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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut WHO angka kejadian gangguan jiwa di seluruh dunia 

sepanjang  tahun 2011 sebanyak 24 juta orang. Akan tetapi sampai saat ini 

penanganan gangguan jiwa baik di rumah maupun di rumah sakit belum 

memuaskan, hal ini terutama terjadi di negara-negara berkembang. Beberapa 

hal yang ditengarai menjadi penyebabnya adalah ketidaktahuan keluarga dan  

masyarakat terhadap jenis gangguan jiwa ini, serta ada beberapa stigma 

mengenai gangguan jiwa  (Hawari, 2011).  

Menurut WHO, Indonesia menduduki peringkat pertama dari seluruh 

negara di dunia dengan penderita gangguan jiwa terbanyak yaitu 321.870 

orang. Sedangkan angka kejadian gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

(RSJD) Surakarta menjadi kasus terbanyak tercatat  2.118 dari jumlah seluruh 

pasien 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 (RSJD, 2010) 
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Keluarga merupakan sumber pengobatan yang paling berperan bagi 

anggota keluarganya yang sakit termasuk bagi angota keluarga dengan 

gangguan jiwa.  Namun pada praktiknya, keluarga kesulitan dalam perawatan  

anggota keluarga dengan gangguan jiwa. Berbagai media informasi yang 

dapat diakses keluarga dalam perawatan anggota keluarga seperti membaca 

buku kesehatan tentang keperawatan jiwa, atau informasi dari tenaga 

kesehatan tidak bertahan lama, artinya membaca buku  menjadi kurang efektif 

karena dirasakan terlalu banyak materi dan anggota keluara menjadi 

kesulitan, sementara informasi persuasife dari tenaga kesehatan  bersifat 

komunukasi yang mungkin dimengerti pada saat kedua belah pihak bertemu,  

namun di lain waktu informasi yang telah diterima menjadi lupa. Menurut 

Notoadmojo (2007)  bahwa pengetahuan  dapat diperoleh dari sumber 

informasi, orang yang berpengaruh termasuk tenaga kesehatan, sementara 

media yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan seseorang dapat 

berupa media cetak, media audio visual. 

Salah satu media informasi yang digunakan untuk pendidikan 

kesehatan adalah dengan pemberian buklet. Buklet dijadikan alat bantu media 

pemberian informasi dipercaya dapat lebih efektif bagi pembaca, dimana 

buklet berisi informasi penting namun mudah dipahami dan simpel, jika 

dibandingkan dengan media lain seperti audio visual, dan leflet yang  hanya  

berisi satu lembar kertas. (Notoadmojo, 2007).  

Keberhasilan buklet sebagai alat bantu media pendidikan kesehatan 

tetap  dapat dievaluasi, apakah media tersebut sebelum diberikan  kepada 
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peserta didik dapat diterima  diterima dengan baik, baik isi dari  materi yang 

disajikan, disain tampilan buklet baik  warna, ukuran huruf, ada tidaknya 

informasi lain seperti contoh gambar sebagai petunjuk cara perawatan dan 

lain sebagainya Mantra (2007).  Hasil penelitian Friza (2013)  menjelaskan 

penggunaan buklet cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan  tentang 

chikungunya di Desa Trangsan  Kecamatan Gatak  Sukoharjo. 

Promosi kesehatan pada keluarga dengan gangguan jiwa di daerah  

Klaten sudah pernah dilakukan, namun lebih banyak dengan menggunakan 

media seperti leaflet, ataupun dengan ceramah. Menurut petugas kesehatan 

RSJ Klaten. penggunaan buklet sebagai media  dalam promosi kesehatan juga 

pernah dilakukan  namun sekitar 3 tahun yang lalu oleh mahasiswa dari 

Yogyakarta.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, pada  bulan Maret  2017, kepada  

