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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

World Health Organization (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai 

“keadaan sehat fisik, mental dan sosial, bukan semata-mata keadaan tanpa 

penyakit atau kelemahan”. Definisi ini menekankan kesehatan sebagai suatu 

keadaan sejahtera yang positif, bukan sekedar tanpa penyakit. Orang yang 

memiliki kesejahteraan emosional, fisik, dan sosial dapat memenuhi tanggung 

jawab kehidupan, berfungsi dengan efektif dalam kehidupan sehari-hari, puas 

dengan hubungan interpersonal dan diri mereka sendiri. Tidak ada satupun 

definisi universal kesehatan jiwa, tetapi dapat menyimpulkan kesehatan jiwa 

seseorang dari perilakunya. Karena perilaku seseorang dapat dilihat atau 

ditafsirkan berbeda dengan orang lain, yang bergantung kepada nilai dan 

keyakinan, maka penentuan definisi kesehatan menjadi sulit. (Videbeck, 2008, 

p,3). 

Menurut WHO masalah gangguan jiwa di seluruh dunia sudah menjadi 

masalah yang sangat serius. WHO memperkirakan sekitar 450 juta orang di 

dunia mengalami gangguan kesehatan jiwa. Prevalensi gangguan jiwa menurut 

WHO tahun 2015 menunjukkan bahwa secara global diperkirakan 350 juta 

orang mengalami depresi, 60 juta orang menderita gangguan afektif bipolar 

(kepribadian ganda), 21 juta orang menderita gangguan skizofrenia dan 47,5 

juta orang di dunia mengalami demensia. 

Berdasarkan Riskesdas tahun 2007 dan 2013 dinyatakan bahwa 

prevalensi gangguan jiwa berat di Indonesia masing-masing sebesar 4,6 per mil 

dan 1,7 per mil. Pada tahun 2007 Prevalensi tertinggi terdapat di Provinsi DKI 

Jakarta (20,3‰) dan terendah terdapat di Provinsi Maluku (0,9‰). Sedangkan 

pada tahun 2013 prevalensi tertinggi di Provinsi DI Aceh, dan terendah di 

Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, jumlah 

penderita gangguan jiwa di provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 sebanyak 

2369 orang. Prevalensi gangguan jiwa di Jawa Timur pada gangguan jiwa berat 
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(psikosa/skizofrenia) sebanyak 0,22% dan gangguan mental emosional sebesar 

6,5%.  

Beban yang ditanggung oleh keluarga yang hidup bersama penderita 

gangguan jiwa berat meliputi beberapa faktor, baik secara ekonomi maupun 

sosial. Stigma di masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa juga 

mempersulit penanganan penderita gangguan jiwa secara komprehensif. 

Goffman (1963) menyatakan bahwa stigma terhadap penderita gangguan jiwa 

memiliki dua komponen utama, yaitu yang bersifat publik (reaksi umum dari 

publik terhadap orang yang menderita gangguan jiwa) dan stigma individu 

(prasangka orang itu sendiri terhadap gangguan jiwa yang diderita yang 

cenderung kembali kepada dirinya sendiri). Sehingga stigma terhadap penderita 

gangguan jiwa terutama gangguan jiwa berat masih perlu dikaji lebih 

mendalam, untuk mencari solusi yang tepat dalam penanganan penderita 

gangguan jiwa berat di masyarakat, dan lebih luas untuk mendukung program 

Indonesia Bebas Pasung 2019. 

Pasien skizofrenia membutuhkan dukungan keluarga yang mampu 

memberikan perawatan secara optimal. Tetapi keluarga sebagai system 

pendukung utama serinng mengalami beban yang tidak ringan dalam 

memberikan perawatan di rumah sakit maupun setelah kembali ke rumah. 

Beban tersebut yaitu beban finansial dalam biaya perawatan, beban mental 

dalam menghadapi pasien, dan beban sosial terutama menghadapi stigma dari 

masyarakat tentang anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa. 

Dampak dari beban yang dirasakan keluarga akan mempengaruhi kemampuan 

keluarga dalam merawat pasien. Jika keluarga terbebani maka keluarga 

berkemungkinan besar tidak mampu merawat pasien dengan baik. 

(Suryaningrum & Ice, 2013). Penelitian melaporkan beban sebagai prediktor 

paling kuat dari tekanan psikologis dalam pemberi perawatan. Orang dengan 

skizofrenia memerlukan sejumlah besar dukungan dari anggota keluarga untuk 

menjadi lebih baik. Namun, dukungan keluarga tergantung pada kemauan, 

kesiapan dan kemampuan koping pemberi perawatan yang mungkin tidak 

memiliki pengetahuan dan sumber daya yang cukup. Hal ini sebaliknya dapat 
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meningkatkan stress para pemberi perawatan, lebih jauh menyebabkan mereka 

mengatasi secara negatif. (Urizar et al. 2009 dalam Tan, dkk, 2012) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu 

“Bagaimanakah pengalaman keluarga dengan ODGJ dalam menghadapi stigma 

yang ada di masyarakat?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana pengalaman keluarga 

dengan ODGJ dalam menghadapi stigma yang ada di masyarakat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Keluarga 

Sebagai bahan informasi pada keluarga tentang cara menghadapi stigma 

masyarakat pada ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa). 

1.4.2 Bagi Pelayanan Keperawatan 

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi petugas kesehatan dalam 

promosi kesehatan kepada masyarakat tentang cara menanggulangi stigma 

masyarakat pada ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa). 

1.4.3 Bagi Pendidikan Keperawatan 

Manfaat penelitian ini sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk 

penelitian berikutnya. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya ilmu keperawatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


