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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Krisis multi dimensi telah mengakibatkan tekanan yang berat pada 

sebagian besar masyarakat. Krisis ekonomi yang diakibatkan oleh masyarakat 

tidak saja mengakibatkan gangguan kesehatan fisik yang berupa gangguan 

gizi, terserang berbagai penyakit infeksi, tetapi juga dapat mengalami 

gangguan kesehatan mental. Menurut Proff. Dr. Azrul Azwar MPH, DirJen 

Bina Kesehatan Masyarakat Depkes, World Health Organization (WHO) 

menyimpulkan bahwa gangguan kesehatan mental menempati urutan kedua 

setelah penyakit infeksi dengan 11,5 % Daily Host. Berdasarkan data hasil  

Survey Rumah Tangga (SKRT) 2005, prevalensi gangguan jiwa di Indonesia 

mencapai 264 jiwa per 1000 penduduk. Hal ini merupakan kondisi yang 

sangat serius karena lebih tinggi 2,6 kali dari ketentuan WHO 

(www.kbi.gemari.or.id : 11 Januari 2001, diambil tanggal 2 September 2005) 

Sejak beberapa tahun belakangan ini, semua Rumah Sakit Jiwa pemerintah 

maupun fasilitas perawatan Psikiatri telah membuka fasilitas perawatan rawat 

jalan (Out Patient Clinic) yang ternyata mendapat kunjungan lebih dari 30.000 

pasien setiap tahun, selain itu dari pengalman Proyek Integrasi Kesehatan Jiwa 

(PIKJ) puskesmas yang berjalan sejak tahun 1974 dan Integrasi Kesehatan 

Jiwa di Rumah sakit sejak tahun 1980, tampak nyata bahwa adanya kebutuhan 

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa yang lebih luas dan 

terkoordinasi. Umumnya pasien gangguan jiwa dibawa keluarganya ke Rumah 



Sakit Jiwa atau unit pelayanan kesehatan jiwa lainnya karena keluarga tidak 

mampu merawat, terganggu karena perilaku pasien. Beberapa gejala yang 

lazim dirasakan oleh keluarga sehingga menjadi alasan mengapa pasien 

dibawa ke Rumah Sakit Jiwa yaitu adanya halusinasi, waham, menarik diri 

dari interaksi sosial, perilaku kekerasan dan kerusakan komunikasi. 

Dari hasil catatan medik terhadap kunjungan pasien di ruang rawat inap 

Rumah Sakit Jiwa Amino Gondohutomo semarang ditemukan rata-rata      

per-bulan selama tahun 2003 pasien yang mengalami Schizophrenia Tak 

Terinci, dengan gejala halusinasi. 

Menurut Proff. Dr. Azrul Azwar MPH, DirJen Bina Kesehatan Masyarakat 

Depkes, World Health Organization (WHO) memperkirakan tidak kurang dari 

450 juta penderita gangguan jiwa ditemukan didunia, bahkan berdasarkan data 

dari Studi World Bank di beberapa negara menunjukkan 8,1 % dari kesehatan 

global masyarakat (Global Burden Disease) disebabkan oleh masalah 

gangguan jiwa yang menunjukkan dampak lebih besar dari TBC (7,2 %), 

kanker (5,8 %), jantung (4,4 %) dan malaria (2,6 %). (www.kbi.gemari.or.id : 

11 Januari 2001, diambil tanggal 2 September 2005)  

Gangguan–ganguan tersebut menujukakan seperti klien berbicara sendiri, 

mata melihat kekanan – kekiri, jalan mondar-mandir, seiring tersenyum, 

sendiri dan sering mendengar suara-suara. Sedangkan halusinasi adalah 

merupakan ganguan atau perubahan persepsi dimana klien mempersepsikan 

sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Suatu penerapan panca indra tanpa ada 



rangsangan dari luar. Suatu penghayatan yang di alami suatu persepsi melaui 

panca indra yaitu persepsi palsu (Maramis, 2005). 

Berdasarkan data hasil catatan Rekam Medik penulis tertarik untuk 

menulis makalah yang berjudul “Asuhan Keperawatan pada Klien dengan 

Halusinasi “ 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat di 

identifikasikan dan masalah : Sulitnya penanganan dari penderita gangguan 

jiwa dan tingginya angka kejadian penderita ganguan jiwa yang belum 

diketahui secara pasti penyebabnya. Maka dalam hal ini penulis menyajikan 

asuhan keperawatan dengan masalah utama dengan gangguan halusinasi. 

C. Tujuan 

Adapun tujuanya adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan umum : 

Mendapatkan gambaran untuk menerapakan asuhan keperawatan pada 

pasien ganguan jiwa sesuai dengan masalah utama gangguan persepsi 

sensori halusinasi. 

2. Tujuan khusus : 

a. Mahasiswa dapat mengkaji, mengenal masalah utama dari gangguan 

jiwa halusinasi. 

b. Mahasiswa dapat mengetahui tanda dan gejala yang terpenting dari 

gangguan jiwa dengan masalah utama halusinasi. 



c. Mahasiswa dapat memahami penanganan dari gangguan jiwa 

masalah utama halusinasi. 

d. Mahasiswa dapat menerapkan asuhan keperawatan dari gangguan 

jiwa maslah utama halusinasi. 

Mahasiswa dapat mengevaluasi, mendokumentasikan sebagai tolak 

ukur guna menerapkan asuhan keperawatan gangguan masalah 

utama halusinasi berikutnya. 

D. Manfaat 

Manfaat yang dapat diambil adalah dapat mengkaji masalah, tanda 

gejala, serta penaganan yang utama dan dapat menerapkan asuhan 

keperawatan yang sesuai pada pasien yang mengalami gangguan jiwa 

halusinasi. 

 


