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                   BAB I 

                                            PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  

 Kesehatan jiwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia  No. 18 

Tahun 2014 adalah kondisi dimana seseorang 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. Sedangkan keadaan 

sehat atau sakit mental dapat dinilai dari keefektifan fungsi perilaku, yaitu 

bagaimana prestasi kerja yang ditampilkan oleh individu baik proses maupun 

hasilnya, bagaimana hubungan interpersonal di lingkungan dimana 

individuyang sehat jiwa dapat menggunakan waktunya untuk hal-hal yang 

produktif dan positif bagi dirinya dan bagi lingkunganya (Rasmun, 2009). 

 Gangguan jiwa adalah sindrom atau pola perilaku yang secara klinis 

bermakna yang berkaitan langsung dengan distress (penderitaan) dan 

menimbulkan hendaya (disabilitas) pada satu atau lebih fungsi kehidupan 

manusia. Fungsi gangguan jiwa terganggu meliputi fungsi biologis, psikologis, 

social, dan spiritual. Secara umum gangguan fungsi jiwa yang dialami 

seseorang individu dapat terlihat dari penampilan, komunikasi, proses piker, 

interaksi dan aktivitasnya sehari-hari (Keliat, 2012). 
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 Menurut Ngadiran (2011) bahwa karekteristik sehat jiwa terdiri dari 

persepsi yang sesuai dengan realitas, mampu menerima diri sendiri dan orang 

lain secara alami, mampu focus dalam memecahkan masalah, menunjukan 

kemampuanya secara spontan, mempunyai otonomi, mandiri, kreatif, puas 

dengan hubungan interpersonal, kaya pengalaman yang bermanfaat, 

menganggap hidup ini sebagai sesuatu yang indah.  

 Menurut American Nurses Association (ANA), Keperawatan jiwa adalah 

area khusus dalam praktek keperawatan yang menggunakan ilmu tingkah laku 

manusia sebagai dasar dan menggunakan diri sendiri secara teurapetik dalam 

meningkatkan, mempertahankan, memulihkan kesehatan mental klien dan 

kesehatan mental masyarakat dimana klien berada (Yosep, 2011). 

 Proses keperawatan pada klien dengan masalah kesehatan jiwa merupakan 

tantangan yang unik karena masalah kesehatan jiwa mungkin tidak dapat 

langsung, seperti masalah kesehatan fisik yang memperlihatkan bermacam-

macam gejala dan di sebabkan berbagai hal. Kejadian masa lalu yang sama 

dengan kejadian saat ini, tetapi mungkin muncul gejala yang berbeda. Banyak 

klien dengan masalah kesehatan jiwa tidak dapat menceritakan masalahnya 

mungkin menceritakan hal yang berbeda dan kontrakdiksi. Kemampuan 

mereka untuk berperan dalam menyelesaikan masalah juga bervariasi (Keliat, 

2007). 

Peran perawat adalah sebagai Attitude Therapy, yaitu : mengobservasi 

perubahan, baik perubahan kecil atau menetap yang terjadi pada klien, 
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mendemonstrasikan penerimaan, respek, memahami klien, mempromosikan 

ketertarikan klien dan berpartisipasi dalam interaksi (Yosep, 2011). 

 Menurut World Health Organization (WHO) ada sekitar 450 juta orang di 

dunia yang mengalami gangguan jiwa. Indonesia sendiri diperkirakan sebanyak 

264 dari 1.000 anggota rumah tangga menglami gangguan jiwa. Angka itu 

menunjukan jumlah penderita gangguan kesehatan jiwa di masyarakat yang 

sangat tinggi, yakni dari empat penduduk Indonesia menderita kelainan jiwa 

dari rasa cemas, depresi, stres, penyalahgunaan obat, kenakalan remaja sampai 

skizofrenia (Yosep, 2014). 

 Adapun gejala yang sering muncul pada pendreritaan 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 pendengaran atau akustik adalah kesalahan dalam 

mempersepsikan suara yang didengar klien. Suara bias menyenangkan, 

ancaman, membunuh, dan merusak (Yosep, 2007). Respon klien akibat 

terjadinya halusinasi dapat berupa curiga, ketakutan perasaan tidak aman, 

gelisah dan bingung, perilaku merusak diri, kurang perhatian, tidak mampu 

mengambil keputusan serta tidak dapat membedakan keadaan nyata dan tidak 

nyata (Yosep, 2010). 

 Menurut Trimelia (2011), bahwa halusinasi ditandai dengan perilaku 

abnormal seperti tertawa sendiri, menggerakan bibir tanpa menimbulkan suara, 
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terlihat bicara sendiri, gerakan mata cepat, telihat bicara sendiri, gelisah, 

ketakutan, dan terjadi penurunan motivasi, lebih suka menyendiri, melamun. 

Dan disini perlu peran keluarga sebagai system pendukung serta pengawasan 

dalam proses pengobatan pasien. 

