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GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR PENCETUS KEKAMBUHAN 

PASIEN YANG DATANG KEMBALI KE RUANG GAWAT 

DARURAT 

RUMAH SAKIT JIWA 

 

 

Abstrak 

 

Gangguan jiwa merupakan penyakit yang bersifat kronis. Jumlah pasien 

gangguan jiwa di RSJD Surakarta semakin meningkat setiap tahunnya. 

Dari peningkatan jumlah pasien tersebut tidak hanya pasien yang baru 

mengalami gangguan jiwa, tetapi terdapat juga pasien gangguan jiwa yang 

mengalami kekambuhan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi 

kekambuhan penderita gangguan jiwa, beberapa diantaranya adalah 

dukungan keluarga, ketersediaan pelayanan kesehatan dan pemanfaatan 

fasilitas kesehatan, kepatuhan minum obat, dan faktor lingkungan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran faktor-

faktor pencetus kekambuhan pasien yang datang kembali ke ruang gawat 

darurat Rumah Sakit Jiwa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

dengan desain penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan 

pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah 71 

responden yang merupakan pasien gangguan jiwa yang sedang kambuh 

dan datang kembali ke ruang gawat darurat Rumah Sakit Jiwa, diambil 

dengan teknik purposive quota sampling. Pengumpulan data menggunakan 

kuesioner kemudian di analisis dengan analisis deskriptif menggunakan 

sentral tendensi meliputi mean, median dan modus, menggunakan 

persentase maksimum dan minimum serta uji regresi logistik. Kesimpulan 

dalam penelitian ini adalah faktor pencetus terbesar yaitu kepatuhan pasien 

dalam minum obat, kemudian dukungan keluarga, dan yang terakhir 

pemanfaatan fasilitas kesehatan. Faktor lingkungan tetap berpengaruh 

dalam kekambuhan walaupun dengan nilai pengaruh yang kecil. 

Gambaran frekuensi kekambuhan pasien gangguan jiwa sebagian besar 

dalam kategori jarang kambuh dan sisanya dalam kategori sering kambuh. 

. 

Kata Kunci: faktor pencetus kekambuhan, frekuensi kekambuhan, 

gangguan jiwa 

 

Abstract 

 

Mental disorders are chronic diseases. The number of patients with mental 

disorders in psychiatric hospital Surakarta is increasing every year. From 

the increase in the number of patients not only new patients mental 

disorders, but there are also mental patients who recurrence. There are 

many factors that affect recurrence of people with mental disorders, some 

of which are family support, availability of health services and utilization 

of health facilities, compliance with medication, and environmental 



 
 

2 

 

factors. This study aims to describe the trigger factors of recurrence 

patients who readmission to the emergency room of a psychiatric hospital. 

This research is a quantitative research with descriptive analytic research 

design using a cross sectional approach. The sample in this study were 71 

respondents who mental disorder patients who were relapsing and 

readmision to the emergency room psychiatric hospital, taken by 

purposive quota sampling technique. Data collection using questionnaires 

was then analyzed by descriptive analysis using central tendencies 

including mean, median and mode, using maximum and minimum 

percentages and logistic regression tests. The conclusion in this study is 

the biggest trigger factor, namely patient compliance in taking medication, 

then family support, and the last use of health facilities. Environmental 

factors remain influential in recurrence even with a small value of 

influence. Description of the frequency of recurrence of mental patients is 

mostly in the category of rare relapses and the rest in the category often 

recur. 

 

Keywords: mental disorders, trigger factors for recurrence, frequency of 

recurrence 

 

1. PENDAHULUAN 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sehat merupakan keadaan dimana 

seluruh tubuh terasa bugar dan nyaman. Perasaan bugar dan nyaman ini bersifat 

relatif karena berbeda sesuai dengan orang yang merasakan dan mengartikan 

perasaan tersebut (Yusuf, 2015). Clausen mendefinisikan orang yang sehat 

jiwanya adalah orang yang dapat mencegah terjadinya gangguan jiwa akibat 

berbagai stresor serta dipengaruhi oleh besar kecilnya stresor, agama, budaya, 

kepercayaan, makna, dan sebagainya (Clausen dalam Yusuf, 2015). 

