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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang di ciptakan oleh 

Allah swt di bandingkan dengan ciptaan yang lain. Manusia di beri akal oleh 

Allah swt untuk berfikir. Dengan akal manusia dapat mengetahui sesuatu, 

manusia dapat melaksanakan tugas-tugas Allah dengan baik dan benar 

sehingga pada akhirnya manusia dapat meraih kesuksesan dan 

mempertahankan kesempurnaannya sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. 

Mengingat fungsi akal sangat penting bagi manusia, maha manusia harus bisa 

memeliharanya dengan baik dan mencegah untuk tidak merusaknya. 

Berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat 

berpengaruh terhadap manusia baik secara psikis maupun psikologis. 

Pengaruh tersebut bisa saja positif dan tidak bisa pungkiri bahwa pengaruh 

negatif juga sangat dominan kehidupan manusia itu lebih jauh pengaruh 

negatif muncul dalam kehidupan manusia sehingga mengakibatkan gangguan 

pada kejiwaan. 

Penderita gangguan jiwa meningkat jumlahnya dari Tahun ke Tahun. 

Sedikitnya 20% penduduk dewasa Indonesia saat ini menderita gangguan jiwa 

dengan 4 jenis penyakit langsung yang di timbulkan yaitu depresi, penggunaan 

alkohol, anak berkebutuhan khusus dan gangguan perkembangan psikis. 

Sementara menurut WHO gangguan jiwa diseluruh dunia telah menjadi 

masalah serius. Pada 2001 Terdapat 450 juta orang dewasa yang mengalami 
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gangguan jiwa. Pasien dengan gangguan jiwa dapat melakukan hal-hal yang 

membahayakan dirinya ataupun orang lain di sekitarnya, hal tersebut 

dikelompokkan kedalam gawat darurat psikiatrik, dimana gaduh, gelisah 

merupakan salah satu bagiannya. 

Solomon menganggap bahwa pasien serupa ini harus segera ditolong 

karena tindakan yang tepat ini akan sangat bermanfaat tidak saja bagi pasien 

karena  menjadi lebih tenang tapi, juga akan memberikan suasana yang lebih 

baik bagi keluarga atau teman-teman terdekatnya.
1
 Dalam menangani masalah 

kejiwaan tidak saja peran keluarga yang dibutuhkan tetapi juga harus 

ditangani profesional secara medis. Di Indonesia di kenal Rumah Sakit Jiwa 

atau (RSJ) yang khusus menangani pasien yang bermasalah dengan 

kejiwaannya. Tentu saja penanganan terhadap pasien sakit jiwa diharapkan 

dapat memulihkan dengan metode yang tepat sehingga pasien sakit jiwa 

tersebut memperoleh kesembuhan secara maksimal.  

RSJ Tampan provinsi Riau adalah satu-satunya RSJ yang di miliki 

oleh pemerintah Provinsi Riau. Menurut pengamatan  awal peneliti, bahwa 

yang ditangani di antaranya pasien dengan gangguan perkembangan neurotik, 

anak yang berkebutuhan khusus, gangguan mood dan lain-lain. Pada tahun 

2015 menurut keterangan terapis,  yang peneliti peroleh jumlah pasien terapi 

anak  berkebutuhan khusus adalah berjumlah 29 anak yang melakukan terapi 

kebutuhan khusus di RSJ Tampan Provinsi Riau. Dalam mengatasi pasien 

tersebut pihak RSJ melakukan metode sesuai dengan Anak Berkebutuhan 

                                                           
1
 http://www.solusisehatku.com/9-jenis-anak-berkebutuhan-khusus-yang-harus-bunda-

ketahui 
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Khusus, dilakukan terapi terpadu.
2
 Dalam 3 bulan terahir. Berdasarkan latar 

belakang masalah dan fenomena yang terjadi di lapangan maka penulis 

tertarik untuk lebih memperdalam permalahan ini dalam bentuk penelitian 

dengan judul :Pelaksanaan Terapi Terpadu Bagi Anak Berkebutuhan Khusus 

Di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk  menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang terdapat 

dalam judul penelitian ini, penulis merasa perlu menegaskan beberapa istilah. 

1. Praktek 

Menurut kamus bahasa Indonesia Praktek adalah satu proses, cara, 

perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).
3
 

2. Terapi Terpadu 

Terapi terpadu adalah suatu metode yang dilakukan kepada pasien yang 

mengalami gangguan emosional dengan melakukan terapi keluarga, terapi 

okupasi, terapi bicara dan terapi sensori integrasi. 

3. Anak Berkebutuhan Khusus 

ABK adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik 

fisik, mental-intelektual, social maupun emosional yang berpengaruh 

secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya 

dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusianya. 

4. Rumah Sakit Jiwa yang di singkat dengan RSJ 

Adalah Salah satu Rumah Sakit Jiwa yang ada di Provinsi Riau bertempat 

di Kota Pekanbaru yang khusus menangani pasien penyakit kejiwaan. 
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 Wawancara dengan Ibu Hasna Masni Putri, M.Psi Tanggal 3 Januari 2016 
3
Syahru Ramadhan, dan Aditya A. Pratama, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 

(Surabaya: Ikhtiar, 2002), hal. 236. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah diatas, karena keterbatasan waktu dan 

pengetahuan penelitian ini,  berikut : Bagaimana Praktek Terapi Terpadu bagi 

anak yang berkebutuhan khusus di RSJ Tampan Provinsi Riau. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah 

Sesuai dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan umum 

penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek terapi  yang digunakan 

tenaga terapis kepada pasien. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini yaitu 

untuk memperoleh data empiris tentang Praktek terapi terpadu bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. 

2. Kegunaan penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan 

pengetahuan yang baru bagi anak yang berkebutuhan khusus. 

b. Secara praktis, untuk menambah wawasan peneliti bagaimana 

pelaksanaan terapi terpadu menangani anak yang berkebutuhan khusus 

di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. 

c. Kegunaan akademis, sebagai syarat meraih Gelar Sarjana Starata 1 

(S1) Pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dahwah dan  

Komunikasi UIN SUSKA RIAU. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Berisi kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka  pikir. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan 

data, validitas data dan teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

  Berisi tentang sejarah berdirinya Rumah Sakit Jiwa Tampan 

Provinsi Riau, Visi dan Misi, Struktur Organisasi Rumah Sakit 

Jiwa Tampan Provinsi Riau, Sarana dan Prasarana. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Berisi tentang hasil analisis data penelitian dan pembahasan 

mengenai Pelaksanaan Terapi Terpadu Terhadap Anak Yang 

Berkebutuhan Khusus Di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi 

Riau. 

BAB VI : PENUTUP  

  Berisikan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


