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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi senantiasa berperan penting dalam proses kehidupan. 

Komunikasi merupakan inti dari kehidupan sosial manusia dan merupakan 

komponen dasar dari hubungan antar manusia. Banyak permasalahan yang 

menyangkut manusia dapat diidentifikasikan dan dipecahkan melalui 

komunikasi, tetapi banyak pula hal hal kecil dalam kehidupan manusia 

menjadi permasalahan besar karena komunikasi
1
. Oleh sebab itu komunikasi 

merupakan kunci utama dalam melakukan proses interaksi antar manusia. Di 

dalam dunia kesehatan, khususnya dalam profesi keperawatan sendiri, 

komunikasi juga mendapatkan peran utama dalam melaksanakan proses 

keperawatan. Dalam asuhan keperawatan, komunikasi ditujukan untuk 

mengubah perilaku klien dalam mencapai tingkat kesehatan yang optimal
2
. 

Didalam profesi keperawatan, komunikasi yang digunakan oleh 

seorang perawat disebut dengan komunikasi terapeutik. Menurut Struart 

G.W. (1998)
3
 menyatakan bahwa, komunikasi terapeutik merupakan 

hubungan interpersonal antara perawat dan klien, dalam hubungan ini 

perawat dan klien memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka 

memperbaiki pengalaman emosional klien.  
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Komunikasi terapeutik sendiri memandang gangguan jiwa bersumber 

pada gangguan komunikasi, pada ketidakmampuan pasien untuk 

mengungkapkan dirinya. Interaksi perawat dan pasien akan menghasilkan 

informasi untuk perawat tentang keadaan pasien dan pada waktu yang 

bersamaan, perawat dapat memberikan informasi tentang cara-cara 

menyelesaikan masalah dengan strategi tertentu sehingga pasien terpengaruh 

dan mau melakukannya untuk penyelesaian masalah pasien. Jika pasien 

menerima dan melakukan informasi yang diberikan oleh perawat maka 

perilaku pasien dapat dikatakan menuju ke arah penerimaan yang merupakan 

hasil utama dari tindakan keperawatan. 

Menurut dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp. KJ dari Kedokteran Jiwa  

FKUI/RSCM (Republika, 18 Maret 2000), menyatakan bahwa di Indonesia 

sendiri  jumlah penderita Skizofrenia mencapai 0,3 – 1% dan biasanya timbul 

pada usia sekitar 18 – 45 tahun, namun ada juga yang baru berusia 11 -12 

tahun sudah menderita skizofrenia. Apabila penduduk Indonesia sekitar 200 

juta jiwa, maka diperkirakan sekitar 2 juta jiwa menderita skizofrenia
4
. 

Skizofrenia adalah gangguan mental yang cukup luas dialami di Indonesia, di 

mana sekitar  99% pasien di Rumah Sakit Jiwa di Indonesia adalah penderita 

skizofrenia. Sedangkan di Jawa Timur menurut Dinas Kesehatan Provinsi 

Jawa Timur, Studi Proporsi Gangguan Jiwa oleh  Direktorat Kesehatan Jiwa, 

Departemen Kesehatan, di 16 kota selama kurun waktu 1996-2000 
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menjumpai  gangguan disfungsi mental (kecemasan, depresi, dsb) sebanyak 

16,2 %
5
.   

Menurut Kasubag Hukum dan Humas RSJ Radjiman Wediodiningrat 

Lawang, Heri Juwanto, hingga tanggal 28 Desember 2009 Jumlah RSJ 

Lawang mencapai 710 pasien dan sampai bulan September 2010 tercatat ada 

660 pasien dari 700 pasien yang menjadi kapasitas RSJ Malang. Dari data itu 

besar pasien yang masuk berusia antara 18 - 60 tahun dengan latar belakang 

yang beraneka ragam, antara lain sekitar 60% adalah pasien yang masuk 

karena faktor ekonomi, 30 % lainnya disebabkan faktor susah mencari kerja, 

dan 10 % masuk karena putus cinta. Selain itu, asal para pasien tersebut, 

mayoritas dari kawasan Malang Raya , meliputi Kota Batu, Kota Malang, dan 

Kabupaten Malang. Sisanya, para warga asal 31 kabupaten dan kota di Jawa 

Timur. Dari kawasan Malang Raya sebanyak 30 % dan sisanya dari 31 

kabupaten dan kota di Jatim
6
. 

