
1 
Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Temes (2011) mengungkapkan bahwa gangguan jiwa skizofrenia 

adalah penyakit mental yang paling umum yang banyak dijumpai dan 

merupakan penyakit bersifat parah. Penyakit ini merupakan penyakit yang 

serius yang mengkhawatirkan dengan ditandai penurunan atau tidak 

mampunya berkomunikasi secara baik, gangguan realitas yaitu sulit 

membedakan kenyataan dengan khayalan berupa waham dan halusinasi), 

gangguan kognitif (yang mana ketidakmampuan penderita berpikir secara 

abstrak) penderita mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-

hari. Menurut Nuraenah, (2012 Skizofrenia bermakna schizo yang 

merupakan bahasa Yunani memiliki arti terbagi atau terpecah dan phrenia 

memiliki arti pikiran, dalam disimpulkan skizofrenia merupakan suatu 

penyakit yang bisa mempengaruhi otak sehingga menyebabkan timbulnya 

pikiran, penafsiran, emosi, perbuatan, diserati perilaku yang aneh sehingga 

penderita merasa terganggu. 

Menurut Ascher, et al., (2011) Skizofrenia adalah gangguan jiwa 

berat dibidang psikiatri (ilmu kedokteran jiwa), menyebabkan abnormalitas 

dari setiap fungsi, tidak mampu mengenal kenyataan sehingga penderita 

mengalami ketidakmampuan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari 

seperti orang normal, dengan berlangsungnya terus-menerus yang ditandai 

dengan timbulnya penyakit yang terjadi berulang-ulang. Menurut 

Yudhantara dan Istiqomah (2018) mengungkapkan bahwa skizofrenia 

merupakan salah satu penyakit yang dapat mempengaruhi mental bagi 

penderita seperti perasaan, pikiran, dan perilaku. Skizofrenia juga 

merupakan bagian dari gangguan psikosis yang merupakan gangguan 

mental berdampak pada ketidakmampuan menilai realita dengan fantasi, 
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umumnya ditandai dengan hilangnya mengetahui dengan benar terhadap 

kenyataan serta hilangnya kesadaran tentang keadaannya. 

Menurut Townsend, (2011) skizofrenia adalah salah satu jenis 

psikotik yang mana penderitanya mengalami kesulitan untuk membedakan 

manakah dunia nyata dengan dunia imajinasinya juga menunjukan gejala 

waham. Penderita skizofrenia mempunyai gejala halusinasi akibat cemas 

yang terjadi terus-menerus sehingga pasien tidak mampu menggunakan 

mekanisme koping dalam dirinya. Pendapat lain dari Hawari, (2014) juga 

mengungkapkan bahwa halusinasi yang terjadi pada pasien skizofrenia pada 

umumnya seperti halusinasi yang tidak menentu sehingga menyebabkan 

gangguan alam perasaan, isi kebesaran atau kejaran, menjadikan penderita 

sering bertengkar atau berdebat, serta kecemasan yang timbulnya tak 

menentu juga kemarahan yang dirasakan pasien. 

Hasil survei World Health Organization (WHO) (2012), yaitu 10% 

jumlah penduduk sari seluruh dunia mengalami gangguan kesehatan jiwa 

seperti skizofrenia yang berarti terdapat sekitar 450 jiwa penduduk di 

seluruh dunia mengalami gangguan kejiwaan. Hasil survey ini diperkuat 

dengan adanya laporan hasil survei riset bank dunia serta Badan Pusat 

Statistik yang menyampaikan tentang penyakit akibat masalah gangguan 

kejiwaan merupakan angka tertinggi dibanding presentasi penyakit lain 

yang mencapai angka hingga 8,1%. 

Hasil data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) (2018), 

menunujukkan hasil data orang di Indonesia yang mengalami skizofrenia 

dari 1.000 rumah tanggan berjumlah 6,7 rumah tangga yang memiliki 

anggota rumah tangga yang mengidap skizofrenia. Menyebarnya proporsi 

dari populasi di Bali merupakan yang tertinggi dengan penyebaran proporsi 

11,1 sedangkan Yogyakarta 10,4 rumah tangga yang mempunyai anggota 

rumah tangga yang menderita skizofrenia. 