Gangguan jiwa merupakan gejala dengan berbagai macam penyebab. 

Perjalanan penyakit tidak selalu bersifat kronis dan banyak penyebab yang belum 

diketahui dengan pasti. Pada umumnya ditandai adanya penyimpangan 

karakteristik dari persepsi dan pikiran, serta adanya afek yang tumpul atau tidak 

wajar (Maslim dalam Yusuf, 2015). Gangguan jiwa dapat terjadi karena adanya 

faktor pencetus, yang kemudian faktor pencetus tersebut akan di persepsikan atau 

dipandang sebagai ancaman yang nantinya akan menyebabkan tekanan emosional 

atau munculnya stress. Jika tekanan emosional ini dialami oleh seseorang yang 

mempunyai koping rendah, maka hal tersebut akan menyebabkan seseorang 

tersebut mengalami gangguan jiwa (Kanel, 2015). 
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Kesehatan jiwa masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang tinggi di 

dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data WHO (2016), terdapat sekitar 60 juta 

orang terkena bipolar, 47,5 juta terkena dimensia, 35 juta orang terkena depresi, 

serta 21 juta terkena skizofrenia di dunia. Data Riskesdas 2013 menunjukkan 

angka kejadian ganggunan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala 

kecemasan dan depresi untuk umur 15 tahun ke atas mencapai sekitar 14 juta 

orang (6%) dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan angka kejadian gangguan 

jiwa berat seperti skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 

per 1.000 penduduk (Kemenkes RI, 2016). 

Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah diketahui jumlah pasien 

gangguan jiwa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 jumlah kunjungan penderita 

gangguan jiwa sebanyak 317.504 orang dengan persentase kunjungan terbesar 

adalah di rumah sakit yaitu 60,59 persen. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah 

kunjungan gangguan jiwa sebanyak 413.612 orang dengan persentase kunjungan 

penderita gangguan jiwa terbesar adalah di rumah sakit yaitu 68,33 persen (Profil 

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2016). 

Sedangkan berdasarkan data dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif 

Zainudin Surakarta jumlah pasien gangguan jiwa pada tahun 2015 sebanyak 3.298 

orang dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 3.394 orang. Dari banyaknya 

jumlah pasien gangguan jiwa tersebut tidak hanya pasien yang baru mengalami 

gangguan jiwa, tetapi terdapat juga pasien gangguan jiwa yang mengalami 

kekambuhan (Rekam Medik RSJD Surakarta, 2017). 

Kekambuhan pada pasien gangguan jiwa terjadi karena timbulnya gejala 

yang sama seperti sebelumnya. Frekuensi kekambuhan merupakan masa atau saat-

saat dimana gejala sebelumnya yang dialami klien muncul kembali dan 

menyebabkan penderita gangguan jiwa tersebut harus dirawat kembali (Kelliat, 

2011). Beberapa faktor mempengaruhi kekambuhan penderita gangguan jiwa, 

antara lain dukungan keluarga, ketersediaan pelayanan kesehatan, kepatuhan 

minum obat, dan faktor lingkungan yang kurang mendukung. 

Peneliti melakukan studi pendahuluan ke Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta di Ruang Instalasi Gawat Darurat pada bulan Mei 2018 didapatkan data 
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yaitu saat pasien datang ke ruang IGD, perawat menanyakan kepada pasien atau 

keluarga pasien tentang beberapa hal yaitu kapan berobat terakhir, obat apa saja 

yang dikonsumsi pasien, kapan kontrol terakhir, dan gejala yang dialami pasien 

sehingga menyebabkan pasien kambuh dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Banyak 

penyebab kekambuhan pasien namun tidak dikaji apa penyebab kekambuhan 

pasien tersebut, yang dikaji hanya gejala yang menyebabkan pasien dibawa ke 

rumah sakit jiwa. 

