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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar belakang  

Penderita gangguan jiwa yang ada diseluruh dunia sudah menjadi 

masalah serius dari dulu. Ini dibuktikan dengan diadakan nya konferensi tahunan 

oleh The American Psychiatry Assosiation (APA) di Miami, Florida, Amerika 

Serikat, Mei 1995 lalu. Sebab di AS angka pasien gangguan jiwa cukup tinggi 

hingga mencapai 1/100 penduduk atau kurang lebih 300.000 setiap tahunnya 

(Yosep, 2013). 

Menurut Word health organization (WHO), jumlah penderita gangguan 

jiwa diseluruh dunia mencapai hampir 450 juta orang, dimana sepertiganya 

berdomisili di negara-negara berkembang, Hal ini diperkuat dengan data dan 

fakta bahwa hampir separuh populasi dunia tinggal di negara dimana satu orang 

psikiater melayani 200.000 orang. Word Health Organization (WHO) 

mengungkapakan negara miskin hanya memiliki satu orang dokter spesialis jiwa 

per satu juta penduduk (Makale, 2012). 

Peristiwa-peristiwa traumatik seperti bencana dan konflik 

berkepanjangan yang dialami di masyarakat kita telah meninggalkan dampak 

yang serius. Mereka harus mengalami kehilangan baik pekerjaan, harta benda, 

bahkan nyawa. Dampak kehilangan tersebut dapat mempengaruhi individu akan 
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kemampuan dirinya (Keliat, 2011). Hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) yang 

dilakukan kementrian kesehatan pada 2015, prevalensi masalah mental 

emosional yakni depresi dan ansietas ada sebanyak 11,60 % dari jumlah 

penduduk Indonesia atau sekitar 24.708.000 jiwa. Kemudian prevalensi 

gangguan jiwa berat yakni psikosis ada sekitar 0,46 % dari jumlah penduduk 

indonesia atau sekitar 1.065.000 juta (Wibisono, 2013). 

Jumlah penderita gangguan jiwa di Jawa Barat naik sekitar 63% data 

Rikesdas 2013 menyebutkan pasien gangguan jiwa ringan hingga berat di jawa 

barat mencapai 465.975 orang, meningkat secara signitifikan dari tahun 2012 

sebesar 296.943 orang. Konferensi nasional psikiarti komunikasi mengungkap 

fakta penting ternyata jumlah penderita gangguan jiwa di Jawa Barat naik sekitar 

63%. Penderita gangguan di Jawa Barat hingga saat ini masih tinggi secara 

nasional. Jawa Barat menduduki peringkat ke-14 yaitu mencapai 1,6 juta 

(Reskisdas, 2013). Dinas Kesehatan Sukabumi, mengutarakan bahwa jumlah 

penderita gangguan jiwa pada tahun 2018 sebanyak 481 penderita. Hal ini 

menjadi perhatian besar pemerintah kota untuk menanggapi penderita gangguan 

jiwa di sukabumi.  

Gangguan jiwa yang sering ditemui di masyarakat adalah skizofrenia 

yaitu gangguan jiwa yang penderitanya tidak mampu menilai realitas dengan 

baik dan pemahaman diri yang buruk (Hawari, 2009). Gejala klinis skizofrenia 

secara umum dibagi menjadi 5 tipe atau kelompok diantaranya skizofrenia 

hiberfrenik, skizofrenia katatonik, skizofrenia paranoid, skizofrenia residual dan 
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tipe skizofrenia tak tergolongkan. Salah satu dari jenis skizofrenia adalah 

skizofrenia hebeprenik. respon yang terjadi pada skizoprenia hebeprenik itu 

sendiri meliputi percakapan dan perilaku yang kacau, kegagalan berpikir, klien 

menjadi buas, kehilangan karakter sebagai manusia dalam kehidupan sosial, tidak 

memiliki motivasi sama sekali, depresi, menunjukan perilaku menarik diri secara 

sosial yang ekstrim mengabaikan hygiene dan penampilan diri,  tidak memiliki 

kepekaan terhadap dirinya sendiri (Yosep, 2013). 

Salah satu masalah keperawatan skizofrenia hebefrenik ialah Gangguan 

Konsep Diri : Harga Diri Rendah. Gangguan harga diri rendah dapat 

digambarkan sebagai prasaan negatif terhadap diri sendiri termasuk hilangnya 

percaya diri dan harga diri. Harga diri rendah merupakan suatu masalah utama 

untuk kebanyakan orang, gangguan harga diri rendah akan terjadi jika kehilangan 

kasih sayang, perilaku orang lain yang mengancam dan hubungan interpersonal 

yang buruk, termasuk di dalam harga diri rendah ini evaluasi diri yang negatif 

dan dibandingkan dengan perasaan lemah, tidak tertolong, tidak ada harapan, 

kekuatan, merasa sedih, sensitif, tidak sempurna, rasa bersalah, dan tidak adekuat 

(Stuart, 2009). Tingkat harga diri seseorang berada dalam rentang tinggi sampai 

rendah. Individu yang memiliki harga diri tinggi menghadapi lingkungan secara 

aktif dan mampu beradaptasi secara efektif untuk berubah serta cenderung 

merasa aman. Individu yang memiliki harga diri rendah melihat lingkungan 

dengan cara negatif dan menganggap sebagai ancaman (Keliat, 2011). 