Hasil data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2019 

penyebaran proporsi dari populasi Skizofrenia/penyakit gangguan mental 

yang tidak bisa menilai realita dengan fantasi di Jawa Barat terdapat 5 
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rumah tangga yang mempunyai anggota rumah tangga mengidap penyakit 

tersebut. Dari data ini menunjukan Jawa Barat menduduki urutan ke 7 

penyebaran prevalensi Skizofrenia/psikosis terendah di Indonesia. 

Hasil data dari Puskesmas Cariu Kabupaten Bogor tahun 2020, 

terdapat 93 warga mengidap skizofrenia, pengidap skizofrenia tertinggi 

berada di Desa Cariu dengan 33 orang, posisi kedua di Desa Tegal Panjang 

16 orang, di posisi ke 3 di Babakan Raden 14 orang, kemudian Desa 

Sukajadi dan Cibatutiga memiliki jumlah yang sama 13 orang, dan terendah 

dari Desa Kutamekar 4 orang. 

Menurut Ramadhan (2016), macam-macam dampak yang 

disebabkan dari skizofrenia akan dirasakan setiap subjek baik itu secara 

psikologi, dampak sosial, serta dampak keuangan. Penderita skizofrenia pun 

tak segan-segan mengancam keselamatan orang-orang yang ada di 

sekitarnya. Penderita skizofrenia bisa melakukan kekerasan terhadap orang 

lain tanpa segan-segan, dan keluarga dekat ialah orang yang paling beresiko. 

Penderita skizofrenia biasanya ditutupi oleh keluarga baik dikurung maupun 

dipasung.  

Menurut Stuart (2015) dan Mayasari (2011) mengungkapkan bahwa 

kecemasan merupakan keadaan emosi yang timbul tanpa disertai hal 

tertentu. Kecemasan disebabkan oleh objek yang tak didapati bahkan dapat 

mengiringi semua keahlian baru, contohnya permulaan sekolah, 

mendahului perkerjaan baru hingga ketika melahirkan seorang anak, gejala-

gejala kecemasan tersebut yang memperbedakan dari ketakutan yang 

dialami. Adapun jenis penyakit Skizofrenia yang faktor utamanya 

disebabkan oleh kecemasan adalah Skizofrenia Paranoid, jenis skizofrenia 

ini identik dengan timbulnya gejala yang nyata, bak waham (keyakinan 

berdasarkan penilaian realitas salah) dan halusinasi. Walau dapat dialami 

oleh siapapun, keadaan ini lebih kerap di alami oleh orang berumur 18-30 

tahun. Timbulnya ketakutan serta kecemasan yang tak terbatas akan objek 

yang tidak realistis yakni gejala penyakit skizofrenia paranoid yang akan 
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terlihat. Delusi kejar merupakan gambaran dari tidak mampunya penderita 

membedakan realita dan bukan. 

Menurut Keliat, Wiyono, dan Susanti (2011), pasien dengan 

penyakit gangguan jiwa seperti skizofrenia yang mengalami kecemasan 

dapat diatasi dengan terapi farmakologi serta nonfarmakologi. Terapi 

farmakologi merupakan pengobatan penyakit skizofrenia menggunakan 

obat-obatan. Untuk terapi farmakologi pada penderita skizofrenia yaitu 

menggunakan Terapi Antipsikotik yang mana merupakan golongan obat 

yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengurangi gejala psikosis yang 

dapat dialami oleh penderita gangguan mental. Tablet, sirop, atau suntik 

merupakan Antipsikotik yang tersedia dan cara penggunaannya sesuai resep 

dokter. Jenis obat-obat antipsikotik diantaranya adalah Haloperidol, 

Mesoridazine, Chlorpromazine, Ziprasidone, Paliperidone, Risperidone dan 

lain-lain. 