Dari fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang Gambaran Faktor-Faktor Pencetus Kekambuhan Pasien Yang Datang 

Kembali Ke Ruang Gawat Darurat Rumah Sakit Jiwa. 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk “Mengetahui gambaran 

faktor-faktor pencetus kekambuhan pasien yang datang kembali ke Ruang Gawat 

Darurat Rumah Sakit Jiwa”. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif dengan desain penelitian 

Deskriptif Analitik dengan menggunakan pendekatan Cross Sectional. Penelitian 

ini meneliti satu variabel yaitu “Faktor Pencetus Kekambuhan”. Desain Penelitian 

Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gambaran 

atau deskripsi tentang suatu masalah kesehatan baik yang berupa faktor resiko 

maupun faktor efek. Desain Penelitian Analitik merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui mengapa masalah kesehatan tersebut bisa terjadi 

(Riyanto, 2011). Sedangkan pendekatan cross sectional merupakan suatu 

pendekatan penelitian yang hanya melakukan observasi dan pengukuran variabel 

pada satu saat saja yaitu saat variabel ada (Saryono & Anggraeni, 2013). Dalam 

penelitian ini observasi atau wawancara dilakukan pada saat pasien kambuh. 

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan merupakan BOR atau 

jumlah kunjungan semua pasien Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin 

Surakarta pada tahun 2017. Populasi pasien yang datang ke RSJD Dr. Arif 

Zainudin Surakarta pada tahun 2017 berjumlah 2.815 (Rekam Medik RSJD, 

2017). Dari data tersebut tidak hanya terdapat pasien baru yang mengalami 
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gangguan jiwa tetapi terdapat pasien yang mengalami kekambuhan gangguan 

jiwa. Sampel penelitian ini merupakan pasien yang mengalami kekambuhan 

gangguan jiwa. Sampel penelitian sebanyak 71 responden dengan teknik 

pengambilan sampel Purposive Quota Sampling. Pengumpulan data 

menggunakan kuesioner dengan skala guttman dengan ceklis ya dan tidak. Teknik 

analisa dalam penelitian ini adalah analisa menggunakan uji deskriptif. Data 

deskriptif yang digunakan adalah sentral tendensi yang didalamnya terdapat mean, 

median, modus, persentase maksimum dan minimum, serta menggunakan uji 

regresi logistik. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden 

Tabel 1. Distribusi frekuensi karakteristik responden 

Karakteristik Responden Frekuensi Presentase (%) N 

Umur : 

a. 25 – 35 tahun 

b. 36 – 45 tahun 

c. 46 – 55 tahun 

d. 56 – 65 tahun 

e. 76 – 85 tahun 

 

45 

16 

6 

3 

1 

 

63 

23 

9 

4 

1 

71 

Jenis Kelamin : 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

41 

30 

 

58 

42 

71 

Pendidikan Terakhir : 

a. SD 

b. SMP 

c. SMA 

d. Perguruan Tinggi 

 

21 

19 

30 

1 

 

30 

27 

42 

1 

71 

Pekerjaan : 

a. Tidak Bekerja 

b. Swasta 

c. Wiraswasta 

d. Buruh 

 

61 

3 

6 

1 

 

86 

4 

9 

1 

71 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa karakteristik responden 

berdasarkan umur, menunjukkan bahwa sebagian besar adalah pasien 

yang berumur 25 – 35 tahun. Masa ini termasuk dalam masa dewasa 

dini. Menurut Pieter dan Lubis (2010) masa dewasa dini atau masa 
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dewasa muda selalu dianggap sebagai penyesuaian diri terhadap 

kehidupan serta harapan baru. Kesulitan dalam menyesuaikan diri 

menjadikan periode dewasa dini sebagai masa yang menyulitkan. 

