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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan kebudayaan masyarakat banyak membawa perubahan 

dalam segi kehidupan manusia. Setiap perubahan situasi kehidupan individu 

baik positif maupun negatif dapat mempengaruhi keseimbangan fisik, 

mental dan sosial atau status kesehatan seseorang sejalan dengan 

perkembangan teknologi dapat dikatakan makin banyak masalah yang harus 

dihadapi dan diatasi seseorang serta sulit tercapainya kesejahteraan hidup. 

Keadaan ini sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan jiwa seseorang 

yang berarti akan meningkatkan jumlah pasien gangguan jiwa.  

Dalam dunia masa kini yang terus-menerus berubah terdapat banyak 

sekali sumber tekanan, frustasi dan konflik yang menimbulkan stress fisik 

dan mental pada kita, baik perorangan maupun kelompok. Manusia bereaksi 

secara keseluruhan, secara holistik, atau dapat dikatakan juga secara 

somato-psikososial (Maramis, 2005). 

Kondisi diatas dapat menyebabkan timbulnya gangguan jiwa dalam 

tingkat ringan ataupun berat yang memerlukan penanganan dirumah sakit baik 

dirumah sakit jiwa atau di unit perawatan jiwa dirumah sakit umum (Nurjanah, 

2004). 

Menurut pengajar Departemen Psikiatri, Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia, Surjo Dharmono, penelitian Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) di perbagai negara menunjukkan, sebesar 20-30 persen 
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pasien yang datang ke pelayanan kesehatan dasar menunjukkan gejala 

gangguan jiwa. Bentuk yang paling sering adalah kecemasan dan depresi 

( www.prakarsa-rakyat.ac.id ). 

Jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia setiap tahun semakin 

bertambah. Menurut Dr. Gerald Mario Semen, SpKJ, Rumah Sakit Jiwa 

(RSJ) Dr. Soeharto Heerdjan mengatakan berdasarkan survei Dinas 

Kesehatan, pada 2007, ada 11 persen populasi masyarakat Indonesia yang 

menderita gangguan jiwa. 

Berdasarkan grafik kunjungan pasien rawat jalan di rumah sakit jiwa 

seluruh indonesia tercatat sejak 2005 hingga 2009 pasien bertambah. Pada 

2005 tercatat ada 9.841 pasien. Pada 2006 menjadi 11.675 pasien. Setahun 

kemudian, tercatat ada 14.064 pasien. Pada 2008 ada 17.822 pasien. 

Sedangkan pada 2009, meningkat lagi menjadi 19.936 pasien.  

Hal diatas hampir sama juga terjadi pada pasien rawat inap di RSJ 

Dr. Soeharto Heerdjan. Grafik kunjungan pasien rawat inap sejak 2005 terus 

naik dari 898, 1.022, hingga 1.035. Namun, pada 2008, sempat terjadi 

penurunan jumlah pasien menjadi 1.001. Hanya saja, di tahun berikutnya, 

justru terjadi peningkatan cukup signifikan. Terjadi kenaikan jumlah pasien 

sebanyak 398 orang menjadi 1.399 pasien pada 2009. Gerald Mario Semen ( 

http://www.republika.co.id ) 

Di era globalisasi ini sering kita jumpai masalah-masalah atau 

tuntutan yang harus kita hadapi, masalah tersebut bisa berasal dari faktor- 

faktor internal dan eksternal. Tidak semua individu memiliki koping yang 
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efektif, sehingga muncullah perasaan tertekan atau depresi akibat gagalnya 

seseorang dalam memenuhi sebuah tuntutan tersebut akan mengawali 

terjadinya penyimpangan kepribadian yang merupakan awal terjadinya 

gangguan jiwa, salah satunya adalah menarik diri (Nasir dan Muhith, 2011). 