Terkait dengan data diatas, peneliti juga akan memfokuskan 

penelitiannya terhadap pasien dengan gejala skizofrenia dengan  halusinasi 

dengar (auditori) di ruang Flamboyan.  Karena diperkirakan lebih dari  90% 

klien dengan skizofrenia mengalami halusinasi, meskipun bentuk 

halusinasinya bervariasi tetapi sebagian besar klien skizofrenia di rumah Sakit 

Jiwa  mengalami halusinasi dengar. Menurut Stuart dan Sundeen mengatakan 

bahwa halusinasi adalah gejala sekunder dari skizofrenia dan klien dengan 
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2011 pukul: 19.00 WIB 
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28 November 2011, pukul: 20.49 WIB 
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skizofrenia, 70% mengalami halusinasi pendengaran dan 20% mengalami 

campuran halusinasi pendengaran dan halusinasi penglihatan
7
. Hal ini juga 

didukung dengan adanya data terakhir dari Badan Rekap Medis pada 

rekapitulasi diagnosis keperawatan Rumah Sakit Jiwa Radjiman 

Wediodiningrat Lawang, pada bulan Agustus – Desember 2011 sudah tercatat 

835 pasien dengan perubahan persepsi termasuk halusinasi dengar 

didalamnya yang telah masuk dan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Jiwa. 

Halusinasi sendiri merupakan bentuk yang paling sering dari 

gangguan persepsi. Bentuk halusinasi ini bisa berupa suara suara yang bising 

atau mendengung, tapi  yang  paling sering berupa kata kata yang tersusun 

dalam bentuk kalimat yang agak sempurna. Biasanya kalimat tadi 

membicarakan mengenai keadaan pasien sedih atau yang dialamatkan  pada 

pasien itu. Akibatnya pasien bisa bertengkar atau bicara dengan halusinasi itu. 

Bisa pula pasien terlihat seperti bersikap dalam mendengar atau bicara keras  

keras seperti bila ia menjawab pertanyaan seseorang atau bibirnya bergerak 

gerak. Kadang kadang pasien menganggap halusinasi datang dari setiap tubuh 

atau diluar tubuh
8
. 

Rumah Sakit Jiwa Radjiman Wediodiningrat Lawang merupakan 

salah satu lembaga pelayanan kesehatan jiwa yang unggul di Jawa Timur 

yang beralamatkan di Jl. Jend. Achmad Yani, Lawang, Malang, Jawa Timur. 

RSJ Lawang dibuka secara resmi pada tanggal 23 Juni 1902. Berdasarkan 
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Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI. No. : 135/SK/MENKES/IV/1978, 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa, bahwa Rumah Sakit 

Jiwa Dr.Radjiman Wediodiningrat Lawang adalah Unit Organisasi 

dilingkungan Departemen Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik. Pada bulan 

Januari 2005 RSJ. dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang berhasil 

memperoleh Sertifikat ISO 9001 : 2000 dalam bidang Manajemen, Pelayanan 

RSJ dan Keswamas untuk jangka waktu 3 Tahun sampai dengan Desember 

2007, untuk Tahun 2008 telah dilakukan sertifikasi ulang, dan  pada tanggal 8 

April 2008 dari Badan. Sertifikasi SGS untuk periode 3 tahun kedua
9
.  

Komunikasi terapeutik yang diterapkan oleh seorang perawat, 

merupakan salah satu bentuk dari penerapan komunikasi dibidang kesehatan. 

Dimana studi mengenai komunikasi kesehatan ini pada dasarnya 

menghubungkan studi komunikasi dengan kesehatan. Pengetahuan 

komunikasi kesehatan, terutama hasil komunikasi kesehatan yang efektif, 

dapat membantu kita untuk meningkatkan kesadaran tentang resiko dan solusi 

terhadap masalah kesehatan yang sedang dihadapi masyarakat, juga dapat 

memberikan motivasi agar masyarakat dapat mengembangkan keterampilan 

untuk mengurangi resiko tersebut.  

Jika kita melihat kembali terhadap penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh Kholid dalam tesisnya yang bejudul, “Analisis Penerapan 

komunikasi terapeutik di rumah sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat 

                                                           
9
 http://www.rsjlawang.com/profil.html/diakses tanggal 26 November 2011 pukul: 19.30 WIB 
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Lawang”, telah dihasilkan bahwa dari 78 sample perawat yang diambil  pada 

kenyataannya terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dan 

sikap dengan perilaku perawat dalam penerapan komunikasi terapeutik. 

