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Latar Belakang dan Tujuan 
Epilepsi menjadi penyebab kesusahan (grief) tidak hanya sebagai kondisi klinis, namun 
juga stigma/label sosial yang berdampak pada penurunan kualitas hidup penderita 
epilepsi. Persepsi negatif di kalangan profesi yang terlibat dalam pelayanan kesehatan 
dapat berdampak pada meluasnya stigma sosial dan stigma yang dirasakan oleh penderita 
epilepsi. Beberapa studi menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap tentang epilepsi di 
kalangan tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan. Saat ini pengetahuan dan sikap 
tentang epilepsi di kalangan tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan di Indonesia 
masih belum diketahui. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan perbedaan 
pengetahuan dan sikap tentang epilepsi antara tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan 
di RSUD Dr Soetomo Surabaya. 
 
Metode 
Penelitian ini dilakukan dengan rancangan cross-sectional. Pengambilan subjek 
dilakukan dengan simple random sampling sesuai kriteria inklusi dan eksklusi di RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya. Pada subjek dilakukan penilaian pengetahuan dan sikap tentang 
epilepsi dengan kuesioner Attitudes Toward Persons with Epilepsy (ATPE). Analisis data 
menggunakan uji chi square. 
  
Hasil 
Didapatkan 268 subjek penelitian yang terdiri dari 174 tenaga kesehatan dan 94 tenaga 
non-kesehatan. Didapatkan 201 subjek penelitian dengan pengetahuan yang baik tentang 
epilepsi, yang merupakan tenaga kesehatan, yaitu 136 orang (78,2%), lebih besar 
daripada yang merupakan tenaga non-kesehatan, yaitu 65 orang (69,1%) (P = 0,104). 
Didapatkan 254 subjek penelitian dengan sikap positif tentang epilepsi, yang merupakan 
tenaga kesehatan, yaitu 168 orang (96,6%), lebih besar daripada yang merupakan tenaga 
non-kesehatan, yaitu 86 orang (91,5%) (P = 0,089). 
 
Kesimpulan 
Tidak ada perbedaan pengetahuan dan sikap tentang epilepsi antara tenaga kesehatan dan 
tenaga non-kesehatan di RSUD Dr Soetomo Surabaya. 
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