Menarik diri adalah suatu keadaan pasien yang mengalami 

ketidakmampuan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain atau 

dengan lingkungan di sekitarnya secara wajar. Pada pasien dengan perilaku 

menarik diri sering melakukan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai 

pemuasan diri. Dimana pasien melakukan usaha untuk melindungi diri 

sehingga ia jadi pasif dan berkepribadian kaku. Pasien menarik diri juga 

melakukan pembatasan (isolasi diri), termasuk juga kehidupan 

emosionalnya. Semakin sering pasien menarik diri, semakin banyak 

kesulitan yang dialami dalam mengembangkan hubungan social dan 

emosional dengan orang lain (Mahnum, 2004). 

Pada klien gangguan jiwa menarik diri akan mengalami berbagai 

tanda dan gejala. Menarik diri dengan tanda dan gejalanya yaitu kurang 

sopan, apatis, ekspresi wajah kurang berseri, tidak merawat dan 

memperhatikan kebersihan diri, komunikasi verbal menurun atau tidak ada, 

mengisolasi diri, tidak atau kurang sadar dengan lingkungan sekitar, 

aktivitas menurun, kurang energi dan harga diri rendah ( Setyono, 2008). 

Dalam membina hubungan sosial, individu berada dalam rentang 

respon yang adaptif sampai dengan maladaptif. Respon adaptif merupakan 

respon yang dapat diterima oleh norma-norma sosial dan kebudayaan yang 
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berlaku, sedangkan respon maladaptif merupakan respon yang dilakukan 

individu dalam menyelesaikan masalah yang kurang dapat diterima oleh 

norma-norma sosial dan budaya. Respon sosial dan emosional yang 

maladaptif sering sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya 

sering dialami pada pasien menarik diri sehingga melalui pendekatan proses 

keperawatan yang komprehensif penulis berusaha memberikan asuhan 

keperawatan yang semaksimal mungkin kepada pasien dengan masalah 

keperawatan utama isolasi sosial : menarik diri. 

Berdasarkan hal-hal di atas penulis tertarik untuk mengangkat 

masalah ini menjadi masalah keperawatan utama yaitu : Asuhan 

Keperawatan Pada Tn. J Dengan Isolasi Sosial: Menarik Diri di ruang Sena 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. 

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui “ 

Bagaimana penerapan asuhan keperawatan pada klien dengan Isolasi Sosial: 

Menarik Diri di rumah sakit jiwa daerah surakarta ? 

 
C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan umum 

Mampu memberikan asuhana keperawatan pada klien dengan 

gangguan Isolasi Sosial: Menarik Diri. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Melaksanakan pengkajian data pada pasien Tn. J dengan gangguan 

Isolasi sosial: Menarik diri. 

b. Penulis mampu mempelajari cara mengidentifikasi diagnosa atau 

masalah potensial pada pasien Tn. J dengan gangguan Isolasi 

sosial: Menarik diri. 

c. Penulis mampu mempelajari cara menentukan intervensi secara 

menyeluruh pada pasien Tn. J dengan gangguan Isolasi sosial: 

Menarik diri. 

d. Penulis mampu mempelajari cara pelaksanaan asuhan keperawatan 

pada Tn. J dengan gangguan Isolasi sosial: Menarik diri. 

e. Penulis mampu mempelajari cara mengevaluasi asuhan 

keperawatan pada Tn. J dengan Isolasi sosial: Menarik diri. 

 
D. Manfaat 

1. Penulis 

Mengetahui penerapan asuhan keperawatan pada klien dengan 

gangguan Isolasi Sosial: Menarik Diri. 

2. Rumah sakit jiwa daerah surakarta  

a. Asuhan keperawatan dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

tindakan keperawatan. 

b. Asuhan keperawatan dapat digunakan untuk pedoman untuk menaikan 

mutu pelayanan. 
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3. Intitusi 

Dapat dijadikan acuan dalam penelitian tentang gangguan Isolasi 

sosial: Menarik diri lebih lanjut. 

4. Pembaca 

Menambah ilmu terkait tentang kasus dengan gangguan Isolasi 

sosial: Menarik diri. 

 

 