Selalin itu didapatkan juga bahwa pengetahuan dan keikutsertaan pelatihan 

memberikan sumbangan yang sangat bermakna terhadap penerapan 

komunikasi terapeutik, sedangkan pada sikap perawat tidak memberikan 

sumbangan yang bermakna terhadap penerapan komunikasi terapeutik, 

karena harus menhadapi situasi dan kondisi pasien yang buruk
10

 

Melihat data dan fenomena diatas maka peneliti akan mengambil 

judul “PROSES KOMUNIKASI TERAPEUTIK PERAWAT KEPADA 

PASIEN SKIZOFRENIA DENGAN HALUSINASI DENGAR ( Studi di 

ruang Flamboyan Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat 

Lawang) “, karena fenomena tersebut sangat menarik untuk diteliti. Dengan 

pengalaman, pengetahuan dan teknik komunikasi terapeutik yang harus 

dimiliki oleh seorang perawat sangatlah berperan penting bagi kesembuhan 

para pasien dengan halusinasi dengar, khususnya di ruang flamboyan dan 

komunikasi terapeutik sendiri merupakan bagian dari komunikasi 

interpersonal yang bergerak di dalam bidang komunikasi kesehatan dimana, 

setiap perawat wajib menggunakannnya dengan pasien. Oleh sebab itu 

dengan menjalin komunikasi terapeutik  setidaknya bisa membantu proses 

penyembuhan pasien yang semakin meningkat setiap tahunnya. 
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Wediodiningrat Lawang, 2006, Tesis Ilmu Kesehatan Masyarakat (Perilaku dan Promosi UGM) 



7 
 

Selain itu pentingnya penelitian ini dimasa depan adalah agar 

masyarakat awam bisa  mempelajari dan mengetahui pentingnya komunikasi 

terapeutik yang sudah diterapkan oleh RSJ, sehingga kedepanya, masyarakat 

yang  menemui orang lain atau keluarga yang memiliki gangguan tersebut 

tidak mendeskriminasikan atau mengasingkannya di lingkungan masyarakat. 

Karena pada dasarnya dengan menjalin komunikasi yang baik, maka ancaman 

yang dibayangkan masyarakat mengenai penderita skizofrenia, khususnya 

yang mengalami halusinasi dengar selama ini tidaklah semuanya benar.  

Kemudian hasil penelitian ini, juga akan menambah lagi data 

mengenai komunikasi kesehatan, baik di instansi terkait dan pada jurusan 

Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, dimana saat ini 

dengan teknologi yang semakin maju dan canggih telah banyak bermunculan 

media media online, elektronik maupun cetak dan aplikasi yang menarik 

untuk menyebarkan pentingnya kesehatan bagi setiap individu. Dan segala 

informasi mengenai komunikasi kesehatan bisa diakses dan bisa 

disebarluaskan ke seluruh dunia dengan mudah dan praktis. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh peneliti diatas, 

maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses komunikasi terapeutik perawat kepada pasien 

skizofrenia dengan halusinasi dengar di Ruang Flamboyan Rumah Sakit 

Jiwa Dr.Radjiman Wediodiningrat Lawang? 
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2. Bagaimana model komunikasi terapeutik  perawat kepada pasien  

skizofrenia dengan halusinasi dengar di Ruang Flamboyan Rumah Sakit 

Jiwa Dr.Radjiman Wediodiningrat Lawang? 

 

1.3 Tujuan  

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi terapeutik yang dilakukan 

oleh perawat terhadap pasien skizofrenia dengan halusinasi dengar di 

Ruang Flamboyan Rumah Sakit Jiwa Dr.Radjiman Wediodiningrat 

Lawang. 

2. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk  mengetahui model komunikasi 

terapeutik yang sesuai antara perawat kepada pasien skizofrenia dengan 

halusinasi dengar di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Jiwa Dr.Radjiman 

Wediodiningrat Lawang. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademis 

Dengan adanya penelitian ini, akan  menambah wawasan dan informasi 

kepada Universitas Muhammadiyah Malang, kepada mahasiswa 

Jurusan Ilmu Komunikasi, mengenai ruang lingkup komunikasi 

khususnya di bidang komunikasi kesehatan yaitu komunikasi terapeutik 

yang dilakukan perawat kepada pasien skizofrenia dengan halusinasi 
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dengar di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Jiwa Dr.Radjiman 

Wediodiningrat Lawang.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara Praktis, hasil penelitian dapat digunakan oleh RSJ Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang secara khusus atau lembaga kesehatan/rumah 

sakit jiwa lain sebagai masukan dan pertimbangan maupun informasi 

guna penyempurnaan sistem kerja terutama di bidang komunikasi 

kesehatan di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. 

 