Ketegangan emosi orang dewasa berlangsung hingga usia 30-an adalah 

kekhawatiran atas pekerjaan, karier, perkawinan atau orang tua. 

Ketidakmampuan dalam mengatasi masalah akan menyebabkan 

gangguan emosional. 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan 

sebagian besar adalah responden laki-laki dan sebagian kecilnya adalah 

wanita. Laki-laki mempunyai tugas perkembangan sebagai kepala 

keluarga, pencari kerja utama untuk pembiayaan kehidupan keluarganya 

sedangkan wanita sebagai pencari nafkah tambahan bagi keluarganya 

jika dalam keluarga tersebut memiliki laki-laki dewasa yang bisa 

memenuhi tugas perkembangannya. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Saputri (2016) yang sebagian besar responden yang mengalami 

gangguan jiwa adalah laki-laki, dikarenakan laki-laki lebih berperan 

terhadap tanggung jawab dan tuntutan hidup sebagai pencari kerja dan 

pembiayaan kehidupan keluarganya, laki-laki lebih dituntut untuk 

bekerja keras sementara lapangan pekerjaan sulit untuk didapatkan. Hal 

yang sama juga ditemukan oleh Gemilang dkk (2017) dimana laki-laki 

mengalami relaps lebih banyak daripada perempuan.  

Karakteristik responden menurut pendidikan terakhir, 

menunjukkan sebagian besar adalah responden yang berpendidikan 

terakhir SMA. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Gemilang dkk 

(2017) yang menemukan bahwa persentase pasien dengan kejadian 

relapse lebih tinggi pada pasien dengan pendidikan terakhir adalah 

pendidikan dasar (SD). Hal ini bisa diakibatkan karena kegagalan dalam 

tanggung jawab dan tuntutan hidup yang harus terpenuhi maupun 

kegagalan dalam memenuhi tugas perkembangan. 

Karakteristik responden menurut pekerjaan menunjukkan sebagian 

besar reponden adalah tidak bekerja. Hal ini terjadi karena gangguan 
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jiwa mengakibatkan penderitanya mengalami penurunan kemampuan 

dalam bekerja maupun gangguan dalam mengendalikan emosi sehingga 

beberapa penderita yang semula mempunyai pekerjaan menjadi 

kehilangan pekerjaan semenjak menderita gangguan jiwa. Sejalan 

dengan penelitian Saputri (2016) dengan distribusi tertinggi menurut 

pekerjaan adalah tidak bekerja yang disebabkan pasien gangguan jiwa 

mengalami keterbatasan. Pada pasien gangguan jiwa kemampuan dalam 

hal sosialisasi biasanya menurun, sehingga kemampuannya dalam 

melaksanakan kerjanya juga menurun bahkan jika dilihat dari prognosis 

perbaikannya yang kurang baik (40-60% terus terganggu selama 

sepanjang hidupnya) karena penyakit ini bersifat kronis.  

3.2 Frekuensi Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa 

Tabel 2. Distribusi frekuensi kekambuhan pasien 

Frekuensi kekambuhan Frekuensi Presentase (%) N 

a. Jarang kambuh 

b. Sering kambuh 

44 

27 

62 

38 

71 

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi kekambuhan pasien, didapatkan 

bahwa sebagian besar responden yang mengalami kekambuhan berada 

pada kategori jarang kambuh dan sebagian kecil dalam kategori sering 

kambuh. Frekuensi kekambuhan dihitung dari seberapa sering pasien 

mengalami kekambuhan sehingga dirawat kembali di Rumah Sakit Jiwa 

dalam 1 tahun terakhir. Menurut Kelliat (2011) kekambuhan pada pasien 

gangguan jiwa terjadi karena timbulnya gejala yang sama seperti 

sebelumnya. Frekuensi kekambuhan merupakan masa atau saat-saat 

dimana gejala sebelumnya yang dialami klien muncul kembali dan 

mengakibatkan klien harus dirawat kembali. Banyak faktor yang 

mempengaruhi kekambuhan pasien gangguan jiwa terutama faktor 

dukungan keluarga dalam membantu pasien memenuhi kebutuhan 

maupun kemampuan dan keinginan keluarga dalam memberikan 

perawatan kepada anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa. 

