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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Beban penyakit jiwa di Indonesia masih cukup tinggi. 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, 

menunjukkan bahwa prevalensi gangguan mental emosional yang 

ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan adalah 

sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke atas atau sekitar 14 juta orang. 

Sedangkan, prevalensi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia adalah 

1,7 per 1000 penduduk atau sekitar 400.000 orang.  

  Berdasarkan data dinas tenaga kerja, transmigrasi dan 

kependudukan  Jawa Tengah 2013 total penduduk di Surakarta sebesar 

548.477 atau 1,58 % dari total penduduk di Indonesia yaitu sebesar 

34.674.870 dengan jumlah penduduk pria 271.667 atau 49,53% dan 

penduduk wanita 276.810 atau 50,47%. Jumlah seluruh rumah tangga 

yang dianalisis adalah 294.959  terdiri dari 1.027.763  anggota rumah 

tangga yang berasal dari semua  umur.  Jumlah seluruh  responden  

dengan  gangguan  jiwa  berat  berdasarkan  data  Riskesdas  2013  

adalah sebanyak 1.728 orang. Berdasarkan data tersebut Jawa Tengah 

merupakan salah satu provinsi urutan ke lima 
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jika dilihat dari banyaknya jumlah penderita skizofrenia yaitu dengan 

prevalensi 0.23% dari jumlah penduduk hal ini melebihi angka 

nasional sebesar 0.17% (Kemenkes RI, 2013). 

  Berdasarkan data rekam medis rumah sakit jiwa daerah 

Surakarta, tiga tahun terakhir menunjukkan jumlah yang cukup tinggi 

untuk peningkatan pasien yang dirawat, pada tahun 2013 sebanyak 

2.569 orang, danpada tahun 2014 sebanyak 2.364 orang. Kemudian 

untuk tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 2.875 orang 

dengan jumlah penderita skizofrenia sebanyak 770 jiwa atau sekitar 

28,78 % dari total seluruh pasien di rumah sakit jiwa daerah Surakarta.  

  Data yang diperoleh pada tanggal 17 November 2016 dari 3 

orang perawat rumah sakit jiwa daerah Surakarta dari berbeda bangsal 

yaitu bangsal punthadewa, sumbadra serta bisma mengatakan bahwa 

pasien dibangsal tersebut sering menerima pasien dengan diagnosis 

skizofrenia paranoid yang rentan terhadap munculnya halusinasi. 

Pasien dengan skizofrenia paranoid apabila gejala-gejalanya muncul 

maka bisa melakukan tindakan agresif  dan menyebabkan resiko tinggi 

mencederai. Oleh karena itu, tindakan yang lebih cepat atau secara dini 

serta komprehensif seperti pengobatan secara medis dan asuhan 

keperawatan penting dilakukan agar angka kesembuhan skizofrenia 

dapat meningkat terutama pada pasien amuk. 
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  Pasien amuk atau pasien dengan perilaku kekerasan merupakan 

bentuk dari perilaku agresif, Perilaku agresif adalah bentuk perilaku 

yang bertujuan untuk melukai orang lain secara fisik maupun 

psikologis. Marah merujuk pada suatu perangkat perasaan-perasaan 

tertentu yang biasanya dikenal dengan perasaan marah. Agresi juga 

bisa dikatakan suatu perilaku yang dimaksudkan untuk mencederai 

orang lain atau merusak milik orang lain (Prabowo, 2014). Pasien 

amuk perlu penanganan lebih khusus dibanding dengan pasien 

gangguan jiwa yang keadaanya tenang. Ruang akut serta ruang 

Instalasi Gawat darurat (IGD) merupakan tempat yang paling banyak 

menangani pasien amuk dengan restrain extremitas. 

  Untuk menangani pasien dengan amuk tenaga medis terutama 

staf keperawatan jiwa mempunyai peran yang sangat penting salah 

satunya adalah dengan restrain extremitas. Secara umum, dalam 

psikiatrik restrain merupakan suatu bentuk tindakan menggunakan tali 

untuk mengekang atau membatasi gerakan ekstremitas individu yang 

berperilaku diluar kendali yang bertujuan untuk memberikan 

keamanan fisik dan psikologis individu (Kandar dkk, 2013). 

  Keperawatan merupakan bentuk profesi, aktivitas dan 

hubungan interpersonal yang tak jarang menimbulkan stress. Merawat 

pasien dengan gangguan jiwa dengan tingkat kecemasan yang tinggi 

bisa menimbulkan stress bagi perawat. Gambaran kerja seorang 
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perawat dalam kenyataan dilapangan perawat jiwa khususnya tidak 

hanya dituntut untuk memberikan usaha yang lebih tetapi juga 

dihadapkan pada situasi serta kondisi yang tidak mendukung, seperti 

pasien yang tidak kooperatif sampai ancaman perilaku agresif secara 

fisik yang diberikan pasien (Aji, 2014). 

