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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gangguan jiwa yaitu suatu kondisi proses fisiologis atau mentalnya 

yang kurang berfungsi secara baik sehingga dapat mengganggudalam fungsi 

kesehariannya. Gangguan ini sering disebut juga dengan gangguan psikiatri 

atau dengan gangguan mental dan terkadang masyarakat umum menyebutnya 

sebagaigangguan saraf. Biasanya gangguan jiwa yang dialami seseorang bisa 

memiliki berbagai macam gejala baik yang terdapat dalam pikiran maupun 

yang tampak secara jelas (Lestari dkk, 2014). Dampak dari gangguan jiwa 

seperti gangguan hubungan interpersonal sampai gangguan peran sosial dan 

gangguan fungsi. Mulai dari perilaku yang menghindar dari tempat tinggal 

atau lingkungannya, tidak mau berbicara atau berhubungan dengan orang lain 

hingga mengamuk dan tidak mau makan minum. Menurut World Health 

Organisation (WHO) tahun 2014, sekitar setiap 1.000 orang di dunia 

mengalami gangguan jiwa. Penderita gangguan jiwa di Indonesia saat ini tidak 

mendapatkan dukungan yang memadai seperti mereka hanya diberikan obat 

dan kontrol ke dokter jiwa satu bulan selama satu sampai dua kali saja, setelah 

itu proses masa pemulihan diserahkan kepada pihak keluarga.  

Menurut survei Kementerian Sosial, penderita gangguan jiwa di 

Indonesia sekitar dari 650 ribu, di Indonesia ada kurang  lebihnya 30 ribu 

penduduk yang dipasung. Salah satu provinsi yang masih ditemukan kasus 

pemasungan pada gangguan jiwa yaitu provinsi Jawa Tengah Menurut 
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Gubernur Jawa Tengah setidaknya ada 147 warga Jawa Tengah yang 

dipasung(Lestari, dkk, 2014). Pasien pasung yang berada di wilayah 

Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2013 yang masuk RSJ Surakarta sebanyak 

37 pasien, data ini didapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. 

Prevalensi masalah kesehatan jiwa yang ada di Indonesia sebesar 6,55%, 

jumlah ini tergolong sedang jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya.  

Fakta yang menarik dari gangguan jiwa di Indonesia sendiri 

berdasarkan dari data hasil survei Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, 

menunjukan di daerah pedesaan bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

daerah khususnya perkotaan. Prevalensi gangguan mental emosional 

berdasarkan Data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan gejala-gejala depresi 

dan kecemasan adalah sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke atas atau sekitar 14 

juta orang. Sedangkan, prevalensi gangguan jiwa berat, seperti schizophrenia 

adalah 1,7 per 1000 penduduk atau sekitar 400.000 orang. Di daerah pedesaan, 

proporsi rumah tangga dengan minimal salah satu anggota rumah tangga 

mengalami masalah gangguan jiwa berat dan juga pernah mengalami 

pemasungan mencapai 18,2%, sementara itu di daerah perkotaan mencapai 

10,7% (Pinilih, dkk, 2015). 

Indonesia mencanangkan bebas pasung 2017, sebagaimana 

disampaikan mentri sosial Khofifah Indar Parawansa bahwa, hingga 

Desember 2017 di Indonesia akan bebas kasus pasung pada orang sakit jiwa. 

Di kawasan Dinas sosial terutama yang banyak terdata kasus pemasungan 

diwajibkan untuk menggiatkan upaya ini. Tentunya hal ini tidak lepas dari 
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tingginya angka pasung di Indonesia, terutama dengan memperhatikan 

kebijakan bebas pasung 2017 serta masih tingginya angka kasus pemasungan 

gangguan jiwa di Indonesia. Sehingga sangatlah penting dalam membantu 

membuatkan system penanganan pasien bebas pasung secara nasional (Suripto 

& Alfiah, 2016). Discharge planning dapat mengurangi hari atau lama 

perawatan pasien, mencegah kekambuhan, meningkatkan kondisi kesehatan 

pasien, menurunkan beban keluarga pasien dan menurunkan angka mortalitas 

dan morbilitas (Safrina & Putra, 2016). Fakta lain lebih dari setengah korban 

pemasungan awalnya sudah mendapatkan pertolongan dari RSJ namun tidak 

berlanjut karena keterbatasan ekonomi, sehingga dipasung kembali oleh 

keluarganya.  

Adanya penderita yang tidak melakukan kontrol ulang diprediksikan 

akan meningkatkan resiko kekambuhan. Skizofrenia juga sering menetap atau 

kronis, kambuh sehingga perlu terapi berjangka panjang dan keteraturan 

kontrol ulang. Salah satu predisposisi penyebab kekambuhan penderita 

skizofrenia adalah lingkungan dan keluarga (Susanto, dkk, 2008). Studi 

tentang pemasungan lebih sering menitik beratkan pada sudut pandang alasan 

pemasungan dari keluarga lebih tepatnya tidak membawa pasien ke RSJ, 

instalasi kesehatan jiwa, maupun profesional medis.     

