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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan jiwa menurut WHO (World Health Organization) bukan 

saja tidak ada gangguan jiwa, melainkan mengandung berbagai karakteristik 

yang positif serta menggambarkan keselarasan dan keseimbangan antara yang 

dipikirkan dengan tindakan yang dilakukan. Menurut UU Kesehatan No 23 

tahun 1992 Sehat adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial 

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif baik dalam 

hal sosial maupun ekonomis, serta kondisi yang memfasilitasi perkembangan 

fisik, intelektual dan emosional secara optimal dan selaras dengan orang lain 

atau lingkungan sekitar. Sedangkan menurut Keliat (2014) kesehatan jiwa 

suatu kondisi mental sejahtera yang memungkinkan hidup secara produktif 

serta mampu menghadapi strees kehidupan dengan wajar, mampu memenuhi 

kebutuhan hidupnya, dapat berperan dalam lingkungan sekitar, menerima 

dengan baik apa yang ada pada diri sendiri dan merasa nyaman ketika 

bersosialisasi dengan orang lain.  

Undang-Undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jiwa dan 

salah satu kebijakan pemerintah dalam menangani atau merawat pasien 

dengan gangguan jiwa terdapat pada pasal 149 pada bagian Ayat ke Dua (2) 

menjelaskan pemerintah atau masyarakat diwajibkan memberikan pengobatan 

bagi klien yang mengalami ganggan mental atau gangguan jiwa yang terlantar 
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atau ditelantarkan, menjadi gelandangan, karena dapat mengancam 

keselamatan dirinya dan dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk untuk 

pembiayaaan perawatan serta pengobatan penderita gangguan jiwa untuk 

masyarakat miskin. 

Di tinjau dari waktu dulu, penanganan pasien dengan gangguan 

kesehatan jiwa yaitu dipasung, atau diikat, kemudian akan diasingkan sendiri 

ditempat tertentu jauh dari keramaian dan akan dibiarkan dihutan bila 

gangguan jiwa nya sangat berat. Sedangkan dalam UU RI No 18 tahun 2014 

BAB2 Pasal4 ayat (1) menjelaskan upaya dalam menangani kesehatan jiwa 

yaitu harus berkesinambungan antara pihak satu dengan yang lainnnya dan 

dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, atau masyarakat. Jadi 

tidak ada yang bisa semena-mena memperlakukan ODGJ atau ODMK secara 

sembarangan seperti dipasung, dan ditelantarkan. Maka jika ada yang 

melakukan tindakan tersebut akan dikenai hukuman seperti yang dijelaskan 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2014 Pasal 86 

berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, 

penelantaran, kekerasan, atau menyuruh orang lain untuk melakukan hal 

tersebut atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi  terhadap orang 

dengan masaalah kejiwaan (ODMK) atau orang dengan gangguan jiwa 

(ODGJ) akan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

telah ditetapkan”. 

Data dari World Health Organization pada tahun 2012 menjelaskan 

angka penderita yang mengalami masalah gangguan jiwa atau menderita 
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masalah gangguan mental mencapai 450 juta orang. Dari jumlah tersebut 

hanya sebagian atau separuh saja yang mendapatkan pelayanan yang 

dibutuhkan. Masalah gangguan kesehatan jiwa yang ada diseluruh penjuru 

dunia kini sudah menjadi masalah yang sangat serius dan setiap tahunnya 

selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan, salah satu yang 

menjadi faktor penyebabnya yaitu rendahnya ekonomi dan konflik yang 

sering terjadi.  

Berdasarkan data dari Kementrian Kesehatan pada tahun 2013 

menjelaskan bahwa jumlah penderita gangguan jiwa yang ada di Indonesia 

lebih dari 28 juta orang dengan kategori gangguan jiwa ringan dan  gangguan 

jiwa berat. Di Indonesia sendiri masyarakat yang sudah mengalami gangguan 

jiwa ringan sampai dengan berat yaitu sudah mencapai angka 18,5% (Depkes, 

RI 2009).  

Keliat (2005) menjelaskan bahwa skizofrenia merupakan  gangguan 

jiwa berat yang ditandai dengan penurunan fungsi otak atau ketidakmampuan 

berhubungan sosial, gangguan realitas (halusinasi dan waham), afek yang 

tidak wajar atau tumpul, gangguan kognitif (ketidakmampuan berpikir secara 

realistis), serta mengalami penurunan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

Salah satu gejala negatif skizofrenia adalah menarik diri dari hubungan sosial 

(isolasi sosial). Sedangkan menurut data dari WHO menjelaskan bahwa orang 

yang mengalami gangguan skizofrenia akan menimbulkan berbagai dampak 

seperti isolasi sosial (menarik diri), halusinasi, melakukan perilaku kekerasan, 

defisit perawatan diri, harga diri rendah dan waham. Nyumirah (2013) 
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mengatakan bahwa 72% klien skizofrenia akan mengalami isolasi sosial dan 

645 orang diantaranya tidak mampu untuk memelihara diri sendiri dan 

keterampilan sosial klien memburuk. 

