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ASUHAN KEPERAWATAN PADA KLIEN DENGAN GANGGUAN 
ISOLASI SOSIAL DIRUANG MAESPATI RUMAH SAKIT JIWA 

DAERAH SURAKARTA 
(Frendy Eka Saputa, 2013, 49 halaman) 

 
ABSTRAK 

Kehidupan manusia dewasa ini yang semakin sulit dan komplek serta semakin 
bertambahnya stressor psikososial akibat budaya masyarakat modern yang 
cenderung lebih sekuler, menyebabkan manusia tidak dapat menghindari tekanan-
tekanan hidup yang mereka alami. Kondisi kritis ini membawa dampak terhadap 
peningkatan kualitas maupun kuantitas penyakit mental-emosional manusia atau 
yang biasa kita sebut dengan gangguan jiwa. Salah satu dari gannguan jiwa 
tersebut adalah isolasi social. Tujuan untuk mengetahui asuhan keperawatan yang 
tepat pada Tn.A dengan masalah utama isolasi sosial. Meliputi: pengkajian, 
menegakkan diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan. 
Setelah dilakukan pengkajian, diagnosa yang muncul adalah halusinasi 
pendengaran berhubungan dengan isolasi social, isolasi social berhubungan 
dengan harga diri rendah, harga diri rendah berhubungan dengan koping individu 
tidak efektif. Setelah dilakukan penatalaksanaan asuhan keperawatan dari  TUK 1 
sampai 6, diharapkan klien dapat memahami dan mengulang kembali dari apa 
yang telah diajarkan. Tetapi tidak semua, sesuai dengan intervensi keperawatan, 
dikarenakan dari pihak keluarga belum sempat menjenguk klien dan berpartisipasi 
secara langsung, sehingga TUK 6 belum bisa dilaksanakan. Berdasarkan hasil 
penulisan tersebut, maka penulis menyimpulkan. Dalam melaksanakan asuhan 
keperawatan pada klien dengan isolasi sosial, terdapat beberapa data pada konsep 
teori, tetapi tidak muncul dalam resume keperawatan. Komunikasi terapeutik 
dapat mendorong pasien lebih kooperatif dan dapat menciptakan suasana nyaman 
dan tenang. Di sini peran perawat dan keluarga sangat penting, karena dapat 
membantu dalam proses penyembuhan klien. 
 
Kata Kunci :  Isolasi social, dukungan keluarga. 
 

 

 

 

 

 



 

 

NURSING CARE OF CLIENTS WITH SOCIAL ISOLATION DISORDERS 
IN THE REGIONAL MENTAL HOSPITAL MAESPATI ROOM 

SURAKARTA 
(Frendy Eka Saputra, 2013.49 pages) 

ABSTRACT 

The people’s live now is becoming increasingly difficult and complex, as well as 
psychosocial stressors due to the increasing culture of modern societies tend to be 
more secular, causing humans can not avoid the pressures of life they do. The 
critical conditions have an impact on improving the quality and quantity of human 
emotional mental illness-or what we call mental disorder. One of the mental 
disorders is social isolation. Purpose to determine appropriate nursing care in 
Tn.A with major issues of social isolation. Includes: assessment, diagnosis, 
intervention, implementation and evaluation of nursing. After assessment, 
diagnosis emerges is auditory hallucinations associated with social isolation, 
social isolation associated with low self esteem, low self-esteem associated with 
ineffective individual coping. after the management of nursing care of TUK 1 
until 6, expected client can understand and reopen from what has been taught. But 
not all, according to nursing inter, because of the family has not had time to visit 
clients and participate directly, so TUK 6 can not be implemented. The writing 
according to the results, the authors conclude, that in carrying out nursing care to 
clients with social isolation, for some of the data on theoretical concepts, but does 
not appear in the results of nursing. Therapeutic communication can encourage 
more cooperative patients and can create a comfortable atmosphere and quiet. 
Here the role of the nurse and the family is very important, because it can help in 
the healing process of the client. 
 
Keywords: social isolation, family support. 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
PENDAHULUAN 

 

Kesehatan jiwa adalah 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).  

Menurut World Health Organitation (WHO) 2009, prevalensi masalah 

kesehatan jiwa saat ini cukup tinggi, 25% dari penduduk dunia pernah 

menderita masalah kesehatan jiwa, 1% diantaranya adalah gangguan jiwa 

berat, potensi seseorang mudah terserang gangguan jiwa memang tinggi, 

setiap saat 450 juta orang di seluruh dunia terkena dampak permasalahan jiwa, 

saraf 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 sangat tinggi dibandingkan 

dengan masalah kesehatan lain yang ada di masyarakat. 