      Melalui penelitian ini fokus terletak pada upaya untuk mengungkap dan 

memahami alasan pemasungan kembali pada pasien yang sudah mendapatkan 

perawatan di RSJ ataupun di instalasi kesehatan jiwa (Wijayanti & Masykur, 

2016). Istilah pasung yang sebenarnya adalah sama seperti restrain atau 
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seklusi namun terdapat pembatasan seperti aktivitas fisik, biasanya restrain 

atau seklusi dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah berpengalaman. 

Sedangkan untuk pasung sendiri yaitu tindakan yang dilakukan oleh 

masyarakat sendiri seperti pembatasan aktivitas si penderita gangguan jiwa 

tersebut menggunakan balok kayu atau rantai. Biasanya bentuk pemasangan 

pasung sendiri dilakukan pada bagian ekstremitas kaki menggunakan rantai. 

Pemasungan terjadi akibat kurangnya pengetahuan serta jauhnya akses 

pelayanan kesehatan, faktor budaya serta faktor keterbatasan ekonomi. 

Dampak negative dari pemasungan sendiri adalah isolasi sosial, kerusakan 

bentuk fisik serta tekanan emosi (Suswinarto, 2015). 

Hasil survei dari data Riset Kesehatan Dasar(Riskesdas) 2013 di 

Indonesia mengalami jumlah peningkatan penderita gangguan jiwa, dimana 

terdapat prevalensi gangguan jiwa berat mencapai 1,7 per mil. Prevalensi 

tertinggi terdapat pada Provinsi Aceh dan DI Yogyakarta masing-masing  

terdapat 2,7 mil sementara wilayah terendah terdapat di Kalimantan Barat (0,7 

per mil) (Nirwan, 2016).      

Kementerian Kesehatan memprediksi jumlah ODGJ di Indonesia yang 

mengalami pemasungan telah mencapai sekitar 18 ribu jiwa. Diperkirakan 

jumlah yang terkena ODGJ psikosis serta yang pernah mengalami 

pemasungan sekitar 14,3%  atau setara dengan 237 keluarga dari 1.655% 

keluarga yang mempunyai ODGJ yang mengalami pemasungan(Halida, 

2016). 
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Pasien paska pasung yang sudah dirawat di RSJ akan dikembalikan 

kepada keluarganya. Serta pasien yang sedang dalam masa penyembuhan dan 

pengobatan mereka harus terus minum obat dan juga harus rajin kontrol 

kesehatannya. Di puskesmas maupun di rumah sakit, terkadang pasien juga 

masih sering mengamuk dan marah lagi yang menunjukan perilaku agresif 

sehingga berdampak kepada keluarga untuk dilakukannya pemasungan 

kembali (Reknoningsih, dkk, 2015),  oleh  karena itu salah satu upaya untuk 

membantu pasien gangguan jiwa agar tidak dipasung dan mengalami 

kekambuhan kembali dengan cara memberikan informasi kesehatan tentang 

cara-cara yang baik dalam perawatan pasien gangguan jiwa terutama paska 

pemasungan. Informasi  kesehatan diberikan dengan cara memberikan media 

informasi yang dirasa cukup baik untuk dapat diterima oleh anggota keluarga 

pasien ganggun jiwa. Di negara-negara maju, media massa seperti leaflet, 

brosur, posterdll adalah salah satu alat yang digunakan dalam program 

promosi kesehatan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, sikap dan 

kesehatan bagi kalangan masyarkat (Quattrin, dkk, 2015). 

Posters sebagai salah satu alat media informasi kesehatan dapat 

membantu dalam melakukan penyuluhan, agar pesan kesehatan dapat dengan 

mudah disampaikan dan lebih jelas, serta mempermudah penerimaan 

informasi kepada sasaran pendidikan. Alat bantu media pemberian informasi 

dipercaya dapat lebih efektif bagi pembaca, poster ataupun media lain 

sebagainya berisi informasi penting namun mudah dipahami dan simpel, jika 

dibandingkan dengan media lain seperti audio visual (Notoatmodjo, 2007). 



6 
 

Media informasi kesehatan yang dapat diterima oleh pembaca seperti anggota 

keluarga  haruslah mudah dibaca, dipahami dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. media informasi yang baik akan lebih dapat diterima 

oleh berbagai kalangan apabila media yang dibuat telah mendapat penilaian 

yang baik dari pembaca. 

