
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kesehatan jiwa adalah berbagai karakteristik positif yang 

menggambarkan keselarasan dan keseimbangan kejiwaan yang 

mencerminkan kedewasaan kepribadiannya (WHO dalam Kusumawati, 

dan Hartono 2011). Gangguan jiwa adalah bentuk gangguan dan 

kekacauan fungsi mental atau kesehatan mental yang disebabkan oleh 

kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan 

terhadap stimulus eksternal dan ketegangan-ketegangan. Sehingga muncul 

gangguan fungsi atau gangguan struktur dari satu bagian, satu organ, atau 

system kejiwaan/ mental. Salah satu bentuk dari gangguan kesehatan jiwa 

adalah skizofrenia. 

Skizofrenia sebagai penyakit neurologis yang mempengaruhi persepsi 

klien, cara berfikir, bahasa, emosi, dan perilaku sosialnya (Hermawan, 

2008 dikutip oleh Direja 2011). Dengan demikian, seseorang yang 

menderita gangguan jiwa skizofrenia adalah orang yang mengalami 

keretakan jiwa atau keretakan kepribadian (Hawari, 2003). Skizofrenia 

merupakan gangguan jiwa psikotik paling lazim dengan cirri hilangnya 

perasaan afektif atau respon emosional dan menarik diri dari hubungan 

antara pribadi normal.Sering kali di ikuti dengan delusi (keyakinan yang 

salah) dan halusinasi. Adapun macam gangguan jiwa yaitu, perilaku 
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kekerasan, halusinasi, harga diri rendah, isolasi sosial, defisit perawatan 

diri (Yosep, 2007). 

Halusinasi adalah salah satu gejala gangguan jiwa pada individu yang 

ditandai dengan perubahan sensori persepsi; merasakan sensasi palsu 

berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan atau penghiduan (Keliat 

2010). Klien member persepsi atau mendapat tentang lingkungan tanpa 

ada obyek atau rangsangan yang nyata.Sebagai contoh klien mengatakan 

mendengar suara pada hal tidak ada orang yang berbicara.Halusinasi 

terbagi menjadi tujuh macam yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, 

pengecap, kinesthetic, cenesthetic (Kusumawati & Hartono, 2010). 

Halusinasi pendengaran yang paling sering terjadi pada skizofrenia dalam 

bentuk suara-suara manusia, bunyi barang-barang atau siulan. Individu 

yang mengalami halusinasi dikarenakan adanya gangguan persepsi yang 

mana sebenarnya stimulus tersebut tidak ada. Maka individu yang 

mengalaminya dapat terjadi kecemasan dan ketidakmampuan untuk 

mengendalikan diri (Fitria, 2010).  

Masalah  gangguan kesehatan jiwa di seluruh dunia memang sudah 

menjadi masalah yang sangat serius. WHO (2011) menyatakan, paling 

tidak ada satu dari empat orang di dunia mengalami masalah mental.WHO 

memperkirakan ada sekitar 450 juta orang di dunia yang mengalami 

gangguan kesehatan jiwa. 
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World health organization (WHO) jumlah penderita gangguan jiwa di 

seluruh dunia pada tahun 2010 mencapai angka 450 juta orang dan lebih 

dari 150 juta orang mengalami depresi, 25 juta orang menderita 

skizofrenia. Di Indonesia sendiri jumlah penderita gangguan jiwa berat 

atau skizofrenia pada tahun 2013 adalah 1.729 dari 1.027.763 anggota 

rumah tangga yang menjadi responden atau sample (Riskesdas, 2013).  

Sedangkan pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia menurut 

badan pusat statistik Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa, jadi dapat 

dikatakan bahwa jika dalam 1 juta sampel terdapat 1.729 orang yang 

menderita gangguan jiwa maka dalam 237 juta jiwa penduduk Indonesia, 

terdapat 409.773 orang yang menderita gangguan jiwa berat (skizofrenia). 

Berdasarkan data di RSUD Banyumas penderita penyakit jiwa pada 

bulan Maret-Juni tahun 2014 tercatat 912 orang. Sedangkan di ruang 

Nakula RSUD Banyumas terdapat penderita penyakit jiwa 3 bulan terakhir 

dengan kasus halusinasi sebanyak  260 orang. 

Salah satu masalah keperawatan jiwa adalah gangguan sensori 

persepsi halusinasi. Halusinasi muncul sebagai suatu proses panjang yang 

berkaitan  erat dengan kepribadian seseorang, karena halusinasi selalu 

dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman psikologis seseorang. Isi 

halusinasi biasanya menunjukan arti dinamisnya. Suatu keberhasilan 

penembusan alam sadar dalam bentuk gambaran-gambaran pengindraan 

sebagai jawaban terhadap situasi dan kebutuhan-kebutuhan psikologisnya. 

Seperti pemuasan implus-implus yang direpresi atau keinginan terhadap 
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keyakinan yang lebih memuaskan (Baihaqi, Sunardi, Akhlan, &Heryati, 

2005). 

