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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut World Health Organization (WHO) kesehatan jiwa adalah dimana 

kondisi sejahtera secara fisik, sosial dan mental yang lengkap dan tidak hanya 

terbebas dari suatu penyakit atau kecacatan. dapat dikatakan bahwa seseorang 

individu dapat dikatakan sehat jiwa apabila berada dalam kondisi fisik, mental 

dan sosial yang terbebas dari gangguan (penyakit) atau tidak dalam keadaan 

kondisi dalam tertekan sehingga dapat mengendalikan stres yang muncul. 

hingga memungkinkan individu untuk hidup secara produktif, dan mampu 

melakukan hubungan secara sosial yang dapat memuaskan(Nurhalimah, 2016). 

Skizofrenia adalah penyakit sindrom heterogen kronis yang ditandai dengan 

adanya pola pikiran yang tidak teratur, delusi, halusinasi. berubahnya perilaku 

yang tidak tepat dan adanya gangguan fungsi psikososial (Yuliana, 2017). 

Gangguan pemikiran tidak saling menyatu secara logis, persepsi dan perhatian 

yang keliru, afek yang datar atau tidak sesuai, dan berbagai gangguan aktivitas 

motoric bizzare. ODS (orang dengan skizofrenia) menarik diri dari orang lain 

dan kenyataan, sering masuk dalam kehidupan fantasi yang penuh delusi dan 

halusinasi. 

Skizofrenia memiliki dampak yang sangat besar. Hal ini terjadi karna 

banyakan individu yang mengembangkan Skizofrenia yang tidak dapat sembuh 

sepenuhnya dan harus menjalankan proses perawatan dalam jangka waktu 

panjang (Oltmanns & Emery, 2013) salah satu dampak dari Skizofrenia yaitu 

penurunan fungsi kognitif seperti gangguan fungsional, ingatan bahasa hingga 

proses fikir yang dikatakan lambat. skizofrenia dibagi atas tiga-tipe diantaranya 

Skizofrenia disorganisasi sering kali menggambarkan dengan ciri-ciri perilaku  

kacau, pembicaraan yang kacau, berbicara yang tidak koheren dan waham yang 

tidak terorganisasi digambarkan dengan tema seksual religius. tipe hebefrenik 

seringkali muncul kedalam bentuk lambat dan aktivitas yang berkembang 
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menjadi stupor terdapat pase agitasi. Sedangkan tipe paranoid terlihat  sering 

munculnya halusinasi auditoris dan waham yang akan menimbulkan kondisi  

gelisah atau keadaan takutan (APA, 2013)  

Masalah kesehatan jiwa di Tahun 2017, menurut hasil survey World Heatlh 

Organisation (WHO)  diperkirakan sebanyak 450 juta orang di seluruh Dunia 

mengalami adanya gangguan mental, terdapat sekitar 15% orang dewasa yang 

mengalami gangguan kejiwaan pada saat ini 25% penduduk di perkirakan akan 

mengalami gangguan jiwa pada usia tertentu selama kehidupan. Gangguan 

jiwa mencapai 18% dari penyakit secara menyeluruh dan mungkin akan 

berkembang menjadi 30% di tahun 2030. Gangguan jiwa selalu berhubungan 

dengan tindakan bunuh diri, lebih dari 90% dari satu juta kasus bunuh diri 

setiap tahunnya akibat gangguan kejiwaan, hal ini termasuk pada dampak dari 

gangguan jiwa yang mana dapat melukai dirinya sendiri, orang lain begitupun 

terhadap lingkungan. 