 Akibat dari halusinasi tersebut pasien skizofrenia sering menyebabkan 

terjadinya kemunduran dan melakukan aktivitas sehari-hari, hilangnya motivasi 

dan tanggung jawab, menghindari dari kegiatan dan hubungan social. 

Halusinasi mengancam dapat beresiko menimbulkan perilaku kekerasan. 

Factor presipitasi halusinasi dapat berupa biologis, psikologis, social budaya, 

sedangkan waktu munculnya halusinasi dapat pagi, siang, sore, maupun malam 

hari (Abdul, 2012). 

 Berdasarkan data Rekam Medis di Ruang Nakula RSUD Banyumas bahwa 

jumlah klien yang mengalami gangguan jiwa satu tahun terakhir selama bulan 

1 januari s/d 31 desember 2016 dari beberapa diagnosa yaitu halusinasi, resiko 

perilaku kekerasan, gangguan pola tidur, gangguan interaksi social, isolasi diri, 

harga diri rendah, keputusasaan, nyeri akut, dari 678 pasien gangguan jiwa 

peringkat dengan diagnosa halusinasi pada urutan ke-1 dengan rincian sebagai 

berikut : Halusinasi 311 jiwa, Resiko perilaku kekrasan 306 jiwa, gangguan 

pola tidur 21 jiwa, gangguan interaksi social 14 jiwa, isolasi diri 13 jiwa, harga 

diri rendah 9 jiwa, keputusasaan 3 jiwa dan nyeri akut 1 jiwa. (Arsip Instalasi 

Kesehatan Jiwa RSUD Banyumas). 
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B. Tujuan Penulisan 

 Adapun tujuan dari penulisan laporan ini yaitu : 

1. Tujuan umum 

Melaporkan asuhan keperwatan pada Ny.S dengan gangguan persepsi 

sensori : halusinasi pendengaran di ruang NAKULA RSUD Banyumas. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penulisan laporan ini adalah : 

a. Mendeskripsikan pengkajian asuhan keperawatan pada Ny.S dengan 

Gangguan persepsi sensori : Halusinasi pendengaran. 

b. Mendeskripsikan perumusan analisa data hasil pengkajian dan 

menetapkan diagnosa keperwatan pada Ny.S dengan Gangguan 

persepsi sensori : Halusinasi pendengaran. 

c. Mendeskripsikan perencanaan tindakan keperawatan pada Ny.S 

dengan Gangguan persepsi sensori : Halusinasi pendengaran. 

d. Mendeskripsikan pengimplementasian keperawatan pada Ny.S dengan 

Gangguan persepsi sensori : Halusinasi pendengaran. 

e. Mendeskripsikan evaluasi keperawatan pada Ny.S dengan Gangguan 

persepsi sensori : Halusinasi pendengaran. 

 

 

 

 

 

Asuhan Keperawatan Pada..., Elga Anis Amrulloh, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



6 

 

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 dirumah 

sakit. 

2.  Wawancara  

Pengumpulan data dilakukan dengan cara Tanya jawab pada klien, keluarga, 

dan pada perawat ruangan. 

3.  Studi Literatur 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber 

pengetahuan melalui buku-buku atau jurnal dengan cara membaca dan 

mempelajari bahan yang ada hubunganya dengan gangguan persepsi sensori 

: Halusinasi pendengaran. 

4.  Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah catatan –catatan khusus 

klien yang terdapat pada format-format dokumentasi maupun yang terdekat 

pada rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. 
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D.   Tempat dan Waktu 

Asuhan keperawatan pada Ny.S dengan Gangguan persepsi sensori : 

halusinasi pendengaran dilakukan di Ruang NAKULA RSUD Banyumas 

pada tanggaL 22 mei 2017. 

 

E.   Manfaat Penulisan 

Hasil laporan kasus ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dalam 

keperawatan yaitu sebagai panduan perawat dalam pengelolaan kasus Ny. S 

dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran. Juga diharapkan 

menjadi informasi bagi tenaga kesehatan lain terutama dalam pengelolaan 

kasus yang bersangkutan. 

 

F. Sistem Penulisan 

Sistem penulisan untuk penyusunan tugas akhir adalah : 

BAB 1 : 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 

respon, psikopatologi, pohon masalah, diagnosa keperawatan, 

rencana tindakan keperawatan, implementasi dan evaluasi 

keperawatan. 
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BAB III : TINJAUAN KASUS 

Membahas tentang asuhan keperawatan yang diberikan kepada 

klien meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi. 

BAB IV : PEMBAHSAN 

Menguraikan tentang pembahasan kasus, pembahasan yang 

menelaah kesenjangan antara teori teori dengan pelaksanaan 

asuhan keperawatan dalam hal pengkajian, diagnosa keperawatan, 

perencanaan, implementasi, dan evaluasi. 

BAB V : PENUTUP 

Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

merupakan ringkasan dari pembahasan masalah dan saran yang 

diberikan untuk berbagai pihak yang terkait dengan laporan kasus 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Asuhan Keperawatan Pada..., Elga Anis Amrulloh, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017




