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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa adalah 

kondisi dimana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial 

sehingga orang itu dapat mengetahui kemampuan dirinya sendiri, dapat mengatasi tekanan, 

dapat bekerja secara produktif, dan bisa memberikan kontribusi untuk komunitasnya 

(Undang-Undang Negara Indonesia, 2014). Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah 

orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi 

dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat 

menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai seorang 

manusia (Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).  

Schizophrenia merupakan gangguan jiwa berat yang mencakup hampir seluruh sendi 

kehidupan diantaranya pikiran, perasaan, perbuatan, persepsi, keinginan, dorongan kehendak 

dan pengendalian. Onset gangguan ini sulit untuk ditentukan dan biasanya didahului oleh fase 

gejala ringan yang tidak konsisten yang sering kali tidak disadari baik oleh pasien maupun 

keluarga (Prodromal). Gejala Schizophrenia menunjukkan sifat yang meluas dan majemuk 

dan perjalanan penyakitnya bersifat kronis dengan deteriorasi yang bergantung dari beratnya 

gejala, genetik, fisik, maupun sosial budaya. Prevalensi gangguan Schizophrenia berkisar 1% 

dari populasi dan umumnya gejala mulai pada usia muda (antara 16 – 25 tahun). Dalam 

perjalanan penyakitnya, pasien dapat mengalami keadaan yang tetap tanpa atau hanya sedikit 

perbaikan; episode berulang dengan sedikit atau gejala yang stabil; hingga bahkan mengalami 

fase komlit atau remisi parsial (Tanra, 2017). 

Menurut data WHO (2016), Terdapat sekitar 21 juta terkena Schizophrenia di dunia. Di 

Indonesia, dengan berbagai faktor biologis, psikologis dan sosial dengan keanekaragaman  

penduduk; maka jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah yang berdampak pada 

penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka panjang. 

(Riskesdas, 2018) memunjukkan prevalensi ganggunan mental emosional yang ditunjukkan 

dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 

6.1%  
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dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat, seperti 

Schizophrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk. Hasil 

data Di RSJD DR. Arif Zainuddin Surakarta pada awal bulan Januari sampai September 

tercatat pasien Schizophrenia Rawat Jalan berkisar total 14.493 dan Rawat Inap berjumlah 

1.459 pada tahun 2020. 

Menurut Julianan (2013) menjelaskan bahwa gangguan psikotik adalah gangguan jiwa yang 

ditandai dengan ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi, misalnya terdapat 

halusinasi, waham atau perilaku kacau atau aneh dan juga menjadi salah satu indicator utama 

dalam tanda gejala schizophrenia. Gangguan jiwa psikotik masih menjadi salah satu problem 

kesehatan di Indonesia karena prevalensinya yang tinggi (± 1.065.000 jiwa (Aziz et al., 

2018). Diagnositic and Statistical Manual of Mental Disorder 5 (DSM-5) mengkategorikan 

disebut psikotik ketika terlihat satu atau beberapa gejala yaitu adanya delusi, halusinasi, 

disorganisasi fikiran, perilaku motorik yang abnormal, dan simptom negatif yaitu keadaan 

abnormal yang berasosiasi dengan Schizophrenia namun kurang terlihat pada gangguan 

psikotik yang lain (Taftazani, 2017). 

Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh bekerja lebih banyak membutuhkan energi dari 

pada istirahat (Saleh, 2019). Manfaat aktivitas fisik bagi orang dengan kondisi kesehatan 

mental tertentu seperti depresi, Schizophrenia dan dementia menunjukkan suasana hati yang 

membaik, penurunan kognitif yang lambat, penyakit yang tertunda onset, kekuatan otot 

meningkat, kebugaran fisik yang lebih baik, kontrol NCD yang ada dan kemungkinan 

menurun mengembangkan NCD lain seperti diabetes dan obesitas (WHO Regional Office for 

Europe, 2019). 

Studi pendahuluan yang di lakukan peneliti pada tanggal 05 November 2020, di 

Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainuddin Surakarta. Peneliti melakukan sesi 

wawancara tanya jawab pada pasien Schizophrenia dengan menggunakan kuisioner IPAQ 

dan BPRS yang mana kuisioner tersebut akan di gunakan pada saat penelitian.  

Peneliti mengambil hasil dengan mengambil 10 sampel dan peneliti mendapatkan 

untuk kuisioner IPAQ 2 responden mengalami level aktivitas rendah, 2 responden mengalami 

level aktivitas sedang dan 6 responden mengalami level aktivitas yang tinggi. Dan di 

dapatkan hasil dari kuisioner yang di hubungkan dengan hasil kuisioner BPRS di 6 responden 

tanda gejala ringan dan jarang muncul dan 4 responden lainnya terdapat tanda gejala yang 

cukup sering dan mengarah ke berat. peneliti menilai akan hasil tersebut yang mana 
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responden memiliki tingkat level aktivitas tinggi tanda gejalanya mengarah ke hasil rendah 

dan di tidak ada. Dan sebaliknya level aktivitas rendah dan sedang mendapatkan hasil tanda 

gejala yang cukup berat dan sering. maka dari itu, peneliti tertarik dan ingin meneliti lebih 

lanjut tentang penelitian ini. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan hasil dari studi 

pendahuluan yang sudah di lakukan oleh peneliti dan akan membuat Skripsi dengan judul 

