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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di zaman era globalisasi ini banyak sekali masyarakat yang mengalami    

gangguan jiwa dan biasanya pasien  yang telah mengalami gangguan jiwa 

akan mengalami kekambuhan. WHO (2001) menyatakan, paling tidak ada 

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

perkirakan ada 450 juta jiwa mengalami gangguan kesehatan jiwa (Yosep, 

2007).  

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (2007) jumlah pasien dengan 

gangguan jiwa berat adalah 4,6 per seribu penduduk. Sehingga diperkirakan 

jumlah pasien pada kelompok usia 15-64 tahun adalah 650.000-700.000 

orang. Diperkirakan penduduk Indonesia yang menderita gangguan jiwa 

sebesar 2-3%. Beban gangguan jiwa yang bersifat kronik dan 

ketidakmampuan yang diakibatkan dihitung dengan indikator DALY 

(Disability Adjusted Life Year) atau hilangnya waktu produktif dalam 

setahun), dimana pada tahun 1995 adalah 8,1% lebih tinggi dari dampak yang 

diakibatkan penyakit TBC (7,2%), Kanker (5,8%), Penyakit Jantung (4,4%), 

Malaria (2,6%). Angka tersebut pada tahun 2000 menjadi 12,3%, dan 

diproyeksikan menjadi 15% pada tahun 2020 (Kusumawati, 2010). 

Dilihat dari sejarahnya dahulu penanganan pasien gangguan jiwa 

dengan cara pasung, dirantai atau diikat kuat-kuat lalu ditempatkan tersendiri 

ditempat yang jauh atau bahkan dihutan bila gangguan jiwanya berat. Bila 

pasien tersebut tidak berbahaya dibiarkan berkeliaran di jalan mencari makan 
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sendiri dan menjadi tontonan serta gunjingan masyarakat umum (Direja, 

2011). 

Menurut Hawari (2007), hingga sekarang penanganan penderita 

gangguan jiwa belumlah memuaskan, hal ini terutama terjadi di negara yang 

sedang berkembang, disebabkan ketidaktahuan (ignorancy) keluarga maupun 

masyarakat terhadap jenis gangguan jiwa diantaranya adalah masih 

terdapatnya pandangan yang negative (stigma) dan bahwa gangguan jiwa 

bukanlah suatu penyakit yang dapat diobati dan disembuhkan. Kedua hal 

tersebut di atas menyebabkan penderita gangguan jiwa mengalami perlakuan 

yang diskriminatif dan tidak mendapatkan pertolongan yang memadai.  

Eniarti (2012) menyatakan bahwa gangguan jiwa termasuk dalam 

penyakit yang statusnya sama dengan penyakit lain yang bisa diobati dan 

disembuhkan. Pada banyak kasus, pasien gangguan jiwa secara medis 

dinyatakan sembuh dan dikembalikan kepada keluarganya. Namun, dalam 

beberapa bulan mengalami kekambuhan. Kekambuhan kembali mantan 

penderita gangguan jiwa sebagian besar disebabkan oleh kurangnya perhatian 

dari lingkungan dan bahkan keluarga sendiri sehingga berakibat pada 

lambatnya proses penyembuhan 

Menurut Sullinger (1988) dalam Yosep (2009), kekambuhan pasien 

gangguan jiwa disebabkan oleh banyak faktor, Salah satu faktor yang 

menyebabkan kekambuhan pasien  gangguan jiwa adalah keluarga yang tidak 

tahu cara menangani prilaku pasien  dirumah. Menurut Sullinger (1988) dalam 

Nasir (2011), pasien  dengan diagnosis skizofrenis diperkirakan akan kambuh 

50% pada tahun pertama, 70% pada tahun kedua, dan 100% pada tahun 
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kelima setelah pulang dari rumah sakit karena perlakuan yang salah selama 

dirumah atau di masyarakat. Dalam pengetahuan keluarga tentang tanda dan 

gejala kekambuhan sangat penting karena itu setelah pasien  pulang ke rumah 

maka peran perawat di rumah sakit jiwa digantikan oleh keluarga yang ada 

dirumah. Sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh keluarga terhadap pasien  

akan berpengaruh terhadap kekambuhan pasien . Keluarga dengan ekspresi 

emosi yang tinggi seperti bermusuhan, mengkritik, banyak melibatkan diri 

dengan pasien  diperkirakan pasien  akan kambuh atau mengalami 

kekambuhan dalam waktu sembilan bulan. 

Tingkat pengetahuan keluarga terkait konsep sehat sakit akan 

mempengaruhi prilaku keluarga dalam menyelesaikan masalah kesehatan 

keluarga (Mubarak, 2010). Beberapa penyebab kekambuhan pasien gangguan 

jiwa salah satunya adalah keluarga khususnya pada fungsi keluarga yang 

berkaitan dengan kesehatan yaitu fungsi perawatan kesehatan keluarga 

(Wiramihardja, 2007).   

  Keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam proses 

kesembuhan gangguan jiwa. Keluarga merupakan lingkungan terdekat pasien, 

dengan keluarga yang bersikap terapeutik dan mendukung pasien, masa 

kesembuhan pasien dapat dipertahankan selama mungkin. Berdasarkan 

penelitiaan, ditemukan bahwa angka kambuh pada pasien gangguan jiwa tanpa 

terapi keluarga sebesar 25%-50%, sedangkan angka kambuh pada pasien yang 

mendapatkan terapi keluarga adalah sebesar 5%-10% (Keliat, 2009). Dapat 

dilihat dari data bahwa gangguan dan kekambuhan gangguan jiwa merupakan 

masalah yang tidak bisa dianggap ringan dan perlu penanganan dan perawatan 
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yang efektif  dari petugas kesehatan dan juga bagi keluarga. Pengetahuan 

keluarga tentang tanda dan gejala skizofrenia berdampak pada kemampuan  

keluarga untuk memahami munculnya kekambuhan pasien skizofrenia, 

sehingga dengan pengetahuan tersebut keluarga dapat segera mengambil 

tindakan pencegahan terhadap kekambuhan pada pasien skizofrenia.  

