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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Gangguan jiwa merupakan berubahnya karakteristik seseorang dari 

kerusakan fungsi perilaku atau psikologis yang secara umum diukur dari 

beberapa konsep norma dihubungkan dengan penyakit, menimbulkan respon 

yang terbatas antara individu dengan lingkungannya (WHO, 2007). 

Berdasarkan data dari World Health Organisasi (WHO, 2015), sekitar 

450 juta orang didunia menderita gangguan jiwa. WHO menyatakan satu dari 

empat orang didunia menderita masalah mental dan menyebutkan bahwa 

gangguan jiwa merupakan masalah yang serius. Menurut National institute of 

mental health gangguan jiwa mencapai jumlah 13 % dari keseluruhan 

penyakit  dan akan meningkat mencapai 25% pada tahun 2030. Maka akan 

menyebabkan peningkatan prevalensi gangguan jiwa di berbagai negara.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Kesehatan (2007) di 

Indonesia penderita gangguan jiwa berat yang berumur lebih dari 15 tahun  

mencapai 0,46%, maka berdasarkan data tersebut penduduk Indonesia 

mengalami gangguan mental emosional. Salah satu wilayah di Indoneseia 

gangguan jiwa terbanyak adalah di Jawa Tengah yaitu mencapai 6,0%. 

Sedangkan proporsi rumah tangga  yang pernah memasung anggota rumah 

tangga gangguan jiwa berat  sebanyak 14,3% dan dengan jumlah terbanyak 

pada penduduk yang tinggal di pedesaan dengan jumlah sebanyak (18,2). 
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Berdasarkan studi pendahuluan, di wilayah Sukoharjo dari tahun 2011-

2013 terdapat kurang lebih 2778 kasus penderita gangguan jiwa yang tersebar 

di berbagai kecamatan di wilayah Sukoharjo. Sedangkan pasien yang 

mengalami pasung mulai dari tahun 2011-2013 sebanyak 43 pasien. Salah 

satu wilayah dengan pasien gangguan jiwa terbanyak adalah desa Mancasan. 

Mancasan merupakan wilayah kecil dari wilayah Kecamatan Baki 

Kabupaten Sukoharjo. Masyarakat di desa Mancasan memiliki status 

ekonomi menengah ke bawah dengan status pekerjaan sebagai petani dan 

pedagang.  Dengan daerah yang terpencil dan tidak banyaknya pemukiman 

membuat lokasi rumah satu dengan yang lain berjauhan. Kurangnya 

kesejahteraan ekonomi di wilayah tersebut membuat desa Mancasan memiliki 

pasien gangguan jiwa terbanyak di Kecamatan Baki. Menurut data dari dinkes 

Sukoharjo, data terakhir pada bulan Maret 2015 penderita gangguan jiwa 

sebanyak 17 orang dan salah satunya diketahui mengalami pemasangan 

pasung oleh keluarganya (Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, 2013). 

Berdasarkan UU No 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa menerangkan 

bahwa pemerintah memberikan pelindungan dan menjamin pelayanan 

Kesehatan Jiwa bagi orang dengan masalah kejiwaan  dan orang dengan 

gangguan jiwa berdasarkan hak asasi manusia. 

Penanggulangan pasung adalah upaya yang terdiri dari aspek 

pencegahan, peningkatan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa, 

deteksi dan keterlibatan secara dini, pengobatan, rehabilitasi dan 
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pemberdayaan baik yang berlangsung di sektor kesehatan maupun non 

kesehatan. 

Bebas pasung adalah melepaskan, merawat dan memberdayakan 

penderita gangguan jiwa dari pemasungan. Oleh karena itu penanganan yang 

efektif sangat dibutuhkan untuk pasien gangguan jiwa dan memerlukan usaha 

yang komprehensif, membutuhkan kedisiplinan yang tinggi, termasuk terapi 

farmaka, dan bentuk perawatan psikososial, seperti kemampuan untuk 

menjalani hidup sehari hari, ketrampilan dalam bersosial, rehabilitasi dan 

terapi dari keluarga. Pada kenyataannya saat ini, jika ada seorang anggota 

keluarga yang mengalami gangguan jiwa, maka anggota yang lain dan 

masyarakat sekitar menyarankan untuk dibawa ke RS jiwa, tetapi ketika 

anggota keluarga mengngangap bahwa itu sebuah aib dan menyusahkan bagi 

keluarga maka penderita gangguan jiwa tersebut diasingkan atau dipasung. 