Menurut Sekretaris Jendral Departemen Kesehatan (Sekjen Depkes), 

H. Syafii Ahmad, kesehatan jiwa saat ini telah menjadi masalah kesehatan 

global 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). 

Departemen Kesehatan menyebutkan jumlah penderita gangguan jiwa 

berat sebesar 2,5 Juta jiwa, yang diambil dari data RSJ se-Indonesia. 

Sementara itu 10% dari populasi mengalami masalah kesehatan jiwa maka 

harus mendapatkan perhatian karena termasuk rawan kesehatan jiwa. Di Jawa 

Tengah sendiri terdapat 3 orang perseribu penduduk yang mengalami 

gangguan jiwa dan 50% adalah akibat dari kehilangan pekerjaan. Dengan 

demikian dari 32.952.040 penduduk Jawa Tengah terdapat sekitar 98.856 

orang yang mengalami gangguan jiwa. Sejalan dengan paradigma sehat yang 

dicanangkan departemen kesehatan yang lebih menekankan upaya proaktif 

melakukan pencegahan dari pada menunggu di rumah sakit, kini orientas 

upaya kesehatan jiwa lebih pada pencegahan (preventif) dan promotif 

(Wahyuni, 2007). 

Menurut hasil laporan Rekam Medik RSJD Surakarta didapatkan data 

dari bulan Januari-April 2013 tercatat jumlah pasien rawat inap (915) orang 

dengan masalah keperawatan yang berbeda-beda, meliputi perilaku kekerasan, 

halusinasi, menarik diri, harga diri rendah, deficit perawatan diri, waham, dan 

resiko bunuh diri. Data pada bangsal Amarta RSJD Surakarta selama bulan 

April 2013 tercatat pasien dengan Harga diri rendah (HDR) sebanyak 73 

pasien. (Rekam medik RSJD Surakarta, 2013). Harga diri rendah yaitu 

perasaan tidak berharga, tidak berarti, rendah diri yang berkepanjangan akibat 

evaluasi negatif terhadap diri sendiri dan kemampuan diri. Berikut ini adalah 



tanda dan gejala harga diri rendah yaitu mengkritik diri sendiri, perasaan tidak 

mampu, pandangan hidup yang pesimis, penurunan produktifitas, Penolakan 

terhadap kemampuan diri. (Keliat 2006). 

Terkait dengan hal tersebut diatas penulis merasa perlu untuk 

melakukan asuhan keperawatan pada Tn S diruang Amarta RSJD Surakarta. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

Harga diri rendah merupakan penilaian individu tentang nilai personal 

yang diperoleh dengan menganalisis seberapa baik perilaku seseorang sesuai 

dengan ideal diri (Stuart dan Sudeen dalam Fitria, 2013). Harga diri rendah 

adalah evaluasi diri atau perasaan negatif tentang diri sendiri atau kecakapan 

diri yang berlangsung lama (Nanda, 2012-2014). Gangguan harga diri dapat 

dijabarkan sebagai perasaan yang negatif terhadap diri sendiri, hilang 

kepercayaan diri, serta merasa gagal mencapai keinginan (Dalami dalam 

Fitria, 2009). Harga diri rendah adalah evaluasi diri atau perasaan negatif 

tentang diri sendiri atau kecakapan diri yang berlangsung lama. (Wilkinson, 

2012). 

Dari beberapa pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa 

gangguan harga diri rendah merupakan perasaan tidak berguna, tidak 

berharga, tidak berarti dan perasaan randah hati yang berjalan secara terus 

menerus akibat evaluasi negatif terhadap diri sendiri dan kemampuan yang 

dimiliki. 

 



 

RESUME KEPERAWATAN 

1. Identitas klien 

Nama   : Tn.A 

Umur   :  43 th 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Suku   : Jawa 

Agama   : Islam 

Status perkawinan : Kawin 

Pendidikan  : SMP 

Alamat   : Ampel,Boyolali 

No.RM   : 049XXX 

Diagnosa Medis : F. 20.8 (Skizofrenia) 

Tanggal masuk : 26 April 2013 

Sumber  informasi : Klien, status klien 

2. Alasan masuk rumah sakit 

Kurang lebih 3 hari sebelum masuk ke RSJD Surakarta Klien bingung, 

bicara ngelantur, tidak mau mandi. Keluarga klien tidak melakukan tindakan 

apa-apa dan akirnya klien di bawa oleh keluarga ke RSJD Surakarta. 

3. Faktor Predisposisi 

a. Riwayat Gangguan Jiwa Masa Lalu. 

Klien pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu, yaitu pada tahun 2009. 

