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ABSTRAK 
 

 
BAMBANG PRATIKNO. S540908102. Hubungan antara Pengetahuan 
Kesehatan Dan Tingkat Sosial Ekonomi  Dengan Sikap Keluarga Dalam 
Memberikan Dukungan Kepada Anggota Yang Dirawat Di Rumah Sakit Jiwa 
Prof. Dr. Soeroyo Magelang 2009 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
pengetahuan kesehatan terhadap sikap keluarga dalam memberikan dukungan 
bagi anggota keluarga yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Profesor DR. Soeroyo 
Magelang. Dan untuk mengetahui pengaruh keadaan sosial ekonomi keluarga 
terhadap sikap keluarga dalam memberikan dukungan bagi anggota keluarga yang 
dirawat di Rumah Sakit Jiwa Profesor DR. Soeroyo Magelang serta untuk 
mengetahui pengaruh pengetahuan kesehatan keluarga dan keadaan sosial 
ekonomi keluarga secara bersama-sama terhadap sikap keluarga dalam 
memberikan dukungan bagi anggota keluarga yang di rawat di Rumah Sakit Jiwa 
Profesor DR. Soeroyo Magelang. 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Profesor DR. Soeroyo 
Magelang dengan desain cross sectional. Jumlah sampel pada penelitian ini 
sebanyak 86 dengan menggunakan tehnik Random Sampling taraf signifikansi 5 
%. Pengambilan data menggunakan kuesioner. Analisa data yang digunakan 
berupa korelasi product moment dan uji regresi linier ganda.  

 Hasil penelitian didapatkan adalah : Pengetahuan kesehatan dan tingkat 
sosial ekonomi keluarga secara bersama – sama ada hubungan yang positif dan 
signifikan dengan sikap keluarga dalam memberikan dukungan bagi anggota 
keluarga yang di rawat di Rumah Sakit Jiwa Profesor DR. Soeroyo Magelang 
dengan nilai t variable pengetahuan sebesar 2.350 dan signifikasi 0,016, t variable 
keadaan sosial ekonomi sebesar 2.462 dan signifikasi 0,021 CI 95%. 

 
 

Kata kunci : pengetahuan, sosial ekonomi dan sikap dukungan keluarga 
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ABSTRACT 
 
 

BAMBANG PRATIKNO. S540908102. The Correlation Of Healthy 
Knowledge And Social Economical Status Towards The Family Attitude In 
Motivating Their Being Treated Member At The Prof. Dr. Soeroyo Hospital 
Magelang 2009. The Magister Of Family Medical , Sebelas Maret University 
Surakarta  2009. 
 

The purpose of the research are to find out the influence of healthy 
knowledge towards the family attitude. The influence of the social economical 
status toward the family attitude and also the collective influence of both healthy 
knowledge and social economical status toward the family attitude in motivating 
their being-treated member at the Prof. Dr. Soeroyo hospital Magelang 2009. 

This researche was implemented at the Prof. Dr. Soeroyo hospital 
Magelang 2009 with cross sectional design it takes 86 sample using random 
sampling technique with 5% equivalent signification. Questioner was taken for 
the data while the analyzis took product moment correlation and double linier 
regression test. 

The result shows a positive and significant relation in the collective 
influence of both healthy knowledge and social economical status in motivating 
their being-treated member at the Prof. Dr. Soeroyo hospital Magelang 2009. The 
t-value of knowledge variable in the amount of 2.350 and signification 0.016 
while t-value of social economical status variable in the amount of 2.462 and 
signification 0.021 CI 95% 
 

 
 
The key words :.healthy knowledge, the family support, social economical status 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan yang dikemukakan pada UU Kesehatan No.23 Tahun 1992 

adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap 

orang hidup produktif, secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan 

yang dilaksanakan, telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

secara cukup bermakna, namun masih dijumpai masalah yang mempengaruhi 

pelaksanaan pembangunan kesehatan (Notoatmodjo, 2003). 

Rencana pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat 2010 telah 

membuat suatu paradigma sehat baru. Paradigma sehat lama, mengutamakan 

pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif, sedangkan 

paradigma baru lebih mengutamakan kepada upaya preventif dan kuratif, 

mengarah pada perubahan prilaku sehat. Melalui paradigma sehat baru 

masyarakat diharapkan lebih sadar dan lebih mandiri dalam menjaga serta m 

meningkatkan kesehatannya sendiri (Depkes.RI, 1999).  

Selanjutnya tujuan pembangunan kesehatan dalam rumusan Indonesia 

sehat 2010, adalah menciptakan masyarakat yang memiliki derajad kesehatan 

setinggi-tingginya di seluruh wilayah Indonesia, masyarakat diharapkan 
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proaktif memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya 

pennyakit, berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan (Depkes.RI,1999). 

Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

terutama dalam bidang kesehatan berdampak dalam berbagai macam aspek 

kehidupan manusia, tidak terkecuali bidang kesehatan. Ditemukannya 

berbagai macam obat antibiotik mempunyai andil dalam pergeseran pola 

penyakit, dari penyakit infeksi ke penyakit non infeksi seperti degeneratif, 

kanker dan ganguan jiwa. Di era millennium ketiga ini jumlah penderita 

gangguan jiwa diperkirakan mencapai 15% dari populasi jumlah penduduk di 

dunia, sedangkan di Indonesia diperkirakan sekitar 30 juta orang yang 

mengalami gangguan jiwa, (harian Kompas, Selasa 2 Maret 2009). Jumlah 

tersebut akan terus meningkat, seiring himpitan dan persaingan hidup yang 

semakin keras. Krisis ekonomi, krisis global dan kondisi politik yang tidak 

kondusif juga berpengaruh dalam peningkatan jumlah penderitaan gangguan 

jiwa.  

Pemerintah dan instansi di jajaran Departemen Kesehatan telah berupaya 

dalam meningkatkan derajat kualitas kesehata masyarakat. Berbagai program 

dan kebijakan dalam promosi, pengobatan dan rehabilitasi di bidang kesehatan 

telah dicanangkan. Promosi kesehatan dan upaya pencegahan penyakit lebih 

difokuskan, tanpa mengesampingkan penanganan dan rehabilitasi. Dengan 

keberhasilan program promosi kesehatan, diharapkan pedidikan tentang 

kesehatan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi akan meningkat. 

Sikap dan perilaku positif terhadap masalah kesehatan akan terwujud 

1 
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bilamana pendidikan kesehatan masyarakat baik, pendidikan kesehatan 

menurut Nyswander ( 1974 ) dalam Machfoedz dkk ( 2005 ) adalah proses 

perubahan yang terjadi ada diri manusia yang berhubungan dengan 

tercapainya kesehatan individu maupun masyarakat. Kesungguhan pemerintah 

dalam mengupayakan pencapaian derajad kesehatan yang optimal tidak bisa 

ditawar – tawar lagi, karena pemerintah memandang bahwa kesehatan 

merupakan aset Negara yang vital. Dengan warga negaranya yang sehat 

mampu untuk hidup produktif dan mengisi pembangunan, sehingga negara 

juga akan semakin maju. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan 

melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia agar semua institusi 

pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, 

mempermudah akses masuk masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan 

tidak boleh menolak pasien. Implikasi dari kebijakan – kebijakan itu 

membawa pengaruh yang besar, baik bagi masyarakat pengguna pelayanan 

maupun institusi pelayanan. 

Pemerataan pendapatan merupakan hal yang sangat penting untuk 

peningkatan daya beli masyarakat termasuk juga akses terhadap pelayanan 

kesehatan yang memadai, karena pemerataan pendapatan merupakan salah 

satu tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan di Indonesia. 

Ketimpangan dalam distribusi hasil – hasil pembangunan dapat menimbulkan 

masalah yang berdampak luas terhadap pembangunan bidang kesehatan 

(Wiryo, 2001:3-4). 
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Dengan terjadinya krisis ekonomi secara umum anggaran pengeluaran 

rumah tangga di Indonesia mengalami penurunan. Hal tersebut sangat 

menyulitkan terutama untuk mencegah dan mengatasi penyakit (Khudori, 

2003: 1). Sementara harga pelayanan kesehatan naik, namun pengeluaran 

kesehatan menurun sangat berarti (Frankenberg, et al., 1999:10). Hal ini akan 

mengurangi akses ke pelayanan kesehatan karena pada masyarakat miskin 

pedesaan rata – rata pengeluaran per harinya kurang dari Rp. 5.000,- 

(US$0,60) (Dursin, 2000:3).Rendahnya pendapat tersebut akan berdampak 

buruk terhadap status kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya keluarga 

miskin. 

Kondisi nyata di lapangan, jumlah pasien jiwa yang masuk, baik untuk 

rawat jalan maupun rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo 

Magelang mengalami peningkatan yang cukup besar. Meskipun rumah sakit 

terus menambahkan kapasitas tempat tidur untuk pasien rawat inap, yang 

tadinya hanya berkapasitas 650 orang di tahun 2007 dan di tingkatkan menjadi 

850 orang di tahun 2009 namun belum mampu mengatasi masalah tentang 

overload pasien. Dari jumlah total pasien yang dirawat tersebut, sekitar 85% 

menggunakan JAMKESMAS, hanya kurang lebih 15% membayar sendiri. 

Banyaknya pasien yang masuk untuk dirawat tidak sebanding dengan jumlah 

pasien yang keluar. Selama tahun 2008 ruang rawat yang berjumlah 26 

ruangan rata – rata mengalami kelebihan 2 orang penderita yang dirawat. 

Awal tahun 2009 sampai pertengahan tahun kondisi kelebihan penderita di 

setiap masing – masing ruangan semakin meningkat, bahkan mencapai 3 
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sampai 4 orang penderita. Unit ruangan intensif yaitu ruangan yang dipakai 

untuk merawat pasien dengat kegawat daruratan psikiatri yang memerlukan 

perawatan secara intensif, seringkali sampai tidak bias memindahkan 

pasiennya ke bangsal tenang perawatan lanjutan, karena masing – masing 

ruangan bangsal tenang sudah mengalami kelebihan pasien. Unit perawatan 

intensif sendiri kadang kadang mengalami kelebihan pasien yang dirawat 

sampai 10 orang, kapasitas hanya 22 orang, namun diisi sampai 32 orang. 

Kondisi seperti tersebut kadang memicu perilaku pasien menjadi gaduh 

gelisah, karena berebut tempat tidur, ruang gerak menjadi tidak leluasa, 

antrean yang lama kalau mau ke kamar mandi dan wc dan masih banyak lagi 

masalah yang bisa muncul. 

Pasien yang dirawat di bangsal tenang, sebenarnya banyak yang bisa 

menjalani rawat jalan, namun keluarga tidak mengambil pulang. Jumlahnya 

rata – rata di setiap ruangan kurang lebih mencapai 30%. Petugas rumah sakit 

sudah membuat surat ke keluarga pasien, bagi pasien sudah bisa di ambil 

pulang oleh keluarga, namun hanya sebagian kecil keluarga yang mau 

mengambil pulang. Surat pemberitahuan dan himbauan ke keluarga untuk 

segera mengambil pulang pasien yang dirawat, dikirim oleh pihak rumah sakit 

tidak hanya satu kali, namun sampai tiga kali apabila panggilan pertama dan 

kedua tidak ada tanggapan. Bahkan banyak penderita yang kondsinya sudah 

bisa menjalani rawat jalan lebih dari satu tahun ke belakang tidak diambil 

pulang. Jangankan diambil pulang, beberapa pasien selama dirawat ada yang 

tidak pernah ditengok sama sekali., meskipun mereka masih punya keluarga. 
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Untuk mengurangi permasalahan tersebut di atas jajaran direksi dan petugas 

yang terkait sudah membuat beberapa langkah penyelesian masalah : 

menambah kapasitas daya tampung rawat inap dengan membuka ruangan baru 

untuk rawat inap, menjalankan program droping (memulangkan pasien yang 

sudah bisa menjalani rawat jalan, dengan biaya dan fasilitas rumah sakit ), 

mengintensifkan berita keluarga, juga mengimbau kepada petugas yang terkait 

untuk memberikan penyuluhan kesehatan, yang diberikan meliputi : gambaran 

umum gangguan jiwa, penyebab, gejala – gejala yang ditimbulkan, cara 

merawat, pentingnya peranan keluarga bagi pasien, juga memotivasi keluarga 

untuk berperan aktif dalam proses perawatan, baik saat dirawat di rumah sakit, 

maupun setelah pulang nanti. Meski semua langkah – langkah  penyelesaian 

sudah di intensifkan, namun kenyataannya belum mampu mengatasi 

permasalahan yang terjadi.  Kondisi kelebihan pasien di masing – masing 

ruangan masih saja terjadi, masih banyak penderita yang jarang dibesuk oleh 

keluarganya, maupun mengambil pulang pasien, meski kondisinya sudah bisa 

untuk menjalani rawat jalan. 

Dengan permasalahan tersebut di atas penulis sangat tertarik untuk 

meneliti tentang pengaruh pengetahuan kesehatan dan Tingkat sosial ekonomi 

keluarga terhadap sikap keluarga dalam memberikan dukungan bagi anggota 

keluarganya yang di rawat di Rumah Sakit Jiwa Profesor DR. Soeroyo 

Magelang. Menurut penulis penelitian ini penting untuk dilakukan, karena 

permasalahan tersebut di atas dapat berkembang dan mengganggu mekanisme 

pelayanan rumah sakit yang lebih berat lagi. 
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B. Identifkasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat 

dikemukakan identifikasi masalahnya sebagai berikut : 

1. Seberapa besar hubungan antara pengetahuan kesehatan dengan sikap 

keluarga dalam memberikan dukungan bagi anggota keluarganya yang 

dirawat di Rumah Sakit Jiwa Profesor DR. Soeroyo Magelang.  

2. Seberapa besar hubungan antara Tingkat sosial ekonomi keluarga dengan 

sikap keluarga dalam memberikan dukungan bagi anggota keluarganya 

yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Profesir DR. Soeroyo Magelang.  

3. Seberapa besar hubungan antara pengetahuan kesehatan dan Tingkat sosial 

ekonomi keluarga  dengan sikap keluarga dalam memberikan dukungan 

bagi anggota keluarganya yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa DR. Soeroyo 

Magelang. 

4. Apakah ada hubungan yang positif antara pengetahuan kesehatan dengan 

sikap keluarga dalam memberikan dukungan bagi anggota keluarganya 

yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Profesor DR. Soeroyo Magelang 
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5. Apakah ada hubungan yang positif antara Tingkat sosial ekonomi dengan 

sikap keluarga dalam memberikan dukungan bagi anggota keluarga yang 

dirawat di Rumah Sakit Jiwa Profesor DR. Soeroyo Magelang 

6. Apakah ada hubungan positif antara pengetahuan kesehatan dan Tingkat 

sosial ekonomi dengan sikap keluarga secara bersama – sama dalam 

memberikan dukungan terhadap anggota keluarga yang dirawat di Rumah 

Sakit Jiwa Profesor DR. Soeroyo Magelang. 

