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ABSTRAK 

Latar belakang: Keluarga yang merawat orang dengan gangguan jiwa 

mendapat perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitar sehingga memberikan 

dampak pada persepsi dan sikap keluarga mengenai gangguan jiwa. Belum adanya 

laporan secara nasional dan masih bervariasinya data mengenai gambaran persepsi 

dan sikap keluarga tentang gangguan jiwa di Indonesia menyisakan gap dalam 

literatur sehingga perlu untuk dilakukan penelusuran. Tujuan: Menganalisa hasil 

penelitian terkait dengan persepsi dan sikap keluarga tentang gangguan jiwa 

berdasarkan literature. Metode: Penelahaan literatur dilakukan dengan mereview 

hasil penelitian yang diperoleh dari Google Scholar dan PubMed yang 

dipublikasikan mulai tahun 2015 hingga 2020 menggunakan metode Boolean 

operator dengan kata kunci dalam Bahasa Indonesia yaitu persepsi keluarga AND 

sikap keluarga AND gangguan jiwa. Kata kunci dalam Bahasa Inggris yaitu family 

perception AND family attituted AND mental disorder. Jumlah literature yang 

diperoleh sebanyak 21.400 dan 7 diantaranya memenuhi kriteria memiliki 

kesesuaian topik, variabel, sampel, jenis penelitian, dan artikel berupa full text. 

Hasil: Pada dua studi dengan variabel persepsi, satu studi melaporkan lebih banyak 

keluarga dengan gambaran persepsi negatif dibandingkan dengan persepsi positif 

sementara satu studi lainnya melaporkan hasil sebaliknya. Pada enam studi dengan 

variabel sikap, tiga studi melaporkan lebih banyak keluarga dengan sikap negatif 

dan tiga studi melaporkan lebih banyak keluarga dengan sikap positif. Kesimpulan: 

Artikel memiliki kesamaan variabel, kesamaan jenis penelitian, kesamaan uji 

statistik yang digunakan. Jumlah artikel yang melaporkan persepsi baik dengan 

persepsi kurang baik dan sikap positif dengan sikap negatif adalah seimbang dan 

tidak ada dominasi dari salah satu kategori tersebut. 

 

Kata Kunci : Gangguan jiwa, persepsi keluarga, sikap keluarga 
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ABSTRACT 

Background: Families who taking care their family with mental disorders 

are experiencing discrimination from society hence it has impact to family 

perceptions and attitude toward mental disorders. There is no national report about 

family perception and attitude toward mental disorder have been reported which 

leave the gap in the literatures so that further investigation is needed.   Objective: 

To analyze the results of research related to the description of family perceptions 

and attitudes about mental disorders. Method: Literature review is done by 

reviewing the articles obtained from Google Scholar and PubMed which are 

published from 2015 to 2020 by using Boolean operator. Key words are used in 

Bahasa Indonesia persepsi keluarga AND sikap keluarga AND gangguan jiwa as 

well as in English, family perceptions AND family attitudes AND mental disorders. 

There are 21.400 literatures are found and 7 of them met the criteria inclusion of 

having similar topic, variables, samples, types of research, and articles are full 

texts. Results: There is one study reported that more families have negative 

perceptions than positive perceptions meanwhile the other one reported the 

opposite results. There are three studies reported that more families have negative 

attitudes meanwhile the other three studies reported more families with positive 

attitudes. Conclusion: The articles have similarity of variables, types of research, 

and similarity in the statistical test used. The number of articles reporting good 

family perception and poor family perception as well as family positive attitudes 

and family negative attitudes are balanced.  

 

Keywords: Family attitudes, family perceptions, mental disorders 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Gangguan jiwa merupakan suatu kondisi dimana individu mengalami 

gangguan pada satu atau lebih fungsi jiwa serta adanya gangguan otak yang ditandai 

oleh munculnya gangguan pada perilaku, proses berpikir, emosi, dan persepsi 

(Stuart, 2006). Gangguan jiwa dapat menimbulkan stress juga penderitaan mental 

bagi penderita sehingga menimbulkan kesulitan pada interaksi dan hubungannya 

dengan orang sekitar, kesulitan ada pada persepsi individu tersebut tentang 

kehidupan serta sikap individu terhadap dirinya sendiri (Budiman, 2010). 

