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ABSTRACT

Aggressive behavior in patients with schizophrenic are emotion or angry expression that
manifested on verbal or physical type in patients with a split psychic. Based on the initial survey in
public health center of Paciran Lamongan there were most of the schizophrenic patients with an
aggression maladaptive behavior, there were 10% non verbal aggression and 40% verbal
aggression. The research’s purpose to knowing effect of Family Psychoeducation Therapy to
aggressive behavior exchange. The research design was one group pretest-posttest design.
Population of it was all of schizophrenic patients with an aggression behaviour indication in public
health center of Paciran Lamongan with 50 completely populations. The technical sampling was
simple random sampling, and the result after sampling was 38 respondent. Result of the research is
there were most of patents with aggression behavior. Result of statictics test that used wilcoxon test
on SPSS 18.0 version were values of Z = -5.000 and p = 0,000 (p<0,05). Then, H0 was denied and
H1 was accepted. The conclusion of it was significant effect on the research (family
psychoeducation therapy to aggressive behavior exchange). Hope of the research is may giving
valueable benefit to academic, education institution, nursing profession and another researcher.

Keywords : Family Psychoeducation Therapy, Aggressive Behaviour, Schizophrenia.

PENDAHULUAN

Perilaku agresif merupakan suatu
rentang emosi dan ungkapan kemarahan yang
dimanifestasikan dalam bentuk verbal dan
fisik. Perilaku agresif yang disebut juga
perilaku kekerasan merupakan perilaku yang
mengacu pada beberapa jenis perilaku, baik
secara verbal maupun non verbal, yang
dilakukan dengan tujuan menyakiti seseorang.
Perilaku agresif/kekerasan sebagai suatu
bentuk perilaku atau aksi agresif yang
diungkapkan untuk menyakiti orang lain,
dapat berbentuk umpatan, celaan atau makian,
ejekan, fitnahan dan ancaman melalui kata-
kata. Perilaku agresif non verbal dapat
berbentuk memukul, mencubit dengan kasar,
menendang, memalak, berkelahi, mengancam
orang lain menggunakan senjata dan
menyerang orang lain (Keliat, 2010).

Jumlah pasien gangguan jiwa di dunia
tahun 2010 diperkirakan tidak kurang dari 450
juta, bahkan berdasarkan data Study World
Bank dibeberapa negara menunjukkan 8,1%
dari kesehatan global masyarakat (Global
Burden Disease) menderita gangguan jiwa.
Pasien gangguan jiwa di Indonesia
diperkirakan sebanyak 246 dari 1000 anggota
rumah tangga. Prevalensi skizofrenia lebih

tinggi dari penyakit Alzheimer, multiple
skelosis, pasien diabetes yang memakai
insulin dan penyakit otot (muscular
dystrophy). 20%-50% pasien skizofrenia
melakukan percobaan bunuh diri dan 10%
diantaranya berhasil mati bunuh diri. Angka
kematian pasien skizofrenia 8 kali lebih tinggi
dari angka kematian penduduk pada
umumnya (WHO, 2010).

Sedangkan prevalensi gangguan jiwa
berat skizofrenia pada penduduk Indonesia 1,7
per mil. Gangguan jiwa berat terbanyak  di
Yogyakarta,  Aceh,  Sulawesi  Selatan,  Bali,
dan  Jawa  Tengah. Prevalensi gangguan
mental emosional pada penduduk Indonesia 6
%. Provinsi dengan prevalensi ganguan
mental emosional tertinggi adalah Sulawesi
Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat,
Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur.
Sedangkan provinsi Sumatera Barat
merupakan peringkat kesembilan mencapai
angka 1,9 juta. Di Sumatera  Barat  gangguan
jiwa  dengan  perilaku  kekerasan  juga
mengalami peningkatan dari 2,8 % meningkat
menjadi 3,9 % (Depkes, 2014).

Di provinsi Jawa Timur sendiri
berdasarkan data jumlah penduduk Jawa
Timur yaitu 38.005.413 jiwa, sekitar 83.612
jiwa yang mengalami skizofrenia dengan
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kasus perilaku agresif/perilaku kekerasan
(Depkes, 2014).

