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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Fenomena gangguan jiwa yang terjadi pada saat ini mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan, disetiap tahun di berbagai belahan dunia 

jumlah penderita gangguan jiwa bertambah. Berdasarkan data dari World 

Health Organization (WHO) tahun 2017 terdapat sekitar 35 juta orang terkena 

depresi, 60 juta terkena biopolar, 21 juta terkena skizoprenia, serta 47,5 juta 

terkena dimensia. 

Direktorat Keswa Kermenkes merencanakan Program Indonesia Bebas 

Pasung. Program tersebut telah memiliki pencapaian. Sebelum program bebas 

pasung dijalankan, hingga tahun 2009, jumlah kasus ODGJ dipasung yang 

ditemukan berjumlah 213 orang dan 170 orang diantaranya dibebaskan dan 

mendapat pelayanan medik. Namun sejak 2010 hingga bulan Desember 2014, 

jumlah kasus ODGJ dipasung ditemukan menjadi 6.671 kasus dengan 5.937 

kasus dibebaskan dan mendapat pengobatan medik. 

Indonesia terus bertambah yang berdampak penambahan beban negara 

dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka panjang. Saat ini UU No. 

18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menjadi pedoman dalam 

penyelenggaraan kesehatan jiwa yang komprehensif. UU ini menjadi kebijakan 

penanganan kesehatan mental di Indonesia yang fokus pada penigkatan derajat 
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kesehatan jiwa masyarakat serta pencegahan gangguan jiwa bagi mereka yang 

rentan atau berisiko. Saat ini upaya kesehatan jiwa di Indonesia dikelola oleh 

Direktorat Pencegaran dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAFZA 

Kementrian Kesehatan. 

Masalah kesehatan jiwa bisa ditimbulkan antara lain oleh terjadinya 

pergeseran nilai dan moral, kesenjangan sosial ekonomi, proposi penduduk 

miskin yang makin besar, angka pengangguran yang makin tinggi, serta 

kesehatan kebutuhan untuk bertahan hidup makin sulit dilakukan. Kondisi 

seperti ini mendukung pada peningkatangangguan jiwa. 

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

Riskesdas 2013 menyebutkan pasien gangguan jiwa ringan hingga berat di 

Jabar mencapai 465.975 orang, naik signifikan dari 2012 sebesar 296.943 

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

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

(Riskesdas,2013).   

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 di Provinsi Jawa Barat 

mengalami gangguan jiwa berat. Analisa pada 40 juta jiwa penduduk Jawa 

Barat didapatkan sekitar 64 ribu jiwa pernahmengalami gangguan jiwa berat 

(Depkes 2013). Sementara berrdasarkan data kunjungan gangguan jiwa pada 

tahun 2016di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar (Puskesmas) di 

wilayah Kota Sukabumi jumlah kunjungan pelayanan kesehatan jiwa paling 

besar di wilayah kerja Puskesmas Selabatu sebanyak 576 kunjungan/tahun 



3 

 

 
 

(20%), kedua paling besar diwilayah kerja Puskesmas Baros sebanyak 400 

kunjungan/tahun (14,3%), dan terbesar ke tiga diwilayah kerja Puskesmas 

Sukakarya sebanyak 217 kunjungan/tahun (7,7%). 

Diperkirakan lebih dari 90% klien dengan skizoprenia mengalami 

halusinasi. Meskipun jenis halusinasinya bervariasi tetapi sebagian besar klien 

skizoprenia di Rumah Sakit Jiwa mengalami halusinasi pendengaran (Yosep, 

2011). Halusinasi sendiri menurut Darmawan dan Rusdi (2013) dibagi menjadi 

4 fase yaitu, fase comporting, condemning, controlling, dan concuering. 

Rentang respon dipakai untuk menentukan intervensi sesuai dengan kondisi 

pasien. Dalam mengontrol halusinasi, dilakukan dengan menggunakan strategi 

pelaaksanaan yang terdiri dari menghardik, bercakap-cakap, melakukan 

kegiatan yang terjadwal dan meminum obat secara teratur (Keliat, dala 

Afnuhazi, 2015). 

RSUD R. Syamsudin SH. Kota Sukabumi merupakan salah satunya 

rumah sakit yang memberikan pelayanan gangguan jiwa dengan pendekatan 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan oleh tenaga 

kesehatan yang berkompeten melalu proses asuhan keperawatan jiwa. Selama 

melakukan asuhan keperawatan selama 5 hari di ruang kemuning RSUD R. 