Semua pasien yang pernah mengalami proses pengobatan di 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan perawatan maupun 
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pengobatan yang telah diterima membantu meminimalkan timbulnya 

kekambuhan pasien gangguan jiwa. Beberapa perawat yang bekerja di 

RSJD Surakarta mengungkapkan pasien yang sudah dirawat dengan 

perawatan dan pengobatan yang baik setelah kondisi pasien membaik 

dan bisa diarahkan akan dikembalikan kepada keluarga pasien untuk 

perawatan rumah dengan catatan harus rutin kontrol dan minum obat 

teratur. Namun demikian kekambuhan yang terjadi banyak disebabkan 

oleh beberapa faktor dalam perawatan pasien dirumah yang 

mengakibatkan pasien kambuh dan harus dirawat kembali. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Yosep (2011), yang mengatakan bahwa jika perawatan 

tidak diteruskan di rumah, maka keberhasilan perawat di rumah sakit 

dapat sia-sia yang kemudian mengakibatkan klien harus dirawat kembali 

karena mengalami kekambuhan. Keluarga yang ikut berperan sejak awal 

asuhan di Rumah Sakit akan meningkatkan kemampuan keluarga dalam 

merawat pasien di rumah sehingga kemungkinan kambuh dapat dicegah. 

 

3.3 Faktor Pencetus Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa 

Tabel 3. Distribusi frekuensi faktor pencetus kekambuhan pasien 

No Faktor pencetus kekambuhan Frekuensi Presentase (%) 

1 Kepatuhan pasien dalam minum 

obat 

a. Tidak teratur dalam minum obat 

setiap hari 

b. Tidak mau minum obat sama 

sekali 

c. Merasa bosan minum obat 

setiap hari 

d. Adanya obat disekitar rumah 

atau saku baju pasien 

e. Pasien tidak ingin diingatkan 

jika belum minum obat 

f. Pasien tidak ingin diawasi 

dalam minum obat 

 

 

38 

 

28 

 

37 

 

41 

 

12 

 

13 

 

 

56 

 

39 

 

52 

 

58 

 

17 

 

18 

2 Pemanfaatan fasilitas kesehatan 

a. Jarang kontrol ke fasilitas 

kesehatan 

b. Tidak mau kontrol ke fasilitas 

kesehatan 

 

35 

 

17 

 

49 

 

24 
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3 Dukungan Keluarga 

a. Tidak meluangkan waktu untuk 

berkomunikasi dengan pasien 

b. Tidak memberikan obat dan 

tidak mengawasi pasien dalam 

minum obat 

c. Tidak mendampingi pasien saat 

kontrol 

d. Tidak memperhatikan kapan 

pasien harus kontrol 

e. Mengurung pasien di rumah 

 

21 

 

13 

 

 

3 

 

9 

 

22 

 

30 

 

18 

 

 

4 

 

13 

 

31 

4 Lingkungan Masyarakat 

a. Dianggap mengganggu 

masyarakat 

b. Menghindar saat bertemu 

pasien 

c. Mengejek pasien bila bertemu 

d. Membicarakan keadaan pasien 

di depan pasien 

 

27 

 

30 

 

3 

5 

 

38 

 

42 

 

4 

7 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa faktor kekambuhan 

pasien dalam faktor kepatuhan minum obat sebagian besar adalah 

keluarga pernah menemukan adanya obat disekitar rumah atau saku baju 

pasien. Keluarga pasien mengungkapkan saat diberi obat terkadang 

pasien dengan sengaja membuang obat atau pura-pura meminum obat 

kemudian membuang obatnya saat keluarga pasien melakukan kegiatan 

lain yang mengakibatkan pasien tidak patuh dalam minum obat. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Fitra (2013), yang menemukan bahwa 

sebagian besar pasien memiliki tingkat kepatuhan pasien yang kurang. 

