. 

 

Keywords: schizophrenia, activity level, signs of psychotic symptom  
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1. PENDAHULUAN 

Schizophrenia merupakan gangguan jiwa berat yang mencakup hampir seluruh 

sendi kehidupan diantaranya pikiran, perasaan, perbuatan, persepsi, keinginan, 

dorongan kehendak dan pengendalian. Onset gangguan ini sulit untuk ditentukan 

dan biasanya didahului oleh fase gejala ringan yang tidak konsisten yang sering 

kali tidak disadari baik oleh pasien maupun keluarga (Prodromal). Gejala 

Schizophrenia menunjukkan sifat yang meluas dan majemuk dan perjalanan 

penyakitnya bersifat kronis dengan deteriorasi yang bergantung dari beratnya 

gejala, genetik, fisik, maupun sosial budaya. Prevalensi gangguan Schizophrenia 

berkisar 1% dari populasi dan umumnya gejala mulai pada usia muda (antara 16 – 

25 tahun). Dalam perjalanan penyakitnya, pasien dapat mengalami keadaan yang 

tetap tanpa atau hanya sedikit perbaikan; episode berulang dengan sedikit atau 

gejala yang stabil; hingga bahkan mengalami fase komlit atau remisi parsial (1). 

Menurut data WHO (2016), Terdapat sekitar 21 juta terkena Schizophrenia 

di dunia. Di Indonesia, dengan berbagai faktor biologis, psikologis dan sosial 

dengan keanekaragaman  penduduk; maka jumlah kasus gangguan jiwa terus 

bertambah yang berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan 

produktivitas manusia untuk jangka panjang (2) memunjukkan prevalensi 

ganggunan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan 

kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 6.1% dari jumlah 

penduduk Indonesia. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat, seperti 

Schizophrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 

penduduk. Hasil data Di RSJD DR. Arif Zainuddin Surakarta pada awal bulan 

Januari sampai September tercatat pasien Schizophrenia Rawat Jalan berkisar 

total 14.493 dan Rawat Inap berjumlah 1.459 pada tahun 2020. 

Menurut (3) menjelaskan bahwa gangguan psikotik adalah gangguan jiwa 

yang ditandai dengan ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi, 

misalnya terdapat halusinasi, waham atau perilaku kacau atau aneh dan juga 

menjadi salah satu indicator utama dalam tanda gejala schizophrenia. Gangguan 

jiwa psikotik masih menjadi salah satu problem kesehatan di Indonesia karena 

prevalensinya yang tinggi (± 1.065.000 jiwa (4). Diagnositic and Statistical 
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Manual of Mental Disorder 5 (DSM-5) mengkategorikan disebut psikotik ketika 

terlihat satu atau beberapa gejala yaitu adanya delusi, halusinasi, disorganisasi 

fikiran, perilaku motorik yang abnormal, dan simptom negatif yaitu keadaan 

abnormal yang berasosiasi dengan Schizophrenia namun kurang terlihat pada 

gangguan psikotik yang lain (5). 

Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh bekerja lebih banyak membutuhkan 

energi dari pada istirahat (6). Manfaat aktivitas fisik bagi orang dengan kondisi 

kesehatan mental tertentu seperti depresi, Schizophrenia dan dementia 

menunjukkan suasana hati yang membaik, penurunan kognitif yang lambat, 

penyakit yang tertunda onset, kekuatan otot meningkat, kebugaran fisik yang lebih 

baik, kontrol NCD yang ada dan kemungkinan menurun mengembangkan NCD 

lain seperti diabetes dan obesitas (7). 

Studi pendahuluan yang di lakukan peneliti pada tanggal 05 November 

2020, di Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainuddin Surakarta. 

Peneliti melakukan sesi wawancara tanya jawab pada pasien Schizophrenia 

dengan menggunakan kuisioner IPAQ dan BPRS yang mana kuisioner tersebut 

akan di gunakan pada saat penelitian.  

