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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dalam era globalisasi ini kemajuan teknologi mempengaruhi 

perubahan sosial pada setiap individu dengan sangat cepat. Perubahan juga 

terjadi di bidang kesehatan khususnya pada kesehatan jiwa. Kesehatan 

jiwa menjadi masalah yang serius dan memprihatinkan, penyebab masalah 

kesehatan jiwa salah satunya juga disebabkan oleh beban hidup yang 

semakin tinggi yang bisa berdampak pada depresi yang berlanjut pada 

gangguan jiwa.   

Gangguan jiwa secara langsung tidak dapat menyebabkan 

kematian, akan tetapi menyebabkan penderita tidak produktif dan 

menimbulkan beban bagi keluarga dan masyarakat disekitarnya. Angka 

pasien gangguan jiwa di seluruh dunia dari tahun ketahun semakin 

meningkat. Menurut World Health Organitazion (WHO) tahun 2013, ada 

sekitar 450 juta orang didunia mengalami gangguan jiwa. WHO 

menyatakan setidaknya ada satu dari empat orang di dunia mengalami 

masalah gangguan jiwa dan gangguan mental yang ada diseluruh dunia 

sudah menjadi masalah yang sangat serius (WHO, 2013).  

Pada tahun 2013 Prevalensi gangguan jiwa berat pada penduduk 

Indonesia sebesar 1,7 per mil dengan gangguan jiwa terbanyak di wilayah 

Aceh, DI Yogyakarta,  Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Bali. Proporsi 

Anggota Rumah Tangga (ART) dengan gangguan jiwa berat sebanyak 
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14,3%, sedangkan proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan sebanyak 

18,2%, dan prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk 

Indonesia sebesar 6,0% (Riskesdas, 2013). 

Penderita gangguan jiwa di daerah Jawa Tengah tergolong cukup 

tinggi, yaitu 2,3 persen jumlah penduduk atau mencapai 107 ribu orang 

(Widiyanto, 2015). Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Jawa 

Tengah yang mengalami peningkatan angka gangguan jiwa dalam 

beberapa tahun terakhir (Daryono, 2014). Pada tahun 2010 hingga tahun 

2014, angka penderita gangguan jiwa di Kota Solo mencapai ribuan 

penderita. Kenaikan penderita gangguan jiwa tersebut tercatat dalam 

jumlah kunjungan pasien di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta 

pada tahun 2010 terhitung sebanyak 1.543 jiwa. Sedangkan pada tahun 

2011 naik menjadi 1.828 jiwa, di tahun 2012 bertambah hingga 2.151 

jiwa. Jumlah tertinggi tercatat di tahun 2013 mencapai 2.186 jiwa, 

sementara pada tahun 2014 jumlah pasien gangguan jiwa tercatat 1.531 

jiwa (Winaryani, 2014).  

Permasalahan utama yang sering terjadi pada pasien gangguan jiwa 

adalah perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan harus segera ditangani 

karena dapat membahayakan diri pasien, orang lain, dan lingkungan. 

Perilaku kekerasan merupakan suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk 

melukai seseorang baik secara fisik maupun psikologis. Perilaku kekerasan 

dapat dilakukan secara fisik dan verbal. Penanganan perilaku kekerasan 
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dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara 

isolasidan atau restarin (menurut kebijakan institusi) (Purwanto, 2015). 

Restrain adalah aplikasi langsung kekuatan fisik pada individu 

tersebut, tanpa ijin individu tersebut, untuk membatasi kebebasan gerak 

dari individu. Kekuatan fisik ini menggunakan alat medis, tenaga manusia 

ataupun kombinasi keduanya. Pengekangan fisik menggunakan 

pengekangan mekanik, seperti manset pada pegelangan tangan dan kaki, 

serta sprey untuk pengekangan. Restrain tenaga manusia dilakukan ketika 

anggota staf secara fisik mengendalikan pasien dan memindahkan pasien 

ke ruangan (Sulistyowati, 2014). 