Tindakan keperawatan untuk melatih pasien mengontrol halusinasi 

yaitu dengan cara menghardik halusinasi, melatih bercakap-cakap dengan 

orang lain, melatih klien beraktivitas secara terjadwal dan yang terkhir 

melatih pasien menggunakan obat secara teratur. Pada kesehatan jiwa ada 

dua fase yaitu  fase akut dan pemulihan. Fase akut adalah dimana pasien 

mengalami gangguan dalam waktu yang singkat yaitu 4-8 minggu dan 

simtom psikotik masih sering muncul, sedangkan fase pemulihan dimana 

simtom mulai berkurang, akan tetapi individu masih vulnerable untuk 

mendapat serangan ulang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangakat 

masalah ini menjadi masalah keperawatan dengan pembuatan karya tulis 

ilmiah dengan judul  “Asuhan Keperawata Jiwa Pada Tn.K Dengan 

Gangguan Sensori Persepsi: Halusinasi Penglihatan Di Ruang Nakula  

RSUD Banyumas”. 

 

B. TUJUAN 

1. Tujuan umum 

Melaporkan hasil pengelolaan asuhan keperawatan jiwa dengan 

gangguan sensori persepsi : halusinasi penglihatan di ruang Nakula 

selama 3 hari tanggal  5-7 Juni 2014 RSUD Banyumas. 
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2. Tujuan khusus 

a. Melaporkan hasil pengkajian status kesehatan pada Tn. K 

dengan gangguan sensori persepsi : halusinasi penglihatan di 

ruang Nakula RSUD Banyumas. 

b. Melaporkan hasil rumusan masalah pada Tn. K dengan 

gangguan sensori persepsi : halusinasi penglihatan di ruang 

Nakula RSUD Banyumas. 

c. Melaporkan hasil rencana tindakan keperawatan pada Tn. K 

dengan gangguan sensori persepsi : halusinasi penglihatan di 

ruang Nakula RSUD Banyumas. 

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tindakan keperawatan pada Tn. 

K dengan gangguan sensori persepsi : halusinasi penglihatan di 

ruang Nakula RSUD Banyumas. 

e. Melaporkan hasil evaluasi asuhan keperawatan pada Tn. K 

dengan gangguan sensori persepsi : halusinasi penglihatan di 

ruang Nakula RSUD Banyumas. 

 

C. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data untuk penyusunan laporan ini digunakan cara 

sebagai berikut: 

1. Observasi Partisipatif 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi terhadap 

klien secara langsung, melaksanakan asuhan keperawatan pada klien. 
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2. Wawancara 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab atau anamnesis 

pada klien, keluarga, dan pada perawat ruangan. 

3. Studi Literatur 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber 

pengetahuan melalui buku-buku atau jurnal terkini dengan cara 

membaca dan mempelajari bahan yang ada hubungannya dengan 

halusinasi penglihatan. 

4. Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah catatan-catatan 

khusus klien yang terdapat pada format-format dokumentasi maupun 

yang terdapat pada rekam medis. 

 

D. Tempat dan Waktu 

Asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan sensori persepsi: 

halusinasi penglihatan dilakukan di ruang Nakula RSUD Banyumas pada 

tanggal  5-7 Juni 2014. 

 

E. Manfaat Penulisan 

Hasil laporan kasus ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

praktis dalam keperawatan yaitu sebagai panduan perawat dalam 

pengelolaan halusinasi pendengaran. Juga diharapkan menjadi informasi 

bagi tenaga kesehatan lain. Terutama dalam pengelolaan kasus yang 
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bersangkutan. Laporan kasus ini untuk mengimplementasikan mata kuliah 

yang didapat selama kuliah, memperluas wawasan dalam bidang 

pendidikan khususnya tentang halusinasi penglihatan. 

 

F. SistematikaPenulisan 

Sistematika penulisan untuk penyusunan tugas akhir ini adalah : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Membahas tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan, 

pengumpulan data, tempat dan waktu, manfaat  penulisan, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang pengertian, etiologi, tanda dan gejala, 

rentang respons, patopsikologi, pohon masalah, diagnose 

keperawatan, dan rencana tindakan keperawatan. 

BAB III : LAPORAN KASUS 

Membahas tentang asuhan keperawatan yang diberikan kepada 

klien meliputi pengkajian, diagnose keperawatan, rencana 

tindakan keperawatan, implementasi dan evaluasi. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Menguraikan tentang pembahasan kasus.Pembahasan yang 

menelaah kesenjangan antara teori dengan masalah laporan 

kasus dalam hal pengkajian, diagnosa keperawatan, 

perencanaan, implementasi, dan evaluasi serta pembahasan. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dan saran yang diberikan terkait tentang 

kesimpulan dari pembahasan kasus secara teori dan langsung 

yang terjadi di lapangan serta saran yang penulis berikan kepada 

berbagai pihak. Karya tulis ilmiah ini diakhiri dengan daftar 

pustaka dan lampiran. 
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