Peneliti mengambil hasil dengan mengambil 10 sampel dan peneliti 

mendapatkan untuk kuisioner IPAQ 2 responden mengalami level aktivitas 

rendah, 2 responden mengalami level aktivitas sedang dan 6 responden 

mengalami level aktivitas yang tinggi. Dan di dapatkan hasil dari kuisioner yang 

di hubungkan dengan hasil kuisioner BPRS di 6 responden tanda gejala ringan 

dan jarang muncul dan 4 responden lainnya terdapat tanda gejala yang cukup 

sering dan mengarah ke berat. peneliti menilai akan hasil tersebut yang mana 

responden memiliki tingkat level aktivitas tinggi tanda gejalanya mengarah ke 

hasil rendah dan di tidak ada. Dan sebaliknya level aktivitas rendah dan sedang 

mendapatkan hasil tanda gejala yang cukup berat dan sering. maka dari itu, 

peneliti tertarik dan ingin meneliti lebih lanjut tentang penelitian ini. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan hasil 

dari studi pendahuluan yang sudah di lakukan oleh peneliti dan akan membuat 

Skripsi dengan judul “Hubungan Level Aktivitas Fisik Dengan Tanda Gejala 
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Psikotik Pada Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Dr. Arif Zainuddin 

Surakarta”. 

 

2. METODE  

Pada penelitian ini, menggunakan penelitian kuantitatif yang merupakan salah 

satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan 

terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya, 

dengan jenis penelitian korelasi yang merupakan penelitian yang melibatkan 

kegiatan pengumpulan data untuk menentukan adakah hubungan  dan tingkat 

hubungan antara dua variabel atau lebih (8). 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Cross Sectional Dengan 

alasan paling sering di di gunakan pada penelitian di bidang kesehatan karena 

metode penelitian ini digunakan dalam rangka mempelajari dinamika korelasi 

antara faktor-faktor resiko dengan efek yang berupa penyakit atau status 

kesehatan tertentu dengan pendekatan yang di lakukan dengan observasi atau 

pengumpulan data sekaligus pada satu waktu (point time approach) (9). 

Penelitian akan di lakukan pada bulan Februari s/d April 2021. Yang akan 

di lakukan di RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta. Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang di terapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan 

kemudian di tarik kesimpulannya (8). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 

1459 pasien Schizophrenia. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik 

yang di miliki oleh populasi tersebut. Bila populasi yang ada benar dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua, baik karena keterbatasan dana, waktu, tenaga, 

peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi tersebut (8). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan convienent sampling dengan 

mempertimbangkan situasi dan kondisi pasien Schizophrenia yang ada di Rumah 

sakit, teknik pengambilan sampling  yang di lakukan secara kebetulan, jadi siapa 

yang kebetulan di bertemu dengan peneliti di Rumah Sakit kemudian di anggap 

cocok dengan karakter dan kriteria oleh peneliti. Estimasi pengukuran sampel 

menggunakan perangkat lunak G Power versi 3.1.9.2 dengan uji regresi linier 

berganda dan asumsi effect size 0,15, probabilitas kesalahan α 0,05, daya 
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(probabilitas kesalahan 1-β) 0,80. Variabel yang diukur untuk justifikasi oleh 

peneliti asumsikan berjumlah 9 faktor yang mempengaruhi yaitu umur, pekerjaan, 

tingkat pendidikan, jenis kelamin, durasi penyakit, remisi status, komposisi tubuh, 

letak rumah pasien dan level aktivitas fisik. Dengan sampel di peroleh 136 pasien.  

Teknik analisa data yang akan digunakan peneliti menggunakan uji 

Spearman karena kedua variabel bersifat ordinal (10).  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Data Penelitian 

3.1.1 Karakteristik responden 

Tabel 1. Hasil Distribusi Frekuensi Usia Responden 

Usia F % 

17-25 tahun 13 9.6 

26-35 tahun 60 44.1 

36-45 tahun 55 40.4 

46-55 tahun 8 5.9 

Total 136 100.0 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui mayoritas responden berusia 26-35 

tahun yaitu sebanyak 60 orang atau 44.1%. Sedangkan sisanya ialah responden 

berusia 36-45 tahun yaitu sebanyak 55 orang atau 40.4%, responden berusia 17-25 

tahun yaitu sebanyak 13 orang atau 9.6%, responden berusia 46-55 tahun yaitu 

sebanyak 5.9%. 

Tabel 2.  Hasil Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin F % 

Laki-laki 136 100.0 

Total 136 100.0 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui seluruh responden ialah laki-laki yaitu 

sebanyak 136 orang atau 100.0%. 