Tindakan restrain jika dilakukan dengan tidak benar akan 

menyebabkan cedera fisiologis dan psikologis. Pasien dengan kondisi 

restrain seharusnya dilakukan observasi setiap 15 menit untuk dilakukan 

pemantauan hygiene, sirkulasi, respiratory, aktivitas, satatus mental dan 

tanda-tanda vital.Pasien restrain setiap 2 jam seharusnya dilakukan latihan 

latihan gerak pada extremitasnya dengan ROM (Kandar, 2013). 

Fenomena menunjukkan bahwa pada beberapa pasien tidak 

direstrain dengan benar, hal ini menyebabkan pasien mengalami cedera 

fisiologis dan psikologis. Observasi awal yang dilakukan di rumah sakit 

jiwa daerah Surakarta terdapat beberapa pasien yang dilakukan restrain 

pernah terjadi luka pada setiap extremitasnya.  

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti 

selama satu bulan pada beberapa pasien pada bulan November 2016 di 
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Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta diperoleh data terdapat 125 pasien 

dengan penanganan restrain, sedangkan indikasi dilakukannya restrain 

pada pasien yaitu karena pasien amuk, marah, kondisi tidak stabil, 

pengaruh obat dan kondisi kesadaran menurun. Restarin yang biasa 

dilakukan menggunakan manset di pergelangan tangan dan pergelangan 

kaki. Restrain pada pasien ini menimbulkan bekas pada setiap 

extremitasnya, yaitu terutama pada bagian tangan dan kaki. Selama 

restrain pasien juga tidak dilakukan pemberian lotion saat akan direstrain.  

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang pengalaman pasien gangguan jiwa 

selama menjalani restrain extremitas di Rumah Sakit Jiwa Arif Zainudin 

Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka peneliti 

menangkat permasalahan sebagai berikut “Bagaimana pengalaman pasien 

gangguan jiwa selama menjalani restrain extremitas di Rumah Sakit Jiwa 

Surakarta ?”  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui pengalaman pasien gangguan jiwa selama 

menjalani restrain extremitas  di Rumah Sakit Jiwa Surakarta. 
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2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik partisipan (pasien gangguan jiwa) 

yangdirestrain 

b. Untuk mengexplorasi perasaan pasien gangguan jiwa saat 

dilakukan restrain.   

D. Manfaat Penelitian 

Setelah dilakukan penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi : 

1. Institusi pendidikan keperawatan 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

institusi keperawatan dalam meningkatkan pengetahuan tentang 

pengalaman pasien gangguan jiwa selama menjalani restrain 

extremitas di Rumah Sakit Jiwa. 

2. Profesi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

memperdalam ilmu tentang pengalaman pasien gangguan jiwa selama 

menjalani restrain extremitas dan sebagai bahan masukan bagi profesi 

dalam perencanaan keperawatan dalam upaya meningkatkan 

profesionalisme dan mutu pelayanan keperawatan. 

3. Penelitian selanjutnya 

Dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang pengalaman pasien gangguan jiwa yang 

menjalani restrain extremitas di Rumah Sakit Jiwa.  
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E. Keaslian Penelitian 

Adapun penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini 

diantaranya :  

1. Sulistyowati (2014). “Keefektifan Penggunaan Restrain terhadap 

Penurunan Perilaku Kekerasan pada Pasien Skizofrenia”. Desain 

dari penelitian ini menggunakan rancangan quasi experiment 

dengan control group pretest-post test design, dan menggunkan 

teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah restrain 

efektif terhadap penurunan perilaku kekerasan pada pasien 

skizofrenia di RSJD Surakarta. Perbedaannya adalah terletak pada 

variabel yang akan diteliti.  

2.  Kandar (2013). “Efektivitas Tindakan Restrain Pada Pasien 

Perilaku Kekerasan Yang Menjalani Perawatan Di Unit Pelayanan 

Intensif Psikiatri (UPIP) RSJ Daerah Dr. Amino Gondohutomo 

Semarang Tahun 2013”. Desain dari penelitian ini menggunakan 

rancangan deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional, 

dan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah 

prosedur restrain yang dilakukan di UPIP sebagian besar kurang 

dari SOP yang ditetapkan oleh rumah sakit, diikat dalam waktu 

lebih dari 4 jam. Perbedaan dari penelitian ini adalah variabel yang 

akan diteliti, tempat dan waktu penelitian, dan desain dari 

penelitian yang dilakukan.  