 

 

 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan rumusan identifikasi masalah di atas, maka batasan 

masalah dalam penelitian ini difokuskan pada 3 ( tiga ) variable, yaitu dua 

variable independent dan satu variable dependent. Dua variable independent 

tersebut adalah pengetahuan kesehatan dan tingkat sisial ekonomi keluarga. 

Sedangkan variable dependennya adalah sikap keluarga dalam memberikan 

dukungan bagi anggota keluarganya yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Prof. 

DR. Soeroyo Magelang. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tentang batasan masalah di atas, maka rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut : 
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1. Adakah hubungan yang signifikan variabel pengetahuan kesehatan dengan 

sikap keluarga dalam memberikan dukungan bagi anggota keluarga yang 

di rawat Rumah Sakit Jiwa Profesor DR. Soeroyo Magelang ? 

2. Adakah hubungan yang signifikan variabel keadaan sosial ekonomi 

keluarga dengan sikap keluarga dalam memberikan dukungan bagi 

anggota keluarga yang di rawat di Rumah Sakit Jiwa Profesor DR. 

Soeroyo Magelang ? 

3. Adakah hubungan yang signifikan variabel pengetahuan kesehatan dan 

keadaan sosial ekonomi secara bersama - sama dengan sikap keluarga 

dalam memberikan dukungan bagi aggota keluarga yag dirawat di Rumah 

Sakit Jiwa Profesor DR. Soeroyo Magelang ? 

 

 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan kesehatan keluarga dan 

keadaan sosial ekonomi keluarga secara bersama-sama dengan sikap 

keluarga dalam memberikan dukungan bagi anggota keluarga yang di 

rawat di Rumah Sakit Jiwa Profesor DR. Soeroyo Magelang. 

 

2. Tujuan khusus 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxiii 

a. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan kesehatan dengan 

sikap keluarga dalam memberikan dukungan bagi anggota keluarga 

yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Profesor DR. Soeroyo Magelang.  

b. Untuk mengetahui hubungan antara keadaan sosial ekonomi keluarga 

dengan sikap keluarga dalam memberikan dukungan bagi anggota 

keluarga yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Profesor DR. Soeroyo 

Magelang. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis  

Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( IPTEK ), diharapkan hasil 

penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang baik terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam upaya 

meningkatkan derajad kesehatan masyarakat melalui pendidikan. 

2. Praktis  

a. Bagi mahasiswa yang sedang menjalani proses pendidikan bidang 

kesehatan,khususnya S2 Program Studi Magister Kedokteran keluarga 

minat utama Pendidikan Profesi Kesehatan, penelitian ini diharapkan 

menjadi masukan yang bermanfaat, serta dapat sebagai kajian dalam 

mengembangkan pendidikan kesehatan masyarakat 

b. Bagi pembaca hasil penelitian ini, diharapkan dapat ikut 

mengembangkan penelitian ini dan dapat sebagai sarana dalam 

penyebaran informasi pendidikan kesehatan 
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c. Bagi institusi pelayanan kesehatan, diharapkan dapat sebagai masukan 

dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pendidikan kesehatan 

keluarga, sikap dan perilaku keluarga dalam memberikan dukungan 

bagi anggota keluarga yang dirawat di Rumah sakit 
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BAB II 
 

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 
 
 

A. Landasan Teori 

1. Pengetahuan Kesehatan 

a. Definisi Pengetahuan 

Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu”, dan ini terjadi 

setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Penginderaan terjadi melalui, yakni: indra penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa, dan raba. Sebagian pengetahuan manusia diperoleh 

melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2003). 

Pengetahuan atau koknitif merupakan domain yang sangat 

penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior). 

Karena dari penelitian dan pengalaman ternyata perilaku yang didasari 

oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak 

didasari oleh pengetahuan. Penelitian Rogers (1974) mengungkapkan 

bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), di 

dalam diri seseorang tersebut terjadi proses berurutan, yakni: 

1) Awareness (Kesadaran), dimana orang tersebut menyadari dalam 

arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek) 

2) Interest (Merasa Tertarik) terhadap stimulus atau objek tersebut. 

Disini sikap subjek sudah mulai timbul 
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3) Evaluation (Menimbang-nimbang) terhadap baik dan tidaknya 

stimulus tersebut bagi dirinya . Hal ini berarti sikap responden 

sudah lebih baik lagi. 

4) Trial, dimana subjek mulai mencoba melakuakan sesuatu sesuai 

dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus. 

5) Adoption, dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. 

Namun demikian dari penelitian selanjutnya Rogers menyimpulkan 

bahwa perubahan perilaku tidak selalu melewati tahap-tahap tersebut 

di atas (Notoatmodjo, 2003). 

Tingkat pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif 

mempunyai 6 tingkatan (Notoatmodjo, 2003) yaitu: 

1) Tahu (know) yaitu mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling 

rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa 

yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, 

mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya. 

2) Memahami (comprehension) yaitu suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Pada tingkatan 

memahami ini seseorang dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, 

menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang 

dipelajari. 

10 
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3) Aplikasi (aplication) yaitu suatu kemampuan untuk menggunakan 

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. 

4) Analisis (analysis) yaitu suatu kemampuan untuk menjabarkan 

materi atau suatu objek ke dalam komponen- komponen, tetapi 

masih di dalam satu struktur organisasi dan masih ada kaitannya 

satu sama lain. 

5) Sintesis (synthesis) yaitu suatu kemampuan untuk menyusun 

formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. 

6) Evaluasi (evaluation) yaitu kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek, yang 

didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau 

menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan antara lain: 

1) Tingkat pendidikan  

Pendidikan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan sehingga 

terjadi perilaku positif yang meningkat. Tingkat pengetahuan 

menunjukkan korelasi positif yang meningkat dan dengan 

demikian pengetahuan juga meningkat. 

2) Informasi 

Seseorang yang mempunyai sumber informasi yang lebih banyak 

dan mempunyai pengetahuan yang luas. 

3) Budaya 
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Tingkah laku manusia atau kelompok manusia dalam memenuhi 

kebutuhan yang meliputi sikap dan kepercayaan. 

4) Pengalaman 

Sesuatu yang pernah dialami seseorang akan menambah 

pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat informal. 

5) Sosial ekonomi 

Tingkat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup 

yang semakin tinggi sosial ekonomi akan menambah tingkat 

pengetahuan. 

Pengetahuan diperoleh dari informasi baik lisan maupun 

tertulis dan pengalaman yang diperoleh dari fakta (kenyataan) dengan 

melihat dan mendengarkan radio, televisi dan sebagainya, 

pengetahuan, dapat diperoleh dari pengalaman berdasarkan 

pengalaman kritis (Soekanto, 2002). 

c. Cara memperoleh pengetahuan 

Cara memperoleh pengetahuan ada dua yaitu cara tradisional dan cara 

modern: 

1) Cara tradisional atau non ilmiah: 

a) Cara coba-salah (trial eror) 

Cara ini telah dipakai orang sebelum adanya kebudayaan. 

Apabila seseorang menghadapi persoalan atau masalah, upaya 

pemecahannya dilakukan dengan coba-coba saja. 

b) Cara kekuasaan atau otorita 
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Pengetahuan diperoleh berdasarkan pada otorita atau 

kekuasaan: baik tradisi, otorita pemerintah, otorita pemimpin 

agama, maupun ahli-ahli ilmu pengetahuan. Pengetahuan 

tersebut diterima tanpa terlebih dahulu menguji atau 

membuktikan kebenarannya, baik berdasarkan fakta empiris 

ataupun berdasarkan penalaran sendiri. 

c) Berdasarkan pengalaman pribadi 

Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman 

yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang 

dihadapi dimasa lalu. 

d) Melalui jalan pikiran 

Dalam memperoleh kebenaran pengetahuan, manusia telah 

menggunakan jalan fikirannya, baik melalui induksi maupun 

deduksi. 

2) Cara modern untuk memperoleh pengetahuan 

Mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala alam 

atau kemasyarakatan, kemudian hasil pengamatan tersebut 

dikumpulkan dan diklasifikasikan dan akhirnya diambil 

kesimpulan umum (Notoatmodjo, 2002). 

 

d. Pengukuran pengetahuan 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara 

atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin kita ukur 
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dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang 

ingin kita ketahui atau kita ukur dapat disesuaikan dengan tingkat-

tingkat tersebut di atas (Notoatmodjo, 2003). 

2. Kesehatan Jiwa 

Sehat Adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis  

(UU No 23 th 1992). Sedangkan menurut WHO, sehat adalah keadaan 

yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari 

penyakit atau kelemahan/cacat. Menurut World Federation for Mental 

Health (1961) : Sehat jiwa adalah keadaan yang optimal pada sisi 

intelektual, emosional, dan sosial, serta tidak adanya gangguan mental, 

dan tidak mengganggu lingkungannya secara sosial. Masyarakat yang 

sehat jiwa adalah masyarakat yang memberikan kesempatan optimal 

kepada setiap anggotanya untuk mengaktualisasikan setiap 

potensialitasnya. 

a. Karakteristik sehat jiwa menurut Abraham Maslow 

1) Memiliki persepsi yang nyata  

2) Mampu menerima diri sendiri, orang lain dan lingkungan  

3) Mampu tampil spontan  

4) Memiliki kebutuhan untuk menjaga dan mempertahankan privasi  

5) Independence and autonomy 

6) Memiliki intensitas reaksi emosi  
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7) Memiliki banyak pengalaman dihargai, dihormati dan keindahan 

hidup  

8) Memiliki sifat kemanusiaan  

9) Mampu menjalin hubungan interpersonal yang memuaskan  

10) Memiliki struktur karakter yang demokratis dan beretika  

11) Kreatif  

b. Tanda Orang Sehat Jiwa menurut D.S Wright dan Taylor 

1) Bahagia (happiness) dan terhindar dari ketidakbahagiaan  

2) Efisien dalam menerapkan dorongannya untuk kepuasaan 

kebutuhannya  

3) Terhindar dari kecemasan  

4) Terhindar dari rasa berdosa (rasa berdosa merupakan reflex dari 

kebutuhan self-punishment  

5) Matang, sejalan dengan perkembangan yang sewajarnya  

6) Mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya  

7) Memilki otonomi dan harga diri  

8) Mampu membangun hubungan emosional dengan orang lain 

9) Dapat melakukan kontak dengan realitas 

c. Prinsip – prinsip sehat jiwa 

1. Adequate feeling of security  : rasa aman yang memadai.  

2. Adequate self-evaluation : kemampuan menilai diri sendiri yang 

memadai, yang mencakup :  

a) Harga diri yang memadai.  
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b) Memiliki perasaan berguna.  

3. Adequate spontanity and emotionality : memiliki perasaan dan 

spontanitas yang memadai.  

4. Efficient contac with reality : mempunyai kontak yang efisien 

terhadap realitas, menyangkut aspek fisik, sosial, dan internal diri. 

Ditandai : 

a) Tidak adanya fantasi yang berlebihan,  

b) Mempunyai pandangan yang realistis dan luas terhadap dunia,  

c) Kemampuan diri untuk berubah jika situasi eksternal tidak 

dapat dimodifikasi. 

5. Adequate bodily desires and ability to gratify them : keinginan-

keinginan jasmani yang memadai dan kemampuan untuk 

memuaskannya. 

a) Sikap yang sehat terhadap fungsi jasmani, dalam arti menerima 

fungsi jasmani tetapi bukan dikuasai.  

b) Kemampuan memperoleh kenikmatan kebahagiaan dari dunia 

fisik dalam kehidupan, seperti makan, tidur dan pulih dari 

kelelahan,  

c) Kehidupan seksual yang wajar, keinginan yang sehat untuk 

memuaskan tanpa rasa takut dan konflik.  

d) Kemampuan bekerja. 

e) Tidak adanya kebutuhan yang berlebihan untuk mengikuti 

berbagai aktifitas jasmani. 
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6. Adequate self-knowledge : mempunyai kemampuan pengetahuan 

yang wajar.  

a) Cukup mengetahui tentang motif , keinginan, tujuan, ambisi, 

hambatan, kompensasi, pembelaan, perasaan rendah diri. 

b) Penilaian yang realistis terhadap kelebihan dan kekurangan, 

kemampuan untuk menerima diri sendiri.  

7. Integration and concistency of personality : kepribadian yang utuh 

dan konsisten  

a) Perkembangan dan kepandaiannya baik, serta berminat dalam 

berbagai aktifitas.  

b) Memilki prinsip moral dan kata hati yang tidak terlalu berbeda 

dengan pandanga kelompok.  

c) Mampu berkonsentrasi. 

d) Tidak ada konflik dalam kepribadiannya dan tidak ada 

penyimpangan kepribadian. 

8. Adequate life goal : memiliki tujuan hidup yang wajar.  

a) Memiliki tujuan yang sesuai dan dapat dicapai. 

b) Mempunyai usaha yang cukup dan tekun mencapai tujuan.  

c) Tujuan itu bersifat baik untuk diri sendiri dan masyarakat. 

9. Ability to learn from experience : kemampuan untuk belajar dari 

pengalaman.  
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a) Elastisitas dan kemampuan menerima pengetahuan serta 

keterampilan sehingga tidak terjadi kekauan dalam 

penerapannya.  

b) Kemampuan untuk belajar secara spontan.  

10. Ability to satisfy the requirements of the group : kemampuan 

memuaskan tuntutan kelompok individu harus.  

a) Tidak terlalu menyerupai anggota kelompok yang lain dalam 

cara yang dianggap penting oleh kelompok.  

b) Terinformasi secara memadai dan dapat menerima cara yang 

berlaku di kelompoknya.  

c) Berkemauan dan dapat menghambat dorongan dan hasrat yang 

dilarang kelompoknya.  

d) Dapat menunjukkan usaha yang mendasar yang diharapkan 

oleh kelompoknya; ambisi, ketepatan; serta persahabatan, rasa 

tanggung jawab, kesetiaan, dan sebagainya.  

e) Minat dalam aktivitas rekreasi yang disenangi kelompoknya. 

11. Adequate emancipation from the group or culture : mempunyai 

peranserta yang memadai pada kelompok atau budaya.  

a) Kemampuan untuk menganggap sesuatu itu baik dan yang lain 

tidak baik.  

b) Dalam beberapa hal tergantung pada pandangan kelompok.  

c) Tidak ada kebutuhan yang berlebihan untuk membujuk 

(menjilat), mendorong atau menyetujui kelompok.  
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d) Mampu untuk bertoleransi; dan menghargai perbedaan budaya.  

d.  Gangguan jiwa 

Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorder-IV (DSM-IV), gangguan jiwa adalah Sindroma atau pola 

prilaku atau psikologis yang terjadi pada individu dan sindroma itu 

dihubungkan dengan adanya distress (sesuatu yang menyakitkan), 

Disability (ketidakmampuan), Peningkatan resiko secara bermakna 

untuk mati, sakit, ketidakmampuan, atau kehilangan kebebasan. 

