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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Jiwa pada BAB I ketentuan umum pasal 2 menjelaskan bahwa upaya 

kesehatan jiwa berdasarkan keadilan, prikemanusiaan, manfaat, transparansi, 

akuntabilitas, komprehensif, pelindungan dan nondiskriminasi. pada BAB II 

bagian kesatu umum pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa upaya kesehatan jiwa 

dilakukan melaui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Upaya 

kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanankan oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Dalam hal ini siapapun 

tidak boleh memperlakukan ODGJ secara sembarangan seperti pemasungan 

ataupun penelantaran karena telah di jelaskan dalam UU RI no. 18 tahun 2014 

BAB 1 pasal 2. Sehingga apabila seseorang yang melakukan pemasungan atau 

penelantaran akan dikenakan pidana seperti yang tertera dalam UU no. 18 tahun 

2014 pasal 86 “setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, 

penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan 

pemasungan, penelantaran dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau 

tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, pidana sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan” 
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Masalah kesehatan jiwa setiap tahunnya selalu meningkat secara 

signifikan. Berdasarkan penyakit secara keseluruhan prevalensi masalah 

kesehatan jiwa di Indonesia mencapai 13% dan kemungkinan akan terus 

berkembang menjadi 25% di tahun 2030 (WHO, 2009). Menurut data WHO 

pada tahun 2012 angka penderita gangguan jiwa menjelaskan bahwa sekitar 450 

juta orang yang menderita gangguan mental. 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2014 menyebutkan terdapat 1 juta 

jiwa pasien gangguan jiwa berat dan 19 juta pasien gangguan jiwa ringan di 

Indonesia. Prevalensi gangguan mental emosional seperti gangguan kecemasan 

dan depresi tercatat sebesar 11,6% dari 150 juta populasi orang dewasa di 

Indonesia, berdasarkan data Departemen Kesehatan (Depkes), ada 1,74 juta 

orang mengalami gangguan mental emosional. Sedangkan 4 persen dari jumlah 

tersebut terlambat berobat dan tidak tertangani akibat kurangnya layanan untuk 

penyakit kejiwaan ini. 

Dinas kesehatan provinsi Jawa Barat menunjukan jumlah penderita 

gangguan jiwa di Jawa Barat melonjak tajam. Pada tahun 2014 tercatat 296.943 

orang yang mengalaminya sedangkan berdasarkan hasil pendataan tim Dinkes 

Jabar pada 2015, jumlah penderita gangguan jiwa mencapai 465.975 orang. 

Terus meningkatnya kasus jiwa dikarenakan semakin kompleknya masalah 

kehidupan yang bermacam-macam diantaranya masalah ekonomi.  

Cara penanganan yang tidak tepat masih ditemui di berbagai peloksok 

Indonesia, salah satunya yaitu perlakuan masyarakat dan adanya stigma 
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masyarakat tentang gangguan jiwa yang masih tinggi  dan terus berkembang di 

masyarakat seperti di pedesaan. Menurut Purnama, Yani dan Sutini (2016) 

mengatakan bahwa masyarakat pedesaan lebih mudah terpengaruh oleh stigma 

yang berkembang di masyarakat dari pada masyarakat di perkotaan. Sehingga 

menyebabkan penderita yang mengalami gangguan jiwa sulit untuk berinteraksi 

dengan masyarakat. Stigma tidak hanya berdampak pada klien gangguan jiwa, 

pada masyarakat yang ada di sekitarpun ikut terkena, mereka merasa ketakutan 

kalau ada klien gangguan jiwa di lingkungan masyarakat karena mereka berfikir 

klien gangguan jiwa suka mengamuk dan mencelakai orang lain (Mestdagh, 

2013). Pandangan dan penilaian masyarakat yang salah mengenai gangguan jiwa 

dapat menimbulkan persepsi yang salah pula terhadap lingkungan sehingga akan 

mempengaruhi penerimaan orang lain baik keluarga maupun masyarakat kepada 

penderita gangguan jiwa (Wiharjo, 2014). 