Komunikasi terapeutik dapat menjadi jembatan penghubung antara perawat 
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sebagai pemberi asuahan dengan pasien, karena komunikasi terapeutik dapat 

mengkomodasikan perkembangan status kesehatan yang dialami pasien. 

Komunikasi terapeutik memperhatikan pasien secara holistik meliputi aspek 

positif yang masih dimiliki pasien, dengan cara mendiskusikan bahwa pasien 

masih memiliki sejumlah kemampuan dan aspek positif seperti kegiatan pasien di 

rumah, adanya keluarga dan lingkungan terdekat pasien.  

Selama melakukan Asuhan Keperawatan selama 5 hari di Ruang 

Kemuning RSUD R. Syamsudin S.H penulis menilai bahwa rata-rata ODGJ di 

Ruang Kemuning adalah pasien yang sudah beberapa kali dirawat di sana. Dalam 

berkas Rekam Medis masalah keperawatan yang banyak muncul yaitu gangguan 

persepsi sensori : halusinasi, namun ketika penulis melakukan pengkajian dari 10 

pasien yang ada di Ruangan 5 diantaranya pernah melakukan perilaku kekerasan, 

3 orang dengan masalah halusinansi, 1 orang dengan HDR dan 1 orang dengan 

isolasi sosial. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk 

mengangkat kasus tentang “Asuhan Keperawatan pada Tn.P dengan Konsep Diri 

: Harga Diri Rendah Akibat Skizofrenia Hibeprenik di Ruang Kemuning RSUD 

R.Syamsudin, SH. Kota Sukabumi” 

 

B.  Tujuan 

1. Tujuan umum 

Mampu mendapatkan pengalaman secara nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan secara langsung pada klien dengan Gangguan Konsep Diri : 
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Harga diri Rendah pada skizoprenia Di ruang kemuning RSUD R. Syamsudin, 

SH yang komprehensif meliputi aspek bio-psiko-sosial dan spiritual dengan 

pendekatan psoses keperawatan. 

2. Tujuan khusus 

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian Asuhan Keperawatan pada 

klien dengan gangguan konsep diri : Harga Diri Redah pada skizoprenia 

di ruang kemuning RSUD R. Syamsudin, SH 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada klien dengan 

gangguan konsep Diri : Harga Diri Rendah Pada Skizofrenia Diruang 

Kemuning RSUD R. Syamsudin, SH 

c. Mampu mendeskripsikan rencana Asuhan Keperawatan pada klien 

dengan Gangguan konsep diri : Harga Diri Rendah pada Skizofrenia Di 

ruang kemuning RSUD R. Syamsudin, SH 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan pada klien dengan 

Gangguan Konsep Diri : Harga Diri Rendah Pada Skizofrenia Di Ruang 

Kemuning RSUD R. Syamsudin, SH 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi pada klien dengan Gangguan Konsep 

Diri : Harga Diri Rendah Pada Skizofrenia Hebefrenik Di Ruang 

Kemuning RSUD R. Syamsudin, SH 

f. Mampu membandingkan antara konsep dengan kenyataan pada Asuhan 

Keperawatan pada klien dengan Gangguan Konsep Diri : 
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Harga Diri Rendah pada Skizofrenia Hebefrenik Di Ruang Kemuning   

RSUD R. Syamsudin, SH 

 

C.  Metode dan Teknik Penulisan                       

1. Metode penulisan karya tulis ini menggunakan metode Deskriptif yang 

berbentuk studi kasus dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Yaitu pengumpulan data dengan tanya jawab kepada klien, keluarga dan 

tenaga medis yang terkait. 

b. Observasi 

Yaitu pengumpulan data dengan menggunakan seluruh panca indera 

secara langsung klien yang dikaji. 

c. Studi Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengumpulkan 

semua dokumentasi serta data yang ada kaitannya dengan klien. 

d. Pemeriksaan fisik 

Cara mendapatkan data objektif dengan infeksi, palpasi, perkusi dan 

auskultasi (Marawis, 2009). 

e. Studi kepustakaan 

Penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan 

berbagai buku, artikel, dan makalah sebagai referensi yang berhubungan 

dengan studi kasus 
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2. Sumber dan Jenis data : 

a. Sumber data 

Data primer, di dapatkan dari hasil wawancara dengan individu 

sedangkan data sekunder adalah sumber data yang di dapat dari berkas 

rekam medik rumah sakit khususnya ruang kemuning. 

