
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hingga saat ini penanganan penderita penyakit Skizofrenia belum 

memuaskan terutama di negara berkembang, ini disebabkan karena 

ketidaktahuan keluarga maupun masyarakat terhadap jenis gangguan jiwa 

ini (Hawari, 2014). Skizofrenia adalah penyakit atau gangguan jiwa kronis 

yang dialami oleh 1% penduduk, sedangkan penyakit jiwa kronis ditandai 

dengan gejala akut yang sudah berlangsung selama 6 bulan atau lebih dan 

disertai dengan tidak memperhatikan kebersihan diri dan terjadi gangguan 

motorik atau pergerakan (Keliat et al,  2011) 

Salah satu sasaran asuhan yang terpenting dalam keperawatan 

adalah keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, keluarga 

berperan dalam menentukan cara asuhan yang diperlukan anggota 

keluarga yang mengalami sakit. Family Approach mengarah pada 

penggalian dan pemberdayaan potensi keluarga yang baik secara mandiri 

ataupun bantuan orang lain untuk mengatasi masalah kesehatan yang 

dihadapi anggota keluarga (Muhlisin, 2012) 

Keluarga merupakan bagian yang terpenting untuk membentuk 

kebudayaan yang sehat. Keluarga dijadikan unit pelayanan karena masalah 

kesehatan keluarga saling berkaitan satu sama lain mempengaruhi antara 

sesama anggota keluarga dan juga akan mempengaruhi keluarga yang ada 

di sekitarnya (Harnilawati, 2013) 
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Menurut fakta Word Health Organization (WHO) 2017 bahwa, 

Skizofrenia mempengaruhi lebih dari 21 juta orang di dunia, pada laki-laki 

12 juta dan perempuan 9 juta, satu dari dua orang yang hidup dengan 

skizofrenia tidak dapat menerima perawatan untuk kondisi tersebut. 

Perawatan orang dengan Skizofrenia dapat diberikan di tingkat komunitas, 

dengan keluarga aktif dan juga keterlibatan masyarakat (WHO, 2017) 

Menurut Seeman et al (2013) dalam penelitiannya mengungkapkan 

bahwa peran pengasuh atau keluarga dalam merawat anggota keluarga 

yang menderita skizofrenia sangat berpengaruh dalam kesembuhannya, 

dukungan keluarga baik emosional maupun intrumental sangat dibutuhkan 

untuk penderita skizofrenia, dari beberapa kasus yang telah diteliti di 

ungkapkan bahwa keterlibatan keluarga juga dibutuhkan pada orang yang 

sakit, keluarga cenderung memberi nilai yang tinggi terhadap solidaritas 

keluarga dengan merawat pasien dengan tulus. Penelitian ini juga di 

dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Tempier et al, 2013) 

mengungkapkan bahwa keluarga dapat menjadi sumber pemicu stres, 

namun keluarga sangat berharga dalam mendukung perawatan pasien, 

dalam penelitiannya di ungkapkan bahwa dukungan emosional yang 

dianggap paling penting dan positif yang di lakukan dengan 

mengklasifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan perlakukan. 

Tempier al ( 2013), mengatakan bahwa dukungan keluarga pasien sebagai 

harapan untuk pemulihan kesehatan pasien dalam mrnjalani perawatan. 
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Hasil dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 

menunjukan bahwa pravalensi gangguan jiwa emosional yang ditunjukan 

dengan gejala- gejala depresi dan kecemasan sebesar 6% untuk usia 15 

tahun keatas atau sekitar 14 juta orang. Sedangkan pravalensi gangguan 

jiwa berat, seperti schizophrenia sebesar 1,7 per 1000 penduduk atau 

sekitar sebesar 400.000 orang, dan pravalensi gangguan jiwa berat 

(psikosis / skizofrenia) di Jawa tengah sebesar 2,3 permil (Depkes RI, 

2013) 

Menurut data Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 

bahwa permasalahan yang ada pada saat ini adalah tidak semua Rumah 

Sakit mempunyai pelayanan klinik jiwa, data yang ada adalah data yang 

masuk untuk pelayanan kesehatan jiwa di RS yang berasal dari Rumah 

Sakit Jiwa dan Rumah sakit Umum yang mempunyai klinik jiwa, dari data 

yang diperoleh bahwa jumlah kunjungan gangguan jiwa di tahun 2013 di 

provinsi Jawa Tengah sebanyak 121.962 jiwa. Sebagian besar kunjungan 

gangguan jiwa adalah dirumah sakit (67,29 %), sedangkan 32,71 % 

melakukan kunjungan ke pelayanan dipuskesmas dan sankes lainnnya. 

Jumlah kunjungan rawat jalan dilihat dari jumlah penduduk sebesar 

33.264.339 jiwa terdapat 17.252.610 jiwa yang menjalani rawat jalan, 

sedangkan 1.053.530 jiwa menjalani rawat inap (Depkes RI, 2013) 

Data pasien Skizofrenia di Instalasi Rawat Jalan Dr. RM 

Soedjarwadi Klaten periode tahun 2016 sebanyak 13.308 pasien. Data 

pasien yang menjalani rawat jalan di Instalasi Rawat Jalan selama tiga 
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bulan terakhir terdapat pada bulan April 2017 sebanyak 1.316 pasien, 

bulan Mei 2017 sebanyak 1.405 pasien dan bulan Juni 2017 sebanyak 

1.271.  

