
BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Gangguan jiwa adalah gangguan secara psikologis atau perilaku yang 

terjadi pada seseorang, umumnya terkait dengan gangguan afektif, perilaku, 

kognitif dan perseptual. Lebih dari sepertiga orang di kebanyakan negara 

pernah mengalami gangguan kesehatan jiwa dalam perjalanan hidup mereka. 

Penyebab yang sering disampaikan adalah stres subjektif atau biopsikososial 

(Insel dan Wang, 2010). Secara garis besar penyebab gangguan jiwa dibagi 

menjadi tiga, yaitu faktor organobiologi, psikoedukatif dan sosiodemografi. 

Faktor sosiodemografi meliputi umur, jenis kelamin, kepadatan penduduk, 

pendididkan, status perkawinan, pekerjaan, ekonomi keluarga dan persepsi 

peringkat sosial (Maramis, 2007).  

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh World Health Organization 

(WHO) pada tahun 2001 di pelayanan kesehatan primer menyatakan bahwa 

sekitar 450 juta orang di dunia memiliki gangguan mental. Fakta lainnya 

adalah 25% penduduk diperkirakan akan mengalami gangguan jiwa pada usia 

tertentu selama hidupnya. Gangguan jiwa mencapai 13% dari penyakit di 

dunia, dibandingkan TBC (7,2%), kanker (5,8%), jantung (4,4%) maupun 

malaria (2,6%). Masalah gangguan jiwa dapat terus meningkat jika tidak 

dilakukan penanganan (WHO, 2001). 
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Gangguan jiwa banyak dialami oleh penduduk yang berusia lebih dari 

15 tahun karena pada usia tersebut memiliki pola psikis yang labil kemudian 

dilanjutkan dengan beban psikis yang lebih banyak (Idaiani, dkk, 2009). Jenis-

jenis gangguan jiwa antara lain: gangguan mental dan perilaku, skizofrenia, 

gangguan neurosis lainnya (gangguan psikosomatik dan ansietas), gangguan 

mental organik (demensia/alzheimer, delirium, epilepsi, paska stroke dan lain-

lain), gangguan jiwa anak dan remaja serta retardasi mental (Depkes, 2003). 

Menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2007, prevalensi gangguan jiwa 

berat di Indonesia adalah sebesar 4,6%. Prevalensi tertinggi terdapat di 

Provinsi DKI Jakarta (20,3‰) yang kemudian secara berturut turut diikuti 

oleh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (18,5‰), Sumatera Barat (16,7‰), 

Nusa Tenggara Barat (9,9‰), Sumatera Selatan (9,2‰). Prevalensi terendah 

terdapat di Maluku (0,9‰).  

Jumlah kunjungan gangguan jiwa di rumah sakit jiwa tahun 2012 di 

Provinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 224.617, mengalami peningkatan 

dibanding tahun 2011 yang mencapai 198.387 kunjungan atau meningkat 

sebesar 11,7%. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa 

tiap 1000 penduduk terdapat 3 orang yang mengalami gangguan jiwa, 

sehingga dari sekitar 32.952.040 penduduk di Jawa Tengah terdapat sebanyak 

988.561 penduduk mengalami gangguan jiwa (Profil Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2012).  

Angka kejadian gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) 

Surakarta menjadi kasus terbanyak tercatat 2.118 dari jumlah seluruh pasien 
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pada tahun 2009 yaitu terdiri dari skizofrenia paranoid 395, hebrefenik 18 

pasien, katatonik 24 pasien, tak terinci 459 pasien, depresi pasca skizofrenia 4 

pasien, residual 353 pasien, simplek 3 pasien, lainnya 754 pasien, YTT (Yang 

Tak Tergolongkan) 6 pasien. Dari tahun 2009 hingga 2010 terjadi peningkatan 

tercatat 2.381 dari jumlah seluruh pasien pada tahun 2010, terdiri dari 

skizofrenia hebrefenik 33 pasien, katatonik 10 pasien, tak terinci 333 pasien, 

depresi pasca skizofrenia 1 pasien, residual 158 pasien simplek 4 pasien, 

lainnya 1.047 pasien, YTT 29 pasien (Rekam Medik, 2013).  

Pelayanan gangguan jiwa di RSJD Surakarta adalah pelayanan pada 

pasien yang mengalami gangguan kejiwaan, yang meliputi gangguan pada 

perasaan, proses pikir, dan perilaku yang menimbulkan penderitaan pada 

individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya. Diharapkan 

dengan penurunan stress dan peningkatan kesehatan emosi, pasien gangguan 

jiwa dapat mengendalikan diri dan tidak terjadi kekambuhan. Namun 

seringkali penderita mengalami kekambuhan sehingga ia harus menjalani 

perawatan dan pengobatan yang berulang/keluar masuk rumah sakit jiwa.  

