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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

       Kesehatan jiwa merupakan bagian integral dari kesehatan, sehat jiwa tidak 

hanya terbatas dari gangguan jiwa, tetapi merupakan suatu hal yang dibutuhkan 

oleh semua orang. Kesehatan jiwa adalah hal yang positif terhadap diri sendiri, 

tumbuh, berkembang, memiliki aktualisasi diri, keutuhan, kebebasan diri, 

memiliki persepsi sesuai kenyataan dan kecakapan dalam beradaptasi dengan 

lingkungan  (Yosep, 2009). 

       Keperawatan jiwa adalah pelayanan kesehatan profesional yang di dasarkan 

pada ilmu perilaku, ilmu keperawatan jiwa pada manusia sepanjang siklus 

kehidupan dengan proses psiko-sosial dan maladaftif yang disebabkan oleh 

gangguan bio-psiko-sosial, dengan menggunakan diri dan terapi keperawatan jiwa 

melalui pendekatan proses keperawatan untuk meningkatkan, mencegah, 

mempertahankan dan memulihkan masalah kesehatan jiwa individu, keluarga, 

dan masyarakat (Purwanto, 2015). 

       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. 

Konferensi Nasional Psikiatri Komunitas ke-3 mengungkap fakta penting. 

Ternyata, jumlah penderita gangguan jiwa di Jawa Barat naik sekitar 63%. 
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"Angkanya memang besar, namun itulah yang terjadi. Kami pernah melakukan 

penelitian bersama pusat pada 2007. Saat itu, penderita gangguan jiwa secara 

nasional sekitar 11%, namun di Jabar mencapai 21%, Selain itu, temuan yang 

besar ini mengindikasikan upaya pemerintah dalam menjangkau penderita 

gangguan jiwa berhasil. Untuk menangani penyakit tersebut, Jabar memiliki dua 

rumah sakit jiwa yakni RSJ Prov Jabar di Cisarua Cimahi dan RSJ Marzuki 

Mahdi di Bogor. Selain itu, 27 RSUD kota/kabupaten di Jabar sudah bisa 

menangani pasien yang mengalami gangguan emosional hingga jiwa. 

       Skizofrenia adalah gangguan yang terjadi pada fungsi otak. Menurut Nanci 

Andreasen (2008) dalam Broken Brain, The Biological Revolution in Psychiatry, 

bahwa bukti-bukti terkini tentang serangan skizofrenia merupakan suatu hal yang 

melibatkan banyak sekali faktor. Faktor-faktor itu meliputi perubahan struktur 

fisik otak, perubahan struktur kimia otak, dan faktor genetik.  

       Herman (2008), mendefinisikan skizofrenia sebagai penyakit neurologis yang 

memengaruhi persepsi klien, cara pikir, bahasa, emosi, dan perilaku sosialnya 

(Neurological disease that affects a person’s perception, thinking, language, 

emotion, and social behaviour). 

       Data Riskerdas 2013 Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) 

menunjukan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukan dengan  

gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai 14 juta 

orang 6% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa 

berat, seperti skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang sebanyak 1,7 per 1.000 
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penduduk, Dari jumlah tersebut sekitar 57.000 orang pernah atau sedang di 

pasung. Hasil penelitian menunjukan, sekitar 80% pasien yang di rawat di RSJ 

dengan gangguan skizofrenia yaitu 25% pasien skizofrenia dapat sembuh, 25% 

dapat mandiri, 25% membutuhkan bantuan, dan 25% kondisi berat (Kemenkes 

RI, 2016). 

       Menurut Videbeck dalam Yosep Iyus (2009) tanda pasien mengalami 

halusinasi pendengaran yaitu pasien tampak berbicara ataupun tertawa sendiri, 

pasien marah marah sendiri, menutup telinga karena pasien menganggap ada yang 

berbicara dengannya. Halusinasi terjadi karena reaksi berlebihan atau kurang, dan 

prilaku aneh (Damayanti, 2012). Bahaya secara umum dapat terjadi pada pasien 

dengan halusinasi adalah gangguan psikotik berat dimana pasien tidak sadar lagi 

akan dirinya, terjadi disorientasi waktu, dan ruang (Yosep, 2009). 

