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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut WHO (1987), sehat adalah suatu keadaan yang meliputi 

kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Dalam konsep WHO diharapkan 

adanya keseimbangan yang serasi dalam interaksi antara manusia 

dengan mahluk hidup lain dengan lingkungannya. Sebagai konsekuensi 

dari konsep WHO, maka dapat dikatakan manusia sehat adalah yang 

tidak sakit, tidak cacat, tidak lemah, bahagia secara rohani, sejahtera 

secara sosial dan, sehat secara jasmani (Wahid Mubarak, 2009). 

Skizofrenia adalah bentuk psikosis berat dengan gejala utamanya 

adalah adanya keretakan kepribadian, yang ditandai fungsi jiwa yang 

tidak harmonis (Sunaryo, 2004). Skizofrenia merupakan bentuk paling 

umum dari penyakit mental. Menurut Sekretaris Jenderal Departemen 

Kesehatan (Depkes) Syafii Ahmad, kesehatan jiwa saat ini telah 

menjadi masalah kesehatan global bagi setiap Negara termasuk 

Indonesia. Penyakit ini mempengaruhi 1% populasi. Persentase 

tersebut merujuk pada 2,7 juta orang dewasa di Amerika Serikat dan 45 

juta di seluruh dunia (World Organization,2000). 
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Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, 

di Indonesia angka gangguan jiwa telah meningkat secara signifikan 

dari 0,5% pada tahun 2007 menjadi 1,7 % pada tahun 2013 dari total 

jumlah penduduk sebanyak 251 juta jiwa. Diantara jenis gangguan jiwa 

yang sering ditemui salah satunya adalah skizofrenia (Riskesdas, 

2007). Diperoleh angka sebanyak 14,1% penduduk mengalami 

gangguan jiwa dari yang ringan hingga berat. Jika salah satu orang tua 

menderita skizofrenia,maka 40% kemungkinan anak-anaknya akan 

menderita penyakit tersebut. 

Menurut Wallace (1963), dalam keterkaitan budaya dengan 

kesehatan mental mencakup pada aspek nilai,norma, dan keyakinan 

keagamaan. Kebudayaan ada yang memberikan dukungan bagi 

peningkatan kesehatan mental, namun juga ada yang memberikan 

dampak negatif.  

Hubungan kebudayaan dengan kesehatan mental meliputi tiga hal 

yaitu: 

1. Kebudayaan yang mendukung dan menghambat kesehatan 

mental 

2. Kebudayan memberi peran tertentu terhadap penderita 

gangguan mental 

3. Berbagai bentuk gangguan mental karena faktor kultural  
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4. Upaya peningkatan dan pencegahan gangguan mental dan 

telaah budaya. 

Kurangnya pengetahuan dari keluarga dalam merawat pasien 

menjadi faktor utama dalam meningkatnya angka kekambuhan. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan diantaranya, tingkat 

pendidikan, motivasi, pengalaman dan persepsi (Pelling, 2008). 

Terdapatnya stigma yang buruk dari masyarakat terhadap gangguan 

jiwa diantaranya bahwa gangguan jiwa merupakan penyakit yang sulit 

disembuhkan dan aib bagi keluarga (Irmansyah, 2003). Bukan hanya 

menimbulkan konsekuensi negatif bagi pasien tetapi dapat 

menimbulkan persepsi yang negatif bagi keluarga, sehingga muncul 

sikap-sikap penolakan, penyangkalan, disisihkan maupun diisolasi 

(Priyanto, 2007). 

Saat ini penanganan pasien skizofrenia masih bervariasi di 

masyarakat. Pada umumnya penanganan yang dilakukan sesuai 

dengan persepsi masing-masing dan merasa apa yang mereka lakukan 

adalah upaya maksimal untuk dapat menyembuhkan pasien. Menurut 

Brody (2008), kesadaran dan persepsi masyarakat terhadap kesehatan 

mental berbeda disetiap kebudayaan. Dalam suatu budaya tertentu , 

orang-orang secara sukarela mencari bantuan dari para professional 

untuk menangani gangguan jiwanya. Sebaliknya, dalam kebudayaan 

gangguan jiwa cenderung diabaikan sehingga penanganan menjadi 
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buruk, sisi lain masyarakat kurang antusias dalam mencari pertolongan 

untuk mengatasi gangguan jiwa yang terjadi pada anggota keluarganya. 

Persepsi merupakan proses diterimanya rangsangan melalui 

pancaindra sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan, dan 

menghayati tentang sesuatu yang diamati, baik yang berasal dari dalam 

maupun dari luar diri individu (Pelling, 2008; Sunaryo, 2013). Keluarga 

seharusnya dapat mengurangi persepsi negatif dan diskriminasi 

terhadap pasien gangguan jiwa dalam keluarga dan memberikan 

dukungan sosial kepadanya seperti rasa empati, penerimaan, 

mendorong untuk mulai berinteraksi sosial, dan dorongan untuk tidak 

berputus asa dan terus berusaha. Dengan terapi sosial ini akan sangat 

membantu pasien gangguan jiwa dalam menghadapi peristiwa-peristiwa 

yang menjadi stressor bagi pasien (Nash, 2005) 

Menurut Directorate of Mental Health (2006), persepsi yang salah 

atau mitos terkait dengan gangguan jiwa dengan skizofrenia masih 

terdapat di Indonesia. Khususnya budaya jawa masih mengaitkan 

penyebab gangguan jiwa yang disebabkan oleh kekuatan gaib. 

Persepsi tersebut menyebabkan mereka baru mendatangi pelayanan 

kesehatan jiwa ,jika gangguan jiwa yang dialami sudah berat atau 

sudah mengganggu orang lain. 