Berdasarkan survey awal yang
dilakukan oleh penulis pada tanggal 4 Oktober
2017 pasien gangguan jiwa skizofrenia yang
berobat di Wilayah Puskesmas Paciran
Lamongan dengan observasi pasien yang
mengalami gejala perilaku agresif didapatkan
hasil dari 10 pasien skizofrenia yang
berperilaku agresif non verbal hanya sebagian
kecil yaitu 10%, sebagian besar (40%)
berperilaku agresif verbal. dan yang tidak
berperilaku agresif baik verbal maupun non
verbal sebanyak 50%. Dari data survey diatas
dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya
pasien skizofrenia yang mengalami perubahan
perilaku agresif terutama perilaku agresif
verbal di Wilayah Puskesmas Paciran
Lamongan.

Akibat perilaku kekerasan bisa
melukai atau menciderai diri sendiri atau
orang lain, bahkan akan menimbulkan
kematian yang dilakukan oleh perilakunya
dan sebagai suatu kondisi yang dapat terjadi
karena perasaan marah, cemas, tegang,
bersalah, frustasi dan permusuhan. Jadi,
dampak yang dapat ditimbulkan oleh pasien
yang mengalami perilaku agresif/kekerasan
adalah bisa membahayakan diri sendiri, orang
lain maupun kerusakan lingkungan (Keliat,
2010).

Ada beberapa penyebab terjadinya
perilaku kekerasan/agresif diantaranya :
Faktor Psikologi, teori ini mendukung bahwa
perilaku agresif merupakan akibat dari
kegagalam/hambatan dari usaha mencapai
tujuan tertentu sehingga muncul dorongan
agresif yang pada akhirnya memotivasi untuk
melukai orang atau objek menyebabkan
frustasi. Faktor Sosial Budaya, kulitural dapat
mempengaruhi perilaku kekerasan, adanya
norma dapat membantu mendefinisikan
ekspresi mana yang dapat diterima atau tidak
dapat diterima, sehingga dapat membantu
individu untuk mengekspresikan
mengekspresikan marah dengan cara yang
asertif. Faktor biologis, neurotransmitter yang
sering dikaitkan dengan perilaku agresif yaitu
serotonin, dopamin, norepinefrin, asetilkolin
dan asam amino GABA (Gamma Amino
Butyic Acid). Dan Faktor presipitasi atau
faktor pencetus, seseorang akan berespon
marah apabila merasa dirinya terancam.
Ancaman tersebut dapat berupa injuri secara
psikis (Yosep, 2010).

Penanganan perilaku agresif dapat
dilakukan dengan berbagai macam termasuk
pengobatan untuk mengurangi perilaku
agresif. Obat-obatan yang diberikan dapat
mengurangi gejala yang muncul.
Pengobatannya cenderung membutuhkan
biaya yang mahal dan juga menimbulkan efek
samping bagi tubuh. Terapi-terapi lain yang
dapat diberikan pada pasien skizofrenia antara
lain : psikoedukasi, psikofarmaka, psikososial,
psikoterapi dan psikoreligius (Hawari, 2011).

Psikoedukasi adalah suatu intervensi
yang dapat dilakukan pada individu, keluarga,
dan kelompok yang fokus pada mendidik
partisipannya mengenai tantangan signifikan
dalam hidup, membantu partisipan
mengembangkan sumber-sumber dukungan
dan dukungan sosial dalam menghadapi
tantangan tersebut, dan mengembangkan
keterampilan koping untuk menghadapi
tantangan tersebut (Bordbar & Faridhosseini,
2010).

Keluarga merupakan sistem
pendukung yang harus dapat bertahan dalam
situasi apapun dengan menggunakan sumber
kekuatan yang ada dalam keluarga. Sasaran
dari psikoedukasi keluarga adalah untuk
mengembangkan dan meningkatkan
penerimaan keluarga terhadap penyakit
ataupun gangguan yang dialami,
meningkatkan partisipasi keluarga dalam
terapi, dan pengembangan mekanisme koping
ketika keluarga menghadapi masalah yang
berkaitan dengan perawatan anggota  keluarga
tersebut (Brown, 2011).