Prevelensi jumlah gangguan jiwa di indonesia Pada zaman digital dan era 

globalisasi seperti sekarang ini orang dengan gangguan kesehatan jiwa 

jumlahnya cenderung mengalami peningkatan didapat dari data Riskesdas pada  

tahun 2018.  Mengungkapkan bahwa data sebanyak 9,8 juta orang di katakan 

mengidap depresi, dan 60  juta lainnya terkena Bipolar, Skizofrenia sebanyak 

21 juta orang, dan sebanyak 47,5 juta orang terkena dimensi. di Indonesia,  

kondisi pasien dengan skizofrenia mencapai 1,7 permil yang berarti terdapat 

dua penduduk yang menderita skizofrenia dari 1000 penduduk Indonesia (Riset 

Kesehatan Dasar ,2018) 

Hasil dari data yang di peroleh Tim Penanggulangan Kesehatan Jiwa 

Masyarakat (TPKJM) Provinsi Jawa Barat, menyatakan bahwa penderita 

gangguan jiwa di wilayah Jawa Barat masih tergolong cukup tinggi. Yaitu 

sekitar 20% dari jumlah penduduk Indonesia. Sebanyak 18,2% penderita 

gangguan jiwa berat dan pernah mengalami dipasung, banyak dilakukan oleh 

warga di daerah pedesaan pada Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Anggota 

Rumah Tangga (ART). Sedangkang di daerah kota didapatkan hasil sebanyak 

10,7% berdasarkan data (Riskesdas, 2018). 
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Hasil data dari Komunitas Sehat Jiwa Cianjur menyatakan bahwa jumlah 

orang dengan gangguan jiwa pada tahun 2018 terdapat 120 warga mengidap 

Skizofrenia dengan perilaku kekerasan, pengidap skizofrenia tertinggi berada 

di Desa Cikanyere 40 orang, dan di posisi kedua di Desa Palasari 32 orang, di 

posisi ketiga di Desa Cibadak 28 orang, kemudian di Desa Ciwalen Legok 

memiliki jumlah 15 orang, dan yang terendah di Desa Loji sebanyak 5 orang. 

Menurut (Sukamto, 2018) Gangguan jiwa adalah keadaan sulit yang harus 

dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, kesulitan 

karena persepsinya tentang kehidupan dan sikap terhadap dirinya sendiri. 

Gangguan jiwa adalah gangguan dalam cara berpikir (cognitive), kemauan 

(volition), emosi (affective), tindakan (psychomotor). Respon yang terjadi pada 

gangguan jiwa seperti perilaku kekerasan, halusinasi, defisit perawatan diri, 

harga diri rendah, waham, resiko bunuh diri dan isolasi sosial. Perilaku 

kekerasan merupakan suatu respon maladaptif dari kemarahan, hasil dari 

kemarahan yang ekstrim atau panik. Perilaku kekerasan yang dapat timbul pada 

pasien diawali dengan adanya perasaan tidak berharga takut, merasa ditolak 

oleh lingkungan dan orang-orang disekitar mereka sehingga individu akan 

menyingkir dari hubungan interpersonal dengan orang lain (Volavka, 2013). 

Perilaku kekerasan pada pasien dipengaruhi oleh adanya ancaman yang berasal 

dari internal ataupun eksternal, contoh stresor eksternal adalah ancaman fisik, 

kehilangan hubungan dengan orang yang berarti, atau kondisi krisis orang lain, 

stresor internal dapat berupa merasa gagal dalam pekerjaan, merasa kehilangan 

cinta dan ketakutan terhadap sakit fisik dan konsep diri seseorang (Stuart, 

2013). Kedua stresor tersebut menjadi faktor pendorong dan pencetus 

terjadinya perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan merupakan salah satu respon 

terhadap stresor yang dihadapi oleh seseorang, respon ini dapat menimbulkan 

kerugian baik kepada diri sendiri, orang lain, sosial, maupun lingkungan. 

Seseorang yang mengalami perilaku kekerasan sering menunjukan perubahan 

perilaku seperti mengancam, gaduh, tidak bisa diam, mondar-mandir, gelisah, 

intonasi suara keras, ekspresi tegang, bicara dengan semangat dan agresif. 