       Halusinasi merupakan suatu gejala gangguan jiwa dimana seseorang 

merasakan suatu stimulus yang sebenarnya tidak ada. Seseorang mengalami 

perubahan sensori persepsi; merasakan sensasi palsu berupa pendengaran, 

penglihatan, pengecapan, perabaan, dan penciuman (Sutejo, 2017). 

       Peran perawat dalam menghadapi pasien dengan halusinasi promotif, 

preventif, kuratif, rehabilitatife yaitu: yang pertama perawat kesehatan jiwa 

menggunakan intervensi konseling untuk membantu pasien meningkatkan atau 

memulihkan kembali kemampuan koping sebelumnya, mengembangkan 

kesehatan jiwa, dan mencegah penyakit jiwa dan kecacatan. Peran perawat yang 

kedua perawat kesehatan jiwa memberikan, membentuk, dan mempertahankan 
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lingkungan yang terapeutik bekerja sama dengan pasien dan pemberi pelayanan 

kesehatan yang lain. Peran perawat ketiga yaitu perawat kesehatan jiwa 

menyusun intervensi sekitar aktivitas keseharian pasien untuk mengembangkan 

kemampuan perawatan diri dan kesehatan fisik dan mental. Peran perawat yang 

terakhir perawat kesehatan jiwa menggunakan psikoterapi, kelompok, dan 

keluarga, dan penanganan terapeutik lainnya untuk membantu pasien mencegah 

penyakit jiwa dan disabilitas dan dalam meningkatkan status kesehatan mental 

dan kemampuan berfungsi.  

       Berdasarkan laporan tahunan dari Dinas Kesehatan Sukabumi yang 

mengalami skizofrenia adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Jumlah diagnosa keperawatan jiwa di RSUD R.Syamsudin, SH. di Ruang 

Kemuning pada periode Januari-Maret 2017 

 
Bulan Jumlah Pasien Diagnosa Keperawatan Jumlah (%) Total (%) 

Januari 30 

Halusinasi 87,8% 

100% Resiko Perilaku Kekerasan 9,03% 

Isolasi Sosial 3,03% 

Februari 31 
Halusinasi 80,6% 

100% 
Resiko Perilaku Kekerasan 19,3% 

Maret 38 

Halusinasi 81,5% 

100% 
Resiko Perilaku Kekerasan 13,1% 

Isolasi Sosial 2,63% 

Defisit Perawatan Diri 2,63% 

Sumber Rekam medik RSUD R.Syamsudin, SH di Ruang Kemuning Kota Sukabumi 
 

       Berdasarkan tabel 1.1, klien dengan halusinasi pada bulan Januari terdapat 

87,8% dari 100% klien gangguan jiwa, Februari 80,6% dari 100% klien 

gangguan jiwa dan pada bulan Maret yaitu 81,5 dari 100% klien gangguan jiwa 

yang ada. 
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       Adapun berdasarkan laporan tahunan dari RSUD R Syamsudin, SH Kota 

Sukabumi yang mengalami Skizofrenia Hebefrenik digambarkan pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 1.2 

Data Penyakit Rawat Inap di Ruang Kemuning RSUD R Syamsudin,SH 

Kota Sukabumi Bulan Bulan November 2016 - Februari 2017 

No 
Nama 

Penyakit 
  Bulan  Jumlah 

Persentase 

% 

  November Desember Januari Februari   

1 
Skizofrenia 

Hebefrenik 
34 34 32 24 124 84.3% 

2 
Skizofrenia 

Paranoid 
5 0 5 0 10 6.8% 

3 
Skizofrenia 

Residual 
0 1 0 0 1 0.68% 

4 Defresi 0 0 1 1 2 1.36% 

5 
Axietas 

Psikotis 
0 0 0 1 1 0.68% 

6 Intokasi 0 0 1 0 1 0.68% 

7 
Psikosis 

Akut 
0 0 0 8 8 5.4% 

 Total 39 35 39 34 174 100% 

(Sumber Rekam Medik di RSUD.R.Syamsudin SH Ruang Kemuning Tahun 2017) 

       Berdasarkan tabel diatas maka dapat di simpulkan bahwa Skizofenia 

Hebefrenik memiliki prevalasi yang sangat besar yaitu 84.3% (Rekam Medik 

RSUD R Syamsudin, SH 2017).  

       Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan studi 

kasus pada klien skizofrenia dengan judul “Asuhan Keperawatan Pada Tn.U 

Dengan Halusinasi Pendengaran Akibat Skizofrenia Hebefrenik Di Ruang 

Kemuning RSUD R Syamsudin, SH. 
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B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umun  

       Untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan secara langsung pada klien dengan Gangguan Halusinasi 

Pendengaran Akibat Skizofrenia Hebefrenik yang komprehensif meliputi 

aspek bio-psiko-sosial; dan spiritual dengan pendekatan proses keperawatan. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian keperawatan Gangguan 

Halusinasi Pendengaran Akibat Skizofrenia Hebefrenik 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan Gangguan Halusinasi 

Pendengaran Akibat Skizofrenia Hebefrenik 

c. Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keparawatan keperawatan 

Gangguan Halusinasi Pendengaran Akibat Skizofrenia Hebefrenik 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan keperawatan Gangguan 

Halusinasi Pendengaran Akibat Skizofrenia Hebefrenik 

e. Mampu mendeskripsikan keperawatan Gangguan Halusinasi Pendengaran 

Akibat Skizofrenia Hebefrenik 

f. Mampu membandingkan antar konsep dengan kenyataan keperawatan 

Gangguan Halusinasi Pendengaran Akibat Skizofrenia Hebefrenik 
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C. Metode Telaahan 

       Yang dimaksud metode telaahan dalam Karya Tulis Ilmiah ini adalah 

pendekatan yang digunakan dalam menghimpun data/informasi dan sebagai cara 

memperoleh data/informasi (wawancara, observasi, dll) 

1. Metode deskriptif, menggambarkan pelaksanaan asuhan keperawatan yang 

dilaksanakan terhadap salah seorang klien dengan Gangguan persepsi sensori 

halusinasi 

2. Teknik pengumpulan data : 

a. Wawancara  

b. Observasi  

c. Studi Dokumentasi, dll 

d. Pemeriksaan Fisik 

3. Sumber dan Jenis data : 

a. Sumber data Primer dan Sekunder 

b. Jenis data : Objektif dan Subjektif 

D. Sistematika Penulisan 

       Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan penulis memahami 

karya tulis ini, penulis memberikan gambaran umum mengenai intisari setiap 

BAB yaitu sebagai berikut :  
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BAB I PENDAHULUAN 

       Menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan yang terdiri 

dari tujuan umum dan tujuan khusus, metode penulisan, sistematika penulisan, 

dan lingkup bahasan. 

BAB II Tinjauan Teoritis 

       Menjelaskan tentang konsep penyakit dan psikodinamika serta konsep dasar 

asuhan keperawatan yang terdiri dari pengkajian yang meliputi pengumpulan 

data, analisa data, diagnosa keperawatan, dilanjutkan dengan perencanaan, 

implementasi dan evaluasi. 

BAB III Tinjauan Kasus dan Pembehasan  

       Menjelaskan tentang pelaksanaan asuhan keperawatan pada klien dengan 

halusinasi penglihatan dilapangan yang meliputi pengkajian, diagnosa 

keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi. 

BAB IV Kesimpulan dan Rekomendasi 

       Menjelaskan mengenai isi karya tulis dari BAB-BAB yang telah ditulis 

termasuk pembahasannya dan memberikan rekomendasi pada pihak terkait yang 

terlibat dalam pembuatan karya tulis. 