Psikoedukasi merupakan proses
empowerment untuk mengembangkan dan
menguatkan keterampilan yang sudah dimiliki
untuk menekan munculnya suatu gangguan
mental. Karena Psikoedukasi dapat diterapkan
sebagai bagian dari persiapan sesorang untuk
menghadapi berbagai tantangan dalam tiap
tahapan perkembangan kehidupan, maka
Psikoedukasi dapat diterapkan hampir pada
setiap seting kehidupan. Selain itu, karena
modelnya yang fleksibel, dimana memadukan
informasi terkait gangguan tertentu dan alat-
alat untuk mengatasi situasi-situasi tertentu,
psikoedukasi berpotensi untuk diterapkan
pada area yang luar terkait dengan berbagai
bentuk gangguan dan tantangan hidup yang
bervariasi.

Berdasarkan uraian latar belakang
diatas penuis tertarik untuk melakukan
penelitian tentang “pengaruh terapi



Terapi Psikoedukasi Keluarga terhadap Perubahan Perilaku Agresif pada Pasien Skizofrenia di Wilayah
Puskesmas Paciran Kabupaten Lamongan

SURYA 10 Vol. 10, No. 02, Agustus 2018

psikoedukasi terhadap perubahan perilaku
agresif pada pasien skizofrenia di Puskesmas
Paciran Kabupaten Lamongan”

METODE PENELITIAN

Desain penelitian dalam penelitian ini
menggunakan rancangan penelitian
eksperimental one group pretest-posttest
design, teknik sampling yang digunakan
dalam penelitian ini adalah simple random
sampling. Teknik simple random sampling
adalah teknik pengambilan sampel secara
sengaja sesuai dengan persyaratan sampel
yang dilakukan (Notoatmodjo, 2012).
Populasi dalam penelitian ini adalah 50
responden, sedangkan besar sampelnya
dengan menggunakan rumus Nursalam (2014)
dipeoleh 38 responden.

HASIL PENELITIAN

1. Data Umum
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Karakteristik

Pasien dengan Perilaku Agresif
Berdasarkan Usia di Wilayah
Puskesmas Paciran Lamongan Tahun
2018.

No. Usia F %
1.
2.
3.

20 - 30 tahun
31 – 40 tahun
41 – 50 tahun

17
16
5

44,7
42,1
13,2

Jumlah 38 100
Tabel 1 menunjukkan bahwa hampir

sebagian pasien berusia dalam rentang 20-30
tahun dan 31 – 40 tahun yaitu masing-masing
sebanyak 17 dan 16 pasien (44,7% & 42,1%)
dan  sebagian kecil pasien berusia dalam
rentang 41-50 tahun yaitu sebanyak 5 orang
(13,2%).

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Karakteristik
Pasien dengan Perilaku Agresif
Berdasarkan Jenis Kelamin di
Wilayah puskesmas Paciran
Lamongan Tahun 2018.

No. Jenis Kelamin F %
1.
2.

Laki-laki
Perempuan

17
21

44,7
55,3

Jumlah 38 100
Tabel 2 menunjukkan bahwa lebih

dari sebagian pasien berjenis kelamin
perempuan yaitu sebanyak 21 pasien (55,3%).

Sebagian kecil pasien berjenis kelamin laki-
laki yaitu 17 pasien (44,7%).

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Karakteristik
Jenis Perilaku Agresif yang Dialami
Pasien di Wilayah Puskesmas Paciran
Lamongan Tahun 2018.

No. Perilaku Agresif F %
1.
2.

Verbal
Non verbal

20
18

52,6
47,4

Jumlah 38 100
Tabel 3 menunjukkan bahwa hanya

sedikit selisih antara frekuensi pasien dengan
perilau agresif verbal dan non verbal.
Sebagian besar pasien berperilaku agresif
verbal yaitu 20 pasien (52,6%) dan sebagian
kecil pasien dengan perilaku agresif non
verbal sebanyak 18 pasien (47,4%).

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Karakteristik
Keluarga yang Merawat Pasien
Berdasarkan Usia Di Wilayah
Puskesmas Paciran Kabupaten
Lamongan Tahun 2018.

No. Usia F %
1.
2.

30 – 40 tahun
41 – 50 tahun

27
11

71,1
28,9

Jumlah 38 100
Tabel 4 menunjukkan bahwa lebih

dari sebagian keluarga yang merawat pasien
dalam rentang usia 30 - 40 tahun yaitu
sebanyak 27 orang (71,1%).