(Pardede & Halawa, 2020) 
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Pasien skizofrenia yang mengalami perilaku kekerasan dapat ditangani 

dengan cara terapi Medis dan non Medis. Terapi medis yang dapat diberikan 

seperti obat antipsikotik adalah Chlorpoazine (CPZ), Risperidon (RSP), 

Haloperidol (HLP), Clozafin dan Trifluoerazine (TFP), adapun terapi non 

Medis yang merupakan pengobatan skizofrenia yang lebih aman digunakan 

karna tidak menimbulkan efek samping seperti obat-obatan, karna terapi non 

medis menggunakan fisiologis dan untuk terapi non medis terhadap pasien 

skizofrenia yang mengalami perilaku kekerasan dianantaranya Terapi 

Generalis untuk mengenal perilaku kekerasan serta mengendalikan amarah 

kekerasan secara fisik, Terapi Nafas dalam dan Pukul bantal, Terapi Murotal 

Al-Qur’an, Terapi Okupasi, Terapi Keperawatan Terhadap Koping Keluarga, 

Terapi Aktivitas kelompok, Terapi Musik, Terapi Mendengarkan Asmaul 

Husna, Terapi Komunikasi Terapeutik, Berkomunikasi verbal dengan baik-

baik, Spiritual mengajarkan beribada (Wulansari & Sholihah, 2021). 

Komunikasi Terapeutik adalah alat utama bagi proses penyembuhan pasien 

perilaku kekerasa baik sedang maupun akut. Komunikasi yang dibangun 

dengan pasien sangat menentukan cepat lambatnya proses kesembuhan. 

Komunikasi terapeutik yang dilakukan kepada pasien tidak bisa dilakukan 

begitu saja. Karena setiap komunikasinya akan berdampak pada pasien baik itu 

dampak positif  maupun negatif. Untuk itu sangat penting seorang perawat 

harus membangun hubungan yang dekat dengan pasien. Hubungan yang 

terbentuk antara perawat dengan pasien merupakan hubungan saling 

membutuhkan. Dimana perawat bertugas memberikan bantuan dan pasien 

sebagai penerima bantuan. Khususnya pada penanganan terhadap pasien 

skizofrenia yang mengalami perilaku kekerasan, peran perawat bukan hanya 

memberikan asuhan keperawatan saja namun perawat juga bertugas menjadi 

pendamping bagi pasien selama pasien mendapat perawatan di Rumah Sakit 

ataun di Rumah. Untuk melakukan asuhan keperawatan, perawat mengacu 

pada teknik Komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik  dalam 

keperawatan terdiri dari 4 (empat) fase yaitu: fase pra-interaksi, fase orientasi, 

fase kerja dan fase terminasi, Uniknya bahwa komunikasi pada penanganan 
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terhadap pasien perilaku kekerasan merupakan alat utama untuk melakukan 

terapi penyembuhan justru porsinya lebih besar daripada obat-obatan medis. 

Sehingga hal yang memungkinkan dapat diambil dalam komunikasi yang 

tercipta antara perawat dengan pasiennya,  kemudian mengadaptasinya sesuai 

dengan kemampuan dirinya dan dengan begitu akan mampu membantu proses 

penyembuhan bagi pasien di sekitarnya (Afnuhaji,  2015). 

Tujuan komunikasi terapeutik menurut (Damaiyanti, 2012). Komunikasi 

membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan 

pikiran serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila 

pasien percaya pada hal yang diperlukan. Mengurangi keraguan membantu 

dalam hal pengambilan tindakan yang efektif dan mempertahankan kekuatan 

egonya dan mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik, dan diri sendiri. 

Manfaat komunikasi terapeutik (Anas, 2014) untuk mendorong dan 

menganjurkan kerjasama antara perawat dan pasien. Mengidentifikasi, 

mengungkapkan perasaan, mengkaji masalah, dan mengevaluasi tindakan yang 

dilakukan oleh perawat. Komunikasi terapeutik merupakan hubungan 

interpersonal antara perawat dengan pasien, dalam hubungan ini perawat dan 

klien memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka memperbaiki 

pengalaman emosional pasien. dengan demikian hubungan terapeutik 

merupakan suatu hubungan yang bersifat kerja sama yang bersifat terapeutik 

yang ditandai adanya pertukaran perilaku, perasaan, pikiran dan pengalaman 

dalam membina hubungan intim yang terapeutik. jadi dapat disimpulkan 

bahwa komunikasi terapeutik dapat meningkatkan hubungan perawat dengan 

klien dan bisa membantu pasien untuk mengontrol emosi sehingga dapat 

menurunkan resiko perilaku kekerasan. 