Tabel 3. Hasil Distribusi Frekuensi Pekerjaan Responden 

 

Pekerjaan F % 

Bekerja 125 91.9 

Tidak Bekerja 11 8.1 

Total 136 100.0 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui mayoritas responden bekerja yaitu 

sebanyak 125 orang dengan persentase sebesar 91.9%. Sedangkan responden yang 

tidak bekerja ialah sebanyak 11 orang dengan persentase sebesar 8.1%.  

Tabel 4. Hasil Distribusi Frekuensi Pendidikan Responden 

Pendidikan F % 

SD 27 19.9 

SMP 71 52.2 

SMA 38 27.9 

Total 136 100.0 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui mayoritas tingkat pendidikan responden 

ialah SMP yaitu sebanyak 71 orang dengan persentase sebesar 52.2%. Sedangkan 

sisanya ialah responden dengan tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 38 orang 

dengan persentase sebesar 27.9%, dan responden dengan tingkat pendidikan SD 

yaitu sebanyak 27 orang dengan persentase sebesar 19.9%.  

 

Tabel 5. Hasil Distribusi Frekuensi Remissinon Status 

variabel mean median min max St.d  

       

 Remission 

status 

1.57 2.00 1 2 .496 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui mayoritas responden memiliki 

remission status dengan kategori mean di dapatkan 1.57, median 2.00, nilai 

minimal 1 dan maximal 2 dengan standar deviasi .496. 

Tabel 6. Hasil Distribusi Frekuensi Komposisi Tubuh 

variabel mean median min max sdt  

Berat 

badan 

65.65 66.00 47 85 9.332  

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui mayoritas responden memiliki 

komposisi tubuh dengan kategori tinggi yaitu dengan nilai mean 65.65, median 

66.00, nilai minimal 47 dan maximal 85 dan standard deviasi 9.332. 

Tabel 7. Hasil Distribusi Frekuensi Letak Rumah 

Letak Rumah F % 

Rural Area 60 44.1 

Urban Area 76 55.9 

Total 136 100.0 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui letak rumah mayoritas responden ialah di 

Urban Area yaitu sebanyak 76 orang atu 55.9%. Sedangkan sisanya berada di 

Rural Area yaitu sebanyak 60 orang atau 44.1%.  

3.1.2 Analisa univariat 

Tabel 8.  Hasil Distribusi Frekuensi Level Aktivitas 

Level Aktivitas F % 

Rendah 11 8.1 

Sedang  14 10.3 

Tinggi 111 81.6 

Total 136 100.0 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui mayoritas responden memiliki 

kategori level aktivitas dengan kategori tinggi yaitu sebanyak 111 orang dengan 

persentase sebesar 81.6%. Sedangkan sisanya ialah responden dengan kategori 

level aktivitas sedang sebanyak 14 orang dengan persentase 10.3% dan responden 

dengan kategori level aktivitas rendah sebanyak 11 orang dengan persentase 

sebesar 8.1%.  

Tabel 9. Hasil Distribusi Frekuensi Tanda Gejala Psikotik 

Gejala Psikotik F % 

Tidak ada 111 81.6 

Ada 25 18.4 

Total 136 100.0 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui mayaoritas responden memiliki gejala 

psikotik yang tidak menunjukkan Tanda Gejala yaitu sebanyak 111 orang atau 

81.6%. Sedangkan sisanya ialah responden dengan tanda gejala yaitu sebanyak 25 

orang dengan persentase sebesar 18.4%.  

3.1.3 Analisa bivariat 

Tabel 10. Uji Korelasi 

Level 

Aktivitas 

Fisik 

Tanda Gejala Psikotik 
Total 

Tidak ada Ada 

Kategori N % N % N % 

Rendah 0 0% 11 8,09% 11 8,09% 

Sedang 0 0% 14 10,30% 14 10,30% 

Tinggi 111 81,61% 0 0% 111 81,61% 

Total 111 81.61% 25 18.39% 136 100% 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui seluruh responden yang memiliki level 

aktivitas fisik dengan kategori rendah memiliki tanda gejala psikotik yaitu 

sebanyak 11 orang. Sedangkan sisanya seluruh responden dengan level aktivitas 

fisik yang sedang memiliki tanda gejala psikotik yaitu sebanyak 14 orang. Adapun 

seluruh responden dengan level aktivitas fisik kategori tinggi yang tidak ada tanda  

gejala psikotik yaitu sebanyak 111 orang.  

