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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Gangguan jiwa adalah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental 

atau kesehatan mental yg disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme 

adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan terhadap stimulus ekstern dan 

ketegangan-ketegangan sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan 

struktur dari suatu bagian, suatu organ, atau sistem kejiwaan mental 

(Erlinafsiah, 2010).  

Gangguan jiwa merupakan suatu kondisi di mana keberlangsungan 

fungsi mental menjadi tidak normal baik kapasitasnya maupun keakuratannya. 

Definisi lain tentang apa itu gangguan jiwa adalah dengan membandingkan 

dengan definisi kesehatan mental WHO " Mental health is a state of complete 

physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease" 

(WHO, 2012)” Kurang lebih terjemahan bebasnya adalah: “ Kesehatan mental 

adalah suatu keadaan lengkap secara fisik, mental, dan kesejahteraan-sosial, 

dan tidak semata-mata ketiadaan suatu penyakit”. 

Kesehatan menurut World Health Organization (WHO) adalah suatu 

keadaan sejahtera baik fisik, mental dan sosial, tidak hanya terbebas dari 

penyakit atau kecacatan. Secara analogi kesehatan jiwa pun bukan hanya tidak 

adanya gangguan jiwa, melainkan mengandung berbagai karakteristik positif 

yang menggambarkan keselarasan dan kesinambungan kejiwaan yang 

http://www.kotepoke.org/2012/06/deskripsi-dan-pengertian-ganguan-jiwa.html
http://blogperawat.com/gadget-untuk-kesehatan/
http://blogperawat.com/health-and-fitness-gadget-for-your-need/
http://blogperawat.com/antibodi-bagi-kesehatan-jiwa/
http://blogperawat.com/gangguan-jiwa/
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mencerminkan kedewasaan dari kepribadian yang bersangkutan. 

Berdasarkan data dari Riskesdas 2007 menunjukan angka-angka 

nasional gangguan gangguan jiwa nasional gangguan mental emosional 

(kecemasan, depresi) pada penduduk pada usia kurang lebih 15 tahun adalah 

11,6% atau sekitar 19 juta penduduk. Sedangkan dengan gangguan jiwa berat 

rata-rata sebesar 0,64% sekitar 1 juta penduduk, sedikit sekali dari jumlah 

penderita yang datang ke fasilitas pengobatan. Menurut perhitungan utilisasi 

layanan kesehatan jiwa ditingkat primer, sekunder dan tersier kesenjangan 

pengobatan diperkirakan lebih 90%. 

Data ini berati, hanya 10% yang membutuhkan layanan Kesehatan 

Jiwa terlayani difasilitas kesehatan. Kerugian ekonomi akibat kesehatan jiwa 

ini sedikitnya mencapai Rp. 20 T. Jumlah yang sangat besar di bandingkan 

dengan dana jamkesmas Rp. 5,1 T dengan kerugian akibat Rp. 6,2 T. 

Berdasarkan data pada 2002, sedikitnya ada 154 juta orang di seluruh 

dunia yang mengalami depresi. Di Indonesia sendiri, remaja di bawah usia 15 

tahun yang mengalami depresi pada 2007 mencapai 16 persen atau sekitar 19 

juta orang. Memasuki 2010, angka itu dipastikan lebih tinggi lagi. 

Dalam hal ini peran fungsi dan tanggung jawab perawat psikiatri 

dalam meningkatkan derajat kesehatan jiwa, dalam kaitannya dengan menarik 

diri adalah meningkatkan percaya diri pasien dan mengajarkan untuk 

berinteraksi dengan orang lain, misalnya berkenalan dan bercakap-cakap 

dengan pasien lain, memberikan pengertian tentang kerugian menyendiri dan 

keuntungan dari berinteraksi dengan orang lain sehingga diharapkan mampu 

http://blogperawat.com/psikologi-keperawatan-ternyata-kepribadian-kita-bisa-berubah/
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terjadi peningkatan interaksi sosial pasien. 

Berdasarkan hasil laporan Rekam Medik (RM) RSJD Surakarta 

didapatkan data dari bulan Februari sampai bulan April 2013 tercatat jumlah 

rawat inap 915 orang. Isolasi sosial : menarik diri di RSJD Surakarta 

menduduki peringkat ketiga. Jumlah pasien isolasi sosial : menarik diri dari 

bulan Februari sampai bulan April 36 orang. 

Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah-

masalah ini menjadi masalah keperawatan utama yaitu : kerusakan interaksi 

sosial : menarik diri pada Ny. M di ruang Sumbodro Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Surakarta.  

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah keperawatan 

utama yaitu “bagaimana penerapan asuhan keperawatan pada klien dengan 

masalah isolasi sosial : menarik diri”.  

 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :  

1. Tujuan umum  

Untuk memberikan gambaran tentang penerapan asuhan keperawatan pada 

pasien gangguan jiwa dengan masalah utama isolasi sosial dengan metode 

komunikasi terapeutik. 
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2. Tujuan khusus  

a. Mahasiswa dapat melakukan pengkajian, analisa data, merumuskan 

masalah keperawatan, membuat pohon masalah pada klien gangguan 

jiwa dengan isolasi sosial : menarik diri.  

b. Menerapkan diagnosa keperawatan pada klien gangguan jiwa dengan 

isolasi sosial : menarik diri.  

c. Mahasiswa dapat menyusun perencanaan tindakan keperawatan untuk 

memenuhi kebutuhan klien dan mengatasi masalah klien.  

d. Mahasiswa dapat mengimplementasikan rencana tindakan 

keperawatan yang nyata sesuai dengan diagnosa keperawatan yang 

ditegakkan.  

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Rumah Sakit  

Dapat mengembangkan proses asuhan keperawatan pada klien dengan 

masalah isolasi sosial : menarik diri dan diharapkan menjadi informasi 

dalam saran dan evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan yang lebih 

kepada pesien yang akan datang.  

2. Bagi Peneliti  

a. Sebagai ilmu pengetahuan tentang masalah isolasi sosial : menarik diri 

dan bagaimana untuk melakukan asuhan keperawatanya.  

b. Sebagai tambahan pengalaman bagi penulis dalam penerapan ilmu 

yang didapatkan selama pendidikan.  
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3. Bagi Institusi Pendidikan  

Sebagai sumber informasi dan bahan bacaan pada kepustakaan institusi 

dalam meningkatkan mutu pendidikan yang akan datang di bidang 

keperawatan.  

4. Bagi Klien dan keluarga 

Sebagai bahan masukan bagi klien dalam mengatasi permasalahan yang 

dihadapinya, dan juga dapat memberikan kepuasan bagi keluarga klien 

atas asuhan keperawatan yang dilakukan. 


