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BAB I 

 PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang 

Kesehatan jiwa merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan. Di zaman yang semakin modern ini banyak hal dari berbagai 

faktor yang menuntut untuk dipenuhi seiring dengan perkembangan zaman. 

Faktor biologis, psikologis, dan sosial semakin bertambah dan akan 

mempengaruhi kondisi seseorang bila tidak dipenuhi dengan baik. Hal itu 

pula yang akan berdampak pada kesehatan jiwa seseorang. Ketika kesehatan 

jiwa sudah terganggu, maka tidak menutup kemungkinan kesehatan fisik pun 

dapat mengalami gangguan. Segala bentuk aktivitas tubuh menjadi 

terhambat. Proses berfikir dan tindakan yang dihasilkan akan jauh berbeda 

dengan kebanyakan orang yang berfikir secara sehat dengan jiwa yang sehat.  

Penilaian masyarakat pada umumnya terhadap orang dengan 

gangguan jiwa (ODGJ) seringkali membuat kondisi mental mereka 

memburuk. Banyak hal negatif dan diskriminasi dialami oleh orang dengan 

gangguan jiwa (ODGJ) antara lain diasingkan dari dunia sosial, ditelantarkan 

oleh keluarga, diceraikan oleh pasangan, hingga dipasung secara paksa. 
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Gunawan (2014: 4) mengemukakan bahwa: “Penderita gangguan jiwa 

seberat apapun bisa pulih asalkan mendapatkan pengobatan dan dukungan 

psikososial yang dibutuhkannya. Mereka bisa pulih dan kembali hidup di 

masyarakat secara produktif, baik secara ekonomis maupun secara sosial. 

Sebagian besar dari mereka bisa terbebas dari keharusan minum obat. Hanya 

saja, seperti juga kesehatan badan, kesehatan jiwa tetap harus dipelihara dan 

ditingkatkan. Tanpa pemeliharaan, baik kesehatan fisik maupun jiwa, 

seseorang bisa kembali jatuh sakit. Penderita tekanan darah tinggi, asthma, 

atau diabetes, akan bisa kembali jatuh sakit bila makan sembarangan atau 

tidak mau minum obat. Bila tidak dijaga, penderita gangguan jiwa yang sudah 

pulih juga bisa kembali jatuh sakit.” 

Manusia berespon secara menyeluruh dengan melibatkan unsur 

organo-biologis, psikologis dan pengetahuan, serta lingkungan sosialnya. 

Yang mengalami sakit dan menderita ialah manusia seutuhnya dan bukan 

hanya badannya, jiwanya atau lingkungannya. Gangguan jiwa merupakan 

gangguan dalam pola berpikir, keinginan, emosi dan tindakan. Banyak sekali 

jenis gangguan dalam pola berpikir (cognitive) diantaranya seperti sensasi 

persepsi, perhatian, ingatan, asosiasi pikiran serta kesadaran (Pujianto dan 

Retno, 2017 : Vol. 4, No. 1).  

Menurut data WHO (2016), terdapat sekitar 60 juta orang mengalami 

bipolar, 47,5 juta orang mengalami dimensia, 35 juta orang mengalami 

depresi, dan 21 juta orang mengalami skizofrenia. Negara Indonesia memiliki 
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berbagai macam faktor sosial, biologis, dan psikologis dengan berbagai 

keanekaragaman penduduk yang sangat banyak. Oleh karena itu, jumlah 

kasus gangguan jiwa pun akan terus bertambah banyak yang berdampak pada 

penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia baik secara 

sosial maupun ekonomi untuk jangka panjang (Kemenkes, 2016) 

Kasus kesehatan jiwa di Indonesia merupakan salah satu masalah 

kesehatan masyarakat yang harus diperhatikan dan mendapatkan penanganan 

yang baik dari pemerintah maupun dari seluruh masyarakat. Undang-undang 

nomor 18 tahun 2014 terkait kesehatan jiwa, merupakan landasan kebijakan 

yang mengatur dan menangani berbagai kasus kesehatan jiwa di Indonesia. 

