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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi dan komunikasi 

yang berkembang semakin pesat  mendorong  pola hidup sosial yang semakin 

kompleks, dan terjadinya pergeseran nilai. Perkembangan dan perubahan 

yang demikian cepat menimbulkan berbagai konflik dan rasa khawatir yang 

menuntut kemampuan penyesuaian diri setiap individu. 

Menurut data World  Health Organization (WHO) masalah gangguan 

jiwa di seluruh dunia merupakan masalah yang serius, paling tidak ada satu 

dari empat orang di dunia yang mengalami masalah mental dan saat ini 

diperkirakan ada 450 juta penderita gangguan jiwa didunia.  

 Menurut WHO angka kejadian gangguan jiwa di seluruh dunia 

sepanjang tahun 2011 sebanyak 24 juta orang. Akan tetapi sampai saat ini 

penanganan gangguan jiwa baik di rumah maupun di rumah sakit belum 

memuaskan. Hal ini terutama terjadi di negara-negara berkembang. Beberapa 

hal yang ditengarai menjadi penyebabnya adalah ketidaktahuan keluarga dan  

masyarakat terhadap jenis gangguan jiwa ini, serta ada beberapa stigma 

mengenai gangguan jiwa  (Hawari, 2001).  

Keluarga merupakan sumber pengobatan yang paling berperan bagi 

anggota keluarganya yang sakit. Sikap  yang baik oleh keluarga serta 

dukungan sosial dapat melemahkan dampak stress dan secara langsung 

memperkokoh kesehatan mental individu. Sikap yang baik dari keluarga 
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merupakan strategi koping penting untuk dimiliki individu saat mengalami 

stress. Sikap yang baik dari keluarga juga dapat berfungsi sebagai strategi 

preventif  untuk mengurangi stress dan konsekuensi negatifnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa sikap baik yang bersumber dari keluarga sangat berguna 

untuk mencegah dan  mengurangi stress serta meningkatkan  kesehatan emosi 

pada penderita skizofrenia. Diharapkan dengan penurunan stress dan 

peningkatan kesehatan emosi, pasien gangguan jiwa dapat mengendalikan 

diri. Sikap keluarga bermanfaat untuk perkembangan menuju kepribadian 

yang sehat tanpa gangguan. Apabila sikap semacam ini tidak ada, maka 

keberhasilan penyembuhan sangat berkurang atau bahkan tidak akan 

menemui hasil. 

Menurut WHO, Indonesia menduduki peringkat pertama dari seluruh 

negara di dunia dengan penderita gangguan jiwa terbanyak yaitu 321.870 

orang. Sedangkan angka kejadian gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

(RSJD) Surakarta menjadi kasus terbanyak tercatat 2.118 dari jumlah seluruh 

pasien pada tahun 2009 yaitu terdiri dari skizofrenia paranoid 395, hebrefenik 

18 pasien, katatonik 24 pasien, tak terinci 459 pasien, depresi pasca 

skizofrenia 4 pasien, residual 353 pasien, simplek 3 pasien, lainnya 754 

pasien, YTT (Yang Tak Tergolongkan) 6 pasien. Dari tahun 2009 hingga 

2010 terjadi peningkatan tercatat 2.381 dari jumlah seluruh pasien pada tahun 

2010, terdiri dari skizofrenia hebrefenik 33 pasien, katatonik 10 pasien, tak 

terinci 333 pasien, depresi pasca skizofrenia 1 pasien, residual 158 pasien, 
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simplek 4 pasien, lainnya 1.047 pasien, YTT 29 pasien (Rekam Medik, 

2010). 

Menurut wawancara dari 5 anggota keluarga  yangsedang  mengantar 

atau menjenguk anggota ke luarga , 3  menaytakan orang  yang tidak suka dan 

tidak mau merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. 

Persepsi gangguan jiwa adalah sebuah penyakit yang memalukan, aib serta 

momok yang menakutkan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang 

mengirimkan anggota keluarganya ke rumah sakit jiwa diluar daerahnya, 

karena mereka malu dengan anggapan negatif dari tetangga sekitar tentang 

anggota keluarganya yang mengalami skizofrenia, oleh karena itu penting 

untuk diteliti. 

