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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seseorang mengalami gangguan jiwa apabila ditemukan adanya 

gangguan pada fungsi mental, yang meliputi: emosi, pikiran, perilaku, 

perasaan, motivasi, kemauan, keinginan, daya tilik diri, dan persepsi sehingga 

mengganggu dalam proses hidup di masyarakatdan timbullah perasaan 

tertekan. Hal ini ditandai dengan menurunnya kondisi fisik akibat gagalnya 

pencapaian sebuah keinginan, yang juga akan berimbas pada menurunnya 

semua fungsi kejiwaan. Perasaan tertekan atau depresi akibat gagalnya 

seseorang dalam memenuhi sebuah tuntutan tersebut akan mengawali 

terjadinya penyimbangan kepribadian yang merupakan awal dari terjadinya 

gangguan jiwa. (Nasir A dan Muhith A, 2011) 

Menurut Maramis (2004) dalam masyarakat umum skizofrenia 

terdapat 0,2 – 0,8 % dan retradasi mental 1 – 3 %.WHO melaporkan bahwa 5 

– 15 % dari anak-anak antara 3 – 15 tahun mengalami gangguan jiwa yang 

persisten dan mengganggu hubungan social.Bila kira-kira 40% penduduk 

Negara kita ialah anak-anak dibawah 15 tahun (dinegara yang sudah 

berkembang kira-kira 25%),dapat digambarkan besarnya masalah (ambil saja 

5% dari 40% dan katakana saja 120 juta penduduk, maka dinegara kita 

terdapat kira-kira 2.400.000 orang anak yang mengalami gangguan jiwa,tidak 

sedikit dari gangguan jiwa akibat gangguan organik pada otak. 
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Skizofrenia merupakan bahasan yang menarik perhatian pada 

konferensi tahunan The American Psychiatric Association/APA di Miami, 

Florida, Amerika Serikat, Mei 1995 lalu. Sebab di AS angka pasien 

skizofrenia cukup tinggi (lifetime prevalance rates) mencapai 1/100 

penduduk. Sebagai perbandingan, di Indonesia bila pada PJPT I angkanya 

adalah 1/1000 penduduk maka proyeksinya pada PJPT II, 3/1000 penduduk, 

bahkan bisa lebih besar lagi. (Yosep I, 2011) 

Statistik jumlah penderita gangguan jiwa di rumah sakit jiwa daerah 

Surakarta tiga tahun terakhir : 

Tabel 1 : Statistik jumlah pasien tiga tahun terakhir 

 

No. Tahun Jumlah Pasien Prosentase Hunian 

1 2009 2.619 58,44 % 

2 2010 2.575 60 % 

3 2011 2.663 71,55 % 

     Sumber data : Data Primer RSJD Surakarta tahun 2011. 

 

Menurut data yang didapatkan dari sumber data primer RSJD 

Surakarta bahwa di rumah sakit jiwa daerah Surakarta jumlah pasien rawat 

inap tiga bulan terakhir adalah 698 pasien, dengan jumlah kasus 324 pasien 

dengan halusinasi, 147 pasien dengan perilaku kekerasan, 112 pasien dengan 

menarik diri, 90 pasien dengan harga diri rendah, 25 pasien dengan defisit 

perawatan diri. 
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Menurut data primer dari RSJD Surakarta yang disebutkan di atas 

halusinasi merupakan kasus terbanyak pertama yang ada di rumah sakit jiwa 

daerah 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 halusinasi yang dirasakannya. Agar perilaku kekerasan 

tidak terjadi pada klien halusinasi maka sangat dibutuhkan asuhan 

keperawatan yang berkesinambungan, jika tidak mendapatkan penanganan 

dan perawatan secara baik dapat membahayakan diri maupun orang lain. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis 

tertarik dan ingin memberikan asuhan keperawatan jiwa khususnya pada 

halusinasi dengan pelayanan kesehatan secara holistik dan komunikasi 

terapeutik dalam meningkatkan kesejahteraan serta mencapai tujuan yang 

diharapkan. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul pada karya tulis 

ilmiah ini dengan Asuhan Keperawatan Jiwa pada Tn. H dengan Gangguan 

Persepsi Sensori Halusinasi di Ruang Sena Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat di rumuskan 

masalah sebagai berikut : tingginya angka kejadian gangguan jiwa yang belum 

ditemukan secara pasti penyebabnya dan tingginya angka kasus halusinasi 

pada masyarakat. Dalam hal ini penulis akan menyajikan asuhan keperawatan 
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dengan masalah utama gangguan halusinasi dan bagaimana memberikan 

asuhan keperawatan jiwa halusinasi pada Tn.H di ruang Sena rumah sakit jiwa 

daerah Surakarta. 

 

C. Tujuan Laporan Kasus 

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :  

1. Tujuan umum  

Memperoleh gambaran nyata tentang penerapan asuhan keperawatan 

pada pasien gangguan jiwa dengan masalah utama halusinasi. 

2. Tujuan khusus  

a. Mahasiswa dapat melakukan pengkajian, analisa data, merumuskan 

masalah keperawatan, membuat pohon masalah pada klien gangguan 

jiwa dengan halusinasi. 

b. Mahasiswa dapat menetapkan diagnosa  keperawatan pada  klien  

gangguan  jiwa dengan halusinasi. 

c. Mahasiswa dapat menyusun  perencanaan tindakan keperawatan untuk 

memenuhi kebutuhan klien dan mengatasi masalah klien. 

d. Mahasiswa dapat mengimplementasikan rencana tindakan keperawatan 

yang nyata sesuai dengan diagnosa keperawatan yang ditegakkan. 

e. Mahasiswa dapat mengevaluasi, mendokumentasikan sebagai tolak 

ukur guna menerapkan asuhan keperawatan gangguan masalah utama 

halusinasi berikutnya.   

f. Mahasiswa dapat membedakan antara teori dan praktek. 
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D. Manfaat Laporan Kasus 

a. Bagi Penulis  

Dapat mengembangkan pengetahuan, ilmu dan teori yang miliki 

penulis untuk melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan 

persepsi sensori halusinasi.  

b. Bagi Rumah Sakit  

Dapat mengembangkan proses asuhan keperawatan pada klien 

dengan gangguan persepsi sensori halusinasi dan juga sebagai bahan 

masukan dan informasi bagi perawat yang ada di RS dalam upaya 

meningkatkan mutu pelayanan keperawatan jiwa khususnya pada kasus 

halusianasi penglihatan. 

c. Bagi Klien dan Keluarga Klien 

Sebagai bahan masukan bagi klien dalam mengatasi permasalahan 

yang  dihadapinya, juga dapat memberikan kepuasan bagi keluarga klien 

atas asuhan keperawatan yang dilakukan. 

d. Bagi Tenaga Keperawatan 

Sebagai bahan masukan dan informasi untuk menambah 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap bagi instansi terkait. Khususnya di 

dalam meningkatkan  pelayanan perawatan pada klien dengan halusinasi. 