Undang-undang ini ditujukan untuk menjamin setiap warga negara agar dapat 

mencapai kualitas hidup yang baik, dan memberikan pelayanan kesehatan 

yang komprehensif melalui berbagai upaya yaitu promotif, preventif, kuratif, 

dan rehabilitatif. 

Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa 7 dari 1000 Rumah 

Tangga terdapat anggota keluarga dengan Skizofrenia/Psikosis. Lebih dari 19 

juta penduduk usia di atas 15 tahun terkena gangguan mental emosional, 

lebih dari 12 juta orang berusia diatas 15 tahun diperkirakan mengalami 

depresi. Kondisi ini telah menyerap dana kesehatan sebesar 730 miliar 

(Kemenkes, 2019). 

Provinsi Jawa Barat tahun 2018 ada sekitar 69 ribu orang yang 

mengalami gangguan kejiwaan. Hasil tersebut didapat dari jumlah 
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keseluruhan kasus penyakit sebesar 0,14%  yang dimultiplikasi dengan total 

penduduk Jawa Barat yang berjumlah sekitar 49 juta orang. Dari jumlah 

kasus yang terdata tersebut, tidak semua mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Sekitar 10% yang memperoleh pelayanan, baik itu pelayanan sosial maupun 

pelayanan kesehatan (Jabarprov, 2019). 

Gangguan jiwa menurut Hawari (2011) yang dikutip oleh Rilla (2019) 

terbagi menjadi dua golongan pokok, yaitu gangguan jiwa golongan ringan 

(neurosa) dan gangguan jiwa golongan berat (psikosis). Gangguan jiwa 

psikosis ditandai oleh dua gejala utama, yaitu ketidakmampuan menilai 

realitas dan tidak adanya pemahaman diri. Salah satu bentuk gangguan jiwa 

yang terbanyak adalah skizofrenia yang merupakan jenis gangguan jiwa 

psikosis (gangguan jiwa berat). Banyak dampak yang ditimbulkan pada orang 

gangguan jiwa akibat skizofrenia salah satunya yaitu halusinasi. 

Halusinasi merupakan salah satu masalah keperawatan yang umum 

terjadi pada pasien gangguan jiwa. Penderita halusinasi tidak dapat 

membedakan suatu hal yang nyata dan khayalan. Halusinasi menyebabkan 

penderitanya masuk kedalam pikiran khayalan, dan cenderung akan 

melakukan suatu tindakan yang diperintah oleh khayalan tersebut. Kondisi 

seperti ini jika tidak segera ditangani akan dapat membahayakan diri 

penderita maupun orang lain disekitarnya. 

Rumah Sakit Jiwa merupakan penyedia pelayanan kesehatan yang 

membantu para penderita gangguan jiwa untuk sembuh dari penyakitnya 
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tersebut. Salah satunya yaitu RSJ Provinsi Jawa Barat yang berada di 

Kabupaten Bandung Barat. Rumah sakit ini memberi pelayanan kesehatan 

jiwa melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif dengan 

memperhatikan berbagai aspek yaitu fisik, mental, sosial dan spiritual guna 

mencapai individu sehat jiwa. Pelayanan kesehatan jiwa ini dilakukan oleh 

para tenaga medis yang profesional melalui asuhan keperawatan jiwa. 

Berdasarkan data dari hasil pengamatan pada saat penulis melaksanakan 

asuhan keperawatan jiwa di ruang perkutut, RSJ Provinsi Jawa Barat, 

sebagian besar pasiennya mengalami gangguan persepsi sensori: Halusinasi. 

Meskipun jenis halusinasinya berbeda-beda, namun rata-rata mengalami 

halusinasi pendengaran. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis merasa tertarik untuk 

membahas lebih dalam mengenai kasus gangguan jiwa salah satunya adalah 

Gangguan Sensori persepsi: Halusinasi pendengaran, yang penulis tuangkan 

dalam bentuk tulisan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Asuhan Keperawatan 

Pada Tn. F dengan Gangguan Persepsi Sensori: Halusinasi Pendengaran 

Akibat Skizofrenia Paranoid di Ruang Perkutut RSJ Provinsi Jawa Barat.” 

