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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gangguan jiwa merupakan kondisi dimana terjadi penurunan fungsi 

kerja otak yang mempengaruhi kondisi fisiologik dan mental. Gangguan jiwa 

dapat disebabkan oleh kekacauan pikiran, presepsi dan tingkah laku dimana 

individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang 

lain,lingkungan dan masyarakat. Gangguan jiwa memiliki beberapa gejala 

yang tampak maupun yang hanya terdapat dalam pikiran penderita. Mulai 

dari menarik diri dari lingkungan, tingkat emosional yang tidak stabil, 

berbicara sendiri maupun sering melamun hingga mengamuk tanpa alasan 

yang jelas, serta dapat mempengaruhi hubungan interpersonal dan gangguan 

fungsi dan peran sosial.( Lestari, P 2014. ) 

 Penderita gangguan jiwa sering mendapat stigma dan diskriminasi 

dari keluarga maupun masyarakat dibandingkan individu yang mengalami 

masalah medis lainnya. Penderita gangguan jiwa biasanya mendapat 

penolakan dan disisihkan dari lingkungan masyarakat, dan biasanya 

disebabkan karena pasien sering mengamuk atau melukai diri sendiri. 

Perlakukan seperti ini disebabkan karena ketidaktahuan  atau salah presepsi 

dari keluarga dan lingkungan masyarakat mengenai gangguan jiwa. ( Yosep 

2010).  

Menurut Drew dan Funk (2011). Diseluruh dunia orang dengan 

gangguan mental mendapat pelayanan yang berkualitas rendah, dan stigma 
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yang terjadi dalam masyarakat bawa orang dengan gangguan jiwa berbahaya, 

sehingga menimbulkan banyak deskriminasi, pengucilan, penolakan serta 

marginalisasi dalam masyarakat, selain itu masalah ekonomi dan pendidikan 

juga mepengaruhi perawatan pada orang dengan gangguan jiwa, ironisnya 

kurangnya pengetahuan serta minimnya pengobatan pasien gangguan jiwa 

mengakibatkan beberapa pelangaran hak asasi sebagai contohnya pasung.   

 Orang mengalami gangguan jiwa apabila ditemukan adanya 

gangguan pada fungsi mental yang meliputi: emosi, pikiran, perilaku, 

perasaan, motivasi, kemauan, keinginan, daya tilik diri, presepsi sehingga 

menggangu dalam proses hidup di masyarakat. Hal ini dipicu oleh adanya 

keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam 

mempertahankan hidup sehingga seseorang dihadapkan untuk berpikir, 

berkeinginan untuk mencapai cita-cita yang mengharuskan seseorang 

berhubungan dengan orang lain. Jika seseorang mengalami kegagalan dalam 

berinteraksi dengan orang lain, maka akan timbul respons fisiologis maupun 

psikologis ketika keinginan tersebut tidak tercapai. Kondisi ini terjadi karena 

sesorang tidak mau belajar dari sebuah proses interaksi dengan orang lain 

sehingga ia tidak pernah mengukur kemampuanya dengan standar orang lain, 

akibatnya timbul perasaan tertekan. Hal ini ditandai dengan menurunnya 

kondisi fisik akibat gagalnya pencapaian sebuah keinginan, yang juga akan 

berimbas pada menurunya semua fungsi kejiwaan, terutama minat dan 

motivasi sehingga membuat seseorang gagal dalam mempertahankan kualitas 

hidup (Abdul, 2011) 
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Berdasarkan data dari World Health Organisas (WHO, 2015) sekitar 

450 juta orang didunia menderita masalah mental dan menyebutkan bahwa 

gangguan jiwa merupakan masalah serius. Menurut National institute of 

mental health gangguan jiwa mencapai jumlah 13% dari keseluruhan penyakit 

dan akan meningkat mencapai 25% pada tahun 2030. Maka akan 

menyebabkan peningkatan prevalensi gangguan jiwa di berbagai negara. 

Menurut data dari riset keshatan dasar (Kemenkes, 2013) di indonesia 

prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukan dengan gejala-gejala 

depresi dan kecemasan adalah sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke atas atau 

sekitar 14 juta orang. Sedangkan prvalensi gangguan jiwa berat, seperti 

schizofrenia adalah 1,7 per 1000 penduduk atau sekita 400.000 orang. 