Klien mendapatkan pengobatan rawat jalan dari RSJD Surakarta.  



 

b. Pengobatan Klien Sebelumnya 

Pengobatan sebelumnya kurang berhasil dikarenakan klien tidak teratur 

minum obat. 

c. Klien tidak pernah mengalami trauma sebelumnya. 

Klien sebelumnya tidak pernah mengalami aniaya fisik, seksual, penolakan, 

kekerasan dalam keluarga, dan tindakan kriminal. 

d. Riwayat Keluarga 

Dari keluarga tidak ada yang mengalami gangguan jiwa seperti yang 

dialami pasien saat ini. 

e. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan.  

Pernah bangkrut usaha ayam  potong 5 tahun yang lalu.Klien membuka  

usaha di Boyolali. Hal itu menyebabkan klien merasa malu dengan tetangga, 

dan akirnya menyebabkan klien minder. 

4. Faktor prsipitasi 

 Klien mengatakan malu untuk berinteraksi dengan lingkungan karena 

klien tidak mempunyai pekerjaan.Klien menjadi bingung dan akhirnya oleh 

keluarga pasien di bawa ke RSJD Surakarta. 

5. Data Fokus 

DS: Klien mengatakan dulu pernah mendengar suara-suara yang tidak jelas 

yang memenggil namanya.Klien mengatakan suara itu timbul 2X dalam sehari, 

kurang lebih 1-2 menit menit, suara itu muncul pada saat akan tidur dan ketika 

klien terbangun dari tidur. Ketika suara itu datang klien merasa gelisah dan 



tidak tenang,  klien mengatakan malas untuk berbincang-bincang dengan orang 

lain, klien mengatakan lebih banyak diam dan tidur, klien mengatakan malu 

berbicara dengan orang lain, klien mengatakan lebih banyak diam dan tidur. 

DO: Kontak mata kurang, afek tumpul, klien terlihat diam, hanya bicara saat 

ditanya, klien terlihat lesu, lemas dan tidak bersemangat, ekspresi wajah 

kurang berseri, tidak merawat diri dan tidak memperhatikan kebersihan diri, 

kontak mata kurang, klien terlihat diam dan jarang berinteraksi dengan orang 

lain, klien hanya bicara saat ditanya, bicara seperlunya, durasi pendek, klien 

lebih sering menyendiri, kontak mata kurang, banyak diam dan tidur, klien 

kurang bersemangat, pasif, enggan mencoba hal yang baru, perilaku tidak 

asertif 

HASIL PENELITIAN 

Dari diagnose utama yaitu isolasi social. Dari TUK 1,2,3,4,5 tercapai 

karena klien dapat memahami dan dapat mengulang kembali dari apa yang 

telah didiskusikan bersama. Tetapi kriteria evaluasi belum tercapai semua dan 

belum sesuai dengan intervensi keperawatan, dikarenakan dari pihak keluarga 

belum sempat menjenguk klien dan berpartisipasi secara aktif dalam peran 

serta keluarga sebagai pendukung untuk mengatasi perilaku menarik diri, 

sehingga disini TUK 6 belum bisa dilaksanakan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian diatas mengenai diagnose utama isolasi social 

berhubungan dengan harga diri rendah. Serta setelah dilakukan pelaksanaan 



asuhan keperawatan terhadap Tn.A di ruangan Maespati RSJD Surakarta, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

1. Melaksanakan asuhan keperawatan pada klien khususnya dengan isolasi 

social, membina hubungan saling percaya dapat menciptakan suasana 

terapeutik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan yang diberikan. 

2. Disamping peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, disini 

kehadiran keluarga sangat dibutuhkan dalam memberikan data yang 

diperlukan dan membina kerjasama dalam memberikan perawatan pada 

klien. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa peran serta keluarga 

merupakan faktor penting dalam proses penyembuhan klien. 

B. Saran 

1. Bagi Perawat 

Memberikan asuhan keperawatan hendaknya perawat mengikuti langkah-

langkah proses keperawatan dan melaksanakannya secara sistematis dan 

tertulis agar tindakan berhasil dengan optimal. 

2. Bagi Keluarga 

Hendaknya sering mengunjungi klien di rumah sakit, sehingga keluarga 

dapat mengetahui perkembangan kondisi klien dan dapat membantu 

perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien. 

3. Bagi Rumah Sakit 

Banyak klien dirumah sakit jiwa yang tidak dikunjungi oleh keluarga. 

Hendaknya pihak rumah sakit, ikut menghimbau keluarga dalam proses 



perawatan klien dan meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada kliendengan gangguan jiwa, 

terutama isolasi social bisa berjalan secara maksimal.  
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