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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Keperawatan jiwa adalah pelayanan kesehatan professional yang 

didasarkan pada ilmu perilaku, ilmu keperawatan jiwa pada manusia sepanjang 

siklus kehidupan dengan respon psikososial yang maladaptif yang disebabkan 

oleh gangguan biopsikososial, dengan menggunakan diri sendiri dan terapi 

keperawatan jiwa melalui pendekatan proses keperawatan untuk meningkatkan, 

mencegah, mempertahankan dan memulihkan masalah kesehatan jiwa 

individu, keluarga dan masyarakat ( Riyadi dan Purwanto, 2009). 

       Kesehatan jiwa (mental health) menurut Undang-Undang Dasar No. 3 

tahun 1966 yang terdapat dalam Yosep (2007) adalah suatu kondisi yang 

memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal 

dari seseorang dan perkembangan itu terus menerus berjalan selaras dengan 

keadaan orang-orang lain. 

       Dampak perkembangan jaman dan pengembangan dewasa ini juga 

menjadi faktor peningkatan permasalahan kesehatan yang ada, menjadikan 

banyaknya masalah kesehatan fisik juga masalah kesehatan mental/spiritual. 

Dengan semakin berkembangnya kehidupan modernisasi disemua bidang 

kehidupan, menimbulkan gejolak sosial yang cukup terasa dalam kehidupan 

manusia. Terjadinya perang, konflik dan lilitan ekonomi berkepanjangan salah 
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satu pemicu yang menimbulkan stress, depresi dan berbagai gangguan 

kesehatan jiwa ( Yosep, 2007). 

       Stresor atau tekanan, kecemasan, perasaan jengkel, harus dihadapi oleh 

seseorang, tekanan dapat menimbulkan kecemasan, perasaan tidak nyaman, 

perasaan ini bisa diungkapkan baik secara adaptif (konstruktif) atau maladaptif 

(Widodo, 2003) 

       World Health Organization (WHO) menyatakan paling tidak ada satu dari 

empat orang di dunia mengalami masalah kesehatan mental. Pada masyarakat 

umum terdapat 0,2-0,8% penderita skizofrenia dan 1-3 % mengalami retardasi 

mental, 5-15 % terjadi pada anak-anak antara umur 3-25 tahun dari 120 juta 

penduduk. Di  negara Indonesia terdapat kira-kira 2.400.000 orang anak yang 

mengalami gangguan jiwa (Maramis, 2004).  

       Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, diperkirakan ada 

19 juta penderita gangguan jiwa di Indonesia. Satu juta di antaranya mengalami 

gangguan jiwa berat atau psikosis. Prevalensi masalah mental emosional yakni 

depresi dan ansietas ada sebanyak 11,60% dari jumlah penduduk Indonesia 

atau sekitar 24.708.000 jiwa. Kemudian prevalensi gangguan jiwa berat yakni 

psikosis ada sekitar 0,46% dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 

1.065.000 juta jiwa. Keterbatasan fasilitas dan rendahnya kesadaran 

masyara¬kat mengakibatkan lebih dari 19 juta peduduk Indonesia penderita 

gangguan jiwa dan tidak mendapat akses ke layanan kesehatan yang maksimal. 

Irmansyah, Direktur Bina Kesehatan Jiwa di Kementerian Kesehatan, 

Irmansyah, mengatakan rendahnya persentase penderita gangguan jiwa yang 
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mendapat pengobatan ini mengakibatkan tetap adanya perilaku tidak 

manusiawi seperti, pemasungan ( Teguh, (2011) dan Anna, (2012). 

       Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta adalah rumah sakit milik 

pemerintah dan sebagai pelayanan yang mutu, murah, dan terjangkau oleh 

seluruh masyarakat.  

      Salah satu bentuk gangguan jiwa adalah perilaku kekerasan. Menurut, 

Yosep (2007), Riyadi dan Purwanto (2009), Kusumawati dan Hartono (2010) 

perilaku kekerasan adalah suatu keadaan yang tak terkontrol yang dapat 

menyebabkan seseorang dapat melakukan tindakan yang membahayakan diri 

sendiri dan orang lain, dengan mengamuk dan melukai, baik secara fisik 

maupun psikologis. Stresor atau tekanan, kecemasan, perasaan jengkel, harus 

dihadapi oleh seseorang, tekanan dapat menimbulkan kecemasan, perasaan 

tidak nyaman, perasaan ini bisa diungkapkan baik secara adaptif (konstruktif) 

atau maladaptif (Widodo, 2003). 