 Perawat jiwa dalam menjalankan asuhan keperawatan 

memerlukan langkah serta intruksi yang telah ditentukan. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Nijman dkk (2007) perawat 

merupakan orang yang sering terlibat dalam peristiwa agresif, dari 

total 254 peristiwa agresi angka keterlibatan perawat sebesar 57,1%. 

Hal ini berarti perawat mempunyai pengalaman dalam penanganan 

pasien dengan restrain ekstremitas. Menurut Kandar dkk (2013) dalam 

penanganan pasien dengan restrain extremitas banyak hal yang harus 

diperhatikan antara lain prosedur restrain, durasi restrain, efek 

samping restrain, indikasi pelepasan, kekambuhan dan waktu kambuh 

perilaku kekerasan serta karakteristik tenaga kesehatan.  

  Pengalaman merupakan peristiwa tertentu secara pribadi 

seperti bertemu atau menjalani sesuatu (Dictionary.com). Hal ini 

berarti bahwa pengalaman merupakan serangkaian peristiwa yang 

dialami serta dijalani secara nyata oleh seseorang yang akan memiliki 

dampak pada seseorang tersebut. Peran perawat adalah pemberi asuhan 

keperawatan, sebagai advokad klien, educator, kolaborator, konsultan 
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serta koordinator. Peran perawat merupakan hal yang penting, oleh 

karena itu perlu digali lebih jauh tentang pengalaman perawat yang 

berhubungan dengan perawatan klien amuk dengan restrain extremitas. 

  Menurut studi pendahuluan yang telah dilakukan di Rumah 

Sakit Jiwa Arif Zainudin Surakarta selama satu bulan yaitu bulan 

November tahun 2016, bangsal punthadewa serta bangsal sumbadra 

yang masuk dalam kategori bangsal akut dalam satu hari terdapat 

minimal satu pasien yang harus mendapat penanganan khusus seperti 

dilakukan restrain extremitas. Perawat bangsal punthadewa serta 

sumbadra mengatakan bahwa penyebab pasien dilakukan restrain 

extremitas antara lain pasien yang baru saja mendapatkan terapi, 

pasien dengan resiko jatuh serta pasien yang kurang kooperatif ketika 

akan dilakukan  tindakan serta pasien dengan perilaku amuk. Salah 

satu  penyebab yang paling sering yang dilakukan restrain extremitas 

adalah akibat perilaku amuk karena beresiko mencederai orang lain. 

Tidak menutup kemungkinan untuk bangsal lain juga terdapat pasien 

yang mengalami perilaku amuk serta IGD yang menjadi tempat pasien 

pertama kali datang juga menangani pasien dengan kasus yang sama.  

  Dari hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan pada tanggal 

21 November 2016 oleh peneliti di Rumah Sakit Jiwa Arif Zainudin 

Surakarta perawat di ruang akut yang berjumlah 5 orang dan IGD 

berjumlah 2 orang saat diwawancara mengungkapkan bahwa mereka 
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memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam menangani pasien 

amuk dengan restrain extremitas. Banyak tantangan yang harus 

dihadapi ketika harus menangani pasien amuk dengan restrain 

extremitas. Tentunya berbeda dengan perawat yang bekerja dirumah 

sakit umum dengan perawat yang bekerja di rumah sakit jiwa, bahkan 

dengan perawat yang sama bekerja dirumah sakit jiwa tetapi tidak 

ditempatkan diruang akut dan IGD, karena pasien dengan kondisi yang 

tidak stabil, bingung dan curiga sebagai perawat di ruang akut dan IGD 

harus memiliki tingkat kewaspadaan dan kepekaan yang tinggi, sebab 

sewaktu-waktu pasien bisa bertindak agresif dan bisa membahayakan 

lingkungannya. Sehingga pengalaman yang didapat dari perawat yang 

ditempatkan diruang akut dan IGD sangat berperan penting. 

  Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas peneliti 

tertarik untuk meneliti pengalaman perawat dalam penanganan pasien 

amuk dengan restrain extremitas di rumah sakit jiwa daerah Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka perlu untuk 

diteliti bagaimana pengalaman perawat dalam penanganan pasien 

amuk dengan restrain extremitas di Rumah Sakit Jiwa Arif Zainudin 

Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman perawat 

dalam penanganan pasien amuk dengan restrain extremitas di 

rumah sakit jiwa Arif Zainudin Surakarta. 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui karakateristik pengalaman perawat dalam 

penanganan pasien amuk dengan restrain extremitas di rumah 

sakit jiwa Arif Zainudin Surakarta. 

b. Untuk mengeksplorasi bagaimana pengalaman perawat dalam 

penanganan pasien amuk dengan restrain extremitas di rumah 

sakit jiwa Arif Zainudin Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti  

Sebagai  acuan  dalam  menjalankan  keperawatan  dirumah  sakit  

dengan memahami pedoman tentang bagaimana pengalaman 

perawat dalam menangani pasien amuk dengan restrain extremitas 

di rumah sakit jiwa sehingga diharapkan peneliti  dapat  

mendapatkan  maksud  dan  tujuan  untuk  dapat disebarkan  dalam  

kehidupan  serta   meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan.  
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2. Bagi Masyarakat  

Sebagai masukan terhadap masyarakat khususnya bagi keluarga 

pasien agar tahu tentang bagaimana cara perawat menangani pasien 

amuk dengan restrain extremitas. 