Masyarakat beranggapan Perawatan kasus kejiwaan dikatakan mahal karena 

gangguannya bersifat jangka panjang (Videbeck, 2008). 

Biaya berobat yang harus ditanggung pasien tidak hanya meliputi biaya 

yang langsung berkaitan dengan pelayanan medik seperti harga obat, jasa 

konsultasi tetapi juga biaya spesifik lainnya, seperti biaya transportasi ke 

rumah sakit dan biaya akomodasi lainnya (Djatmiko, 2007). Gangguan jiwa 

akan menetap seumur hidup dan bersifat kronik, besar kemungkinan untuk 

kambuh, meskipun mereka telah menjalani perawatan di RS jiwa, namun ada 

kemugkinan jika nantinya akan kembali menjadi korban pemasangan pasung.  

Hal ini menunjukkan bahwa sangat penting adanya peran dan pemahaman 
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keluarga mengenai kesalahan tindakan pemasangan pasung dan pemberian 

motivasi kepada keluarga. Dalam hal ini tindakan keperawatan  kepada pasien 

gangguan jiwa memiliki tujuan agar pasien memiliki kemampuan 

kemampuan yang dapat digunakan untuk hidup secara mandiri dan dapat 

produktif (Keliat, 2011).  

Dalam pelayanan kesehatan jiwa tidak hanya terfokus pada upaya proses 

penyembuhan saja, melainkan membutuhkan pendidikan kepada keluarga dan 

kepada penderita gangguan jiwa itu sendiri, oleh karena itu sangat dibutuhkan 

kader kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah sebagai proses membantu 

orang untuk menegaskan pengkontrolan dari faktor yang mempengaruhi 

kehidupan mereka. Proses tersebut meliputi rasa tanggung jawab individu 

terhadap kesehatan maupun tanggung jawab secara meluas seperti 

kelembagaan, organisasi atau masyarakat untuk mengajak bertanggung jawab 

terhadap kesehatan diri mereka sendiri (Gibson, 2011). 

Kader adalah seseorang yang memiliki ketrampilan dan kemahiran atau 

kecakapannya dipilih untuk bertanggung jawab berperan dalam sebuah 

kegiatan masyarakat, contohnya posyandu dan kegiatan lainnya (Iqbal,  

2009). Seorang wanita berumur 20-40 tahun yang sudah menikah serta 

memenuhi syarat yang sudah ditetapkan bisa diangkat menjadi kader. Kader 

kesehatan sangat berperan penting dalam proses kesembuhan pasien 

gangguan jiwa, akan tetapi yang telihat bahwa kader kesehatan lebih fokus 

terhadap penyakit jasmani dan tidak banyak yang tanggap dengan gangguan 
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jiwa. Oleh sebab itu perlunya dikembangkannya model Community Mental 

Health Nurisng (CMHN).  

CMHN disebut juga sebagai Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas  

(KKJK). Peran CMHN salah satunya adalah melakukan kunjungan ke rumah 

pasien yang mengalami gangguan jiwa yang telah mandiri (Keliat, 2010). 

Padahal peran kader kesehatan sangat dibutuhkan guna proses kesembuhan 

pasien gangguan jiwa karena nantinya kader akan memberikan penyuluhan 

kesehatan, melakukan kunjungan ke rumah keluarga pasien yang telah 

mandiri dan pengawasan minum obat. Kenyataan yang terjadi di Kecamatan 

Baki khususnya di kelurahan Mancasan belum terbentuk Keperawatan 

Kesehatan Jiwa Komunitas (KKJK). Maka perlu adanya pendidikan 

kesehatan yang diberikan kepada kader sehingga dapat membentuk 

Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas  (KKJK). 

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap 

Kader Kesehatan Mengenai Pencegahan Pasung Pasien  Gangguan Jiwa Di 

Desa Mancasan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan 

masalah yaitu: “apakah terdapat pengaruh pemberian pendidikan kesehatan 

tentang pencegahan pasung terhadap pengetahuan dan sikap kader kesehatan 

di Desa Mancasan?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian pendidikan kesehatan tentang 

pencegahan pasung terhadap pengetahuan dan sikap kader kesehatan di 

Desa Mancasan. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan kader kesehatan mengenai 

pencegahan pasung pada pasien gangguan jiwa sebelum dilakukan 

pendidikan kesehatan di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten 

Sukoharjo.  

b. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan kader kesehatan mengenai 

pencegahan pasung pada pasien gangguan jiwa setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten 