 

Tabel 11. Hasil Hipotesis 

 

Variabel Tanda gejala 

 r p N 

Level aktivitas fisik -,995 .000 136 

 

Berdasarkan hasil uji korelasi, diketahui nilai signfikansi sebesar 0.000 

yang artinya Sig. < 0.05 sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Level Aktivitas Fisik berhubungan terhadap Tanda Gejala 

Psikotik. Adapun nilai koefisien korelasi sebesar -0.995 dan bertanda negatif yang 

artinya tedapat hubungan negatif yang sangat kuat antara kedua variabel 

penelitian. Hubungan yang negatif mengindikasikan bahwa semakin tinggi Level 

Aktivitas Fisik maka akan semakin rendah Tanda Gejala Psikotik.  

3.2 PembahasanPenelitian 

3.2.1 Usia  

Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan responden berusia 26-35 tahun yaitu 

sebanyak 60 orang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah  dilakukan oleh 

(11). yang mengatakan bahwa usia 25-35 tahun memiliki kemungkinan beresiko 

1,8 kali lebih besar menderita schizophrenia di bandingkan usia 17-24 tahun (11). 

Hal ini di karenakan terdapat faktor yang berperam terhadap kejadian skizofrenia 

yaitu adalah usia. 

3.2.2 Jenis kelamin 

Berdasarkan penelitian hasil penelitian yang telah dilakukan responden laki-laki 

mendominasi dari hasil dengan presentase 100%. hasil ini sejalan dengan 

penelitian yang di lakukan oleh (11) dimana pada hasil penelitiannya mengatakan 

bahwa proporsi Schizophrenia tertinggi adalah laki-laki (72%) dengan 
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kemungkinan 2,37 kali lebih besar mengalami kejadian Schzophrenia di 

bandingkan perempuan. Kaum pria lebih mudah terkena gangguan jiwa karena 

kaum pria yang menjadi penopang utama rumah tangga sehingga lebih besar 

mengalami tekanan hidup, sedangkan perempuan lebih sedikit berisiko menderita 

gangguan jiwa dibandingkan laki-laki karena perempuan lebih bisa menerima 

situasi kehidupan dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun beberapa sumber 

lainnya mengatakan bahwa wanita lebih mempunyai risiko untuk menderita stress 

psikologik dan juga wanita relatif lebih rentan bila dikenai trauma.3 Sementara 

prevalensi skizofrenia antara laki-laki dan perempuan adalah sama (11). 

3.2.3 Pekerjaan 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui mayoritas responden bekerja yaitu 

sebanyak 125 orang dengan persentase sebesar 91.9%. berdasarkan penelitian 

yang ada dan di lakukan oleh (11) Pada kelompok skizofrenia, jumlah yang tidak 

bekerja adalah sebesar 85,3% sehingga orang yang tidak bekerja kemungkinan 

mempunyai risiko 6,2 kali lebih besar menderita skizofrenia dibandingkan yang 

bekerja. Orang yang tidak bekerja akan lebih mudah menjadi stres yang 

berhubungan dengan tingginya kadar hormon stres (kadar katekolamin) dan 

mengakibatkan ketidakberdayaan, karena orang yang bekerja memiliki rasa 

optimis terhadap masa depan dan lebih memiliki semangat hidup yang lebih besar 

dibandingkan dengan yang tidak bekerja (11). 

3.2.4 Pendidikan 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui mayoritas tingkat pendidikan responden ialah 

SMP yaitu sebanyak 71 orang dengan persentase sebesar 52.2%. Gangguan 

kognitif berdasarkan pendidikan didapatkan pasien skizofrenia yang 

berpendidikan SMP yang mengalami gangguan kognitif sebesar 89,2%. Pada 

pasien yang berpendidikan SMA yang mengalami gangguan kognitif sebesar 60% 

sedangkan yang berpendidikan tinggi sebesar 76,9%. Hal ini sesuai dengan teori 

Keefe dan Harvey dan juga sesuai dengan penelitian Chang dkk yang 

menunjukkan bahwa pasien yang menjalani pendidikan yang tidak penuh atau 

rendah akan memiliki fungsi kognitif yang lebih buruk (12). 
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3.2.5 Remission penyakit 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui mayoritas responden memiliki remission 

status dengan kategori mean di dapatkan 1.57, median 2.00, nilai minimal 1 dan 

maximal 2 dengan standar deviasi .496. penelitian ini hampir sama dengan 

penelitian yang di lakukan oleh (13) Frekuensi kekambuhan anggota keluarga 

penderita skizofrenia mempunyai mean 1,50 dengan median 1,00 dan standar 

deviasi 1,304. Frekuensi kekambuhan anggota keluarga penderita skizofrenia 

minimal 0 dan maksimal 4 (13). 