 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Karya tulis ini dibuat untuk menggambarkan pengalaman yang nyata 

dalam memberikan asuhan keperawatan secara langsung pada klien 
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dengan Gangguan Persepsi Sensori: Halusinasi Pendengaran akibat 

Skizofrenia Paranoid secara komprehensif yang mencakup aspek bio-

psiko-sosial dan spiritual melalui metode proses keperawatan. 

2. Tujuan Khusus  

a. Penulis dapat menjelaskan pengkajian pada klien dengan Gangguan 

Persepsi Sensori: Halusinasi Pendengaran akibat Skizofrenia 

Paranoid. 

b. Penulis dapat menjelaskan diagnosa keperawatan pada klien dengan 

Gangguan Persepsi Sensori: Halusinasi Pendengaran akibat 

Skizofrenia Paranoid. 

c. Penulis dapat menjelaskan rencana asuhan keperawatan pada klien 

dengan Gangguan Persepsi Sensori: Halusinasi Pendengaran akibat 

Skizofrenia Paranoid. 

d. Penulis dapat menjelaskan tindakan keperawatan pada klien dengan 

Gangguan Persepsi Sensori: Halusinasi Pendengaran akibat 

Skizofrenia Paranoid. 

e. Penulis dapat menjelaskan evaluasi pada klien dengan Gangguan 

Persepsi Sensori: Halusinasi Pendengaran akibat Skizofrenia 

Paranoid. 

f. Penulis dapat membedakan antara teori dengan hasil nyata pada klien 

dengan Gangguan Persepsi Sensori: Halusinasi Pendengaran akibat 

Skizofrenia Paranoid. 
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C. Metode Telaahan 

1. Metode Deskriptif 

Menggambarkan pelaksanaan proses asuhan keperawatan mulai dari 

pengkajian, menetapkan diagnosa keperawatan, membuat perencanaan 

tindakan keperawatan, pelaksanaan tindakan dan evaluasi pada klien 

dengan Gangguan Persepsi Sensori: Halusinasi Pendengaran akibat 

Skizofrenia Paranoid di ruang perkutut, RSJ Provinsi Jawa Barat. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Pertama, penulis mengumpulkan data klien menggunakan teknik 

wawancara. Yaitu bercakap-cakap atau membuat tanya jawab yang 

berkaitan dengan masalah klien. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan 

data-data mengenai masalah klien, dan untuk membina hubungan baik 

antara klien dengan perawat, sehingga nantinya informasi mengenai 

klien akan lebih mudah didapatkan. 

b. Observasi 

Kedua, dengan menggunakan teknik observasi. Dengan teknik ini 

penulis mengamati perilaku dan keadaan klien. Tujuan dari observasi 

adalah untuk memperoleh data tambahan tentang masalah kesehatan 

dan keperawatan klien melalui kepekaan alat panca indra. 
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c. Studi Dokumentasi 

Ketiga, mengumpulkan data dengan studi dokumentasi dimana 

penulis mencari tahu keadaan klien melalui catatan kesehatan dari 

status sehat sakit klien pada saat lampau maupun pada saat sekarang, 

dalam bentuk tulisan yang menggambarkan asuhan keperawatan yang 

akan diberikan atau yang telah diberikan. 

d. Pemeriksaan Fisik 

Keempat, yaitu dengan melakukan pemeriksaan fisik pada klien. 

Dilakukan berbarengan pada saat wawancara. Teknik ini difokuskan 

pada kemampuan fungsional klien. Tujuan pemeriksaan fisik ini yaitu 

untuk memperoleh data subyektif dan obyektif dari riwayat 

keperawatan klien, menentukan status kesehatan klien, dan 

mengidentifikasi masalah kesehatan klien. 

3. Sumber Data dan Jenis Data 

a. Sumber Data Primer dan Data Sekunder 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari klien. 

Berbeda dengan data primer, sumber data sekunder merupakan data 

yang didapat dari orang yang dekat dengan klien seperti keluarga 

klien, suami/istri, atau orang lain yang mengetahui keadaan klien. 

b. Jenis Data  

1) Data Objektif  
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Data objektif adalah data yang dapat di observasi dan di ukur. 

Data ini merupakan  hasil pengamatan atau penilaian dari status 

kesehatan klien. 

