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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Kesehatan merupakan keadaan dimana kesejahteraan fisik, mental 

dan sosial yang lengkap, tidak hanya bebas dari penyakit dan kecacatan 

(WHO, 2005). Kesehatan terdiri dari kesehatan jasmani (fisik) dan 

kesehatan rohani (jiwa). Kesehatan jasmani (fisik) adalah seorang individu 

tidak merasakan sakit dan secara klinis tidak mengalami sakit, semua 

fungsi organ tubuh tidak mengalami gangguan (Notoatmodjo, 2007). 

Kesehatan rohani (jiwa) adalah berkembangnya kondisi seorang individu 

secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut sadar 

akan kemampuan sendiri, dapat mengatasi berbagai tekanan, bekerja 

secara produktif, dan mampu memberikan konstribusi bagi komunitasnya 

(UU No.18, 2014).  

Kesehatan jasmani dan rohani merupakan hal yang sangat penting 

bagi setiap individu, karena kesehatan hal yang mendukung setiap individu 

dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Kesehatan jasmani dan rohani 

(jiwa) sangat berkaitan antara satu dengan yang lain, seperti fisik dan jiwa 

yang sehat akan memunculkan pemikiran positif dan hal-hal baru dalam 

mencapai kesejahteraan. 

Seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan, akan menjadikan 

dirinya tidak dapat berfikir secara logis. Hal tersebut dapat mengganggu 
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dan menimbulkan masalah pada diri sendiri dan juga orang lain 

disekitarnya.  

Gangguan jiwa adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami 

gangguan dalam berfikir (cognitive), kemauan (volition), emosi (affective), 

dan tindakan (psychomotor). Keadaan tersebut merupakan keadaan yang 

tidak normal, baik yang dengan fisik dan non fisik (mental). 

Ketidaknormalan tersebut yaitu: gangguan jiwa (neurosa) dan sakit jiwa 

(psikosa). Gejala dari ketidaknormalan yang muncul adalah: ketegangan 

(tension), rasa putus asa dan murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan 

yang terpaksa (convulsive), hysteria, lemah, tidak dapat mencapai tujuan, 

takut, pemikiran yang buruk (Yosep, 2007). 

Penderita gangguan jiwa sering mendapatkan diskriminasi dari 

masyarakat sekitar dibandingkan dengan penderita penyakit medis. Stigma 

negative pada penderita gangguan jiwa juga berdampak bagi anggota 

keluarga, meliputi sikap penolakan, penyangkalan, dan disisihkan. 

Penderita gangguan jiwa mempunyai risiko tinggi terhadap hak asasi 

manusia (HAM) (Priyanto, 2007). Penderita gangguan jiwa sering disebut 

sebagai orang gila (insanity atau madness). Perlakuan ini disebabkan 

karena keluarga atau masyarakat salah mengartikan mengenai gangguan 

jiwa. 

Gangguan jiwa dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. 

Aktifitas sehari-hari, sosial, pekerjaan, serta hubungan interpersonal 

dengan keluarga dan masyarakat menjadi terganggu karena gejala ansietas 
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atau cemas, depresi, dan psikosis. Seorang penderita gangguan jiwa harus 

segera mendapatkan pengobatan. Keterlambatan pengobatan pada 

penderita gangguan jiwa akan semakin merugikan penderita, keluarga dan 

masyarakat (Yosep, 2010). 

Berdasarkan data dari World Health Organisasi (WHO) dalam 

Yosep (2013), diperkirakan sekitar 450 juta orang di dunia yang 

menggalami gangguan kejiwaan. Kesehatan RI tahun 2007, jumlah 

penderita gangguan kesehatan jiwa di Indonesia sekitar 28 juta orang, 

dengan kategori ringan yaitu 11,6% dan kategori berat yaitu 0,46%. 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (2013) menunjukkan prevalensi 

gangguan mental emosi yang memiliki gejala-gejala depresi dan 

kecemasan sebesar 6% untuk usia 15 tahun keatas atau sekitar 14 juta 

orang. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat, seperti schizophrenia 

adalah 1,7 juta atau sekitar 400.000 orang.  

Gangguan jiwa terbanyak DI Yogyakarta, Aceh, Sulawesi Selatan, 

Bali, dan Jawa Tengah. Proporsi pasien gangguan jiwa yang pernah 

dipasung adalah 14,3%. Pemasungan terbanyak dilakukan di pedesaan 

sebesar 18,2% angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan yang 

sebesar 10,7%. Dari 33 rumah sakit jiwa (RSJ) di Indonesia jumlah 

penderita gangguan jiwa berat mencapai sekitar 2,5 juta orang.  

