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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Gangguan jiwa adalah suatu perubahan yang terjadi pada jiwa dan 

menyebabkan terganggunya fungsi jiwa serta menimbulkan penderitaan pada 

dirinya. Gangguan jiwa merupakan permasalahan kesehatan yang disebabkan 

oleh gangguan biologis, sosial, psikologis, genetik fisik atau kimiawi dengan 

jumlah penderita yang terus meningkat dari tahun ke tahun (WHO, 2015). 

Gangguan jiwa merupakan situasi yang tidak beres berupa penyimpangan 

dari konsep norma yang berlaku. Gangguan jiwa dapat berupa depresi, 

gangguan efektif bipolar, demensia, cacat intelektual, gangguan 

perkembangan termasuk autisme dan skizofrenia (WHO, 2015).Skizofrenia 

ditandai dengan pikiran yang tidak koheren atau pikiran yang tidak logis 

(APA, 2015). 

Menurut hasil penelitian multinasional World Health Organization 

(WHO) jumlah rata-rata penderita skizofrenia tampak serupa pada budaya 

maju maupun budaya berkembang.WHO memperkirakan bahwa sekitar 24 

juta orang di seluruh dunia mengidap skizofrenia. Skizofrenia dijumpai di 

seluruh dunia dengan angka kejadian yang hampir sama. Prevelensi gangguan 

jiwa di dunia pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 516 juta jiwa 

(WHO,2015). Data American Psychiatric Association (APA) menyebutkan 

1% populasi penduduk dunia menderita skizofrenia. Diperkirakan 75% 

penderita skizofrenia mulai mengidap pada usia 16– 25 tahun. Usia remaja 

dan dewasa muda memang beresiko tinggi karena pada tahap usia 

perkembangan ini banyak sekali stressor kehidupan. Sekitar 1% dari populasi 

orang dewasa di Amerika Serikat menderita skizofrenia, dengan jumlah 

keseluruhan lebih dari 2 juta orang (Nevid, 2016). Penderita skizofrenia di 

Indonesia adalah 0,3 sampai 1% dan biasanya timbul pada usia 18 sampai 45 

tahun, namun ada juga yang baru berusia 11 sampai 12 tahun menderita 

skizofrenia (Arif, 2006 dalam Wulansih& Widodo, 2008, hal.181).  
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Berdasar data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 sebesar 

0,17% atau sekitar 400.000 jiwa. Dan di Jawa Timur menduduki urutan ke 

tujuh dengan prevelensi sebesar 0,22% melebihi angka nasional. Berdasarkan 

data dari Dinas Sosial Jawa Timur, penderita gangguan jiwa di Provinsi Jawa 

Timur pada tahun 2015 sebanyak 1.619 jiwa, sedangkan pada tahun 2016 

jumlahnya meningkat mencapai 2.369 jiwa.  

Faktor predisposisi penyebab gangguan jiwa dalam aspek biologis 

adalah riwayat penyakit gangguan jiwa sebelumnya, sedangkan dalam aspek 

sosial adalah individu yang tidak bekerja, dan dari segi aspek psikologis 

adalah kepribadian dari individu itu sendiri. Faktor pesipitasi dalam aspek 

biologis adalah putusnya pengobatan, sedangkan dari segi aspek sosial adalah 

konflik dari keluarga maupun teman, dan dari aspek yang selanjutnya adalah 

psikologis yaitu pengalaman yang tidak menyenangkan (Fajar,2016). Vidal, 

Grant, dan Kwapil (2015) bahwa skizofrenia disebabkan oleh faktor genetik, 

biologis dan psikososial. Skizofrenia juga disebabkan oleh penggunaan 

narkoba, kurang asupan nutrisi, dan gangguan di area serebal, terutama di 

lobus frontal. Domininguez et al(2009), pasien skizofrenia ini mengalami 

gejala yaitu diantaranya gejala positif meliputi halusinasi, delusi, dan bicara 

serta perilaku yang tidak teratur. Mereka juga mengalami gejala negatif, 

misalnya afek datar, apatis dan penarikan sosial.Kondisi yang demikian 

menyebabkan gangguan fungsi di berbagai segi. 

Pada pengambilan data awal, responden yang merupakan klien 

skizofrenia sejak  satu tahun yang lalu, dahulu klien sering berbicara sendiri 

dan mendengar suara-suara yang mengganggunya. Pada saat itu orang tua 

langsung membawa ke psikolog untuk berkonsultasi dan kemudian pasien 

menjalani hipnoterapi selama empat bulan. Hasil yang didapatkan setelah 

menjalakan hipnoterapi tidak ada hasil, kemudian orang tua membawanya  

kerumah sakit Dr. Saiful Anwar Malang dan dirawat inap selama dua belas 

hari sampai klien dinyatakan rawat jalan. Dan sampai saat ini klien menjalani 

rawat jalan. 

Di Indonesia hal tersebut mendorong penulis untuk mengambil kasus 

ini, karena skizofrenia banyak bermunculan di sekitar kita yang disebabkan 
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oleh berbagai faktor pencetus dalam  penangan perawatan untuk sembuh 

diartikan sebagai dorongan orang sakit memiliki harapan yaitu orang sakit 

tidak dapat menolong dirinya sendiri sehingga memerlukan nasihat medis. 

Berdasarkan kasus diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan studi 

kasus dengan judul “Strategi keluarga dalam merawat pasien dengan 

skizofenia F20.1”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang  dikemukakan adalah 

bagaimana “Strategi keluarga dalam merawat pasien dengan skizofrenia 

F20.1”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah ingin membahas atau mengkaji tentang 

strategi keluarga dalam merawat pasien dengan skizofrenia F20.1. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi semua pihak yang terlibat, yaitu : 

 

1.4.1 Bagi Penulis  

Diharapkan dapat bertambahnya wawasan dan juga 

pengetahuan wawasan dan juga pengetahuan didalam menerapkan 

proses keperawatan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh selama menempuh pendidikan. Disamping itu juga sebagai 

syarat kelulusan sebagai Ahli Madya Keperawatan dari Diploma III 

Keperawatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

1.4.2 Bagi Institusi 

Diharapkan dengan adanya Karya Tulis Ilmiah ini, dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengembangkan ilmu 
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pengetahuan dan juga penerapan Asuhan Keperawatan, terutama bagi 

pembaca di perpustakaan kampus 2 Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

 