Saat ini dilaporkan sebanyak 10,7% atau 792 juta individu di dunia 

mengalami gangguan jiwa dan 0,3% diantaranya, yaitu sebanyak 20 juta jiwa 

mengalami skizofrenia (Ritchie & Roser, 2020). Data serupa juga dilaporkan oleh 

WHO (2019) dimana saat ini diperkirakan sekitar 20 juta orang di seluruh dunia 

mengalami skizofrenia, yaitu salah satu penyakit yang dikategorikan sebagai 

gangguan jiwa.Menurut data Riskesdas (2013), jumlah seluruh penderita gangguan 

jiwa berat di Indonesia adalah sebanyak 1.728 orang, yaitu sekitar 1,7% orang 

dengan gangguan jiwa berat. Prevalensi gangguan jiwa berat di Bali pada tahun 

2013 yaitu sebanyak 2,3% menempatkan Bali menjadi provinsi dengan kasus 

gangguan jiwa tertinggi ke empat di Indonesia. Angka kejadian ini kemudian 

mengalami peningkatan dimana sebanyak 282.654 jiwa atau 6,7% penduduk 



Indonesia mengalami gangguan jiwa berat dengan Bali sebagai provinsi yang 

memiliki kasus tertinggi di Indonesia, yaitu sebanyak 4.509 jiwa atau 11,1% 

(Riskesdas, 2018). 

Adanya peningkatan prevalensi gangguan jiwa di masyarakat dalam lima 

tahun terakhir berbanding lurus dengan peningkatan disabilitas dan risiko bunuh 

diri. Gangguan jiwa dilaporkan tidak menyebabkan kematian secara langsung, 

namun diperkirakan 4,9% orang dengan gangguan jiwa meninggal karena 

melakukan bunuh diri  (National Institute of Mental Health, 2016). Orang dengan 

gangguan jiwa juga cenderung mengalami stigma, diskriminasi dan korban 

pelanggaran hak asasi manusia, tidak hanya orang dengan dengan gangguan jiwa, 

tapi keluarga yang merawat pun bisa mendapat perlakuan diskriminatif dari 

lingkungan sekitar (Nasriati, 2017). 

Stigma dan diskriminasi oleh lingkungan sekitar menyebabkan orang 

dengan gangguan jiwa dan keluarga terkucilkan sehingga memberikan dampak 

pada kurang adekuatnya dukungan keluarga dalam merawat orang dengan 

gangguan jiwa(Nasriati, 2017). Dampak lainnya yang dapat dialami oleh keluarga 

apabila salah satu anggota keluarga mengalami gangguan jiwa yaitu anggota 

keluarga lainnya mungkin mengalami frustasi, tidak berdaya dan kecemasan, 

kelelahan hingga burn out, kesedihan yang mendalam, kesulitan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga dan mengembangkan sumber daya keluarga (Himawan, 2012). 

Adanya stigma dari lingkungan sekitar juga sangat mendukung keputusan keluarga 

untuk melakukan tindakan pemasungan, perilaku mencari bantuan kesehatan 

tertunda, hingga pengabaian oleh keluarga. Hal sebaliknya apabila semakin sedikit 

stigma yang diterima, semakin cepat dan berkelanjutan pengobatan medis yang 

dilakukan (Herdiyanto et al., 2017). Hal ini akan menyababkan dukungan dari 

keluarga semakin optimal, maka mempercepat perbaikan kondisi orang dengan 

gangguan jiwa (Nasriati, 2017). 

Faktor penting yang mempengaruhi perbaikan kondisi orang dengan 

gangguan jiwa adalah persepsi dan sikap keluarga tentang gangguan jiwa. Keluarga 

merupakan suatu sistem sehingga gangguan jiwa yang dialami oleh salah satu 

anggota keluarga akan mempengaruhi semua sistem atau keadaan keluarga, oleh 

karena itu persepsi dan sikap keluarga dalam perawatan sangat mempengaruhi 

proses penyembuhan (Surwanto, 2012). Melihat pentingnya persepsi dan sikap 

keluarga tentang gangguan jiwa dalam merawat anggota keluarga yang mengalami 

gangguan jiwa, beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi 

bagaimana gambaran persepsi dan sikap keluarga tentang gangguan jiwa.  