Data dari Balitbangkes (2008), prevalensi gangguan jiwa di 

Provinsi Jawa Tengah mencapai sekitar 3,3% dari seluruh populasi yang 

ada. Berdasarkan data yang diambil dari dinas kesehatan Provinsi Jawa 
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Tengah didapatkan 1.091 kasus gangguan jiwa. Sedangkan jumlah 

masyarakat yang mengalami gangguan jiwa mengunjungi pelayanan 

kesehatan baik puskesmas, rumah sakit, atau pelayanan kesehatan lainnya 

tahun 2009 terdapat 1,3 juta orang, jumlah kunjungan itu diperkirakan 

sebesar 4,09% (Profil Kesehatan Kab/ Kota Jawa Tengah Tahun 2009). 

Berdasarkan studi pendahuluan, di Pondok Pesantren Nurussalam 

banyak penderita gangguan jiwa dari berbagai kota yang ada di Indonesia. 

Data dari Pondok Pesantren Nurussalam, pada tahun 2016 terdapat 255 

pasien gangguan jiwa yang melakukan rehabilitasi di pondok tersebut. Hal 

ini membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang mengalami 

gangguan jiwa, bahkan mungkin penderita gangguan jiwa setiap tahunnya 

akan terus bertambah. 

Maka dari itu tempat rehabilitasi yang sesuai dengan aturan dan 

prosedur yang baik adalah tempat yang tepat bagi penderita gangguan 

jiwa. Lembaga tempat rehabilitasi untuk pengobatan penderita gangguan 

jiwa bermacam-macam. Salah satunya yaitu pondok pesantren, dimana 

pondok pesantren tersebut dipimpin oleh seorang kyai yang merupakan 

guru religius. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang juga 

berperan sebagai lembaga bimbingan keagamaan, keilmuan, kepelatihan, 

pengembangan diri, dan menjadi simpul budaya (Muhaimin, 2007).  

Untuk itu Pondok Pesantren Nurussalam Demak menjadi tempat 

pengobatan penderita gangguan jiwa. Seorang yang mengalami gangguan 

jiwa dibiarkan menghirup udara bebas tetapi masih dalam pengawasan 
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pengelola pondok pesantren tersebut. Masih ada penderita yang berada 

diruang isolasi sebab dengan keadaan yang mendesak. Tempat penderita 

gangguan jiwa antara laki-laki dan perempuan di pondok pesantren 

tersebut dibedakan.  

Pemberdayaan yang dilakukan oleh pondok pesantren pun berbeda 

antara penderita gangguan jiwa laki-laki dengan penderita gangguan jiwa 

perempuan. Pemberdayaan penderita gangguan jiwa laki-laki yaitu ternak 

ayam dan aktifitas pembangunan di lingkungan pondok, sedangkan 

penderita gangguan jiwa perempuan yaitu dengan memasak dan berdzikir. 

Tidak dapat dihindari bahwa agama juga berperan penting dalam 

kesembuhan penderita gangguan jiwa. 

Pemberdayaan yang dilakukan seperti ternak ayam, aktifitas 

pembangunan, memasak dan berdzikir merupakan solusi kegiatan untuk 

penderita gangguan jiwa selain dengan terapi yang dilakukan. 

Pemberdayaan tersebut dinilai sangat efektif bagi penderita gangguan jiwa 

yang ada dipondok pesantren.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang gambaran pemberdayaan 

penderita gangguan jiwa di Pondok Pesantren Nurussalam Demak Jawa 

Tengah. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diambil 

peneliti adalah “Bagaimana gambaran pemberdayaan pada penderita 

gangguan jiwa di Pondok Pesantren Nurussalam Demak Jawa Tengah?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

pemberdayaan pada penderita gangguan jiwa di Pondok Pesantren 

Nurussalam Demak Jawa Tengah. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mendiskripsikan gambaran pemberdayaan pada penderita 

gangguan jiwa. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengalaman, wawasan dan pengetahuan bagi peneliti 

sendiri mengenai model pemberdayaan penderita gangguan jiwa dan 

sebagai referensi untuk peneliti peneliti lain yang melakukan penelitian 

berkaitan dengan gangguan jiwa. 

2. Bagi Pondok Pesantren 

Dapat menjadi saran dalam pondok pesantren dalam melakukan 

pemberdayaan penderita gangguan jiwa. 
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3. Bagi Institusi 

Dapat digunakan sebagai bahan untuk gambaran mahasiswa dalam 

pembelajaran keperawatan jiwa, ternyata ada pondok pesantren yang 

dapat menyembuhkan penderita gangguan jiwa. 