 Berdasarkan hasil studi pendahuluan, pada bulan Agustus 2018 

kepada 11 anggota keluarga pasien gangguan jiwa dan kader yang berada di 

rumah. Sudah pernah mendapatkan pendidikan kesehatan gangguan jiwa 

berupa poster dan juga metode ceramah. Namun dari 11 anggota keluarga 

belum pernah mendapatkan pendidikan kesehatan jiwa berupa media poster, 

sedangkan untuk kader menyatakan 2 orang kader belum pernah mendapatkan 

pendidikan kesehatan jiwa berupa poster dan 4 orang sudah pernah 

mendapatkan. Berdasarkan dari uraian data dan fenomena diatas, oleh karena 

itu penting untuk diteliti dengan judul“Evaluasi Media Promosi Kesehatan 

Jiwa Mengenai Pencegahan Kekambuhan Dan Penanganan Pasien Paska 

Pasung Di Sukoharjo”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti 

mengangkat permasalahan sebagai berikut “bagaimanakah hasil evaluasi 

media promosi kesehatan jiwa mengenai pencegahan kekambuhan dan 

penanganan pasien paska pasung di Sukoharjo ?”  
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C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum         

Untuk mengetahui hasil evaluasi poster untuk media promosi 

kesehatan jiwa pada keluarga dengan gangguan jiwa dan kader mengenai 

pencegahan kekambuhan dan penanganan pasien paska pasung di 

Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui penilaian anggota keluarga dan kader tentang poster 

sebagai promosi kesehatan jiwa mengenai pencegahan kekambuhan 

dan penanganan pasien paska pasung. 

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

promosi kesehatan jiwa oleh kader dan keluarga mengenai pencegahan 

kekambuhan dan penanganan pasien paska pasung. 

c. Mengetahui penilaian hasil evaluasi poster terhadap anggota keluarga 

dan kader setelah diberikan promosi kesehatan jiwa mengenai 

pencegahan kekambuhan dan penanganan pasien paska pasung. 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah dilakukan penelitian tersebut diharapkan peneliti dapat memberikan 

manfaat bagi:  

1. Institusi Pendidikan Keperawatan  

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber bahan masukan keilmuan 

agar media poster dapat diterapkan dalam pemberian asuhan keperawatan 

jiwa. 
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2. Keluarga dan Kader 

Hasil penelitian ini untuk mengetahui efektifitas media poster bagi 

keluarga dan kader mengenai pencegahan kekambuhan dan penanganan 

kembali pasien paska pasung. 

3. Penelitian Selanjutnya  

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan  

pengetahuan serta pengalaman tentang evaluasi media poster untuk 

keluarga dan kader mengenai pencegahan kekambuhan dan penanganan 

pasien paska pasung di Sukoharjo.  

E. Keaslian Penelitian 

penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya : 

1.  Riyadi (2017) “Peningkatan Pengetahuan Dan Efikasi Diri Melalui 

Promosi Kesehatan Tentang Pencegahan Kekambuhan Pasien Paska 

Pasung Pada Keluarga Di Kabupaten Klaten”. Desain penelitian ini 

menggunakan pre experiment dengan metode one group pretest posttest. 

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan pengetahuan sebelum 

dan sesudah promosi kesehatan tentang pencegahan kekambuhan dan 

terdapat perbedaan efikasi diri sebelum dan sesudah promosi 

kesehatantentang pencegahan kekambuhan. Perbedaannya terletak pada 

desain dari penelitian yang digunakan, tempat yang akan diteliti. 

2. Gani, Istiaji, Kusuma (2014) “Perbedaan Efektifitas Leaflet Dan Poster 

Produk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Jember Dalam Perilaku 

Pencegahan HIV/AIDS”. Desain dari penelitian ini menggunakan desain 
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penelitian eksperimen semu atau quasi eksperimen design, dan 

menggunakan teknik pengambilan sampel secara proportional statified 

random sampling. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan 

efektifitas leaflet dan poster produk komisi penanggulangan AIDS 

Kabupaten Jember, dimana media leaflet lebih efektif dalam 

meningkatkan pengetahuan. Perbedaannya adalah terletak pada tempat dan 

variabel yang akan di teliti. 

3. Pulungan (2016) “Pengaruh Media Poster Dan Leaflet Terhadap 

Peningkatan Perilaku Ibu Rumah Tangga Dalam Penggunaan Minyak 

Goreng Di Kota Binjai”. Desain dari penelitian ini menggunakan 

eksperimen semu (quasi exsperimen) dengan rancangan pretest-posttest 

design. Hasil dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa intervensi 

menggunakan media poster dan media leaflet efektif meningkatkan 

perilaku ibu rumah tangga dalam penggunaan minyak goreng. 

Perbedaannya adalah terletak pada desain dari penelitian yang dilakukan 

dan variabel yang akan di teliti. 

 