Berdasarkan riskesdas tahun 2007 dan 2013 dinytakan bahwa prevalensi  

gangguan jiwa berat di indonesia masing-masing sebesar 4,6 per mil dan 1,7 

per mil. Pada tahun 2007 Prvalensi tertinggi terdapat di provinsi DKI jakarta 

(20,3%) dan terendah di provinsi maluku (0,9%). Sedangkan pada tahun 2013 

prevalensi tertinggi di Provinsi Di Aceh, dan terendah di provinsi Klimantan 

Barat. ( Lestari, W 2014. ).  

Pemasungan terhadap gangguan jiwa masih banyak terjadi, dimana 

sekitar 20.000 hingga 30.000 penderita gangguan jiwa di seluruh indonesia 

mendapat perlakuan tidak manusiawi dengan cara dipasung. Data riskesdas 

2013 menunjukan angota rumah tangga (ART) dengan gangguan jiwa berat 

yang pernah dipasung di indonesia sebesar 14,3 persen. Terdapat 1.655 rumah 
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tangga (RT) yang memiliki keluarga yang menderita gangguan jiwa berat. 

(Kementrian Kesehatan RI, 2013).   

Berdasarkan data Riskesdas 2013 dan dikombinasikan dengan data 

kemenkes dengan waktu yang disesuaikan, pravalansi gangguan jiwa di jawa 

tengah sebanyak 0,23% untuk usia 15 tahun keatas dari jumlah penduduk 

24.089.433 orang berarti sekitar 55.406 orang di provinsi jawa tengah 

mengalami gangguan jiwa berat, dan 1 juta orang di jawa tengah mengalami 

gangguan mental emosional.(Riskesdas,2013). Dinas kesehatan Provinsi jawa 

tengah mendapatkan temuan sebanyak 1.091 kasus pemasungan mulai januari 

sampai november. 

Dari studi pendahuluan yang dilakukan di wilayah Klaten terdapat 

3012 orang gangguan jiwa pada tahun 2015 dan terjadi penurunan pada tahun 

2016 dengan pasien gangguan jiwa sebanyak 1871. Dan dari data yang 

diperoleh dari Dinas Kesehatan Kbupaten Klaten terdapat 35 orang dengan 

gangguan jiwa yang dipasung dan terbanyak di wilayah kerja puskesmas 

jatinom. 

Tabel 1.1  Nama Pasien Pasung di Puskesmas Jatinom 
No Nama Alamat Umur Pendi

dikan 
Lintas 
Sektor 

Kondisi 
Terakhir 

Diagnosa 

1.  Ny. R 
 

Jeruk Manis RT.01 
RW.03 Glagah, 
Jatinom, Klaten 
 

55 th 
 

SD 
 

Puskesmas 
Jatinom 
 

Pulang 
rawat jalan 
 

Skizofrenia 
 

2 Tn.S1 

 
Jetis RT.05 RW.03 
Jatinom, Klaten 
 

55 th 
 

SD 
 

Puskesmas 
Jatinom 
 
 
 

Pulang 
rawat jalan 
 

Skizofrenia 
 

No Nama Alamat Umur Pendi
dikan 

Lintas 
Sektor 

Kondisi 
Terakhir 

Diagnosa 
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3 Tn.S2 

 
Jetis RT.05 RW.03 
Jatinom, Klaten 
 

57 th 
 

SD 
 

Puskesmas 
Jatinom 
 

Pulang 
rawat jalan 
 

Skizofrenia 

4 Tn.W 
 

Suran Rt.02 Rw.01 
Jatinom, Klaten 
 

 42 th 
 

SMP 
 

Puskesmas 
Jatinom 
 

Pulang 
rawat jalan 
 

Skizofrenia 

5 Ny. J 
 

Suran Rt.02 Rw.01 
Jatinom, Klaten 
 

35 th 
 

SMP 
 

Puskesmas 
Jatinom 
 

Pulang 
rawat jalan 
 

Skizofrenia 

6 Ny. I 
 

Cawan, Jatinom, 
Klaten 
 

50 th 
 

SD 
 

Puskesmas 
Jatinom 
 

Pulang 
rawat jalan 
 

Skizofrenia 

7 Tn. K Kledokan, cawan, 
jatinom, Klaten 
 

45 th SD 
 

Puskesmas 
Jatinom 
 

Pulang 
rawat jalan 
 

Skizofrenia 

 