Berdasarkan fenomena tersebut diatas maka penulis ingin mengetahui 

apakah ada hubungan antara persepsi keluarga tentang gangguan jiwa dengan 

sikap keluarga kepada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah 

“apakah ada hubungan persepsi tentang gangguan jiwa dengan sikap keluarga 

yang mempunyai anggota keluarga gangguan jiwa di RSJD Surakarta?” 

 

C. Tujuan Masalah 

1. Tujuan umum  
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Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara persepsi keluarga dengan sikap keluarga terhadap pasien gangguan 

jiwa di RSJD Surakarta. 

2. Tujuan khusus  

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

a. Gambaran persepsi keluarga tentang gangguan jiwa 

b. Gambaran sikap keluarga terhadap pasien gangguan jiwa 

c. Hubungan persepsi dan sikap keluarga terhadap pasien gangguan jiwa 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Keluarga Penderita Gangguan Jiwa 

Sebagai sarana informasi dan menambah pengetahuan keluarga 

tentang gangguan jiwa serta pentingnya sikap yang baik keluarga dalam 

perawatan klien gangguan jiwa. 

2. Institusi Pelayanan Kesehatan RSJD Surakarta 

Sebagai sumber data untuk pengambilan kebijakan dalam 

menetapkan  program-program  kesehatan jiwa khususnya program yang 

melibatkan  keluarga pasien dalam menunjang keberhasilan rehabilitasi. 

a. Bagi institusi pendidikan  

Sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

b. Bagi peneliti 
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1) Memberikan pengalaman nyata dalam melaksanakan penelitian 

sederhana secara ilmiah dalam  rangka mengembangkan diri dalam 

melaksanakan fungsi perawat sebagai peneliti. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman bagi peneliti sendiri mengenai hubungan persepsi 

tentang gangguan jiwa dengan sikap keluarga yang mempunyai 

anggota keluarga gangguan jiwa. 

 

c. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan 

untuk penelitian selanjutnya dibidang keperawatan jiwa dengan 

metode dan variabel yang lebih komplek. 

 

E. Penelitian Sejenis 

1. Fahanani (2010) dengan judul “Hubungan pengetahuan tentang gangguan 

jiwa dengan dukungan keluarga yang mempunyai anggota keluarga 

skizofrenia di RSJD Surakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

ada hubungan pengetahuan tentang gangguan jiwa dengan dukungan 

keluarga yang mempunyai anggota keluarga skizofrenia di RSJD 

Surakarta. 

2. Wulansih (2008) dengan judul “Hubungan antara tingkat pengetahuan dan 

sikap keluarga dengan kekambuhan pada pasien skizofrenia di RSJD 

Surakarta”.Hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa tidak ada hubungan 
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antara tingkat pengetahuan dan sikap keluarga dengan kekambuhan pada 

pasien skizofrenia di RSJD Surakarta. 
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Crosstabs 
 
 

Persepsi * Sikap Crosstabulation 

   Sikap 

Total    Negatif Positif 

Persepsi Negatif Count 36 14 50 

Expected Count 22.9 27.1 50.0 

% within Persepsi 72.0% 28.0% 100.0% 

% within Sikap 81.8% 26.9% 52.1% 

% of Total 37.5% 14.6% 52.1% 

Positif Count 8 38 46 

Expected Count 21.1 24.9 46.0 

% within Persepsi 17.4% 82.6% 100.0% 

% within Sikap 18.2% 73.1% 47.9% 

% of Total 8.3% 39.6% 47.9% 
Total Count 44 52 96 

Expected Count 44.0 52.0 96.0 
% within Persepsi 45.8% 54.2% 100.0% 
% within Sikap 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 45.8% 54.2% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 28.778a 1 .000   
Continuity Correctionb 26.621 1 .000   
Likelihood Ratio 30.614 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000

Linear-by-Linear Association 28.479 1 .000  
N of Valid Cases 96     
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21.08. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 
 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .480 .000 
N of Valid Cases 96  
 
 




