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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gangguan jiwa merupakan gangguan atau  penyakit seperti Depresi, 

Gangguan afektif bipolar, Skizofrenia, Kecemasan, Demensia, Gangguan 

pernafasan zat, kecacatan kemampuan intelektual, dan gangguan 

perkembangan perilaku yang biasanya terjadi dimuai pada masa kanak-kanak 

dan remaja termaksud autism World Health Organization (WHO, 2013).  

Gangguan jiwa bukanlah keadaan yang mudah untuk ditentukan 

penyebabnya. Banyak faktor yang saling berkaitan yang dapat menimbulkan 

gangguan jiwa pada seseorang. Faktor kejiwaan (kepribadian), pola pikir, dan 

kemampuan untuk mengatasi masalah, adanya gangguan otak, adanya 

gangguan bicara, adanya kondisi salah asuh, tidak diterima dimasyarakat, serta 

adanya masalah dan kegagalan dalam kehidupan mungkin menjadi faktor-

faktor yang dapat menimbulkan gangguan jiwa. Faktor-faktor diatas tidaklah 

dapat berdiri sendiri; tetapi dapat menjadi satu kesatuan yang secara bersama-

sama menimbulkan gangguan jiwa. Karena banyak sekali faktor yang dapat 

mencetuskan gangguan jiwa; maka petugas kesehatan kadang kala tidak dapat 

dengan mudah menemukan penyebab dan mengatasi masalah yang dialami 

oleh pasien. Disamping itu tenaga kesehatan sangat diperlukan sekali untuk 

mengatasi masalah yang dialami oleh pasien. Diperkirakan tahun 2020 15% 
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populasi global akan memiliki masalah dengan gangguan jiwa antara 1% 

sampai 3% dari mereka menderita gangguan jiwa berat (Harpham dkk, 2003). 

Menurut Departemen Kesehatan RI (2013), penderita gangguan jiwa di 

Indonesia menunjukkan gejala-gejala depresi dan kecemasan sebesar 6% untuk 

usia 15 tahun ke atas atau sekitar 14 juta orang. Sedangkan prevalensi 

gangguan jiwa berat, seperti scizofrenia adalah  1.7 per 1000 penduduk atau 

sekitar 400.000 orang. Berdasarkan Riset Kesehatan Daerah (Riskesda) 2013 

dinyatakan bahwa prevalensi gangguan jiwa berat di Indonesia masing-masing 

sebesar 4,6 per mil dan 1,7 per mil.  

Menurut survey Kementerian Sosial pada tahun 2008, dari sekitar 650 

ribu penderita gangguan jiwa berat di Indonesia, sedikitnya 30 ribu dipasung. 

Alasan pemasungan tersebut agar si penderita tidak membahayakan orang lain 

dan menimpakan aib kepada keluarga. Kejadian pemasungan di masyarakat 

Indonesia dimungkinkan belum tahunya masyarakat atau keluarga yang 

memiliki anggota keluarga menderita gangguan jiwa. Secara sederhana 

masyarakat perlu diberikan pengertian tentang pemasungan, yaitu segala 

tindakan pengikatan dan pengekangan fisik yang dapat mengakibatkan 

kehilangan kebebasan seseorang. Dari pengertian tersebut, pemasungan 

termaksut penelantaraan, bertentangan dengan rasa kemanusiaan, dan 

melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) penderita gangguan jiwa (Mugiyanti, 

2014). 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2013) dan 

dikombinasikan dengan data Kementrian Kesehatan (Kemenkes) yang  
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disesuaikan dengan waktu, prevalensi gangguan jiwa di Jawa Tengah sebanyak 

0,23% untuk usia 15 tahun ke atas dari jumlah penduduk 24.089.433, orang 

berarti sekitar 55.406 orang di provinsi jawa tengah mengalami gangguan jiwa 

berat, dan 1 juta orang lainnya di Jawa Tengah mengalami gangguan mental 

emosional. Dinas kesehatan Provinsi jawa tengah mendapatkan temuan 

sebanyak 1.091 kasus pemasungan yang terjadi mulai bulan januari sampai 

bulan November. 

