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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan kebudayaan masyarakat semakin banyak membawa 

perubahan situasi individu dalam berbagai segi kehidupan manusia, baik 

dari segi positif maupun negative, sehingga dapat mempengaruhi 

keseimbangan fisik, mental, social, maupun status kesehatan seseorang. 

Sejalan dengan perkembangan technologi, semakin meningkat masalah 

yang harus dihadapi seseorang. Sehingga keadaan ini sangat besar 

pengaruhnya terhadap kesehatan jiwa seseorang yang dapat meningkatkan 

jumlah pasien gangguan jiwa. 

Sebagaimana keadaan krisis ekonomi telah menyebabkan 

meningkatnya jumlah penderita gangguan jiwa dan masalah gangguan 

jiwa terjadi hampir diseluruh negara di dunia. Berdasarkan hasil survey 

World Healt Organization (WHO 2007), menyatakan bahwa tingkat 

gangguan jiwa di Indonesia cukup tinggi dan hampir diatas rata-rata di 

tingkat gangguan kesehatan jiwa di dunia. Halusinasi merupakan salah 

satu penyakit jiwa yang sering ditemui dengan tanda dan gejala bicara 

sendiri, senyum sendiri, menggerakan bibir tanpa suara, menarik diri dari 

orang lain, dan diidentifikan dengan skizofrenia, karena dari 70% pasien 

skizofrenia diantaranya mengalami gangguan jiwa dengan tanda dan gejala 

halusinasi.  
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Perubahan persepsi halusinasi manusia dalam membedakan antara 

rangsangan yang timbul dari sumber  internal seperti pikiran, perasaan, 

sensasi stomatis dengan impuls dan stimulus eksternal merupakan 

perubahan persepsi tentang halusinasi. Seseorang yang mempunyai 

persepsi sensori yang sehat dapat membedakan antara fantasi dan kenyatan 

mereka dalam menggunakan proses pikir yang logis, dapat membedakan 

dengan pengalaman dan memvalidasikan serta mengevaluasi secara 

akurat. Sedangkan seseorang yang tidak sehat dalam persepsi sensorinya, 

tidak dapat menggunakan proses pikirnya secara akurat dalam 

membedakan mana fantasi, mana kenyataan, dan dirinya tidak mampu 

membedakan antara rangsangan yang timbul dari dalam dirinya maupun 

luar dirinya ( Nasution 2003 ). 

Keperawatan jiwa merupakan praktek keperawatan yang 

menggunakan ilmu tingkah laku manusia. Dan sebagai dasar baik secara 

terapeutik dalam meningkatkan, mempertahankan, memulihkan kesehatan 

mental klien dan kesehatan mental masyarakat( Yosep, 2007 ). 

Jumlah gangguan jiwa di indonesia setiap tahun semakin 

bertambah. Dalam survey dinas kesehatan yang dilakukan pada tahun 

2007, ada 11% populasi masyarakat diindonesia yang mengalami 

gangguan jiwa. 

Berdasarkan grafik kunjungan pasien rawat jalan di rumah sakit 

jiwa diseluruh indonesia tercatat adanya peningkatan gangguan jiwa tiap 



3 

 

tahunnya. Pada  tahun 2005 ada 9.841 pasien, tahun 2006 menjadi 11.675, 

dan pada tahun 2009 meningkat lagi menjadi 19.936 pasien. 

Berdasarkan Rekam Medik RSJD Surakarta, didapatkan data dari 

bulan febuari-maret 2013 tercatat jumlah pasien mencapai 10.289 orang, 

dan terdiri dari halusinasi sebanyak 4784 orang, perilaku kekerasan 2559 

orang, deficit perawatan diri 1219 orang, menarik diri 1120 orang, harga 

diri rendah 430 orang, dan waham 177 orang. 

Dari fenomena tersebut dengan tingkat gangguan jiwa paling 

banyak halusinasi, maka penulis tertarik untuk memberikan Asuhan 

keperawatan pada pasien dengan gangguan halusinasi, dengan mengangkat 

judul “ Asuhan Keperawatan pada Ny. S dengan Halusinasi Pendengaran 

di Ruang Sembadra RSJD Surakarta”. 

 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 

dapat diambil adalah “ Bagaimanakah penatalaksanaan asuhan 

keperawatan pada Ny. S dengan gangguan halusinasi pendengaran di 

Ruang sembadra RSJD Surakarta “. 

 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Mampu melaksanakan asuhan keperawatan pada Ny. S dengan 

gangguan halusinasi pendengaran di Ruang Sembadra RSJD Surakarta. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melakukan pengkajian pada klien dengan halusinasi 

pendengaran. 

b. Mampu menentukan masalah keperawatan pada klien dengan 

halusinasi pendengaran. 

c. Mampu membuat dan menegakkan diagnosa keperawatan pada 

klien dengan halusinasi pendengaran. 

d. Mampu membuat rencana keperawatan pada klien dengan 

halusinassi. 

e. Mampu melaksanakan tindakan keperawatan pada klien dengan 

halusinasi pendengaran. 

f. Mampu melakukan evaluasi tindakan pada klien dengan halusinasi 

pendengaran. 

 

C. Manfaat 

1. Manfaat teoritis 

Dari hasil penulisan karya tulis ilmiah ini di harapkan mampu 

memberikan informasi dan membantu memecahkan masalah 

keperawatan jiwa tentang asuhan keperawatan jiwa halusinasi 

pendengaran. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan 

praktik pelayanan keperawatan jiwa, khususnya keperawatan jiwa 

halusinasi pendengaran. 

b. Bagi Intansi Pendidikan 

Sebagai bahan acuan dalam proses kegiatan belajar mengajar, 

tentang asuhan keperawatan jiwa khususnya halusinasi 

pendengaran. 

c. Bagi Penulis 

Sebagai sarana dan alat untuk menambah ilmu pengetahuan dan 

memperoleh pengalaman khusus di bidang keperawatan jiwa. 

d. Bagi Pembaca 

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang perawatan 

gangguan jiwa, terutama pada anggota keluarga yang mengalami 

gangguan jiwa halusinasi pendengaran. 

 