Banyak faktor yang memicu terjadinya kekambuhan yaitu faktor 

lingkungan, keluarga, penyakit fisik, maupun faktor dari dalam individu itu 

sendiri. Lingkungan dan keluarga mempunyai andil yang besar dalam 

mencegah terjadinya kekambuhan pada penderita dengan gangguan jiwa, oleh 

karena itu pemahaman keluarga mengenai kondisi penderita serta kesediaan 

keluarga dan lingkungan menerima penderita apa adanya dan 



4 

 

memperlakukannya secara manusiawi dan wajar merupakan hal yang 

mendasar dalam mencegah kekambuhan penderita. 

Keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam proses 

kesembuhan klien yang mengalami gangguan jiwa. Sikap keluarga bermanfaat 

untuk perkembangan menuju kepribadian yang sehat tanpa gangguan. Apabila 

sikap semacam ini tidak ada, maka keberhasilan penyembuhan sangat 

berkurang atau bahkan tidak akan menemui hasil. Menurut Hawari (2003) 

salah satu kendala dalam upaya penyembuhan pasien gangguan jiwa adalah 

pengetahuan masyarakat dan keluarga. Keluarga dan masyarakat menganggap 

gangguan jiwa adalah penyakit yang memalukan dan membawa aib bagi 

keluarga. Upaya pengobatan pasien gangguan jiwa dibawa berobat ke dukun 

atau paranormal.  

Tindakan keluarga dalam menangani pasien gangguan jiwa ini 

diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan keluarga mengenai gangguan jiwa. 

Jika pengetahuan yang dimiliki lebih baik, maka penanganan dilakukan secara 

medis. Pengetahuan yang dimiliki keluarga mengenai penyakit gangguan jiwa 

dapat berasal dari berbagai sumber. Selain dari latar belakang pendidikan 

secara formal, informasi lain dapat berasal dari koran, televisi, majalah 

kesehatan, ataupun responden mendapat informasi kesehatan dari tenaga 

kesehatan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pengetahuan responden 

tentang gangguan jiwa. 

Selanjutnya sikap keluarga cenderung memperlakukan pasien 

gangguan kejiwaan dengan disembunyikan, diisolasi, dikucilkan bahkan 



5 

 

sampai ada yang dipasung. Hal berbeda jika keluarga bersikap mendukung 

dengan melakukan pengobatan ke rumah sakit jiwa. Hal ini sangat membantu 

kesembuhan klien dan menghambat kekambuhan. Berdasarkan hasil 

wawancara pendahuluan dengan keluarga pasien RSJD yang berasal dari Desa 

Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang sedang 

mengantar atau menjenguk anggota keluarga di RSJD Surakarta, menyatakan 

bahwa sebenarnya mereka tidak suka dan tidak mau merawat anggota 

keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Persepsi gangguan jiwa adalah 

sebuah penyakit yang memalukan, aib serta momok yang menakutkan. 

Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengirimkan anggota keluarganya ke 

rumah sakit jiwa di luar daerahnya, karena mereka malu dengan anggapan 

negatif dari tetangga sekitar tentang anggota keluarganya yang mengalami 

gangguan jiwa. 

Hal ini menjadi suatu permasalahan yang penting untuk diteliti karena 

keluarga merupakan sumber pengobatan yang paling berperan bagi anggota 

keluarganya yang sakit. Sikap yang baik oleh keluarga serta dukungan sosial 

dapat melemahkan dampak stress dan secara langsung memperkokoh 

kesehatan mental individu. Sikap yang baik dari keluarga merupakan strategi 

koping penting untuk dimiliki individu saat mengalami stress. Sikap yang baik 

dari keluarga juga dapat berfungsi sebagai strategi preventif untuk mengurangi 

stress dan konsekuensi negatifnya. Hal ini menunjukkan bahwa sikap baik 

yang bersumber dari keluarga sangat berguna untuk mencegah dan 

mengurangi stress serta meningkatkan kesehatan emosi pada penderita 

skizofrenia.  



6 

 

Upaya untuk meningkatkan peran anggota keluarga dalam mencegah 

kekambuhan pasien gangguan jiwa perlu dilakukan pembinaan peran serta 

masyarakat yaitu dengan pendidikan kesehatan. Adapun tujuan dari 

pendidikan kesehatan ini adalah untuk mengubah perilaku yang merugikan 

atau yang tidak sesuai dengan norma ke arah tingkah laku yang 

menguntungkan kesehatan atau norma yang sesuai dengan kesehatan 

(Notoatmodjo, 2012). 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang "Pengaruh Pendidikan Kesehatan Jiwa 

