
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Kesehatan jiwa bukan hanya sekedar terbebas dari gangguan jiwa, 

tetapi juga merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh semua orang. 

Kesehatan jiwa merupakan perasaan sehat dan bahagia serta mampu 

mengatasi masalah kehidupan, dapat menerima orang lain apa adanya dan 

mempunyai sikap dan pikiran positif terhadap diri sendiri dan orang lain. 

(Hawari, 2006) 

       World Health Organitation (WHO ) (2009) memperkirakan sebanyak 

450 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan mental, terdapat 

sekitar 10% orang dewasa mengalami gangguan jiwa saat ini dan 25% 

penduduk diperkirakan akan mengalami gangguan jiwa pada usia tertentu 

selama hidupnya. Gangguan jiwa yang mencapai 13% dari penyakit secara 

keseluruhan dan kemungkinan akan berkembang menjadi 25% ditahun 

2030. Gangguan jiwa ditemukan disemua negara, pada perempuan dan 

laki-laki, pada semua tahap kehidupan, orang miskin maupun kaya baik 

pedesaan maupun perkotaan mulai dari yang ringan sampai berat. 

       Menurut hasil survey Badan Kesehatan Dunia, secara global saat ini di 

dunia dijumpai 450 juta orang dengan gangguan jiwa, yang terdiri dari: 

150 juta depresi, 90 juta gangguan penggunaan zat dan alkohol, 38 juta 
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epilepsi, 25 juta skizofrenia, serta hampir 1 juta melakukan bunuh diri 

setiap tahun. 

       Salah satu gangguan jiwa yang terdapat di seluruh dunia adalah 

skizofrenia. Skizofrenia merupakan gangguan neurologis yang 

mempengaruhi persepsi, cara pikir, bahasa, emosi dan perilaku sosial 

klien. (Iyus, 2007) 

       Salah satu gejala dari skizofrenia adalah halusinasi. Halusinasi 

merupakan gangguan persepsi dimana klien mempersepsikan sesuatu hal 

yang tidak terjadi. (Maramis, 2005). Halusinasi merupakan gejala yang 

paling sering muncul pada klien skizofrenia yaitu sekitar 70%. (Setyo, 

2008) 

       Kesehatan mental merupakan bagian dari hidup manusia, tanpa 

kesehatan mental manusia akan mengalami gangguan dalam menjalankan 

seluruh aktivitasnya. Seperti yang tertulis dalam UU No. 36 tahun 2009, 

Sehat merupakan keadaan sehat, baik secara mental, fisik, spiritual 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara 

produktif dan ekonomis. Sedangkan menurut UU No 3 tahun 1966, 

kesehatan jiwa merupakan kondisi yang memungkinkan perkembangan 

fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang dan selaras 

dengan orang lain. Sedangkan menurut American Nurses Asociation 

(ANA) keperawatan jiwa merupakan satu bidang spesialis praktik 

keperawatan yang menerapkan teori perilaku manusia sebagai ilmunya dan 

penggunaan diri sendiri sebagai kiatnya. (Sujono Riyadi, 2009) 
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      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).         

       Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2013) di 

Indonesia prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukan dengan 

gejala-gejala depresi dan kecemasan adalah sebesar 6% untuk usia 15 

tahun ke atas atau sekitar 14 juta orang. Sedangkan prevalensi gangguan 

jiwa berat, seperti schizofrenia adalah 1,7 per 1000 penduduk atau sekitar 

400.000 orang.  

       Berdasarkan data Riskesdas 2013 dan dikombinasikan dengan data 

pusdatin Kemenkes dengan waktu yang disesuaikan, prevalensi gangguan 

jiwa di jawa tengah sebanyak 0,23 % untuk usia 15 tahun keatas dari 

jumlah penduduk 24.089.433 orang berarti sekitar 55.406 orang di 

provinsi Jawa Tengah mengalami gangguan jiwa berat, dan lebih dari 1 

juta orang di Jawa Tengah mengalami gangguan mental emosional. 

       Berdasarkan data instalasi rekam medik di RSJ Daerah Surakarta pada 

bulan Januari dan Februari 2015, ditemukan masalah keperawatan pada 

klien rawat inap dan rawat jalan yaitu halusinasi menempati urutan 

pertama dengan 4.021 kasus, disusul dengan resiko perilaku kekerasan 

3980 kasus, defisit perawatan diri 1.754 kasus, isolasi sosial 1.871 kasus, 

harga diri rendah 1.026 kasus dan waham 401 kasus. 

      Karena dirasa cukup menarik dengan banyaknya klien yang 

mengalami halusinasi dan tingginya rasa keingintahuan penulis serta 
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berdasarkan data tersebut penulis memilih untuk menjadikan klien 

halusinasi sebagai bahan dalam penulisan karya tulis ilmiah. 

 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis dapat 

merumuskan masalah bagaimanakah asuhan keperawatan pada Ny.S 

dengan masalah utama gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran 

di Bangsal Srikandi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. 

 

C. Tujuan Penulisan 

       Adapun tujuan dari penulisan adalah: 

1. Tujuan umum 

       Mampu mengaplikasikan dan mengimplementasikan Asuhan 

Keperawatan pada klien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi 

pendengaran di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

       Tujuan khusus penulisan karya tulis ilmiah ini adalah agar penulis 

mampu : 

a. Melaksanakan pengkajian data pada pasien dengan masalah utama 

gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran 

b. Menganalisa data pada pasien dengan gangguan persepsi sensori: 

halusinasi pendengaran. 
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c. Merumuskan diagnosa keperawatan sesuai dengan analisa data 

pada pasien dengan gangguan persepsi sensori: halusinasi 

pendengaran. 

d. Merumuskan rencana tindakan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran. 

e. Mengevaluasi tindakan keperawatan pada pasien dengan gangguan 

persepsi sensori : halusinasi pendengaran. 

 

D. Manfaat laporan Kasus 

Beberapa manfaat yang dapat di ambil dari penulisan karya tulis ilmiah ini 

adalah: 

a. Bagi Penulis 

      Dapat memperdalam ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan 

asuhan keperawatan yang dilakukannya dari pengkajian hingga 

evaluasi. 

b. Bagi Penderita  

       Dapat memaksimalkan kemampuannya untuk dapat mengontrol 

jiwanya sehingga dapat segera sembuh dari penyakit jiwa yang di 

derita. 

c. Bagi Rumah Sakit Jiwa  

       Hasil asuhan keperawatan ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

bahan dalam menentukan kebijakan operasional, agar mutu pelayanan 

di Rumah Sakit Jiwa dapat ditingkatkan. 
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d. Bagi Pembaca  

       Asuhan keperawatan ini dapat berfungsi sebagai ilmu pengetahuan 

dalam mengembangkan ilmu keperawatan.  

e. Bagi Institusi Pendidikan 

       Dapat dijadikan acuan dalam penelitian gangguan persepsi 

sensori: Halusinasi pendengaran. 


