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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kesehatan jiwa adalah bagian dari kesehatan secara menyeluruh, bukan sekedar 

terbebas dari gangguan jiwa, tetapi pemenuhan kebutuhan perasaan bahagia, sehat, serta 

mampu menangani tantangan hidup. Secara medis, kesehatan jiwa diterjemahkan sebagai 

suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang 

optimal dari seseorang serta perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang 

lain. Gangguan jiwa adalah gangguan dalam cara berfikir (cognitive), kemauan (volition), 

emosi (affective), tindakan (psychomotor) (Yosep, 2007). Sedangkan gangguan jiwa menurut 

Depkes. RI.(2000) adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya 

gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau 

hambatan dalam melaksanakan peran sosial. 

Berdasarkan laporan  World Health Organization  (WHO) tahun 2007, prevalensi 

penderita tekanan psikologis ringan adalah 20%-40%, dan tidak membutuhkan 

pertolongan spesifik. Prevalensi penderita tekanan psikologis sedang sampai berat yaitu 

30-50%, membutuhkan intervensi sosial dan dukungan psikologis dasar, sedangkan 

gangguan  jiwa  ringan sampai sedang (depresi, dan gangguan kecemasan) yaitu 20%, dan 

gangguan jiwa berat (depresi berat, gangguan psikotik) yaitu 3-4%. Diperlukan  

penanganan kesehatan jiwa  yang dapat diakses melalui pelayanan kesehatan umum dan 

pelayanan kesehatan jiwa komunitas (Kaplan, 2002).  Masalah kesehatan  jiwa  atau 

gangguan jiwa juga masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Data Profil 
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Kesehatan Indonesia (2008) menunjukkan bahwa dari 1000 penduduk terdapat 185 

penduduk mengalami gangguan jiwa. Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 

tahun  2007, diketahui  bahwa prevalensi gangguan jiwa per 1000 anggota rumah tangga 

terdapat 140/1000 penduduk usia 15 tahun ke atas dan diperkirakan sejak awal tahun 

2009 jumlah penduduk yang mengalami gangguan jiwa sebesar 25% dari populasi 

penduduk di Indonesia. Sedangkan data yang didapat pada study pendahuluan pada 

tanggal 12 juli 2012 di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, jumlah 

pasien yang berkunjung pada tahun 2011 tiap bulannya selalu melebihi 1000 orang. 

Hasil survey awal penelitian di poliklinik kesehatan masyarakat melalui wawancara 

dengan perawat, telah didapatkan bahwa keluarga yang berkunjung bukan hanya untuk 

mengantarkan pasien yang kontrol tetapi banyak juga yang akan menjalani rawat inap 

dikarenakan kambuh. Kekambuhan yang sering terjadi di Rumah Sakit Jiwa Dr. 

Radjiman Wediodiningrat Lawang di karenakan berbagai faktor. Hal ini juga disebabkan 

oleh perawat yang menangani pasien gangguan jiwa tersebut. Mengingat perawat adalah 

suatu pelayanan professional yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang 

dimana perawat membantu untuk mencegah kekambuhan dengan proses perencanaan 

pulang atau discharge planning yang telah disusun secara komprehensif sehingga 

kekambuhan pada pasien gangguan jiwa dapat dicegah. 

Kekambuhan itu sendiri adalah suatu keadaan klien dimana muncul gejala yang 

sama seperti sebelumnya dan mengakibatkan klien harus dirawat kembali (Andri, 2008). 

Pada kasus gangguan jiwa kronis, diperkirakan 50% penderita gangguan jiwa kronis akan 

mengalami kekambuhan pada tahun pertama, dan 70% pada tahun yang kedua. 

Kekambuhan biasa terjadi karena ada hal-hal buruk yang menimpa penderita gangguan 
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jiwa, seperti diasingkan oleh keluarganya sendiri (Wiramisharjo, 2007). Ada beberapa hal 

yang  bisa memicu kekambuhan, antara lain penderita tidak minum obat dan tidak 

kontrol ke dokter secara teratur, menghentikan sendiri obat tanpa persetujuan dokter, 

kurang dukungan dari keluarga dan masyarakat, serta masalah kehidupan yang berat yang 

membuat stress sehingga penderita kambuh dan perlu dirawat di rumah sakit. Dari data 

yang didapatkan di Rumah Sakit Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 1.1 Distribusi pasien MRS , Lama, Baru dan Kambuh (2012) 

Bulan MRS LAMA BARU KAMBUH Kekambuhan % 

April  76 1025 58 40 52,63 % 

Mei 86 1072 60 55 63,95 % 

Juni 58 1001 56 30 51,72 % 

 Sumber : Poli Kesehatan Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang 2012. 

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat angka kekambuhan pada triwulan kedua tahun 

2012 cukup tinggi, setiap bulan rata-rata lebih dari 50 % pasien MRS merupakan pasien 

yang mengalami kekambuhan. 

Kelliat (1996) mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang bisa memicu 

kekambuhan pada pasien gangguan jiwa,(1) klien itu sendiri; (2) dokter yang telah 

memberi resep; (3) keluarga klien; (4) lingkungan sekitar tempat tinggal klien dan (5) 

penanggung jawab klien selama dirumah sakit atau perawat yang bertanggunag jawab atas 

kesehatan klien. Perawat disini mempunyai peran sebagai pemberi asuhan keperawatan 

dari klien pertama masuk rumah sakit sampai perencanaan pulang. 