Manusia bereaksi secara keseluruhan, secara holistik, atau dapat 

dikatakan juga, secara somato-psiko-sosial. Dalam mencari penyebab 

gangguan jiwa, maka ketiga unsur ini harus diperhatikan. Gangguan 

jiwa artinya bahwa yang menonjol ialah gejala-gejala yang patologik 

dari unsur psike. Hal ini tidak berarti bahwa unsur yang lain tidak 

terganggu. Sekali lagi, yang sakit dan menderita ialah manusia 

seutuhnya dan bukan hanya badannya, jiwanya atau lingkungannya. 

Hal-hal yang dapat mempengaruhi perilaku manusia ialah 

keturunan dan konstitusi, umur dan sex, keadaan badaniah, keadaan 

psikologik, keluarga, adat-istiadat, kebudayaan dan kepercayaan, 

pekerjaan, pernikahan dan kehamilan, kehilangan dan kematian orang 

yang dicintai, agresi, rasa permusuhan, hubungan antar manusia, dan 

sebagainya.  

Biarpun gejala umum atau gejala yang menonjol itu terdapat 

pada unsur kejiwaan, tetapi penyebab utamanya mungkin di badan 
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(somatogenik), dilingkungan sosial (sosiogenik) ataupun dipsike 

(psikogenik). Biasanya tidak terdapat penyebab tunggal, akan tetapi 

beberapa penyebab sekaligus dari berbagai unsur itu yang saling 

mempengaruhi atau kebetulan terjadi bersamaan, lalu timbullah 

gangguan badan ataupun jiwa. Umpamanya seorang dengan depresi, 

karena kurang makan dan tidur daya tahan badaniah seorang berkurang 

sehingga mengalami keradangan tenggorokan atau seorang dengan 

mania mendapat kecelakaan. 

Sebaliknya seorang dengan penyakit badaniah umpamanya 

peradangan yang melemahkan, maka daya tahan psikologiknya pun 

menurun sehingga ia mungkin mengalami depresi. Sudah lama 

diketahui juga, bahwa penyakit pada otak sering mengakibatkan 

gangguan jiwa. Contoh lain ialah seorang anak yang mengalami 

gangguan otak (karena kelahiran, peradangan dan sebagainya) 

kemudian menjadi hiperkinetik dan sukar diasuh. Ia mempengaruhi 

lingkungannya, terutama orang tua dan anggota lain serumah. Mereka 

ini bereaksi terhadapnya dan mereka saling mempengaruhi. 

Sumber penyebab gangguan jiwa dipengaruhi oleh faktor-

faktor pada ketiga unsur itu yang terus- menerus saling mempengaruhi, 

yaitu : 

1. Faktor-faktor somatik (somatogenik) : neuroanatomi, 

neurofisiologi, neurokimia, tingkat kematangan dan perkembangan 

organik,  faktor-faktor pre dan peri - natal 
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2. Faktor-faktor psikologik ( psikogenik) : Interaksi ibu –anak : 

normal (rasa percaya dan rasa aman) atau abnormal berdasarkan 

kekurangan, distorsi dan keadaan yang terputus (perasaan tak 

percaya dan kebimbangan), Peranan ayah, persaingan antara 

saudara kandung,  inteligensi,  hubungan dalam keluarga, 

pekerjaan, permainan dan masyarakat, kehilangan yang 

mengakibatkan kecemasan, depresi, rasa malu atau rasa salah, 

Konsep dini : pengertian identitas diri sendiri lawan peranan yang 

tidak menentu, keterampilan, bakat dan kreativitas, pola adaptasi 

dan pembelaan sebagai reaksi terhadap bahaya, tingkat 

perkembangan emosi 

3. Faktor-faktor sosio-budaya (sosiogenik) : Kestabilan keluarga, pola 

mengasuh anak, tingkat ekonomi, perumahan : perkotaan lawan 

pedesaan, masalah kelompok minoritas yang meliputi prasangka 

dan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan yang tidak 

memadai, pengaruh rasial dan keagamaan, nilai-nilai. 

Pengenalan terhadap masalah psikososial merupakan salah satu 

kebijakan dalam pelayanan kesehatan jiwa dasar, termasuk 

pemberdayaan puskesmas dalam pengenalan dan penanggulangan 

masalah psikososial, diantaranya: 

1. Psikotik Gelandangan 

Adalah penderita ganguan jiwa kronis yang keluyuran di 

jalan-jalan umum, dapat menggangu ketertiban umum dan merusak 
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keindahan lingkungan. Penyebabnya adalah keluarga tidak peduli, 

karena malu, keluarga tidak tahu, obat tidak diberikan tersesat 

ataupun karena urbanisasi yang gagal. Pengenalannya, dikenal 

sebagai orang dangan tubuh yang kotor sekali, rambutnya seperti 

sapu ijuk, pakaiannya compang-camping, dll. Penatalaksanaannya 

adalah dirawat sampai sembuh di Rumah Sakit Jiwa atau Panti 

Laras ( Dinas Sosial ). Pencegahannya adalah dengan cara 

komunikasi, informasi, edukasi (KIE) : obat injeksi, long acting, 

penciptaan lapangan pekerjaan di desa. 

2. Pemasungan penderita ganguan jiwa 

Adalah tindakan masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa 

(biasanya yang berat) dengan cara dikurung, dirantai kakinya, 

dimasukkan kedalam balok kayu dan lain-lain sehingga 

kebiaasannya hilang. Penyebabnya adalah ketidaktahuan pihak 

keluarga : rasa malu, penyakitnya tidak kunjung sembuh, tidak ada 

biaya pengobatan, dan tindakan keluarga untuk mengamankan 

lingkungan. Penatalaksanaannya adalah dirawat sampai sembuh di 

Rumah Sakit Jiwa, kemudian dilanjutkan dengan rawat jalan. 

3. Masalah anak (Anak jalanan, Penganiayaan anak) 

Anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian 

waktunya untuk bekerja dijalanan kawasan urban. UNICEF (1998) 

memberikan batasan sebagai “Children who work on stress of 

urban areas, without reference to the time they spend there or the 
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reason for being there”. Mereka umumnya disektor formal. 

Penyebabnya adalah akibat kesulitan ekonomi, banyak orang tua 

yang urbanisasi dan jadi pengemis di ibu kota, kekacauan dalam 

kehidupan keluarga khususnya perlakuan keras dan penelantaran 

untuk menghindar dari penganiayaan dan kemiskinan. 

Penatalaksaannya adalah dengan cara peran serta LSM dan 

kelompok profesi yang menggeluti masalah tumbuh kembang anak 

( pediatric, psikiatri, psikologi ) dalam memberikan perhatian 

terhadap kelangsungan hidup anak jalanan. Pencegahannya adalah 

seperti sosialisasi dan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan 

Anak yang baru.   

4. Kenakalan remaja adalah tingkah laku yang melampaui batas 

toleransi orang lain dan lingkungannya yang dapat melanggar hak 

asazi manusia sampai melanggar hukum. Penyebabnya adalah 

factor genetic/biologic/konstitusional, pola asuh, rasa rendah diri, 

proses identifikasi remaja terhadap tindak kekerasan, dan pengaruh 

media massa ( majalah, film, televisi ).  

Bentuk kenakalan remaja seperti : melawan orang tua, mencuri, 

merokok, membolos, lari dari sekolah, memeras, sampai 

membongkar rumah, mencuri mobil, memperkosa, menganiaya, 

membunuh, merampok, atau tindak kriminal lainnya.   

5. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya ( 

NAPZA ) 
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Penyalahgunaan NAPZA adalah pemakaian NAPZA yang bukan 

untuk tujuan pengobatan atau yang digunakan tanpa mengikuti 

aturan atau pengawasan dokter, digunakan secara berkali-kali, 

kadang-kadang atau terus-menerus, seringkali menyebabkan 

ketagihan atau ketergantungan, baik secara fisik / jasmani, maupun 

mental emosional sehingga menimbulkan gangguan fisik, mental-

emosional dan fungsi sosial. Penyebab penyalahgunaan NAPZA 

sangat kompleks akibat interaksi antara faaktor yang terkait dengan 

individu, faktor lingkungan dan faktor tersedianya zat NAPZA. 

Tidak adanya penyebab tunggal ( single cause ). Yang 

mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan NAPZA adalah : factor 

individu, factor lingkungan dan factor keluarga 

6. Tindak kekerasan. 

Kekerasan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh 

sekelompok orang terhadap orang lain dalam lingkup masyarakat 

dengan menggunakan anggota tubuhnya atau alat bantu lainnya / 

benda yang berakibat penderitaan secara fisik, seksual, psikologis 

bahkan kematian. 

Kekerasan pada perempuan adalah setiap perubahan berdasarkan 

pembedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat 

kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau 

psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau 

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang 
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terjadi didepan umum ataupun dalam kehidupan pribadi ( pasal 2 

deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan 

). Penyebabnya adalah faktor-faktor perilaku, budaya, instrapsikik, 

dan interpersonal berperan dalam terjadinya kekerasan pada 

perempuan.  

e. Pengukuran kesehatan jiwa 

Pengukuran pengetahuan kesehatan jiwa dapat dilakukan dengan 

wawancara atau angket yang menanyakan tentang pengetahuan 

kesehatan jiwa dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman 

pengetahuan kesehatan jiwa yang ingin kita ketahui atau kita ukur 

terdiri dari satu kompetensi dasar yaitu pengetahuan dasar tentang 

kesehatan jiwa yang terdiri dari beberapa indikator yaitu : 

1) Pengertian sehat, sehat jiwa. 

2) Karakteristik dan tanda sehat jiwa. 

3) Prinsip – prinsip sehat jiwa. 

4) Pengertian sakit/gangguan jiwa. 

5) Penyebab gangguan jiwa. 

6) Tanda dan gejala gangguan jiwa. 

7) Masalah gangguan jiwa / psikososial, penanganannya. 

3. Tingkat sosial ekonomi 

Keadaan sosial ekonomi setiap orang itu berbeda-beda dan 

bertingkat, ada yang keadaan sosial ekonominya tinggi, sedang, dan 

rendah. Sosial ekonomi menurut Abdulsyani (1994) cit Maftukhah (2007) 
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adalah kedudukan atau posisi sesorang dalam kelompok manusia yang 

ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, 

jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi, sedangkan menurut 

Soerjono Soekanto (2002) sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam 

masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan peraulan, 

prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubunganya dengan 

sumber daya.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan 

pengertian keadaan sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah kedudukan 

atau posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan tingkat 

pendidikan, tingkat pendapatan pemilikan kekayaan atau fasilitas serta 

jenis tempat tinggal. 

Berdasarkan kodratNya manusia dilahirkan memiliki kedudukan 

yang sama dan sederajad, akan tetapi sesuai dengan kenyataan setiap 

manusia yang menjadi warga suatu masyarakat, senantiasa mempunyai 

status atau kedudukan dan peranan. Ada beberapa faktor yang dapat 

menentukan tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi orang tua di 

masyarakat, diantaranya tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat 

pendapatan, kondisi lingkungan tempat tinggal, pemilikan kekayaan, dan 

partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya. Dalam hal ini 

uraiannya dibatasi hanya 4 faktor yang menentukan yaitu tingkat 

pendidikan, pendapatan, dan kepemilikan kekayaan, dan jenis tempat 

tinggal. 
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a. Tingkat Pendidikan  

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 1, pada dasarnya 

jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 

dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Pendidikan menurut 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didika secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan adalah aktivitas dan usaha untuk meningkatkan 

kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu 

rohani (pikir, cipta, rasa, dan hati nurani) serta jasmani (panca indera 

dan keterampilan-keterampilan).  

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 3 Pendidikan 

bertujuan untuk “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan”. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

pendidikan diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xliv 

(pendidikan formal) dan jalur pendidikan luar sekolah (pendidikan non 

formal). Jalur pendidikan sekolah (pendidikan formal) terdapat jenjang 

pendidikan sekolah, jenjang pendidikan sekolah pada dasarnya terdiri 

dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

dan pendidikan tinggi.  

1) Pendidikan prasekolah.  

Menurut PP No. 27 tahun 1990 dalam Kunaryo (2000) cit 

Maftukhah (2007), pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

peserta didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki 

pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur pendidikan 

sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah.  

2) Pendidikan dasar  

Menurut PP No. 28 tahun 1990 dalam Kunaryo (2000) cit 

Maftukhah (2007)  pendidikan dasar adalah pendidikan umum 

yang lamanya sembilan tahun. Diselengarakan selama enam tahun 

di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah menengah lanjutan 

tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat. Tujuan  

pendidikan dasar adalah untuk memberikan bekal kemampuan 

dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan 

sebagai pribadi anggota masyarakat, warga Negara dan anggota 

umat manusias serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pendidikan menengah.  
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3) Pendidikan Menegah  

Menurut PP No. 29 tahun 1990 dalam Kunaryo (2000) cit 

Maftukhah (2007), pendidikan menengah adalah pendidikan yang 

diselenggarakan bagi pendidikan dasar. Bentuk satuan pendidikan 

yang terdiri atas: Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah 

Kejuruan, Sekolah Menengah Keagamaan, Sekolah Menengah 

Kedinasan, dan Sekolah Menengah Luar Biasa.  

4) Pendidikan Tinggi  

Menurut UU No. 2 tahun 1989 dalam Kunaryo (2000) cit 

Maftukhah (2007), pendidikan tinggi merupakan kelanjutan 

pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan 

peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik atau professional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan, atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan kesenian. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi, yang dapat berbentuk 

akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.  

Dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat pendidikan 

orang tua selain dilihat dari jenjangnya juga dapat dilihat dari tahun 

sukses atau lamanya orang tua sekolah. Semakin lama orang tua 

bersekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikannya. Contohnya, 

orang tua yang hanya sekolah 6 tahun berarti hanya sekolah sampai SD 

berbeda dengan orang yang sekolahnya sampai 12 tahun berarti 
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lulusan SMA. Tingkat pendidikan yang pernah ditempuh orang tua 

berpengaruh pada kelanjutan sekolah anak mereka. Orang tua yang 

memiliki pendidikan yang tinggi mempunyai dorongan atau motivasi 

yang besar untuk menyekolahkan anak mereka. 

b. Pendapatan  

Pendapatan adalah jumlah semua pendapatan kepala keluarga 

maupun anggota keluarga lainnya yang diwujudkan dalam bentuk uang 

dan barang. Berdasarkan jenisnya, Biro Pusat Statistik membedakan 

pendapatan menjadi dua yaitu:  

1) Pendapatan berupa barang  

Pendapatan berupa barang merupakan segala penghasilan 

yang bersifat regular dan biasa, akan tetapi tidak selalu berupa 

balas jasa dan diterimakan dalam bentuk barang atau jasa. Barang 

dan jasa yang diterima/diperoleh dinilai dengan harga pasar 

sekalipun tidak diimbangi ataupun disertai transaksi uang oleh 

yang menikmati barang dan jasa tersebut. Demikian juga 

penerimaan barang secara cuma-cuma, pembelian barang dan jasa 

dengan harta subsidi atau reduksi dari majikan merupakan 

pendapatan berupa barang.  

