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      BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gangguan jiwa psikosa terbanyak adalah skizofrenia. Studi 

epidemiologi menyebutkan bahwa perkiraan angka prevalensi skizofrenia 

secara umum berkisar antara 0,2%-2,0%. Di Indonesia angka prevalensi 

skizofrenia yang tercatat di Depkes berdasarkan survey di rumah sakit 

(1983), antara 0,5%-0,15% (Hawari, 2002), dengan perkiraan bahwa 90% 

dari penderita skizofrenia mengalami halusinasi pada saat mereka sakit 

(Chapman cit Varcaloces, 1990). 

Selama tahun 2005, masyarakat yang telah melakukan pemeriksaan 

kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Mataram sejumlah 7.089 orang. Dengan 

perincian A. Penderita laki-laki 4.183 dan perempuan 2.906, usia klien 

terbanyak adalah 15-24 tahun mencapai 2.735 orang. B. Klien dengan usia 

25-44 tahun sebanyak 2.127 orang. C. Berdasarkan pendidikan klien, 

2.765 orang berpendidikan SLTA, 1.630 orang tidak sekolah/buta huruf, 

993 orang tamat SD, 919 orang berpendidikan perguruan tinggi/akademi, 

dan berpendidikan SLTP 782 orang (Khafid, 2005).     

 Hasil survey Kesehatan Rumah Tangga tahun 1995 bahwa 185 

dari 1000 anggota rumah tangga mengalami gangguan jiwa dengan angka 

bunuh diri 1,6 sampai dengan 1,8 per 100.000 penduduk (Panggabean, 

2003). 



   

Menurut Wijaya (2002), empat besar kasus penderita yakni klien 

dengan  paranoid sebanyak 359 orang, skizofrenia 290 orang, depresi 286 

orang dan gangguan psikologis akut 269 orang. Penderita lainnya 

mengalami neurosa, epilepsi, gangguan afektif, parafrenia, retardasi 

mental, sindrom ketergantungan obat dan lainnya. 

Angka kejadian skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Surakarta menjadi 

jumlah kasus terbanyak dengan jumlah 1.893 ( 72,2 % ) klien dari 2.605 

klien yang tercatat dari jumlah seluruh klien dari tahun 2004. Skizofrenia 

heberfrenik 471, paranoid 648, tidak khas 317, katatonik 95, residual 116, 

dalam remisi 15 (Rekam medik Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, 

2005).  

Riset keperawatan menunjukan bahwa intervensi keperawatan 

memulangkan klien yang berpusat pada keluarga  dan orientasi tingkat 

kognitif dapat membantu klien untuk mengatur kebutuhan sosial, 

vokasional dan psikologis lingkungan setelah klien pulang dari rumah 

sakit ( Nurjannah, 2005 ). Dari sini perlu dilakukan peningkatan 

kemampuan kognitif klien untuk menunjang kesembuhan disamping 

berpusat pula pada keluarga klien itu sendiri. Dengan demikian, penerapan 

stimulasi persepsi diharapkan akan mampu  memberikan pengaruh yang 

bermanfaat untuk kesembuhan klien, dengan menggunakan aktivitas 

sebagai stimulus dan terkait dengan pengalaman dan atau kehidupan untuk 

didiskusikan dalam kelompok. Terutama bagi klien skizofrenia yang 

merupakan sekelompok gangguan psikosis dengan gangguan dasar 



   

kepribadian, distersi khas pada proses pikir, kadang-kadang ada perasaan 

bahwa dirinya dikendalikan oleh kekuatan dari luar dirinya sendiri, 

kadang-kadang terjadi keanehan yang berbentuk gangguan persepsi, afek 

abnormal yang bertolak belakang dengan keadaan dan realita, tetapi pada 

dasarnya kesadaran dan kapasitas intelektualnya masih di batas normal 

atau tidak terganggu ( Dep Kes RI, 1995 ).  

Berdasarkan study pendahuluan yang dilakukan peneliti di rumah 

sakit daerah Surakarta, diperoleh informasi yang menyatakan bahwa di 

rumah sakit daerah Surakarta sebelumnya telah dilakukan dan di 

canangkan tentang pemberian terapi aktifitas kelompok bagi klien 

skizofrenia. Di rumah sakit jiwa daerah Surakarta ini sendiri juga telah 

banyak diberikan model terapi, seperti musik, bermain dan lain-lain. 

Pemberian terapi aktifitas kelompok sebenarnya sudah pernah diberikan 

pada klien skizofrenia, tetapi pemberian terapi aktifitas kelompok ini tidak 

dilakukan secara rutin dikarenakan telah banyak macam terapi yang telah 

diterapkan di rumah sakit daerah Surakarta dan telah dijadikan sebagai 

terapi rutin bagi klien.  

