
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Kesehatan jiwa yang ada di Indonesia merupakan suatu per masalahan yang 

sering diabaikan oleh masyarakat Indonesia, terutama karena banyak keterbatasan 

yang ada di Indonesia seperti kurangnya ahli terapis yang berkecimpung di dunia 

kesehatan jiwa dan Rumah Sakit yang menangani kesehatan jiwa juga terbatas. 

kriteria individu yang sehat jiwanya seperti memiliki sikap yang positif terhadap 

diri sendiri, mampu berkembang dengan kemampuan yang dimiliki, mampu  

meyesuaikan diri dengan lingkungan baru, mandiri, berpikir sesuai kenyataan, dan 

mampu berhubungan sosial dengan lingkungan sekitar.(Stuart, 2016). 

Kesehatan jiwa menurut UUD No. 18 tahun 2014, adalah bagaimana 

seseorang mengalami perkembangan secara fisik, mental, spiritual, dan sosial 

sehingga dapat menyadari kemampuan yang dimiliki, dapat mengatasi masalah, 

bekerja, dan memberikan peran yang baik terhadap orang. (UUD Kesehatan Jiwa, 

2014) 

World Health Organitation (2016) sendiri mengungkapkan bahwa sekitar 35 

juta orang mengalami depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta orang terkena 

skizofrenia, serta 47,5 juta terkena dimensia. Penderita gangguan jiwa di Indonesia 

dari tahun ke tahun terus bertambah dengan berbagai macam faktor yaitu faktor 

biologis, psikologis dan sosial dengan keanekaragaman penduduk. 

Gangguan jiwa adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang yang 

mengakibatkan kesulitan dan penurunan kualitas hidup, hal tersebut

UPN "VETERAN" JAKARTA



2 
 

 
 

menjelaskan bahwa gangguan jiwa bukan disebabkan oleh tindakan yang 

menyimpang dari norma sosial atau konflik masyarakat (Stuart, 2016). Salah satu 

masalah utama gangguan jiwa di negara-negara berkembang termaksud Indonesia 

adalah Skizofrenia.  

Skizofrenia adalah penyakit yang mempengaruhi perkembangan saraf otak 

dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan dan perilaku yang 

aneh dan terganggu. Gejala skizofrenia terbagi menjadi dua yaitu : gejala positif 

atau gejala nyata, yang mencakup waham, halusinasi dan disorganisasi pikiran, 

bicara dan perilaku yang tidak teratur adapun gejala negatif atau gejala berbeda, 

seperti afek datar, tidak memiliki kemauan dan menarik diri dari masyarakat atau 

rasa tidak nyaman. (Stuart, 2016) 

Adapun salah satu gejala positif yang sering terjadi pada klien skizofrenia 

yaitu Halusinasi atau Gangguan Persepsi Sensori. Halusinasi merupakan perilaku 

gangguan jiwa dengan kondisi individu mengalami gangguan persepsi sensori 

meliputi seluruh panca indera terhadap suatu obyek tanpa adanya rangsangan dari 

luar. Halusinasi merupakan keadaan seseorang yang menderita gangguan jiwa 

ditandai dengan adanya perubahan sensori persepsi, serta merasakan sensasi palsu 

berupa suara, penglihatan, pengecapan perabaan, atau penciuman. Pasien 

merasakan stimulus yang sebetulnya tidak ada. (Yusuf, 2015) 

Riset Kesehatan Dasar (2018) yang dilakukan oleh Kementrian Republik 

Indonesia menyimpulkan bahwa prevalensi ganggunan mental emosional yang 

menunjukan gejala depresi dan kecemasan, dari tahun ke tahun meningkat 

dibuktikan angka prevalensi gangguan jiwa di Indonesia dari tahun 2013-2018 

mengalami kenaikan dari 1,7% per 1.000 penduduk menjadi 7% per 1.000 

penduduk yang artinya ada kenaikan sekitar 5,3% kasus gangguan jiwa di 

Indonesia. 