Pada klien dengan isolasi sosial: menarik diri akan mengalami 

berbagai tanda dan gejala, yaitu kurang sopan, apatis, ekspresi wajah kurang 

berseri, tidak memperhatikan kebersihan diri, komunikasi verbal menurun 

atau tidak ada, mengisolasi diri, tidak atau bahkan kurang sadar terhadap 

lingkungan sekitar, aktivitas menurun, kurang energi, dan harga diri rendah 

(Setyono, 2008). Pada klien dengan isolasi sosial: menarik diri akan 

mengalami suatu kondisi dimana ketidakmampuan untuk mengadakan 

hubungan dengan orang lain atau lingkungan sekitar secara wajar, bahkan 

sering melakukan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai pemuasan diri. 

Dimana klien akan melakukan usaha untuk melindungi diri, sehingga ia jadi 

pasif dan berkepribadian kaku. Klien dengan isolasi sosial: menarik diri juga 

melakukan pembatasan (isolasi diri), semakin sering klien menarik diri, maka 

semakin banyak kesulitan yang dialami dalam mengembangkan hubungan 

sosil dan emosional dengan orang lain atau lingkungan sekitarnya (Mahmun, 

2004). 

Pasien dengan isolasi sosial yang tidak segera mendapatkan 

penanganan atau terapi yang tepat maka akan menimbulkan masalah-masalah 

yang lebih buruk lagi, dampak fisik yang akan terjadi antara lain : defisit 

perawatan diri, halusinasi yang akhirnya dapat menyebabkan terjadinya 
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perilaku kekerasan dan tindakan bunuh diri. Oleh karena itu pasien dengan 

gangguan isolasi sosial membutuhkan perawatan yang intensif (Keliat, 2005). 

Menurut data kepala dinas kesehatan provinsi Jawa Barat pada (tahun 

2012) tercatat ada 296.943 orang yang mengalami masalah gangguan mental, 

akan tetapi berdasarkan hasil pendataan dari tim dinkes Jawa Barat pada 

(tahun 2013) jumlah orang yang mengalami gangguan jiwa tercatat 465.975 

orang. Salah satu faktornya yaitu cara yang kurang tepat dalam menangani 

pasien dengan gangguan jiwa masih dapat ditemui diberbagai penjuru dunia, 

seperti di pelosok pedesaan yaitu perlakuan yang kurang tepat dari 

lingkungan masyarakat masih berkembang tinggi dengan adanya pengaruh 

stigma masyarakat tentang penderita gangguan jiwa. Menurut Mestdagh, 

tahun 2013 stigma yang berkembang di masyarakat, dapat mempengaruhi 

penderita dengan gangguan jiwa karena mereka akan lebih sulit untuk 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Stigma tersebut tidak hanya akan 

berdampak buruk pada orang dengan gangguan jiwa saja, akan tetapi 

masyarakat atau lingkungan sekitar pun akan merasa ketakutan dan terancam 

keberadaannya jikalau dilingkungan mereka ada orang yang mengalami 

gangguan jiwa, karena mereka akan berpikir orang yang dengan gangguan 

jiwa sewaktu-waktu bisa mengamuk dan dapat mencelakai orang lain. 

Penilaian yang salah dari masyarakat mengenai masalah klien dengan 

gangguan jiwa akan menyebabkan persepsi yang salah pula terhadap 

lingkungan sekitarnya menurut Wiharjo, (2014). 
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  Peran Keluarga sangat penting dan  menjadi unit yang paling utama 

bagi merawat pasien isolasi sosial: menarik diri karena keluarga merupakan 

orang yang paling dekat dengan pasien sehingga dukungan keluarga akan 

sangat mempengaruhi proses penyembuhan pasien (Yosep,2010). Sedangkan 

peran perawat dalam membantu pasien isolasi sosial: menarik diri akibat 

skizofrenia paranoid  meliputi peran promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif (Yosep, 2011). 