Keluarga Terhadap Perilaku Aktif Pencegahan Kekambuhan Gangguan 

Jiwa di Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo." 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat 

dirumuskan yaitu apakah pendidikan kesehatan jiwa keluarga berpengaruh 

terhadap pengetahuan dan sikap pencegahan kekambuhan gangguan jiwa di 

Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan  Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan jiwa keluarga 

terhadap pengetahuan dan sikap pencegahan kekambuhan gangguan jiwa 

di Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengetahuan dan sikap pencegahan kekambuhan 

gangguan jiwa pada keluarga pasien di Desa Makamhaji sebelum 

diberi pendidikan kesehatan jiwa keluarga 

b. Untuk mengetahui pengetahuan dan sikap pencegahan kekambuhan 

gangguan jiwa pada keluarga pasien di Desa Makamhaji sesudah 

diberi pendidikan kesehatan jiwa keluarga 

c. Untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan sikap sebelum dan 

sesudah diberi pendidikan kesehatan jiwa keluarga pada keluarga 

pasien di Desa Makamhaji  

 

D. Manfaat Penelitian 

         Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi : 

1. Masyarakat, dapat memberikan informasi tentang upaya pencegahan 

kekambuhan pada pasien gangguan jiwa  

2. Rumah Sakit Jiwa, dapat memberikan gambaran mengenai pengetahuan 

dan sikap masyarakat dalam pencegahan kekambuhan pasien gangguan 

jiwa 

3. Dinas Terkait, sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan pendidikan 

kesehatan masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat 

terhadap kesehatan, terutama berkaitan dengan pasien gangguan jiwa. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian Wulansih (2008) mengenai ”Hubungan Antara Tingkat 



8 

 

Pengetahuan dan Sikap Keluarga dengan Kekambuhan pada Pasien 

Skizofrenia di RSJD Surakarta”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak 

ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan 

kekambuhan pada pasien skizofrenia, sedangkan pada sikap keluarga 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan kekambuhan pada penderita 

skizofrenia. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis 

pengetahuan dan sikap keluarga pasien gangguan jiwa terhadap 

kekambuhan pasien gangguan jiwa. Perbedaannya terdapat pada metode 

penelitian dimana penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode 

pre-post test one design, selain itu uji analisis yang digunakan juga 

berbeda. 

2. Widodo dalam Puspitasari (2009) meneliti ”Hubungan tingkat 

pengetahuan keluarga tentang penderita gangguan jiwa di rumah dan 

tingkat penerimaan keluarga terhadap frekuensi kekambuhan di RSJ Pusat 

Lawang dan RSJ Daerah Surabaya”. Hasil penelitian tersebut adalah tidak 

ada hubungan antara tingkat pengetahuan keluarga dan tingkat penerimaan 

keluarga terhadap penderita gangguan jiwa dengan frekuensi kekambuhan. 

Perbedaan hasil penelitian dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah 

responden yang berimplikasi pada hasil penelitian secara statistik. 

Persamaan penelitian adalah menganalisis keluarga pasien gangguan jiwa, 

sedangkan perbedaannya terdapat pada metode penelitian dimana 

penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode eksperimen atau 

intervensi berupa pendidikan kesehatan, selain itu uji analisis yang 

digunakan juga berbeda 
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3. Martiningsih (2012) meneliti ”Pengaruh Pendidikan Kesehatan Jiwa 

Terhadap Kecemasan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga yang 

Mengalami Skizofrenia Pasca Masuk Rumah Sakit Jiwa di Kecamatan 

Lawang.” Metode penelitian menggunakan eksperimen. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan jiwa memberikan pengaruh 

yang berarti pada tingkat kecemasan keluarga dalam merawat anggota 

keluarga yang mengalami skizofrenia pasca masuk Rumah Sakit Jiwa di 

Kecamatan Lawang. Persamaan penelitian adalah sama-sama menganalisis 

pengaruh pendidikan kesehatan pada keluarga pasien gangguan jiwa. 

Sedangkan perbedaanya terdapat pada variabel penelitian. 

4. Lestari dan Kartinah (2012) meneliti ”Hubungan Persepsi Keluarga 

Tentang Gangguan Jiwa dengan Sikap Keluarga Kepada Anggota 

Keluarga Yang Mengalami Gangguan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta.” Metode yang digunakan adalah cross sectional. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

persepsi yang negatif. tentang gangguan jiwa. Sebagian besar responden 

memiliki sikap yang positif tentang gangguan jiwa. Ada hubungan 

persepsi tentang gangguan jiwa dengan sikap keluarga yang mempunyai 

anggota keluarga gangguan jiwa di RSJD Surakarta. Persamaan penelitian 

ini adalah sama-sama menganalisis persepsi dan sikap keluarga pasien 

gangguan jiwa terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa. Perbedaannya 

terdapat pada metode penelitian dimana penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan metode eksperimen, selain itu uji analisis yang digunakan 

juga berbeda. 