 

D. Sistematika Penulisan  

Bentuk karya tulis ilmiah adalah laporan kasus asuhan keperawatan. Pada 

umumnya cara penulisan karya tulis ilmiah pada akademi keperawatan dapat 

dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu : bagia awal, bagian inti dan bagian akhir. 

1. Bagian awal terdiri dari : 

a. Cover depan  

b. Halaman Judul Sama Dengan Sampul Luar 

c. Halaman Pernyataan Tidak Melakukan Plagiarisme 

d. Halaman Persembahan Dan Motto 

e. Lembar Persetujuan Pembimbing ke 1 dan Ketua Program Studi 

f. Lembar Pengesahan 

g. Halaman Abtrak 

h. Halaman Kata Pengantar 

i. Halaman Daftar Isi 

j. Halaman Daftar Tabel 

k. Halaman Daftar Gambar 
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l. Halaman Daftar singkatan/simbol 

m.  Halaman Daftar Grafik 

n.  Halaman Daftar Diagram 

o.  Halaman Daftar lampiran 

2. Bagian inti meliputi : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1. Latar belakang masalah 

Latar belakang penulisan karya tulis ilmiah menggambarkan suatu hasil 

kegiatan asuhan keperawatan selama praktek/ fenomena/ masalah/ hasil 

temuan/ kajian pustaka/ yang mendukung latar belakang penulisan karya 

ilmiah tersebut.  

2. Metode telaahan 

Yang dimaksud metode telaahan dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini 

adalah pendekatan yang digunakan dalam menghimpun data/ informasi 

dan sebagian cara memperoleh data/informasi (wawancara, observasi, 

Dll). 

a. Metode deskriptif, menggambarkan pelaksanaan asuhan keperawatan 

yang dilaksanakan terhadap salah seorang klien dengan... 

b. Teknik pengumpulan data : 

1) Wawancara 

2) Observasi 

3) Studi dokumentasi,dll 
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4) Pemeriksaan fisik 

c. Sumber data : 

1) Sumber data primer dan sekunder  

2) Jenis data : objektif dan subjektif  

d. Sistematika penulisan  

Yaitu garis besar isi Karya Tulis Ilmiah dari BAB I  s.d BAB IV 

dijelaskan masing-masing BAB itu, isinya yaitu sub BAB yang 

merupakan bagian pada BAB bersangkutan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 menjelaskan asuhan keperawatan klien dengan gangguan jiwa 

BAB III KASUS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini merupakan laporan kasus terhadap klien yang dirawat 

langsung mahasiswa. Kasus yang diambil harus relevan dengan judul 

yang diambil. 

Bab ini juga berisi pembahasan dengan mengidentifikasi temuan 

kasus untuk dibahas dalam setiap asuhan keperawatan. Pembahasan 

juga harus mencantumkan literatur terbaru hasil penelitian atau jurnal 

keperawatan yang menyangkut asuhan keperawatan untuk 

mendukung suatu data dan fakta yang ditulis. Lingkup pemecahan 

masalah dapat diupayakan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif 

dan rehabilitatif. 
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a) Laporan kasus  

Merupakan laporan asuhan keperawatan klien yang dirawat 

selama penulis praktik dengan sistematika dokumentasi proses 

terdiri dari 

1. Pengkajian 

a) Pengumpulan data 

b) Analisa data 

2. Diagnosa keperawatan  

3. Perencanaan 

4. Pelaksanaan  

5. Evaluasi  

b) Pembahasan 

Bagian pembahasan ini berisi ulasan naratif dari setiap tahapan 

proses kepeprawatan yang dilakukan. Pada bagian ini akan 

tergambar secara jelas, dasar ilmiah dan rasional dari setiap 

tahapan proses yang dilakukan. Pembahasan juga harus 

mencantumkan literatur terbaru hasil penelitian atau jurnal 

keperawatan yang menyangkut asuhan keperawatan untuk 

mendukung suatu data dan fakta yang ditulis 
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BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan ditulis berdasarkan tujuan penulisan KTI dan 

saran/rekomendasi ditulis berdasarkan hasil telaah dan tindakan yang 

sudah dilakukan oleh penulis. 

1. Kesimpulan  

Kesimpulan dirumuskan untuk menjelaskan tujuan penulisan dan 

merupakan inti dari sub BAB pembahasan. Dengan demikian 

kesimpulan yang dirumuskan harus berasal dari pembahasan dan 

tidak boleh tiba-tiba muncul tanpa ada pembahsan-pembahasan 

sebelumnya. 

2. Rekomendasi  

Rekomendasi ini bila diperlukan  untuk pengembangan keilmuan 

praktik keperawatan. 

 