Adapun Terapi nonfarmakologi menurut Rohani (2011), merupakan 

pengobatan yang lebih aman digunakan bagi penderita skizofenia karena 

pengobatan ini tidak menimbulkan efek samping seperti obat-obatan, itu di 

sebabkan terapi non farmakologi lebih menggunakan proses fisiologis. 

Untuk terapi nonfarmakologi terhadap skizofrenia diantaranya Terapi 

Rehabilitas Gerak, Terapi Murrotal Al-Quran, Terapi Okupasi, Terapi 

Keperawatan Terhadap Koping Keluarga, Terapi Thought Stopping, Terapi 

Musik, Terapi Aktivitas Kelompok, Terapi Solution Focused, Terapi 

Elektrokonvulsif, Untuk Terapi Perilaku Kognitif, dan Terapi Remediasi 

Kognitif terapi ini dikombinasikan dengan pemberian obat-obatan. 

Gusti (2014), mengatakan bahwa terapi musik adalah penerapan 

musik selaku alat terapis bertujuan agar mental, fisik, dan kesehatan emosi 

dapat diperbaiki, dipelihara, dan dikembangkan. Terapi musik yakni suatu 

wujud terapi diaspek kesehatan yang mnenggunakan musik dan kegiatan 

musik untuk menaklukan masalah-masalah dalam perspektif baik fisik, 

kognitif, psikologis, dan keinginan sosial individu. Terapi musik bisa di 

gunakan dalam cakupan berdasarkan pengamatan klinik, pendidikan serta 
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sosial untuk orang yang memerlukan perawatan atau rencana tindakan 

keperawatan pada perspektif psikologis dan sosial. 

   Gusti (2014), juga mengatakan bahwa Terapi musik berfungsi untuk 

membantu mengutarakan perasaan, menopang pemulihan fisik, memenuhi 

efek positif akan emosi dan suasana hati dalam diri, mengembangkan emosi, 

dan mempersiapkan kesempatan yang istimewa agar dapat menjalin dan 

membuat koneksi emosional. Dengan begitu terapi musik juga bisa 

menunjang dalam mengatasi stress atau kecemasan, menangkal penyakit, 

dan meniadakan rasa sakit. 

   Natalina (2013) mengungkapkan bahwa menfaat terapi musik salah 

satunya sebagai pengobatan secara keseluruhan yang segera pada syntom 

penyakit. Faktor keberhasilan terapi ini dengan berkolaborasi antara klien 

serta terapis. Manfaat dari musik dalam bidang kesehatan salah satunya 

untuk meningkatkan fungsi otak karena dengan mendengar musik dalam 

harmoni yang benar akan meningkatkan otak dalam memenuhi proses 

ulasan terhadap lagu yang didengarkan, dapat meningkatkan imunitas tubuh 

serta menurunkan tekanan darah. Musik juga dapat meningkatkan 

kecerdasan, meningkatkan kerja otot, meningkatkan produktivitas, 

kreativitas, dan imajinasi. Musik membuahkan tubuh membuat hormone 

Beta Endorfin yaitu kebahagiaan juga bisa mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi dan sosialisasi. 

   Natalina (2013) mengatakan tentang kelebihan dari penggunaan 

terapi musik klasik diantaranya tidak mahal, tak membutuhkan keahlian 

secara spesifik, tidak merusak, dan aman, dalam pemberiannya juga tidak 

menimbulkan efek samping yang negatif. Kekurangan dari pemakaian 

musik klasik adalah perlu menggunakan media dalam mendengarkannya, 

artinya tak dapat dilaksanakan pada pasien dengan gangguan pendengaran. 

