
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan Jiwa menurut UU No.18 Tahun 2014 adalah kondisi dimana 

seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga 

individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat 

bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. 

Kesehatan jiwa adalah kondisi seseorang yang terus tumbuh berkembang dan 

mempertahankan keselarasan dalam pengendalian diri, serta terbebas dari stress yang 

serius ( Rosdahi,1999 dalam Direja, 2011).  

Kesehatan jiwa adalah kemampuan individu dalam kelompok dan 

lingkungannya untuk berinteraksi dengan orang lain sebagai cara untuk mencapai 

kesejahteraan, perkembangan yang optimal, dengan menggunakan kemampuan 

mentalnya (kognisi, afeksi, dan relasi) memiliki prestasi individu serta kelompoknya 

konsisten dengan hukum yang berlaku (Australian Health Minister, Mental Health 

Nursing Practice, 1996 dalam Yosep 2011). Kesehatan jiwa dapat mengalami 

gangguan, bentuk gangguan jiwa seperti halusinasi, menarik diri, dan cemas. 

Halusinasi adalah hilangnya kemampuan manusia dalam membedakan 

rangsangan internal (pikiran) dan rangsangan eksternal (dunia luar). Halusinasi adalah 

salah satu gejala gangguan jiwa dimana pasien mengalami perubahan sensori persepsi 
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: merasakan sensori palsu, penglihatan, pengecapan, perabaan atau penghiduan 

(Direja, 2011). 

WHO memperkirakan ada sekitar 450 juta orang di dunia yang mengalami 

gangguan kesehatan jiwa (WHO, 2010). Di Indonesia sendiri, munurut Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia (2013), ada sekitar 400.000 jiwa penderita gangguan 

jiwa. Di Jawa Tengah sendiri tercatat pada akhir tahun 2013 berjumlah 1.091 jiwa 

yang mengalami gangguan jiwa. Salah satu gangguan jiwa yang banyak diderita oleh 

masyarakat adalah skizofrenia. Skizofrenia adalah suatu bentuk psikosa fungsional 

dengan gangguan utama pada proses pikir dan disharmonis antara proses pikir, afek, 

dan psikomotor disertai distorsi kenyataan terutama karena waham, halusinasi, 

asosiasi terbagi sehingga timbul inkoheren. Penyebab skizofrenia antara lain dari 

faktor keturunan, cacat fisik, tumbuh kembang pada masa remaja, biokimia tubuh dan 

stress (Direja, 2011). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari ruang Sadewa RSUD Banyumas 

penderita gangguan jiwa skizofrenia pada bulan April-Juni 2015 ada 212 orang, dan 

penderita halusinasi ada 53 orang. 
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B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Menerapkan laporan asuhan keperawatan jiwa pada Tn.J dengan gangguan 

persepsi sensori halusinasi : pendengaran secara komprehensif. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk memaparkan asuhan 

keperawatan pada klien Tn.J dengan gangguan sensori persepsi halusinasi : 

pendengaran meliputi : 

a. Pengkajian pada Tn.J 

b. Analisa data Tn. J 

c. Diagnosa keperawatan pada klien Tn.J 

d. Rencana keperawatan pada klien Tn.J 

e. Implementasi keperawatan pada klien Tn.J 

f. Evaluasi tindakan keperawatan yang sudah dilakukan pada klien Tn.J 
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C. Pengumpulan data 

Pengumpulan Data Tugas Akhir ini menggunakan tekhnik pengumpulan data sebagai 

berikut : 

1. Observasi 

Pengumpulan data ini dilakukan secara observasi atau dengan memantau 

keadaan klien secara langsung dan dengan melakukan asuhan keperawatan 

dimana terdapat interaksi antara penulis dengan klien. 

2. Wawancara  

Pengumpulan data ini dilakukan dilakukan dengan cara wawancara atau tanya 

jawab dan anamnesis kepada klien atau orang terdekat klien dan kepada tenaga 

kesehatan lainnya. 

3. Studi Literatur 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber buku 

yang ada dan browsing dari internet yang berkaitan dengan Gangguan persepsi 

sensori halusinasi : pendengaran. 

4. Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah catatan tentang kasus 

klien yang terdapat pada format dokumentasi maupun yang terdapat pada rekam 

medis. 
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D. Tempat dan Waktu 

Asuhan Keperawatan jiwa ini dilakukan di ruang Sadewa Rumah Sakit Umum 

Daerah Banyumas dari tanggal 24-25 Juni 2015. 

 

E. Sistem Penulisan 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Pendahuluan membahas, tentang latar belakang masalah, tujuan 

penulisan, pengumpulan data, tempat dan waktu, pendokumentasian 

serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka, membahas tentang pengertian, rentang respon, 

etiologi, psikopatolohi, manifestasi klinis, pohon masalah, masalah 

keperawatan dan fokus intervensi. 

BAB III  : TINJAUAN KASUS 

Tinjauan kasus, membahas tentang pengkajian, diagnosa 

keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi. 
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BAB IV  : PEMBAHASAN 

Pembahasan, membahas tentang pengkajian, diagnosa keperawatan, 

perencanaan, implementasi dan evaluasi. 

BAB V  : PENUTUP 

Penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran. 

Asuhan Keperawatan Pada..., RIMAS AGUNG ISAPUTRA, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015