Syamsudin SH, Kota Sukabumi. Dalam rekam medis masalah yang banyak 

muncul adalah gangguan persepsi sensori : halusinasi. Pada saat dikaji oleh 

penulis dari 12 pasien yang ada diruangan  5 pernah melakukan kekerasan 5 

orang dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi, 1 orang dengan HDR dan 
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1 orang dengan isolasi sosial. Dalam berkas medis masalah keperawatan yang 

banyak muncul yaitu gangguan persepsi sensori : halusinasi. Berdasarkan 

uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas kasus dalam penulisan 

Karya Tulis Ilmiah ini dengan judul “Asuhan Keperawatan pada Tn.W dengan 

gangguan Persepsi Sensori Halusinasi Pendnegaran akibat Skizoprenia 

Hebefrenik di ruang Kemuning RSUD R.Syamsudin SH. Kota Sukabumi 

 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk  

mendapatkan pengalaman secara nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan secara langsung pada klien dengan perubahan sensori 

persepsi: Halusinasi Pendengaran di RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota 

Sukabumi. 

2. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus penulisan karya tulis ilmiah ini agar penulis mampu : 

a. Melakukan pengkajian pada klien dengan perubahan gangguan  

persepsi sensori halusinasi pendengaran 

b. Membuat diagnosa keperawatan pada klien perubahan gangguan 

persepsi sensori halusinasi pendengaran 

c. Melakukan intervensi keperawatan pada klien gangguan persepsi 

sensori halusinasi pendengaran 
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d. Melakukan tindakan keperawatan pada klien gangguan persepsi sensori 

halusinasi pendengaran 

e. Mengevalusi hasil tindakan keperawatan pada klien gangguan persepsi 

sensori halusinasi pendengaran 

f. Mengdokumentasikan asuhan keperawatan pada klien gangguan 

persepsi sensori halusinasi pendengaran 

g. Membandingkan antara teori dan kenyataan dilapangan yang peneliti 

dapatkan. 

C. Metode Telaahan 

1. Metode Penulisan 

Metode yang digunakan dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini 

menggunakan metode deskriptif dimana berbentuk studi kasus laporan 

dalam asuhan Keperawatan pada klien skizoprenia hebefrenik dengan 

halusinasi pendengaran. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Penulis mengadakan diskusi dan tanya jawab dengan klien, keluarga 

klien, perawat ruangan, dan tenaga kesehatan lain yang terkait dengan 

kasus ini. 

b. Observasi  

Penulis mengadakan pengamatan secara langsung pada klien dalam 

memberikan asuhan keperawatan. 
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c. Pemeriksaan Fisik 

Penulis melakukan pemeriksaan fisik secara keseluruhan pada klien 

yang mempunyai masalah kesehatan dan keperawatan yang berkaitan 

dengan keadaan fisik dengan menggunakan pendekatan persistem 

dengan teknik inspeksi, auskulasi, perkusi, palpasi. 

d. Studi Dokumentasi 

Melakukan studi dokumentasi untuk memvalidasi data yang diperoleh 

dengan melihat status klien. 

e. Studi Kepustakaan  

Prenulis melakukan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan 

berbagai buku, artikel, dan makalah sebagai referensi yang 

berbuhungan studi kasus ini. 

f. Pengolahan Data 

Pengolahan data secara manual yaitu dengan mengklarifikasikan, 

meninterpretasikan, mengdokumentasikan, dan memverifikasikan, 

kemudian disajikan secara teksturaL 

3. Sumber dan Jenis Data 

a. Sumber Data 

Data primer, di dapatkatkan dari hasil wawancara dengan individu 

sedangkan data sekunder adalah sumber data yang didapat dari berkas 

rekam medik Rumah Sakit khususnya Ruang Kemuning. 
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b. Jenis Data 

Pengolahan data secara manual yaitu dengan mengklarifikasikan, 

menginterpretasikan, mengdokumentasikan dan memverifikasikan, 

kemudian disajikan secara tekstural. 

D. Sistematika Penulisan 

Bentuk karya tulis ilmiah adalah laporan khusus asuhan keperawatan. Pada 

umumnya cara penulisan karya tulis ilmiah pada akademi keperawatan dapat 

dibagi menjadi tiga bagian tujuan utama, yaitu : bagian awal, bagian inti, dan 

bagian akhir 

1. Bagian Awal 

Bagian awal terdiri dar : 

a. Cover Depan/ Sampul 

b. Halaman Judul sama seperti 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 Abstrak 

h. Halaman Kata Pengantar 

i. Halaman Daftar Isi 

j. Halaman Daftar Tabel 

k. Halaman Daftar Gambar 



8 

 

 
 

l. Halaman Daftar Lampiran 

2. Bagian Inti 

Bagian inti meliputi : 

BAB I Pendahuluan 

a. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang penulisan karya tulis ilmiah menggambarkan suatu 

hasil kegiatan asuhan keperawatan selama 

praktik/fenomena/masalah/hasil temuan/kajian pustaka/ yang 

mendukung latar belakang penulisan karya tulis ilmiah tersebut. 

b. Tujuan  

1) Umum : untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dalam 

memberikan asuhan keperawatan secara langsung pada klien 

dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran yang 

komprehensif meliputi aspek bio-psiko-sosial dan spiritual 

dengan pendekatan proses keperawatan. 