Berdasarkan studi pendahuluan di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) 

Surakarta didapatkan data penderita skizofrenia paranoid pada tahun 2008 

terdapat 434 pasien , tahun 2009 ada 395 pasien , sedangkan tahun 2010 

meningkat menjadi 407 pasien . Hasil wawancara dengan petugas poliklinik di 

RSJD Surakarta menyatakan bahwa penyuluhan tentang pencegahan 

kekambuhan pada pasien dengan gangguan jiwa sudah pernah dilakukan. 

Hasil wawancara dengan 5 keluarga pasien skizofrenia paranoid yang kambuh 

setelah ± 2 bulan di rumah, 3 keluarga sudah tahu tentang tanda dan gejala dan 

pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan tentang skizofrenia paranoid.  

Berdasarkan hasil pre survey penelitian dengan teknik wawancara   

terhadap keluarga pasien  yang mengalami kekambuhan gangguan jiwa di 

Instalasi Rawat Jalan RSJD Surakarta tahun 2012  dilakukan pada 16 

responden  ternyata didapatkan 2 (12,5%) responden belum mengenal masalah 

kesehatan keluarga, 4 (25%) responden belum memberikan perawatan yang 

maksimal kepada keluarga yang sakit, 3 (18,75%) responden belum bisa 

mempertahankan suasana rumah yang sehat, 5 (31,25%) responden belum bisa 

membuat keputusan yang tepat, 2 (12,5%) responden belum menggunakan 

fasilitas kesehatan dimasyarakat. 
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Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang hubungan pengetahuan keluarga tentang tanda dan gejala 

skizofrenia paranoid dengan upaya mencegah kekambuhan pasien di Instalasi 

Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tahun  2013.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti merumuskan  

masalah dalam penelitian ini yaitu: “Apakah ada hubungan pengetahuan 

keluarga tentang tanda dan gejala skizofrenia paranoid dengan upaya 

mencegah  kekambuhan pasien di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa 

Daerah (RSJD) Surakarta tahun 2013?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

pengetahuan keluarga tentang tanda dan gejala skizofrenia paranoid 

dengan upaya mencegah kekambuhan pasien di Instalasi Rawat Jalan 

RSJD Surakarta tahun 2013.  

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan keluarga tentang tanda dan 

gejala skizofrenia paranoid di Instalasi Rawat Jalan RSJD Surakarta 

tahun 2013. 

b. Untuk mengetahui tingkat kekambuhan pasien skizofrenia paranoid 

di Instalasi  Rawat Jalan RSJD Surakarta tahun 2013. 
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c. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan keluarga tentang tanda dan 

gejala skizofrenia paranoid dengan upaya mencegah kekambuhan 

pasien di Instalasi Rawat Jalan RSJD Surakarta tahun 2013. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Di Institusi pendidikan memberikan bekal kompetensi bagi mahasiswa 

sehingga mampu menerapkan ilmu yang didapat kepada masyarakat. 

b. Bagi Peneliti Berikutnya 

Sebagai sumber data bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan 

penelitian dengan menggunakan metode dan variabel yang lebih 

komplek.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Keluarga Pasien Skizofrenia 

Bagi keluarga sebagai sarana informasi dan menambah pengetahuan 

keluarga tentang peran sertanya dalam perawatan pasien skizofrenia. 

b. Bagi Instansi Kesehatan 

Institusi Pelayanan Kesehatan RSJD Surakarta sebagai sumber data 

untuk pengambilan kebijakan dalam menetapkan program-program 

kesehatan jiwa baik untuk pembinaan kesehatan dikeluarga maupun 

masyarakat secara lintas sektor.  
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E. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian yang mendukung penelitian ini, antara lain : 

1.   Wulansih (2008) “ Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Sikap 

Keluarga Dengan Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia di RSJD 

Surakarta”.  Penelitian ini adalah penelitian korelasi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat 

pengetahuan dengan kekambuhan pada pasien skizofrenia, sedangkan 

sikap keluarga mempunyai hubungan yang signifikan dengan 

kekambuhan pada pasien skizofrenia. Perbedaan penelitian Wulansih 

dengan penelitian ini yaitu dalam variabel yang diteliti adalah hubungan 

pengetahuan keluarga dengan upaya keluarga mencegah kekambuhan 

pada skizofrenia paranoid. 

2.   Ambari (2010) “Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan 

Keberfungsian Sosial Pada Pasien Skizofrenia Pasca Perawatan Di RSJ 

Menur Surabaya”. Penelitian ini adalah penelitian korelasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara dukungan 

keluarga dengan keberfungsian sosial pada pasien Skizofrenia pasca 

perawatan di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Semakin tinggi 

dukungan keluarga, maka semakin tinggi pula keberfungsian sosial 

pasien. Sebaliknya semakin rendah dukungan keluarga, semakin rendah 

pula keberfungsian sosial pasien Skizofrenia pasca perawatan di Rumah 

Sakit. 
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