“Hubungan Level Aktivitas Fisik Dengan Tanda Gejala Psikotik Pada Pasien Skizofrenia Di 

Rumah Sakit Jiwa Dr. Arif Zainuddin Surakarta”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yang di 

temukan oleh peneliti, yaitu masalah keadaan aktivitas pasien yang terlihat berbeda-beda dan 

setiap aktivitas yang ada di temukan juga keadaan psikotik yang berbeda juga maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul  Hubungan Level Aktivitas Fisik Dengan 

Tanda Gejala Psikotik Pada Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Dr. Arif Zainuddin 

Surakarta 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan level aktivitas fisik 

dengan tanda gejala psikotik pasien Schizophrenia di RSJD Dr. Arif Zainuddin 

Surakarta? 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran status demografi pada pasien Schizophrenia. 

b. Untuk mengetahui gambaran level aktivitas fisik pada pasien Schizophrenia. 

c. Untuk mengetahui gambaran tanda gejala pada pasien Schizophrenia. 

d. Untuk mengetahui hubungan level aktivitas fisik dengan Tanda Gejala Psikotik 

pada pasien Schizophrenia. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi : 

1. Bagi pelayanan kesehatan 

Penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan penelitian dan evaluasi tentang 

aktivitas yang telah berjalan di Rumah Sakit bagi pada pasien khusus nya pengidap 

Schizophrenia. 

2. Pengembangan ilmu keperawatan 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan ilmiah dan referensi bagi 

ilmu keperawatan serta untuk mengembangkan dan meningkatkan perkembangan 

praktik keperawatan yang kemudian hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai 

sarana informasi keperawatan di masa mendatang. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini dapat di jadikan bahan referensi atau sember untuk penelitian yang 

lebih lanjut mengenai hubungan level aktivitas fisik dengan tanda gejala psikotik 

pasien Schizophrenia. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Hasil penelitian (Trihardani et al., 2009) pada jurnal “Tingkat Pemenuhan Aktivitas 

Sehari-hari Pasien Schizophrenia Di Lingkup Kerja Puskesmas Gombong II” yang 

sudah di lakukan tentang pemenuhan aktivitas sehari-hari penderita Schizophrenia di 

lingkup kerja puskesmas Gombong II pada tanggal 21 agustus sampai 07 September 

2008, terhadap 32 responden dengan hasil: 

a. Aktivitas mandi/kebersihan diri kebanyakan penderita Schizophrenia masuk 

kategori ketergantungan ringan, dengan presentase terbesar dengan kategori 

ketergantungan ringan sebanyak 9 penderita Schizophrenia (28%), sedangkan 

presentase terkecil masuk kategori ketergantungan berat sebanyak 2 penderita 

Schizophrenia (6%). 

b. Aktivitas berpakaian/ berdandan kebanyakan penderita Schizophrenia masuk 

kategori ketergantungan sedang, yaitu sebanyak 11 penderita Schizophrenia 

(34%). 
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c. Aktivitas makan kebanyakan penderita Schizophrenia masuk kategori 

ketergantungan ringan, sebanyak 15 penderita (47%) dan presentase terkecil 

tidak ada yang masuk kategori ketergantungan total sebesar 0%. 

d. Aktivitas eliminasi BAB/BAK kebanyakan penderita Schizophrenia masuk 

kategori mandiri sebanyak 15 penderita (47%). 

e. Tingkat pemenuhan aktivitas sehari-hari sebagian besar penderita Schizophrenia 

masuk kategori ketergantungan ringan dengan presentase tertinggi sebanyak 12 

(38%). 

2. Hasil penelitian (Kuncorowati, 2018) pada jurnal “Hubungan Terapi Rehabilitasi 

Dengan Tingkat Kemandirian Activity Of  Daily Living Pada Pasien Schizophrenia Di 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta” di temukan Tingkat kemandirian responden 

menunjukkan sebagian besar adalah mandiri, dimana pada tingkat kemandirian 

aktivitas makan responden 12 yang mandiri yaitu sebanyak 36 responden (83,7%). 

Distribusi tingkat kemandirian dalam aktivitas mandi menunjukkan sebagian besar 

responden mandiri yaitu sebanyak 30 responden (69,8%). Distribusi tingkat 

kemandirian dalam aktivitas toileting menunjukkan sebagian besar responden mandiri 

yaitu sebanyak 32 responden (74,4%). Distribusi tingkat kemandirian dalam aktivitas 

berpindah menunjukkan sebagian besar responden mandiri yaitu sebanyak 37 

responden (86%). Distribusi tingkat kemandirian dalam aktivitas berpakaian 

menunjukkan sebagian besar responden mandiri yaitu sebanyak 34 responden 

(79,1%). Distribusi tingkat kemandirian dalam aktivitas kontinensi menunjukkan 

sebagian besar responden mandiri yaitu sebanyak 32 responden (74,4%). 

 


