
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kesehatan jiwa adalah berbagai karakteristik positif yang menggambarkan 

keselarasan dan keseimbangan kejiwaan yang mencerminkan kedewasaan 

kepribadiannya (WHO dalam Direja, 2011). Hal ini berarti apabila tidak 

terjadi keselarasan dan keseimbangan jiwa maka akan terjadi gangguan jiwa. 

Menurut Yosep (2011), gangguan jiwa adalah kumpulan dari keadaan-

keadaan yang tidak abnormal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun 

dengan mental. Data dari World Health Organization (WHO) menyebutkan 

sebanyak 450 juta orang mengalami gangguan jiwa dan lebih dari 150 juta 

orang mengalami depresi, 25 juta orang menderita skizofrenia, lebih dari 90 

juta orang pengguna alkohol dan satu juta orang lebih bunuh diri setiap tahun.  

 Menurut data Departemen Kesehatan RI tahun (2009), jumlah penderita 

gangguan jiwa di Indonesia saat ini, mencapai lebih dari 28 juta orang, 

dengan kategori gangguan jiwa ringan 11,6% dan 0,46% menderita gangguan 

jiwa berat. Di Jawa Tengah tahun 2009 menyebutkan dari setiap 1.000 warga 

Jawa Tengah terdapat 3 orang yang mengalami gangguan jiwa. Sementara 19 

orang dari setiap 1.000 warga Jawa Tengah mengalami stress (Depkes RI, 

2009). Salah satu jenis gangguan jiwa adalah skizofrenia. 
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Skizofrenia adalah suatu penyakit otak persisten dan serius yang 

mengakibatkan perilaku psikotik, pemikiran konkret, dan kesulitan dalam 

memproses informasi, hubungan interpersonal, serta memecahkan masalah 

(Stuart, 2007). Skizofrenia dikatakan sebagai penyakit neurologis yang 

mempengaruhi persepsi klien, cara berfikir, bahasa, emosi, dan perilaku 

sosialnya (Herman, 2008, dalam Direja, 2011). Adapun gejala yang sering 

muncul pada penderita Skizofrenia antara lain halusinasi seperti mendengar 

suara-suara atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tidak mampu 

merespon pesan yang datang, tidak mampu memahami hubungan antara 

kenyataan dengan logika serta terkadang melakukan sesuatu yang sangat 

berbahaya seperti bunuh diri (Yosep, 2011). 

Halusinasi ditandai dengan perilaku abnormal seperti tertawa sendiri, 

menggerakkan bibir tanpa menimbulkan suara, gerakan mata cepat, terlihat 

bicara sendiri, gelisah, ketakutan dan terjadi penurunan motivasi, lebih suka 

menyendiri, melamun. Disini perlu peran keluarga sebagai sistem pendukung 

serta pengawas dalam proses pengobatan pasien (Trimelia, 2011) 

Berdasarkan studi kasus di ruang Bima Rumah Sakit Umum Daerah 

Banyumas didapatkan data bahwa penderita skizofrenia khususnya halusinasi 

menempati peringkat utama dibandingkan dengan gangguan jiwa lainnya. 

Pada periode 2011 – 2012 tercatat 374 klien penderita halusinasi dari 85,76% 

penderita Skizofrenia. Pada periode 2013 tercatat 452 klien penderita 

skizofrenia.  
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Berdasarkan uraian di atas dengan melihat begitu kompleksnya penyakit 

gangguan jiwa dan banyaknya orang yang terkena gangguan jiwa khususnya 

halusinasi, penulis tertarik untuk membahas studi kasus tentang Asuhan 

Keperawatan pada Ny.S dengan gangguan sensori persepsi : halusinasi 

pendengaran di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. 

 
B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendeskripsikan tentang penerapan proses keperawatan pada Ny. S 

dengan gangguan sensori persepsi halusinasi pendengaran di ruang Bima 

RSUD Banyumas. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penulisan laporan kasus ini adalah untuk 

mendeskripsikan : 

a. Pengkajian pada Ny.S dan pengumpulan data hasil pengkajian 

b. Analisa data dari hasil pengkajian dan penetapan diagnosa 

keperawatan pada Ny.S 

c. Penetapan rencana keperawatan pada Ny.S 

d. Implementasi keperawatan pada Ny.S 

e. Evaluasi terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah 

dilakukan pada Ny.S 
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C. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data untuk menyusun laporan tugas akhir ini dapat dilakukan 

dengan cara-cara berikut : 

1. Observasi partisipatif  

Cara pengumpulan data dengan melakukan observasi terhadap klien, data 

dapat ditemukan dengan melakukan interaksi secara intens antara perawat 

dan klien.  

2. Wawancara  

Melalui kegiatan tanya jawab (wawancara) penelitian akan memperoleh 

data yang diperlukan. Saat wawancara diperlukan keahlian untuk 

menanyakan hal-hal spesifik dari keadaan yang diperoleh merupakan 

informasi akurat dan memang benar-benar diperlukan. Wawancara 

(anamnesis) dapat dilakukan klien, keluarga klien atau orang terdekat dan 

perawat. 

3. Studi literatur 

Pengumpulan data yang dilakukan melalui pencarian sumber-sumber baik 

berupa buku atau jurnal, mengakses (browsing internet) atau sumber lain 

yang diperbolehkan terkait dengan asuhan keperawatan kepada klien.  

4. Studi dokumentasi  

Pengumpulan data dilakukan melalui telah sumber-sumber informasi, 

seperti catatan rekam medik klien atau yang lainnya.  
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D. Tempat dan Waktu 

Asuhan keperawatan jiwa ini dilakukan di ruang Bima RSUD Banyumas dari  

tanggal 11 – 15 Juni 2013. 

 

E. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Praktek Keperawatan 

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evalusai dalam melakukan 

suhan keperawatan terhadap pasien jiwa dengan gangguan persepsi sensori 

halusinasi pendengaran. 

2. Bagi Tenaga Kesehatan  

Laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi 

tenaga kesehatan menangani pasien jiwa dengan gangguan persepsi sensori 

halusinasi pendengaran. 

3. Bagi Masyarakat  

Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat 

dalam memahami dan menangani pasien jiwa dengan gangguan persepsi 

sensori halusinasi pendengaran. 

4. Bagi Mahasiswa 

Laporan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman 

bagi mahasiswa dalam melakukan asuhan keperawatan terhadap pasien 

jiwa dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. 
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F. Sistematika Penulisan  

Dalam penyusunan asuhan keperawatan jiwa, dijelaskan secara sistematik yang 

dibagi dalam lima bab yang terdiri dari :  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penulisan, 

metode pengumpulan data, tempat dan waktu, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II : TINJAUAN TEORI 

Tinjauan teori membahas tentang pengertian kasus, predisposisi 

presipitasi, tanda dan gejala, proses terjadinya masalah, pohon 

masalah, intervensi keperawatan, startegi pelaksanaan. 

BAB III : TINJAUAN KASUS 

Tinjauan kasus membahas tentang pengkajian, analisa data, rencana 

tindakan, implementasi dan evaluasi.  

BAB IV : PEMBAHASAN 

Pembahasan berisi tentang pembahasan kasus yang meliputi 

pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan 

evaluasi.  

BAB V : PENUTUP  

Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

merupakan ringkasan dari pembahasan masalah dan saran diberikan 

untuk berbagai pihak yang terkait dengan laporan kasus ini. 
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