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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang paling banyak terjadi, 

gejalanya ditandai dengan adanya distorsi realita, disorganisasi 

kepribadian yang parah, serta ketidakmampuan individu berinteraksi 

dengan kehidupan sehari-hari, hampir 1 %  penduduk dunia mengalami 

skizofrenia dalam hidup mereka, ditemukan terbanyak pada usia 15-35, 

dan dari 1000 orang dewasa 7 diantaranya mengalami skizofrenia (Elvira 

& Hadisukanto,2010). Sementara hasil analisis terbaru yang dilakukan 

oleh World Health Organization (WHO,2013) menunjukkan terdapat 

sekitar 450 juta orang menderita gangguan neuropsikiatri, termasuk 

skizofrenia. 

Hasil dari data Riset Kesehatan Dasar atau (Riskesdas) pada tahun 

2013 dan dikombinasikan dengan data rutin dari Pusat Data dan Informasi 

(Pusdatin), penduduk Indonesia secara Nasional mengalami gangguan 

mental berat (Skizofrenia) sebanyak 0,17% atau secara absolute penduduk 

Indonesia yang menderita gangguan jiwa sebanyak 400 ribu jiwa, ada 12 

Provinsi dengan prevalensi gangguan jiwa berat yang melebihi angka 

Nasional. Dari jumlah absolute Provinsi Jawa tengah menempati posisi 

kedua dengan jumlah penduduk yang mengalami gangguan jiwa yaitu 

55.406 jiwa.  
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Berdasarkan data yang diperoleh dari catatan rekam medik Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Surakarta tahun 2012 tercatat penderita skizofrenia 

yang dirawat inap sebesar 2.230 jiwa, sementara tahun 2013 terdapat 2.569 

jiwa, dan pada tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah penderita 

skizofrenia sebesar 2.364 jiwa, sementara data  penderita skizofrenia tak 

terorganisir yang dirawat inap pada tahun 2012 sebesar 78 jiwa, tahun 

2013 tercatat 108 jiwa, dan tahun 2014 yaitu sebesar 133 jiwa, dan untuk 

penderita skizofrenia tak terorganisir yang dirawat jalan tahun 2012 

sebesar 315 jiwa, pada tahun 2013 terdapat 361 jiwa, dan pada tahun 2014 

tercatat 435 jiwa. Dari data tersebut skizofrenia dengan tipe tak 

terorganisir mengalami peningkatan di setiap tahunnya ( Rekam Medik 

RSJD Surakarta). 

 Skizofrenia diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain 

skizofrenia tipe tak terorganisir (disorganized type), tipe paranoid, tipe 

residual, tipe katatonik, dan tipe yang tak terinci (undifferentiated type). 

Menurut Maramis (2009), seseorang yang terdiagnosa skizofrenia 

hebefrenik atau yang biasa disebut tak terorganisir memiliki gejala tingkah 

laku kacau, pembicaraan kacau, afek datar, serta adanya disorganisasi 

tingkah laku. Hal ini tentu saja akan menghancurkan kondisi penderita 

baik fisik juga psikologis.   
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Oleh karena itu, dibutuhkan caregiver untuk merawat, dan 

memenuhi kebutuhan pasien skizofrenia, keluarga sebagai elemen serta 

perawat utama sangat berpengaruh terhadap penyembuhan penderita 

skizofrenia. Menurut Muhlisin (2012) salah satu peran dan tugas kesehatan 

keluarga adalah merawat anggota keluarga yang sakit, keluarga berperan 

penting sebagai pendukung selama masa pemulihan serta rehabilitasi 

pasien, dukungan yang diberikan keluarga akan mencegah kekambuhan 

pada pasien skizofrenia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Fitra (2013) bahwa terdapat pengaruh dukungan keluarga terhadap 

kekambuhan pada penderita skizofrenia. Sementara menurut Nasir & 

Muhith (2011) kekambuhan pada penderita gangguan jiwa terjadi karena 

keluarga yang tidak tahu cara menangani perilaku pasien dirumah. 

Oleh karena itu, penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan guna 

mengetahui secara pasti bagaimanakah pengalaman keluarga selama 

melakukan perawatan pada pasien skizofrenia, sehingga pemberian 

intervensi selama perawatan dirumah dapat ditentukan secara tepat, 

keluarga dapat secara mandiri melakukan perawatan dirumah pada 

anggota keluarga yang sakit, serta peran dan fungsi keluarga dalam 

merawat penderita dapat lebih optimal.  

