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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan data World Health Orgnization (WHO) Tahun 2017, terdapat 

sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta terkena bipolar, 21 juta terkena 

skizoprenia, serta 47,5 juta terkena dimensia, di Indonesia berbagai faktor 

biologis, psikologis, sosial dengan keaneragaman penduduk maka jumlah kasus 

gangguan jiwa terus bertambah dengan berdampak pada penambahan beban 

negara dan penurunan produktipitas manusia untuk berjangka panjang. 

Jumlah  penderita gangguan jiwa di Indonesia saat ini adalah 236 juta 

orang, dengan  kategori gangguan jiwa ringan 6% dari populasi dan 0,17%  

penderita gangguan  jiwa berat, 14,3% diantaranya menggali pasung. Tercatat 

6% penduduk berusia 16-24 tahun mengalami gangguan jiwa. Peningkatan 

gangguan jiwa yang terjadi saat ini akan menimbulkan masalah baru yang 

disebabkan oleh  ketidak mampuan penderita (Riskesdas, 2013).  

Berdasarkan data Riskesdas 2013, jumlah penderita gangguan jiwa di Jawa 

Barat mencapai 465.975 orang. Untuk di Kota Sukabumi berdasarkan data Dinas 

Kesehatan Kota Sukabumi tercatat 80 orang yang mengalami gangguan jiwa 

yang terbagi dalam kategori sedang, ringan, dan berat (Dinkes Jawa Barat, 2017).  



2 
 

Gangguan jiwa yang terjadi salah satu masalah di negara-negara 

berkembang adalah Skizoprenia, Skizoprenia termasuk psikosis yang menempati 

urutan atas dari seluruh gangguan jiwa yang ada (Nuraenah, 2012). 

RSUD R.Syamsudin. SH, merupakan salah satu Rumah Sakit Umum 

Daerah yang bukan hanya menyediakan fasilitas penanganan medis namun juga 

menyediakan fasilitas untuk menangani masalah kejiwaan. Berdasarkan 

pengumpulan data Tahun 2017 di RSUD R.Syamsudin. S.H Ruang Kemuning 

menunjukan data sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah Penyakit Dengan Gangguan Jiwa Di RSUD R. Syamsudin S.H.  

Ruang Kemuning Tahun -2017 

 

No Jenis Penyakit Jumlah Presentase % 

1 Skizoprenia Hebefrenik 360 226,4% 

2 Skizo afektif  tife  Manik 18 11,32% 

3 Skizo afektif tife Depresi  8 5,03% 

4 Skizoprenia Paranoid  6 3,77% 

5 Depresi 5 3,16% 

         Jumlah keseluruhan 159 100% 

Sumber : Data Register Ruang Kemuning RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa skizoprenia paranoid  

menempati peringkat ke 4 dari gangguan jiwa yang ada di RSUD R. Syamsudin 

S.H. 

Sedangkan pengumpulan data kasus gangguan jiwa di RSUD R. 

Syamsudin S.H periode Januari – Maret 2017 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 

Kasus Gangguan Jiwa Di Ruang Kemuning RSUD R.Syamsudin, S.H  

(Januari - Maret 2017) 

 

Bulan 
Jumlah 

Pasien 
Diagnosa keperawatan Jumlah Jumlah  Total (%) 

 

Januari 

 

33 

Halusinasi  29 87,8% 
 

  100% 
Resiko perilaku kekerasan  3 9,09% 

Isolasi sosial  1 3,03% 

 

Febuari 

 

31 

Halusinasi  25 80,6%  

100% Resiko perilaku kekerasan  6 19,3% 

 

 

Maret  

 

 

38 

Halusiansi 31 81,5% 
 

 

100% 

Perilaku Kekerasan 5 13,1% 

Isolasi Sosial  1 2,63% 

Defisit Perawatan Diri 1 2,63% 

 Sumber : Data Register Ruang Kemuning RSUD R. Syamsudin, S.H bulan Januari -Maret 2017 

 

Prevalensi Halusinasi periode Bulan Januari  – Maret 2017 berada pada 

peringkat  ke 1 dengan jumlah 33 pasien di Ruang Kemuning RSUD R. 