2) Pendapatan berupa uang  

Berdasarkan bidang kegiatannya, pendapatan meliputi 

pendapatan sektor formal dan pendapatan sektor informal. 

Pendapatan sektor formal adalah segala penghasilan baik berupa 
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barang atau uang yang bersifat regular dan diterimakan biasanya 

balas jasa atau kontraprestasi di sektor formal yang terdiri dari 

pendapatan berupa uang, meliputi: gaji, upah dan hasil infestasi 

dan pendapatan berupa barang-barang meliputi: beras, pengobatan, 

transportasi, perumahan, maupun yang berupa rekreasi.  

Pendapatan sektor informal adalah segala penghasilan baik 

berupa barang maupun uang yang diterima sebagai balas jasa atau 

kontraprestasi di sektor informal yang terdiri dari pendapatan dari 

hasil infestasi, pendapatan yang diperoleh dari keuntungan sosial, 

dan pendapatan dari usaha sendiri, yaitu hasil bersih usaha yang 

dilakukan sendiri, komisi dan penjualan dari hasil kerajinan rumah.  

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendapatan orang 

tua adalah penghasilan berupa uang yang diterima sebagai balas jasa 

dari kegiatan baik dari sektor formal dan informal selama satu bulan 

dalam satuan rupiah. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh 

setiap penduduk akan berbeda antara yang satu dengan yang lain, hal 

ini karena dipengaruhi oleh keadaan penduduk sendiri dalam 

melakukan berbagai macam kegiatan sehari-hari. Menurut Sumardi cit 

Maftukhah (2007) mengemukakan bahwa pendapatan yang diterima 

oleh penduduk akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang 

dimilikinya. Dengan pendidikan yang tinggi mereka akan dapat 

memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan 

yang lebih baik disertai pendapatan yang lebih besar. Sedangkan bagi 
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penduduk yang berpendidikan rendah akan mendapat pekerjaan 

dengan pendapatan yang kecil.  

Dalam penelitian ini pendapatan yang diterima penduduk dapat 

digolongkan berdasarkan 4 golongan yaitu:  

1) Golongan penduduk berpendapatan rendah, yaitu penduduk yang 

berpendapatan <Rp.500.000 perbulan.  

2) Golongan penduduk berpendapat cukup tinggi, yaitu penduduk 

yang berpendapatan rata-rata antara Rp. 500.000- Rp.750.000 

perbulan.  

3) Golongan penduduk berpendapat tinggi, yaitu penduduk yang 

berpendapatan rata-rata lebih dari Rp.750.000-<Rp.1.000.000 

perbulan.  

4) Golongan penduduk berpendapatan sangat tinggi yaitu penduduk 

dengan pendapatan rata-rata >Rp.1.000.000.  

c. Pemilikan Kekayaan atau Fasilitas.  

Pemilikan kekayaan atau fasilitas adalah kekayaan dalam 

bentuk barang-barang dimana masih bermanfaat dalam menunjang 

kehidupan ekonominya. Fasilitas atau kekayaan itu antara lain:  

1) Barang-barang berharga  

Menurut Abdulsyani (1994) cit Maftukhah, bahwa 

pemilikan kekayaan yang bernilai ekonomis dalam berbagai bentuk 

dan ukuran seperti perhiasan, televisi, kulkas dan lain-lain dapat 

menunjukkan adanya pelapisan dalam masyarakat.  
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Dalam penelitian ini barang-barang dapat menunjukkan 

keadaan sosial ekonomi seseorang. Barang-barang yang berharga 

tersebut antara lain tanah, sawah, rumah dan lain-lain. Barang-

barang tersebut bisa digunakan untuk membiayai pendidikan anak. 

Semakin banyak kepemilikan harta yang bernilai ekonomi dimiliki 

orang tua maka akan semakin luas kesempatan orang tua untuk 

dapat menyekolahkan anak-anaknya, dan orang tua dapat 

mencukupi semua fasilitas belajar anak, sehingga dapat 

memotivasi anak untuk berprestasi.  

 

 

2) Jenis-jenis kendaraan pribadi.  

Kendaraan pribadi dapat digunakan sebagai alat ukur tinggi 

rendahnya Tingkat sosial ekonomi orang tua. Misalnya: orang yang 

mempunyai mobil akan merasa lebih tinggi Tingkat sosial 

ekonominya dari pada orang yang mempunyai sepeda motor.  

d. Jenis tempat tinggal.  

Menurut Kaare Svalastoga cit Maftukhah untuk mengukur 

Tingkat sosial ekonomi seseorang dari rumahnya, dapat dilihat dari:  

1) Status rumah yang ditempati, bisa rumah sendiri, rumah dinas, 

menyewa, menumpang pada saudara atau ikut orang lain.  

2) Kondisi fisik bangunan, dapat berupa rumah permanen, kayu dan 

bambu. Keluarga yang keadaan sosial ekonominya tinggi, pada 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 l 

umumnya menempati rumah permanent, sedangkan keluarga yang 

keadaan sosial ekonominya menengah kebawah menggunakan 

semi permanen atau tidak permanen.  

3) Besarnya rumah yang ditempati, semakin luas rumah yang 

ditempati pada umumnya semakin baik Tingkat sosial ekonominya.  

Rumah dapat mewujudkan suatu Tingkat sosial ekonomi bagi 

keluarga yang menempati. Apabila rumah tersebut berbeda dalam hal 

ukuran dan kualitas rumah. Rumah yang dengan ukuran besar, 

permanen dan milik pribadi dapat menunjukkan bahwa Tingkat sosial 

ekonominya tinggi berbeda dengan rumah yang kecil, semi permanen 

dan menyewa menunjukkan bahwa Tingkat sosial ekonominya rendah.  

e. Pengukuran tingkat sosial ekonomi 

Pengukuran tingkat sosial ekonomi dapat dilakukan dengan 

wawancara atau angket yang menanyakan tentang tingkat sosial 

ekonomi dari subjek penelitian atau responden. Berdasarkan uraian 

pada tingkat sosial ekonomi di atas maka dapat disusun indikator untuk 

mengukur tingkat sosial ekonomi yaitu : 

1) Pengetahuan 

2) Pekerjaan, pendapatan dan pengeluaran 

3) Pemilikan kekayaan/fasilitas 

4) Tempat tinggal 

4. Sikap 
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Sikap adalah afek atau penilaian positif atau negatif terhadap suatu 

obyek (Brehm & Kassin, 1990, dikutip oleh Notoatmojo, 1993:95). 

Selanjutnya menurut para ahli psikologi pengertian sikap dikelompokkan 

menjadi tiga.  Kelompok pertama diwakili oleh Rensist Likert, dkk (1932) 

dikutip oleh Aswar S. (1995:3). Menurut mereka sikap adalah suatu 

bentuk evaluasi atau reaksi perasaaan. Sikap seseorang terhadap suatu 

objek adalah perasaan mendukung/memihak (favorable) maupun 

perasaaan tidak mendukung/tidak memihak (unfavorable) terhadap objek 

tersebut. Sikap adalah derajad afek positif atau negatif terhadap suatu 

objek psikologis (Edwards, 1957) dikutip oleh Aswar S. (1995:3). 

Kelompok pemikiran kedua diwakili oleh Allport, dkk (1935) 

dikutip oleh Aswar  S. (1995:4). Menurut mereka sikap adalah kesiapan 

untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara tertentu. Dan kelompok 

pemikiran yang ketiga diwakili oleh Backman, dkk (1964) dikutip oleh 

Aswar S. (1995:4). Menurut mereka sikap sebagai keteraturan tertentu 

dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan 

(konasi) seseorang terhadap suatu objek di lingkungan sekitarnya.  

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup 

terhadap stimulus atau objek (Notoatmodjo, 2003). Sikap belum 

merupakan suatu tindakan tetapi sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap 

objek di lingkungan tertentu. Azwar (2005) mengemukakan bahwa sikap 

berkaitan dengan nilai (value) dan opini (pendapat). Sikap adalah perasaan 

memihak (favorable) atau pun perasaan tidak memihak (unfavorable) 
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terhadap suatu objek psikologis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

sikap merupakan perasaan yang muncul karena adanya stimulus dan ada 

kecenderungan untuk berespon positif atau negatif terhadap suatu objek, 

organisme, atau situasi tertentu. 

Notoatmodjo (2003) menjelaskan bahwa sikap mempunyai tiga komponen 

pokok, yaitu: 

a. Kepercayaan (keyakinan), ide, dan konsep terhadap suatu objek. 

b. Kehidupan emosional atau evaluasi emosional terhadap suatu objek. 

c. Kecenderungan untuk bertindak. 

Sedangkan sikap menurut Azwar (2005) terdiri dari tiga buah 

komponen yaitu: 

a. Komponen kognitif 

Komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, stereotipe yang 

dimiliki individu mengenai sesuatu. Komponen kognitif merupakan 

representasi apa yang dipercaya seseorang mengenai apa yang berlaku 

atau apa yang benar bagi obyek sikap. Sekali kepercayaan itu sudah 

terbentuk, maka ia akan menjadi dasar pengetahuan seseorang 

mengenai apa yang dapat diharapkan dari obyek tersebut. Tentu saja 

kepercayaan itu terbentuk justru dikarenakan kurang atau tidak adanya 

informasi yang benar mengenai obyek yang dihadapi. 

b. Komponen afektif 

Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek 

emosional. Komponen afeksi merupakan perasaan yang menyangkut 
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aspek emosional subyektif terhadap suatu obyek sikap. Secara umum, 

komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap 

sesuatu. Pada umumnya reaksi emosional yang merupakan komponen 

afeksi ini banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang kita 

percayai sebagai benar dan berlaku bagi obyek dimaksud. 

c. Komponen konatif 

Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku 

tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki seseorang. Komponen 

konatif merupakan  aspek kecendrungan berperilaku yang ada dalam 

diri seseorang berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapinya. Kaitan 

ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan perasaan banyak 

mempengaruhi perilaku. Maksudnya, bagaimana orang berperilaku 

dalam situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu akan banyak 

ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaan ini membentuk 

sikap individual. Karena itu adalah logis untuk mengharapkan bahwa 

sikap seseorang akan dicerminkannya dalam bentuk tendensi perilaku 

terhadap obyek.  

Pengertian kecendrungan berprilaku menunjukkan bahwa 

komponen afektif  meliputi pula bentuk-bentuk perilaku yang berupa 

pernyataan atau perkataan yang diucapkan oleh seseorang. Memang 

kemudian masalahnya adalah tidak ada jaminan bahwa kecendrungan 

berperilaku itu akan benar-benar ditampakkan dalam bentuk perilaku 

yang sesuai apabila individu berada dalam situasi yang dimaksud.  
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Ketiga komponen sikap tersebut dapat digambar sebagai berikut : 

Tabel 1. Respon yang digunakan untuk penyimpangan sikap 
(Rosenburg dan Houland, 1960 dalam Ajzen, 1988). 

 
Tipe respon Kognitif Afektif Konatif 
Verbal Pernyataan 

keyakinan 
mengenai objek 
sikap 

Pernyataan 
perasaan terhadap 
objek sikap 

Pernyataan 
intensi perilaku 

Non verbal Reaksi perseptual 
terhadap objek 
sikap 

Reaksi fisiologis 
terhadap objek 
sikap 

Perilaku tampak 
sesuai objek 
sikap 

 
Diantara berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap 

adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap 

penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga 

agama, serta faktor emosi dalam diri individu (Azwar, 1995:23). Berikut 

ini akan diuraikan peranan masing-masing faktor tersebut dalam ikut 

membentuk sikap manusia. 

a. Pengalaman pribadi 

Apa yang telah ada dan sedang kita alami ikut membentuk dan 

mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus. Tanggapan akan 

menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap. Untuk dapat mempunyai 

tanggapan dan penghayatan, seseorang harus mempunyai pengalaman 

yang berkaitan dengan objek psikologis. Apakah penghayatan itu 

kemudian akan membentuk sikap positif atau negatif, akan tergantung 

dari berbagai faktor. 

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting 
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Orang lain disekitar kita merupakan salah satu diantara 

komponen yang ikut mempengaruhi sikap. Pada umumnya, individu 

cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah dengan 

sikap orang yang dianggap penting. Kecendrungan ini antara lain 

dimotivasi oleh keinginan untuk menghindari konflik dengan orang 

yang dianggap penting tersebut. 

c. Pengaruh  kebudayaan  

Kebudayaan dimana seseorang hidup dan dibesarkan 

mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap seseorang. 

Seseorang memiliki pola sikap dan perilaku tertentu dikarenakan 

mendapat reinforcement (penguatan, ganjaran) dari masyarakat untuk 

sikap dan perilaku tersebut. 

 

d. Media massa  

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa 

seperti televisi, radio, surat kabar, majalah dan lain-lain mempunyai 

pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. 

Dalam penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya, media massa 

membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat 

mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai 

sesuatu hal membentuk landasan berpikir baru bagi terbentuknya sikap 

terhadap hal tersebut. Apabila cukup kuat, akan memberi dasar efektif 

dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap tertentu. 
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e. Lembaga pendidikan dan lembaga agama 

Lembaga pendidikan dan lembaga agama sebagai suatu sistem 

mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan 

keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri 

individu. Pemahaman tentang baik dan buruk, garis pemisah antara 

sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan, diperoleh dari 

pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya. 

Menurut Widayatun (1999:49), sikap seseorang dipengaruhi oleh 

faktor intrinsik (didalam diri) dan faktor ekstrinsik (diluar diri). Faktor 

intrinsik meliputi kepribadian, intelegensi, bakat, minat, perasaan serta 

kebutuhan dan motivasi seseorang. Faktor ekstrinsik terdiri dari 

lingkungan, pendidikan, ideologi, ekonomi, politik dan hankam. 

Sikap yang telah terbentuk mempunyai fungsi yang berbeda pada setiap 

orang, antara lain sikap memiliki fungsi pengetahuan (dengan sikap orang 

akan mengargumentasikan dan menginterpretasikan berbagai macam 

informasi), fungsi ekspresi (menyatakan nilai/keyakinan), peningkatan 

harga diri, fungsi identitas diri, mengungkapkan suasana hati (nilai 

ekspresif), pertahanan diri, dan reflek kehidupan (Widayatun , 1999:49,  

Purwanto, 2002:58) 

Sikap terdiri dari berbagai tingkatan (Notoatmodjo, 2000), antara 

lain : 

a. Menerima (receiving) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lvii 

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau memperhatikan stimulus 

yang diberikan (objek). 

b. Merespon (responding) 

Menerima jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan 

tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. 

c. Menghargai (valuing) 

Mengikuti ajakan orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan 

terhadap suatu masalah adalah indikasi sikap tingkat tiga. 

d. Bertanggung jawab (responsible) 

Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang telah dipilihnya 

dengan segala resiko adalah sikap yang paling tinggi. 

Untuk pengukuran sikap dapat dilakukan dengan secara langsung 

dan tidak langsung. Secara langsung dapat ditanyakan bagaimana 

pendapat atau pernyataan responden terhadap suatu objek. Secara tidak 

langsung dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

hipotesis. Kemudian ditanyakan pendapat responden dan kemungkinan 

jawaban yang diperoleh adalah setuju dan tidak setuju. 