2) Data Subjektif 

Data subjektif adalah data yang didapatkan dari klien sebagai 

suatu pendapat terhadap situasi dan kejadian. Data ini merupakan 

penjabaran langsung dari klien secara verbal. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis membuat sistematika 

penulisan dengan membagi menjadi tiga bagian pokok yaitu, bagian pertama, 

bagian kedua, dan bagian ketiga (akhir) sebagai berikut : 

1. Bagian Pertama 

Pada bagian ini terdiri dari sampul luar, halaman judul, halaman lembar 

pernyataan tidak melakukan plagiarisme, lembar persembahan karya tulis 

ilmiah beserta motto, lembar persetujuan pembimbing karya tulis ilmiah 

beserta ketua program studi dan dekan fakultas, lembar pengesahan, 

abstrak, kata pengantar, daftar isi, halaman daftar gambar, tabel dan 

lampiran. 

2. Bagian Kedua  

Bagian kedua ini merupakan bagian inti dari penulisan karya tulis ilmiah, 

yang terbagi menjadi beberapa bagian BAB yaitu : 
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a. BAB I (Pendahuluan) 

Pada bab ini berisi latar belakang penulisan karya tulis ilmiah yang 

menjadi alasan dibuatnya karya tulis ilmiah ini, berisi tujuan 

penulisan secara umum dan khusus, metode telaahan yang digunakan 

penulis pada saat proses pengumpulan data, dan berisi sistematika 

penulisan atau susunan penulisan karya tulis ilmiah. 

b. BAB II (Tinjauan Pustaka) 

Berisi penjelasan tentang materi yang menjadi sumber landasan 

terkait asuhan keperawatan pada klien dengan masalah gangguan 

jiwa. Pada bab ini dijelaskan berbagai macam teori mengenai masalah 

kejiwaan khususnya pada kasus halusinasi pendengaran akibat 

skizofrenia paranoid. Menjelaskan faktor penyebab yang 

menimbulkan penyakit/ masalah, proses terjadinya masalah, proses 

terjadinya, serta berisi konsep dasar penyakit dan proses asuhan 

keperawatan. 

c. BAB III (Tinjauan Kasus dan Pembahasan) 

Bab ini merupakan laporan kasus terhadap klien yang dirawat 

langsung oleh penulis pada saat praktik. Kasus yang diambil relevan 

dengan judul kasus yang diangkat mulai dari proses pengkajian, 

perumusan diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Bab 

ini juga berisi pembahasan dengan mengidentifikasi hasil temuan 

kasus untuk dibahas dalam setiap proses asuhan keperawatan. 
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Pembahasan juga mencantumkan literatur terbaru dari buku, artikel, 

atau jurnal keperawatan untuk mendukung suatu fakta dan data yang 

ditulis. Selain itu, pada bagian ini membandingkan kesesuaian antara 

teori dari literatur yang digunakan oleh penulis dengan hasil nyata 

yang ditemukan pada saat praktik. 

d. BAB IV (Kesimpulan dan Rekomendasi) 

Pada bab ini terdapat kesimpulan yang berisi rumusan pembahasan 

dari tiap-tiap bab dan mencantumkan tujuan penulis. Kesimpulan ini 

didapat dari pembahasan-pembahasan sebelumnya yang ada pada tiap 

bab. Selain kesimpulan juga terdapat rekomendasi dari penulis. 

Rekomendasi ini berisi saran dan kritik untuk mengembangkan ilmu 

dalam bidang keperawatan menjadi lebih baik kedepannya. 

3. Bagian Ketiga (Akhir) 

Dibagian terakhir ini terdapat daftar pustaka yang berisi kumpulan 

informasi rujukan / literatur yang dimasukkan kedalam penyusunan karya 

tulis ilmiah. Selain itu juga terdapat lampiran yang berisi kumpulan 

grafik, tabel, gambar, daftar riwayat hidup, lembar bimbingan, dan 

lainnya yang dianggap mengambil tempat terlalu banyak pada bagian 

tulisan utama, sehingga harus mempunyai tempat tersendiri seperti pada 

bagian lampiran ini. 

  