Studi yang dilakukan oleh Fitriani (2017) didapatkan bahwa persepsi 

keluarga baik berjumlah 36 responden (47,4%) dan persepsi kurang baik berjumlah 

40 responden (52,6%). Variabel lainnya yaitu sikap keluarga baik berjumlah 34 

responden (44,7%) dan sikap kurang baik berjumlah 42 responden (55.3%). Studi 

lainnya yang dilakukan oleh Sari, Hidayati, dan Hidayati (2018) melaporkan bahwa 

sebanyak 58 responden (81,7%) memiliki persepsi negatif tentang gangguan jiwa 

sementara sebanyak 40 responden (56,3%) memiliki sikap positif tentang gangguan 

jiwa. Selain dua studi tersebut, studi yang dilakukan oleh Hariadi, Agustina, dan 

Murjadi (2017) menyatakan bahwa sikap keluarga berada dalam kategori baik 

berjumlah 13 orang (29%), kategori cukup berjumlah 15 orang (31,9%) dan 



kategori kurang berjumlah 20 orang (39,1%). Dapat disimpulkan dari studi di atas 

bahwa meski data yang diperoleh cukup bervariasi, namun sebagian besar keluarga 

masih memiliki persepsi dan sikap negatif tentang gangguan jiwa.  

Melihat adanya trend peningkatan prevalensi gangguan jiwa di dunia dan 

Indonesia, seriusnya dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari gangguan jiwa, 

ditambah dengan masih adanya persepsi dan sikap negatif dari keluarga yang 

merawat, sehingga sangat penting bagi perawat apabila mengetahui gambaran 

persepsi dan sikap keluarga terhadap orang dengan gangguan jiwa. Perawat dengan 

mengetahui gambaran persepsi dan sikap keluarga tentang gangguan jiwa 

diharapkan agar dapat menyusun upaya pencegahan primer, sekunder, maupun 

tersier yang lebih efektif  kepada individu maupun keluarga. 

Berdasarakan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan telaah literature lebih lanjut mengenai gambaran persepsi dan sikap 

keluarga tentang gangguan jiwa berdasarkan literature. 

 

2. Tujuan  

Menganalisa hasil penelitian terkait dengan persepsi dan sikap keluarga 

tentang gangguan jiwa berdasarkan literature. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam telaah literature ini adalah menggunakan 

strategi secara komprehensif, yaitu berupa pencarian artikel pada database jurnal 

penelitian, pencarian melalui internet yang kemudian dilakukan peninjauan ulang 

terhadap artikel yang telah ditemukan. Adapun database yang digunakan meliputi 

Google Scholar dan PubMed. Proses pencarian artikel dalam database ataupun 

naskah publikasi dilakukan dengan Boolean operator, yaitu menggunakan keyword 

atau kata kunci dalam pencarian artikel dengan menggunakan Bahasa Indonesia 

persepsi keluarga AND sikap keluarga AND Gangguan jiwa serta menggunakan 

Bahasa Inggris yaitu “family perceptions AND family attitudes AND mental 

disorders”. Pencarian artikel dalam database ataupun naskah publikasi memiliki 

kriteria kesesuaian dengan judul atau topik, metode penelitian, pertanyaan serta 

tujuan dalam penyusunan literature review. Artikel yang digunakan dalam telaah 

literature ini adalah artikel yang dipublikasi dalam lima tahun terakhir, yaitu tahun 

publikasi artikel minimal tahun 2015. 

Melalui kesesuaian topik jurnal dengan literatur review, kesamaan variabel 

penelitian, kesesuaian sampel yaitu keluarga yang memiliki anggota keluarga 

dengan gangguan jiwa, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

kuantitatif, hasil dari setiap artikel yang melaporkan distribusi frekuensi dari 

variabel, artikel dapat diakses dalam format pdf dan tahun publikasi pada rentang 

2015-2020, diperoleh 21.400 artikel.  

