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ABSTRAK

Pendahuluan: Epilepsi adalah penyakit neurologis tertua yang hingga saat ini masih menimbulkan stigma di masyarakat. 
Penyakit ini bisa mengenai semua kelompok usia Tujuan: Mengidentifikasi pengetahuan, sikap, dan persepsi guru sekolah 
menengah atas di Surabaya tentang epilepsi. Metode: Melakukan wawancara pada 263 orang guru di sepuluh sekolah 
menengah atas Surabaya dengan menggunakan kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan mengenai pengetahuan, sikap, dan 
persepsi mereka tentang epilepsi. Hasil: Pada penelitian ini ditemukan bahwa 68.8% subyek penelitian tahu tentang epilepsi 
dan 78.3% pernah melihat pasien epilepsi kejang. Terkait tindakan yang dilakukan saat menjumpai pasien kejang, 31.9% 
telah tepat untuk menghubungi tenaga medis untuk meminta bantuan. Masih ada kekeliruan cara pertolongan di antaranya 
adalah memasukkan sendok ke dalam mulut (17.1%), memberi minum saat kejang (1.9%), dan memanggil orang pintar 
(1.1%). Sumber informasi dari media cetak (8.4%), penyuluhan (6.8%), leaflet (3%), tenaga kesehatan (6.5%), dan media 
sosial (6.1%) masih relatif sedikit. 57% subyek mengatakan bahwa epilepsi bukan penyakit keturunan dan 68.8% subyek 
setuju bila epilepsi tidak menular. 81.7% subyek setuju bila pasien epilepsi tetap mendapat hak yang sama di sekolah. Akan 
tetapi 33.4% subyek menginginkan ada kelas khusus untuk pasien epilepsi. Mayoritas subyek setuju bila pasien epilepsi berhak 
memiliki anak, dan (60.8%) setuju bila pasien epilepsy boleh mengendarai kendaraan bermotor (64.7%). Kesimpulan: Masih 
rendahnya angka penyuluhan dan informasi dari tenaga kesehatan (13.3%) menjadi salah satu penyebab sulitnya menghapus 
mitos dan ketakutan terkait epilepsi. Pengetahuan guru yang baik diharapkan dapat membantu menghapus mitos dan stigma 
epilepsi di masyarakat, serta penanganan dini kejang yang lebih baik.
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ABSTRACT

Introduction: Epilepsy is the oldest neurological disease which still causes stigma in society. This disease can affect 
any age of group. Objective: Identify the knowledge, attitudes, and perceptions of high school teachers in Surabaya about 
epilepsy. Method: interviewed 263 teachers in ten high schools in Surabaya using a questionnaire about their knowledge, 
attitudes, and perceptions about epilepsy. Results: In this study it was found that 68.8% of study subjects knew about 
epilepsy and 78.9% had seen seizure in epilepsy patients. Regarding the actions taken when meeting seizure patients, 31.9% 
were appropriate to contact medical personnel to ask for help. There still mistakes in how to help include putting a spoon 
in the mouth (17.1%), giving a drink during a seizure (1.9%), and calling a smart person (1.1%). Information from print 
media (8.4%), counseling (6.8%), leaflets (3%), health workers (6.5%) and social media (6.1%) are still relatively few. 57% 
subjects said that epilepsy was not a hereditary disease and 68.8% of subjects agreed if epilepsy was not contagious. 81.7% 
of subjects agreed if epilepsy patients must get the same rights at school. However, 33.4% of subjects wanted a special class 
for epilepsy patients. The majority of subjects agreed if epilepsy patients had the right to have children (60.8%) and allowed 
to drive a motorized vehicle (64.7%). Conclusion: Low number of counseling and information from health workers (13.3%) 
is one of the causes of the difficulty in removing myths and fears related to epilepsy. Teacher is expected to have good 
knowledge to help clear the myths and stigma of epilepsy in the community, as well as better early treatment of seizures.
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PENDAHULUAN