5. Dukungan Keluarga 

a. Pengertian keluarga 

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu 

rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi, 

berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing 

menciptakan serta mempertahankan kebudayaan (Bailon  dan 
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Maglaya, 1978) dalam (Murwani, 2008). Duvall dan Logan (1986) 

yang dikutip dari Murwani (2007) menguraikan bahwa keluarga adalah 

sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi 

yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan 

meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari 

tiap anggota keluarga. 

Di Indonesia dalam UU No. 10 Tahun 1992 disebutkan bahwa 

keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-

istri dan anak. Dalam konteks pembangunan Indonesia bertujuan ingin 

menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keluarga sejahtera 

dalam UU No.10 Tahun 1992 disebut sebagai keluarga yang dibentuk 

berdasarkan perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan 

hidup spiritual dan material, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota 

dan dengan masyarakat (Murwani, 2008). 

b. Karakteristik keluarga 

Menurut Friedman (1998) karakteristik keluarga terdiri dari : 

1) Dua atau lebih individu yang diikat oleh adanya hubungan darah, 

perkawinan atau adopsi. 

2) Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah 

mereka tetap memperhatikan satu sama lain. 

3) Anggota berinteraksi satu sama lain dan masing-masing 

mempunyai peran sosial. 
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4) Mempunyai tujuan : 

a) Menciptakan dan mempertahankan budaya 

b) Meningkatkan perkembangan fisik, psikologis dan sosial 

keluarga 

c. Tipe keluarga 

1) Tipe keluarga tradisional terdiri dari : 

a) Keluarga inti : keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak. 

b) Keluarga dyad : keluarga yang terdiri dari suami, istri (tanpa 

anak yang hidup bersama dalam satu rumah). 

c) Keluarga single parent : satu rumah tangga terdiri dari satu 

orang tua dengan anak (kandung atau angkat). 

d) Keluarga usila : satu rumah tangga yang hanya terdiri dari 

suami-istri yang berusia lanjut. 

e) Keluarga besar : keluarga yang terdiri dari tiga generasi yang 

hidup bersama dalam satu rumah atau keluarga inti disertai 

paman, tante, kakek, nenek, keponakan dan lain-lain. 

f) Single adult : suatu rumah tangga yang hanya terdiri seorang 

dewasa (misalnya seorang yang telah dewasa kemudian tinggal 

kost untuk bekerja atau kuliah) (Murwani, 2007). 

2) Tipe keluarga non tradisional terdiri dari : 

a) Commune Family : lebih dari satu keluarga tanpa pertalian 

darah hidup serumah. 

b) The Step Parent Family : keluarga dengan orang tua tiri. 
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c) Gay And Lesbian Family : seseorang yang mempunyai 

persamaan seks hidup bersama sebagaimana pasangan suami-

istri. 

 

 

 

 

d. Fungsi keluarga 

Menurut Friedman (1998) dikutip dalam Murwani (2007) terdapat lima 

fungsi dasar keluarga yaitu : 

1) Fungsi afektif 

Fungsi afektif berhubungan erat dengan fungsi internal 

keluarga, yang merupakan ciri basis kekuatan keluarga. Fungsi 

afektif berguna untuk pemenuhan kebutuhan psikososial. 

Komponen yang perlu dipenuhi oleh keluarga dalam melaksanakan 

fungsi afektif adalah : saling mengasuh, cinta kasih, kehangatan, 

saling menerima, saling mendukung antar anggota keluarga, saling 

menghargai, ikatan dan identifikasi. 

Fungsi afektif merupakan sumber energi yang menentukan 

kebahagiaan keluarga. Keretakan keluarga, kenakalan anak atau 

masalah keluarga, timbul karena fungsi afektif di dalam keluarga 

tidak terpenuhi. 

2) Fungsi sosialisasi 
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Sosialisasi adalah proses perkembangan dan perubahan 

yang dilalui individu, yang menghasilkan interaksi sosial dan 

belajar berperan dalam lingkungannya. Sosialisasi dimulai sejak 

lahir, keluarga merupakan tempat individu untuk belajar 

bersosialisasi misalnya anak yang baru lahir dia akan menatap 

ayah, ibu, dan orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian beranjak 

balita dia mulai belajar bersosialisasi dengan lingkungan sekitar 

meskipun demikian keluarga tetap berperan penting dalam 

bersosialisasi. Keberhasilan perkembangan individu dan keluarga 

dicapai melalui interaksi atau hubungan antar anggota keluarga 

yang diwujudkan dalam sosialisasi. Anggota keluarga belajar 

disiplin, belajar norma-norma, budaya, dan perilaku melalui 

hubungan dan interaksi keluarga.  

3) Fungsi reproduksi 

Keluarga berfungsi untuk meneruskan keturunan dan menambah 

sumber daya manusia. 

4) Fungsi ekonomi 

Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga untuk memenuhi 

kebutuhan seluruh anggota keluarga seperti memenuhi kebutuhan 

akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. 

5) Fungsi perawatan kesehatan 

Keluarga juga berperan atau berfungsi untuk melaksanakan 

praktek asuhan keperawatan, yaitu untuk mencegah terjadinya 
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gangguan kesehatan dan atau merawat anggota keluarga yang 

sakit. Kemampuan keluarga dalam memberikan asuhan kesehatan 

mempengaruhi status kesehatan keluarga. Kesanggupan keluarga 

melaksanakan pemeliharaan kesehatan dapat dilihat dari tugas 

kesehatan keluarga yang dilaksanakan. Keluarga yang dapat 

melaksanakan tugas kesehatan berarti sanggup menyelesaikan  

masalah kesehatan. Menurut Friedman (1998) tugas kesehatan 

keluarga adalah : 

a) Mengenal masalah kesehatan. 

b) Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat. 

c) Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit. 

d) Mempertahankan atau menciptakan suasana rumah yang sehat. 

e) Mempertahankan hubungan dengan menggunakan fasilitas 

kesehatan mesyarakat. 

 

 

 

e. Pengertian Dukungan Keluarga 

Menurut Bailon & Maglaya cit Muwarni (2008), keluarga 

adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga 

karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka 

saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, mempunyai peran 

masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.  
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Menurut Friedman cit Dini (2005), menyatakan bahwa 

dukungan keluarga adalah  sikap, tindakan dan penerimaan keluarga 

terhadap penderitaan yang sakit. Keluarga juga berfungsi sebagai 

sstem pendukung bagi anggotanya dan anggota keluarga memandang 

bahwa orang yang bersifat mendukung, selalu siap memberikan 

pertolongan dan bantuan jika diperlukan. 

Menurut Kaplan (2003), dukungan keluarga merupakan salah 

satu perubahan stress yang telah banyak mendapat perhatian, pada 

akhirnya dukungan keluarga juga merupakan hubungan antara 

seseorang dengan orang lain yang memberikan rasa aman, tenteram, 

merasa optimis dan berharga sebagai manusia. 

f. Fungsi Dukungan Keluarga 

Menurut Kaplan, menjelaskan bahwa keluarga memiliki 

beberapa fungsi dukungan : 

1) Dukungan Informasional 

Dukungan disini menjelaskan tentang pemberian saran, 

sugesti, informasi yang dapat digunakan mengungkapkan suatu 

masalah. Manfaat dari dukungan ini adalah dapat menekan 

munculnya suatu stressor karena informasi yangdiberikan dapat 

menyumbangkan aksi sugesti yang khusus pada individu. Menurut 

Bomar (2004) keluarga memberikan informasi melalui saran, 

nasehat dan informasi penting semua yang berkaitan dengan klien. 

Informasi yang jelas akan mengurangi beban pikiran pada klien.   
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2) Dukungan Emosional 

Dukungan emosional berisi tentang pemberian empati, 

cinta, kejujuran, dan perawatan serta memiliki kekuatan yang 

hubungannya konsisten sekali dengan status kesehatan. Manfaat ini 

secara emosional menjamin nilai-nilai individu (baik laki-laki 

maupun perempuan) akan selalu terjaga kerahasiaannya dari 

keingintahuan orang lain. Aspek-aspek dari dukungan emosi 

meliputi dukungan yang diwujudkan dalam bentuk feksi adanya 

kepercayaan, perhatian, dan mendengarkan serta didengarkan. 

Menurut Bomar (2004) mengatakan keluarga memberikan 

perhatian, kasih sayang dan empati merupakan wujud emosional 

terhadap klien.  

3) Dukungan Instrumental 

Keluarga merupakan sebuah sumber pertolongan praktis 

dan konkrit, diantaranya keteraturan menjalani terapi, kesehatan 

penderita dalam hal kebutuhan makan dan minum, istirahat, dan 

terhindarnya penderita dari kelelahan. Meliputi pelayanan yang 

nyata dan mendasar dari jaringan social yang disediakan untuk 

subyek (penderita), misalnya bantuan makanan, financial serta 

pelayanan untuk sakitnya secara fisik.   

4) Dukungan Penilaian 

Dukungan berupa pemberian penghargaan atas usaha yang 

dilakukan, memberikan umpan balik mengenai hasil atau 
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prestasinya serta memperkuat  perasaan harga diri dan kepercayaan 

akan dukungan emosi, bantuan alat, pemberian informasi secara 

langsung dan kemampuan individu tersebut. 

 

g. Sumber Dukungan keluarga 

Menurut Friedman, dukungan keluarga mengacu pada 

dukungan-dukungan yang dipandang oleh keluarga sebagai sesuatu 

yang dapat diakses atau diadakan untuk keluarga. Dukungan sosial 

keluarga juga dapat berupa dukungan sosial internal, seperti dukungan 

suami atau istri, dukungan dari anak-anak. Sedangkan dukungan dari 

eksternal didapat dari keluarga besar dan lingkungan di sekitarnya. 

h. Manfaat Dukungan Keluarga 

Dukungan keluarga merupakan proses yang terjadin sepanjang 

masa kehidupan. Sifat dan jenis dukungan keluarga berbeda-beda 

dalam berbagai tahap-tahap kehidupan, dan dalam semua tahap 

kehidupan, dukungan keluarga mampu berfungsi dengan berbagai 

kepandaian dan akal. Hal ini akan meningkatkan kesehatan dan 

adaptasi keluarga. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Maftukhah. 2007. “Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 

Terhadap Prestasi Belajar Geografi Siswa Kelas VIII SMP N 1 Randudongkal 

Kabupaten Pemalang Tahun 2006/2007”. Permasalahan yang diangkat dalam 
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penelitian ini adalah bagaimakah gambaran tentang keadaan sosial ekonomi 

orang tua siswa kelas VIII SMP N 1 Randudongkal Kabupaten Pemalang, 

bagaimanakah pengaruhnya kondisi sosial ekonomi orang tua siswa yang 

berbeda terhadap prestasi belajar Geografi dan seberapa besar pengaruh 

kondisi sosial ekonomi siswa terhadap prestasi belajar Geografi. Adapun 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui 

bagaimanakah kondisi sosial ekonomi orang tua siswa kelas VIII SMP N 1 

Randudongkal dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar Geografi dan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh latar belakang sosial ekonomi orang tua siswa 

yang berbeda terhadap prestasi belajar Geografi. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh orang tua siswa kelas VIII SMP N 1 Randudongkal tahun 

pelajaran 2006/2007 yang terdiri dari dari 6 kelas dengan jumlah 240 orang 

tua siswa. Besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 48 siswa dan teknik 

pengambilan sampelnya menggunakan Proportional Random Sampling, yaitu 

diambil 20% untuk masing-masing kelas. Variabel dalam penelitian ini terdiri 

dari satu variabel bebas (kondisi sosial ekonomi orang tua) dan satu variabel 

terikat (Prestasi belajar geografi). Metode pengambilan data digunakan 

metode angket dan metode dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa 54% responden memiliki kondisi sosial ekonomi orang tua 

yang tergolong tinggi (baik). Pengaruh antara kondisi sosial ekonomi orang 

tua siswa SMP N 1 Randudongkal terhadap prestasi belajar geografi sebesar 

sebesar 55,066 signifikansi 0.000>4,05. Dengan demikian hipotesis kerja (Ha) 
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yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara kondisi sosial ekonomi 

orang tua terhadap prestasi belajar siswa SMP N 1 Randudongkal “diterima”.  

  

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir pada penelitian ini meliputi 3 hal, yaitu : 

1. Hubungan pengetahuan kesehatan dengan sikap keluarga dalam 

memberikan dukungan bagi anggota keluarga yang di rawat Rumah Sakit 

Jiwa Profesor DR. Soeroyo Magelang. 

2. Hubungan Tingkat sosial ekonomi keluarga dengan sikap keluarga dalam 

memberikan dukungan bagi anggota keluarga yang dirawat di Rumah 

Sakit Jiwa Profesor DR. Soeroyo Magelang. 

3. Hubungan  pengetahuan kesehatan keluarga dan Tingkat sosial ekonomi 

keluarga secara bersama – sama dengan sikap keluarga dalam memberikan 

dukungan bagi anggota keluarga yang di rawat di Rumah Sakit Jiwa 

Profesor DR. Soeroyo Magelang.  

Kerangka berpikir dalam penenelitian ini dapat digambarkan dalam alur 
sebagai berikut : 
 

 

 
 

  

 

 

 

Faktor intrinsik 
- Kepribadian dan 
pengalaman 
pribadi 

- Intelegensi 
- Bakat dan minat 
- Kebutuhan dan 
motivasi 

 

Sikap keluarga 
dalam 

memberikan 
dukungan bagi 

anggota keluarga 

 Factor ekstrinsik 
-  Lingkungan 
-  Pendidikan 
-  Ekonomi 
 

Pengetahuan 

kondisi sosial 
ekonomi 

- Idiologi 
-  Politik dan  
Hankam 
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    Gambar 1. Kerangka Berpikir 

 

D. Hipotesis 

1. Ada hubungan positif yang signifikan antara pengetahuan kesehatan 

dengan sikap keluarga dalam memberikan dukungan bagi anggota 

keluarga yang  dirawat di Rumah Sakit Jiwa Profesor DR. Soeroyo 

Magelang. 

2. Ada hubungan positif yang signifikan antara tingkat sosial ekonomi 

keluarga dengan sikap keluarga dalam memberikan dukungan bagi 

anggota keluarga yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Profesor DR. Soeroyo 

Magelang. 

3. Ada hubungan positif yang signifikan antara pengetahuan kesehatan dan 

tingkat sosial ekonomi keluarga secara bersama – sama terhadap sikap 

keluarga dalam memberikan dukungan bagi anggota keluarga yang di 

rawat di Rumah Sakit Jiwa Profesor DR. Soeroyo Magelang.  

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 
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Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan rancangan studi 

potong lintang (cross sectional). Design penelitian tergambar seperti pada 

gambar 2. 