 

 

Artikel ini kemudian direview dengan memperhatikan keseuaian judul dan 

melakukan scanning pada abstrak artikel sehingga ditemukan 31 artikel. Artikel 

yang telah dipilih ini kemudian dianalisis lebih lanjut sehingga diperoleh 7 artikel 

yang digunakan dalam telaah literature ini.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Review Artikel 

Tabel 1 

Hasil Review Artikel 

 
Peneliti Judul Sampel Metode Hasil 

Fitriani 

(2017) 

Hubungan antara Persepsi dengan Sikap 

Keluarga dalam Menangani Anggota 

Keluarga yang Mengalami Skizofrenia di 

RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda 

76 responden (49 

laki-laki dan 27 

perempuan) diperoleh 

dengan teknik 

purposive sampling. 

Deskriptif 

korelasional 

dengan 

pendekatan cross 

sectional 

- Persepsi:Persepsi keluarga baik sebanyak 36 

responden (47.7%), persepsi keluarga kurang baik 

sebanyak 40 responden (52.6%). 

- Sikap: 

Sikap keluarga baik sejumlah 34 responden 

(44.7%), sikap kurang baik berjumlah 42 responden 

(55.3%). 

 

Anab,Onyang

o, & Mwenda 

(2018) 

Pengetahuan dan sikap caregiver tentang 

skizofrenia di Rumah Sakit Umum 

Pendidikan Mathari 

 

(Caregiver’s Knowledge and Attitude 

Regarding Care of Schizophrenia at 

Mathari Teaching and Referral Hospital) 

 

CAREGIVER = KELUARGA 

303 responden (laki-

laki: 112 responden 

(36.3%) dan 

perempuan: 191 

responden (63.7%) 

diperoleh dengan 

systemic sampling 

technique. 

 

Cross sectional 

mix method 

Sikap:  

- Sikap positif (keluarga dengan periode hidup 

bersama ODGJ < 10 th) sebanyak 54% dan 

(keluarga dengan periode hidup bersama ODGJ > 

10 tahun) sebanyak 44%. 

- Sikap negatif (keluarga dengan periode hidup 

bersama ODGJ < 10 th) sebanyak 96% dan 

(keluarga dengan periode hidup bersama ODGJ > 

10 tahun) sebanyak 4%. 

Sari (2019) Hubungan pengetahuan dan sikap 

keluarga dengan tingkat kecemasan dalam 

merawat anggota keluarga yang 

mengalami gangguan jiwa di Wilayah 

Kerja Puskesmas Sijunjung Kabuaten 

Sijunjung 

48 responden dengan 

menggunakan 

multistage sampling 

Korelatif studi 

dengan 

pendekatan cross 

sectional 

- Sikap  

26 responden (54,2%) memiliki sikap positif dan 22 

responden (45,8%) memiliki sikap negatif. 

menunjukkan bahwa lebih banyak keluarga yang 

memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sijunjung memiliki sikap 

yang positif dalam  merawat anggota keluarga yang  

mengalami gangguan  jiwa. 

 



Rahmi (2018) Hubungan pengetahuan dengan sikap 

keluarga merawat klien dalam 

mengendalikan halusinasi di unit 

poliklinik jiwa A (UPJA) RSJ. Prof. HB. 

Sa’anin Padang 

 

90 responden dengan 

teknik pengambilan 

sample menggunakan 

accidental sampling 

Deskriptif 

analitik dengan 

jenis pendekatan 

cross sectional 

- Sikap 

Sikap keluarga negatif sebanyak 55 responden 

(61,1%), sikap keluarga positif sebanyak 35 

responden (38,9%) 

Kasim (2018) Hubungan pengetahuan dan sikap 

keluarga terhadap perawatan anggota 

keluarga yang mengalami gangguan jiwa 

di Puskesmas Bantimurung Kab. Maros 

49 responden 

keluarga yang 

mempunyai anggota 

keluarga yang 

mengalami gangguan 

jiwa 

 

Deskriptif 

analitik dengan 

jenis pendekatan 

cross sectional 

- Sikap 

Sikap keluarga positif sebanyak 42 responden 

(85,7%) dan sikap keluarga negatif sebanyak 7 

responden (14,3%) 