Epilepsi adalah penyakit neurologis tertua yang 
hingga saat ini  masih menimbulkan stigma di 
masyarakat. Penyakit ini bisa mengenai semua orang 
dan semua kelompok usia. Diperkirakan sekitar lima 
puluh juta orang di dunia menderita epilepsi. Beberapa 
hasil penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa di 
negara berkembang, prevalensi epilepsi cenderung 
meningkat pada usia dewasa muda dan akan meningkat 
lagi prevalensinya setelah usia lima puluh tahun1. 
Kejadian epilepsi pada anak sekolah sekitar 0,5 – 1%, 
dan 0,62% di antaranya adalah pasien yang masih 
sering mengalami bangkitan2. Hal ini menunjukkan 
bahwa kemungkinan terjadinya bangkitan saat mereka 
bersekolah cukup besar. Efek terjadinya bangkitan 
epileptik saat pasien berada di tempat umum seperti 
di sekolah bisa memengaruhi perilaku, psikososial dan 
kualitas hidup pasien dan keluarganya. Efek negatif 
ini seringkali dikaitkan dengan diskriminasi dan stigma 
yang masih melekat di masyarakat. Stigma yang 
ada bisa disebabkan salah satunya karena kurangnya 
pengetahuan tentang epilepsi. Guru adalah sosok yang 
dianggap memiliki tingkat pengetahuan tinggi. Guru 
juga menjadi tauladan bagi muridnya saat ini hingga 
di masa yang akan datang. Perilaku seorang guru akan 
berpengaruh pada performa peserta didik, termasuk 
dalam hal pengetahuan sang guru tentang penyakit 
epilepsi dan sikap mereka ketika menghadapi salah satu 
muridnya mengalami bangkitan epileptik3. 

TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
profil pengetahuan, sikap, dan persepsi guru sekolah 
menengah atas di  Surabaya terhadap penyakit 
epilepsi.

METODE

Subyek dari penelitian ini adalah 263 guru SMA 
di Surabaya. Subyek diambil dari sepuluh SMA di 
Surabaya. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner. 
Prosedur pengambilan data yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah peneliti melakukan wawancara 
kepada responden untuk mengisi kuesioner. 

HASIL

Pada penelitian ini ditemukan bahwa 68.8% subyek 
penelitian tahu tentang epilepsi dan 78.3% pernah 
melihat pasien epilepsi kejang. Terkait tindakan yang 
dilakukan saat menjumpai pasien kejang, 31.9% telah 
tepat untuk menghubungi tenaga medis untuk meminta 

bantuan. Masih ada kekeliruan cara pertolongan di 
antaranya adalah memasukkan sendok ke dalam mulut 
(17.1%), memberi minum saat kejang (1.9%), dan 
memanggil orang pintar (1.1%). Sumber informasi dari 
media cetak (8.4%), penyuluhan (6.8%), leaflet (3%), 
tenaga kesehatan (6.5%), dan media sosial (6.1%) 
masih relatif sedikit. 57% subyek mengatakan bahwa 
epilepsi bukan penyakit keturunan dan 68.8% subyek 
setuju bila epilepsi tidak menular. 81.7% subyek setuju 
bila pasien epilepsi tetap mendapat hak yang sama di 
sekolah. Akan tetapi 33.4% subyek menginginkan ada 
kelas khusus untuk pasien epilepsi. Mayoritas subyek 
setuju bila pasien epilepsi berhak memiliki anak, dan 
(60.8%) setuju bila pasien epilepsy boleh mengendarai 
kendaraan bermotor (64.7%).

PEMBAHASAN

Epilepsi  merupakan penyakit  yang dikenal 
sudah lama di masyarakat. Penyakit ini tidak hanya 
memengaruhi penderita, akan tetapi juga memengaruhi 
keluarga, lingkungan sosial dan pendidikannya. Seperti 
halnya penyakit kronis lain, stigma yang melekat pada 
penyakit epilepsi ditandai dengan pengasingan individu 
dari lingkungannya. Stigma epilepsi telah terjadi sejak 
lama dan masih sulit untuk dihilangkan. Berbagai upaya 
telah dilakukan untuk menghilangkan stigma ini, akan 
tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Stigma masyarakat 
terhadap kasus epilepsi hampir sama, baik di negara 
berkembang maupun negara maju. Menurunnya stigma 
epilepsi diharapkan dapat membantu keberhasilan terapi 
dan memperbaiki kualitas hidup pasien epilepsi4. 

Sejak tahun 1960an, konsep stigma telah dijelaskan 
oleh Goffman, Jones, Scrmbler, Stangor dan Crandall. 
Definisi stigma menurut Goffman adalah sebuah situasi 
dimana individu merasa disisihkan dari lingkungan 
sosialnya. Stigma bisa dilihat dari perilaku berupa 
pengabaian, prasangka dan ketakutan oleh sekelompok 
orang. UK Institute of Psychiatry Initiative, Mental 
Health Care menyebutkan definisi stigma dalam tiga 
kata, yaitu pengabaian, prasangka dan diskriminasi4. 