Masalah yang dihadapi oleh pasien dengan gangguan isolasi sosial  

menarik diri adalah kegagalan dalam melakukan interaksi atau sosialisasi 

dengan lingkungan sekitar, individu lebih menyukai menyendiri, menghindar 

dari orang lain, dan tidak mau berbagi perasaan dengan orang lain. salah satu 

penyebabnya yaitu kegagalan atau pengalaman yang tidak menyenangkan 

dimasa lalu. Sedangkan Manusia adalah makhluk sosial yang  tidak lepas dari 

hal melakukan interaksi dengan orang lain atau lingkungan sekitar untuk   

dapat mempengaruhi timbal balik individu satu dengan yang lainnya dalam 

tujuan untuk mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhannya.  

RSJ Provinsi Jawa Barat merupakan rumah sakit jiwa yang berada di 

Cisarua kota Bandung, membangun rumah sakit jiwa unggulan di Indonesia 

yang nyaman, berkualitas, dan inovatif. Serta memberikan pelayanan pada 

klien gangguan jiwa dengan nilai kejujuran, kebersamaan, profesionalisme, 

dalam artian (empati, keterbukaan, cepat tanggap, dan tanggung jawab), 

disiplin, serta inovasi. RSJ Provinsi Jawa Barat memiliki Motto ”Kami Peduli 

Kesehatan Jiwa Anda”. 
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Selama melakukan asuhan keperawatan 7 hari di ruang Nuri Rumah 

Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Penulis telah melakukan penelitian bahwa 

rata-rata pasien yang dirawat di ruang nuri merupakan pasien yang sudah 

beberapa kali di rawat di RSJ Provinsi Jawa Barat. Ruang Nuri adalah salah 

satu ruangan tenang khusus bagi pasien perempuan, dimana pasien diruang 

Nuri ditempatkan disana dalam waktu satu minggu, kemudian jika pasien 

sudah menunjukan sikap tenang maka akan dipindahkan ke ruangan lain. 

Sedangkan pasien baru dari IGD atau gangguan jiwanya masih berat akan 

langsung ditempatkan diruang isolasi, jika pasien sudah menunjukan 

peningkatan dan terlihat lebih tenang maka akan dikeluarkan dari ruangan 

isolasi dan ditempatkan bersama dengan pasien lain diruangan Intermedite. 

Menurut data Rekam Medik di Ruangan Nuri RSJ Provinsi Jawa Barat 

selama melakukan asuhan keperawatan 7 hari masalah keperawatan yang 

banyak ditemukan yaitu pasien dengan gangguan persepsi sensori: Halusinasi, 

namun ketika penulis melakukan pengkajian dari 8 pasien yang  ada di 

ruangan saat itu yaitu 2 orang diantaranya  memiliki riwayat pernah 

melakukan tindakan perilaku kekerasan, 1 orang dengan HDR, 3 orang 

dengan masalah Halusinasi, serta 2 orang dengan masalah isolasi sosial. 

Dengan demikian penulis merasa tertarik untuk menambah rasa keingin 

tahuan yang tinggi untuk dapat mengelola kasus dengan masalah keperawatan 

isolasi sosial untuk diangkat dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan 

Judul “Asuhan Keperawatan Pada Ny. E dengan Gangguan Isolasi Sosial: 
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Menarik Diri Akibat Skizofrenia di Ruang Nuri Rumah Sakit Jiwa Provinsi 

Jawa Barat”. 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan secara umum 

Penulis mampu mendapatkan ilmu baru dan pengalman secara 

nyata dalam hal memberikan asuhan keperawatan pada klien dengan 

masalah isolasi sosial: menarik diri akibat skizofrenia di ruang perawatan 

Nuri RSJ Provinsi Jawa Barat, yang komprehensip meliputi beberapa 

aspek baik aspek Bio-Psiko-Sosial maupun aspek Spiritual berdasarkan 

ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah di dapatkan secara 

pendidikan. 

2. Tujuan secara khusus 

Adapun tujuan khusus dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah 

(KTI) ini sebagai berikut : 

a. Mampu melakukan pengkajian pada klien dengan permasalahan 

isolasi sosial: menarik diri akibat skizofrenia. 

b. Mampu menentukan masalah keperawatan yang muncul pada klien 

dengan permasalahan isolasi sosial: menarik diri akibat skizofrenia. 

c. Mampu membuat rencana asuhan keperawatan yang akan dilakukan 

pada klien dengan permasalahan isolasi sosial: menarik diri akibat 

skizofrenia. 
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d. Mampu memberikan tindakan keperawatan sesuai perencanaan pada 

klien dengan permasalahan isolasi sosial: menarik diri akibat 

skizofrenia. 

e. Mampu menjelaskan evaluasi dari hasil tindakan keperawatan  yang 

telah dilakukan pada klien dengan isolasi sosial: menarik diri akibat 

skizofrenia. 

f. Mencatat dan mendokumentasikan asuhan keperawatan pada klien 

dengan permasalahan isolasi sosial: menarik diri akibat skizofrenia. 

g. Penulis dapat dan mampu membandingkan dengan baik antara teori 

dengan hasil yang di dapat dilapangan  pada klien dengan masalah 

isolasi sosial: menarik diri akibat skizofrenia. 