 

 

 

 



4 
 

 
 

B. Rumusan Masalah 

Gangguan jiwa merupakan masalah kesehatan yang penting untuk 

diatasi. Angka gangguan jiwa sendiri dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan, terutama gangguan mental berat atau skizofrenia. Salah satu 

skizofrenia yang umum terjadi adalah skizofrenia dengan jenis tak 

terorganisir (disorganized type), salah satu faktor terjadinya kekambuhan 

skizofrenia adalah kurangnya dukungan dan peran keluarga selama 

merawat penderita, serta ketidaktahuan keluarga menangani  perawatan 

pasien dirumah, dengan dilakukannya penelitian mengenai pengalaman 

keluarga selama merawat penderita skizofrenia maka diharapkan perawat 

dapat memberikan intervensi secara tepat mengenai cara perawatan pada 

penderita skizofrenia dirumah pada keluarga, sehingga  peran dan fungsi 

keluarga sebagai perawat utama dapat berjalan lebih optimal.  

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah “Bagaimanakah Gambaran Pengalaman Keluarga Dalam 

Merawat Pasien Skizofrenia Tak Terorganisir Di Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Surakarta? ” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam 

gambaran pengalaman keluarga selama merawat pasien dengan 

skizofrenia tipe tak terorganisir. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mengidentifikasi gambaran karakteristik keluarga yang merawat 

pasien skizofrenia tipe tak terorganisir. 

b. Mengidentifikasi kemampuan keluarga dibidang kesehatan dalam 

memberikan perawatan pada anggota keluarga yang sakit. 

c. Mengidentifikasi respon yang dialami keluarga selama merawat 

pasien skizofrenia tak terorganisir. 

d. Mengidentifikasi mekanisme koping yang digunakan keluarga 

selama merawat. 

e. Mengidentifikasi harapan keluarga dalam merawat pasien 

skizofrenia tak terorganisir. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penelitian Keperawatan 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai data 

tambahan sehingga dapat memperkaya body of knowledge bagi 

penelitian berikutnya yang terkait dengan gambaran dari 

pengalaman keluarga selama merawat pasien skizofrenia tipe tak 

terorganisir. 

2. Bagi Pelayanan Kesehatan 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi 

tambahan bagi perawat di rumah sakit jiwa sebagai dasar asuhan 

keperawatan sehingga akan didapatkan intervensi yang tepat dalam 

penanganannya.  

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

dan referensi serta rujukan pada mata kuliah keperawatan jiwa. 

4. Bagi Peneliti 

Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan referensi, tambahan informasi, bahan klarifikasi bagi 

mahasiswa lain yang mengambil penelitian yang serupa. 
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E. Keaslian Penelitian 

1. Gitasari & Savira (2015) dengan judul “ Pengalaman Family 

Caregiver Orang Dengan Skizofrenia” maka didapatkan tiga tema 

besar dalam penelitian tersebut, yaitu masalah yang dihadapi selama 

merawat ODS pada caregiver, beban finansial, serta kerugian akibat 

merawat ODS. Penelitian Gitasari & Savira menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode fenomenologi dengan teknik analisa data 

menggunakan Analisis Fenomenologis Interpretatif (AFI), 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

mendalam dengan jenis wawancara semi terstruktur. Perbedaan dengan 

penelitian penulis terletak pada variabel yang diteliti, waktu penelitian, 

serta tempat penelitian, sementara persamaan penelitian dengan 

penulis terletak pada metode penelitian yaitu metode kualitatif serta 

teknik analisa data yang digunakan yaitu Analisis Fenomenologis 

Interpretatif (AFI). 

2. Fitra (2013) dengan judul “Hubungan Antara Faktor Kepatuhan 

Mengkonsumsi Obat, Dukungan Keluarga, dan Lingkungan 

Masyarakat Dengan Tingkat Kekambuhan Pasien Skizofrenia di RSJD 

Surakarta” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh 

dukungan keluarga terhadap kekambuhan pasien skizofrenia, dan 

faktor dari dukungan keluarga merupakan yang paling dominan 

berpengaruh pada penderita skizofrenia di RSJD Surakarta.  
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Fitra menggunakan desain penelitian deskriptif korelatif dengan 

pendekatan cross sectional, sample penelitian berjumlah 96 responden, 

pengambilan data memakai kuesioner dan data rekap medis. Perbedaan 

dengan penelitian penulis terletak dari variabel yang diteliti dan waktu 

penelitian. Persamaan penelitian ini adalah pengambilan tempat 

penelitian yaitu RSJD Surakarta. 