Setelah disimpulkan bahwa prevalensi gangguan jiwa di Indonesia selalu 

terjadi peningkatan disetiap tahunnya. Pada tahun 2018 sudah mencapai 7% per 

1.000 penduduk , pada daerah DKI Jakarta pada tahun 2018 sudah mencapai 7% 

per 1.000 penduduk yang setara dengan prevalensi yang ada di Indonesia. 

Sedangkan hasil prevalensi dari Panti Bina Laras Harapan Sentosa I Cengkareng 

Jakarta Barat terdapat 425 (50%) dari 855 orang yang mengalami gangguan 

UPN "VETERAN" JAKARTA



3 
 

 
 

persepsi sensori : halusinasi, isolasi sosial 178 orang (21%), Harga Diri Rendah 138 

orang (16%), Resiko Perilaku Kekerasan 54 orang (6%), dan Defisit Perawatan Diri 

60 orang (7%). Sedangkan yang penulis dapatkan dari Wisma Merak terdapat 

sekitar 26% dari 122 orang yang mengalami gangguan persepsi sensori : halusinasi 

sebanyak 39 WBS dengan presentase (26%), Isolasi Sosial sebanyak 21 WBS 

dengan presentase (14%),  Harga Diri Rendah sebanyak 60 WBS dengan presentase 

(40%), Risiko Perilaku Kekerasan sebanyak 6 WBS dengan presentase (4%) dan 

Defisit Perawatan Diri sebanyak 15 WBS dengan presentase (10%). Berasarkan 

data tersebut, halusinasi merupakan masalah kedua terbesar, maka di perlukan 

asuhan keperawatan yang mencakup segala aspek seperti aspek bio, psikososial dan 

spiritual. 

Adapun peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yaitu  

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative. (UUD Kesehatan Jiwa, 2014) Pada 

peran perawat sebagai pemberi promosi kesehatan dimana perawat dapat 

melakukan pendidikan kesehatan kepada klien tentang kondisi yang dialaminya 

seperti perawat memberikan salep pada kulit yang gatal dan menjelaskan kepada 

klien untuk lebih memperhatikan kebersihan diri. Pada upaya preventif yaitu 

perawat meningkatkan kesehatan mental dengan cara melatih klien menghardik 

halusinasi, minum obat secara teratur, bercakap – cakap dengan orang lain dan 

melakukan kegiatan untuk mengalihkan halusinasi. Aspek kuratif, yaitu perawat 

melakukan asuhan keperawatan pada klien dan keluarga. Aspek rehabilitatif, yaitu 

perawat menjelaskan kepada keluarga untuk melatih keterampilan yang dimiliki 

klien serta kegiatan yang dapat dilakukan di rumah sesuai dengan kemampuan 

klien.  

Berdasarkan data diatas dan merujuk pada peran perawat kesehatan jiwa, 

penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam pembuatan makalah 

ilmiah dengan judul “Asuhan Keperawatan pada Klien Tn. F dengan Gangguan 

Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran, Penglihatan, dan Perabaan di Wisma 

Merak Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa I Cengkareng Jakarta Barat”.  

 

 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA



4 
 

 
 

I.2 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulis dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien dengan 

Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran, Penglihatan, dan Perabaan 

sebagai berikut : 

I.2.1 Tujuan Umum 

Penulis mampu memperoleh pengalaman menangani klien dengan Gangguan 

Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran, Penglihatan, dan Perabaan serta mampu 

memahami dan memberikan asuhan keperawatan pada Tn.F dengan masalah utama 

Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran, Penglihatan, dan Perabaan 

di Wisma Merak “Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa I Cengkareng Jakarta 

Barat” berdasarkan ilmu dan taktik  keperawatan dengan menggunakan karya tulis 

ilmiah melalui pendekatan proses keperawatan sehingga mampu mencari solusi 

untuk pemecahan masalah. 

