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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut WHO, kesehatan jiwa merupakan berbagai karakteristik 

positif yang menggambarkan keselarasan dan keseimbangan kejiwaan yang 

mencerminkan kedewasaan kepribadiannya. 

Diperkirakan lebih dari 90 % klien dengan skizofrenia mengalami 

halusinasi. Meskipun bentuk halusinasinya bervariasi tetapi sebagian besar 

klien skizofrenia di RSJ mengalami halusinasi dengar. Suara dapat berasal 

dari dalam diri individu atau dari luar dirinya. Suara dapat dikenal familiar 

misalnya suara nenek yang meninggal. (Yosep,2009).  

Kemampuan individu dalam kelompok dan lingkungannya untuk 

berinteraksi dengan yang lain dengan cara untuk mencapai kesejahteraan , 

perkembangan yang optimal, dengan menggunakan kemampuan mentalnya 

(kognisi, afeksi). Relasi memiliki prestasi individu serta kelompoknya 

konsisten dengan hokum yang berlaku (Direja, 2011). 

Perkembangan terkini menyimpulkan bahwa berbicara masalah 

kesehatan jiwa harus dimulai dari masa konsepsi, dimulai dari masa pranikah. 

Banyak penelitian yang menunjukkan adanya keterkaitan masa dalam 

kandungan dengan kesehatan mental dan fisik seseorang di masa yang akan 

datang.(Yosep, 2009). 
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Salah satu bentuk gangguan jiwa yaitu Halusinasi, halusinasi 

merupakan terganggunya persepsi seseorang, dimana tidak adanya stimulus. 

Melihat bayangan orang atau sesuatu yang menakutkan, padahal tidak ada 

bayangan tersebut. Merasakan bau-bauan tertentu padahal orang lain tidak 

merasakan sensasi serupa. Merasakan mengecap sesuatu padahal tidak sedang 

makan apapun. Merasakan sensasi rabaan padahal tidak ada apapun dalam 

permukaan kulit (Varcarolis, 2006) 

Berdasarkan hasil laporan medik Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta 

didapatkan data dari bulan Januari sampai Maret 2012 tercatat jumlah pasien 

rawat inap 698 orang dan terdiri dari pasien halusinasi 324 orang, perilaku 

kekerasan 147 orang, isolasi sosial menarik diri 112 orang, harga diri rendah 

90 orang, dan deficit perawatan diri 25 orang. Menurut data Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Surakarta tersebut, halusinasi merupakan kasus terbanyak di 

Rumah Sakit Jiwa Surakarta, dan menunjukkan betapa banyaknya kasus 

halusinasi di kota Surakarta. 

Banyak pasien halusinasi yang tiba-tiba melakukan perilaku kekerasan 

seperti mengamuk dan memukul orang yang tidak dikenal di lingkungan 

sekitar sehingga orang-orang yang tidak tahu apa-apa menjadi korban dari 

persepsi yang dirasakannya. 

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengetahui 

lebih rinci tentang Asuhan Keperawatan Pada Tn. W  Dengan Gangguan 

Persepsi Sensori : Halusinasi pendengaran di ruang Pringgodani Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Surakarta. 
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B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan : 

Bagaimanakah penatalaksanaan Asuhan Keperawatan pada Tn W dengan 

Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran diruang Pringgodani  

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. 

 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada klien dengan gangguan 

Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

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

Persepsi Sensori : Halusianasi Pendengaran. 

b. Penulis mampu menganalisa dan menegakkan diagnosa atau masalah 

keperawatan pada pasien Tn. W dengan gangguan persepsi sensori : 

halusinasi pendengaran. 

c. Penulis mampu mempelajari dan mampu menentukan intervensi 

keperawatan secara menyeluruh pada pasien Tn. W dengan gangguan 

persepsi sensori : halusinasi pendengaran. 

d. Penulis mampu melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien Tn. 

W dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran. 
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e. Penulis mampu mengevaluasi asuhan keperawatan pada pasien Tn. W 

dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran yang telah 

dilakukan tindakan keperawatan. 

 

D. Manfaat Laporan Kasus 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penulisan pada karya tulis ilmiah ini dapat memberikan  

informasi dan pemecahan masalah dalam keperawatan jiwa khususnya 

tentang asuhan keperawatan tentang gangguan persepsi sensori : 

halusinasi pendengaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Mengetahui asuhan keperawatan pasien Tn. W dengan gangguan 

Persepsi Sensori : Halusinasi pendengaran. 

b. Bagi Rumah Sakit 

Asuhan Keperawatan dengan halusinasi dengar dapat digunakan 

sebagai acuan dalam melakukan tindakan keperawatan dan juga sebagai 

bahan masukan dan informasi pada perawat yang ada di Rumah Sakit 

untuk menaikkan mutu dan pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta khususnya pada pasien halusinasi pendengaran. 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat meningkatkan kualitas dan pengembangan ilmu 

pengetahuan tentang asuhan keperawatan jiwa khususnya halusinasi. 
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b. Bagi Pembaca 

Sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan tentang 

perawatan gangguan jiwa terutama pada anggota keluarga khususnya 

dengan klien yang mengalami gangguan jiwa khususnya halusinasi. 


