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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Tingginya beban ekonomi, makin lebarnya kesenjangan sosial, 

serta ketidakpastian  situasi sosial politik membuat gangguan jiwa menjadi 

suatu hal yang mengancam bagi setiap orang. Beratnya beban psikologis 

menimbulkan perilaku yang penuh dengan kekerasan, dimulai dari tawuran, 

kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan, hingga bunuh diri. 

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit gangguan 

jiwa serta stigma gangguan jiwa yang dinilai memalukan dan tidak bisa 

disembuhkan, hanya membuat kondisi penderita semakin memburuk, padahal 

penyakit tersebut bisa diobati dan bisa disembuhkan dengan catatan klien 

harus disiplin harus disiplin dalam minum obat yang diberikan oleh dokter 

yang menangani. Selain itu juga perlu diingat, karena penyakit ini 

membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh secara sempurna, untuk itu 

kepatuhan klien dan kesabaran keluarga sangat dibutuhkan. 

Menurut Hartono dan Kusumawati ( 2011 ), gangguan jiwa dengan 

perilaku kekerasan merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan 

tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri, 

maupun orang lain, disertai dengan amuk dan gaduh gelisah yang tidak 

terkontrol. Perilaku kekerasan tersebut membawa berbagai dampak dalam 

kehidupan sehari-hari klien, keluarga, dan juga orang disekitar. Perbuatan 
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klien seperti memukul anggota keluarga maupun orang lain, merusak 

peralatan rumah tangga, marah-marah  menjadi alasan kenapa klien dengan 

perilaku kekerasan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa.  

Hasil survey World Healt Organization (WHO), menyatakan 

gangguan jiwa mengenai lebih dari 450 juta orang setiap tahunnya. Di negara 

maju seperti Amerika Serikat, deteksi dini gangguan jiwa dilakukan pada 

setiap layanan primer kepada setiap pasien yang datang mencari pertolongan 

medis. Akan tetapi kondisi tersebut berbeda dengan negara-negara lain, hanya 

sekitar 10% dari masyarakat yang mengalami gangguan jiwa mendapatkan 

pengobatan yang benar sehingga banyak orang di dunia yang mengalami 

gangguan jiwa tidak mendapatkan pengobatan yang layak. Bahkan pada 

tahun 2020, WHO memprediksikan bahwa gangguan jiwa akan menjadi 

penyakit yang merugikan masyarakat di nomor dua setelah penyakit jantung 

dan pembuluh darah. 

Di Indonesia, Riset Kesehatan Dasar 2007 menyebutkan, 

prevalensi nasional penderita gangguan mental emosional pada penduduk 

mencapai 25 persen (sekitar 50 juta orang) dengan gangguan jiwa berat 0,46 

persen (sekitar 1 juta jiwa). Gangguan jiwa ini bisa terjadi pada siapa pun, 

dari bayi hingga orang lanjut usia. Meningkatnya berbagai penyakit kronik, 

seperti gangguan jantung, hipertensi, dan diabetes, pada lansia juga 

meningkatkan gangguan jiwa. 

Kebanyakan kasus, para penderita gangguan jiwa dirawat dan 

diberi pengobatan di rumah sakit. Setelah membaik dan dipulangkan dari 
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rumah sakit kemudian tidak ada penanganan khusus lagi, penderita akan 

kambuh lagi dan akan membahayakan bagi orang lain. Menurut Suryani 

(2013), penyakit gangguan jiwa merupakan sebuah journey of challenge, 

perjalanan yang penuh tantangan. Mereka sulit untuk langsung sembuh. 

Butuh proses yang panjang dalam penyembuhannya. Karena itu, butuh 

pendampingan yang terus menerus sampai pasien benar-benar kuat. Ketika 

sudah di rumah, dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar pun sangat 

dibutuhkan agar pasien bisa menjalani proses recovery (penyembuhannya). 