Menurut Maramis (2004), gangguan jiwa dianggap sebagai penyakit 

yang tidak dapat disembuhkan dan dikaitkan dengan dosa atau 

kejahatan sehingga terkadang pengobatan yang dilakukan tidak 
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manusiawi. Namun, pada kenyataannya  Bu Anna, Guru Besar Tetap 

Bidang Keperawatan Jiwa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas 

Indonesia, gangguan jiwa yang dialami banyak orang dapat 

disembuhkan dengan pengobatan dan perawatan yang benar (Susanto, 

2013). 

Dari hasil studi pendahuluan lokasi yang dipakai peneliti untuk 

melakukan penelitian berada di lingkungan Puskesmas Induk Desa 

Tegalrejo. Dengan jumlah 3 keluarga yang di dalam keluarganya 

terdapat klien dengan skizofrenia yang berasal dari keturunan orang 

Jawa dan bertempat tinggal di desa Tegalrejo Salatiga. 

Dari data rekam medis Puskesmas Tegalrejo Salatiga menunjukkan 

bahwa pada tahun 2014 sampai dengan 02 februari 2015 terdapat 30 

pasien dengan skizofrenia yang berobat di Puskesmas Tegalrejo. Data 

diperoleh peneliti melalui proses wawancara dengan pihak Puskesmas 

Induk terkait data rekam medis Puskesmas Tegalrejo Salatiga.  

Dari jurnal penelitian tahun 2014 “ Perilaku Keluarga dalam Mencari 

Pengobatan bagi Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa di 

desa Pati, Jawa Tengah”, menyatakan bahwa di masyarakat Jawa 

masih memandang gangguan jiwa disebabkan oleh adanya makhluk 

halus atau ghaib, serta pengobatan yang dipilih bervariasi yaitu dengan 

dibawa ke paranormal , bahkan dibawa ke pesantren dengan dibimbing 

oleh kyai.  Dengan cara pengobatan yang bervariasi yang dilakukan 
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untuk membantu penyembuhan pasien gangguan jiwa dengan 

melibatkan paranormal atau kyai. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti 

tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui persepsi keluarga 

terhadap pasien skizofrenia ditinjau dari perspektif budaya di Desa 

Tegalrejo Salatiga. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti melakukan penelitian 

yaitu : 

1.2.1 Bagaimana pandangan keluarga terhadap pasien 

skizofrenia menurut budaya mereka? 

1.2.2 Bagaimana cara penanganan keluarga atau cara 

pengobatan dan perawatan  terhadap pasien skizofrenia? 

1.2.3 Mengapa pandangan mereka atau keluarga seperti itu? 

1.2.4 Kondisi-kondisi apa yang berpengaruh dalam pandangan 

dan cara penanganan yang dipilih keluarga pasien 

skizofrenia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pandangan keluarga terhadap pasien skizofrenia ditinjau dari 

perspektif budaya di desa Tegalrejo,Salatiga. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Untuk mengetahui pandangan keluarga terhadap 

pasien skizofrenia. 

1.3.2.2 Untuk mengetahui cara pengobatan yang dipilih 

keluarga  untuk kesembuhan pasien skizofrenia. 

1.3.2.3 Untuk mengetahui pendapat keluarga dengan 

pengobatan yang telah dipilih 

1.3.2.4 Untuk mengetahui kondisi-kondisi yang berpengaruh 

dalam pandangan dan cara penanganan yang dipilih 

keluarga pasien skizofrenia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam 

pengembangan studi keperawatan yang baik dalam pemberian 

promosi kesehatan kepada masyarakat khususnya yang berada 

di lingkungan sosial klien, serta memberikan kontribusi bagi 

keperawatan dalam mendukung pasien skizofrenia. Bagi bidang 

keperawatan dapat dimanfaatkan sebagai informasi tambahan 

dalam memberikan perawatan yang tepat atau memilih 

pengobatan yang dapat membantu kesembuhan pasien. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Mahasiswa Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan data 

pendukung mengenai bagaimana masyarakat atau keluarga 

dalam memandang pasien skizofrenia yang dihubungkan 

menurut budaya yang masih diyakini oleh masyarakat atau 

keluarga 

1.4.2.2 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai 

penambah bahan informasi dan wawancara untuk 

pengembangan penelitian lebih lanjut, khususnya dalam 

pengembangan penelitian mengenai pandangan masyarakat 

mengenai penanganan pasien dengan skizofrenia. Hasil 

penelitian ini juga dapat menjadi inisiasi awal penelitian tentang 

gangguan jiwa berbasis budaya di tempat lain di Indonesia. 

1.4.2.3 Bagi Keluarga dan Masyarakat Umum 

Sebagai masukan dan penambah pengetahuan bagi 

keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan 

kejiwaan skizofrenia mengenai pentingnya memberikan 

pandangan yang positif tentang pasien skizofrenia, serta cara 

pengobatan yang dipilih keluarga dalam membantu proses 

penyembuhan pasien. 
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1.4.2.4 Bagi Lembaga Kesehatan 

Diharapkan melalui hasil penelitian ini, dapat dijadikan 

referensi bagi lembaga kesehatan masyarakat untuk terus 

menjalankan dan mengembangkan layanan kesehatan maupun 

promosi kesehatan supaya skizofrenia dipandang sebagai 

penyakit yang membutuhkan pengobatan secara medis. 

Lembaga Kesehatan juga penting untuk mempunyai 

pemahaman tentang kesehatan mental dalam konteks budaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