3. Bagi Instansi Pendidikan  

Dapat  menjadi  tambahan  kepustakaan  dalam  pengembangan  

ilmu pengetahuan dan kesehatan serta sebagai salah satu acuan 

pengembangan penelitian  yang  lebih  spesifik  terhadap  

pengalaman perawat dalam penanganan pasien amuk dengan 

restrain extremitas serta sebagai data dasar untuk penelitian 

selanjutnya. 

E. Keaslian penelitian  

 Sepengetahuan Peneliti dan hasil penelusuruan jurnal maupun laporan 

penelitian di internet, penelitian tentang pengalaman perawat dalam 

penanganan pasien amuk Di Rumah Sakit Jiwa Arif Zainudin 

Surakarta. 

Beberapapenelitian yang terkait sebagai berikut : 

1. Sulahyunningsih (2016) dengan judul “ Pengalaman Perawat Dalam 

Mengimplementasikan srtategi Pelaksanaan (SP) Tindakan 

Keperawatan Pada Pasien Halusinasi Di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta”.  
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 Tujuan penelitian untuk mengetahui  pengalaman perawat 

dalam mengimplementasikan SP tindakan keperawatan pada pasien 

halusinasi. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan 

pendekatan fenomenology dengan jumlah partisipan 11 orang, 

teknik pengambilan data dengan menggunakan wawancara 

mendalam dan observasi. Hasil  dari  penelitian  ini adalah  9 tema 

yaitu merawat pasien halusinasi membutuhkan suatu pemahaman 

dan teknik pendekatan, ketidakefektifan penerapan SP diruang akut, 

ketidak sesuaian dokumentasi dengan pelaksanaan, SP mempunyai 

manfaat sebagai standarisasi bagi perawat dalam melakukan 

tindakan, mispersepsi perawat tentang keberhasilan SP halusinasi, 

kelemahan SP pada pasien halusinasi, kendala dalam aplikasi SP 

pada pasien halusinasi, ketidaksesuaian tekhnik pelaksanaan SP 

pasien dan keluarga pada pasien halusinasi, dan perilaku aneh 

(Bizar) pasien terhadap respon SP.  

 Persamaan  penelitian adalah menggunakan desain kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi. Perbedaan  dalam  penelitian  di  

atas  dengan penelitian penulis adalah penelitian oleh 

Sulahyunningsih meneliti tentang pengalaman perawat dalam 

mengimplementasikan srtategi pelaksanaan (sp) tindakan 

keperawatan pada pasien halusinasi sedangkan penulis meneliti 
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tentang pengalaman perawat dalam penanganan pasien amuk 

dengan restrain extremitas. 

2. Sulistyono  (2014) dengan judul “Pengalaman Perawat Dalam 

Merawat Pasien Perilaku Kekerasan Yang Disebabkan Halusinasi 

Di Ruang Melati RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang”. 

 Penelitian  ini bertujuan untuk menggali pengalaman perawat 

dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien perilaku 

kekerasan yang disebabkan halusinasi di ruang Melati RSJ Dr. 

Radjiman Wediodiningrat Lawang. Metode  yang  dipakai  dalam  

penelitian  ini adalah  metode  penelitian  kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi deskriptif,  dengan  teknik  pengambilan  

data adalah  wawancara semi terstruktur dengan waktu kurang lebih 

20-40 menit dan direkam dengan menggunakan alat perekam,  

tempat  penelitian  di ruang melati rumah sakit jiwa Dr. Radjiman 

widiodiningrat Lawang, penelitian dilakukan selama 7 bulan.  

 Persamaan dalam penelitian  ini adalah menggunakan desain 

riset kualitatif. Sedangkan Perbedaan penelitian di  atas dengan 

penelitian penulis adalah penelitian oleh Sulistyono membahas 

pengalaman perawat dalam merawat pasien perilaku kekerasan 

yang disebabkan halusinasi Di Ruang Melati RSJ Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang, sedangkan penulis meneliti pengalaman 

perawat dalam penanganan pasien amuk dengan restrain extremitas 
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di Rumah sakit jiwa Arif Zainudin Surakarta. Selain itu penelitian 

oleh Sulistyono menggunakan metode wawancara semi terstruktur 

sedangkan penulis menggunakan wawancara mendalam (Indept 

interview). 