Penderita gangguan jiwa berat bisa pulih, mereka bisa kembali ke 

masyarakat, bekerja dan hidup normal sebagaimana masyarakat pada 

umumnya. Hanya saja, proses pemulihan tersebut tidak selalu berjalan lurus 

dan lancar, ada proses naik turunnya. Agar proses pemulihan berjalan dengan 

baik, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, utamanya dukungan dari 

keluarga (atau orang dekat), tenaga kesehatan, kawan sesama penderita 

gangguan jiwa dan masyarakat sekitar. Pada saat ini, sebagian besar penderita 

gangguan jiwa di Indonesia tidak mendapat dukungan yang memadai dari 

keluarga. Dukungan keluarga dapat ditingkatkan dengan promosi kesehatan. 

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Pasal 

1-3 menjelaskan tentang Kesehatan Jiwa merupakan kondisi dimana seorang 

individu bisa berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan social sehingga 

individu itu menyadari kemampuan sendiri, dapat menangani tekanan yang 

terjadi, mampu bekerja secara produktif, dan dapat memberikan kontribusi 

untuk komunitasnya tersebut. Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) 

merupakan seorang yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan 
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dan perkembangan, atau kualitas hidupnya sehingga memiliki resiko terjadinya 

gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yaitu dimana seseorang 

yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang 

termanifestasi dalam bentuk sekelompok gejala atau perubahan perilaku yang 

bermakna, dan juga dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam 

menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Puskesmas sebagai Pusat 

Pemberdayaan Masyarakat diharapkan menyampaikan bahwa OMDK tidak 

diperbolehkan dipasung atau diperlantarkan. Penanganan OMDK bisa 

dilakukan dengan cara melalui Pendidikan Kesehatan.  

Model promosi kesehatan bisa dilakukan dengan cara pembederdayaan, 

bina suasana, advoaksi untuk mempengaruhi keluarga dan pasien jiwa untuk 

melakukan gaya hidup yang lebih sehat, seperti halnya merubah kebiasaan 

buruk menjadi lebih baik. Promosi kesehatan tidak hanya diberikan kepada 

pasien tetapi juga diberikan kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Pengaruh 

promosi kesehatan berperan dalam meningkatkan sikap dan pengetahuan 

terhadap kualitas hidup pasien gangguann jiwa. Sehingga, peran masyarakat 

diharapkan dapat mampu mengenali kasus-kasus gangguan jiwa yang ada 

dimasyarakat, pemasungan yang ada di lingkungan dapat mendorong anggota 

keluarganya untuk berobat dan control. Salah satu upaya dalam meningkatkan 

pengetahuan masyarakat maupun keluarga yaitu dengan memberikan 

pendidikan kesehatan agar bisa merawat pasien dengan gangguan jiwa pasca 

pasung (Notoatmojdo, 2010). 
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Promosi kesehatan adalah proses pengaktifan orang untuk meningkat 

kontrol dan untuk memperbaiki kesehatan mereka. Promosi kesehatan 

melibatkan tindakan yang diarahkan untuk memperkuat keterampilan dan 

kemampuan individu, serta perubahan sosial, lingkungan dan kondisi ekonomi 

untuk meringankan dampak negatifnya kesehatan masyarakat dan 

perseorangan. Ada berbagai aktivitas di bawah payung promosi kesehatan, 

termasuk inisiatif kebijakan, strategi lingkungan, pengembangan masyarakat, 

serta lebih banyak gaya hidup tradisional dan inisiatif pendidikan public 

(Campbell dkk, 2011). 