3.2.6 Letak rumah 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui letak rumah mayoritas responden ialah di 

Urban Area yaitu sebanyak 76 orang atu 55.9%. Sedangkan sisanya berada di 

Rural Area yaitu sebanyak 60 orang atau 44.1%. hal ini sejalan dengan penelitian 

yang di lakukan oleh (14) tempat tinggal responden dengan penyakit skizofrenia 

diperoleh bahwa ada 155 orang (82,4%) penderita yang tinggal di perkotaan 

sedangkan penderita yang tinggal di pedesaan yang skizofrenia didapatkan 

sebanyak 81 orang (61,4%) (14).  

3.2.7 Gambaran level aktivitas 

Berdasarkan hasil yang di dapatkan dari kuisioner IPAQ-Automatic Short Form, 

yang menunjukkan level aktivitas yang di lakukan oleh pasien rawat jalan RSJ 

Surakarta. Manfaat aktivitas fisik bagi orang dengan kondisi kesehatan mental 

tertentu seperti depresi, Schizophrenia dan dementia menunjukkan suasana hati 

yang membaik, penurunan kognitif yang lambat, penyakit yang tertunda onset, 

kekuatan otot meningkat, kebugaran fisik yang lebih baik, kontrol NCD yang ada 

dan kemungkinan menurun mengembangkan NCD lain seperti diabetes dan 

obesitas (7). diketahui mayoritas responden memiliki kategori level aktivitas 

dengan kategori tinggi yaitu sebanyak 111 orang dengan persentase sebesar 

81.6% karena hasil tersebut di dapatkan setelah memenuhi syarat untuk di katakan 

sebagai aktivitas berat dengan Kombinasi berjalan, aktivitas intensitas berat, dan 

sedang yang mencapai minimal 3000 METs (Metabolic Equivalent of Task)-

menit/minggu. dianggap setara dengan kira-kira 5000 langkah per hari, diusulkan 

agar kategori “aktif tinggi” dianggap sebagai mereka yang bergerak setidaknya 
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12.500 langkah per hari, atau setara dalam aktivitas sedang dan berat. Ini 

mewakili setidaknya satu jam lebih banyak aktivitas dengan intensitas sedang di 

atas. 

Sedangkan sisanya ialah responden dengan kategori level aktivitas sedang 

sebanyak 14 orang dengan persentase 10.3%, hal ini di dapatkan responden telah 

memenuhi kriteria pada perhitungan dengan Aktivitas intensitas berat, kombinasi 

berjalan yang mencapai 600 METs  (Metabolic Equivalent of Task) -

menit/minggu selama 5 hari atau lebih. Aktivitas intensitas berat 3 hari atau 

selama 20 menit/hari.  

Aktivitas intensitas sedang atau berjalan minimal 30 menit/hari selama 5 

hari  atau lebih dan responden dengan kategori level aktivitas rendah sebanyak 11 

orang dengan persentase sebesar 8.1% karena tidak memenuhi kriteria dari level 

aktivitas sedang dan berat. WHO mendefinisikan aktivitas fisik adalah gerakan 

tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi 

termasuk aktivitas yang dilakukan saat bekerja, bermain, melakukan pekerjaan 

rumah tangga, bepergian, dan terlibat dalam kegiatan rekreasi. Aktivitas fisik 

dapat direncanakan, terstruktur, berulang, dan bertujuan memperbaiki atau 

mempertahankan satu atau lebih komponen kebugaran fisik. Aktivitas fisik 

dilakukan selama waktu senggang, transportasi menuju atau dari suatu tempat, 

pekerjaan seseorang yang memiliki manfaat kesehatan. Selanjutnya, aktivitas fisik 

dengan intensitas yang sedang dan kuat dapat meningkatkan kesehatan. Aktivitas 

fisik merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan gerakan dan mengeluarkan 

energi. Kegiatan fisik menggunakan lebih banyak energi, daripada hanya 

beristirahat. Dan di dapatkan rata-rata responden yang melakukan kategori 

aktivitas tinggi di dapatkan melakukan minimal jalan kaki selama 30 menit 

perhari. Dan ini sejalan dengan (2) aktivitas fisik baik dilakukan dengan durasi 

150 menit per minggu agar jantung sehat dapat dilakukan minimal 30 menit/ hari 

selama 5 kali seminggu atau dilakukan 3 kali sehari selama 10 menit atau 2 kali 

sehari selama 15 menit.  