Sukoharjo.  

c. Untuk mengetahui sikap kader kesehatan mengenai pencegahan 

pasung pada pasien gangguan jiwa sebelum dilakukan pendidikan 

kesehatan di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.  

d. Untuk mengetahui sikap kader kesehatan mengenai pencegahan 

pasung pada pasien gangguan jiwa setelah dilakukan pendidikan 

kesehatan di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.  

e. Untuk mengetahui perbedaan pengetahuan kader kesehatan 

mengenai pencegahan pasung sebelum dan sesudah dilakukan 
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pendidikan kesehatan di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten 

Sukoharjo. 

f. Untuk mengetahui perbedaan sikap kader kesehatan mengenai 

pencegahan pasung sebelum dan sesudah dilakukan pendidikan 

kesehatan di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

a. Bagi peneliti untuk menambah wawasan, menambah khasanah ilmu 

kesehatan jiwa dan dapat memecahkan masalah yang ada. 

b. Bagi institusi Pendidikan yaitu untuk menambah literatur mengenai 

keperawatan jiwa, hasil dapat digunakan sebagai sumber 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi keluarga dapat dijadikan pedoman atau sebgai ilmu guna proses 

pencegahan pasung bagi pasien ganggauan jiwa. 

b. Bagi kader kesehatan dapat dijadikan tambahan ilmu guna terciptanya 

kader kesehatan yang tanggap dengan kesehatan jiwa. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Lestari (2014) yang berjudul “Stigma Dan Penanganan Penderita 

Gangguan Jiwa Berat yang Dipasung (Stigma And Management On 

People With Severe Mental Disorders With“Pasung” (Physical 

Restraint)). Metode penelitian yang digunakan yaitu penggalian data 

dilakukan dengan cara mengumpulkan berita-berita, hasil-hasil penelitian 
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dan kajian terkait dengan stigma dan penanganan terhadap penderita 

gangguan jiwa berat. Hasil penelitian menunjukkan penderita yang diduga 

menderita gangguan jiwa yang dipasung lebih banyak dilakukan oleh 

keluarga sebagai alternatif terakhir untuk penanganan gangguan jiwa  

setelah segala upaya pengobatan medis dilakukan keluarga. Namun 

ketidaktahuan keluarga dan masyarakat sekitar atas deteksi dini dan 

penanganan paska pengobatan di Rumah Sakit Jiwa menyebabkan 

penderita tidak tertangani dengan baik. Selain itu penderita gangguan jiwa 

seringkali mendapat stigma dari lingkungan sekitarnya. Stigma karena 

menderita gangguan jiwa melekat pada penderita sendiri maupun 

keluarganya. Stigma menimbulkan konsekuensi kesehatan dan sosial-

budaya pada penderita gangguan jiwa, seperti penanganan yang tidak 

maksimal, dropout dari pengobatan, pemasungan dan pemahaman yang 

berbeda terkait penderita gangguan jiwa. 

2. Lestari (2014) yang berjudul ‘’Kecenderungan Atau Sikap Keluarga 

Penderita Gangguan Jiwa Terhadap Tindakan Pasung (Studi Kasus Di Rsj 

Amino Gondho Hutomo Semarang)” Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui kecenderungan atau sikap keluarga penderita gangguan jiwa 

terhadap tindakan pasung. Metode penelitian ini metode deskriptif yang 

bertujuan untuk memuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif, 

jenis yang digunakan adalah survey dengan pendekatan cross sectional 

yaitu data yang dikumpulkan sesaat atau data yang diperoleh saat ini juga. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua keluarga yang mengantar klien 
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rawat jalan di Poli Klinik RSJ Dr. Amino Gondohutomo Semarang yang 

berjumlah sekitar 100 orang per bulan. Besar sampel 80 responden dengan 

teknik sampling accidental sampling. Analisa data menggunakan analisa 

deskriptif yang dibuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Hasil 

penelitian Sebagian besar keluarga berumur dewasa menengah (36 – 59 

tahun) sejumlah 47 (58, 8 %), ayah/ibu yaitu sejumlah 27 (33, 8 %), 

berasal dari Semarang sejumlah 35 (43, 8%) dan Demak sejumlah 16 (20 

%). Penderita gangguan jiwa berumur dewasa muda (18-35 tahun) 

sejumlah 51 (63, 8 %), berjenis kelamin perempuan yaitu sejumlah 42 (52, 

5 %), mengalami gangguan jiwa > 5 tahun yaitu sejumlah 39 (48, 8%), 

mempunyai sikap kurang mendukung terhadap tindakan pasung yaitu 

sejumlah 40 (50%). 