 Pencegahan gangguan mental melalui promosi kesehatan mental harus 

menjadi bagian penting dari pekerjaan profesional kesehatan mental. Namun, ini 

sering diabaikan sebagian karena pelatihan berfokus pada mendiagnosis dan 

mengelola gangguan mental tetapi juga karena sumber daya tidak mencukupi. 

Ada banyak bukti di literatur yang menunjukkan bahwa pencegahan memiliki 

potensi secara signifikan mengurangi onset dan beban selanjutnya terkait 

gangguan mental serta pribadi yang terkait, sosial dan biaya ekonomi. Perbedaan 

antara pencegahan dan promosi adalah penting untuk diingat ketika 

membandingkan gangguan mental dan kesehatan mental yang tidak hanya 

berlawanan ujung yang spektrum. Sebaliknya, gangguan mental dan kesehatan 

mental berbeda meski terkait dimensi sehingga ketiadaan baik kesehatan mental 

atau gangguan mental tidak menyiratkan adanya yang lain. Pencegahan gangguan 

mental berkaitan erat dengan dan dapat terjadi sebagai akibat dari promosi 

kesehatan mental dan ketahanan terkait (Campion, et al. 2012). 
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 Tantangan kesehatan mental adalah masalah kesehatan utama yang 

dihadapi pemuda secara global. Untuk merespon lebih baik tantangan kesehatan 

ini, para ahli mengadvokasi pendekatan kesehatan populasi termasuk mental 

promosi kesehatan; namun daerah ini masih belum berkembang. Lebih lanjut, 

sementara ada penekanan pada penelitian dan desain intervensi yang melibatkan 

kaum muda, bukti hasil dan dampaknya kurang (Jenkis, at al. 2018). 

 Pendidikan kesehatan seperti menerapkan perilaku PHBS dapat 

mempengaruhi perilaku kebersihan yang kurang menjadi lebih baik lagi (Pratama, 

2013). 

 Pendidikan kesehatan dipengaruhi beberapa factor seperti materi, alat 

bantu, dan metode yang bervariatif agar mencapai tujuan yang diinginkan 

sehingga pendidikan kesehatan tersebut dapat di terima oleh masyarakat (Dewi, 

2015). 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah 

seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Tanpa pengetahuan 

seseorang tidak akan mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan 

tindakan terhadap masalah yang dihadapi. Maksud dari mengambil keputusan 

tersebut ialah keluarga harus mempunyai pengetahuan agar bisa merawat 

pasien gangguan jiwa dan paham tentang penyakit gangguan jiwa tersebut. 

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang, 

misalkan ada keluarga yang ada keluarganya yang gangguan jiwa mereka bisa 

menerima kenyataan tersebut dan bertanggung jawab dalam merawat keluarga 

yang ada keluarganya gangguan jiwa. Perilaku merupakan aktivitas baik itu 
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yang diamati langsung ataupun diamati dari luar, maksutnya yaitu perilaku 

keluarga ketika merawat anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa 

(Waryana, 2016). 

Dari studi pendahuluan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Klaten 

terdapat 3012 orang dengan gangguan jiwa pada tahun 2015 dan terjadi 

penurunan pada tahun 2016 dengan pasien gangguan jiwaa sebanyak 1871. 

Dan dari data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten pada 

tahun 2017 terdapat 32 orang dengan gangguan jiwa yang dipasung. 

Berdasarkan masalah pada studi pendahuluan diatas maka penelitian 

tertarik untuk melakuakan penelitian tentang promosi kesehatan untuk 

meningkatkan pengetahuan, sikap dan kecenderungan berperilaku pada 

keluarga yang ada anggoa keluarganya yang pernah dipasung dikabupaten 

klaten. 

B. Rumusan Masalah 

 Bedasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dirumuskan masalah 

sebagai berikut “Apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan, sikap dan 

kecenderungan berperilaku sebelum dan sesudah diberikan penkes pada 

keluarga yang ada anggota keluarganya yang pernah dipasung di Kabupaten 

Klaten?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini terdiri dari dua tujuan penelitian yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus. 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian untuk melakukan penelitian ini untuk 

mendapatkan hasil gambaran apakah dengan diadakan promosi kesehatan 

keluarga dapat mengerti tentang bagaimana merawat pasien yang pernah 

mengalami pemansungan.  