 

 

 

 

Gambar 2. Design penelitian 

Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi: 

1. Variabel bebas 1 (X1)  : Pengetahuan  kesehatan. 

2. Variabel bebas 2 (X2)  : Tingkat sosial ekonomi keluarga. 

3. Variabel terikat (Y) : sikap keluarga dalam memberikan dukungan terhadap 

anggota keluarga yang dirawat. 

 

B. Populasi dan sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah keluarga penanggung jawab 

anggota keluarganya yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa 

Profesor DR. Soeroyo Magelang dengan jumlah sebanyak 800 keluarga. 

Sedangkan penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan 

tehnik Random Sampling. Pengambilan sampel dilakukan di  12 ruangan 

rawat inap jiwa dengan cara membagikan kuesioner kepada keluarga 

penanggung jawab pasien. 

 

1. Kriteria inklusi: 

X1 

X2 

Y 

46 
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a. Kepala keluarga yang anggota keluarganya sedang dirawat di Rumah 

Sakit Jiwa Prof. DR. Soeroyo Magelang. 

b. Kepala keluarga yang sedang mengantar atau menjenguk pasien pada 

bulan Oktober. 

c. Mampu membaca dan menulis. 

d. Bersedia ikut dalam penelitian. 

2. Kriteria eksklusi: 

a. Pernah mendapat pendidikan kesehatan tentang dukungan keluarga 

pada pasien jiwa. 

b. Usia kurang dari 17 tahun. 

Besar sampel pada penelitian ini diambil secara acak (random sampling) dan 

besarnya ditentukan dengan menggunakan rumus sbb : 

X 2.N.P.(1-P) 
S = 

d2.(N -1) + X 2.P.(1-P) 

S : Ukuran sampel 

X2 : Harga Chi kuadrat untuk ∞ 95% (1,96) 

N : Ukuran populasi 

P : Proporsi pada populasi 50% (0,5) 

d : Ketelitian (Error)  10% (0,1) 

 (Arikunto, 2002) 

Hasil Perhitungan :  

1,96 2 x 800 x 0,5 x (1-0,5) 
S = 

0,12 x (800-1) + 1,962 x 0,5 x (1-0,5) 
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   = 85, 84 = 86 responden. 

C. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional adalah sebagai berikut: 

1. Pengetahuan kesehatan adalah pengetahuan keluarga tentang pengertian 

sehat, sehat jiwa dan gangguan jiwa, penyebab gangguan jiwa, tanda dan 

gejala sehat jiwa dan sakit jiwa, dan beberapa contoh gangguan jiwa dan 

penatalaksanaannya. Pengetahuan diperoleh dengan menggunakan 

kuesioner dan dihitung dengan angka yang didapatkan dari jawaban 

sejumlah pertanyaan.  

2. Keadaan sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam 

masyarakat berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, 

pemilikan kekayaan atau fasilitas serta jenis tempat tinggal. Dalam 

penelitian ini, angket digunakan untuk mengetahui Tingkat sosial ekonomi 

orang tua dengan jumlah soal sebanyak 30 butir soal. Tingkat sosial 

ekonomi ini menggunakan skala ordinal.  

Untuk mempermudah analisis data, yang berasal dari angket bertingkat 

maka perlu diketahui skor yang diperoleh responden dari hasil angket yang 

telah diisi (Arikunto, 2006). Untuk itu perlu ditentukan kriteria penskoran 

sebagai berikut :  

a. Untuk alternatif jawaban a diberi skor 4  

b. Untuk alternatif jawaban b diberi skor 3  

c. Untuk alternatif jawaban c diberi skor 2  

d. Untuk alternatif jawaban d diberi skor 1  
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Perhitungan frekuensi persebaran hasil penelitian pada korelasi antara 

Tingkat sosial ekonomi keluarga dengan sikap keluarga dalam 

memberikan dukungan kepada anggota keluarga yang dirawat. Untuk 

menentukan kriteria penskoran menggunakan perhitungan sebagai berikut:  

1) Persentase skor maksimal = (4: 4) x 100% = 100%  

2) Persentase skor minimal = (1:4) x 100% = 25%  

3) Rentang = 100% - 25% = 75%  

4) Panjang kelas interval = 75% : 3 = 25%  

Dengan panjang kelas interval 25% dan persentase skor minimal 25%, 

maka diperoleh kelas-kelas interval sebagai berikut:  

Tabel 2. kelas tingkat social ekonomi 
 

No  Presentase  Kriteria  
1  25% - 50%  Rendah  
2  51% - 75%  Sedang  
3  76%- 100%  Tinggi 

 

3. Sikap keluarga dalam memberikan dukungan terhadap anggota keluarga 

yang dirawat adalah gambaran respons keluarga terhadap anggota keluarga 

yang dirawat yang meliputi dukungan informasi, emosi, intrumen dan 

penilaian. Sikap keluarga diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan 

dihitung dengan angka yang didapatkan dari jawaban sejumlah 

pertanyaan.  

 

D. Instrumen Penelitian 

1. Pengetahuan kesehatan 
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Pengukuran pengetahuan diukur dengan tes yang menggunakan 

pertanyaan tertutup sebanyak 25 item, dengan skala guttman. Skala 

guttman merupakan skala pengukuran dengan jawaban dua, yaitu ya atau 

tidak, setuju atau tidak. Item positif dengan jawaban benar diberikan skor 

1 dan salah diberi skor 0. Sedangkan item negatif jawaban benar skor 0 

dan jawaban salah skor 1 (Hidayat. 2003). 

 

 

 

 

Tabel 3. Kisi-kisi pertanyaan pada kuesioner pengetahuan keluarga 
 

NO KOMPONEN OBYEK FAVORABLE UNFAVORABLE 
1 Pengertian sehat, sehat 

jiwa  
1, 2 15, 16 

2 Karakteristik dan tanda 
sehat jiwa 

5, 6 18, 25 

3 Prinsip – prinsip sehat 
jiwa 

17, 20 13, 14 

4 Pengertian 
sakit/gangguan jiwa 

4 3 

5 Penyebab gangguan 
jiwa 

11, 12 19 

6 Tanda dan gejala 
gangguan jiwa 

21, 22 7, 8 

7 Masalah gangguan 
jiwa / psikososial, 
penanganannya 

9, 10 23, 24 

 

2. Tingkat sosial ekonomi 

Pengukuran kondisi ekonomi diukur dengan angket yang menggunakan 

pertanyaan tertutup sebanyak 30 item. Untuk mempermudah analisis data, 
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yang berasal dari angket bertingkat maka perlu diketahui skor yang 

diperoleh responden dari hasil angket yang telah diisi (Arikunto, 2006).  

Tabel 4. Kisi-kisi pertanyaan pada angket Tingkat sosial ekonomi keluarga 
 

NO KOMPONEN OBYEK No. butir soal 
1 Pendidikan  1, 2, 3, 7, 8, 28, 29, 30 
2 Pekerjaan, pendapatan dan 

pengeluaran 
4, 5, 6, 9, 10 , 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 

3 Pemilikan kekayaan/fasilitas 18, 19, 23, 24 
4 Tempat tinggal 25, 26, 27 

 

3. Sikap keluarga 

Pengukuran sikap menggunakan kuesioner dengan pertanyaaan tertutup 

dengan 4 pilihan jawaban yang telah disediakan. Pertanyaan terdiri dari 24 

item yang terdiri dari 13 favorabel dan 7 unfavorabel dengan 

menggunakan skala likert yang nilainya 1-4. Sikap ini menggunakan skala 

Likert dengan skala pengukuran ordinal dengan empat (4) ketentuan 

jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S),  Tidak Setuju (TS) dan 

Sangat Tidak Setuju (STS).  

Tabel 5. Kisi-kisi pertanyaan pada kuesioner Sikap keluarga dalam 
memberikan dukungan terhadap anggota keluarga yang 

dirawat. 
 

NO KOMPONEN 
OBYEK 

FAVORABLE UNFAVORABLE 

1 Dukungan 
Informasional 

1, 2, 3, 7 4, 5, 6 

2 Dukungan Emosional 11, 12, 13 8, 9, 10 
3 Dukungan 

Instrumental 
14, 15, 17, 18 16, 19 

4 Dukungan Penilaian 20, 21, 23 23, 24 
 

E.  Teknik  Analisis Data  
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1. Teknik Uji Instrumen Penelitian 

 Seperti dijelaskan diatas bahwa pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan alat dalam bentuk kuesioner. Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya(Sugiyono, 1999 : 135) Kuesioner dibuat dalam bentuk 

pertanyaan tertutup, artinya dalam kuesioner ini sudah ditentukan 

seperangkat pilihan yang tepat (Cooper dan Emory, 1999 : 321). Untuk 

menguji item – item pertanyaan dalam kuesioner yang akan disebarkan 

kepada responden, dilakukan pengujian instrumen penelitian dengan 

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 

a. Uji Validitas 

Pengukuran validitas alat ukur dilakukan melalui dua teknik, yaitu: (1) 

validitas isi (content validity) dan (2) validitas konstrak (construct 

validity). Pertama, validitas isi merupakan validitas yang diestimasi 

lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional atau melalui 

professional judgment. Validitas isi yang terbagi menjadi format 

penampilan alat ukur, dan (2) menyusun kisi-kisi alat ukur. Alat ukur 

yang diuji validitas validitas muka (face validity) dan validitas logis 

(logical validity) digunakan untuk mengetahui sejauhmana item-item 

dalam tes mencakup keseluruhan kawasan isi obyek yang hendak 

diukur atau sejauhmana isi tes mencerminkan ciri atribut yang hendak 

diukur. Teknik pengukuran validitas isi, yaitu: (1) konsultasi kepada 
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ahli untuk menilai isinya adalah alat ukur yang disusun oleh peneliti, 

yaitu: (1) Karakteristik responden; (2) pertanyaan tentang tingkat 

sosial ekonomi yang terdiri dari pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan 

pengeluaran, pemilikan kekayaan/fasilitas dan tempat tinggal. 

Kedua, validitas konstrak dalam penelitian ini digunakan untuk 

menguji validitas instrumen pengukuran, yaitu: pengetahuan kesehatan 

dan  sikap keluarga dalam memberikan dukungan. Uji validitas ini 

dilakukan untuk mengetahui seberapa cermat suatu tes (alat ukur) 

melakukan fungsi ukurnya. Cara menguji validitas ini dilakukan 

dengan mengkorelasikan antara skor konstruk dengan skor totalnya. 

Adapun teknik korelasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

teknik product moment correlation (Sugiyono, 1999 : 182). Validitas 

kuesioner dilakukan pada penanggung jawab pasien yang sedang 

besuk pada bulan Oktober yang berjumlah 20 orang. 

Rumus product moment correlation adalah sebagai berikut : 

  rxy = 

( ) ( )( )
( ){ } ( ){ }å åå å

ååå
--

-
2222 YYnXXn

YXXYn

  

Keterangan : 

  rxy = koefisien korelasi 

  X = skor butir 

  Y = skor faktor 

  n = jumlah responden 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxvii 

Dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar (>) dari r tabel 

(Sugiyono, 1999: 118). 

 

b. Uji Reliabilitas 

Analisis reliabilitas menunjukkan pada pengertian apakah instrumen 

dapat mengukur suatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke 

waktu. Ukuran dikatakan reliabel jika ukuran tersebut memberikan 

hasil yang konsisten. Reliabilitas diukur dengan menggunakan metode 

cronbach alpha. 

Rumus Cronbach alpha : 

 ú
ú
û

ù
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-úû

ù
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s

 

   (Arikunto, 1998: 193 ) 

 Keterangan : 

 r = reliabilitas instrumen 

 k = banyaknya butir pertanyaan 

 Σσb2 = jumlah varians butir 

 
2

ts  = varians total 

c. Test uji daya beda. 

Selain uji validitas dan reliabilitas, variabel pengetahuan juga 

dilakukan uji daya beda. Uji daya beda ini untuk mengetahui tingkat 

kesukaran soal. Ketentuan uji daya beda ini adalah sebagai berikut:  
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1) Apabila hanya 27% atau kurang dari responden menjawab dengan 

benar maka soal tes dianggap sukar, sehingga soal tersebut harus 

diubah. 

2) Apabila hanya 27% atau kurang responden yang menjawab salah, 

maka soal tersebut dikategorikan soal yang mudah sehingga soal 

tersebut harus diubah. 

 

 

2. Uji Hipotesis 

a. Product Moment Correlation  

Product Moment Correlation digunakan untuk mengetahui signifikansi 

pengaruh variabel pengetahuan, keadaan sosial ekonomi keluarga, 

secara parsial terhadap sikap keluarga dalam memberikan dukungan 

kepada anggota keluarga yang dirawat.  

 

Rumus product moment correlation adalah sebagai berikut : 

  rxy = 

( ) ( )( )
( ){ } ( ){ }å åå å

ååå
--

-
2222 YYnXXn

YXXYn

  

 

Keterangan : 

  rxy = koefisien korelasi 

  X = skor butir 

  Y = skor faktor 
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  n = jumlah responden 

Dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar (>) dari r tabel 

(Sugiyono, 1999: 118). 

 

 

 

 

 

 

 

b. Teknik Uji Regresi Linier Berganda (Multiple Liner Regression) 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Adapun rumus yang digunakan adalah: 

  Y = a + b1X1 + b2X2 + e  

          (Sugiyono, 1999 : 211) 

Keterangan : 

X1 = Tingkat pengetahuan kesehatan 

X2 = Tingkat sosial ekonomi Keluarga 

Y = Sikap keluarga 

a  = Konstanta 

b1 …..b2 = Koefisien regresi 

e  = error/kesalahan 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Rumah Sakit Profesor dr. Soeroyo Magelang yang berdiri sejak 

tahun 1916 itu terletak di Jl. Ahmad Yani Magelang. Pada awal berdirinya 

Rumah Sakit ini bernama Krankzinnigengesticht, baru pada tahun 1923 

resmi menjadi Rumah sakit Jiwa. Dalam perkembangannya pada tahun 

1978 RS Jiwa Magelang menjadi RS tipe A dan tahun 1991 menjadi RS 

Swadana. Kemudian pada tahun 2000 berganti nama menjadi RS Profesor 

dr. Soeroyo Magelang. 

Rumah Sakit Profesor dr. Soeroyo Magelang mempunyai Visi  : 

menjadi   rumah   sakit yang   mandiri  dalam pelayanan    kesehatan jiwa  

yang komprehensif untuk   kesejahteraan  bersama, sedangkan misinya 

yaitu melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa prima, melaksanakan 

pelayanan ketergantungan napza prima, melaksanakan pelayanan umum 

prima sebagai penunjang pelayanan kesehatan jiwa, melaksanakan 

pelayanan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan serta melakukan 

penelitian di bidang kesehatan. 