Hasil telaah jurnal yang dilakukan penulis terkait Skizofrenia dengan 

masalah  kekerasan oleh Dewa, Komang & Komang  (2020) dalam jurnal 

keperawatan dengan Judul Pengaruh Komunikasi Terapuetik Dan Resiko 

Perilaku Kekerasan Pada Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Provinsi 

Bali  menunjukan hasil analisis deskriptif variabel komunikasi terapeutik. 

Dalam penelitian ini sebagian menerima komunikasi terapeutik dengan 
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kategori cukup oleh perawat yang bertugas yaitu sebanyak 35 klien atau 

sebesar 51.5% dan untuk kategori kurang sebanyak 19 orang dengan presentase 

27.9%. dan untuk kategori baik dalam komunikasi terapeutik berjumlah 14 

orang dengan presentase 20.6%. hasil ini begitu signifikan. 

Hasil dari penelitian Djoko & Arif (2018) dalam Jurnal Berita Ilmu 

Keperawatan Dengan Judul Pengaruh Komunikasi Terapeutik Terhadap 

Penurunan Tingkat Perilaku Kekerasan Pada Pasien Skizofrenia Di Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Surakarta, tergambar komunikasi terapeutik yang benar 

dapat dipakai untuk menurunkan tingkat perilaku kekerasan tingkat berat 

menjadi perilaku kekerasan sedang dan dapat menurunkan tingkat perilaku 

kekerasan pada perilaku kekerasan sedang menjadi ringan dan menurunkan 

nilai perilaku kekerasan sedang walaupun kebanyakan masih dalam range 

perilaku kekerasan sedang. angka independen test sebesar 0.032 ini 

membuktikan pengaruh yang diberikan oleh penerapan komunikasi terapeutik 

terhadap perilaku kekerasan ini signifikan karena bernilai kurang dari 0,05% 

dan uji ini diusahakan membebaskan dari faktor lain yang dapat mempengaruhi 

hasil jalanya pengaplikasian. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

hasil dari penelitian ini adalah pemberian pengobatan, pengikatan, isolasi 

ruangan, pelaksanaan terapi ECT. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis di Kampung Munjul 

didapatkan hasil masih terdapat banyak orang yang mengalami gangguan jiwa 

yang di biarkan berkeliaran, mengamuk di lingkungan masyarakat maupun 

yang tinggal bersama keluarganya dan yang sedang di rawat jalan. Kasus 

gangguan jiwa yang sering terlihat yaitu pasien sering berbicara sendiri, marah-

marah, tertawa sendiri, kemudian penampilan yang kotor dan tidak rapih. Salah 

satu penyebabnya yaitu akibat kehilangan orang terdekat, adanya keinginan 

yang belum terpenuhi karena masalah perekonomian, pernah mengalami 

perilaku kekerasan di masa lalu. Kemudian masyarakat banyak menganggap 

bahwa orang yang mengidap gangguan jiwa hanyalah orang gila. Masyarakat 

di daerah Munjul ini kebanyakan membiarkan, memarahi bahkan mengabaikan 

dan menjauhi orang yang mengalami gangguan jiwa karena menganggap 
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gangguan jiwa tidak dapat berkomunikasi dengan benar dan tidak bisa 

disembuhkan atau dikontrol dengan baik. Melihat masih adanya kasus 

gangguan jiwa khususnya masalah perilaku kekerasan yang belum terkontrol 

di daerah Munjul dan masih banyak masyarakat ataupun keluarga yang belum 

mengetahui teknik untuk mengontrol perilaku kekerasan pada penyandang 

gangguan jiwa penulis tertarik untuk mengaplikasikan penerapan komunikasi 

terapeutik di daerah Munjul.  

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul “ Aplikasi Tindakan Komunikasi Terapeutik Terhadap Penurunan 

Tingkat Perilaku Kekerasan Pada Pasien Skizofrenia di Kampung Munjul Desa 

Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur”. 