Afrina, 

Lestari, & 

Jumakil 

(2019) 

Hubungan antara pengetahuan, kebutuhan, 

motivasi, emosi, dan budaya dengan 

persepsi keluarga skizofrenia (gangguan 

jiwa berat) di RSJ Provinsi Sulawesi 

Tenggara Tahun 2018 

100 responden 

dengan teknik 

accidental sampling 

Observasional 

analitik dengan 

rancangan cross 

sectional study 

- Persepsi  

Dari total 98 responden yang memiliki pengetahuan 

baik terdapat 84 responden (85,7%) yang memiliki 

persepsi baik dan 14 responden (14,3%) yang 

memiliki persepsi kurang baik.  

- Hanya sebanyak 2 responden yang memiliki 

pengetahuan kurang memiliki persepsi baik. 

 

Rahmani, 

Ranjbar, 

Ebrahimi, & 

Hosseinzadeh 

(2015) 

Pengaruh pemberian program kelompok 

psikoedukasi terhadap sikap keluarga 

dengan  anggota keluarga yang mengalami 

skizofrenia 

 

(The effects of group psychoeducational 

programme on attitude toward mental 

illness in families of patients with 

schizophrenia) 

70 responden  Quasy-

experimental 

study 

- Sikap 

- Kelompok kontrol: 26 reponden (74,30%) memiliki 

sikap negatif, 9 (25,72%) responden memiliki sikap 

positif. 

- Kelompok perlakuan: 25 responden (71,43%) 

memiliki sikap negatif, 10 responden (28,57%) 

memiliki sikap positif. 
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2. Pembahasan  

Hasil dari literature review adalah artikel yang dipilih memiliki kesamaan 

variabel dengan variabel ada literature review ini, yaitu persepsi dan sikap keluarga. 

Selain itu artikel yang ditemukan merupakan artikel yang mengkategorikan 

variabelnya menjadi hanya dua kategori, yaitu persepsi baik dan persepsi kurang 

baik serta sikap positif dan sikap negatif. Kesamaan lainnya adalah jenis penelitian 

yang digunakan dimana seluruh artikel menggunakan jenis penelitian kuantitatif. 

Hasil uji statistik yang digunakan untuk memperoleh gambaran adalah hasil uji 

statistik univariat sehingga meskipun persepsi dan sikap ditentukan sebagai variabel 

dependen maupun independen hasil distribusi frekuensi kedua variabel ini tetap 

dapat digunakan. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi ini, penulis kemudian 

memperoleh gambaran persepsi dan sikap keluarga tentang gangguan jiwa.  

Berdasarkan literature review mengenai gambaran persepsi keluarga 

tentang gangguan jiwa, beberapa penelitian melaporkan analisis univariat untuk 

mengetahui distribusi frekuensi persepsi keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh 

Fitriani (2017) melaporkan bahwa lebih banyak keluarga yang memiliki persepsi 

kurang baik mengenai anggota keluarga mereka yang mengalami gangguan jiwa 

dibandingkan dengan keluarga yang memiliki persepsi baik. Penelitan lainnya oleh 

Afrina, Lestari, dan Jumakil (2019) melaporkan gambaran persepsi yang 

berlawanan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan pada hasil penelitian ini 

dapat disebabkan karena sebagian besar keluarga yang menjadi responden dalam 

penelitian telah memiliki pengetahuan yang baik sehingga mempengaruhi persepsi 

keluarga mengenai gangguan jiwa secara signifikan. 