Sedangkan tujuan dari Rumah Sakit Profesor dr. Soeroyo 

Magelang adalah terciptanya keadaan harmonis antara rumah sakit dengan 

instansi pemerintah/swasta, LSM, dunia usaha, media massa,  dan 

masyarakat untuk menuju : 
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a. tercapainya kualitas pelayanan kesehatan jiwa yang prima dan 

memuaskan pelanggan 

b. terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa sub spesialistik yang menjadi 

produk unggulan 

c. terciptanya pelayanan kesehatan yang komprehensif dan paripurna 

selaras dengan pengembangan sumber daya, sarana, dan prasarana 

rumah sakit 

d. terwujudnya peningkatan rasio, kualitas, dan kesejahteraan sumber 

daya manusia yang kompeten yang kompeten dan profesional  

Untuk mencapai hal tersebut, saat ini RS telah ditunjang dengan 

Kapasitas : 1000 tempat tidur yang terdiri dari Rawat Inap Jiwa : 850 

tempat tidur dan rawat inap non jiwa : 150 tempat tidur, pelayanan 

unggulan Tumbuh Kembang, RS Jaringan Pendidikan dan RS Situs Cagar 

Budaya. Selain sarana dan prasarana tersebut, ditunjang oleh tenaga SDM 

seperti tampak pada diagram dibawah ini. 

 

  

56 
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Diagram 1. Tenaga SDM tahun 2009 
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2. Karakteristik Responden 

a. Pengetahuan  

11%
78%

11%

Pengetahuan
Rendah

Sedang 

Tinggi

 
Diagram 2. Distribusi Gambaran Tingkat Pengetahuan  Responden  Tahun 

2009 

Seperti terlihat pada Diagram 2, sebagian besar pengetahuan 

responden tentang perawatan/kesehatan jiwa mayoritas berada pada 

tingkatan sedang yaitu sebanyak 66 orang(78%). Sedangkan responden 

yang berpengetahuan rendah dan tinggi berimbang dengan jumlah 10 

orang untuk masing – masing klasifikasi. 

b. Keadaan Sosial Ekonomi 
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45%
55%

Tingkat Sosial Ekonomi

Rendah

Sedang 

 
 

Diagram 3. Distribusi Gambaran Tingkat Sosial - Ekonomi  Responden  

Tahun 2009 

Pada Diagram 3. memberikan gambaran bahwa responden 

hanya terbagi 2 kelas sosial – ekonomi yang selisih jumlah antar 

keduanya berjumlah 8 orang. Sebagian besar responden memiliki 

tingkat sosial ekonomi menengah yaitu sebanyak 47 orang (55%) 

sedangkan 39 orang berada pada tingkat sosial  ekonomi rendah. 

c. Sikap Keluarga Dalam Memberikan Dukungan Kepada Anggota 

Keluarga Yang Sedang Menjalani Perawatan.  
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14%69%

17%

Sikap Keluarga
Tidak 
mendukung

Kurang 
Mendukung

Mendukung

Diagram 4. Distribusi Gambaran Sikap Keluarga Dalam Memberikan 
Dukungan Perawatan Tahun 2009 

 
Terlihat pada diagram 4, bahwa sikap keluarga mayoritas 

kurang mendukung perawatan bagi anggota keluarganya yang sedang 

menjalani perawatan di Rumah Sakit Prof dr. Soeroyo Magelang. Hal 

ini tampak dari jumlah responden yang kurang mendukung sebanyak 

59 dari 86 orang (69%). Dan hanya sebagian kecil keluarga yang tidak 

mendukung perawatan bagi anggota keluarganya, yaitu 12 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hubungan Pengetahuan, Sosial Ekonomi dan Sikap Keluarga Dalam 

Memberikan Dukungan Perawatan 

a. Pengujian Persyaratan Analisis. 
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Sebelum data penelitian dianalisis maka data tersebut harus 

dilakukan persyaratan analisis terlebih dahulu. Hasil uji prasyarat 

secara lengkap disajikan sebagai berikut :  

1) Uji Normalitas Data Penelitian 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residu 

terdistribusi normal/tidak. Berdasarkan hasil uji normalitas residu 

dengan cara membuat plot antara residu versus ordered normal 

(skor normal dari residu yang bersangkutan) dengan bantuan 

program SPSS version 17 for windows diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

 

Gambar 3. Plot Antara Residu Versus Ordered Normal 
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Berdasarkan  uji normalitas dengan menggunakan bantuan 

progam SPSS versi 17, dapat dilihat bahwa plot cenderung 

membentuk garis lurus sehingga dapat disimpulkan bahwa residu 

terdistribusi normal. 

Selain itu dari uji Kolmogorov - Smirnov di peroleh hasil 

seperti berikut ini. 

Tabel 6. Hasil Uji Kolmogorov - Smirnov 
variabel Kolmogorov - Smirnov asymp. Syg 

sikap keluarga 0,728 0,664 
pengetahuan 0,702 0,708 
keadaan sosial ekonomi 0,447 0,988 

 

Dari output dapat dilihat bahwa signifikasi ketiga variabel 

masing – masing adalah sikap keluarga 0, 664, pengetahuan 0,708 

dan keadaan social ekonomi 0,988. Oleh karena signifikasinya 

>0,05 maka Ho diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa distribusi 

populasi sikap keluarga, pengetahuan dan keadaan social ekonomi 

adalah normal.   

2) Uji Linieritas Data Penelitian 

Uji linearitas diperlukan untuk mendeteksi adanya hubungan linier 

antara variabel X dan Y. 

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas 
variabel dependen variabel independen nilai r² 

X₂ X₂ 0,050 
nilai R² 0,152   

 
Dari tabel 7 terlihat bahwa nilai koofisien r² yang diperoleh 

bernilai lebih kecil daripada nilai koofisien determinasi (R²). 
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Dengan  demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel independen. Selain dengan 

membandingkan antara  r² dengan R², untuk melihat ada atau 

tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai 

tolerance dan inflation faktor (VIF) pada model regresi. Dari hasil 

uji diperoleh nilai tolerance sebesar 0,950 dan inflation faktor 

(VIF) 1, 052. Karena nilai tolerance > 0,10 dan VIF kurang dari 10 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas 

antarvariabel bebas.  

3)  Uji Independensi 

Uji independensi dihitung untuk mengetahui apakah ada 

keterkaitan antar variabel bebas dalam penelitian. Analisis yang 

digunakan untuk menguji independensi digunakan analisis product 

moment. Berdasarkan hasil perhitungan didapat r.hitung sebesar 

0,223, sedangkan r.tabel 0,217. Sehingga nilai r.hitung > r.tabel maka 

dapat dikatakan tidak ada kontribusi variabel bebas yang satu 

dengan variabel bebas yang lain. Dari hasil perhitungan tersebut 

dapat dilihat bahwa antar variabel bebas tidak terjadi korelasi. 

4) Uji Autokorelasi 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS version 17, diperoleh 

output Durbin Watson dengan nilai DW hitung 2,033. 

Tabel 8. Klasifikasi Nilai DW 
nilai DW keterangan 

< 1,10 ada autokorelasi 
1,10 - 1,54 tidak ada kesimpulan 
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1,55 - 2,46 tidak ada autokrelasi 
2,46 - 2,90 tidak ada kesimpulan 
> 2,91 ada autokorelasi 

 
Karena nilai DW berkisar antara 1,55 sampai 2,46, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi atau antar 

residu tidak saling berkorelasi. 

 

 

5) Uji koefisien Determinasi (R²) 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .390a .152 .132 4.801 2.033 

a. Predictors: (Constant), pengetahuan, keadaan sosial ekonomi 

b. Dependent Variable: sikap keluarga 

 
R Square = 0,152 artinya 15,2% variasi variabel sikap 

keluarga dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan dan keadaan 

sosial ekonomi, sedangkan sisanya (100% - 15,2% = 84,8%) 

disebabkan faktor yang lain. 

6) Sumbangan Prediktor 

a) Sumbangan Efektif (SE%) 

(1) Pengetahuan (X₁) 
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SE(X₁)% = ß x₂ X rxy₁ X 100% 

     = 0,244 X 0,300 X 100% 

     = 7,3% 

(2) Keadaan Sosial Ekonomi (X2) 

SE(X2)% = ß x2 X rxy2 X 100% 

     = 0,255 X 0,310 X 100% 

     = 7,9% 

  Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa 

sumbangan efektif total adalah 7,3% + 7,9% = 15,2%  

b) Sumbangan Relatif (SR%) 
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(1) Pengetahuan (X₁) 

SR (X₁)% = SE(X₁)%  = 7,3% = 48,03% 

    R2            15,2% 
 

 

(2) Keadaan Sosial Ekonomi (X2) 

SR (X2)% = SE(X2)%  = 7,9% = 51,97% 

    R2            15,2% 
   

Besarnya sumbangan relatif total adalah 48,03% + 51,97% = 

100%. 

b. Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Keluarga Dalam Memberikan 

Dukungan Perawatan 
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Diagram 5. Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Keluarga Dalam 

Memberikan Dukungan Perawatan 
 

Pada diagram 5 terlihat hubungan antara pengetahuan dan 

dukungan keluarga pada responden seirama. Hal ini kelihatan sekali, 

apabila jumlah responden yang memiliki pengetahuan pada level 

tertentu sedikit jumlahnya, begitu pula sikap keluarga pada level 

tersebut sedikit pula jumlahnya, begitu sebaliknya. Sebagai contoh, 

responden yang yang mempunyai pengetahuan rendah sebanyak 10 

dan berpengetahuan sedang 66 orang, sikap keluarga yang tidak 

mendukung 12 responden dan yang kurang mendukung sejumlah 59 

orang. 

Secara statistik terdapat hubungan antara pengetahuan dengan 

sikap keluarga dalam memberikan dukungan perawatan. Sebagaimana 

pada tabel 6 dari hasil perhitungan diperoleh hasil 0, 300 dengan 

signifikasi 0,005. 

 

c. Hubungan Sosial Ekonomi dengan Sikap Keluarga Dalam 

Memberikan Dukungan Perawatan 
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Diagram 7 Hubungan Sosial Ekonomi dengan Sikap Keluarga 
Dalam Memberikan Dukungan Perawatan 

 
Berdasarkan pada diagram 7 maka dapat disimpulkan ada 

hubungan yang secara statistik signifikan antara keadaan sosial 

ekonomi dengan sikap keluarga dalam memberikan dukungan 

perawatan anggota keluarganya. Dengan perhitungan statistik 

menunjukkan adanya hubungan yang bermakna sebesar 0,310 dengan 

signifikasi 0,004. 

d. Hubungan Pengetahuan, Sosial Ekonomi dan Sikap Keluarga Dalam 

Memberikan Dukungan Perawatan 

Tabel 9. Hubungan Pengetahuan, Sosial Ekonomi dan Sikap Keluarga 
Dalam Memberikan Dukungan Perawatan 

Sikap Dukungan Keluarga 

Variabel 
Tidak 

Mendukung 
Kurang 

Mendukung Mendukung Jumlah 
Rendah 10 0 0 10 
Sedang 2 59 5 66 

Pengetahuan 
  
  Tinggi 0 0 10 10 

Jumlah 12 59 15 86 
Rendah 12 27 0 39 
Sedang 0 32 15 47 

Sosial 
Ekonomi 
  Tinggi 0 0 0 0 

Jumlah 12 59 15 86 
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Tabel 9 merupakan ikhtisar dari diagram 5 – 7, yang 

menggambarkan hubungan antara variable pengetahuan dan sosial 

ekonomi dengan sikap dukungan  keluarga kepada pasien. Dari ketiga 

variable tersebut secara sendiri – sendiri mempunyai hubungan yang 

bermakna. Sedangkan hubungan antara pengetahuan dan keadaan 

sosial ekonomi dengan sikap keluarga secara bersama – sama dalam 

memberikan dukungan kepada anggota keluarga yang dirawat di 

Rumah Sakit Jiwa Profesor DR. Soeroyo Magelang dapat dilihat pada 

lampiran dari hasil Uji Regresi Linier Berganda (Multiple Liner 

Regression). 

Dari out put Regresi diperoleh F hitung sebesar 7,451 dan 

signifikasi 0,001. Dalam F tabel pada tingkat signifikasi 0,05 dengan 

df 1 =2, dan df 2 = 83, hasil yang diperoleh untuk F tabel sebesar 

3,107. Sehingga F hitung > F tabel (7,451 > 3,107) dan signifikasi 

<0,05 (0,001 < 0,05) maka Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pengetahuan dan keadaan sosial ekonomi secara bersama – sama 

berpengaruh terhadap sikap keluarga dalam memberikan dukungan 

kepada anggota keluarga yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Profesor 

DR. Soeroyo Magelang. 

Pada output diperoleh nilai t variable pengetahuan sebesar 

2.350 dan signifikasi 0,021, sedangkan pada T tabel pada signifikasi 

0,05 dengan derajat df = 83 hasil yang diperoleh untuk t tabel sebesar 

1,989. Sehingga nilai t hitung > t tabel (2,350 > 1,989) dan signifikasi 
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< 0,05 (0,021 < 0,05) maka dapat disimpulkan pengetahuan 

berpengaruh terhadap sikap keluarga dalam memberikan dukungan 

kepada anggota keluarga yang dirawat. 

Untuk nilai t variable keadaan sosial ekonomi sebesar 2.462 

dan signifikasi 0,016, sedangkan pada T tabel pada signifikasi 0,05 

dengan derajat df = 83 hasil yang diperoleh untuk t tabel sebesar 

1,989. Sehingga nilai t hitung > t tabel (2.462 > 1,989) dan signifikasi 

< 0,05 (0,021 < 0,05) maka dapat disimpulkan keadaan sosial ekonomi 

berpengaruh terhadap sikap keluarga dalam memberikan dukungan 

kepada anggota keluarga yang dirawat. 

Dalam model regresi penelitian ini tidak ditemukan adanya 

heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat pada out put   Scatterplot 

sebagaimana pada gambar di bawah ini. Titik – titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, tidak ditemukan adanya tititik 

yang membentuk pola tertentu yang teratur. 
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     Gambar 4. Scatterplot 

 

B. PEMBAHASAN 

Pengetahuan responden 78% berada pada tingkatan sedang, walaupun 

data pendidikan formal responden adalah SD sejumlah 59 responden, SMP 

sebanyak 23 responden dan   SMA  berjumlah 4 responden. Berdasar data 

hasil tersebut di atas maka dapat diangkat sebuah dugaan/asumsi bahwa tidak 

semua orang yang berpendidikan rendah akan menyebabkan rendahnya 

pengetahuan.  Atau dengan kata lain bahwa tingkat pendidikan bukan satu – 

satunya tolok ukur untuk mengetahui pengetahuan seseorang. 

Walaupun pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan 

dimana diharapkan adanya seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang 

tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Akan tetapi perlu ditekankan 
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bukan berarti seorang pendidikan rendah, mutlak berpengetahuan rendah pula. 

Karena peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, 

akan tetapi di pendidikan nonformal juga dapat diperoleh. Pengetahuan 

seseorang tentang sesuatu obyek mengandung dua aspek yaitu aspek positif 

dan negatif.  

Kedua aspek inilah yang pada akhirnya akan menentukan sikap 

seseorang terhadap obyek tertentu. Semakin banyak aspek positif dan obyek 

yang diketahui, maka menumbuhkan sikap makin positif terhadap obyek 

tersebut (Ancok, 1985). 