Syamsudin, S.H (Data Register Ruang Perawat Kemuning RSUD R. Syamsudin, 

S.H). 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas 

kasus tersebut sebagai bahan laporan dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan 

judul “Asuhan Keperawatan pada Tn. I Dengan Gangguan Sensori Persepsi 

Halusinasi Penglihatan Akibat Skizoprenia Paranoid Di Ruang Kemuning RSUD 

R. Syamsudin, S.H Kota Sukabumi”. 
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B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk 

mengetahui gambaran nyata tentang asuhan keperawatan jiwa pada klien 

dengan perubahan  sensori persepsi : halusinasi penglihatan 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 sensori persepsi 

halusinasi penglihatan. 

b. Membuat diagnosa keperawatan pada klien perubahan sensori persepsi 

halusinasi penglihatan. 

c. Melakukan intervensi keperawatan pada klien perubahan sensori persepsi 

halusinasi penglihatan. 

d. Melakukan tindakan keperawatan pada klien perubahan sensori persepsi 

halusinasi penglihatan. 

e. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan pada klien perubahan sensori 

persepsi halusinasi penglihatan. 

f. Pendokumentasian asuhan keperawatan pada klien perubahan sensori 

persepsi halusinasi penglihatan. 
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g. Dapat membandingkan kesenjangan antara teori dengan kenyataan yang 

peneliti dapatkan. 

 

C. Metode Telaahan 

1. Metode Penulisan 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan 

studi kasus yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan tentang peristiwa-

peristiwa yang terjadi dalam proses keperawatan pada klien dengan 

perubahan  sensori  persepsi halusinasi penglihatan. 

 

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 langsung pada klien dalam 

memberikan asuhan keperawatan. 

c. Pemeriksaan Fisik 

Penulis melakukan pemeriksaan fisik secara keseluruhan pada klien 

yang mempunyai masalah kesehatan dan keperawatan berkaitan dengan 

keadaan fisik dengan menggunakan pendekatan persistem dengan teknik 

inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. 
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d. Studi Dokumentasi 

Melakukan studi dokumentasi untuk memvalidasi data yang 

diperoleh dengan melihat status klien. 

e. Studi Kepustakaan 

Penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan 

berbagai buku, artikel, dan makalah sebagai referensi yang berhubungan 

dengan studi kasus. 

f. Pengolahan Data 

Pengolahan data secara manual yaitu dengan cara 

mengklasifikasikan, menginterpretasikan, mendokumentasikan, dan 

memverifikasikan, selanjutnya disajikan secara tekstural 

 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan 

penulisan yang ingin dicapai baik tujuan umum maupun tujuan khusus, metode 

penulisan, lingkup bahasa, serta sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka bab ini menggambarkan tentang tinjauan 

pustaka perubahan  persepsi sensori  pada  halusinasi penglihatan yang terdiri 

dari : Pengertian, Jenis-Jenis Halusinasi, Fase-Fase Halusinasi, Rentang Respon, 

Etiologi, Pohon Masalah.  
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Bab III  Tinjauan Kasus dan Pembahasan menjelaskan tentang hal-hal 

yang terjadi di lapangan mengenai asuhan keperawatan pada klien perubahan 

sensori persepsi pada halusinasi penglihatan meliputi: Pengkajian, Diagnosa 

Keperawatan, Perencanaan, Implementasi Evaluasi dan catatan Perkembangan. 

Pada bab ini juga terdapat pembahasan yang menjelaskan tentang kesenjangan 

antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus.  

Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi memaparkan kesimpulan sesuai 

tujuan penyusuanan karya tulis yang disajikan pertahap proses keperawatan 

sebagai hasil pelaksanaan asuhan keperawatan langsung pada klien perubahan 

sensori persepsi pada halusinasi penglihatan, dan selajutnya rekomendasi kepada 

pihak yang terkait sehingga dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan 

kualitas asuhan keperawatan. 

 