10 anggota keluarga   yang sedang  mengantar atau menjenguk anggota 

keluarga di RSJ Klaten, 5 orang menyatakan belum mendapatkan pendidikan 

kesehatan jiwa, hal ini karena pasien gangguan jiwa baru 6 bulan terakhir ini 

baru mengidap gangguan jiwa. 3 orang menanyakan pernah mendapatkan 

pendidikan kesehatan gangguan jiwa namun dengan menggunakan ceramah, 

dan 2 orang juga menyatakan hal yang sama namun  menggunakan media 

leflet. 
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B. Rumusan Masalah 

“Bagaimana efektifitas  media buklet sebagai media  promosi 

kesehatan jiwa pada keluarga dengan gangguan  gangguan jiwa di Klaten ?” 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hasil evaluasi buklet sebagai media buklet untuk media  

promosi kesehatan jiwa pada keluarga dengan gangguan jiwa di Klaten. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui penilaian anggota keluarga tentang buklet sebagai media 

promosi kesehatan jiwa oleh keluarga dengan anggota keluarga yang 

memiliki gangguan jiwa  

b. Mengetahui bahasa, isi, desain, dan bahan pada media buklet sebagai 

media promosi kesehatan jiwa oleh keluarga dengan anggota keluarga 

yang memiliki gangguan jiwa 

D. Manfaat Penelitian 

1. Keluarga 

Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas media buklet  bagi 

keluarga dalam perawatan pasien gangguan jiwa 

2. Ilmu Keperawatan 

Peneletian ini diharapkan menjadi sumber bahan masukan keilmuan, agar 

dapat media  buklet dapat diterapkan dalam pemberian asuhan 

keperawatan jiwa  
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3. Peneliti 

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian tentang “Analisis Pelaksanaan Program Promosi Kesehatan di 

Puskesmas Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado” oleh Monica 

Christy Kuro, A.J.Rattu, Jane M. Pangemanen tahun 2014. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Salah satu dari enam upaya program wajib 

yaitu upaya promosi kesehatan. Promosi kesehatan berperan penting 

dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui pembelajaran dari, 

oleh dan bersama masyrakat sesuai dengan lingkungan sosial budaya 

setempat. Puskesmas bahu diharapkan dapat memberi dampak yang bik 

bagi masyarakat wilayah sekitar khususnya dalam peningkatan kesehatan 

melalui promosi kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

pelaksanaan program promosi kesehatan di Puskesmas Bahu.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan total 

informanyaitu 4 orang. Perencanaan promosi kesehatan sudah dilakukan 

tetapi masih banyak yang harus diupayakan, upaya advokasi sudah 

dilakukan tetapi belum maksimal di lihat dari pelaksanaan program yang 

belum optimal, kerjasama antara lintas program dan lintas sektor telah 

dilakukan, tenaga penyuluhan yang ada belum berkompetesi dalam bidang 

promosi kesehatan, pengadaan media komunikasi masih kurang, 

pemberdayaan masalah belum optimal, bina suasana belum dilakukan, 

sarana dan media komunikasi masih kurang, dana untuk operasional dan 
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ketersediaan tenaga penyuluh yang berkompetensi merupakan kendala 

yang dialami Puskesmas dalam pelaksanaan program promosi kesehatan.  

Saran dari penelitian ini, lebi meningkatkan upaya advokasi kepada 

lintas sektor maupun pemerintah, memberdayakan tenaga kesehatan lain di 

Puskesmas dalam kegiatan promosi kesehatan, menjalankan program 

kunjungan rumah dan memaksimalkan pemberdayaan masyarakat, 

mengadakan pelatihan khusus bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat. 

Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah pada variable yang 

digunakan dan tempat penelitian. 

2. Penelitian tentang “Pengembangan Medaia Buklet Berbasis Sets Pada 

Materi Pook Mitigasi dan Adaptasi Bencana Alam Untuk Kelas X SMA”. 

Oleh Kurnia Ratnadewi Pralisaputri, Heribertus Soegiyanto, Chatarina 

Muryani tahun 2016. Penelitian ini bertujuan dalam pengembangan yang 

terbagi atas tiga tahap yaitu define, design, dan develop. Desain media 

buklet berbasis SETS dirancang menggunakan aplikasi Corel Draw 6.  

Untuk mengetahui efektifitasnya, dilakukan uji coba di kelas X IIS 

SM Negeri 8 Surakarta dengan desain penelitian eksperimen semu. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan berupa lembar observasi, lembar 

angket dan lembar penilaian. Data penilaian kelayakan media buklet 

berbasis SETS diolah menggunkan rumus deskriptif persentatif, sedangkan 

analisis data efetivitas menggunakan rumus uji-t. Perbedaan dari penelitian 

yang akan dilakukan adalah pada variable yang digunakan dan tempat 

penelitian