Hal ini dikarenakan terdapat perubahan kemampuan kognitif pasien yang 

menyebabkan seseorang tidak dapat lagi menguasai dirinya dalam semua 

tindakan dan tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan, sehingga 

menyebabkan seseorang tersebut tidak mampu mengurus kesehatan diri 

sendiri sehingga memerlukan bantuan orang lain. 

Faktor kekambuhan pasien dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan 

sebagian besar adalah jarang kontrol. Sebagian besar keluarga pasien 

mengungkapkan bahwa pasien jarang dibawa kontrol karena pasien 

menolak saat diajak kontrol dan mengakibatkan keluarga pasien 
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mengikuti keinginan pasien sehingga pasien kontrol tidak sesuai dengan 

jadwal kontrolnya. Pasien jarang kontrol juga disebabkan oleh jauhnya 

jarak antara fasilitas kesehatan terutama Rumah Sakit Jiwa dengan 

rumah pasien sehingga terkadang keluarga pasien memiliki kesulitan 

membawa pasien untuk kontrol. Sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Aji (2010), yang menemukan bahwa semakin tidak 

adanya pelayanan kesehatan yang diterima oleh responden, atau semakin 

sulitnya menuju ke pelayanan kesehatan maka semakin besar 

kemungkinan untuk seringnya  terjadi  kekambuhan, semakin baik dan 

terjangkaunya pelayanan kesehatan yang tersedia semakin besar 

peluangnya untuk mencegah terjadinya kekambuhan. 

Faktor kekambuhan pasien dalam dukungan keluarga sebagian 

besar adalah keluarga mengurung pasien dirumah dan tidak mengizinkan 

pasien keluar rumah. Sebagian besar keluarga pasien mengatakan 

mengurung pasien agar tidak diketahui oleh masyarakat dan karena tidak 

ingin pasien mengganggu masyarakat. Sesuai dengan penelitian Pratiwi, 

McEldowney, Richardson, and He (2014) yang menemukan bahwa 

keluarga selalu mengunci pasien ketika anggota keluarganya yang 

menderita gangguan jiwa tersebut mengamuk. Keluarga selalu mengunci 

pasien di ruangan untuk mencegah pasien mencederai lingkungan, 

mereka membatasi gerakan pasien untuk melindungi pasien dan 

lingkungan, mereka takut akan konsekuensi yang akan dihasilkan dari 

kekambuhan mendadak yang tak terduga. Perilaku keluarga didasarkan 

pada realita sehari-hari, perhatian untuk melindungi pasien, dan perasaan 

cemas dengan kondisi pasien. Cara anggota keluarga berperan dalam 

memberikan asuhan keperawatan yang diperlukan oleh penderita 

skizofrenia selama di rumah, menunjukkan semakin tinggi peran 

keluarga yang diberikan maka semakin rendah kekambuhanya. Dalam 

penelitian Madriffa’i (2015), didapatkan bahwa sebagian besar peran 

keluarga dalam kategori rendah. Salah satunya keluarga berperan dalam 

membantu proses adaptasi pasien di dalam keluarga, masyarakat serta 
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pelaksanaan program aftercare.  Peran keluarga dapat dipengaruhi juga 

oleh kelas sosial, semakin tinggi kelas sosial maka peran keluarga 

tentang kepedulian dan cara menentukan asuhan keperawatan yang 

dibutuhkan oleh anggota keluarga yang menderita skizofrenia, akan 

menjadi lebih maksimal jika dibandingkan dengan kelas sosial yang 

rendah. 

