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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

           Kesehatan jiwa adalah berbagai karakteristik positif yang menggambarkan 

keselarasan dan keseimbangan jiwa, yang mencerminkan kedewasaan dan 

kepribadian, kondisi tersebut memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, 

emosional, secara optimal dari seseorang, dan perkembangan ini berjalan selaras 

dengan orang lain. Rosdahl dalam (Kusumawati, Farida Hartono & Yudi, 2010). 

Kekambuhan gangguan jiwa merupakan keadaan dimana timbulnya 

kembali gejala-gejala gangguan psikis  yang sebelumnya sudah memperoleh 

kemajuan yang baik, biasanya  gangguan jiwa kronis diperkirakan mengalami 

kekambuhan kembali pada tahun pertama, dengan kisaran 50%  dan  pada tahun 

kedua akan mengalami 79% dari dampak kekambuhan (Andri, 2008). Secara 

global angka kekambuhan pasien gangguan jiwa  mencapai 50% hingga 92%, 

yang diakibatkan karena ketidakpatuhan dalam berobat, kurangnya dukungan 

dari keluarga dan kondisi kehidupan yang rentan akan peningkatan stress 

(Sheewangisaw, 2012).  

Selain itu ada beberapa hal yang dapat memicu kekambuhan gangguan 

jiwa, antara lain  tidak kontrol ke dokter secara teratur, menghentikan sendiri 

obat tanpa persetujuan dari dokter, kurangnya dukungan dari masyarakat, serta 
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adanya masalah kehidupan yang berat yang membuat stress pasien (Kusumawati, 

Farida Hartono & Yudi, 2010). 

Pentingnya pendidikan kesehatan deteksi dini kekambuhan gangguan jiwa 

yaitu untuk mengetahui dan menanggulangi kekambuhan gangguan jiwa secara 

dini dari tanda dan gejala yang muncul, selain itu juga merupakan awal usaha 

dalam memberikan kondisi yang kondusif bagi pasien. Deteksi dini juga 

berfungsi meningkatkan dan mempertahankan kesehatan mental pasien dan 

keluarganya sebagai sumber problem mengenai persoalan kejiwaan keluarga 

(Notosoedirdjo dan Latipun, 2005). 

Pengetahuan yang terbatas mengenai penyebab, gejala dan pengobatan 

penyakit jiwa  akan membuat individu merasa bahwa penyakit jiwa berasal dari 

roh-roh jahat, kutukan, hukuman atau bagian dari garis keturunan, padahal 

penyakit jiwa tersebut berasal dari diri individu itu sendiri (Chen, 2016). 

Salah satu upaya penting dalam penyembuhan dan pencegahan 

kekambuhan kembali adalah adanya pendidikan kesehatan untuk keluarga yang 

merawat pasien gangguan jiwa yang berulang di wilayah kerja Puskesmas Gatak. 

Dari hal ini sangat penting sekali agar keluarga dapat mengatur aktivitas pasien 

sehari-hari, keluarga dapat mendorong pasien untuk melakaukan kontrol secara 

teratur ke rumah sakit, memastikan minum obat secara teratur sesuai dosis 

merupakan cara mencegah kekambuhan. Selain itu dukungan sosial dapat secara  

langsung memperkokoh kesehatan jiwa pasien dan keluarga, berbagai macam 

dukungan tersebut dapat berfungsi sebagai strategi preventif untuk mengurangi 

stress dan konsekwensi negatifnya (Keliat, 2010). 
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Menurut hasil survey Riskesdas tahun 2013 di Indonesia angka 

kekambuhan gangguan jiwa yaitu sebesar 1,7% per 1000 penduduk. Angka 

kekambuhan tertinggi yaitu di daerah Aceh sebesar 2,7% per 1000 penduduk dan 

DIY sebesar 2,7% per 1000 penduduk, peringkat kedua di Sulawesi Selatan 

sebesar 2,6% per 1000 penduduk, peringkat ketiga di provinsi Bali sebesar 2,3% 

per 1000 penduduk, peringkat keempat di provinsi Jawa Tengah sebesar 2,2% 

per 1000 penduduk.  

Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo menginformasikan kepada penulis 

jumlah orang yang menderita gangguan jiwa pada tahun 2014 cukup besar yaitu 

sebanyak 2778 kasus penderita gangguan jiwa. Dari data Puskesmas Gatak,  pada 

tahun 2014 sebanyak 98 penderita gangguan jiwa pertahun. Hal ini merupakan 

sebuah permasalahan keluarga apabila pasien sering mengalami kekambuhan 

berulang. Pada penelitian Marchira, (2009) insiden kambuh pada pasien 

gangguan jiwa berkisar 60%-75% setelah satu episode psikotik jika tidak diterapi 

setelah pasien pulang dari perawatan di rumah sakit jiwa. 

Untuk mencapai  keberhasilan dalam mencegah kekambuhan, keluarga 

dituntut memiliki pengetahun yang cukup dalam mendeteksi kekambuhan. 

pengetahuan disini mempunyai peran penting untuk mengetahui penyebab 

kekambuhan, gejala-gejala yang muncul, bagaimana cara menanganinya, dan 

cara pencegahannya (Notoatmodjo, 2007). 
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 Menurut Notoatmodjo (dalam Achmadi 2013) Pengetahuan merupakan 

element penting dalam memperoleh keberhasilan dalam setiap tujuan, 

pengetahuan adalah penambahan informasi setelah melakukan penginderaan 

terhadap suatu objek, pengetahuan diperoleh melalui indera penglihatan dan 

indera pendengaran. Pengetahuan mendasari seseorang dalam mengambil sebuah 

keputusan dan menentukan tindakan dalam menghadapi suatu masalah. Dari 

cerminan pengetahuan yang baik akan terjadi pembentukan sikap. Sikap disini 

adalah suatu reaksi atau respon tertutup dari individu terhadap suatu setimulus 

atau objek, baik yang bersifat interen maupun ekstern. Sikap secara realistis akan 

menunjukkan adanya kesesuaian respon terhadap stimulus (Achmadi, 2013). 

Berdasarkan survey kondisi lapangan dan ungkapan dari lima perwakilan 

keluarga pasien yang mengalami kekambuhan berulang, keluarga mengatakan 

tidak tahu gejala-gejala dan faktor apa saja yang muncul apabila terjadi 

kekambuhan, seperti pasien tampak murung, tidak ada minat, tidak minum obat, 

tidak ada support dari keluarga, dan dukungan dari lingkungan sekitar. Faktor-

faktor tersebut sering kali diabaikan keluarga dengan pertimbangan keluarga 

pasien banyak waktu dilakukan untuk bekerja dari pada untuk merawat pasien,  

simpulan dari peneliti dari ungkapan keluarga pasien yang mengalami 

kekambuhan disebabkan karena ketidakpatuhan dalam minum obat dan  

kurangnya dukungan dari keluarga seperti pendampingan dalam minum obat, 

mengajarkan aktifitas sesuai jadwal yang di buat, dan komunikasi terapeutik. 

Keluarga pasien saat mencari rujukan mengatakan ke petugas puskesmas jika 
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pasien sedang kambuh berperilaku menyimpang seperti marah-marah, 

mengamuk dan berbicara sendiri. Selain itu keluarga yang merawat pasien 

gangguan jiwa memiliki pengetahuan yang kurang dalam merawat pasien, hal ini 

dibuktikan dari pernyataan petugas puskesmas yang mengatakan bahwa pasien 

yang mengalami gangguan jiwa kurang mendapatkan support dari lingkungan 

sekitar seperti halnya berbaur dan bergotong royong, hal seperti ini dikarenakan 

perilaku penderita  yang aneh tidak sesuai perilaku orang sehat jiwa pada 

umumnya. Menurut pengurus penyuluhan kesehatan Puskesmas, penelitian 

tentang “pengaruh promosi kesehatan terhadap perubahan pengetahuan dan sikap 

dalam deteksi dini kekambuhan gangguan jiwa” sebelumnya belum pernah 

dilakukan pada keluarga yang merawat pasien gangguan jiwa di wilayah Gatak. 

