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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A.  Latar Belakang 

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 (Nurjannah, 2004). 

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 diseluruh 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 demikian tinggi 

dibandingkan dengan masalah kesehatan lain yang ada di masyarakat. 

Menurut Ahmad S, kesehatan jiwa saat ini telah menjadi masalah 

kesehatan global bagi setiap negara termasuk Indonesia. Proses globalisasi 
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dan pesatnya kemajuan teknologi informasi memberikan dampak terhadap 

nilai – nilai sosial dan budaya pada masyarakat (DepKes, 2007). 

Departemen Kesehatan menyebutkan jumlah penderita gangguan jiwa 

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

Dari 32.952.040 penduduk Jawa Tengah terdapat sekitar 98.856 orang yang 

mengalami gangguan jiwa, dan 50% diantaranya akibat dari kehilangan 

pekerjaan (Wahyuni, 2007). 

Dari segi kehidupan sosial cultural, interaksi sosial merupakan hal   

yang   utama   dalam   kehidupan   masyarakat,   sehingga   dampak  adanya 

kerusakan  interaksi  sosial  menarik  diri  akan  menjadi  suatu  masalah  

besar dalam fenomena kehidupan, yaitu terganggunya komunikasi yang 

merupakan suatu  elemen  penting  dalam  mengadakan  hubungan  dengan  

orang  lain  atau lingkungan sekitarnya (Nurjanah, 2004). 

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, isolasi sosial, harga diri rendah, deficit perawatan diri, 

waham, dan resiko bunuh diri. Data pada ruang Maespati RSJD Surakarta 

selama bulan April 2013 tercatat  pasien dengan perilaku kekerasan sebanyak 

235 pasien, halusinasi sebanyak 609 pasien, Harga diri rendah(HDR) 

sebanyak 83 pasien, Isolasi sosial sebanyak 132 pasien, dan Defisit perawatan 

diri (DPD) sebanyak 279 pasien. 
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Berdasarkan  latar belakang masalah tersebut, yaitu tingginya angka 

penderita gangguan jiwa dan gangguan isolasi social yang menempati urutan 

keempat terbanyak di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Maka dalam hal 

ini penulis tertarik dan ingin menyajikan asuhan keperawatan dengan masalah 

utama isolasi social pada klien Tn.A di ruang Maespati Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Surakarta. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

yang dapat diambil adalah “Bagaimanakah penatalaksanaan asuhan 

keperawatan pada Tn.A dengan masalah utama isolasi social di ruang 

Maespati Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta”. 

 

C.  Tujuan Laporan Kasus 

1.   Tujuan Umum 

Mampu melaksanakan asuhan keperawatan secara komprehensif pada 

Tn.A, dengan masalah utama isolasi social di ruang Maespati Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Surakarta. 

2.   Tujuan Khusus 

a. Mampu melakukan pengkajian pada klien dengan masalah utama  

isolasi social. 

b. Mampu membuat analisa data dan dapat menentukan diagnose 

keperawatan pada klien dengan masalah utama isolasi social. 
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c. Mampu menentukan rencana tindakan keperawatan pada klien dengan 

masalah utama isolasi social. 

d. Mampu mengimplementasikan asuhan keperawatan pada klien dengan 

masalah utama isolasi social. 

e. Mampu melakukan evaluasi dan dokumentasi dalam memberikan 

asuhan keperawatan pada klien dengan masalah utama isolasi social. 

 

D.  Manfaat Laporan Kasus 

1. Bagi rumah sakit 

Sebagai bahan masukan yang dapat menunjang mutu dalam pelaksanaan 

praktik pelayanan keperawatan jiwa, kususnya isolasi social. 

2. Bagi instansi pendidikan 

Sebagai bahan acuan dalam kegiatan proses belajar mengajar, tentang 

asuhan keperawatan jiwa, kususnya isolasi social. 

3. Bagi penulis 

Sebagai sarana yang efektif untuk menembah pengetahuan, mendalami 

ilmu keperawatan jiwa dan memperoleh pengalaman kususnya tentang 

masalah isolasi social. 

4. Bagi pembaca  

Hasil penulisan karya tulis ilmiah ini, diharapakan dapat memberikan 

informasi dan pemecahan masalah keperawatan jiwa tentang asuhan 

keperawatan jiwa terutama gangguan isolasi social. 

 


