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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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 

Suatu sikap dimana individu menghindari suatu hubungan komunikasi 

dengan orang lain karena merasa kehilangan hubungan akrab dan tidak 

mempunyai kesempatan untuk berbagi rasa, pikiran dan kegagalan. Klien 

mengalami kesulitan dalam berhubungan secara spontan dengan orang lain 

yang dimanifestasikan dengan mengisolasi diri, tidak ada perhatian, dan tidak 

sanggup berbagi pengalaman. (Balitbang, 2007) 

Menurut penelitian yang telah dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO) (2007) di berbagai negara menunjukkan, sebesar 20-30 % pasien 

yang datang ke pelayanan kesehatan dasar menunjukkan gejala gangguan 

jiwa. Bentuk yang paling sering adalah kecemasan dan depresi. 
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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 tahun 2007, ada 11 % 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. 

Sejalan dengan itu fungsi serta tanggung jawab perawat psikiatri 

dalam memberikan asuhan keperawatan dituntut untuk dapat menciptakan 

suasana yang dapat membantu proses penyembuhan dengan menggunakan 

hubungan terapeutik melalui usaha pendidikan kesehatan dan tindakan 

keperawatan yang dapat membantu proses penyembuhan dengan 

menggunakan hubungan terapeutik melalui usaha pendidikan kesehatan dan 

tindakan keperawatan secara komprehensif yang diajukan secara 

berkesinambungan karena penderita isolasi sosial dapat menjadi berat dan 

lebih sukar dalam penyembuhan bila tidak mendapatkan perawatan secara 

intensif. 

Berdasarkan  arsip Rekam Medik RSJD Surakarta, didapatkan data 

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

dan terdiri dari pasien dengan halusinasi 324 orang, perilaku kekerasan 147 
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orang,  isolasi sosial: menarik diri 112 orang, harga diri rendah 90 orang, dan 

defisit perawatan diri 25 orang 

Berdasarkan hal-hal di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih 

lanjut tentang gangguan isolasi sosial: menarik diri dalam sebuah karya tulis 

ilmiah yang berjudul: “Asuhan Keperawatan Pada Tn.S dengan Isolasi Sosial 

: Menarik Diri di Ruang Maespati Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta”. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat 

diambil adalah ”Bagaimanakah penatalaksanaan asuhan keperawatan pada 

Tn.S dengan gangguan isolasi sosial: menarik diri di Ruang Maespati Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Surakarta” 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan umum : 

Mampu melaksanakan asuhan keperawatan pada Tn. S dengan gangguan 

isolasi sosial : menarik diri di Ruang  Maespati Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta. 

2. Tujuan khusus : 

a. Melakukan pengkajian pada klien dengan gangguan jiwa isolasi 

sosial: menarik diri 

b. Merumuskan dan menegakkan diagnosa keperawatan pada klien 

dengan gangguan jiwa isolasi sosial: menarik diri 
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c. Menyusun rencana tindakan keperawatan pada klien dengan gangguan 

jiwa isolasi sosial: menarik diri 

d. Melaksanakan tindakan keperawatan pada klien dengan gangguan 

jiwa isolasi sosial:  menarik diri 

e. Melakukan evaluasi tindakan pada klien dengan gangguan jiwa isolasi 

sosial : menarik diri 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan pemecahan masalah keperawatan jiwa tentang asuhan 

keperawatan jiwa isolasi sosial : menarik diri. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Rumah sakit 

Sebagai bahan masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan praktik 

pelayanan keperawatan pada keperawatan jiwa khususnya isolasi 

sosial:  menarik diri. 

b. Bagi Instansi Pendidikan 

Sebagai bahan acuan dalam kegiatan proses belajar mengajar tentang 

asuhan keperawatan jiwa khususnya isolasi sosial:  menarik diri. 

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 menambah pengetahuan tentang perawatan 

gangguan jiwa terutama pada anggota keluarga dengan klien yang 

mengalami gangguan jiwa isolasi sosial: menarik diri. 

 