2. Tujuan Khusus 

 Tujuan Khusus penelitian ini untuk: 

a. Untuk mengetahui karakteristik keluarga.  

b. Untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan keluarga yang ada 

anggota keluarganya yang pernah dipasung sebelum dan sesudah 

pendidikan kesehatan. 

c. Untuk mengetahui perbedaan sikap keluarga yang ada anggota 

keluarganya yang pernah dipasung sebelum dan sesudah pendidikan 

kesehatan. 

d. Untuk mengetahui kecenderungan berperilaku keluarga yang ada 

anggota keluarganya yang pernah dipasung sebelum dan sesudah 

pendidikan kesehatan. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya 

yaitu: 

1. Secara teori atau keilmuan 

a. Untuk peneliti 

Manfaat bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan dalam suatu 

penelitian, dan diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi yang 

membaca penelitian ini dan bisa memperbanyak suatu wawasan 

keilmuan khususnya pada keilmuan kesehatan jiwa. 

 

b. Untuk instansi pendidikan 

Manfaat bagi instansi pendidikan ini berguna untuk menambah 

referensi pada penelitian ini, dan diharapkan hasil dari penelitian 

ini dapat bermanfaat bagi keluarga yang anggota keluarganya 

menderita gangguan jiwa pasung dan hasil penelitian ini bisa 

memberikan informasi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Secara praktis 

a. Bagi keluarga 

Dapat membantu keluarga dalam merawat anggota keluarga yang 

menderita gangguan jiwa yang dipasung. 

b. Bagi masyarakat 
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Dijadikan penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat supaya 

masyarakat mengerti bagaimana merawat pasien gangguan jiwa 

dan menurunkan kejadian angka gangguan jiwa berbeda dalam 

suatu wilayah tersebut. 

E. Keaslian Penelitian 

 Sejauh ini pengetahuan penelitian, penelitian dengan judul promosi 

kesehatan pencegahan pemasungan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap 

dan kecenderungan berprilaku pada keluarga yang ada anggota keluarganya 

yang pernah dipasung di kabupaten klaten belum pernah ada dilalukan 

penelitian sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang menyerupai 

dengan penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut: 

1. Suswinarto dkk (2015) dengan judul studi fenomenologi : pengalaman 

keluarga terhadap pemasungan dan lepas pasung pada anggota keluarga 

yang mengalami gangguan jiwa di wilayah kerja puskesmas bantur 

kabupaten malang propinsi jawa timur. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini digolongkan menjadi 7 

tema yaitu: 1). Penyebab gangguan jiwa. 2). Perubahan perilaku. 3). 

Tanggapan keluarga atas situasi. 4). Stigma masyarakat. 5). Pasung dan re-

pasung. 6). Pelepasan Pasung. 7). Pemulihan penderita, keluarga dan 

masyarakat. 

Perbedaan yang terdapat dipenelitian ini adalah jenis penelitian, metode 

penelitian yang digunakan dan  tempat yang diteliti. 
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2. Wijayanti & Masykur (2016) deengan judul penelitiannya lepas untuk 

kembali dikungkung studi kasus pemasungan kembali eks pasien 

gangguan jiwa. Pengkajian penelitian ini  menggunakan metode studi 

kasus. Hasil penelitian tersebut dibagi menjadi 5 periode: 1). Periode 

sebelum dipasung. 2). Periode ketika dipasung. 3). Periode lepas pasung. 

4). Periode pengobatan alternatif. 5). Periode pemasungan kembali.  

Perbedaan yang terdapat dipenelitian ini adalah jenis penelitian , metode 

penelitian yang digunakan dan tempat yang diteliti. 

 