 Berdasarkan literature review mengenai gambaran sikap keluarga tentang 

gangguan jiwa, beberapa penelitian melaporkan analisis univariat untuk 

mengetahui distribusi frekuensi sikap keluarga. Fitriani (2017) melaporkan bahwa 

lebih banyak keluarga yang memiliki sikap kurang baik mengenai gangguan jiwa 

dibandingkan dengan keluarga yang memiliki sikap baik. Beberapa penelitian yang 

ditemukan juga melaporkan hasil yang sama. Rahmani dkk (2015) dalam penelitian 

quasy experiment dengan kontrol grup melaporkan bahwa lebih banyak keluarga 

yang memiliki sikap negatif baik pada kelompok kontrol maupun kelompok 

perlakuan. Penelitian ini juga didukung oleh Rahmi (2018) yang melaporkan bahwa 

lebih banyak keluarga memiliki sikap negatif tentang gangguan jiwa dibandingkan 

dengan keluarga yang memiliki sikap positif. Beberapa studi melaporkan bahwa 

sebagian besar keluarga memiliki sikap negatif tentang gangguan jiwa namun tidak 

sedikit juga penelitian yang melaporkan bahwa lebih banyak keluarga yang 

memiliki sikap positif mengenai gangguan jiwa. Anab, Onyago, dan Mwenda 

(2018) melaporkan bahwa lebih banyak keluarga dengan periode hidup bersama 

ODGJ kurang dari 10 tahun maupun lebih dari 10 tahun yang memiliki sikap positif 

mengenai gangguan jiwa dibandingkan dengan keluarga dengan sikap negatif. Sari 

(2019) dalam studinya melaporkan bahwa lebih banyak keluarga yang memiliki 

sikap positif dibandingkan dengan keluarga yang memiliki sikap negatif. Kasim 

(2018) juga melaporkan keluarga dengan sikap positif lebih banyak dibandingkan 

dengan keluarga dengan sikap negatif. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak 

keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa memiliki sikap 

yang positif dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. 
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Berdasarkan hasil analisis dan asumsi penulis, pada total dua studi dengan 

variabel persepsi, ditemukan satu studi yang menyatakan bahwa lebih banyak 

keluarga yang memiliki gambaran persepsi negatif dibandingkan dengan persepsi 

positif mengenai gangguan jiwa sementara satu studi lainnya melaporkan hasil 

sebaliknya. Perbedaan hasil penelitian ini karena sebagian besar keluarga yang 

menjadi responden dalam salah satu penelitian telah memiliki pengetahuan yang 

baik sehingga mempengaruhi persepsi keluarga mengenai gangguan jiwa secara 

signifikan. Pada total enam studi dengan variabel sikap, diperoleh tiga studi yang 

melaporkan lebih banyak keluarga yang memiliki sikap negatif dan tiga studi 

melaporkan lebih banyak keluarga dengan sikap positif. Berdasarkan tujuh artikel 

yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa masih bervariasinya gambaran persepsi 

dan sikap keluarga mengenai gangguan jiwa. Hasil dikatakan bervariasi 

dikarenakan jumlah artikel yang melaporkan persepsi baik dan sikap keluarga 

positif seimbang dengan jumlah artikel yang melaporkan persepsi kurang baik dan 

sikap keluarga negatif sehingga perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut di 

lapangan mengenai gambaran persepsi dan sikap keluarga tentang gangguan jiwa. 

Gambaran persepsi dan sikap keluarga tentang gangguan jiwa juga dapat diperoleh 

dengan menjumlahkan seluruh responden dalam tiap kategori variabel dalam 

literatur. Hasil dari penjumlahan diperoleh bahwa 120 responden memiliki persepsi 

baik dan 54 responden memiliki persepsi kurang baik sementara 121 responden 

memiliki sikap positif dan 122 responden memiliki sikap negatif. 

Teori keperawatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi gambaran 

persepsi dan sikap keluarga mengenai gangguan jiwa salah satunya adalah teori 

yang dikemukakan oleh Betty Neuman (Neuman, 2002). Neuman (2002) 

mengemukakan perlunya mengadakan upaya pencegahan primer, sekunder dan 

tersier sehingga tercapai kesembuhan klien. Berdasarkan teori ini, dengan 

mengidentifikasi persepsi dan sikap keluarga terhadap orang dengan gangguan jiwa 

merupakan salah satu langkah awal dalam upaya mewujudkan upaya pencegahan 

primer. Perawat apabila mengetahui gambaran persepsi dan sikap keluarga terhadap 

orang dengan gangguan jiwa, dapat menyusun upaya pencegahan primer seperti 

deteksi dini (screening), psikoedukasi, manajemen stress, ataupun melatih koping 

yang lebih efektif kepada keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan 

gangguan jiwa. 