Tabel 5 Distribusi Frekuensi Karakteristik
Keluarga Berdasarkan Pendidikan di
Wilayah Puskesmas Paciran
Kabupaten Lamongan Tahun 2018.

No. Pendidikan F %
1.
2.
3.

SMP
SMA
Perguruan Tinggi

12
21
5

31,6
55,3
13,2

Jumlah 38 100
Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian

besar Keluarga mempunyai latar belakang
pendidikan terakhir SMA sebanyak 21
Keluarga (55,3%), dan sebagian kecil 5
keluarga (13,2%) memiliki latar belakang
pendidikan terakhir perguruan tinggi.
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Tabel 6 Distribusi Frekuensi Karakteristik
Keluarga Berdasarkan Pekerjaan di
Wilayah Puskesmas Paciran
Kabupaten Lamongan Tahun 2018.

No. Pekerjaan F %
1.
2.
3.
4.

Ibu Rumah Tangga
Wiraswasta
PNS
Swasta

22
12
2
2

57,9
31,6
5,3
5,3

Jumlah 38 100
Tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian

besar keluarga mempunyai latar belakang
pekerjaan ibu rumah tangga yaitu sebanyak 22
orang (57,9%), dan sebagian kecil memiliki
pekerjaan PNS dan swasta yaitu masing-
masing sebayak 2 orang (5,3%).

2. Data Khusus
Tabel 7 Distribusi Perubahan Perilaku Agresif

pada Pasien Skizofrenia sebelum
Diberikan Terapi Psikoedukasi
Keluarga di Wilayah Puskesmas
Paciran Kabupaten Lamongan Tahun
2018.

No. Pre intervensi F %
1.
2.

Adaptif
Maladaptif

4
34

10,5
89,5

Jumlah 38 100
Tabel 7 menunjukkan bahwa hampir

seluruhnya pasien skizofrenia yang
berperilaku agresif memiliki perilaku
Maladaptif sebelum diberikan terapi
psikoedukasi keluarga yaitu sebanyak 34
pasien (89,5%).

Tabel 8 Distribusi Perubahan Perilaku Agresif
pada Pasien Skizofrenia Setelah
Diberikan  Terapi Psikoedukasi
Keluarga di Wilayah Puskesmas
Paciran Kabupaten Lamongan Tahun
2018.

No Post intervensi F %
1.
2.

Adaptif
Maladaptif

29
9

76,3
23,7

Jumlah 38 100
Tabel 8 menunjukan bahwa hampir

seluruh pasien skizofrenia yang berperilaku
agresif memiliki perilaku adaptif setelah
diberikan terapi psikoeduasi keluarga yaitu
sebanyak 29 pasien (76,3%).

Tabel 9 Ditribusi Pengaruh Terapi
Psikoedukasi Keluarga Terhadap
Perubahan Perilaku Agresif pada
Pasien Skizofrenia di Wilayah
Puskesmas Paciran Kabupaten
Lamongan Tahun 2018.

No Nilai
Pre Intv. Post Intv.
N % N %

1
2

Adaptif
Maladaptif

4
34

10,5
89,5

29
9

76,3
23,7

Asymp.Sig (2-tailed) P=0,000
Berdasarkan  Tabel 9 menunjukkan

bahwa dari 4 pasien yang perubahan perilaku
agresifnya menjadi adaptif sebelum diberikan
terapi psikoedukasi keluarga, dimana setelah
diberikan terapi tersebut perubahan perilaku
agresif seluruhnya adaptif 4 anak. Dan dari 34
pasien yang perubahan perilaku agresifnya
maladaptif sebelum diberikan terapi
psikoedukasi keluarga, dimana setelah
diberikan terapi tersebut sebagian besar
perubahan perilaku agresifnya menjadi adaptif
yaitu sebesar 25 pasien (73,5%) dan hampir
sebagian maladaptif sebanyak 26,5%  atau 9
pasien.