Telah banyak penelitian yang dilaksanakan di rumah sakit jiwa 

daerah Surakarta berhubungan dengan gangguan jiwa skizofrenia. Tetapi 

pemberian terapi aktifitas kelompok itu sendiri lebih sering diberikan oleh 

praktikan dari berbagai perguruan tinggi di daerah Surakarata dan 

sekitarnya. Jadi, penelitian tentang pemberian terapi aktifitas kelompok 



   

masih jarang dilakukan di rumah sakit jiwa daerah Surakarta ( wawancara 

dengan petugas kesehatan ).  

Sebagaimana telah diketahui bahwa kebanyakan klien skizofrenia 

mengalami gejala halusinasi yang merupakan manifestasi dari 

ketidakmampuan klienberadaptasi dalam kehidupan dan lingkungan yang 

menyebabkan klien mengalami gangguan jiwa skizofrenia. Pada klien 

skizofrenia terjadi gangguan proses pikir dan gangguan kepribadian. 

Disini peneliti mencoba mengkaitkan antara terjadinya gangguan 

skizofrenia dengan tingkat kemampuan kognitif klien. Sehingga timbul 

keinginan peneliti untuk meneliti bagaimanakah hubungan antara 

pemberian terapi aktifitas kelompok stimulasi persepsi dengan 

peningkatan kemampuan kognitif klien. Sebelumnya telah banyak peneliti 

yang telah melakukan penelitian yang serupa di rumah sakit jiwa daerah 

Surakarta tetapi masih jarang yang mengkaitkan pemberian terapi aktifitas 

kelompok dengan peningkatan kemampuan kognitif klien. Dengan 

diberikannya terapi aktifitas kelompok stimulasi persepsi diharapkan 

respon klien terhadap berbagai stimulus dalam kehidupan menjadi adaptif. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu “bagaimana pengaruh terapi aktifitas kelompok 

terhadap perubahan kemampuan kognitif pasien skizofrenia di Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Surakarta?” 



   

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah 

pengaruh penerapan terapi aktifitas kelompok terhadap perilaku halusinasi 

pada pasien skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Surakarta 

Tujuan khusus 

1. Mengetahui tingkat kemampuan kognitif pasien skizofrenia sebelum 

diberikan terapi aktifitas kelompok stimulasi presepsi 

2. Mengetahui tingkat kemampuan kognitif pasien skizofrenia sesudah 

diberikan terapi aktifitas kelompok stimulasi presepsi 

3. Mengidentifikasi kemampuan kognitif pada pasien skizofrenia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Rumah sakit Jiwa Daerah Surakarta 

Hasil penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai masukan 

untuk perawat dalam mengaplikasikan terapi aktifitas kelompok 

stimulasi kognitif/presepsi pada pasien skizofrenia yang telah 

dijalankan. 

2. Bagi penulis 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan. 

3. Bagi klien dan keluarga. 

Hasil penelitian ini dapat membantu, mempercepat proses pemulihan 

keadaan klien yang mengalami gangguan halusinasi, memberikan 



   

informasi bagi klien dan keluarga tentang penanganan halusinasi 

dengan terapi aktifitas kelompok stimulasi kognitif/persepsi. 

4. Bagi peneliti lanjutan.  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

pengetahuan tentang penggunaan terapi aktifitas kelompok dalam 

pengembangan ilmu keperawatan jiwa kedepannya. 

 

E. Keaslian penelitian  

1. Penelitian Suryaningsih ( 2007 ) dengan judul “ pengaruh terapi 

aktifitas kelompok stimulasi presepsi halusinasi terhadap frekuensi 

halusinasi di ruang P2A Rumah Sakit Grahasia Propinsi DIY “. Hasil 

penelitian dengan uji non parametrik Wilcoxon Signet Rank Test yaitu 

bahwa ada pengaruh yang bermakna dari pelaksanaan terapi aktifitas 

kelompok stimulasi presepsi halusinasi terhadap frekuensi terjadinya 

halusinasi pada klien rawat inap di ruang P2A rumah sakit Grhasia 

propinsi daerah Yogjakarta. Penelitian ini berbeda dari uji statistik 

yang digunakan oleh peneliti yaitu uji t-test dependent dengan variable 

terikat yaitu kemampuan kognitif dan lokasi penelitian di rumah sakit 

daerah surakarta 

2.  Penelitian Kandar dan Mustofa ( 2005 ) dengan judul “ Pengaruh 

Terapi Aktifitas Kelompok Stimulasi Presepsi terhadap pengontrolan 

halusinasi di ruang MPKP pria rumah sakit jiwa daerah DR Amino 

Gondohutomo Semarang “. Penelitian ini merupakan penelitian 



   

eksperimen dengan pengukuran berulang. Hasil penelitian dengan uji 

statistik Repeatet Measure yaitu ada pengaruh yang bermakna dari 

pelaksanaan Terapi Aktifitas Kelompok stimulasi presepsi terhadap 

pengontrolan halusinasi. Penelitian ini berbeda dari uji statistik yang 

digunakan yaitu uji t-test dependent, variable terikat yaitu kemampuan 

kognitif dan responden penelitian tidak membedakan jenis kelamin 

klien dengan lokasi penelitian di rumah sakit daerah Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