Peran serta keluarga dalam merawat pasien Skizophrenia sangat penting 

dikarenakan keluarga merupakan unit yang paling dekat dengan pasien dan 

merupakan perawat utama bagi pasien (Yosep, 2010). Keliat (1995) juga 

mengemukakan pentingnya peran serta keluarga dalam perawatan jiwa yang 

dapat dipandang dari berbagai segi: (1) Keluarga merupakan tempat dimana 

individu memulai hubungan interpersonal dengan lingkungannya, (2) Keluarga 

merupakan suatu sistem yang saling bergantung dengan anggota keluarga yang 

lain, (3) Pelayanan kesehatan jiwa bukan tempat klien seumur hidup tetapi 

fasilitas yang hanya membantu klien dan keluarga sementara, (4) Berbagai 
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penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab kekambuhan pada 

gangguan jiwa adalah keluarga yang pengetahuannya kurang tentang penyakit 

dan keluarga yang menganggap penderita beban dalam keluarga. 

Adapun peran perawat psikiatri mempunyai peran yang bervariasi 

spesifik. Salah satu peran perawat diantaranya adalah melaksanankan pada 

asuhan keperawatan secara komprehensif melalui pendekatan proses 

keperawatan jiwa yaitu pengkajian penetapan diagnosa keperawatan, 

perencanaan tindakan keperawatan dan melaksanakan tindakan keperawatan 

serta evaluasi tindakan tersebut. Pada dasarnya prinsip merawat klien dengan 

gangguan jiwa adalah berfokus pada pemberian motifasi pada klien untuk 

memenuhi kebutuhannya dan mengidentifikasi berbagai masalah yang mungkin 

akan dihadapi oleh klien serta berusaha membantu mencari solusi untuk 

memecahkannya melalui teknik komunikasi terapeutik, oleh karena itu fungsi 

dan tanggung jawab dari perawat sangat dibutuhkan. Dimana untuk membantu 

individu dalam memenuhi kebutuhan dan mengidentifikasi berbagai 

permasalahan yang mungkin akan dihadapi oleh klien serta berusaha membantu 

mencari solusi untuk memecahkanya. Melihat adanya hal tersebut peranan dan 

fungsi perawat sangat diharapkan untuk dapat meningkatkan dan 

mempertahankan perilaku yang mendukung pada fungi yang terintegrasi 

sehingga sanggup mengembangkan diri secara wajar dan dapat melakukan 

fungsinya dengan baik, sanggup menjalankan tugasnya sehari-hari sebagaimana 

mestinya (Susilawati, 2009). 
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Masalah yang dihadapi penderita isolasi sosial kegagalan individu dalam 

melakukan interaksi dengan orang lain sebagai akibat dari pikiran negatif dan 

pengalaman yang tidak menyenangkan sebagai ancaman terhadap individu 

mengalami kesulitan melakukan berbagai perasaan dengan orang lain. 

Keterampilan sosial adalah keterampilan yang digunakan untuk berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan orang lain (Mujinem, dkk. 2013). Latihan keterampilan 

sosial telah terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan adaptasi sosial, 

komunikasi, interaksi sosial, mengurangi gejala kejiwaan, sehingga mengurangi 

tingkat kekambuhan, selain untuk meningkatkan harga diri (Lestari, 2012). 

Penulis dapat melihat dari apa yang diutarakan kedua ahli di atas bahwa 

keterampilan sosial merupakan kemampuan dasar dalam berinteraksi. 

Intervensi yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan 

sosial melalui pelaksanaan terapi generalis dan spesialis. Kelliat,dkk (2013), 

terapi general individu yang diberikan adalah strategi pelaksanaan (SP) klien 

isolasi sosial, terapi keluarga SP keluarga, terapi kelompok, terapi aktivitas 

kelompok (TAK), sosialisasi yang bertujuan untuk melatih berkenalan dengan 

orang lain. Menurut yusuf, dkk (2015), terapi spesialis diberikan pada klien 

isolasi sosial melalui terapi individu seperti cognitif behavior therapi (CBT), 

Ibehavior therapi (BT) dan social skills training (SST), terapi keluarga yang 

diberikan seperti psikoedukasi. Sedangkan menurut Stuart (2013), terapi 

kelompok yang diberikan seperti terapi supportif. Oleh karean itu untuk 

mengatasi isolasi sosial dilakukan dengan social skills training (SST) dan terapi 
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supportif. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Sutejo (2013), terapi social 

skills training (SST) secara nyata memberikan dampak yang sangat berarti pada 

klien isolasi sosial yaitu menunjukan peningkatan kemampuan yang signifikan 

dalam berinteraksi dengan orang lain baik di dalam keluarga maupuan di 

masyarakat.  