 

I.2.2 Tujuan Khusus 

Dalam melaksanakan asuhan keperawatan diharapkan penulis: Mampu 

melakukan pengkajian pada klien Tn. F dengan Gangguan Persepsi Sensori :  

Halusinasi Pendengaran, Penglihatan, dan Perabaan. Penulis mampu melakukan 

analisa data pada klien Tn. F dengan Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi 

Pendengaran, Penglihatan, dan Perabaan. Penulis mampu merumuskan diagnosa 

keperawatan pada klien Tn. F dengan Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi 

Pendengaran, Penglihatan, dan Perabaan. Penulis mampu merencanakan tindakan 

keperawatan pada klien Tn. F dengan Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi 

Pendengaran, Penglihatan, dan Perabaan. Penulis mampu melaksanakan tindakan 

keperawatan pada klien Tn. F dengan Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi 

Pendengaran, Penglihatan, dan Perabaan. Penulis mampu melakukan evaluasi pada 

klien Tn. F dengan Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran, 

Penglihatan, dan Perabaan. Penulis mampu mengidentifikasi kesenjangan yang 

terdapat antara teori dan praktik. Penulis mampu mengidentifikasi faktor-faktor 

pendukung, penghambat serta dapat mencari solusi/alternative pemecahan masalah. 

Penulis mampu mendokumentasikan asuhan keperawatan pada klien Tn. F dengan 

Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran, Penglihatan, dan Perabaan.  
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I.3 Ruang Lingkup  

Pada penulisan Makalah Ilmiah ini penulis mengangkat “Asuhan 

Keperawatan pada Klien Tn. F  dengan Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi 

Pendengaran, Penglihatan, dan Perabaan, di wisma Merak Panti Sosial Bina Laras 

Harapan Sentosa 1 Cengkareng Jakarta Barat”, yang dilaksanakan pada tanggal 18 

Februari – 04 Maret 2019. 

 

I.4 Metode penulisan dan Teknik pengumpulan data  

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini terbagi 

menjadi dua tahap yaitu studi kepustakaan dan studi kasus. Studi kepustakaan 

adalah penulis mencari dan menggunakan sumber-sumber seperti buku dan 

penelitian yang membahas tentang kesehatan jiwa khususnya Gangguan Persepsi 

Sensori : Halusinasi Pendengaran, Penglihatan, dan Perabaan. Sedangkan studi 

kasus adalah penulis mempelajari dan menangani kasus gangguan jiwa di lapangan 

dengan melakukan pendekatan dan membina hubungan saling percaya, kemudian 

penulis melakukan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah 

melakukan wawancara dan observasi pada klien. Penulis melakukan wawancara 

pada klien, perawat dan petugas panti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan 

penulis. Selain itu penulis juga melakukan observasi dengan cara mengamati 

kegiatan sehari-hari klien di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Cengkareng 

Jakarta Barat. 

 

I.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan makalah ilmiah ini terdiri dari beberapa pembahasan 

yaitu sebagai berikut : BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, Tujuan 

(tujuan umum dan tujuan khusus), Ruang lingkup, Metode penulisan, Sistematika 

penulisan, BAB II Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Pengertian, Psikodinamika 

(etiologi, proses, komplikasi), Rentang respon, Asuhan keperawatan (pengkajian 

keperawatan, diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, pelaksanaan 

keperawatan, evaluasi keperawatan), BAB III Tinjauan Kasus yang terdiri dari 
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Pengkajian, Diagnosa keperawatan, Perencanaan keperawatan, Pelaksanaan 

keperawatan, Evaluasi keperawatan, BAB IV Hasil Dan Pembahasan yang terdiri 

dari Pengkajian, Diagnosa keperawatan, Perencanaan keperawatan, Pelaksanaa 

keperawatan, Evaluasi keperawatan, BAB V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan 

hasil pengdokumentasian asuhan keperawatan pada klien dengan Gangguan 

Sensori Persepsi: Halusinasi Pendengaran dan Penglihatan dan Saran. 
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