Berdasarkan hasil pengujian dengan
Wilcoxon Sign Rank Test yang menggunakan
program SPSS PC for Windows versi 18.0,
didapatkan nilai Z adalah -5.000 (tanda
negatif - tidak relevan, karena hanya
menunjukkan arah) dengan tingkat signifikan
p = 0.000 (p < α = 0,05). Maka H0 ditolak atau
H1 diterima, artinya terdapat pengaruh terapi
psikoedukasi keluarga terhadap perubahan
perilaku agresif pada pasien skizofrenia di
puskesmas Paciran Kabupaten Lamongan
tahun 2018.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang perubahan
perilaku agresif pada pasien skizofrenia
sebelum diberikan terapi psikoedukasi
keluarga, pada tabel 7 dapat dijelaskan bahwa
hasil penelitian pada 38 pasien dengan
perilaku agresif baik verbal maupun non
verbal sebelum diberikan terapi psikoedukasi
keluarga menunjukkan bahwa hampir seluruh
pasien perilaku agresif maladaptif sebanyak
34 pasien (89,5%). Hal ini menunjukkan
bahwa sebagian besar pasien dengan diagnosa
skizofrenia masih berperilaku agresif yang
akan mengarah ke perilaku kekerasan.
Perilaku agresif dipengaruhi oleh faktor
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personal dan situasional. Opini tersebut
didukung oleh Notoatmodjo (2012) yang
menyatakan bahwa secara umum perilaku
agresif dipengaruhi oleh dua faktor utama,
yakni faktor personal dan faktor situasional.
Faktor personal meliputi karakter bawaan
individu yang menentukan reaksi individu
tersebut ketika menghadapi situasi tertentu.
Sementara itu, faktor situasional mencakup
fitur-fitur atau hal-hal  yang terjadi di
lingkungan  yang juga mempengaruhi reaksi
individu terhadap suatu peristiwa.

Faktor yang mempengaruhi perilaku
agresif adalah faktor personal atau faktor dari
diri individu tersebut, diantaranya sifat
alamiah individu tersebut dalam hal ini adalah
sifat individu yang dapat memicu perilaku
agresif muncul. Faktor selanjutnya adalah
jenis kelamin individu, Agresi antara laki-laki
dan perempuan terbukti berbeda. Perempuan
lebih memilih agresi tidak langsung dan laki-
laki lebih banyak terlibat pada perilaku agresif
langsung. Walaupun demikian, ternyata
menurut tabel 5 perempuan lebih banyak
mengalami perilaku agresif yaitu 21 orang,
walaupun hanya perilaku agresif non verbal.
Dan faktor usia juga dapat mempengaruhi
perilaku agresif pada individu, berdasarkan
tabel 1 sebagian besar pasien yang mengalami
perilaku agresif adalah pada rentang usia 20 -
30 tahun. Usia ini merupakan usia dewasa
muda, bahwa dimana dalam rentang usia
tersebut biasanya indidu masih mengalami
agresi yang labil.

Faktor lain yang mempengaruhi
perubahan perilaku agresif yaitu Pekerjaan
keluarga yang merawat juga dapat
mempengaruhi, hal ini berhubungan dengan
kebutuhan finansial keluarga tersebut. Dalam
tabel 6 menjabarkan bahwa pekerjaan rata-
rata keluarga yang merawat pasien adalah ibu
rumah tangga yaitu sebanyak 22 keluarga
(57,9%).

Berdasarkan uraian diatas, banyak
faktor yang mempengaruhi perilaku agresif
pada pasien skizofrenia, secara umum 2 hal
yang mempengaruhi seseorang berperilaku
agresif yaitu faktor dari dalam diri individu
(internal) dan faktor dari luar diri individu
(eksternal). Dalam sebuah keluarga hambatan
dalam merawat pasien gangguan jiwa rata-rata
adalah karena perekonomian. umumnya
kesejahteraan finansial akan berbanding lurus
dengan kesejahteraan kesehatan keluarga.
Pasien gangguan jiwa membutuhkan biaya

yang cukup banyak. Perawatan kasus
gangguan jiwa dikatakan mahal karena
gangguannya bersifat jangka panjang.

Perubahan Perilaku Agresif Pada Pasien
Skizofrenia Sesudah Diberikan Terapi
Psikoedukasi Keluarga

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan
bahwa sebagian besar pasien mengalami
perubahan perilaku agresif menjadi adaptif
yaitu sebanyak 29 pasien (76,3%) dan
sebagian kecil tetap maladaptif yaitu sebanyak
9 pasien (23,7%). Dari hasil penelitian
tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan
terapi psikoedukasi keluarga yang dilakukan
kepada pasien skizofrenia yang berperilaku
agresif sebagian besar mengalami perubahan,
yaitu perubahan dari maladaptif menjadi
adaptif. Dimana sebelum diberikan terapi
psikoedukasi keluarga terdapat 34 (89,5%)
dari 38 orang yang berperilaku maladaptif,
kemudian setelah diberikan terapi
psikoedukasi keluarga hanya terdapat 9
(10,5%) dari 38 orang yang berperilaku
maladaptif.