 

1.2 Tujuan Karya Tulis Ilmiah  

1.2.1 Tujuan Umum 

Memahami dan mengaplikasikan asuhan keperawatan dengan 

menggunakan komunikasi terapeutik terhadap tingkat penurunan 

perilaku kekerasan pada pasien skizofrenia di Kampung Munjul. 

2.2.1 Tujuan Khusus  

1.2.1.1 Melakukan pengkajian keperawatan pada pasien skizofrenia 

yang mengalami tingkat penurunan terhadap perilaku kekerasan 

di Kampung Munjul. 

1.2.1.2 Menetapkan diagnosis keperawatan pada pasien skizofrenia 

yang mengalami tingkat penurunan terhadap perilaku kekerasan 

di Kampung Munjul. 

1.2.1.3 Menyusun perencanaan keperawatan pada pasien skizofrenia 

yang mengalami tingkat penurunan terhadap perilaku kekerasan 

di Kampung Munjul. 

1.2.1.4 Melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien gangguan 

skizofrenia yang mengalami tingkat penurunan terhadap 

perilaku kekerasan di Kampung Munjul.  
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1.2.1.5 Melakukan evaluasi keperawatan pada pasien skizofrenia yang 

mengalami tindakan penurunan terhadap perilaku kekerasan di 

Kampung Munjul. 

1.2.1.6 Menganalisis aplikasi tindakan keperawatan pada pasien 

skizofrenia yang mengalami tindakan penurunan terhadap 

perilaku kekerasan di Kampung Munjul. 

 

1.3 Pengumpulan Data  

Cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data untuk 

menyusun karya tulis ilmiah yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Metode 

pengumpulan data yang digunakan oleh penulis antara lain : 

1.3.1 Wawancara : Penulis melakukan anamnesis atau mewawancarai secara 

langsung keluarga dan pasien untuk mendapatkan data subjektif 

1.3.2 Observasi : penulis  melakukan  pengamatan  dan meninjau langsung 

keadaan pasien  

1.3.3 Studi literatur/ dokumentasi : penulis melakukan pengumpulan data 

melalui studi dokumen dengan mencari referensi teori-teori yang 

relevan dalam bentuk jurnal, artikel, laporan serta media masa ataupun 

sumber terpercaya lainya dengan kasus yang ditemukan untuk 

memperkuat hasil pengaplikasian 

 

1.4 Manfaat Karya Tulis Ilmiah  

1.4.1 Manfaat teoritis  

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

pengembangan ilmu keperawatan serta informasi di bidang 

keperawatan jiwa tentang asuhan keperawatan pada pasien skizofrenia 

dengan perilaku kekerasan dengan penerapan komunikasi terapeutik 

1.4.2 Manfaat Praktisi  

1.4.1.1 Bagi Perawat 

Sebagai tambahan informasi bagi perawat dalam pemberian 

asuhan keperawatan dalam upaya mengontrol pasien 
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skizofrenia dengan perilaku kekerasan dengan menerapkan 

komunikasi terapeutik pada pasien skizofrenia yang 

mengalami tingkan penurunan perilaku kekerasan. 

1.4.1.2 Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai tambahan informasi untuk pertimbangan  institusi 

Pendidikan dalam menambah pustaka dan wawasan 

mahasiswa tentang penerapan komunikasi terapeutik pada 

pasien skizofrenia yang mengalami tingkat penurunan 

perilaku kekerasan. 

1.4.1.3 Bagi Klien dan Keluarga 

Dapat membantu klien dan keluarga dalam mengontrol 

perilaku kekerasan serta memberikan wawasan dan 

pengetahuan mengenai skizofrenia pada perilaku kekerasan 

dan cara mengontrol pasien perilaku kekerasan secara tepat 

dan aman  

1.4.1.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat membantu penulis selanjutnya serta menambah 

referensi mengenai pengaplikasian terapi komunikasi 

terapeutik pada pasien skizofrenia yang mengalami perilaku 

kekerasan 

 

 