Penggunaan berat badan di kuisioner IPAQ ini adalah menentukan Energi 

yang di gunakan dalam aktivitas dan di dapatkan responden memiliki komposisi 
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tubuh dengan kategori tinggi yaitu dengan nilai mean 65.65, median 66.00, nilai 

minimal 47 dan maximal 85 dan standard deviasi 9.332. setelah di lakukan 

pengolahan di kuisioner IPAQ Automatic, di dapatkan nilai mean 6320.49 MET-

Min/Week, nilai median dengan 5158.50 MET-Min/Week, dengan nilai minimal 

di dapatkan 231 MET-Min/Week dan nilai maximal 34335 MET-Min/Week, serta 

standard deviasi 5347,956 MET-Min/Week dan MET sendiri adalah unit umum 

yang digunakan untuk mengekspresikan intensitas latihan. Satu MET mewakili 

pengeluaran energi saat istirahat selama duduk tenang dan biasanya didefinisikan 

sebagai 3,5 mL O · kg −1 · Min −1 atau ≈ 250 mL / menit oksigen dikonsumsi, 

yang mewakili nilai rata-rata untuk orang standar 70-kg. MET dapat diubah 

menjadi kilokalori (1 MET = 1 kkal · kg −1 · H −1). Nilai-nilai ini mewakili 

perkiraan, karena faktor jenis kelamin, usia, dan komposisi tubuh akan 

mempengaruhi pengukuran pengeluaran energi saat istirahat, dan dengan 

demikian, nilai MET aktual dapat bervariasi (15). 

3.2.8 Gambaran tanda gejala psikotik 

Dari hasil penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti, responden mengalami 

gangguan untuk melaksanakan aktivitas karena mereka tidak mampu untuk 

mengendalikan kognitifnya. Hal ini sejalan dengan penelitian (16) Gangguan 

mental yang ditandai dengan gangguan proses berpikir yang menyimpang akibat 

beban berat yang tidak dapat diatasi oleh penderita. Mereka mengalami halusinasi, 

delusi, bicara meracau, dan terlihat datar secara emosi. Mereka mengalami 

penurunan secara signifikan dalam melakukan tugas sehari-hari, termasuk 

penurunan dalam produktivitas kerja dan prestasi di sekolah akibat gejala (16).  

Hasil dari penelitian ini, responden yang menunjukkan adanya tanda gejala 

psikotik berjumlah 25 responden 18,4 % dan yang tidak menunjukkan adanya 

tanda gejala psikotik berjumlah 111 responden 81,6%. Hal ini sejalan dengan 

penelitian dari (17) penelitian tersebut menunjukkan 20 persen terindikasi 

menunjukkan tanda gejala dan 80 persen tidak menunjukkan tanda gejala (17).  

Dan penelitian dari (18) menunjukkan Hasil ini berbeda melaporkan 

71,1% respondennya mengalami gejala psikotik dan yang tidak menunjukkan 

tanda gejala psikotik berjumlah 28,8 % (18). 
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3.2.9 Hubungan level aktivitas fisik dengan tanda gejala psikotik pada pasien 

schizophrenia 

Level aktivitas merupakan tingkatan aktivitas yang dimiliki oleh sesoorang  dalam 

melakukan Gerakan tubuh yang mengasilkan otot raga yang memerlukan energi. 

Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) adalah aktivitas perawatan diri yang harus 

klien lakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup sehari-

hari. Aktivitas kehidupan sehari-hari adalah kemampuan untuk melakukan tugas 

fisik paling dasar dan aktivitas perawatan pribadi. 