Guru adalah orang yang diyakini memiliki kekayaan 
pengetahuan. Mereka adalah komunitas yang diharapkan 
terus mencari ilmu dan mencari fakta atas berbagai 
mitos yang yang beredar di masyarakat. Tingkat 
pengetahuan pada komunitas terdidik ini, menjadi alat 
ukur tingkat pengetahuan di masyarakat. Bila tingkat 
pengetahuan guru baik, diharapkan dapat membantu 
dalam menyebarkan informasi benar di masyarakat3.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa 68.8% subyek 
penelitian tahu tentang epilepsi dan 78.9% pernah 
melihat pasien epilepsi kejang. Terkait tindakan yang 
dilakukan saat menjumpai pasien kejang, 31.9% telah 
tepat untuk menghubungi tenaga medis untuk meminta 
bantuan. Sebanyak 20.2% subyek hanya mengamati 
karena tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Masih 
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ada kekeliruan cara pertolongan di antaranya adalah 
memasukkan sendok ke dalam mulut (17.1%), memberi 
minum saat kejang (1.9%), dan memanggil orang pintar 
(1.1%). Hal ini serupa dengan hasil penelitian di Irlandia 
yang menyebutkan bahwa sepertiga masyarakat masih 
memasukkan sesuatu ke dalam mulut pasien yang sedang 
mengalami kejang. Richard dkk. (2016) menyebutkan 
bahwa pada saat kejang, ketika gigi terkatup rapat 
(fase tonik), tekanan yang diberikan rahang hingga 16 
ton per inchi2 melalui gigi molarnya (termasuk pada 
pasien anak-anak). Bila seseorang memasukkan jari atau 
benda lain di antara gigi pada saat kejang tonik, hanya 
karena ingin mencegah lidah tergigit, maka kondisi ini 
justru akan berisiko melukai jari penolong, mendorong 
masuk cairan air ludah dalam rongga mulut ke saluran 
pernafasan dan berisiko menyumbat saluran nafas. Yang 
bisa dilakukan penolong untuk mencegah lidah tergigit 
adalah dengan menengadahkan kepala pasien, melakukan 
penekanan kuat pada kedua sisi sendi penghubung 
rahang dan tulang tengkorak (ada di belakang telinga). 
Pertolongan memanggil “orang pintar” saat menemui 
orang sedang kejang juga masih terfikirkan oleh para 
guru (meskipun hanya 1.1%). 

Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa sumber 
informasi tentang epilepsi terbanyak dari informasi 
keluarga, teman dan tetangga (34,6%), diikuti dari 
radio dan televisi (22,8%). Sumber informasi dari 
media cetak (8,4%), penyuluhan (6,8%), leaflet (3%), 
tenaga kesehatan (6,5%) dan media sosial (6,1%) masih 
relatif sedikit. Peran tenaga kesehatan dalam penyuluhan 
kesehatan masih perlu ditingkatkan. Pemanfaatan teknik 
sharing melalui media sosial juga belum banyak 
dilakukan. Perlu dibuat pusat layanan medis khusus 
epilepsi yang menyediakan layanan hotline untuk 
menjawab berbagai pertanyaan di masyarakat terkait 
epilepsi5. Kebiasaan baru di masyarakat Indonesia yang 
gemar mendapat informasi melalui media sosial, perlu 
dimanfaatkan dalam penyebaran informasi tentang 
epilepsi serta bagaimana metode penegakkan diagnosis, 
penanganan dan prognosisnya. Media sosial juga telah 
menjadi fokus penting kampanye kepedulian epilepsi 
yang diselenggarakan oleh Epilepsy Foundation6. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa 81.7% subyek 
setuju bila pasien epilepsi tetap mendapat hak yang 
sama di sekolah, namun sebanyak 33.4% subyek 
menginginkan ada kelas khusus untuk pasien epilepsi 
yang tidak bercampur dengan siswa nonepilepsi. Perlu 
informasi dan penelitian lebih lanjut terkait pernyataan 
ini. Apakah yang dimaksud “pembedaan kelas” atau tata 
ruang kelas yang aman bagi pasien epilepsi. Tentu saja 
pada pasien epilepsi dengan gangguan fisik dan kognisi 
memerlukan perlakuan khusus di sekolah7,8,9. Mayoritas 
subyek setuju bila pasien epilepsi berhak memiliki anak 
(60.8%) dan boleh mengendarai kendaraan bermotor 
(64.7%). Beberapa studi menyebukan bahwa pasien 
epilepsi berisiko saat mengendarai kendaraan bermotor, 
namun studi tersebut juga menyebutkan bahwa risikonya 

