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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia / WHO (World Health 

Organitation), masalah gangguan kesehatan jiwa di seluruh dunia sudah 

menjadi masalah yang sangat serius. WHO menyatakan paling tidak ada satu 

dari empat orang di dunia mengalami masalah mental, diperkirakan ada sekitar 

450  juta orang di dunia yang mengalami gangguan kesehatan jiwa (Prasetyo, 

2006). 

Sementara itu menurut Muchtar dalam Dinata (2006) satu per tiga dari 

penduduk di wilayah Asia Tenggara pernah mengalami gangguan 

neuropsikiatri. Hal tersebut didukung oleh data WHO bahwa 26 juta penduduk 

Indonesia mengalami gangguan jiwa. Panik dan cemas adalah gejala paling 

ringan. Kira-kira 12-16% atau 26 juta dari total populasi mengalami gejala-

gejala gangguan jiwa. The Indonesian Psychiatric Epidemiologic Network 

menyatakan bahwa di 11 kota di Indonesia ditemukan 18,5% dari penduduk 

dewasa menderita gangguan jiwa (Prasetyo, 2006).  

Berdasarkan data statistik, angka penderita gangguan kesehatan jiwa 

memang mengkhawatirkan. Secara global, dari sekitar 450 juta orang yang 

mengalami gangguan mental, sekitar satu juta orang diantaranya meninggal 

karena bunuh diri setiap tahunnya. Angka ini cukup kecil jika dibandingkan 

dengan upaya bunuh diri para penderita gangguan jiwa yang mencapai 20 juta 



jiwa setiap tahunnya (Dinata, 2006), sedangkan menurut Azwar dalam Dinata 

(2006) angka tersebut menunjukkan jumlah penderita gangguan kesehatan 

jiwa di masyarakat yang sangat tinggi, yakni satu dari empat penduduk 

Indonesia menderita kelainan jiwa dari rasa cemas, depresi, stres, 

penyalahgunaan obat, kenakalan remaja sampai skizofrenia. 

Menurut Sudiyanto dalam Dinata (2006), ciri kesehatan jiwa seseorang 

adalah adanya keserasian antara pikiran, perasaan, perilaku, dapat mandiri, 

bertanggung jawab, bersikap matang, serta dapat merasakan kebahagiaan 

dalam sebagian besar kehidupannya. Kalau salah satu dari ciri utama tersebut 

terganggu, berarti kesehatan jiwa seorang individu bisa dikatakan terganggu. 

Kondisi yang terus-menerus berubah menyebabkan banyak sekali 

sumber tekanan, frustasi dan konflik yang menimbulkan stres fisik dan mental 

(Maramis, 2004). Adanya gangguan kesehatan jiwa sebenarnya banyak 

penyebabnya. Namun, menurut Sudiyanto  dalam Dinata (2006) ada tiga 

penyebab gangguan jiwa. Pertama, gangguan fisik, biologik atau organik yang 

disebabkan faktor keturunan, kelainan pada otak, penyakit infeksi, kecanduan 

obat dan alkohol, dan lain-lain. Kedua, gangguan mental, emosional atau 

kejiwaan yang disebabkan salah asuh, hubungan yang patologis di antara 

anggota keluarga disebabkan frustasi, konflik dan tekanan krisis. Ketiga, 

gangguan sosial atau lingkungan yang disebabkan stresor psikososial 

(perkawinan, problem orang tua, faktor keluarga, keuangan, perkembangan 

diri, dan lain-lain), juga yang terjadi pada sebagian masyarakat di daerah 

sekarang ini. Berbagai sumber penyebab gangguan jiwa tersebut biasanya 



tidak terdapat penyebab tunggal, akan tetapi berbagai unsur itu saling 

mempengaruhi atau kebetulan terjadi bersamaan, lalu timbullah gangguan 

badan ataupun jiwa (Maramis, 2004). 