Adapun keterbatasan penelitian yang dilaporkan dalam artikel salah satunya 

adalah peneliti hanya menggunakan satu jenis tipe gangguan jiwa, yaitu 

schizophrenia. Selain itu bagi penelitian yang melakukan intervensi, terdapat 

penelitian yang tidak melakukan follow up pasca pemberian intervensi. Pada 

beberapa artikel lainnya peneliti tidak mencantumkan keterbatasan penelitian dan 

langsung pada bahasan kesimpulan dan saran. 

Hasil literature review ini dapat dikatakan memiliki kaitan erat dengan ilmu 

keperawatan. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa implikasi keperawatan 

yang dapat digunakan untuk peningkatan bidang keperawatan. Pertama, perawat 

dapat memberikan pendidikan kesehatan dan psikoedukasi kepada keluarga 

mengenai gangguan jiwa. Perawat dengan mengupayakan pendidikan kesehatan 

dan psikoedukasi kepada keluarga yang hidup bersama anggota keluarga dengan 

gangguan jiwa dapat lebih memahami tentang gangguan jiwa tersebut sehingga 
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mampu mengubah persepsi dan sikap keluarga menjadi lebih baik. Kedua, perawat 

dalam memberikan asuhan keperawataan jiwa pada klien juga dapat memberikan 

asuhan keperawatan kepada anggota keluarga yang merawat orang dengan 

gangguan jiwa. Keluarga adalah salah satu support sistem terbesar yang dimiliki 

oleh klien. Tidak jarang keluarga akan menghadapi masalah psikososial seperti 

keputusasaan, ketidakberdayaan dan hal lainnya hingga harus menghadapi stigma 

dari masyarakat sekitar. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat kita lihat bahwa 

perawat memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap persepsi dan sikap 

keluarga dalam mendukung proses perbaikan kondisi klien. 

 

 SIMPULAN DAN SARAN  

1. Simpulan  

Berdasarkan hasil literature review dari ke tujuh jurnal di atas dapat 

disimpulkan bahwa gambaran persepsi dan sikap keluarga mengenai gangguan jiwa 

masih bervariasi. Artikel yang dipilih memiliki kesamaan variabel dengan variabel 

ada literature review ini yaitu persepsi dan sikap, kesamaan jenis penelitian yaitu 

penelitian kuantitatif, kesamaan uji statistik yang digunakan, yaitu uji statistik 

univariat Jumlah artikel yang melaporkan persepsi baik dengan persepsi kurang 

baik dan sikap positif dengan sikap negatif adalah seimbang dan tidak ada dominasi 

dari salah satu kategori tersebut. 

 

2. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan bagi keluarga dengan persepsi dan sikap 

yang baik agar dapat mempertahankan kondisi yang telah dicapai yaitu dengan 

melatih pikiran positif, manajemen stress, dan meningkatkan kemampuan koping 

adaptif terhadap situasi yang ada, serta kooperatif dan partisipasi aktif melibatkan 

diri dalam membantu proses perawatan anggota keluarga dengan gangguan jiwa. 

Bagi keluarga dengan persepsi kurang baik dan sikap negatif agar dapat membentuk 

persepsi dan sikap positif terhadap anggota keluarga yang mengalami gangguan 

jiwa sehingga secara sukarela berpartisipasi dalam perawatan klien dan 

memberikan dukungan keluarga termasuk dukungan emosional, dukungan 

instrumental, dan dukungan informasi kepada klien. Saran bagi perawat diharapkan 

dapat melakukan kunjungan rumah secara berkala, memantau perkembangan dan 

manajemen pengobatan gangguan jiwa pada klien serta melakukan pendampingan 

bersama keluarga, sehingga dengan terpantaunya kondisi kesehatan jiwa klien dan 

keikutsertaan keluarga dalam merawat klien dapat membangun persepsi dan sikap 

yang positif terhadap kondisi klien. Bagi peneliti selanjutnya literature review ini 

dapat dijadikan referensi dan data dasar mengenai gambaran persepsi dan sikap 

keluarga tentang gangguan jiwa untuk mengembangkan penelitian berikutnya.
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