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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah 

Keperawatan merupakan pengabdian atau pekerjaan sosial yang dilakukan 

untuk kesejahteraan dan kesembuhan orang lain. Maka haruslah tergerak motif-

motif dimana perawat harus tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, 

tanggung jawab pada perawatan, mementingkan kesejahteraan orang yang 

dirawatnya dan harus dibimbing oleh keseluruhan tanggung jawab keperawatan. 

terlebih lagi perawat yang bekerja merawat pasien gangguan jiwa harus 

menghadapi orang-orang dengan ganguan psikologis dan membantu psikiater 

dalam proses penyembuhan. Peran perawat disini sangatlah besar, karena sembuh 

dan tidaknya pasien juga didukung oleh ketelatenan perawat dalam memberikan 

perhatian dalam setiap step terapi penyembuhannya. Perawat harus 

memperhatikan dan mengontrol kesehatan dari setiap pasien yang dirawatnya 

secara mendetail, baik dari sisi medis maupun terapi mental, karena 

perkembangan yang terjadi pada setiap pasien harus dilaporkan pada psikiater 

sehingga dapat dengan cepat diperoleh kesembuhan. 

Dalam Wasana(2008) juga dikatakan, seorang perawat yang berdedikasi 

tinggi yakni seorang perawat yang mempunyai tujuan pengabdian diri demi 

kesejahteraan orang lain dan perlu memperhatikan hubungan–hubungan dalam 

perawatan yaitu hubungan timbal balik antar individu, hubungan dengan pasien, 

perawatan individu secara keseluruhan dan hubungan dengan keluarga pasien. 
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Dilain sisi dalam Wasana(2008), Johnson mengatakan perawat juga harus bisa 

mengerti kondisi dan emosi orang yang dirawatnya biasanya melukiskan diri 

sendiri menjadi orang yang lebih toleran, mampu mengendalikan diri, ramah, 

mempunyai pengaruh serta bersifat humanistik.  

Faktanya ada beberapa kasus yang mengabarkan bahwa orang dengan 

gangguan jiwa sering diperlakukan tidak manusiawi seperti kasus yang terjadi di 

kabupaten Jombang dikutip dari artikel Ibad(2013) seseorang dengan gangguan 

jiwa mengamuk dan melempar-lempar batu pada siapa saja yang mendekatinya, 

hingga akhirnya ia ditangkap dan diikat oleh warga sekitar. Tidak hanya mengikat 

saja penduduk sekitar juga memukuli. Setelah dipukuli penduduk sekitar 

mengembalikanya pada keluarga dan meminta pihak keluarga untuk 

mengurungnya. 

Kasus lain terjadi di Surakarta seorang anak yang menderita autisme 

berusia ± 14 tahun berjenis kelamin laki–laki, ia sering mendapatkan perlakuan 

tidak layak dari keluarganya. Anak tersebut selalu di marahi dan dipukul oleh 

kakeknya karena ia tidak mau mandi. Kakeknya juga sering mengucapkan kata-

kata “bodoh” ketika anak tersebut melakukan hal–hal yang dianggap mengganggu 

seperti membawa benda–benda dari sampah kedalam rumahnya. Dalam pergaulan 

dengan usia sebaya anak tersebut juga dikucilkan dan selalu menjadi target 

bullying oleh teman–temanya ia dianggap merugikan dan mengganggu. Dan 

berdasarkan data yang diperoleh dari jurnal penelitian Lestari(2014) terdapat 

20.000 hingga 30.000 penderita gangguan jiwa di Indonesia yang mendapatkan 

perlakuan tidak mausiawi dengan cara dipasung. Data Riskesdas 2013 dalam 
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jurnal penelitian (Lestari, 2014) juga disebutkan terdapat 14,3 persen anggota 

rumah tangga di indonesia yang pernah dipasung dan terdapat 1665 rumah tangga 

yang memiliki keluarga dengan gangguan jiwa berat.  Pemasungan yang 

dilakukan tidak terbatas pada pemasungan secara tradisional dengan kayu atau 

rantai, tetapi juga tindakan pengekangan yang membatasi gerak, pengisolasian, 

termasuk mengurung dan penelantaran, yang menyertai salah satu metode 

pemasungan (Kementrian Kesehatan RI, 2013). 

Dari fakta kasus-kasus diatas menunjukkan betapa pentingnya memahami 

kondisi-kondisi pasien dirumah sakit jiwa. Bagaimana perawat dapat 

memerlakukan orang-orang yang menderita gangguan jiwa secara manusiawi. 

Perawat harus bisa mengatasi pasien yang mengamuk dengan pendekatan 

humanistik, bukan memukuli, mengikat dan memasung. Perawat harus lebih 

memahami kondisi emosional pasienya dan memperlakukan pasien dengan penuh 

kesabaran. 

Dalam memberikan pelayanan perawat hendaklah menggunakan keahlian–

keahlian tersebut. Hal tersebut dapat dicapai apabila perawat memperlihatkan 

sikap carring kepada pasien dengan memperlihatkan kata–kata yang lemah 

lembut, sentuhan, memberikan harapan, selalu berada disamping pasien dan 

berkemampuan untuk memberikan rasa aman yang disebut dengan empati. 

Chaplin dalam Wasana(2008), mengemukakan bahwa empati adalah 

pemahaman pikiran–pikiran dan perasaan–perasaan orang lain dengan cara 

menempatkan diri kedalam kerangka pedoman psikologis orang tersebut tanpa 
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sungguh–sungguh mengalami apa yang dirasakan oleh orang yang bersangkutan. 

Empati juga diartikan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu 

memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan 

menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang (Nurhidayah, 2006).  

