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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk holistik dipengaruhi oleh lingkungan dalam 

dirinya dan lingkungan luar baik keluarga, kelompok maupun komunitas. 

Dalam berhubungan dengan lingkungan, manusia harus mengembangkan 

strategi koping yang efektif agar mampu beradaptasi (Susilowati, 2005). 

Kegagalan dalam memberi koping yang sesuai dengan tekanan yang 

dialami dalam jangka panjang mengakibatkan individu mengalami berbagai 

macam gangguan mental. Gangguan mental tersebut sangat bervariatif, 

tergantung dari berat ringannya sumber tekanan, perbedaan antar individu, 

dan latar belakang individu yang bersangkutan (Siswanto, 2007). 

Kesehatan jiwa tidak hanya terkait dengan gangguan jiwa. Ada 

beberapa aspek yang mempengaruhi kesehatan jiwa, misalnya: kualitas 

Sumber Daya Manusia dalam mengawasi emosional, kemudian aspek sosial 

yakni kejadian di lingkungan yang berdampak pada gangguan jiwa seperti 

tindakan kekerasan dan merasa tidak nyaman. Saat ini lebih dari 450 juta 

penduduk dunia hidup dengan gangguan jiwa. Di Indonesia berdasarkan data 

Riset Kesehatan Dasar ( RISKESDAS) tahun 2007, menunjukkan gangguan 

mental emosional seperti gangguan kecemasan dan depresi sebesar 11, 6 % 

dari populasi orang dewasa. Jumlah populasi orang dewasa di Indonesia 

kurang lebih 150. 000. 000 orang yang mengalami gangguan mental 

emosional (Sunaryo, 2004). 
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Menarik diri adalah pengalaman kesendirian secara individu dan 

dirasakan segan oleh orang lain dan sebagai keadaan negatif dan mengancam 

( Nanda, 2005- 2006).  Sedangkan menurut Townsend, yang dikutip 

Kusumawati, 2010, isolasi sosial adalah keadaan kesepian yang dialami oleh 

seseorang karena orang lain menyatakan sikap negatif dan mengancam.  

 Menarik diri bisa diperoleh dari orang tua yang sebelumnya juga 

menderita menarik diri atau dari faktor genetic. Orang tua penderita menarik 

diri, salah satu kemungkinan anaknya 7%-16% mengalami menarik diri, bila 

keduanya menderita 40%-68%, saudara tiri kemungkinan menderita 0, 9%-

1,8%, saudara kembar 2%-15%, dan saudara kandung 7%-15% (Townsend, 

dikutip Yosep, 2010).  

Menurut data di Amerika Serikat: 

1. Setiap tahun terdapat 300. 000 pasien menarik diri mengalami episode 

akut. 

2. Prevalensi menarik diri lebih tinggi dari penyakit Alzheimer, Mutiple 

Sklerosis, Diabetes Melitus, dan penyakit otot. 

3. 20% -50% pasien menarik diri melakukan percobaan bunuh diri, dan 

10% diantaranya berhasil. 

4. Angka kematian pasien menarik diri 8x lebih tinggi daripada kematian 

penduduk pada umumnya. (Yosep, 2010). 

Berdasarkan data di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Klaten, pada 

bulan Agustus tahun 2010 pasien yang masuk ke rumah sakit sebanyak 2294 

penderita. 1162 (50,65%) mengalami perilaku kekerasan, 462 ( 20,13%) 
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menderita halusinasi, 374 (16,30%) menderita menarik diri, 130 ( 5,66%) 

mengalami harga diri rendah dan 21 ( 0,91) mengalami defisit perawatan diri. 

Kemudian data pencatatan di bangsal Instalasi Perawatan Intensif  

Psikiatri  ( IPIP) RSJD Klaten, pada bulan Agustus terdapat  380 (40%) 

pasien mengalami gangguan perilaku kekerasan, 142, 5 (25%) pasien 

mengalami ganguan halusinasi, 85, 5 (20%) pasien mengalami menarik diri, 

34,2 (10%) pasien menderita harga diri rendah, dan 9,23 (3%) pasien 

mengalami waham dan 5, 9(2%) pasien mengalami defisit perawatan diri. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang “Asuhan Keperawata jiwa dengan menarik diri pada Nn. S di Bangsal 

Instalasi Perawatan Intensif Psikiatri Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM 

Soedjarwadi, Klaten”.  

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan umum 

Perawat mampu menerapkan asuhan keperawatan jiwa pada Nn. S. 

2. Tujuan khusus 

a. Mampu melakukan pengkajian pada Nn. S dengan masalah menarik 

diri. 

b. Mendiagnosis keperawatan berdasarkan data yang diperoleh untuk 

mengatasi masalah menarik diri pada Nn. S. 

c. Melakukan perencanaan keperawatan kesehatan yang tepat untuk 

mengatasi menarik diri pada Nn. S. 
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d. Melaksanakan perencanaan keperawatan menarik diri pada Nn. S. 

e. Mengevaluasi untuk melihat keberhasilan yang sesuai dengan rencana 

tindakan keperawatan yang telah diberikan pada Nn. S. 

D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi pasien dan keluarga 

Agar pasien dan keluarga dapat mengetahui dan memahami tentang 

pengertian, penyebab, tanda, dan  gejala serta tindakan  pengobatan 

menarik diri. 

2. Bagi perawat 

Dapat digunakan sebagai acuan dalam merawat pasien dengan 

menarik diri, sehingga mampu memberikan perawatan yang lebih baik 

terhadap klien. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat menggunakan penelitian ini sebagai perbandingan dan acuan 

peneliti- peneliti lebih lanjut dan dapat dikembangkan lagi untuk 

penelitian pengetahuan menarik diri. 

4. Rumah Sakit 

Dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan mutu 

pelayanan pada klien menarik diri.  

5. Pembaca 

Untuk memperkaya kajian tentang masalah kesehatan jiwa, 

khususnya pada masalah kesehatan menarik diri. 

 