Setelah peneliti melakukan study penelitian, fonemena yang 

didapatkan bahwa banyak pasien yang kembali berobat karena 

penyakitnya kambuh karena tidak diperhatikan oleh keluarga dalam 

pengobatan selama dirumah, sebagian dari pasien yang datang berobat 

juga tidak ditemani oleh keluarga melainkan datang sendiri. Maka dari itu 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada keluarga yang salah satu 

keluarganya menderita skizofrenia, karena skizofrenia juga merupakan 

penyakit yang masuk dalam 10 besar penyakit kronis di RSJD Dr.RM 

Soedjarwadi Klaten. 

Keluarga merupakan bagian yang terpenting untuk membentuk 

kebudayaan yang sehat. Keluarga dijadikan unit pelayanan karena masalah 

kesehatan keluarga saling berkaitan satu sama lain mempengaruhi antara 

sesama anggota keluarga dan juga akan mempengaruhi keluarga yang ada 

di sekitarnya (Harnilawati, 2013) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah ditulis penulis, dapat 

dirumuskan “ Bagaimana gambaran dukungan keluarga terhadap penderita 

gangguan jiwa Skizofrenia di RSJD Dr RM Soejarwadi Klaten Jawa 

Tengah?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran dukungan keluarga yang diberikan 

kepada pasien penderita Skizofrenia yang menjalani rawat jalan di 

Instalasi Rawat Jalan RSJD Dr RM Soedjarwadi Klaten, Jawa 

Tengah. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui dukungan informasional yang diberikan 

keluarga kepada pasien. 

b. Untuk mengetahui dukungan emosional yang diberikan 

keluarga kepada pasien. 

c. Untuk mengetahui dukungan instrumental yang diberikan 

keluarga kepada pasien. 

d. Untuk mengetahui dukungan penghargaan atau penilaian  

yang diberikan keluarga kepada pasien. 

D. Manfaat  Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi 

tentang gambaran dukungan keluarga yang di berikan kepada 

penderita skizofrenia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Institusi Kesehatan 
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Dapat dijadikan masukan dalam pemantauan penderita 

gangguan jiwa dalam meminimalisasi terjadinya penyakit 

Skizofrenia. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai pengembangan dan menjadi sebuah kajian sebagai 

pelengkap dalam kegiatan penelitian selanjutnya. 

c. Bagi Rumah Sakit 

Dapat digunakan sebagai panduan keperawatan jiwa dalam 

mengoptimalkan perawatan jiwa khususnya penderita 

Skizofrenia dan juga dijadikan tambahan ilmu atau informasi 

bagi rumah sakit. 

d. Bagi Masyarakat 

Dapat dijadikan sebagai sumber infomasi untuk menambah 

pengetahuan. 

e. Bagi Keluarga 

Dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengoptimalkan 

perawatan pasien gangguan jiwa dan juga sebagai sumber 

infomasi yang baik intuk menjadikan keluarga yang baik bagi 

keluarganya. 

f. Bagi peneliti 

Sebagai penambah ilmu pengetahuan tentang dukungan 

keluarga terhadap penderita Skizofrenia. 
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E. Keaslian Penelitian 

1. Fitrikasari et al, (2012) meneliti tentang “Gambaran Beban 

Caregiver Penderita Skizofrenia di Rawat Jalan RSJ Amino 

Gondohutomo Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan beban perawatan pada caregiver yang merawat 

penderita skizofrenia. Menggunakan instrumen Burden Assesment 

Schedule (BAS).Desain penelitian mengunakan metode Deskriptif 

dengan 100 sampel. Kesimpulan sebagian besar caregiver 

menganggap perawatan terhadap keluarga dengan gangguan 

skizofrenia sebagai beban dan komponen yang paling berperan 

dalam dampak terhadap perasaan nyaman. 

Perbedaan pada penelitian tempat penelitian, intrumen penelitian, 

metode penelitian 

2. Maghfiroh et al, (2015) meneliti tentang “Peran Keluarga dalam 

Peningkatan Kemampuan Interaksi Sosial Bermasyarakat Klien 

Skizofrenia Pasca Perawatan di Rumah Sakit” penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis hubungan peran keluarga terhadap 

tingkat interaksi sosial bermasyarakat pada klien skizofrenia. 

Desain penelitian menggunakan survey analitik, dengan jenis 

Cross Sectional, metode sampling menggunakan simple random 

sampling. Menggunakan uji Statistik Rank Spearman. Hasil 

penelitian menunjukan peran keluarga didapat hasil cukup. 
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Perbedaan pada penelitian. Desain penelitian, tempat penelitian, 

jenis penelitian dan tehnik  pengambilan sampel. 

3. Karmila et al, (2016) meneliti tentang “Dukungan Keluarga dengan 

Kepatuhan Minum Obat pada Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah 

Kerja Puskesmas Banjarbaru”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dan mengetahui hubungan dekungan keluarga dengan 

kepatuhan minum obat pada pasien gangguan jiwa. Metode 

penelitian yang digunakan menggunakan metode korelasional 

dengan desain penelitian cross secsional. Hasil dari penelitian 

menunjukan bahwa 42,86% memberikan dukungan keluarga baik, 

37,14% memberikan dukungan keluarga cukup, dan 20% 

memberikan dukungan keluarga kurang.  

Perbedaan dengan penelitian. Deain penelitian, tempat penelitian, 

metode penelitian. 


