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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan jiwa merupakan pengendalian diri dalam menghadapi stresor 

di lingkungan sekitar dengan selalu berpikir positif dalam keselarasan tanpa 

adanya tekanan fisik dan psikologis, baik secara internal maupun eksternal yang 

mengarah pada kestabilan emosional (Nasir dan Muhith, 2010). 

Keperawatan jiwa adalah proses interpersonal yang berupaya 

meningkatkan dan mempertahankan perilaku klien yang berperan pada fungsi 

yang terintegrasi. Sistem klien dapat berupa individu, keluarga, kelompok, 

organisasi, atau komunitas (Stuart, 2007). 

Setiap saat dapat terjadi 450 juta orang diseluruh dunia terkena dampak 

permasalahan jiwa, syaraf maupun perilaku dan jumlahnya terus meningkat pada 

studi terbaru World Health Organization (WHO) di 14 negara menunjukkan 

bahwa pada negara – negara berkembang, sekitar 76 – 85% kasus gangguan jiwa 

parah tidak dapat pengobatan apapun pada tahun utama. Masalah kesehatan jiwa 

merupakan masalah kesehatan masyarakat yang demikian tinggi dibandingkan 

dengan masalah kesehatan lain yang ada di masyarakat (Hardian, 2008). 

Menurut Sekretaris Jendral Departemen Kesehatan (Sekjen Depkes), H. 

Syafii Ahmad, kesehatan jiwa saat ini telah menjadi masalah kesehatan global 
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bagi setiap negara termasuk Indonesia. Proses globalisasi dan pesatnya kemajuan 

teknologi informasi memberikan dampak terhadap nilai – nilai sosial dan budaya 

pada masyarakat (Diktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Medik 

Departemen Kesehatan, 2007). 

Dari 50 juta atau 25 % dari jumlah penduduk Indonesia mengalami 

gangguan jiwa, berdasarkan data Departemen Kesehatan  (Depkes), ada 1,74 juta 

orang mengalami gangguan mental emosional. Sedangkan 4 % dari jumlah 

tersebut terlambat berobat dan tidak tertangani akibat kurangnya layanan untuk 

penyakit kejiwaan (Nurdwiyanti, 2008). 

Suatu keadaan emosi yang merupakan campuran perasaan frustasi dan 

benci atau marah yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Gangguan 

jiwa perillaku kekerasan dapat terjadi pada setiap orang yang memiliki tekanan 

batin yang berupa kebencian terhadap seseorang. Maka seseorang yang memiliki 

gangguan jiwa perilaku kekerasan ini perlu mendapatkan perhatian khususnya 

dalam perawatan supaya risiko tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri 

dan orang lain bisa diperkecil (Yosep, 2007). 

Komunikasi terapeutik dapat menjadi jembatan penghubung antara perawat 

sebagai pemberi asuhan keperawatan dan pasien sebagai pengguna mengalami 

gangguan asuhan keperawatan, karena komunikasi terapeutik dapat 

mengakomodasikan perkembangan status kesehatan yang dialami pasien. 

Komunikasi terapeutik memperhatikan pasien secara holistik meliputi aspek 
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keselamatan, menggali penyebab, tanda-tanda dan mencari jalan terbaik atas 

permasalahan pasien, juga mengajarkan cara-cara sehat yang dapat dipakai untuk 

mengekspresikan kemarahan yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa harus 

merusak (asertif) dan tidak mencelakai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. 

(Witojo dan Widodo, 2005). 

Berdasarkan data pada seluruh bangsal inap di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta (RSJD) pasien yang mengalami perilaku kekerasan mengalami 

peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, dan penderita gangguan jiwa 

yang dirawat di RSJD pada tahun 2009 sebanyak 2.619 pasien dengan prosentas 

(BOR) 58,44% tahun 2010 sebanyak 2.576 pasien dengan prosentase (BOR) 

60%, pada tahun 2011 sebanyak 2.663 pasien dengan prosentase (BOR) 71,55% 

(rekam medik RSJD Surakarta, 2012). 

Menurut data, penderita gangguan jiwa berdasarkan asal daerah Jawa 

Tengah RSJD pada tahun 2011 ada kurang lebih 22.050 orang yang mengalami 

gangguan jiwa. Dan penderita gangguan jiwa di RSJD pada tahun 2011 ada 

kurang lebih 2572 orang yang mengalami gangguan jiwa (Rekam Medik RSJD 

Surakarta, 2012). 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin memberikan 

asuhan keperawatan jiwa khususnya perilaku kekerasan dengan pelayanan 

kesehatan secara menyeluruh dengan mengunakan komunikasi terapeutik dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul 
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Karya Tulis Ilmiah Asuhan Keperawatan pada Ny. K dengan Gangguan 

Jiwa: Perilaku Kekerasan di Ruang Srikandi  Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, dapat diidentifikasikan 

masalah yaitu penulis ingin memberikan asuhan keperawatan pada Ny. K dengan 

gangguan jiwa : Perilaku Kekerasan di Ruang Srikandi Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta dengan menggunakan metode komunikasi terapeutik yang mengarah 

pada pengkajian data, penentuan diagnosa keperawatan, perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi. 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum : 

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah mampu memberikan 

asuhan keperawatan dengan gangguan jiwa Perilaku Kekerasan. 

2. Tujuan Khusus : 

a. Penulis mampu melakukan pengkajian pada Ny. K dengan perilaku 

kekerasan. 

b. Penulis mampu merumuskan dan menegakkan diagnosa keperawatan 

pada Ny. K dengan perilaku kekerasan. 
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c. Penulis mampu mempelajari cara menentukan rencana tindakan 

keperawatan pada Ny. K dengan perilaku kekerasan. 

d. Penulis mampu mengimplementasikan rencana tindakan keperawatan 

pada Ny. K dengan perilaku kekerasan. 

e. Penulis mampu mengevaluasi dan mendokumentasikan keperawatan pada 

Ny. K dengan perilaku kekerasan. 

f. Penulis mampu membandingkan antara teori dengan praktek. 

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Rumah Sakit 

a. Asuhan keperawatan ini dapat dipakai sebagai bahan masukan yang 

diperlukan dalam pelaksanaan praktik pelayanan keperawatan 

khususnya pada keperawatan jiwa khususnya perilaku kekerasan. 

b. Asuhan keperawatan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 

acuan dalam menentukan kebijaksanaan operasional RSJD Surakarta 

agar mutu pelayanan keperawatan dapat terus ditingkatkan. 

2. Bagi Instansi Pendidikan 

Mengetahui tingkat kemampuan mahasiswa dalam melakukan asuhan       

keperawatan dan sebagai cara untuk mengevaluasi materi yang telah 

diberikan kepada mahasiswa. 
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3. Bagi Mahasiswa 

Sebagai sarana dan alat untuk menambah pengetahuan atau pengalaman 

nyata dan pendalaman tentang asuhan keperawatan pada klien perilaku 

kekerasan. 

4. Bagi Klien  

Dapat memaksimalkan kemampuan untuk dapat mengendalikan dirinya  

sehingga dapat sembuh dari gangguan jiwa. 

5. Bagi Pembaca 

Sebagai pengetahuan dan masukan dalam pengembangan ilmu   

keperawatan terutama asuhan keperawatan pada klien dengan perilaku 

kekerasan. 
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