       Secara umum seseorang akan marah jika dirinya merasa terancam, baik 

berupa injury secara fisik, psikis, atau ancaman. Beberapa faktor pencetus 

perilaku kekerasan adalah sebagai berikut, rasa frustasi, kekerasan dalam 

rumah tangga, masa lalu yang tidak menyenangkan, kehilangan orang yang 

berarti, kehidupan yang penuh dengan agresif (Kusumawati dan Hartono). 

Berikut ini yang merupakan tanda dan gejala perilaku kekerasan diantarnya 

mata melotot, pandangan tajam, berbicara dengan nada keras, menyerang orang 

lain, wajah memerah dan tegang ( Fitria, 2009). 
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       Berdasarakan hasil laporan Rekam Medik RSJD Surakarta didapatkan data 

dari bulan Januari-Maret 2012 tercatat jumlah pasien rawat inap 698 orang, 

terdiri dari pasien dengan halusinasi 324, perilaku kekerasan 147 orang, isolasi 

sosial: menarik diri 112 orang, harga diri rendah 90 orang, defisit perawatan 

diri 25 orang. Hal ini membuktikan bahwa gangguan jiwa dengan perilaku 

kekerasan di RSJD Surakarta masih cukup tinggi dengan menempati peringkat 

kedua setelah gangguan jiwa halusinasi, maka penulis tertarik untuk 

mengambil kasus dengan gangguan jiwa perilaku kekerasan di RSJD 

Surakarta. 

       Salah satu cara untuk mengatasi pasien gangguan jiwa dengan hubungan 

terapeutik. Hubungan terapeutik perawat-pasien merupakan pengalaman timbal 

balik dan pengalaman emosional bagi pasien. Dalam hubungan ini perawat 

menggunakan diri dan teknik-teknik klinis tertentu dalam menangani pasien 

untuk meningkatkan pemahaman dan perubahan perilaku pasien. Untuk 

mencapai hubungan terapeutik, berbagai aspek pengalaman hidup pasien dikaji 

selama berlangsungnya hubungan. Perawat memberikan kesempatan kepada 

pasien untuk mengekspresikan persepsi, pikiran dan perasaannya. Juga penting 

bagi perawat untuk mengidentifikasi dan memaksimalkan kekuatan ego pasien 

serta mendukung sosialisasi dan hubungan dengan keluarga (Stuart, 2007). 

       Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis ingin 

memberikan asuhan keperawatan jiwa khususnya perilaku kekerasan dengan 

pelayanan kesehatan secara holistik dan komunikasi terapeutik dalam 

meningkatkan kesejahteraan serta mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh 
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karena itu, judul karya tulis ilmiah ini adalah “Asuhan Keperawatan Dengan 

Perilaku Kekerasan  Pada Sdr. Y Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka, dapat                         

diidentifikasikan masalah sebagai berikut: Bagaimana memberikan asuhan 

keperawatan perilaku kekerasan  pada Sdr.Y di ruang Amarta di Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Surakarta.  

 

C. Tujuan  

1. Umum: 

     Mendapatkan gambaran, mengambil keputusan untuk menerapakan  asuhan 

keperawatan pada pasien gangguan jiwa sesuai dengan masalah utama 

gangguan perilaku kekerasan. 

2. Khusus: 

a. Melakukan pengkajian data pada pasien Sdr. Y dengan gangguan 

perilaku kekerasan. 

b. Penulis mampu mempelajari cara menegakkan atau merumuskan 

diagnosa atau masalah potensial pada pasien Sdr. Y dengan gangguan 

perilaku kekerasan. 

c. Penulis mampu mempelajari cara menyusun intervensi secara 

menyeluruh pada pasien Sdr. Y dengan gangguan perilaku kekerasan: 

marah 
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d. Penulis mampu mempelajari tindakan keperawatan pada asuhan 

keperawatan pasien Sdr. Y dengan gangguan perilaku kekerasan. 

e. Penulis mampu mempelajari cara mengevaluasi keaktifan asuhan 

keperawatan pada Sdr. Y dengan gangguam perilaku kekerasan. 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan 

infomasi dan pemecahan masalah keperawatan jiwa tentang asuhan 

keperawatan jiwa tentang perilaku kekerasan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Instansi Rumah sakit 

     Sebagai bahan masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan praktik 

pelayanan keperawatan khususnya pada keperawatan jiwa khususnya 

perilaku kekerasan. 

b. Instansi Pendidikan 

     Sebagai bahan acuan dalam kegiatan proses belajar mengajar tentang 

asuhan keperawatan jiwa khususnya perilaku kekerasan. 

c. Bagi penulis  

Sebagai sarana dan alat untuk menambah pengetahuan dan memperoleh 

pengalaman khususnya dibidang keperawatan jiwa. 
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d. Bagi Pembaca 

     Sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan tentang perawatan 

gangguan jiwa khususnya perilaku kekerasan. 

 

 

 

 

 

 

 