Selain tingkat pendidikan ada faktor lain yang mempengaruhi 

pengetahuan seseorang, antara lain: 

1. Pengalaman 

Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan 

memberikan pengetahuan dan keterampilan profesional serta pengalaman 

belajar selama bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan 

mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan 

menalar secara ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata dalam 

bidang keperawatan (Jones dan Beck, 1996). 

2. Umur 

Dua sikap tradisional mengenai jalannya perkembangan selama hidup : 

a. Semakin tua semakin bijaksana, semakin banyak informasi yang 

dijumpai dan semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga menambah 

pengetahuannya. 
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b. Tidak dapat mengajarkan kepandaian baru kepada orang yang sudah 

tua karena mengalami kemunduran baik fisik maupun mental. Dapat 

diperkirakan bahwa IQ akan menurun sejalan dengan bertambahnya 

usia, khususnya pada beberapa kemampuan yang lain seperti misalnya 

kosa kata dan pengetahuan umum. Beberapa teori berpendapat ternyata 

IQ seseorang akan menurun cukup cepat sejalan dengan bertambahnya 

usia (Malcolm dan Steve 1995 : 186). 

3. Sosial ekonomi 

Tingkat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup 

yang semakin tinggi sosial ekonomi akan menambah tingkat pengetahuan.  

Dari faktor tersebut di atas, faktor yang paling mempengaruhi 

pengetahuan responden kemungkinan adalah pengalaman. Karena sering dan 

intensnya berhubungan dengan masalah kejiwaan  pasien inilah yang 

menyebabkan responden menjadi lebih tahu. Sedangkan keadaan sosial 

ekonomi responden, bisa jadi memiliki andil dalam hal ini, karena prosentasi 

keadaan sosial ekonomi keluarga 55% sedang dan sisanya sosial ekonomi 

rendah. 

 Persentase sikap keluarga dalam mendukung perawatan anggota 

keluarga yang sedang menjalani perawatan di RS Prof. dr Soeroyo Magelang 

berturut – turut adalah tidak mendukung 14%, kurang mendukung 69% dan 

mendukung 17%. Bila dihubungkan dengan pengetahuan dan keadaan sosial 

ekonomi secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama secara 

statistik berhubungan. Hal ini secara tidak langsung sejalan dengan teori yang 
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sudah ada, karena belum ada teori yang secara langsung menghubungkan 

antara pengetahuan dan keadaan sosial ekonomi dengan sikap keluarga dalam 

memberikan dukungan perawatan kepada pasien. 

 

Sebagaimana pendapat Friedman (1998) dikutip dalam Murwani 

(2007) terdapat lima fungsi dasar keluarga yaitu : 

6) Fungsi afektif 

Fungsi afektif berhubungan erat dengan fungsi internal keluarga, yang 

merupakan ciri basis kekuatan keluarga. Fungsi afektif berguna untuk 

pemenuhan kebutuhan psikososial. Komponen yang perlu dipenuhi oleh 

keluarga dalam melaksanakan fungsi afektif adalah : saling mengasuh, 

cinta kasih, kehangatan, saling menerima, saling mendukung antar anggota 

keluarga, saling menghargai, ikatan dan identifikasi. 

Fungsi afektif merupakan sumber energi yang menentukan 

kebahagiaan keluarga. Keretakan keluarga, kenakalan anak atau masalah 

keluarga, timbul karena fungsi afektif di dalam keluarga tidak terpenuhi. 

7) Fungsi sosialisasi 

Sosialisasi adalah proses perkembangan dan perubahan yang dilalui 

individu, yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam 

lingkungannya. Sosialisasi dimulai sejak lahir, keluarga merupakan tempat 

individu untuk belajar bersosialisasi misalnya anak yang baru lahir dia 

akan menatap ayah, ibu, dan orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian 

beranjak balita dia mulai belajar bersosialisasi dengan lingkungan sekitar 
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meskipun demikian keluarga tetap berperan penting dalam bersosialisasi. 

Keberhasilan perkembangan individu dan keluarga dicapai melalui 

interaksi atau hubungan antar anggota keluarga yang diwujudkan dalam 

sosialisasi. Anggota keluarga belajar disiplin, belajar norma-norma, 

budaya, dan perilaku melalui hubungan dan interaksi keluarga.  

8) Fungsi reproduksi 

Keluarga berfungsi untuk meneruskan keturunan dan menambah sumber 

daya manusia. 

9) Fungsi ekonomi 

Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan 

seluruh anggota keluarga seperti memenuhi kebutuhan akan makanan, 

pakaian, dan tempat tinggal. 

10) Fungsi perawatan kesehatan 

Keluarga juga berperan atau berfungsi untuk melaksanakan praktek asuhan 

keperawatan, yaitu untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan dan 

atau merawat anggota keluarga yang sakit. Kemampuan keluarga dalam 

memberikan asuhan kesehatan mempengaruhi status kesehatan keluarga. 

Kesanggupan keluarga melaksanakan pemeliharaan kesehatan dapat 

dilihat dari tugas kesehatan keluarga yang dilaksanakan. Keluarga yang 

dapat melaksanakan tugas kesehatan berarti sanggup menyelesaikan  

masalah kesehatan. Menurut Friedman (1998) tugas kesehatan keluarga 

adalah : 

f) Mengenal masalah kesehatan. 
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g) Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat. 

h) Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit. 

i) Mempertahankan atau menciptakan suasana rumah yang sehat. 

j) Mempertahankan hubungan dengan menggunakan fasilitas kesehatan 

mesyarakat. 

Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap antara lain 

pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media 

massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor 

emosi dalam diri individu (Azwar, 1995:23).  

f. Pengalaman pribadi 

Apa yang telah ada dan sedang kita alami ikut membentuk dan 

mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus. Tanggapan akan 

menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap. Untuk dapat mempunyai 

tanggapan dan penghayatan, seseorang harus mempunyai pengalaman 

yang berkaitan dengan objek psikologis. Apakah penghayatan itu 

kemudian akan membentuk sikap positif atau negatif, akan tergantung dari 

berbagai faktor. 

g. Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

Orang lain disekitar kita merupakan salah satu diantara komponen yang 

ikut mempengaruhi sikap. Pada umumnya, individu cenderung untuk 

memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap orang yang 

dianggap penting. Kecendrungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan 

untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut. 
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h. Pengaruh  kebudayaan  

Kebudayaan dimana seseorang hidup dan dibesarkan mempunyai 

pengaruh besar terhadap pembentukan sikap seseorang. Seseorang 

memiliki pola sikap dan perilaku tertentu dikarenakan mendapat 

reinforcement (penguatan, ganjaran) dari masyarakat untuk sikap dan 

perilaku tersebut. 

i. Media massa  

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, 

radio, surat kabar, majalah dan lain-lain mempunyai pengaruh besar dalam 

pembentukan opini dan kepercayaan orang. Dalam penyampaian informasi 

sebagai tugas pokoknya, media massa membawa pula pesan-pesan yang 

berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi 

baru mengenai sesuatu hal membentuk landasan berpikir baru bagi 

terbentuknya sikap terhadap hal tersebut.  

j. Lembaga pendidikan dan lembaga agama 

Lembaga pendidikan dan lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai 

pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan 

dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman 

tentang baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan tidak 

boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta 

ajaran-ajarannya. 

Sedangkan menurut Widayatun (1999:49), sikap seseorang 

dipengaruhi oleh faktor intrinsik (di dalam diri) dan faktor ekstrinsik (di luar 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 ciii 

diri). Faktor intrinsik meliputi kepribadian, intelegensi, bakat, minat, perasaan 

serta kebutuhan dan motivasi seseorang. Faktor ekstrinsik terdiri dari 

lingkungan, pendidikan, ideologi, ekonomi, politik dan hankam.  

Komponen tersebut juga berpengaruh terhadap pengetahuan dan 

menjadi tolok ukur keadaan sosial ekonomi seseorang. misalkan pengalaman, 

pengalaman pada penelitian ini menjadi faktor yang paling mungkin 

berpengaruh terhadap pengetahuan responden. Begitu juga lembaga 

pendidikan, ekonomi, politik dan media massa merupakan salah satu 

komponen penilaian keadaan sosial ekonomi. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini dilaksanakan di rumah sakit jiwa sehingga tidak dapat untuk 

generalisasi sikap keluarga pada kasus selain gangguan jiwa atau di rumah 

sakit umum atau khusus lainnya. 

2. Sikap keluarga dalam penelitian ini hanya dibatasi pada sikap dalam 

memberikan dukungan kepada anggota yang sakit, sehingga tidak dapat 

untuk menggambarkan sikap keluarga secara umum. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

B. KESIMPULAN 

1. Ada hubungan positif yang signifikan antara pengetahuan dengan sikap 

keluarga dalam memberikan dukungan bagi anggota keluarga yang  

dirawat di Rumah Sakit Jiwa Profesor DR. Soeroyo Magelang.  

2. Ada hubungan positif yang signifikan antara tingkat sosial - ekonomi 

dengan sikap keluarga dalam memberikan dukungan bagi anggota 

keluarga yang  dirawat di Rumah Sakit Jiwa Profesor DR. Soeroyo 

Magelang.  

3. Pengetahuan kesehatan dan tingkat sosial ekonomi keluarga secara 

bersama – sama ada hubungan positif yang signifikan dengan sikap 

keluarga dalam memberikan dukungan bagi anggota keluarga yang di 

rawat di Rumah Sakit Jiwa Profesor DR. Soeroyo Magelang. 

 

C. IMPLIKASI 

1. Teoritis  

Peningkatan pengetahuan dan keadaan sosial ekonomi akan meningkatkan 

sikap keluarga dalam memberikan dukungan keluarga kepada pasien. 

Peningkatan pengetahuan dapat dilakukan dengan pemberian informasi 

kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media yang bisa dapat 

dijangkau berbagai lapisan masyarakat baik itu dilakukan perawat dan 
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petugas lain ataupun institusi. Sedangkan untuk mengatasi masalah 

ekonomi dapat dilakukan dengan usaha – usaha yang telah berjalan, 

misalkan jamkesmas.  

 

2. Praktis  

Ada hubungan antara pengetahuan dan tingkat sosial ekonomi dengan 

sikap keluarga dalam memberikan dukungan kepada pasien. Hal ini berarti 

semakin tinggi pengetahuan dan keadaan sosial ekonomi seseorang maka 

semakin baik sikap dalam memmberikan dukungan, sehingga petugas 

kesehatan harus memperhatikan masalah ini dengan hal –hal yang dapat 

membantu menumbuhkan sikap dukungan yang lebih baik. 

 

D. SARAN 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yaitu dengan menyempurnakan 

metode, cara pengambilan sampel serta yang lainnya, mengingat banyak 

faktor yang mempengaruhi sikap keluarga dalam pemberian dukungan 

terhadap pasien dengan gangguan jiwa 

2. Perlu ditingkatkan dalam hal pemberian pendidikan kesehatan  jiwa serta 

faktor-faktor yang terkait terhadap keluarga pasien yang dirawat di rumah 

sakit jiwa sehingga semakin paham keluarga terhadap pentingnya 

dukungannya maka semakin besar pula kemungkinan pasien akan sembuh 
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3. Perlu dilakukan penelitian yang lebih dalam, dalam arti setiap faktor-

faktor yang memepngaruhi dukungan keluarga pada anggota keluarganya 

yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit. 
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Kuisioner pengetahuan tentang kesehatan jiwa 
 

No Pertanyaan B S 
1. Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis 
  

2. Sehat jiwa adalah keadaan yang optimal pada sisi intelektual, 
emosional, dan social, serta tidak adanya gangguan mental, dan tidak 
mengganggu lingkungannya secara social 

  

3. Gangguan jiwa adalah perilaku atau psikologis yang terjadi pada 
individu dan sindroma itu dihubungkan dengan adanya sesuatu yang 
menyenangkan atau kehilangan kebebasan. 

  

4. Gangguan jiwa itu yang sakit dan menderita ialah manusia seutuhnya 
dan bukan hanya badannya, jiwanya atau lingkungannya. 

  

5. Orang yang sehat jiwa akan mampu menerima diri sendiri, orang lain 
dan lingkungan  

  

6. Tanda orang sehat jiwa yaitu bahagia (happiness) dan terhindar dari 
ketidakbahagiaan 

  

7. Tanda orang sakit jiwa yaitu terhindar dari rasa berdosa (rasa berdosa 
merupakan reflex dari kebutuhan self-punishment) 

  

8. Berkemauan dan dapat menghambat dorongan dan hasrat yang dilarang 
kelompoknya merupakan salah satu cirri dari gangguan jiwa 

  

9. Penyebab  Psikotik Gelandangan adalah keluarga tidak peduli, karena 
malu, keluarga tidak tahu, obat tidak diberikan, tersesat ataupun karena 
urbanisasi yang gagal. 

  

10. Kenakalan remaja adalah tingkah laku yang melampaui batas toleransi 
orang lain dan lingkungannya yang dapat melanggar hak asazi manusia 
sampai melanggar hukum. 

  

11. Gangguan jiwa terjadi oleh beberapa penyebab sekaligus dari berbagai 
unsur yang saling mempengaruhi atau kebetulan terjadi secara 
bersamaan 

  

12. Penyakit badaniah dapat menyebabkan gangguan jiwa   
13. Orang yang sehat jiwa sering  berfantasi secara berlebihan   
14. Kemampuan diri untuk berubah jika situasi eksternal tidak dapat 

dimodifikasi tidak akan didapati pada orang yang sehat jiwanya. 
  

15. Masyarakat yang sehat jiwa adalah masyarakat yang membatasi 
kesempatan kepada setiap anggotanya untuk mengaktualisasikan setiap 
potensialitasnya. 
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16. Sehat jiwa adalah keadaan yang tidak seimbang  pada sisi intelektual, 
emosional, dan social 

  

17. memiliki perasaan dan spontanitas yang memadai adalah hal yang lazim 
pada orang yang sehat jiwanya 

  

18. Salah satu karakteristik orang yang sehat jiwa adalah ketidakmampuan 
dalam menerima diri sendiri, orang lain dan lingkungan  

  

19. Jenis kelamin merupakan salah satu penyebab gangguan jiwa   
20. Orang yang sehat jiwanya memiliki kemampuan untuk memperoleh 

kenikmatan kebahagiaan dari dunia fisik dalam kehidupan, seperti 
makan, tidur dan pulih dari kelelahan 

  

21. Kecanduan rokok merupakan bentuk gangguan jiwa   
22. Biasanya orang yang mengalami gangguan jiwa dimulai dengan menari 

diri  
  

23. Pemasungan penderita ganguan jiwa merupakan salah satu penanganan 
pada penderita gangguan jiwa yang benar 

  

24. Penyebab kenakalan remaja  adalah factor 
genetic/biologic/konstitusional, pola asuh, rasa rendah diri, proses 
identifikasi remaja terhadap tindak kekerasan, dan pengaruh media 
massa ( majalah, film, televisi ). 

  

25. Orang yang sehat jiwa tidak akan mampu untuk menganggap sesuatu itu 
baik dan yang lain tidak baik  
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