3. Bekti (2014) yang berjudul “Budaya Pasung dan Dampak Yuridis 

Sosiologis (Studi Tentang Upaya Pelepasan Pasung dan Pencegahan 

Tindakan Pemasungan di Kabupaten Wonogiri)” Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui kondisi klien pasung, tingkat kemandirian klien pasung 

serta hubungan lain yang berpengaruh tehadap klien pasung berkaitan 

dengan aspek sosiologis dan yuridis serta tindakan atau upaya 

penanggulangan pasung di Kabupaten Wonogiri tahun 2013 Penelitian ini 

menggunakan data intervensi semu untuk mengetahui pemahaman 

keluarga pasung terhadap pemasungan, mengetahui faktor penyebab dan 

karakteristik korban pasung. Penelitian ini juga mengukur tingkat 

kemandirian perawatan diri pada klien yang sudah lepas pasung dan yang 
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masih dipasung di Kabupaten Wonogiri hasil penelitian Karakteristik 

keluarga klien denganpasung adalah sebagai berikut : rata-rata usia 

keluarga klien pasung 50 tahun, sebagian besar berjenis kelamin 

perempuan dengan agama yang dianut keluarga adalah Islam, pendidikan 

keluarga rata-rata SD, mayoritas keluarga bekerja sebagai petani, 

sedangkan untuk hubungan dengan klien didapatkan yang terbanyak 

adalah orangtua. Berdasarkan karakteristik tersebut dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas keluarga klien adalah berusia lanjut dengan pendidikan 

dan penghasilan rendah. Karakteristik klien dengan pasung adalah sebagai 

berikut: rata-rata usia klien pasung 35 tahun, sebagian besar berjenis 

kelamin laki-laki dengan dengan lama rata-rata menderita gangguan jiwa 

11 tahun, agama yang dianut klien adalah Islam, pendidikan klien rata-rata 

SMA, sebagian besar klien rutin berobat dengan jumlah kekambuhan 4 

kali, sebanyak 3 orang klien masih dalam kondisi terpasung dan rata-rata 

lama klien dipasung 8 tahun. Empat aspek sosiologis berhubungan dengan 

usia, rutinitas berobat, aktivitas pasung dan kondisi pasung. Lima aspek 

yuridis berhubungan dengan usia, aktivitas pasung, rutinitas berobat, lama 

pemasungan, serta pendidikan. 

4. Arifin (2012) yang berujul “Rancangan Instrumen Deteksi Dini Gangguan 

Jiwa untuk Kader dan Masyarakat di Kabupaten Pekalongan” penelitian 

ini bertujuan untuk memperoleh instrument yang dapat membantu kader 

dalam mendeteksi secara dini kasus gangguan jiwa di masyarakat/ 

lingkungan dimana dia tinggal. Instument awal yang dibuat peneliti di 
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ujikan pada pada kelompok sampel yang berbeda yaitu kader di wilayah 

Puskesmas Kedungwuni II, Talun, Bojong Kabupaten Pekalongan masing-

masing 30 responden yang kemudian dilakukan uji valitas dan reliablitas. 

Dengan nilai r tabel (Pearson Product Momment) dengan level of 

significant 0,05, r tabel pada df-2 = 0,306. Dari 30 item pertanyaan yang 

dibuat peneliti pada penelitian tahap I (Puskesmas Kedungwuni II) 

terdapat 7 item yang tidak valid yaitu item nomor 1 (0,297), 3 (0,269), 12 

(0,257), 13 (0,214), 14 (O,146), 15 (0,292). Pada peneltian tahap II 

(Puskesmas Talun) dengan 23 item pertanyaan yang tidak valid hanya 1 

nomor yaitu no. 13 (0,280) dan pada penelitian tahap III (Bojong) dengan 

22 item pertanyaan dari analisis semuanya dinyatakan valid dan reliable. 

Dengan adanya instrumen deteksi dini ini diharapkan kader dapat segera 

melaporkan kepada petugas kesehatan atau pusat pelayanan kesehatan 

terdekat bila diketahui adaanggota masyarakat yang mengalami gangguan 

jiwa untuk kemudian dapat segera dilakukan tindak lanjut oleh pihak 

terkait. 

 

 

 

 

 


