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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perubahan kondisi masyarakat sangat cepat seiring pesatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang cepat ini 

selain membawa manfaat yang besar bagi perkembangan peradaban di dunia 

juga menimbulkan dampak negatif terutama dalam lingkungan sosial. 

Kemajuan teknologi menimbulkan perubahan norma dan etika sosial sehingga 

menimbulkan penyakit–penyakit sosial dan gangguan kejiwaan di masyarakat.  

Gangguan jiwa menjadi masalah serius di seluruh dunia. Menurut data 

WHO tahun 2001, di dunia terdapat paling tidak satu dari empat orang di 

dunia atau sekitar 450 juta orang terganggu kesehatan jiwanya  (Walujani, 

2007). Di Indonesia, berdasarkan Survei Kesehatan Mental Rumah Tangga 

tahun 1995, pada setiap 1.000 anggota rumah tangga terdapat 185 orang atau 

sekitar 18,5% mengalami gangguan terikat masalah kejiwaan (yulizar, 2007).  

Salah satu masalah kejiwaan tersebut adalah skizofrenia. Prevalensi 

skizofrenia secara umum di dunia antara 0,2%–2% populasi (Walujani, 2007). 

Skizofrenia ditemukan 7 per 1.000 orang dewasa dan terbanyak usia 15-35 

tahun (Hidayat, 2005). Jumlah penduduk Indonesia yang mengidap 

skizofrenia juga menunjukan angka yang tidak kecil yaitu sekitar 2 juta orang. 

(kompas, 2000).  
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Skizofrenia merupakan sindrom dengan variasi penyebab dan 

perjalanan penyakit yang luas, serta sejumlah akibat yang tergantung pada 

pertimbangan pengaruh genetik, fisik dan sosial budaya. Pada umumnya 

ditandai oleh penyimpangan yang fundamental dan karakteristik dari pikiran 

dan persepsi, serta oleh afek yang tidak wajar (inappropriate) atau tumpul 

(blunted). Kesadaran yang jernih dan kemampuan intelektual biasanya tetap 

terpelihara, walaupun kemunduran kognitif tertentu dapat berkembang 

kemudian (PPDGJ III, 2002). 

Skizofrenia memiliki gejala primer antara lain gangguan proses pikiran 

(bentuk, langkah dan isi pikir), gangguan afek dan emosi, gangguan kemauan, 

gangguan psikomotor dan gejala sekunder berupa waham dan halusinasi 

(Maramis, 2004). Secara umum gangguan tersebut dapat mengakibatkan 

kekacauan yang dapat berupa pembicaraan dan perilaku kacau, afek datar, 

aktivitas motorik berlebihan, gerak–gerak tidak terkendali, terdapat juga 

kemarahan, menjaga jarak dan kecemasan. (Setiadi, 2006).  

Kecemasan yang timbul memiliki rentang respon yang 

menggambarkan kualitas atau tingkat dari kecemasan yang dialami. Rentang 

respon kecemasan dapat digambarkan mulai dari respon individu untuk 

melakukan antisipasi kecemasan, ringan, sedang, berat, panik dengan rentang 

respon adaptif  pada antisipasi kecemasan, cemas ringan dan sedang. Rentang 

respon maladaptif terdapat pada cemas berat dan panik.  

Tingkatan kecemasan memiliki karakteristik yang berbeda–beda. Pada 

kecemasan tingkat ringan terjadi peningkatan kewaspadaan, penajaman indera, 
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dan perluasan lapang pandang. Pada kecemasan tingkat sedang, kognitif sudah 

terfokus pada stresor, terjadi penyempitan lapang per sepsi tapi masih mampu 

untuk melaksanakan sesuatu dan mengambil keputusan dengan bantuan orang 

lain. Pada kecemasan tingkat berat, perhatian benar–benar terfokus bahkan 

pada hal–hal yang lebih spesifik dengan lapang persepsi sangat sempit 

sehingga tidak mampu berpikir untuk hal yang lain. Begitu pula pada 

kecemasan tingkat sangat berat, individu kehilangan kontrol, kendali, 

rasionalitas dan penyimpangan persepsi individu,  tidak mampu melakukan 

kegiatan apapun, walaupun dengan banyak arahan dari orang lain. Individu 

hanya terfokus pada hal yang dicemaskan dan mengabaikan selain itu 

termasuk untuk memenuhi kebutuhan sehari– hari seperti makan, mandi dan 

sebagainya. (Stuart dan Laraia, 2002). Apabila kecemasan tersebut tidak 

segera diatasi, maka klien skizofrenia akan mengalami kemunduran fungsi 

kehidupannya termasuk juga proses penyembuhan akan terhambat.  