Berdasarkan UU NO.18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa 

menerangkan bahwa pemerintah memberikan perlindungan dan menjamin 

pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan kejiwaan dan orang dengan 

gangguan jiwa berdasarkan hak asasi manusia, penaggulangan pasung adalah 

upaya yang terdiri dari aspek pencegahan, peningkatn layanan kesehatan, 

rehabilitasi dan pengobatan rutin. 

Pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa dilakukan sebagai 

tindakan terakhir dan sudah beberapa kali dilakukan pengobatan di RSJ. 

runtuk dirawat sendiri dirumah dan dipasung antara lain, sudah sering dibawa 

berobat ke RSJ namun tidak kunjung sembuh, keluarga tidak mampu 

menanggu biaya pengobatan atau kondisi ekonomi, jarak yang jauh antara 

kediaman dan RSJ sehingga menyulitkan keluarga dalam hal pengawasaan 

pada anggota keluarga yang sedang dirawat di RSJ dan atas saran dari dukun 

karena gangguan jiwa yang diderita akibat hal supranatural (Puteh, 2011).  
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Untuk mengatasi dan mencegah pemasungan yang dilakukan oleh 

keluarga harus ada peran aktif dari masyarakat serta kader. Kader adalah 

tenaga kesehatan yang berasal dari masyarakat dan dipilih masyarakat untuk 

membantu dalam pelayanan kesehatan dalam suatu daerah atau desa (Mantra, 

1983).  

Peran kader kesehatan dapat bervariasi secara dinamis tergantung 

kegiatan yang diadakan atau masalah yang timbul dalam lingkungan 

masyarakat. Kader juga mendapat pelatihan khusus dalam membantu 

pelayanan kesehatan. Kader sebagai orang yang berpengaruh dalam 

pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam 

penaganan atau pelayanan kesehatan yang diberikan, sebagai contoh dalam 

penaganan dan perawatan pasien gangguan jiwa pasca pasung, sehingga 

kader dalam menjalankan tugasnya lebih baik dan tepat (Moersalin, 2009). 

Salah satu upaya peningkatan pengetahuan dan ketarampilan kader 

adalah pemberian pendidikan kesehatan dan keterampilan dalam merawat 

pasien gangguan jiwa pasca pasung dalam upaya ini harus ada dukungan dari 

masyarakat serta keluarga pasien, pendidikan kesehatan sangat efektif 

terutama pada kader kesehatan yang pengetahuan tentang gangguan jiwa serta 

perawatanya belum banyak, dan biasanya kader kesehatan kurang 

memperhatiakan masalah gangguan jiwa, kebanyakan kader hanya berfokus 

pada penyakit biasa yang terjadi di masyarakat pada umumnya.  

Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian pada kader dengan cara pemberian pendidikan kesehatan dan 
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diharapkan kader bisa menjadi change of agent dalam penaganan masalah 

gangguan jiwa yang terjadi diwilayahnya sehingga dapat membantu petugas 

kesehatan dalam penaganan dan perawatan pasien gangguan jiwa pasca 

pasung secara tepat dan benar.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan diatas dapat 

disimpulkan rumusan masalah “Adakah pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap tingkat pengetahuan, sikap dan intensi kader kesehatan tentang  

perawatan pasien gangguan jiwa pasca pasung, Di Puskesmas Jatinom?” 