kecil bila dibandingkan risiko kecelakaan akibat 
penggunaan alkohol. Sebuah studi menunjukkan bahwa 
angka kecelakaan lalu lintas akibat kejang hanya 0.2% 
bila dibandingkan angka kecelakaan akibat alkohol yang 
bisa mencapai 30%. Studi lain menyebutkan bahwa 
risiko berbagai tipe kecelakaan meningkat dua kali lipat 
pada pasien epilepsi bila dibandingkan populasi umum. 
Hanya 11% kasus kecelakaan yang disebabkan karena 
pasien epilepsi mengalami kejang saat berkendara. Bila 
pasien epilepsi telah bebas bangkitan selama 12 bulan, 
akan mencegah risiko kejadian kecelakaan hingga 80%. 
Tiap negara mengeluarkan aturan yang berbeda-beda. 
Di Amerika, larangan mengendarai bagi pasien epilepsi 
hingga 3 sampai 12 bulan bebas bangkitan. Tergantung 
pada hukum daerahnya. Sedangkan konsensus dari the 
American Academy of Neurology (AAN), American 
Epilepsy Society (AES) dan Epilepsy Foundation 
merekomendasikan ijin mengendarai bila telah tiga 
bulan bebas serangan. Ijin mengendarai akan ditinjau 
kembali pada pasien yang tidak patuh dalam minum 
obat, riwayat ketergantungan alkohol atau obat terlarang, 
penyakit otak struktural, gangguan metabolik yang belum 
terkoreksi, bangkitan masih belum terkontrol, riwayat 
kecelakaan lalu lintas akibat muncul bangkitan saat 
berkendara, dan riwayat mengemudi yang buruk10. 

Pengetahuan guru terkait pertanyaan “Apakah 
pasien epilepsi boleh menikah?” dan “Apakah setuju 
penyakit epilepsi menjadi alasan kuat untuk menceraikan 
pasangan?” sudah baik. Mereka tidak setuju (79.4%) 
bila epilepsi menjadi alasan kuat untuk menceraikan 
pasangan dan setuju (81.4%) bila pasien epilepsi boleh 
menikah. Pengetahuan guru terkait stigma epilepsi 
sebagai penyakit keturunan dan menular juga sudah 
baik. 57% subyek mengatakan bahwa epilepsi bukan 
penyakit keturunan dan 68.8% subyek setuju bila 
epilepsi tidak menular. Salah satu penyebab epilepsi 
adalah faktor genetik yang ada kemungkinan untuk 
bisa diturunkan11,12. 

Studi ini mengamati pengetahuan dan sikap para 
guru tentang epilepsi. Pemilihan subyek penelitian guru 
sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya yang 
menyebutkan bahwa guru memiliki tingkat pendidikan 
yang tinggi dan memiliki sumber informasi yang baik. 
Temuan penting dalam penelitian ini adalah masih 
adanya subyek yang kurang tepat dalam memberikan 
pertolongan pertama saat menemukan pasien kejang, 
yaitu memasukkan sesuatu ke mulut, memberi minum 
dan memanggil orang pintar (20.1%). Peran penyuluhan 
dan tenaga kesehatan masih kecil dalam memberikan 
informasi terkait epilepsi yaitu hanya sebanyak 13.3%. 
Subyek penelitian juga belum tahu bahaya berkendara 
bagi pasien epilepsi, Sebanyak 64.7% setuju bila pasien 
epilepsi mengendarai kendaraan bermotor dan terkait 
stigma lain sudah berkurang. 

Hasil ini menunjukkan bahwa mengapa masih ada 
kesalahan pertolongan pertama pada pasien epilepsi, 
terkait rendahnya penyuluhan tentang pertolongan 
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pertama saat kejang. Perlu penelitian lanjutan terkait 
keinginan guru untuk meletakkan pasien epilepsi di 
kelas khusus walau mendapat hak dan kewajiban yang 
sama. Penelitian lanjutan diharapkan lebih ditekankan 
pada alasan pernyataan tersebut dan jenis kelas khusus 
yang diinginkan. Masih rendahnya angka penyuluhan 
dan informasi dari tenaga kesehatan (13.3%) menjadi 
salah satu penyebab sulitnya menghapus mitos dan 
ketakutan terkait epilepsi. Pengetahuan guru yang baik 
diharapkan dapat membantu menghapus mitos dan 
stigma epilepsi di masyarakat, serta penanganan dini 
kejang yang lebih baik 3.