Salah satu faktor yang mempengaruhi
perubahan perilaku agresif adalah tingkat
pengetahuan keluarga yang merawat pasien.
pendidikan keluarga dalam hal ini yaitu
keluarga yang merawat pasien tersebut.
Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa
lebih dari sebagian keluarga yang merawat
pasien berpendidikan terakhir SMA. Maglaya
(2009) dalam Friedman (2010) menyatakan
bahwa keluarga bertanggungjawab atas tugas
perkembangan kesehatan keluarga itu sendiri,
bahwa tugas perkembangan kesehatan
keluarga diantaranya mengetahui  kemampuan
keluarga  untuk  mengenal  masalah
kesehatan keluarga, untuk klien dengan
perilaku kekerasan, keluarga perlu
mengetahui penyebab tanda-tanda klien
kambuh dan perilaku maladaptifnya.
Mengetahui kemampuan keluarga dalam
memutuskan tindakan kesehatan yang tepat
bagi keluarga. Mengetahui sejauh mana
kemampuan keluarga memberikan perawatan
terhadap anggota keluarga yang sakit.
Mengetahui kemampuan keluarga dalam
memodifikasi lingkungan keluarga untuk
menjamin kesehatan anggota keluarga.
Mengetahui kemampuan keluarga
menggunakan fasilitas  pelayanan kesehatan
yang berada di masyarakat.
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Setelah dilakukan terapi psikoedukasi
keluarga, sesuai uraian diatas banyak hal yang
mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan
terapi psikoedukasi keluarga. Dalam
pemberian terapi  terdapat beberapa keluarga
yang antusias tapi ada pula yang kurang
kooperatif. Penting untuk merubah pemikiran
keluarga dalam merawat pasien skizofrenia
dengan perilaku agresif, agar keluarga
mengetahui pentingnya perawatan dan akibat
perilaku agresif jika tidak diberikan perawatan
berkesinambungan. Pendidikan menunjukkan
tingkat pengetahuan seseorang, hal ini juga
berlaku pada pengetahuan dalam merawat
pasien dengan perilaku agresif sehingga
perilaku pasien menjadi adaptif, karena
perilaku agresif akan beresiko mencederai
pasien dan lingkungannya

Pengaruh Terapi Psikoedukasi Keluarga
Terhadap Perubahan Perilaku Agresif
pada Pasien Skizofrenia

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat
dijelaskan bahwa dari 4 atau (100%) pasien
dengan perilaku agresif yang adaptif sebelum
diberikan terapi psikoedukasi keluarga,
dimana setelah diberikan terapi tersebut
perubahan perilaku agresif seluruhnya adaptif
4 pasien (100%). Dan dari 34 pasien yang
perubahan perilaku agresifnya maladaptif
sebelum diberikan terapi psikoedukasi
keluarga, dimana setelah diberikan terapi
tersebut sebagian besar perubahan perilaku
agresifnya menjadi adaptif yaitu sebesar 25
pasien (73,5%) dan hampir sebagian
maladaptif sebanyak 26,5%  atau 9 pasien.
Berdasarkan hasil pengujian dengan uji
Wilcoxon dengan SPSS pada perubahan
perilaku agresif didapatkan p = 0,000 (p<α)
yang artinya terdapat perbedaan perubahan
perilaku agresif sebelum dan setelah diberikan
terapi psikoedukasi keluarga.

Psikoedukasi adalah suatu bentuk
pendidikan  ataupun  pelatihan terhadap
seseorang atau keluarga dengan gangguan
psikiatri yang bertujuan   untuk   proses
perawatan dan rehabilitasi (Suerni, Keliat, &
Helena, 2012). Psikoedukasi keluarga dapat
dilakukan pada anggota keluarga yang
mengalami gangguan dengan aspek
psikososial dan gangguan jiwa. Keluarga
dengan gangguan, kekambuhan, depresi,
rawat inap berulang, memiliki masalah
psikososial, gangguan jiwa, keluarga dengan

kurang pengetahuan, sakit mental, keluarga
yang ingin mempertahankan kesehatan
mentalnya. Sehingga terapi psikoedukasi
keluarga sangat sesuai diterapkan pada
anggota keluarga yang terdapat pasien dengan
indikasi perilaku kekerasan atau agresif
didalam keluarga tersebut.