Kemandirian pelaksanaan aktivitas harian seseorang akan sangat 

mempengaruhi kualitas fungsi sosialnya sehingga kemandirian ini harus selalu 

dijaga dan dipertahankan seoptimal mungkin. Adanya kecemasan yang 

disadari ataupun tidak akan sangat berpengaruh pada kemandirian pelaksanaan 

aktivitas klien. Peneliti sangat tertarik untuk meneliti hubungan antara 

kecemasan dengan kemandirian aktivitas harian pada klien skizofenia karena 

tingkat kecemasan yang ada pada klien disadari atau tidak akan menimbulkan 

kemalasan termasuk dalam menjalankan fungsi kehidupan sehari– hari. 

Pelaksanaan aktivitas harian pada klien merupakan gambaran kenormalan 
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fungsi–fungsi klien yang sangat berpengaruh terhadap proses pemulihan 

penyakitnya.  

 

B. Perumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah tersebut yang memerlukan jawaban atau 

pemecahan dapat dirumuskan  sebagai berikut : Adakah hubungan tingkat 

kecemasan dengan kemandirian pelaksanaan aktivitas harian klien skizofrenia 

di RSJ Surakarta ? 

 

C. Tujuan penelitian  

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui hubungan kecemasan dengan pelaksanaan aktivitas 

harian pada klien skizofrenia.  

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui tingkat kecemasan klien skizofrenia. 

b. Untuk mengetahui kemandirian pelaksanaan aktivitas harian klien 

skizofrenia.  

c. Untuk mengetahui hubungan tingkat kecemasan dengan kemandirian 

pelaksanaan aktivitas harian klien skizofrenia.  
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah agar dapat 

dipakai sebagai acuan teoritik pendidikan kesehatan jiwa maupun masukan 

dalam proses pembelajaran klien skizofrenia yang berada di Rumah Sakit 

Jiwa.  

2. Manfaat praktis  

a. Bagi Tenaga Keperawatan 

Sebagai pedoman dalam melakukan perawatan kesehatan jiwa pada 

klien skizofrenia di rumah sakit jiwa dalam meningkatkan koping 

terhadap faktor–faktor penyebab kecemasan.  

b. Bagi Masyarakat  

Dapat menambah pengetahuan tentang efek buruk yang ditimbulkan 

oleh rasa cemas yang ada pada diri seseorang.  

 

E. Keaslian penelitian  

 Penelitian tentang hubungan antara tingkat kecemasan dengan 

kemandirian pelaksanaan aktivitas harian pada klien skizofrenia di Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Surakarta, sejauh pengetahuan penulis belum pernah 

dilakukan penelitian sebelumnya, tetapi ada beberapa penelitian yang 

mendukung penelitian ini yaitu:  

1.  Saefulloh (2002), pengaruh pemberian terapi aktivitas kelompok terhadap 

kecemasan dan keterampilan sosial pada pasien gangguan jiwa fase 
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pemeliharaan di RSJD Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Jenis 

penelitian eksperimen dengan rancangan pretest–postest with group 

control. Penelitian ini menunjukan hasil yang bermakna pada pemberian 

terapi aktivitas kelompok dan menurunkan tingkat kecemasan.  

2.  Sudiani (2004), efektivitas pemberian terapi kerja terhadap perubahan 

kualitas hidup pada pasien skizofrenia di Rumah Sakit Grhasia Propinsi 

Daerah Istimewa Jogjakarta. Jenis penelitian kuantitatif dengan quasi 

eksperimen rancangan one group pre test–post test tanpa kelompok 

kontrol. Penelitian ini menunjukan hasil ada perbedaan yang signifikan 

antara sebelum dan sesudah pemberian terapi kerja. 

3.  Witojo (2006), Pengaruh komunikasi terapeutik terhadap perubahan 

perilaku kekerasan pada pasien skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pre eksperimental 

dengan rancangan penelitian pre test–post test control group . Pada 

penelitian ini menunjukan hasil terdapat penurunan perilaku kekerasan 

pada pasien skizofrenia pada kelompok perlakuan dibanding dengan 

kelompok kontrol secara signifikan. 

 Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tiga 

penelitian tersebut adalah pada judul dan metode penelitian. Peneliti memilih 

judul “Hubungan Antara Tingkat Kecemasan Dengan Kemandirian 

Pelaksanaan Aktivitas Harian Pada Klien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Surakarta” dengan metode penelitian berupa penelitian non 

eksperimental dengan rancangan cross sectional. 




