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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Skizofrenia merupakan gangguan psikotik yang sudah dikenal sejak satu 

abad yang lalu sebagai penyakit medis yang menyerang mental penderitanya. 

Perjalanan penyakitnya yang bersifat kronis dan selalu berulang dalam jangka 

waktu yang lama serta penderitanya akan mengalami gangguan dalam proses 

berpikir, persepsi, emosi, dan tingkah lakunya (Fitriani et al., 2018).  

  Hingga saat ini faktor penyebab skizofrenia masih beranekaragam dan 

belum dapat ditemukan secara pasti, namun kemungkinan ada beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi munculnya skizofrenia yaitu faktor genetik, 

pola asuh individu dari kecil, dan tekanan psikososial yang berat (Fitriani et 

al., 2018).  

Menurut hasil analisis yang dilakukan World Health Organitation (WHO, 

2016) menunjukan bahwa ada lebih dari 21 juta orang didunia terdiagnosa 

skizofrenia. Adapun prevalensi gangguan jiwa berat termasuk skizofrenia 

yang ada di Indonesia adalah 1,7 per 1000 penduduk atau kurang lebih ada 

400.000 orang. Berdasarkan data Riskedas (2018), menunjukan prevalensi 

paling tinggi di Indonesia terdapat di Bali dan DI Yogyakarta dengan angka 

11,1 dan 10,4 per 1000 rumah tangga (Idaiani Sri et al., 2019). 

Berdasarkan data kunjungan pasien gangguan jiwa di pelayanan 

kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, menunjukan angka 474.321 

kunjungan pasien gangguan jiwa. Kunjungan pasien gangguan jiwa tertinggi 

terdapat di rumah sakit mencapai angka 355.523 kunjungan (Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Tengah, 2018). 
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Dari data rekam medis pasien di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif 

Zainudin Surakarta menunjukan bahwa angka pasien dengan diagnosa 

skizofrenia masih menduduki posisi tertinggi dalam masalah kesehatan jiwa, 

data pasien skizofrenia yang dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. 

Arif Zainudin Surakarta tahun 2018 tercatat sebanyak 2.146 jiwa, lalu di 

tahun 2019 tercatat 2.147 jiwa, dan di tahun 2020 tercatat ada sebanyak 1.459 

jiwa yang di rawat inap di rumah sakit terhitung dari bulan Januari-September 

2020 (Rekam Medis Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Arif Zainudin Surakarta, 

2020). 

Penderita dapat di diagnosa skizofrenia jika gejala yang muncul sudah 

berlangsung kurang lebih selama enam bulan dan setidaknya gejala fase aktif 

sudah terjadi selama satu bulan, karena perjalanan penyakit skizofrenia yang 

cenderung bersifat progresif dan berlangsung secara lama atau sering 

kambuh. Maka jika tidak segera dilakukan pengobatan, penyakit ini dapat 

mengakibatkan keadaan psikotik penderita menuju kemunduran mental. 

Meskipun serius, penyakit skizofrenia dapat di sembuhkan dengan berbagai 

cara pendekatan dan pengobatan yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan dari 

jenis skizofrenia yang di deritanya  (Suhendro et al., 2013). Proses 

pengobatan dan penyembuhan dapat diberikan kepada penderita melalui dua 

cara yaitu farmakologi dan non farmakologi, yang dimana sangat sering 

diberikan untuk mengatasi penyakit skizofrenia (Kurniasari et al., 2019). 

Selain pengobatan farmakologi yang sering di gunakan, ada metode 

terapi yang dapat dikombinasikan untuk membantu penderita skizofrenia 

yang bervariasi jenis dan tingkat keparahan gejalanya agar tidak semakin 

memburuk dengan pemberian psikoterapi. Psikoterapi sendiri merupakan 

usada jiwa yang diberikan kepada pasien agar dapat mengalami perubahan 

berupa perubahan rasa, pikiran, perilaku, kebiasaan yang dilakukan 

(Suhendro et al., 2013). 

Psikoterapi di berikan kepada penderita skizofrenia agar mereka dapat 

mendorong dan melampaui somatisasinya, serta mampu mengembangkan 

perilaku yang lebih sehat dalam mengelola kehidupan mereka menjadi lebih 
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efektif (Townsend, M. C., & Morgan, 2017). Namun fokusnya untuk 

memecahkan kesulitan yang dialami penderita dalam menghadapi masalah 

pribadi dan sosial  dalam menjalani kehidupan sehari-hari.  

Banyaknya metode psikoterapi yang bisa diberikan kepada penderita 

skizofrenia membuat pemberian psikoterapi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. 

Arif Zainudin Surakarta dibedakan berdasarkan tingkat keparahaan gangguan 

fungsi kognitif yang dialami oleh penderita. Pemberian terapi dibagi menjadi 

dua yaitu terapi individu dan kelompok. (Townsend, M. C., & Morgan, 2017) 

Mengatakan bahwa psikoterapi individu dan kelompok diberikan kepada 

penderita skizofrenia karena adanya gangguan kepribadian yang di alami 

mereka maka terapi ini berfokus agar dapat membangun rasa kepercayaan, 

dapat memberikan dukungan, mengajari ketrampilan hidup dasar, 

memperbaiki hubungan interpersonal, dan mengurangi gejala yang di alami 

penderita.. 