RSUD R. Syamsudin SH. Kota sukabumi merupakan satu-satunya rumah 

sakit yang berada di Kota Sukabumi yang memberikan pelayanan gangguan jiwa 

dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang 

dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten melalui proses asuhan 

keperawatan jiwa. 

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. 

Ruangan antara laki-laki dan perempuan ditempatkan secara terpisah ODGJ 

yang masih akut ditempatkan di dalam ruang isolasi, jika ODGJ sudah 

menunjukan peningkatan dan terlihat lebih tenang maka akan dikeluarkan dari 

ruangan tersebut dan ditempatkan bersama dengan pasien lain. 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 halusinasi, 1 orang dengan HDR dan 1 orang dengan 

isolasi sosial. Dengan demikian, penulis merasa tertarik  untuk menjadikan klien 
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dengan gangguan isolasi sosial diangkat dalam karya tulis ini dengan judul 

“asuhan keperawatan pada Tn.P dengan gangguan isolasi sosial akibat 

skizofrenia di ruang kemuning RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi”. 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan secara langsung pada klient dengan isolasi sosial akibat 

skizofrenia yang komprehensif meliputi aspek bio-psiko-sosial,dan spritual 

dengan pendekatan proses keperawatan. 

2. Tujuan Khusus 

Memperoleh gambaran tentang hail aspek asuhan keperawatan yaitu  

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian pada klient dengan isolasi 

sosial akibat skizofrenia 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada klient dengan 

isolasi sosial akibat skizofrenia 

c. Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan pada klient 

dengan isolasi sosial akibat skizofrenia 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan pada klient dengan 

isolasi sosial akibat skizofrenia 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi dari tindakan keperawatan pada klient 

dengan isolasi sosial akibat skizofrenia 
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f. Mampu membandingkan antara konsep dengan kenyataan yang ada 

dilapangan 

C. Metode Telaahan 

Metode telaahan yang digunakan dalam penyusuna karya tulis ilmiah ini adalah 

metode studi kasus dengan pendekatan proses keperawatan. Adapun teknik 

pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut : 

1. Metode Deskriptif 

Menggambarkan pelaksanaan asuhan keperawatan yang dilaksanakan 

terhadap salah seorang klient dengan gangguan isolasi sosial. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada 

klient atau keluarga mengenai riwayat penyakit klient, perjalana 

penyakit, respon emosional klient pada saat wawancara. 

b. Observasi  

data yang dikumpulkan diperoleh dengan secara langsung dengan 

mengamati secara langsung prilaku dan keadaan klient untuk 

memperoleh data objektiv tentang masalah kesehatan keperawatan 

penyakit klient, perjalanan penyakit, respon emosional klient pada saat 

di wawancara  

c. studi dokumentasi  
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pengumpulan data dengan mempelajari data khusus klient pada berkas 

rekamedis yang berhubungan dengan klient yaitu isolasi sosial 

d. Pemeriksaan Fisik 

3. Sumber data dan jenis data :  

a. Sumber data primer dan skunder 

b. Jenis data : objektif dan subjektif 

D. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan karya tulis ini teridiri dari IV BAB dengan menggunakan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Yaitu menjelaskan tentang latar belakang masalah,tujuan penulisan 

yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, metode penulisan,dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN TEORITIS 

 Meliputi konsep dasar dari pengertian skizofrenia, jenis-jenis 

skizofrenia, etiologi, manifestasi klinis, penatalaksanaan, dan rentan 

respon skizofrenia. Serta konsep dasar isolasi sosial meliputi pengertian 

isolasi sosial, manifestasi klinis, etiologi, dan rentan respon isolasi 

sosial. Konsep dasar asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan 

isolasi sosial akibat skizofrenia yang terdiri dari pengkajian yaitu 

meliputi pengumpulan data, analisa data, diagnosa keperawatan 

dilanjutkan dengan perencanaan, implementasi dan evaluasi. 



10 
 

 

BAB III : TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN 

Yaitu menjelaskan tentang pelaksanaan asuhan keperawatan pada klien 

dilapangan yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, 

perencanaan, implementasi dan evaluasi. Serta pembahasan yang terdiri 

dari pengkajia, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi dan 

evaluasi.. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berisi tentang kesimpulan yaitu uraian singkat hasil dari BAB I, II, III, 

sedangkan rekomendasi merupakan pendapat dari penulis berdasarkan 

pemeriksaan kesimpulan untuk upaya perbaikan. 

 

 