Data rekam medik Rumah  Sakit  Jiwa  Daerah (RSJD) Surakarta  

pada  tahun  2013 jumlah  pasien  rawat  inap  bulan april adalah  10334  

pasien,  dengan  jumlah  kasus  4784  pasien  dengan  halusinasi,  2559 pasien 

dengan perilaku kekerasan, 1120 pasien dengan menarik diri, 430 pasien 

dengan harga diri rendah, 1219 pasien dengan defisit perawatan diri, 177 

pasien dengan waham, dan 45 pasien resiko bunuh diri. Dari data tersebut, 

dilihat dari tingginya  angka penderita  ganguan  jiwa, gangguan  perilaku  

kekerasan menempati urutan kedua terbanyak di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta, tetapi jika dilihat dari resiko merugikan orang lain, seperti 

mengancam bahkan melukai orang lain, maka gangguan jiwa dengan perilaku 

kekerasan menempati angka tertinggi dibandingkan gangguan jiwa yang lain.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin 

membahas asuhan keperawatan jiwa khususnya perilaku kekerasan dengan 

pelayanan kesehatan secara menyeluruh dengan mengunakan komunikasi 

terapeutik dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis 
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mengangkat judul Karya Tulis Ilmiah Asuhan Keperawatan pada Tn. B 

dengan Gangguan Perilaku Kekerasan di Ruang Maespati  Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Surakarta. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, dapat diidentifikasikan 

masalah yaitu bagaimana memberikan asuhan keperawatan pada Tn. B 

dengan gangguan Perilaku Kekerasan di Ruang Maespati Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Surakarta. 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum : 

Mampu  melakukan  asuhan  keperawatan  pada  Tn. B dengan  gangguan 

perilaku  kekerasan  di  Ruang  Maespati  Rumah  Sakit  Jiwa  Daerah 

Surakarta. 

2. Tujuan Khusus : 

a. Penulis mampu melakukan pengkajian pada Tn. B dengan perilaku 

kekerasan. 

b. Penulis mampu merumuskan dan menegakkan diagnosa keperawatan 

pada Tn. B dengan perilaku kekerasan. 

c. Penulis mampu mempelajari cara menentukan rencana tindakan 

keperawatan pada Tn. B dengan perilaku kekerasan. 
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d. Penulis mampu mengimplementasikan rencana tindakan keperawatan 

pada Tn. B dengan perilaku kekerasan. 

e. Penulis mampu mengevaluasi dan mendokumentasikan keperawatan 

pada Tn. B dengan perilaku kekerasan. 

f. Penulis mampu membandingkan antara teori dengan praktek. 

  

D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Rumah Sakit 

Asuhan keperawatan ini dapat dipakai sebagai bahan masukan yang 

diperlukan dalam pelaksanaan praktik pelayanan keperawatan khususnya 

pada keperawatan jiwa khususnya perilaku kekerasan dan juga dapat 

dijadikan sebagai salah satu bahan acuan dalam menentukan kebijaksanaan 

operasional RSJD Surakarta agar mutu pelayanan keperawatan dapat terus 

ditingkatkan. 

2. Bagi Instansi Pendidikan 

Mengetahui tingkat kemampuan mahasiswa dalam melakukan asuhan       

keperawatan dan sebagai cara untuk mengevaluasi materi yang telah 

diberikan kepada mahasiswa. 

3. Bagi Mahasiswa 

Sebagai sarana dan alat untuk menambah pengetahuan atau pengalaman 

nyata dan pendalaman tentang asuhan keperawatan pada klien perilaku 

kekerasan. 
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4. Bagi Klien  

Dapat memaksimalkan kemampuan untuk dapat mengendalikan dirinya  

sehingga dapat sembuh dari gangguan jiwa. 

5. Bagi Pembaca 

Sebagai pengetahuan dan masukan dalam pengembangan ilmu   

keperawatan terutama asuhan keperawatan pada klien dengan perilaku 

kekerasan. 