 Pada proses pemberian terapi terkadang ada pasien yang memutuskan 

untuk berhenti mengikuti pengobatan di awal, padahal terapi yang diberikan 

kepada pasien belum semuanya selesai dan tindakan tersebut yang dapat 

mengurangi efektivitas klinis dari pemberian terapi. Hal tersebut dapat terjadi 

karena harapan dan ekspetasi dari pasien yang merasa belum puas mengenai 

pengobatan yang mereka dapatkan dan juga peran terapis yang dianggap 

kurang selama proses terapi berlangsung (Norberg et al., 2011). 

Faktor utama yang paling menentukan dalam keberhasilan pemberian 

terapi ialah ekspetasi yang ada pada diri pasien, karena ekspetasi dari pasien 

merupakan keinginan mereka mengenai bagaimana nanti jalannya terapi yang 

akan diambil pasien dengan terapis. Ekspetasi awal pada pasien, mengenai 

proses jalannya terapi merupakan bagian yang terpenting yang dapat 

mempengaruhi kesiapan pasien untuk mengikuti proses dalam pengobatan. 

(Aubuchon-Endsley, N. L., & Callahan, 2009). Namun, ekspetasi dan harapan 

pasien skizofrenia terhadap pelayanan terapi aktivitas kelompok di Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Surakata belum diketahui. 
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Berdasarkan uraian diatas mendapati, bahwa data rekam medis Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta mencatat penyakit skizofrenia 

masih menjadi faktor permasalahan yang cukup tinggi di setiap tahunnya. 

Meskipun obat yang tepat untuk kesembuhan penyakit skizofrenia belum 

ditemukan, ada beberapa metode terapi yang bisa diberikan untuk mengatasi 

penyakit szikofrenia seperti psikoterapi yang diantaranya ialah terapi aktivitas 

kelompok. Adapun faktor utama yang paling menentukan dalam proses 

pemberian terapi ialah ekspetasi dan harapan pasien terhadap pelayanan terapi 

aktivitas kelompok, namun belum diketahui mengenai ekspetasi dan harapan 

pasien skizofrenia terhadap terapi aktivitas kelompok yang ada di RSJD Dr. 

Arif Zainudin Surakarta. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat 

judul gambaran ekspetasi dan harapan pasien schizophrenia terhadap 

pelayanan terapi aktivitas kelompok di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif 

Zainudin Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari masalah diatas, maka di kemukakan 

rumusan permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana gambaran harapan 

dan ekspetasi pasien schizophrenia terhadap pelayanan terapi aktivitas 

kelompok di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran ekspetasi dan 

harapan pasien schizophrenia terhadap pelayanan terapi aktivitas 

kelompok di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik demografi (umur,pekerjaan, tingkat 

pendidikan, jenis kelamin, durasi sakit, dan jumlah 

relapse/kekambuhan) pasien schizophrenia di Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta.  



5 
 

 
 

b. Mendeskripsikan gambaran ekspetasi pasien schizophrenia terhadap 

pelayanan terapi aktivitas kelompok di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. 

Arif Zainudin Surakarta. 

c. Mendeskripsikan gambaran harapan pasien schizophrenia terhadap 

pelayanan terapi aktivitas kelompok di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. 

Arif Zainudin Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi institusi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan 

refrensi terkait pengembangan penelitian selanjutnya mengenai gambaran 

harapan dan ekspetasi pasien schizophrenia terhadap pelayanan terapi 

aktivitas kelompok di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin 

Surakarta.  

2. Bagi pelayanan kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat 

berguna dalam meningkatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh 

terutama pada gambaran harapan dan ekspetasi pasien schizophrenia 

terhadap pelayanan terapi aktivitas kelompok di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Dr. Arif Zainudin Surakarta. 

3. Bagi peneliti 

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti mendapat informasi dan 

wawasan yang lebih luas mengenai gambaran harapan dan ekspetasi 

pasien schizophrenia terhadap pelayanan terapi aktivitas kelompok di 

Rumah Sakit Jiwa Dr. Arif Zainudin Surakarta. 
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E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian penelitian 
 

No Judul Persamaan Perbedaan 

1 Hope as a 

Therapeutic Target 

in Counselling – In 

General and in 

Relation to Christian 

Client (Edwards, 

Thomas & 

Jovanovski, 2016). 

Dalam penelitian ini 

sama-sama meneliti 

mengenai harapan klien 

terhadap pemberian terapi 

Perbedaan pada 

penelitian ini adalah 

sampel, tempat, dan 

waktu penelitian. 

2 Impact of 

psychotherapist 

expectations on 

client outcomes 

(Connor, D. R., & 

Callahan, 2015). 

Dalam penelitian ini 

memiliki kesamaan yaitu 

meneliti tentang ekspetasi 

dari psychoterapi. 

Perbedaan pada 

penelitian ini adalah 

sampel,  tempat, dan 

waktu penelitian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