4. Bagi Masyarakat 

Dapat memberi masukan kepada masyarakat tentang persepsi mereka 

selama ini mengenai penderita gangguan jiwa. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Rachman dan Krishendrijanto (2014) yang berjudul “ Pemberdayaan 

Mantan Penderita Gangguan Jiwa di Pondok Pesantren Mental 

Pasuruan Jawa Timur ”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

bagaimana proses pemberdayaan pasien eks. gangguan jiwa yang 

dilakukan oleh pondok pesantren, mental, Desa Rejoso Kecamatan 

Rejoso Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian pendekatan kualitatif dengan menggunakan alat bantu untuk 

mempermudah memperoleh data. Hasil dari penelitian ini adalah 

pondok pesantren tersebut melakukan penanganan dengan tanpa 

metode dan konsep pasti akan tetapi aktivitas tersebut dikolaborasikan 

dengan ilmu kesejahteraan sosial yang mengandung unsur aktivitas 

pemberdayaan.  

Tahap pra pemberdayaan pondok pesantren melakukan dengan dua 

tahapan yaitu pertama razia implementasi dan yang kedua 

penyembuhan, setelah pasien dinyatakan sembuh dan menjadi eks. 
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Penderita gangguan jiwa baru mereka melalui tahap selanjutnya yakni 

tahap pemberdayaan. Dalam awal tahap pemberdayaan eks. Penderita 

gangguan jiwa dibaurkan dengan santri normal, tahap kedua yaitu 

dilakukan uji coba untuk mengetahui pulih tidaknya dilakukan tes 

dengan cara memberi tanggung jawab untuk membeli sesuatu jika 

benar maka dinyatakan pulih. Setelah benar-benar pulih eks. Penderita 

gangguan jiwa dirangsang untuk memfungsikan fungsi sosial oleh 

pihak pondok pesantren dengan membaurkan dan melakukan aktifitas 

bersama dengan santri normal yang lainnya. Eks. Penderita gangguan 

jiwa diberikan bekal ketrampilan yaitu bercocok tanam, tukang 

bangunan, jual hasil pertanian, jaga cafe, pekerjaan rumah tangga. Jika 

pada tahap ini sukses maka pihak pondok pesantren akan 

menghentikan pengobatan secara formalitas dan mengembalikan pada 

pihak keluarga. 

2. Pramujiwati, D. dkk (2013). Yang berjudul “Pemberdayaan 

Keluarga Dan Kader Kesehatan Jiwa Dalam Penanganan Pasien 

Harga Diri Rendah Kronik Dengan Pendekatan Model Precede L. 

Green Di Rw 06, 07, Dan 10 Tanah Baru Bogor Utara” . Tujuan 

menjelaskan hasil asuhan keperawatan keperawatan spesialis jiwa pada 

pasien harga diri rendah kronik yang diberikan CBT, FPE, dan terapi 

suportif. Penelitian ini menggunakan metode serial studi kasus pada 16 

pasien yang terdiri dari 11 pasien skizofrenia, 4 pasien retardasi mental 

dan 1 pasien epilepsy. Hasil dari penelitian ini adalah adanya tanda dan 
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penurunan tanda dan gejala harga diri rendah kronik disertai 

peningkatan kamampuan pasien lebih tinggi pada kelompok pasien 

yang mendapatkan CBT, FPE, dan terapi suportif daripada kelompok 

yang mendapatkan CBT dan FPE maupun yang mendapatkan CBT. 

Dukungan sosial di komunitas terutama memberdayakan keluarga dan 

kader dalam merawat pasien harga diri rendah kronik disarankan. 

Paket pertama diberikan kepada 8 pasien dimana keluarga dan 

kader partisipan dalam perawatan pasien. Penurunan tanda dan gejala 

secara kognitif, afektif, fisiologis, periaku dan sosial menunjukkan 

perubahan yang bermakna, yaitu pasien menjadi mampu berfikir 

rasional, lebih percaya diri, mampu melakukan kegiatan sehari-hari 

tanpa bantuan baik didalam maupun diluar rumah dan berkomunikasi 

dengan masyarakat. 

Paket kedua diberikan kepada 6 pasien dimana keluarga dan kader 

melakukan perawatan. Hasil penurunan tanda dan gejala serta 

peningkatan kemampuan berupa pasien mampu berfikir rasional, 

mampu melakukan kegiatan sehari-hari didalam rumah dan mampu 

berkomunikasi dengan orang lain dengan motivasi. Paket ketiga 

diberikan kepada 2 pasien dimana keluarga dan kader tidak 

berpartisipasi dalam perawatan pasien. Hasil menunjukkan perubahan 

hanya secara kognitif dan afektif sedangkan respon fisiologis, perilaku 

dan social kurang bermakna. Pasien masih menunjukkan perilaku 
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curiga kepada orang lain, kurang mampu berkomunikasi dengan orang 

lain, tidak mau berinteraksi dengan lingkungan dan kurang motivasi. 

 

 


