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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut  WHO, kesehatan jiwa bukan hanya tidak ada gangguan jiwa, 

melainkan mengandung berbagai karakteristik yang positif yang 

menggambarkan keselarasan dan keseimbangan kejiwaan yang 

mencerminkan kedewasaan kepribadiannya. Menurut data WHO pada tahun 

2012 450 juta orang diseluruh dunia menderita gangguan mental, dan 

sepertiganya tinggal di negara berkembang, sebanyak 8 dari 10 penderita 

gangguan mental itu tidak mendapatkan perawatan. 

 Menurut UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, dalam pasal 25 

disebutkan bahwa pemerintah mempunyai tugas dalam membantu dan 

membina masyarakat dalam pencegahan serta penanggulangan masalah 

psikososial dan gangguan jiwa. Selain itu, pemerintah juga mempunyai tugas 

dalam pengobatan, perawatan serta penyaluran penderita gangguan jiwa 

kedalam masyarakat. ( Riyadi, Sujono 2009) 

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (DEPKES RI, 

2012) gangguan jiwa saat ini telah menjadi masalah kesehatan global bagi 

setiap Negara tidak hanya di Indonesia saja. Gangguan jiwa yang dimaksud 

tidak hanya gangguan jiwa psikotik/skizofrenia, tetapi kecemasan, depresi 

dan penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) juga 

menjadi masalah kesehatan jiwa. MenurutAmerican Nurses Associations 
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(ANA), keperawatan jiwa adalah area khusus dalam praktek keperawatan 

yang menggunakan diri sendiri secara terapeutik dalam meningkatkan, 

mempertahankan, memulihkan kesehatan mental klien dan kesehatan mental 

masyarakat dimana klien berada. Pengertian menurut ANA tersebut lebih 

memfokuskan pada spesifikasi bidang ilmu keperawatan jiwa (area khusus). 

Di indonesia peningkatan jumlah penderita gangguan jiwa cukup banyak 

diperkirakan jumlah penderita sebanyak 2-3% dapat dilihat dari berbagai 

aspek misalnya keadaan ekonomi yang rendah, konflik yang sering terjadi, 

bencana dimana-mana.  

Menurut Dinas Kesehatan Kota Jawa Tengah Tahun 2012, 

mengatakan angka kejadian penderita gangguan jiwa di Jawa Tengah berkisar 

antara 3.300 orang hingga 9.300 orang. Angka kejadian ini merupakan 

penderita yang sudah terdiagnosa. Dilihat dari angka kejadian diatas 

penyebab paling sering timbulnya gangguan jiwa adalah masalah himpitan 

ekonomi, kemiskinan. Ketidakmampuan dalam beradaptasi tersebut 

berdampak pada kebinggungan, kecemasan dan frustasi pada sebagian 

masyarakat, konflik batin dan gangguan emosional menjadi ladang subur bagi 

tumbuhnya penyakit mental. Factor psikososial merupakan factor utama yang 

berpengaruh dalam kehidupan seseorang (anak,remaja, dan dewasa). 

Berdasarkan data statistik klien yang dirawat diruang sembadra 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dari data bulan Februari-April 2013 

dengan jumlah 1860 pasien. Dengan halusinasi 842 orang dan pernyataan 
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petugas di Rumah Sakit gangguan halusinasi di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta mengalami peningkatan yang paling pesat. 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis 

tertarik dan ingin memberikan asuhan keperawatan jiwa khususnya pada 

pasien halusinasi dengan pelayanan kesehatan secara holistic dan komunikasi 

terapiutik 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 Nn. S Dengan 

Gangguan Persepsi Sensori Halusinasi di Ruang Sumbodro Rumah Sakit 

Jiwa Surakarta. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : Bagaimana Memberikan Asuhan Keperawatan Jiwa 

Pada Nn. S dengan Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran  

Diruang Sumbodro Rumah Sakit Jiwa Surakarta. 
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C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuannya sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada kilen dengan gangguan 

persepsi sensori : Halusinasi Pendengaran di Rumah sakit Jiwa Daerah 

Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian data pada pasien Nn. S 

dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran. 

b. Mahasiswa mampu menganalisa dan menegakakan diagnosa atau 

masalah keperawatan pada Nn. S dengan gangguan persepsi sensori : 

halusinasi pendengaran 

c. Mahasiswa mampu mempelajari dan mampu menentukan intervensi 

keperawatan secara menyeluruh pada Nn. S dengan gangguan 

persepsi sensori : halusinasi 

d. Mahasiswa dapat mampu mengimplementasikan rencana tindakan 

keperawatan yang nyata pada Nn. S dengan gangguan persepsi 

sensori : halusinasi 

e. Mahasiswa mampu mengevaluasi, mendokumentasikan sebagai 

tolak ukur guna menerapkan asuhan keperawatan pada Nn. S dengan 

gangguan persepsi sensori : halusinasi 

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

1. Manfaat Penulis 

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

menambah wacana keilmuan dari asuhan keperawatan yang diberikan 

khususnya asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan persepsi 

sensori : halusinasi pendengaran 

2. Bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta : 

a. Hasil tugas akhir asuhan keperawatan ini dapat dipergunakan 

sebagai bahan masukan terhadap hasil penerapan asuhan 

keperawatan yang telah diberikan. 

b. Hasil tugas akhir / asuhan keperawatan ini dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan dalam menentukan kebijaksanaan oprasional RSJD 

Surakarta sebagai langkah untuk memajukan mutu pelayanan 

keperawatan. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

 Dapat meningkatkan kualitas dan pengembangan ilmu pengetahuan 

tentang asuhan keperawatan jiwa khususnya halusinasi dan dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan sehingga dapat 

mengatahui lebih banyak tentang jenis pelayanan yang ada.  

4. Bagi Klien dan Keluarga 

 Sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan tentang perawatan 

gangguan jiwa dan masukan dalam pengembangan ilmu keperawatan 
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dimasa yang akan datang, juga dapat memberikan kepuasan bagi 

keluarga klien atas asuhan keperawatan yang dilakukan.  