Empati dibutuhkan agar perawat dapat memahami apa keinginan melalui 

perspektif pasien dan menjalin hubungan yang baik pada pasien sehingga dapat 

terjalin kerjasama diantara perawat dan pasien dalam proses penyembuhan, 

pemberian obat maupun terapi pada pasien. Karena Pasien dengan gangguan jiwa 

juga membutuhkan peran serta dukungan dari orang–orang disekitarnya bukan 

dengan mengucilkan, mengasingkan dan memasung. Karena mengucilkan, 

mengasingkan bahkan memasung tidak akan mengatasi masalah dari penderita 

gangguan jiwa bahkan menambah parah penyakitnya (Primadila, 2011).  

Oleh karena itu perawat harus memahami kondisi emosi, pikiran dan 

berbagai perspektif orang yang dirawatnya dan merasakan apa yang diraskan oleh 

pasien yang dirawatnya. Dari keahlian-keahlian yang harus dimiliki tersebut, 

menjadi hal yang menarik bagaimana perawat mengimplementasikan keahlian 

tersebut pada pasien yang notabene mengalami gangguan kejiwaan. Berikut 

beberapa poin pernyataan perawat di Griya PMI Mojosongo tentang manfaat dan 

pentingnya empati harus dilakukan dalam melakukan tugasnya sebagai perawat 

pasien gangguan jiwa: 
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Tabel 1. Wawancara Awal 

Subjek Poin Pernyataan Tentang Pentingnya Empati 

 -  YY 

 - Perempuan 

 - 29 Tahun 

 - D3 Keperawatan  

 YY mengatakan bahwa empati dibutuhkan 

dalam keperawatan agar perawat dapat 

merasakan apa yang dirasakan pasien, 

sehingga lebih mudah dalam terapi mental 

ataupun pemberian obat pada pasien yang 

sedang sakit. 

 Empati menjadi cara agar  YY dapat dihargai 

oleh pasien, sehingga pasien yang dirawat mau 

melakukan apa yang diperintahkan. 

 YY berempati dengan sikap ramah kepada 

setiap pasien. Ia tidak pernah berbicara dengan 

nada kasar. Dari kebiasaan sikap ramahnya itu 

banyak pasien yang meminta dirawat dan 

diobati oleh YY. 

 YY mengatakkan tidak pernah ada pasien yang 

menolak ketika YY memberi obat ataupun 

suntikan. 

 - SPT 

 - Perempuan  

 - 29 Tahun 

 - D3 Keperawatan 

 SPT mengatakan empati dibutuhkan dalam 

pekerjaan perawat karena perawat adalah 

pengabdian untuk kesembuhan orang lain. 

Maka sikap peduli kepada pasien dan 

pelayanan yang baik harus dilakukan oleh 

setiap perawat. 

 SPT juga mengatakan bahwa empati melandasi 

SPT bekerja sebagai perawat pasien gangguan 

jiwa. Karena SPT beranggapan bahwa orang – 

orang dengan gangguan jiwa juga butuh kasih 

sayang dan diperlakukan sama seperti manusia 

yang lain. 

 SPT mengatakan juga bahwa dengan berempati 

pasien lebih mudah untuk dikontrol karena 

mungkin mereka merasa nyaman. 

 - ED 

 - Laki – laki 

 Sikap empati ditunjukkan oleh ED dengan 

ketelatenannya mengajak pasien berbincang – 

bincang. ED beranggapan bahwa dengan 

sering mengajak pasien bicara dapat 



6 

 

 -47 Tahun 

 - D3 Keperawatan 

memulihkan kondisi mentalnya. 

 ED menunjukkan sikap empati dengan mau 

meluangkan waktunya mengajak bicara semua 

pasien yang ditampung. Ia bahkan tau 

karakteristik setiap pasien disana karena 

rutinitasnya itu. 

 ED mengatakan bahwa dengan sikap empati 

pekerjaan sebagai perawat pasien gangguan 

jiwa dirasa lebih mudah, karena pasien menjadi 

lebih menurut dan menghargai, meskipun ada 

saat dimana pasien kambuh dan tidak bisa 

dikontrol, namun hal tersebut jarang terjadi. 

 

Dari hasil wawancara awal pada ketiga subjek diatas diperoleh beberapa 

poin penting bahwa empati adalah penting dalam melakukan tugas-tugas 

keperawatan. Setidaknya ada 3 manfaat penting, pertama perawat dapat lebih 

mudah memberikan obat karena tidak ada pasien yang menolak, kedua yaitu 

pasien merasa nyaman pada perawat sehingga mengurangi terjadinya agresivitas, 

yang ketiga adalah mempercepat proses penyembuhan karena semua tugas 

keperawatan dapat dilakukan dengan baik. Empati sangat dianjurkan dilakukan, 

karena pasien dengan gangguan jiwa juga membutuhkan peran serta dukungan 

dari orang–orang disekitarnya bukan dengan mengucilkan, mengasingkan dan 

memasung. Karena mengucilkan, mengasingkan bahkan memasung tidak akan 

mengatasi masalah dari penderita gangguan jiwa bahkan menambah parah 

penyakitnya (Primadila, 2011).  
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana empati yang dilakukan  perawat pada pasien gangguan jiwa? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kontribusi empati 

terhadap tugas keperawatan gangguan jiwa dan bagaimana bentuk-bentuk empati 

yang dilakukan perawat kepada pasien gangguan jiwa. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah 

yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi perkembangan disiplin 

ilmu psikologi, kaitannya dengan sikap empati pada pasien gangguan jiwa.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat 

dipergunakan sebagai acuan bagi perawat dalam menghadapi pasien gangguan 

jiwa.  

 




