
1 

 

 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah 

Gangguan jiwa merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat 

di Indonesia. Gangguan jiwa dapat menyerang semua usia. Sifat 

penyakitnya biasanya akut dan bisa kronis atau menahun. Di masyarakat ada 

anggapan bahwa gangguan jiwa merupakan penyakit yang sulit 

disembuhkan, memalukan dan aib bagi keluarganya. Pandangan lain yang 

beredar di masyarakat bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh guna-guna 

orang lain.  Ada kepercayaan di masyarakat bahwa gangguan jiwa timbul 

karena musuhnya roh nenek moyang masuk kedalam tubuh seseorang 

kemudian menguasainya (Hawari, 2003). 

World Health Organitation (WHO), mengatakan bahwa 10% dari 

penduduk di dunia ini mengalami gangguan jiwa, hal ini sesuai laporan dari 

hasil studi bank dunia dan hasil survey Badan Pusat Statistik yang 

menyatakan bahwa penyakit yang diakibatkan karena adanya masalah 

kesehatan jiwa mencapai 8,1 merupakan angka tertinggi dibandingkan 

prosentase penyakit lain. (Maramis, 2009) 

Di Indonesia jumlah penderita gangguan jiwa cukup tinggi yaitu 

sekitar 6 juta orang, jumlah tersebut merupakan 2,5% dari jumlah penduduk 

Indonesia.  Penderita gangguan jiwa di Indonesia tidak semuanya dirawat di 

rumah sakit karena terbatasnya kapasitas rumah sakit jiwa di Indonesia. 
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Masih banyak penderita gangguan jiwa yang berada di lingkungan 

masyarakat tempat tinggalnya, oleh karena itu dukungan masyarakat sangat 

diperlukan dalam proses penyembuhan para penderita gangguan jiwa. 

(Kemenkes RI, 2010) 

Kabupaten Sukoharjo memiliki angka penderita gangguan jiwa 

cukup tinggi sesuai data yang di peroleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sukoharjo. Kecamatan Nguter merupakan salah satu kecamatan yang 

memiliki penderita gangguan jiwa yang paling tingggi. Hal ini dibuktikan 

dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, yang menyatakan bahwa 

jumlah penderita gangguan jiwa di kecamatan Nguter  sebanyak 53 kasus 

(DKK, 2009). Kasus gangguan jiwa di kecamatan Nguter meningkat dari 53 

kasus menjadi 153 kasus pada September 2011 ( DKK 2011) 

Sesuai dari data yang didapat dari Puskesmas Nguter, Desa Nguter 

memiliki angka penderita gangguan jiwa yang cukup tinggi yaitu 22 

penderita. Tingginya angka penderita gangguan jiwa di Desa Nguter ini bisa 

saja disebabkan karena berbagai hal yang menimpa penderita, tetapi 

masalahnya para penderita gangguan jiwa ini belum mendapatkan tempat 

dilingkungan mereka, sehingga mereka merasa dikucilkan oleh masyarakat 

disekitar tempat tinggal penderita. Hal ini menyebabkan penderita gangguan 

jiwa tidak mampu bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat sekitar.  

Hal ini didukung dari hasil survey dan wawancara dari 10 orang 

warga Desa Nguter 7 diantaranya masih memliki pengetahuan  dan sikap 

yang kurang,  mereka mengatakan bahwa penderita gangguan jiwa itu 
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berbahaya bisa melukai bila di dekatnya, bisa menular, dan adanya mahluk 

gaib yang menyebabkan seseorang itu terkena gangguan jiwa sehingga 

penderita itu tidak dapat disembuhkan dan harus di isolasi karena dapat 

membahayakan warga sekitar bila mengamuk, hal itu dilakukan karena 

warga tidak mengetahui cara memperlakukan penderita gangguan jiwa 

dengan benar. Sehingga penulis ingin meneliti tentang pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap perubahan tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat 

pada penderita gangguan jiwa di Desa Nguter, Kabupaten Sukoharjo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas dapat diambil rumusan sebagai 

berikut: Adakah pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan tingkat 

pengetahuan dan sikap masyarakat pada penderita gangguan jiwa di Desa 

Nguter Kabupaten Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan 

tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat pada gangguan jiwa di Desa 

Nguter, Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Desa Nguter 

tentang penyakit gangguan jiwa sebelum diberikan pendidikan 

kesehatan 
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b. Untuk mengetahui sikap masyarakat Desa Nguter kepada penderita 

gangguan jiwa sebelum diberikan pendidikan kesehatan 

c. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang 

gangguan jiwa setelah diberikan pendidikan kesehatan 

d.  Untuk mengetahui sikap masyarakat pada gangguan jiwa setelah 

diberikan pendidikan kesehatan 

e. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

perubahan tingkat pengetahuan  masyarakat pada gangguan jiwa 

f. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

perubahan sikap  masyarakat pada gangguan jiwa 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penderita  

Memberikan dukungan secara tidak langsung pada penderita gangguan 

jiwa dalam proses penyembuhan  

2. Bagi masyarakat  

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana bersikap 

kepada penderita gangguan jiwa 

3. Bagi Instansi Pendidikan 

Dapat digunakan sebagai bahan dalam penyuluhan kesehatan bagi pasien, 

keluarga, masyarakat yang menderita gangguan jiwa. 
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E. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan yang memiliki 

kemiripan dengan penelitian ini: 

1. Hapsari (2011). Persepsi Keluarga Tentang Gangguan Jiwa yang 

Dialami oleh Anggota Keluarga yang Menderita Gangguan Jiwa di 

RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Tehnik 

pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian 

menunjukan kurangnya pengetahuan keluarga tentang gangguan jiwa 

dan persepsi yang buruk pada penderita gangguan jiwa sehingga 

keluarga tidak mampu merawat penderita dengan benar. 

2. Abidin (2007). Hubungan dukungan keluarga dengan kekambuhan pada 

gangguan skizofrenia hebefrenik pasca RSJ di Malang.  Metode yang 

digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga 

dengan kekambuhan pada gangguan skizofrenia hebefrenik pasca RSJ.  

  