Sesuai fakta dalam penelitian ini dan
teori yang melandasinya, maka psikoedukasi
keluarga sangat baik untuk mengembangkan
dan meningkatkan penerimaan keluarga
terhadap penyakit ataupun gangguan yang
dialami anggota keluarganya, meningkatkan
partisipasi keluarga dalam terapi, dan
pengembangan mekanisme koping ketika
keluarga menghadapi masalah yang berkaitan
dengan perawatan anggota  keluarga. Hal ini
menunjukkan bahwa terapi psikoedukasi
keluarga dapat menyebabkan perbedaan
perubahan perilaku agresif pada pasien
Skizofrenia, karena terapi ini dapat
menurunkan faktor resiko yang berhubungan
dengan perkembangan gejala perilaku, dapat
menurunkan masalah kesehatan mental,
memperbaiki kualitas hidup, pengetahuan,
harga diri dan dapat meningkatkan kepatuhan
dan kepuasan terhadap pengobatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
Berdasarkan tujuan dari penelitian

yang telah dibuat maka dapat peneliti
simpulkan sebagai berikut:
1) Hampir seluruh pasien skizofrenia dengan

perilaku agresif di puskesmas Paciran
Lamongan perilakunya maladaptif sebelum
dilakukan terapi psikoedukasi keluarga.

2) Hampir seluruh pasien skizofrenia dengan
perilaku agresif di puskesmas Paciran
Lamongan perubahan perilakunya adaptif
setelah dilakukan terapi psikoedukasi
keluarga.

3) Terapi psikoedukasi keluarga dapat
mempengaruhi perubahan perilaku agresif
pada pasien skizofrenia di puskesmas
Paciran Kabupaten Lamongan.

2. Saran
1) Bagi Akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan wawasan bagi ilmu
pengetahuan khususnya tentang perubahan
perilaku agresif pada pasien dengan indikasi
skizofrenia dan sebagai sarana pembanding
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bagi dunia ilmu pengetahuan dalam
memperkaya informasi tentang cara
mengubah perilaku agresif dari maladaptif
menjadi adaptif dengan menggunakan terapi
psikoedukasi keluarga.
2) Bagi Praktisi
(1)Bagi Pemerintah

Dengan adanya hasil penelitian ini
dihadiharapkan dapat memberikan informasi
tentang masih banyaknya pasien skizofrenia
yang berperilaku agresif, sehingga diharapkan
pemerintah mampu menjalankan program-
program tentang kesehatan jiwa untuk
mencegah maupun mengurangi angka
kejadian gangguan jiwa.
(2)Bagi Profesi Keperawatan

Dengan adanya hasil penelitian ini
dapat dijadikan acuan dalam melakukan
asuhan keperawatan anak tentang merubah
perilaku agresif pada pasien skizofrenia
dengan menggunakan terapi psikoedukasi
keluarga.
(3)Bagi Tenaga Pendidik

Dengan adanya penelitian ini dapat
dimanfaatkan oleh tenaga pendidik (dosen
keperawatan jiwa) agar dapat lebih
memahami, mempelajari dan menerapkan
terapi psikoedukasi keluarga untuk mengajari
mahasiswa dalam merawat pasien dengan
gangguan jiwa.
(4)Bagi Peneliti Lain

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya
untuk lebih cermat dalam melakukan
penelitian, khususnya tentang perilaku agresif.
Selain perilaku agresif pada pasien skizofrenia
perlu juga pada semua pasien yang mengalami
masalah kesehatan non gangguan jiwa, karena
masalah kesehatan apapun dapat beresiko
pada gangguan jiwa. Dan akan berdampak
buruk apabila pasien tersebut juga mengalami
indikasi peilaku kekerasan atau agresifitas.
Masih banyak juga cara untuk mengubah
perilaku agresif menjadi adaptif, sehingga
perlu adanya penelitian selanjutnya.
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