C. Metode Telahaan 

Telaah pada Karya Tulis Ilmiah ini bersistem dan dengan pemeriksaan 

kritis terhadap materi yang di angkat, agar lebih efektif dan efisien dalam 

mendalami permasalahan, penulis menggunakan metode studi kasus dengan 

pendekatan proses keperawatan, teknik pengumpulan data yang digunakan 

penulis adalah sebagai berikut : 

1. Metode deskriptif 

Menjelaskan proses asuhan keperawatan dari hulu hingga hilir yang telah 

di laksanakan untuk menangani pasien dengan gangguan isolasi sosial. 

2. Teknik pengumpulan data  

a. Wawancara 
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Teknik wawancara ini dilakukan untuk menghimpun data dengan 

bertanya langsung kepada klien ataupun keluarga klien mengenai 

tanda dan gejala yang terjadi, riwayat penyakit, perjalanan penyakit, 

serta peran keluarga saat klien mengalami isolasi sosial. 

b. Observasi 

Yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari proses pengamatan 

secara langsung tentang kondisi klen, untuk memperoleh data akurat 

dan objektif, tentang masalah kesehatan klien, seperti hal apa yang 

menyebabkan klien mengalami gangguan jiwa dan hal yang biasa 

dilakukan keluarga untuk menyikapi sikap klien jika gangguan jwanya 

kambuh. 

c. Studi dokumentasi 

Studi dokumentasi yaitu kajian dokumen rekam medis klien yang 

sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan dan perawatan di instansi 

terkait yang berhubungan dengan permasalahan kesehatan klien yaitu 

isolasi sosial. 

d. Pemeriksaan fisik 

Dalam hal ini penulis juga memeriksa keadaan fisik klien yaitu 

mengukur tanda-tanda vital dengan cara memeriksa tekanan darah, 

nadi, dan respirasi klien serta mempertanyakan apa saja keluhan yang 

dirasakan klien dengan cara IAPP (infeksi, auskultasi, perkusi dan 

palpasi). 
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3. Sumber data dan jenis data: 

a. Sumber data primer dan sekunder 

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari klien dengan cara 

menanyakan langsung kepada klien atau keluarganya, atau bertanya 

langsung kepada perawat ruangan, maupun didapatkan dari data 

rekam medik klien. 

b. Jenis data: objektif dan subjektif 

Data objektif yaitu suatu informasi yang diperoleh oleh penulis 

dengan cara observasi dan dinilai serta terlihat langsung oleh penulis. 

Sedangkan data subjektif yaitu sebuah informasi yang didapatkan 

penulis langsung dari klien. 

D. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan studi kasus ini secara garis besar disusun dengan 

sistematika penulisan yang disusun kedalam empat Bab sebagai berikut : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

tujuan penulisan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, 

metode penulisan, dan sistematika penulisan karya tulis ilmiah. 

BAB II   : TINJAUAN TEORITIS 

Meliputi konsep dasar isolasi sosial meliputi dari pengertian, 

etiologi, manifestasi klinis, penatalaksanaan, dan rentan respon 

isolasi sosial, serta konsep dasar asuhan keperawatan pada klien 
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dengan gangguan jiwa isolasi sosial: menarik diri akibat 

skizofrenia, yang terdiri dari pengkajian, yaitu meliputi 

mengumpulan data, analisa data, diagnosa keperawatan, kemudian 

rencana tindakan keperawatan , implementasi dan evaluasi. 

BAB III  : TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN 

Tinjauan kasus ini menjelaskan tentang pelaksanaan asuhan 

keperawatan pada klien isolasi sosial dilapangan yang dimulai dari 

pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi 

serta evaluasi. 

BAB IV  : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari keseluruhan 

yaitu uraian singkat hasil dari Bab I, II, III. Sedangkan 

rekomendasi berupa harapan dari penulis untuk pihak yang terlibat 

dalam meningkatkan mutu pelayanan kualitas asuhan keperawatan 

dan berdasarkan pemeriksaan kesimpulan untuk upaya perbaikan 

selanjutnya.  

 


