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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut undang-undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan 

adalah suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual  maupun  sosial  

yang  memungkinkan  setiap  orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis.         

Berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 1966, kesehatan jiwa adalah 

suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan 

emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu selaras dengan 

keadaan orang lain. Sedangkan menurut  American Nurses Associations 

(ANA) keperawatan jiwa adalah area khusus dalam praktik keperawatan yang 

menggunakan ilmu tingkah laku manusia sebagai dasar dan menggunakan diri 

sendiri secara terapeutik dalam meningkatkan, mempertahankan, serta 

memulihkan kesehatan mental klien dan kesehatan mental masyarakat di 

mana klien berada. Selain keterampilan teknik dan alat-alat klinik, perawat 

juga berfokus pada proses terapeutik menggunakan dirinya sendiri (use self 

therapeutic). (Kusumawati  dan Yudi, 2010) 

Berdasarkan paradigma sehat yang dicanangkan departemen kesehatan 

yaitu lebih menekankan upaya proaktif melakukan pencegahan dari pada 

menunggu dirumah sakit kini orientas upaya kesehatan jiwa lebih pada 

pencegahan (preventif) dan promotif  (Yosep, 2011). 
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Menurut World Health Organization (WHO), 25% dari penduduk dunia 

pernah menderita masalah kesehatan jiwa, 1% diantaranya adalah gangguan 

jiwa berat. Di Indonesia rata – rata penderita gangguan jiwa berat misal 

halusinasi, ilusi, waham, gangguan proses pikir, kemampuan berpikir, serta 

tingkah laku aneh, misalnya agresivitas atau katatonik di setiap provinsi 

sebesar 14,3 % sedangkan di jawa tengah penderita gangguan jiwa berat 

sebesar 2,3% (Riset Kesehatan Dasar, 2013) 

Data yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO) pada 

tahun 2006 menyebutkan bahwa diperkirakan 26 juta penduduk Indonesia 

mengalami gangguan kejiwaan, dari tingkat ringan hingga berat. Sebaliknya, 

Departemen Kesehatan menyebutkan jumlah penderita gangguan jiwa berat 

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

Prevalensi  skizofrenia  di  Indonesia  sendiri adalah  tiga  sampai  lima  

perseribu  penduduk.  Bila  diperkirakan  jumlah penduduk  sebanyak  220  

juta  orang  akan terdapat gangguan  jiwa dengan skizofrenia kurang  lebih  

660  ribu  sampai  satu  juta orang.  Hal  ini  merupakan  angka  yang cukup 

besar serta perlu penanganan yang serius, (Upoyo dan Suryanto, 2008). 

Klien dengan Schizofrenia memiliki 5 (lima) gejala positif dan salah satu 

gejala yang paling umum muncul adalah halusinasi penglihatan dan halusinasi 

pendengaran. Klien dengan halusinasi pendengaran dan penglihatan seringkali 

mendengar suara-suara dan melihat suatu objek yang langsung ditunjukkan 

pada klien dan biasanya isi suara dan objek yang dilihat tersebut tidak 

menyenangkan, bersifat menghina dan menuduh.  Hal ini menyebabkan klien 
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tidak tenang, gelisah, merasa tidak aman, dan akhirnya menimbulkan 

kekerasan yang berkepanjangan (Stuart, 2007) 

Gangguan persepsi yang paling sering terjadi adalah halusinasi. 

Halusinasi merupakan gangguan atau perubahan persepsi dimana klien 

mempersiapkan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi.  Suatu penerapan 

panca indera tanpa ada rangsangan dari luar.  Suatu penghayatan yang dialami 

suatu persepsi melalui panca indera tanpa stimulus eksteren :   persepsi palsu.  

(Maramis, 2005). 

Berdasarkan hasil laporan rekam medik (RM) Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta, berdasarkan data bulan Januari – Februari 2014 tercatat jumlah 

pasien rawat inap dan rawat jalan berjumlah 13.802 orang. Terdiri dari pasien 

halusinasi berjumlah 5077 orang, perilaku kekerasan berjumlah 4.074 orang, 

isolisasi sosial : menarik diri berjumlah 1.617 orang, harga diri rendah 

berjumlah 1.087 orang, defisit perawatan diri berjumlah 1.634 dan waham 

berjumlah 363 orang. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan tindakan asuhan keperawatan pada klien yang 

mengalami gangguan persepsi sensori : halusinasi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan 

masalah bagaimanakah penatalaksanaan asuhan keperawatan pada Tn. S 

dengan masalah utama perubahan persepsi sensori : halusinasi penglihatan di 

Bangsal Abimanyu Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. 
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C. Tujuan  

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum : 

Mampu mengaplikasikan dan atau mengimplementasikan Asuhan 

keperawatan pada klien dengan halusinasi peglihatan di Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Surakarta. 

2. Tujuan Khusus : 

Adapun tujuan khusus dari penulisan karya tulis ini adalah agar penulis 

mampu : 

a. Melaksanakan pengkajian data pada klien dengan masalah utama 

gangguan persepsi sensori : halusinasi penglihatan. 

b. Menganalisis data – data pada klien dengan gangguan persepsi 

sensori : halusinasi penglihatan. 

c. Merumuskan diagnosa keperawatan sesuai dengan analisa data pada 

pasien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi penglihatan. 

d. Merumuskan rencana tindakan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan persepsi sensori : halusinasi penglihatan. 

e. Mengimplementasikan rencana tindakan keperawatan pada pasien 

dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi penglihatan. 

f. Mengevaluasi tindakan keperawatan pada pasien dengan gangguan 

persepsi sensori : halusinasi penglihatan. 
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D. Manfaat Laporan Kasus 

Penulisan laporan kasus ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Penulis dapat memperdalam ilmu pengetahuan tentang asuhan 

keperawatan yang telah dilakukannya dari pengkajian sampai evaluasi. 

2. Penderita adalah dapat memaksimalkan kemamupannya untuk dapat 

mengontrol jiwanya sehingga dapat sembuh dari penyakit kejiwaannya 

yang dideritanya. 

3. Rumah Sakit Jiwa hasil asuhan keperawatan ini dapat dijadikan sebagai 

salah satu bahan dalam menentukan kebijakan operasional, agar mutu 

pelayanan di Rumah Sakit Jiwa tersebut dapat ditingkatkan supaya lebih 

baik lagi. 

4. Pembaca hasil asuhan keperawatan ini diharapkan dapat sebagai ilmu 

pengetahuan dalam mengembangkan ilmu keperawatan. 