Oleh sebab itu peneliti tartarik untuk melakukan penelitian tentang “ Pengaruh 

Pendidikan kesehatan Terhadap Perubahan Pengetahuan Dan Sikap Dalam 

Deteksi Dini kekambuhan Gangguan Jiwa wilayah kerja Puskesmas Gatak 

Sukoharjo”.  

 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah ada pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap perubahan pengetahuan dan sikap dalam deteksi dini 

kekambuhan gangguan jiwa wilayah kerja Puskesmas Gatak Sukoharjo”.  
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum : 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap perubahan pengetahuan dan sikap terhadap deteksi dini kekambuhan di 

wilayah kerja puskesmas Gatak Sukoharjo. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan 

pengetahuan terhadap deteksi dini kekambuhan gangguan jiwa wilayah 

kerja puskesmas Gatak Sukoharjo sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan. 

b. Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan sikap 

terhadap deteksi dini kekambuhan gangguan jiwa wilayah kerja puskesmas 

Gatak Sukoharjo sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan. 

 

D. Manfaat Penulisan  

1. Bagi Puskesmas  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan sikap dan pengetahuan 

pasien gangguan jiwa dalam mendeteksi dini kekambuhan gangguan jiwa 

2. Manfaat bagi Akademik 

Sebagai tambahan referensi dan bahan pustaka bagi program studi 

Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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3. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menjadi data dasar dan sumber referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

E. Keaslian Penelitian  

1. Arifin (2012) meneliti tentang “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 diujikan 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. 
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2. Elita (2012) meneliti tentang “Pengaruh Pemberian Pendidikan Kesehatan 

Terhadap Penigkatan Pengetahuan Keluarga Tentang Kesehatan Jiwa” 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pendidiakn kesehatan 

tentang kesehatan jiwa terhadap pengetahuan anggota keluarga.  Penelitian 

ini menggunakan desain quasy experiment. Jumlah responden sebanyak 60 

orang, dengan 30 orang kelompok kontrol dan 30 orang kelompok 

perlakuan. Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Simpang Baru, 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dengan alat ukur menggunakan 

kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis bivariat dan univariat. 

Berdasarkan uji Dependent T-Test terdapat peningkatan yang signifikan 

yaitu 69,9 dengan standar deviasi 10,81 dari kelompok sebelum diberikan 

pendidikan kesehatan. Hasil rata-rata pengetahuan meningkat yaitu 85,6 

dengan standar deviasi 9,73. Hasil analisa diperoleh nilai p value = 0,000 

lebih kecil dari α= 5% (p < 0,05). 

3. Murhayanto (2008) meneliti tentang “Keefektifan Pelatihan Tenaga Medis 

Dan Paramedis Puskesmas Terhadap Deteksi Dini Gangguan Jiwa Di 

Kabupaten Sukoharjo” penelitian ini bertujaun untuk mengetahui 

keefektifan tenaga medis dan paramedis dalam rangka meningkatkan 

deteksi dini gangguan jiwa. Jenis penelitian ini adalah quasy experimental. 

Tehnik pengambilan sampel meggunakan data sampling yaitu eklompok 

perlakuan mendapatkan pelatihan ynag diberikan selama dua hari sebelum 

pelatihan dilakukan free test, setelah perlakukan dilakukan post test. 
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Analisis data didapat rata-rata skor free test pada dua kelompok (t=0,149 ; 

p=0,883). Disini terdapat perbedaan yang sangat bermakna. Skor post test 

(t=9,613 ; p=0,000). 

4. Sari, (2013) meneliti tentang  “Hubungan Edukasi Tentang Gangguan Jiwa 

Di Masyarakat” penelitian ini bertujaun untuk mengetahui hubungan 

pemberian edukasi tentang gangguan jiwa terhadap pengetahuan kader 

tentang deteksi dini gangguan jiwa di masyarakat, jenis penelitian ini 

adalah quasy experimental. Cara pengambilan sampel secara simpel 

random sampling sebanyak 30 responden. Metode pengumpulan data 

menggunaka kuesioner. Uji statistik menggunakan korelasi Wilcoxon hasil 

penelitian terdapat hubungan antara pemberian edukasi tentang gangguan 

jiwa dengan pengetahuan niali sig=0,000 pada uji Wilcoxon.  

 

 