Faktor kekambuhan pasien dalam lingkungan masyarakat sebagian 

besar adalah masyarakat menghindar saat bertemu dengan pasien. 

Keluarga pasien mengatakan bahwa masyarakat di sekitar mereka 

menghindar saat bertemu dengan pasien karena takut pasien akan 

kambuh saat bersosialisasi dengan masyarakat dan beberapa masyarakat 

menghindar karena perilaku pasien ke masyarakat sehingga masyarakat 

seringkali menganggap keberadaan pasien sebagai pengganggu. Menurut 

Yosep (2011), pengobatan merupakan proses atau cara penyembuhan 

suatu gangguan yang disebabkan oleh sumber-sumber gangguan.  

Sumber yang bersifat terapeutik bisa berupa orang di lingkungannya atau 

benda-benda dan kegiatan yang membawa ke arah penyembuhan.  

Lingkungan psikologis dan fisik merupakan suatu kondisi yang memiliki 

pengaruh besar terhadap proses penyembuhan terutama pasien dengan 

gangguan jiwa. 

Berdasarkan uji regresi logistik yang telah dilakukan, faktor 

pencetus terbesar yaitu kepatuhan pasien dalam minum obat, kemudian 

dukungan keluarga, dan yang terakhir pemanfaatan fasilitas kesehatan. 

Faktor lingkungan tetap berpengaruh dalam kekambuhan walaupun 

dengan nilai pengaruh yang kecil. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik suatu kesimpulan dalam penelitian bahwa karakteristik pasien 

yang mengalami kekambuhan gangguan jiwa yang datang kembali ke 
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sebagian besar adalah pasien dengan umur 25 – 35 tahun,  berjenis 

kelamin laki-laki, berpendidikan terakhir SMA serta tidak bekerja. 

Gambaran faktor pencetus kekambuhan pasien gangguan jiwa yang 

datang kembali ke ruang IGD RSJD Surakarta dapat disimpulkan bahwa 

faktor pencetus terbesar yaitu kepatuhan pasien dalam minum obat, 

kemudian dukungan keluarga, dan yang terakhir pemanfaatan fasilitas 

kesehatan. Faktor lingkungan tetap berpengaruh dalam kekambuhan 

walaupun dengan nilai pengaruh yang kecil. 

Gambaran frekuensi kekambuhan pasien gangguan jiwa sebagian 

besar dalam kategori jarang kambuh dan sisanya dalam kategori sering 

kambuh. 

4.2 Saran 

4.2.1 Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur 

bagi institusi pendidikan, khususnya tentang faktor pencetus 

kekambuhan pasien gangguan jiwa yang datang kembali ke ruang 

gawat darurat rumah sakit jiwa. 

4.2.2 Bagi Perawat 

Hendaknya perawat senantiasa dapat memotivasi orangtua atau 

keluarga pasien supaya mereka bisa terus mendukung dan 

meningkatkan proses perawatan pasien saat berada dirumah. 

4.2.3 Bagi Keluarga 

Hendaknya keluarga selalu berupaya meningkatkan dukungannya 

kepada pasien dengan memotivasi pasien, terutama dalam minum 

obat, berusaha memenuhi kebutuhan yang diperlukan pasien 

dalam pengobatannya serta meningkatkan komunikasi dengan 

pasien. 

4.2.4 Bagi Masyarakat 

Hendaknya masyarakat sekitar dapat membantu keluarga pasien 

dengan memberikan bantuan, baik secara finansial maupun 
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motivasi sehingga pengobatan pasien dapat dilakukan 

semaksimal mungkin. 

4.2.5 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan 

dan dikembangkan kearah yang lebih luas antara lain faktor 

pencetus kekambuhan yang lain yang turut berperan memberi 

pengaruh dalam kekambuhan gangguan jiwa yang 

mengakibatkan pasien datang kembali ke ruang gawat darurat 

rumah sakit jiwa. 
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