Meskipun penyakit gangguan jiwa belum dapat disembuhkan 100%, 

tetapi para penderita gangguan jiwa memiliki hak untuk sembuh dan 

diperlakukan secara manusiawi. Dalam UU No. 23 tahun 1992 tentang 

kesehatan, pasal (4) disebutkan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam 

memperoleh derajat kesehatan yang optimal (Dinata, 2006). Tetapi, pada 

kenyataannya banyak penanganan klien gangguan jiwa di masyarakat yang 

salah. Sebagai contoh, masyarakat melakukan pemasungan, mengurung 

penderita gangguan jiwa, dan memperlakukan dengan tidak manusiawi. 

Bahkan keluarga dengan sengaja mengasingkan anggota keluarga yang 

mengalami gangguan jiwa, karena menampakkan gejala gangguan jiwa, dan 

dianggap kemasukan roh halus (Anonim 1, 2006). Padahal, status sehat/sakit 

para anggota keluarga dan keluarga saling mempengaruhi satu sama lain. 

Suatu penyakit dalam keluarga mempengaruhi seluruh penyakit dalam 

keluarga dan sebaliknya mempengaruhi jalannya suatu penyakit dan status 

kesehatan anggota (Friedman, 1998). 

Survei nasional Gallop pada tahun 1985 dalam Friedman (1998) 

memastikan bahwa saat berhubungan dengan masalah kesehatan, kebanyakan 

individu mendapatkan lebih banyak bantuan dari keluarga mereka dari pada 

sumber lainnya, bahkan dokter mereka sekalipun. Terutama pada klien 

gangguan jiwa, dimana seluruh aktifitasnya membutuhkan pengarahan dari 



orang lain termasuk dalam hal pengobatan yang merupakan faktor pendukung 

medis dalam upaya penyembuhannya. 

Penderita gangguan jiwa dalam masa rehabilitasi yang dirawat oleh 

keluarga sendiri di rumah atau rawat jalan memerlukan dukungan untuk 

mematuhi program pengobatan. Jadi, keluarga memegang suatu peranan yang 

bersifat mendukung selama masa penyembuhan dan pemulihan klien. Apabila 

dukungan semacam ini tidak ada, maka keberhasilan penyembuhan/pemulihan 

(rehabilitasi) sangat berkurang (Friedman, 1998). 

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Cahyadi (2006), pada 

penelitiannya terhadap 30 responden pasien kemoterapi di ruang Cendana I 

RSUD dr. Moewardi Surakarta. Penelitian tentang hubungan antara support 

system keluarga dengan kepatuhan pengobatan pada pasien yang mendapatkan 

kemoterapi tersebut berkesimpulan bahwa pasien yang mendapatkan 

kemoterapi sebagian besar mendapatkan support system yang baik dari 

keluarga sehingga pasien patuh dalam menjalani pengobatan. 

Hasil pengobatan suatu penyakit, termasuk pada gangguan jiwa, yaitu 

penderita akan sembuh, tetap sakit/gagal, meninggal dan pengobatan putus 

(drop out). Kesembuhan klien dipengaruhi perilaku kepatuhan terhadap 

program pengobatan. Perilaku kepatuhan klien gangguan jiwa dipengaruhi 

oleh faktor support system keluarga, pengetahuan, ketersediaan fasilitas atau 

keterjangkauan fasilitas kesehatan, dan sikap petugas.  

Berdasarkan data rekam medik RSJD Surakarta, setiap bulan terdapat 

paling tidak 200 pasien baru yang memeriksakan diri di poli rawat jalan. Hal 



ini menunjukkan masih banyak masyarakat daerah Surakarta dan sekitarnya 

yang mengalami gangguan jiwa. Sedangkan pasien lama yang memeriksakan 

diri/berobat jalan pada bulan Oktober sampai Desember 2007 adalah sebanyak 

4.711 orang (Oktober sebanyak 1.711, Nopember sebanyak 1.588, dan 

Desember sebanyak 1.412). Sebagian besar pasien yang datang berobat diantar 

oleh keluarga mereka. Tetapi hal tersebut tidak cukup untuk menunjukkan 

besarnya dukungan/support system yang diberikan oleh keluarga terhadap 

pasien rawat jalan, karena setiap bulan masih banyak pasien yang berobat 

(meskipun mengalami penurunan jumlah pasien). Hal ini disebabkan ada 

kemungkinan support system yang diberikan keluarga saat di rumah tidak 

cukup untuk menumbuhkan kepatuhan pasien menjalani program pengobatan. 

