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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Perkembangan terkini menyimpulkan bahwa berbicara masalah 

kesehatan jiwa harus dimulai dari masa konsepsi malah harus di mulai dari 

masa pranikah. banyak penelitian yang menunjukkan adanya keterkaitan masa 

dalam kandungan dengan kesehatan mental dan fisik seseorang di masa yang 

akan datang. menurut marc lehrer, seorang ahli dari university of california 

menemukan bahwa dari 3000 bayi yang akan di teliti serta di berikan stimulasi 

dini berupa suara, musik, cahaya, getaran, dan sentuhan, teryata setelah 

dewasa memiliki perkembangan fisik, mental, dan emosi yang lebih baik. dan 

kemudian craig ramey,meniliti bahwa stimulasi dini, bonding and attachment 

pada bayi baru lahir dapat meninggkatkan integlegensi bayi antara 15 – 30 %. 

( Yosep, 2007) 

Saat ini lebih dari 450 juta penduduk dunia hidup dengan gangguan 

jiwa. di indonesia, berdasarkan data rikesdas tahun 2007, menunjukkan 

prevalensi gangguan mental emosional seperti gangguan kecemasan dan 

depresi sebesar 11,6 % dari populasi orang dewasa. berarti dengan jumlah 

populasi orang dewasa indonesia lebih kurang 150.000.000 ada 1.740.000 

orang saat ini mengalami gangguan mental emosional (Agus, 2009) 

Gangguan jiwa berat ini merupakan bentuk gangguan dalam fungsi 

alam pikiran berupa disorganisasi ( kekacauan ) dalam isi pikiran yang di 

tandai antara lain olej gangguan gejala pemahaman ( delusi waham ) gangguan 
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persepsi berupa halusinasi atau ilusi serta dijimpai daya nilai realitas yang 

terganggu yang di tunjukkan dengan perilaku – perilaku aneh. Gangguan ini di 

jumpai rata – rata 1 – 2 % dari jumlah seluruh penduduk di suatu wilayah pada 

setiap waktu dan terbanyak mulai timbulnya pada usia 15 – 35 tahun . bila 

anggkanya 1 dari 1000 penduduk saja yang menderita gangguan tersebut, di 

indonesia bisa mencapai 200 – 250 ribu orang penderita dari jumlah tersebut 

bia 10% nya memerlukan perawatan di rumah sakit jiwa berati di butuhkan 

setidaknya 20 – 25 ribu tempat tidur, rumah sakit jiwa yang ada saat ini hanya 

cukup merawat penderita gangguan jiwa tidak lebih dari 8000 orang. jadi 

perlu dilakukan upaya di antaranya program intrvensi dan terapi yang 

implementasi bukan di rumah sakit tetapi di lingkungan masyarakat . 

penambahan jumlah rumah sakit jiwa bukan lagi merupakan prioritas utama 

karena paradigma saat ini adalah pengembangan program kesehatan jiwa 

masyarakat (Agus, 2009) 

Salah satu bentuk gangguan jiwa adalah halusinasi. halusinasi 

dapat dapat di dapat didefinisikan sebagai terganggunya persepsi seseorang, 

penghayatan ( seperti persepsi ) yang di alami melalui panca indra, dan terjadi 

tanpa adanya stimulus external . 

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 persepsi yang dirasakan . 



3 
 

Berdasarkan hasil laporan rekam medik ( RM ) RSJD surakarta di 

dapatkan data dari bulan januari sampai maret 2012 tercatat jumlah rawat inap 

698 orang . data terdiri dari pasien dengan halusinasi 324 orang . 

Berdasarkan hal – hal di atas penulis tertarik untuk mengangkat 

masalah ini menjadi masalah keperawatan utama yaitu asuhan keperawatan 

pada Tn.j dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi  di ruang pringgodani 

rumah sakit jiwa daerah surakarta . 

B. Rumusan masalah 

Bagaimanakah penerapan asuhan keperawatan pada Tn.j dengan 

gangguan persepsi sensori halusinasi di bangsal pringgodani RSJD 

surakarta . 

C. Tujuan umum dan khusus 

1. Tujuan umum 

Dapat melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan persepsi sensori halusinasi di bangsal pringgodani RSJD 

surakarta . 

2. Tujuan khusus 

a. Dapat melakukan pengkajian keperawatan halusinasi 

b. Dapat merumuskan analisa data 

c. Dapat memperioritaskan masalah keperawatan pada pasien 

halusinasi 

d. Dapat merencanakan tindakan keperawatan pada pasien halusinasi 

e. Dapat melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien halusinasi 
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f. Dapat mengevaluasi tindakan keperawatan pada pasien halusinasi 

g. Dapat membandingkan teori dan praktek 

 

D. Manfaat penulisan 

1. Mahasiswa / peneliti 

Dapat melaksanakan, bertambahnya wawasan dan memperdalam 

ketrampilan asuhan keperawatan pada pasien dengan kasus halusinasi . 

2. Rumah sakit jiwa daerah surakarta 

a. Asuhan keperawatan dapat digunakan sebagai acuan dalam 

melakukan tindakan keperawatan . 

b. Asuhan keperawatan dapat di gunakan untuk pedoman menaikan 

mutu dan pelayanan  rumah sakit umum jiwa daerah Surakarta 

3. Institusi 

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam kegiatan proses belajar 

mengajar tentang asuhan keperawatan jiwa khususnya halusinasi 

4. Pembaca 

Dapat memberikan informasi dan pemecahan masalah keperawatan 

jiwa tentang asuhan keperawatan jiwa tentang halusinasi.  