KESIMPULAN

Peelitian ini menunjukkan masih adanya pemberian 
pertolongan pertama yang kurang tepat saat menemukan 
pasien kejang, yaitu memasukkan sesuatu ke mulut, 
memberi minum dan memanggil orang pintar. Masih 
rendahnya angka penyuluhan dan informasi dari 
tenaga kesehatan menjadi salah satu penyebab sulitnya 
menghapus mitos dan ketakutan terkait epilepsi. 
Pengetahuan guru yang baik diharapkan dapat membantu 
menghapus mitos dan stigma epilepsi di masyarakat, 
serta penanganan dini kejang yang lebih baik.
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LAMPIRAN

Tabel 1. Karakteristik Subyek Penelitian

Karakteristik Guru Jumlah (%)

Jenis kelamin 
• Laki-laki
• Perempuan

39,2
60,1

Status Pernikahan
• Tidak menikah
• Menikah 

31,6
66,9

Suku Bangsa
• Jawa
• Madura
• Tionghoa
• Lainnya

83,7
 7,6
 1,1
 6,8

Agama
• Islam
• Katolik
• Protestan
• Hindu

92,8
 0,8
 4,2
 0,8

Tingkat Pendidikan Terakhir
• Tamat SD
• Tamat SLTP
• Tamat SLTA
• Tamat Perguruan Tinggi
• Lainnya

 0,4
 8
12,5
76,0
 0,8

Tabel 2. Rangkuman Aspek Klinis tentang Epilepsi yang Ditanyakan dalam Kuesioner

Pertanyaan Prosentase (%)

Tahu tentang epilepsi Tidak menjawab  9.1

Tidak tahu 22.1

Ya, tahu 68.8

Melihat orang sedang kejang Tidak menjawab  8.7

Tidak pernah 12.9

Ya, pernah 78.3

Sikap saat melihat orang kejang Mengamati saja 20.2

Menghubungi/membawa ke dokter/tenaga medis 31.9

Memasukkan sendok ke dalam mulut 17.1

Memberi bau-bauan 10.6

Berdoa  1.9

Memanggil orang pintar/ustad/pendeta  1.1

Memberi minum  1.9

Lainnya  4.9

Tidak menjawab 10.3

Mengenal orang dengan epilepsi Tidak pernah kenal 39.2

Diri pribadi  4.6

Keluarga  6.5

Teman 16.0

Karyawan/rekan kerja  1.9

Tetangga 14.4

Lainnya  8.4

Tidak menjawab  9.1
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Pertanyaan Prosentase (%)

Sumber informasi tentang epilepsi Radio, televisi 22.8

Keluarga, teman, tetangga 34.6

Majalah, koran  8.4

Seminar, simposium, penyuluhan  6.8

Leaflet/selebaran, buku  3.0

Tenaga kesehatan  6.5

Media sosial  6.1

Situs internet  0.8

Lainnya  0.8

Tidak menjawab 10.3

Pengalaman berinteraksi dengan epilepsi Tidak pernah 53.6

Jarang 30

Sering  6.5

Tidak menjawab  9.9

Apakah setuju bila pasien epilepsi diletakkan pada kelas 
biasa?

Tidak setuju 55.9

Setuju 33.4

Tidak menjawab 10.6

Apakah setuju pasien epilepsi memiliki hak yang 
sama di sekolah ?

Tidak setuju  9.5

Setuju 81.7

Tidak menjawab  8.7

Apakah setuju pasien epilepsi memiliki anak? Tidak setuju 28.5

Setuju 60.8

Tidak menjawab 10.6

Apakah setuju pasien epilepsi boleh mengemudi 
kendaraan bermotor?

Tidak setuju 25.1

Setuju 64.7

Tidak menjawab 10.3

Apakah setuju penyakit epilepsi menjadi alasan kuat 
untuk menceraikan pasangan?

Tidak setuju 79.4

Setuju  9.9

Tidak menjawab 10.6

Apakah setuju pasien epilepsi berhubungan dengan 
keterbelakangan mental?

Tidak setuju 74.5

Setuju 15.7

Tidak menjawab  9.9

Apakah setuju penyakit epilepsi berbahaya? Tidak setuju 78.4

Setuju 11.8

Tidak menjawab  9.9

Apakah setuju pasien epilepsi boleh menikah? Tidak setuju  8.1

Setuju 81.4

Tidak menjawab 10.6

Apakah setuju penyakit epilepsi merupakan penyakit 
keturunan?

Tidak setuju 57

Setuju 30.4

Tidak menjawab 12.5

Apakah setuju penyakit epilepsi tidak menular? Tidak setuju 19

Setuju 68.8

Tidak menjawab 12.2