   Jenis pengaplikasian keperawatan yang diambil merupakan jurnal 

dengan pengarang Yuniartika, Santi, dan Nurzizah (2017) berjudul 

Penurunan Kecemasan Pada Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa 

Menggunakan Terapi Musik. Hasil penelitian yang didapatkan sebelum 
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diberi tindakan pada kelompok terapi musik dan kontrol kedua kelompok 

tersebut mengalami cemas ringan sebelum mendapatkan terapi, dengan 

keterangan P value 0,424 > 0,05, pada kelompok terapi musik artinya setara 

antara kelompok keduanya. Setelah dilakukan tindakan hasil data yang 

diperoleh yaitu pasien dengan gangguan jiwa seperti skizofrenia yang 

mengalami kecemasan mendapatkan terapi musik dari rata-rata skor 18.05 

menjadi 10.32 dengan selisih rata-rata 7.73 yang berarti mengalami 

penurunan kecemasan dari kondisi sebelum mendapatkan terapi yaitu cemas 

ringan dan setelah mendapatkan terapi menjadi tidak cemas. untuk 

kelompok kontrol P value > 0,05 nilai rata-rata dari skor 18,53 ke skor 

16.16. Maka dapat disimpulkan bahwa kecemasan pada salah satu 

kelompok tersebut mengalamani penurunan. Kelompok Terapi musik 

diikuti oleh responden sebagian besar dari usia 36-40 tahun sedangkan 

untuk Kelompok Kontrol Sebagian besar responden berusia 26-20 tahun 

hingga 36-40 tahun. Kedua kelompok tersebut respondennya mengalami 

cemas ringan sebeleum dilakukan terapi musik dan kontrol, akan tetapi 

terjadi perubahan yang signifikan pada kelompok terapi musik setelah 

diberikan intervensi tersebut, sedangkan untuk kelompok kontrol 

kecemasan tidak ada perubahan dan masih dalam kondisi cemas ringan. 

   Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa Aplikasi 

Terapi Musik Terhadap Kecemasan Pada Pasien Skizofrenia dapat menjadi 

komponen teknik terapi non farmakologi yang efektif secara fisiologis dan 

klinis. Menurut Natalina (2013), melalui mendengar musik yang 

harmoninya indah akan mengembangkan otak dalam melangsungkan proses 

telaah terhadap lagu yang didengarkan, membuat penderita Skizofrenia 

hanya memikirkan pada hal-hal yang nyata. Ketertarikan penulis 

mengambil judul karya tulis ilmiah Aplikasi Terapi Musik Terhadap 

Kecemasan Pada Pasien Skizofrenia Di Desa Tegal Panjang Bogor telah 

dipertimbangkan dari semua aspek. Judul yang penulis pilih ini sejalan 

dengan kemampuan dan semangat penulis dalam menganalisis pasien 

dengan gangguan jiwa skizofrenia dengan menggunakan Terapi Musik 
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untuk menurunkan kecemasan. Annisa dan Ifdil, (2016) mengatakan bahwa 

kecemasan merupakan suatu wujud ketakutan dan keresahan lewat objek 

tertentu tanpa kejelasan yangbenar, pendapat ini berhubungan dengan gejala 

yang menyebabkan skizofrenia salah satunya kecemasan, dengan begitu 

terapi yang efektif untuk menurunkan kecemasan pada pasien skizofrenia 

adalah Terapi Musik. Sejalan dengan pendapat Gusti, (2014) 

mengungkapkan bahwa terapi musik dapat menghilangkan stress atau 

kecemasan, rasa sakit dan untuk menyebarkan pengaruh baik terhadap 

kondisi hati serta emosi yang mana berkaitan dengan gangguan kejiwaan 

Skizofrenia. 

   Penulis tertarik mengaplikasikan di Desa Tegal Panjang, Kecamatan 

Cariu, Kabupaten Bogor, yang mana masyarakat Desa Tegal Panjang 

merupakan Desa yang memiliki angka penyakit Skizofrenia tertinggi kedua 

dari desa lainnya di Kecamatan Cariu. Masyarakat di Tegal Panjang pun 

belum meyakini adanya penyakit gangguan jiwa yaitu Skizofrenia 

umumnya masyarakat di Tegal Panjang menganggap gangguan jiwa hanya 

kurang beribadah serta kurangnya pengetahuan tentang penyakit 

Skizofrenia bagi masyarakat di Tegal Panjang. Di Desa Tegal Panjang jarak 

dengan pelayanan kesehatan seperti Puskesmas pun jauh sehingga penulis 

tertarik untuk mengaplikasikan keperawatan di Desa Tegal Panjang bukan 

di Desa Cariu yang merupakan Desa dengan Penderita Skizofrenia tertinggi 

pertama di Kecamatan Cariu, karena Desa Cariu memumpuni pelayanan 

kesehatannya dan bukan masyarakat pelosok. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Aplikasi Terapi Musik Terhadap Kecemasan Pada Pasien 