Discharge planning adalah suatu pendekatan interdisipliner meliputi pengkajian 
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kebutuhan klien tentang perawatan kesehatan diluar rumah sakit, disertai dengan 

kerjasama dengan klien dan keluarga klien dalam mengembangkan rencana- rencana 

perawatan setelah perawatan di rumah sakit (Brunner & Sudarth, 2002). Discharge planning 

sebaiknya dilakukan sejak pasien diterima di suatu agen pelayanan kesehatan, terkhusus 

di rumah sakit dimana rentang waktu pasien untuk menginap semakin diperpendek. 

Discharge planning yang efektif seharusnya mencakup pengkajian berkelanjutan untuk 

mendapatkan informasi yang komprehensif tentang kebutuhan pasien yang berubah–

ubah, pernyataan diagnose keperawatan, perencanaan untuk memastikan kebutuhan 

pasien sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemberi layanan kesehatan (kozier, 2004) 

Di Indonesia pelayanan keperawatan telah merancang berbagai bentuk format 

perencanaan pemulangan pasien, namun kebanyakan dipakai hanya dalam bentuk 

pendokumentasian resume pasien pulang, berupa informasi yang harus disampaikan pada 

pasien yang akan pulang seperti intervensi medis dan non medis yang sudah diberikan, 

jadwal kontrol, dan gizi yang harus dipenuhi setelah dirumah. Cara ini merupakan 

pemberian informasi yang sasarannya ke pasien dan keluarga hanya untuk sekedar tahu 

dan mengingatkan, namun tidak ada yang bisa menjamin apakah pasien dan keluarga 

mengetahui faktor resiko yang dapat membuat penyakitnya kambuh, dan penanganan 

kegawatdaruratan apa yang bisa dilakukan terhadap kondisi penyakitnya (Pemila, 2009). 

Tindakan perawat dalam pemberian discharge planning kepada pasien gangguan jiwa harus 

benar-benar dilakukan secara tepat dan komprehensif sehingga kemungkinan kambuh 

dapat dicegah. 

Untuk mendapatkan jawaban yang nyata, perlu dilakukan suatu penelitian guna 

mengidentifikasi hubungan tindakan discharge planning perawat dengan angka kekambuhan 
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yang terjadi pada pasien gangguan jiwa, sehingga akan diperoleh suatu hasil yang 

signifikan dan dapat dicari alternative penyelesaian masalah. 

Berdasarkan survei awal dengan teknik wawancara kepada Ka. Sub Bag. Diklit 

Tenaga Keperawatan dan Non Medis Susiati,SST, S.pd di Rumah Sakit Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang, perencanaan pemulangan pasien telah dilaksanakan. Form 

discharge planning di rumah sakit jiwa tersebut hanya berupa anjuran untuk keluarga yaitu : 

1). Minum obat teratur, 2) diberi kegiatan/kesibukan, 3) kontrol secara teratur di 

puskesmas atau rumah sakit terdekat, 4) kontrol di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat 

Lawang hari senin sampai dengan jumat, jam 07.30-14.00 WIB, hari sabtu, minggu dan 

hari besar tidak melayani kontrol. Keempat komponen anjuran untuk keluarga yang telah 

diberikan ternyata tidak menutup kemungkinan pasien akan kembali menjalani rawat 

inap karena mengalami kekambuhan. 

 Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas maka penulis merasa tertarik 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana hubungan antara tindakan discharge 

planning perawat dengan angka kekambuhan pada pasien gangguan jiwa. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat ditentukan rumusan masalah 

yaitu : apakah ada hubungan tindakan discharge planning dengan angka kekambuhan pada 

pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. 
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1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1  Tujuan umum 

Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

tindakan discharge planning perawat dengan bertambahnya angka kekambuhan pada pasien 

gangguan jiwa di Rumah Sakit Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang 

1.3.2  Tujuan khusus 

1) Mengidentifikasi karakteristik demografi perawat meliputi: usia, jenis kelamin, 

lama bekerja dan tingkat pendidikan 

2) Mengidentifikasi pelaksanaan perawat dalam melakukan discharge planning kepada 

pasien gangguan jiwa. 

3) Mengidentifikasi angka kekambuhan pasien gangguan jiwa. 

4) Menganalisis hubungan antara tindakan discharge planning perawat dengan angka 

kekambuhan pasien gangguan jiwa pada sepuluh ruang rawat inap di Rumah 

Sakit Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Bagi keluarga penderita gangguan jiwa 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi dalam 

rangka untuk memberikan dukungan pada anggota keluarga yang terkena 

gangguan jiwa. 

1.4.2 Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan RSJ Lawang 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan akan digunakan oleh perawat di 

ruangan untuk melakukan discharge planning dalam mempersiapkan pasien 
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menghadapi pemulangan, dalam artian bahwa pasien mampu melakukan 

perawatan berkelanjutan di rumah. 

1.4.3 Bagi Institusi pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan 

memberikan tambahan acuan bagi mahasiswa yang pada akhirnya nanti akan 

melakukan penelitian yang sama atau menyerupai dengan penelitian ini. 

1.4.4 Bagi peneliti lain. 

Dapat digunakan sebagai data dasar untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan 

dengan topik yang sama. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Dalam penelitian Sinaga YS.(2010) dengan judul “Peran Perawat dalam Perencanaan 

Pemulangan Pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provsu Medan”. Desain 

penelitian ini adalah deskriptif dengan jumlah sampel 36 orang. Cara pengambilan 

sampel dengan teknik accidental sampling. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan 

bahwa hanya 55,6% perawat yang melaksanakan perannya dalam perencanaan 

pemulangan pasien skizofrenia dengan kategori cukup. Berbeda dengan penelitian yang 

saya lakukan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Desain 

penelitian saya observasional analitis dengan pendekatan retrospective dan untuk mengetahui 

hubungan tindakan discharge planning perawat dengan angka kekambuhan yang telah 

terjadi. 