2) Khusus :  

a) Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian pada gangguan 

persepsi sensori halusinasi pendengaran 

b) Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada 

gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran 

c) Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan 

pada gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran 
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d) Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan pada 

gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran 

e) Mampu mendeskripsikan evaluasi pada gangguan persepsi 

sensori halusinasi pendengaran 

f) Mampu membandingkan antar konsep dengan kenyataan 

pada gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran 

3. Metode Telaahan 

Yang dimaksud dalam metode telaahan dalam penulisan karya tulis ilmiah 

ini adalah pendekatan yang digunakan dalam menghimpun data/ informasi 

dan sebagai 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 

4) Pemeriksaan Fisik 

c. Sumber Data 

1) Sumber data primer dan sekunder 

2) Jenis data : objektif dan subjektif 
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4. Sistematika Penulisan 

Yaitu garis besar isi karya tulis 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 

Konsep Dasar : 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. 

Materi BAB ini berlaku untuk asuhan keperawatan kasus Jiwa. BAB ini 

juga berisi pembahasan dengan mengidentifikasi temuan kasus untuk 

dibahas dalam setiap tahap asuhan keperawatan. Pembahasan juga harus 

mencantumkan literatur terbaru hasil penelitian atau jurnal keperawatan 

yang menyangkut asuhan keperawatan untuk mendukung suatu data atau 

fakta yang ditulis. Lingkup pemecahan masalah dapat diupayakan dalam 

bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. 

1. Laporan Kasus  

Merupakan laporan asuhan keperawatan klien yang dirawat selama 

penulis praktik dengan sistematika dokumentasi proses, terdiri dari : 

a. Pengkajian  

1) Pengumpulan data 
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2) Analisa data 

b. Diagnosa keperawatan 

c. Perencanaan  

d. Pelaksanaan 

e. Evaluasi 

2. Pembahasan  

Bagian pembahasan ini berisi ualasan naratif dan setiap tahapan proses 

keperawatan 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 di tulis. 

BAB IV Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan ditulis berdasarkan tujuan penulisan karya tulis ilmiah dan 

saran/rekomendasi ditulis berdasarkan hasil telaahan 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 pembahasan-pembahasan 

sebelumnya.  
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2. Rekomendasi  

Rekomendasi ini bila diperlukan untuk pengembangan keilmuan 

praktik keperawatan 

3. Bagian Akhir 

1. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka dalam suatu karya tulis merupakan keharusan. 

Daftar ini memuat suatu daftar lengkap tentang informasi/rujuka 

yang telah digunakan dalam penyusunan karya tulis, meliputi 

semua bahan yang telah dikutif penulis. 

bahan-bahan seperti keterangan pribadi, hasil diskusi dengan 

pembimbing. Hand-out, catatan kuliah dan semua tulisan-tulisan 

yang tidak diterbitkan, tidak dapat dimasukan daftar pustaka 

kecuali semua buku yang diterbitkan, majalah, bulletin, koran, 

skripsi, thesis dan hasil laporan penelitian dapat dimasukkan disini. 

Bahan pustaka minimal menggunakan 3 buku keperawatan yang 

diterbitkan 10 tahun terakhir. Mahasiswa diharapkan 

menggunakan salah satu pedoman yang dapat menunjang karya 

tulis tersebut. Daftar pistaka disusun sesuai dengan pedoman 

penyusunan. 

2. Lampiran adalah semua karangan, daftar grafik, gambar, atau 

tambahan yang dianggap menggambil tempat terlalu banyak 
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sehingga akan menggangu lalu ditempatkan dibagian tulisan 

utama, diantaranya : 

a. Daftar riwayat hidup 

b. Informed concent 

c. Lembar bimbingan 

Lampiran diberi nama dan nomor disudut kanan atas, tidak diberi 

nomor halaman. Di dahului oleh suatu halaman yang hanya 

perkataan yang memuat lampiran dan ditempatkan ditengah-

tengah halaman lainnya. Bila lampiran berasal dari guntingan 

kertas atau koran dapat digunakan fotocopynya. 

 