Gangguan Schizophrenia dapat menyebabkan perubahan kemampuan/ 

kesiapan seseorang untuk merawat diri. Penyakit ini ditandai dengan 

ketidakmampuan menilai realita, dimana penderita sering mendengar suara 

bisikan, berperilaku aneh, dan mempunyai kepercayaan yang salah yang tidak 

dapat dikoreksi. Akibatnya, mereka akan mengalami kemunduran dalam berbagai 

aspek kehidupan seperti pekerjaan, hubungan sosial, dan kemampuan merawat 

diri, yang bisa menyulitkan kehidupan pribadai, keluarga, maupun kehidupan 

sosial penderitanya. Buntutnya, mereka cenderung menggantungkan sebagian 

besar aspek kehidupannya pada orang lain 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 136 responden 

penderita skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Arif Zainudin Surakarta 

pada tahun 2021 menunjukkan bahwa mayoritas responden penderita skizofrenia 

yang memiliki tingkat level aktivitas tinggi yakni sebanyak 111 responden 

memiliki tanda gejala psikotik negatif. Sedangkan pada responden yang memiliki 

level aktivitas rendah dan sedang memiliki tanda gejala psikotik positif sebanyak 

25 responden. 

Hasil perhitungan statistic yang dilakukan menggunakan uji Spearmen 

rank di peroleh nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Ho di tolak dan Ha di terima yang berarti bahwa 

terdapat hubungan antara level aktivitas dengan tanda gejala psikotik pada pasien 

skizofrenia dimana nilai koefisien korelasinya adalah negatif (0,995) maka 

hubungan level aktivitas fisik dengan tanda gejala psikotik  adalah negatif  yang 
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artinya semakin tinggi level aktivitas maka pasien tidak akan mengalami 

kekambuhan gejala psikotik. 

Apabila di tinjau dari komponen dalam variabel tanda gejala psikotik 

sebagian responden memiliki tanda gejala psikotif positif adalah responden yang 

memiliki level aktivitas rendah dan sedang. Sedangkan responden yang memiliki 

tanda gejala psikotik negatif adalah responden yang memiliki level aktivitas 

tinggi. Hal ini di karenakan pasien skizofrenia rata rata memiliki berbagai gejala 

seperti: dingin perasaan, tak ada perhatian pada apa yang terjadi di sekitarnya. Tak 

terlihat padanya reaksi emosional terhadap orang yang terdekat kepadanya, baik 

emosi marah, sedih, dan takut. Segala sesuatu dihadapi dengan acuh tak acuh. 

Banyak tenggelam dalam lamunan yang jauh dari kenyataan, sangat sukar bagi 

orang untuk memahami pikirannya. Dan dia lebih suka menjauhi pergaulan 

dengan orang banyak dan suka menyendiri, tidak mau bertemu dengan orang lain. 

Bahkan kadang-kadang sampai kepada tidak mau makan atau minum. Sering 

timbul pikiran pikiran berupa prasangka yang tidak benar dan tidak beralasan. 

Sering terjadi salah tanggapan atau terhentinya pikiran. 

Dampak dari kegagalan berpikir tadi, mengarah kepada masalah dimana 

penderita Schizophrenia tidak mampu memahami hubungan antara kenyataan dan 

logika, dalam hal ini untuk memenuhi aktivitas sehari hari juga terganggu akibat 

adanya kepribadian yang pecah. Maka dari itu dari hasil penelitian di atas, dapat 

diketahui bahwa aktivitas fisik sangat mempengaruhi dengan tingkat kesembuhan 

pasien Schizophrenia dengan tanda gejala psikotik yang ada . 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan di rumah sakit jiwa daerah Dr. Arif 

Zainuddin Surakarta, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 

karakeristik pasien Schizophrenia di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainuddin 

Surakarta mayoritas  Laki- laki berumur 26-35 tahun dan Bekerja. Rata-rata 

Pendidikan Terakhir SMP dan kekambuhan kurang dari 5 kali. dan responden 

yang terdata rata-rata memiliki berat badan 66 kg dan mayoritas tinggal di kota. 
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Gambaran level aktivitas fisik yang di dapat pada kategori tinggi ada 111 

responden, pada kategori sedang berjumlah 14 responden dan pada kategori 

rendah berjumlah 11 responden. Gambaran pada tanda gejala psikotik yang 

menunjukkan ada tanda gejala berjumlah 25 responden dan yang tidak 

menunjukkan tanda gejala ada 111 responden. Terdapat Hubungan yang negatif 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi Level Aktivitas Fisik maka akan semakin 

rendah Tanda Gejala Psikotik. 
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