Skizofrenia Di Desa Tegal Panjang Bogor”. 

 

1.2 Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

1. Tujuan Umum 

Mengaplikasikan Tindakan Musik Terhadap Penurunan Kecemasan 

Pasien Skizofrenia di Tegal Panjang. 



8 
 

 
Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian keperawatan pada pasien Skizofrenia dalam 

menurunkan kecemasan di Tegal Panjang. 

b. Menetapkan diagnosis keperawatan pada pasien Skizofrenia dalam 

menurunkan kecemasan di Tegal Panjang. 

c. Menyusun perencanaan keperawatan pada pasien Skizofrenia 

dalam menurunkan kecemasan di Tegal Panjang. 

d. Melaksanakan Tindakan keperawatan pada pasien Skizofrenia 

dalam menurunkan kecemasan di Tegal Panjang. 

e. Melakukan evaluasi keperawatan pada pasien Skizofrenia dalam 

menurunkan kecemasan di Tegal Panjang. 

f. Menganalisis aplikasi Tindakan Musik pada pasien Skizofrenia 

dalam menurunkan kecemasan di Tegal Panjang. 

 

1.3 Pengumpulan Data  

Cara yang dipakai oleh penulis dalam menghimpun data untuk 

penyusunan tugas akhir karya tulis ilmiah yaitu dengan menggunakan 

penelitian kualitatif, dan metode dalam karya tulis ilmiah yang penulis 

gunakan antara lain: 

1. Wawancara : Penulis melakukan anamnesis atau mewawancarai secara 

langsung (Perawat Keperawatan Jiwa Di Puskesmas Cariu, Bapak RT 

Desa Tegal Panjang, pasien yang mengidap skizofrenia beserta 

keluarga). 

2. Observasi : Penulis melakukan pengamatan dan meninjau langsung 

keadaan responden dan lingkungannya 

3. Studi literatur / dokumentasi : Penulis melakukan pengumpulan data 

pengaplikasian melalui studi dokumen (data sekunder) statistik, status 

pemeriksaan pasien, rekan medik, laporan, jurnal keperawatan dan lain-

lain.  
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1.4 Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan membagikan kontribusi berupa 

peningkatan ilmu keperawatan serta informasi di bidang Keperawatan 

Jiwa tentang asuhan keperawatan pada pasien Skizofrenia dengan 

penerapan Terapi Musik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Perawat  

Sebagai tambahan penjelasan bagi perawat dalam pemberian 

asuhan keperawatan dalam usaha Menurunkan Tingkat Kecemasan 

dengan menerapakan Tindakan Terapi Musik pada pasien 

Skizofrenia. 

b. Institusi Pendidikan  

Sebagai tambahan informasi untuk pengarahan institusi pendidikan 

dalam menambah bacaan dan wawasan kepada mahasiswa tentang 

penerapan tindakan Terapi Musik pada pasien Skizofrenia. 

c. Klien dan Keluarga 

Dapat membantu klien dan keluarga dalam menurunkan tingkat 

kecemasan. Serta memberikan wawasan dan pengetahuan 

mengenai Skizofrenia dan cara penanganannya secara benar dan 

aman tanpa mengakibatkan efek samping. 

d. Peneliti Selanjutnya  

Dapat membantu peneliti selanjutnya serta menambah referensi 

mengenai penelitian tindakan Terapi Musik pada pasien 

Skizofrenia. 

 

 

 

 

 