Dari fenomena di atas peneliti tertarik untuk meneliti apakah support 

system yang diberikan oleh keluarga berhubungan dengan kepatuhan berobat 

klien rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan masalah: ”apakah ada 

hubungan antara support system keluarga dengan kepatuhan berobat klien 

rawat jalan di RSJD Surakarta?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan antara support system keluarga dengan kepatuhan 

berobat klien gangguan jiwa. 



2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui support system keluarga klien gangguan jiwa.  

b. Mengetahui kepatuhan berobat klien rawat jalan di RSJD Surakarta. 

c. Mengetahui hubungan support system keluarga dengan kepatuhan 

berobat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 

pihak antara lain: 

1. Bagi rumah sakit jiwa 

Rumah sakit jiwa sebagai tempat pelayanan kesehatan klien gangguan jiwa 

mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada klien dan keluarga. 

2. Bagi ilmu keperawatan 

Sebagai masukan bagi ilmu keperawatan serta meningkatkan wawasan 

pengetahuan serta sikap dalam pengelolaan klien gangguan jiwa dengan 

melibatkan keluarga dalam dukungan serta perawatan agar dapat mencapai 

derajat kesehatan yang optimal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan acuan dalam penelitian selanjutnya. 

3. Bagi peneliti  

Dapat mengaplikasikan secara langsung ilmu keperawatan khususnya hasil 

dari penelitian ini dalam memotivasi klien untuk mencapai kesembuhan 

dan kesehatan yang diharapkan, serta dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian berikutnya. 



4. Bagi pembaca, keluarga dan masyarakat 

Diharapkan para pembaca, keluarga dan masyarakat mengerti pentingnya 

support system keluarga terhadap kesembuhan klien. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian Hubungan antara Support System Keluarga dengan 

Kepatuhan Berobat Klien Rawat Jalan Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, 

menurut pengetahuan peneliti belum pernah dilakukan. Ada beberapa 

penelitian yang mirip dengan penelitian ini, salah satunya adalah penelitian 

Cahyadi (2006) yang berjudul Hubungan antara Support System Keluarga dan 

Sosial Ekonomi (Pendapatan) dengan Kepatuhan Pengobatan pada Pasien 

yang Mendapatkan Kemoterapi di Ruang Cendana I Rumah Sakit Dr. 

Moewardi Surakarta. 

Penelitian tersebut menggunakan 30 responden yang diperoleh dengan 

cara total sampling. Desain penelitian yang digunakan adalah korelasional , uji 

validitas menggunakan rumus korelasi product moment dari Pearson, dan uji 

reliabilitas menggunakan rumus alpha cronbach. Hasil penelitian tersebut 

adalah terdapat hubungan antara support system keluarga dan sosial ekonomi 

(pendapatan) dengan kepatuhan pengobatan pada pasien yang mendapatkan 

kemoterapi di Ruang Cendana I Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta, yaitu 

semakin tinggi dukungan keluarga yang diberikan pada penderita kanker yang 

mendapatkan kemoterapi, maka semakin tinggi kepatuhan berobatnya. 



Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Cahyadi terletak pada 

variabel terikat (kepatuhan berobat rawat jalan klien gangguan jiwa) dan 

teknik pengambilan sampel (purposive sampling). Sedangkan persamaannya 

terletak pada variabel bebas, uji validitas dan reliabilitas yang digunakan, 

teknik pengambilan sampel dan desain penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