C. Tujuan 

1.  Umum  

Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat 

pengetahuan, sikap, dan intensi pada kader kesehatan tentang cara perawatan 

pasien gangguan jiwa pasca pasung di puskesmas Jatinom, Klaten 

2. Khusus 

a. Untuk mengetahui karateristik responden (Kader wilayah kerja 

puskesmas jatinom) 

b. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pada kader kesehatan, 

terhadap perawatan pasien gangguan jiwa pasca pasung sebelum dan 

setelah dilakukan pendidikan kesehatan 

c. Untuk mengetahui tingkat sikap pada kader kesehatan, terhadap 

perawatan pasien gangguan jiwa pasca pasung sebelum dan setelah 

dilakukan pendidikan kesehatan 
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d. Untuk mengetahui tingkat intensi pada kader kesehatan, terhadap 

perawatan pasien gangguan jiwa pasca pasung sebelum dan setelah 

dilakukan pendidikan kesehatan 

e. Untuk mengetahui perbedaan pengetahuan pada kader terhadap 

perawatan pasien gangguan jiwa pasca pasung sebelum dan setelah 

dilakukan pendidikan kesehatan 

f. Untuk mengetahui perbedaan sikap pada kader terhadap perawatan 

pasien gangguan jiwa pasca pasung sebelum dan setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan 

g. Untuk mengetahui perbedaan intensi pada kader terhadap perawatan 

pasien gangguan jiwa pasca pasung sebelum dan setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan 

D. Manfaat  

1. Praktik Keperawatan  

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

dalam melakukan intervensi pada kader kesehatan yang berkaitan dengan 

promosi kesehatan pada  pasien pasca pasung untuk menghindari pemasungan 

kembali 

2. Penelitian Keperawatan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pegetahuan yang berharga bagi 

peneliti, sehingga dapat menerapkan pengalaman ilmiah yang diperoleh untuk 

penelitian yang akan datang mengenai promosi kesehatan pada kader 

kesehatan tentang pasien gangguan jiwa pasca pasung 
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3. Pendidik Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di bagian keperawatan jiwa dan 

keperawatan komunitas dalam hal promosi kesehatan pada kader kesehatan 

tentang pasien gangguan jiwa pasca pasung. 

E. Keaslian Penelitian 

Adapun penelitian yang terkait dengan permasalahan dengan penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Lestari (2014) judul “Kecenderungan Atau Sikap Keluarga Penderita 

Gangguan Jiwa Terhadap Tindakan Pasung (Studi Kasus Di Rsj Amino 

Gondho Hutomo Semarang). Metode dalam penelitian ada deskriptif. Hasil 

penelitian ini didapatkan sebagian besar keluarga berumur dewasa menengah 

(36-59 tahun) sejumlah 47 (58,8%), ayah/ibu yaitu sejumlah 27 (33,8%), 

berasal dari Semarang sejumlah 35 (43,8%) dan Demak sejumlah 16 (20%). 

Penderita gangguan jiwa berumur dewasa muda (18-25 tahun) sejumlah 51 

(63, 8%), berjenis kelamin perempuan yaitu sejumlah 42 (52,5%), mengalami 

gangguan jiwa >5 tahun yaitu sejumlah 39 (48, 8%), mempunyai sikap 

kurang mendukung terhadap tindakan pasung yaitu sejumlah 40 (50%). 

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan 

serta tempat penelitian. 

2. Sulstyorini (2010) “Hubungan Pengetahuan Tentang Gangguan Jiwa 

Terhadap Sikap Masyarakat Kepada Penderita Gangguan Jiwa Di Wilayah 

Kerja Puskesmas Colomadu 1”. Penelitian ini adalah non eksperimental 
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bersifak deskriptif korelatif. Hasil perhitungan menggunakan program SPSS 

17.00 for windows diperoleh koefisien korelasi (1) sebesar 0,374 dengan nilai 

signifikansi (p-value) 0,000. Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) 

pengetahuan responden diwilayah kerja puskesmas colomadu 1 tentang 

gangguan jiwa mayoritas adalah termasuk kategori pengetahuan cukup (2), 

sikap responden diwilayah kerja puskesmas colomadu 1 terhadap penderita 

jiwa lebih banyak sikap yang positif dan mendukung, (3) terdapat hubungan 

yang signifikan antara pengetahuan tentang gangguan jiwa terhadap sikap 

masyarakat kepada penderita gangguan jiwa di wilayah kerja puskesmas 

colomadu 1. Semakin baik penegtahuan masyarkat tentang gangguan jiwa, 

maka semakin positif sikap masyarakat kepada penderita gangguan jiwa. 

Perbedaan yang terdapat penelitian ini adalah jenis penelitian, metode yang 

digunakan, variabel serta tempat penelitian 

  

 

 

 

 

 


