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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di era globalisasi seperti sekarang banyak permasalahan sosial yang sering 

muncul dikalangan masyarakat diantaranya masalah politik, sosial budaya dan juga 

krisis ekonomi yang tidak pernah terselesaikan. Dengan adanya permasalahan 

tersebut dapat memicu atau meningkatkan terjadinya gangguan jiwa pada masyarakat, 

terlebih dengan masalah ekonomi yang tak kunjung usai dapat menimbulkan 

gangguan jiwa ringan dan gangguan jiwa berat (Department Kesehatan Republik 

Indonesia, 2007).  

Prevalensi gangguan jiwa berat (psikosis atau skizofrenia) sebesar 1,7 per mil 

penduduk atau sekitar 400.000 orang. Gangguan jiwa berat terbanyak di DI 

Yogyakarta, Aceh yaitu 2,7 per mil. Sedangkan provinsi Riau berada pada urutan ke 

4 yaitu 0,9 per mil mengalami gangguan jiwa berat. Berdasarkan jumlah tersebut, 

ternyata 14,3% diantaranya atau sekitar 57.000 orang pernah atau sedang dipasung. 

Angka pemasungan di pedesaan adalah sebesar 18,2%. Angka ini lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan angka di perkotaan yaitu sebesar 10,7%. Dari data di atas 

ganguan jiwa yang terbanyak di DI Yogyakarta dan Aceh (Riset Kesehatan Dasar, 

2013).

Skizofrenia adalah suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan 

timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan dan perilaku yang aneh. Gejala 

skizofrenia dibagi dalam kategori utama : gejala positif, atau gejala nyata, yang 

mencakup waham, halusinasi dan disorganisasi pikiran, bicara, dan perilaku yang 

tidak teratur serta gejala negatif atau gejala samar, seperti afek datar (Videbeck 2008, 

hlm. 4).

Halusinasi adalah gangguan penerimaan dari panca indra, persepsi klien 

terhadap lingkungan tanpa stimulus yang nyata artinya klien menginterpretasikan 
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sesuatu yang nyata tanpa stimulus atau rangsangan dari luar. Halusinasi distorsi 

persepsi yang muncul dari berbagai indra yaitu indra penglihatan, pengdengaran, 

penciuman, peraba, pengecap. Halusinasi bersifat menaklukan, halusinasi menjadi 

rumit dan klien mengalami gangguan dalam menilai lingkungannya. Pengalaman 

sensorinya menjadi terganggu. Halusinasi dapat berubah seperti mengancam, 

memerintah, memarahi, dan menakutkan. Apabila tidak mengikuti isi halusinasinya 

klien merasa terancam (Trimelia 2011, hlm. 4).

Halusinasi pendengaran penderita gangguan mental, biasanya klien mendengar 

suara seperti kegaduhan, mendengar suara – suara melengking, bising, mungkin juga 

dalam bentuk kata – kata atau kalimat. Suara yang terdengar tertuju kepada dirinya. 

Sehingga sering melihat penderita gangguan halusinasi pendengaran sedang 

bertengkar atau berbicara sendiri dengan suara yang klien dengar. Sumber suara itu 

berasal dari bagian tubuhnya kadang berhubungan dengan sesuatu yang 

menyenangkan, menyuruh berbuat baik, kadang berbuhungan dengan sesuatu yang 

mengancam, mencela, memaki. Sering juga dirasakan sebagai suruhan yang 

meyakinkan, misalnya menyuruh masuk ke kamar, menyuruh membunuh, dan lain 

sebagainya (Yosep 2009 hlm. 217 ).

Berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis di Panti Sosial Bina Laras 

Harapan Sentosa 1 Cengkareng Jakarta Barat, pada 1 tahun terkahir dari bulan April 

2015 sampai Mei 2016 jumlah 851 Warga Binaan Sosial (WBS), jumlah laki – laki 

sebanyak 579 WBS, jumlah perempuan sebanyak 230 WBS, jumlah WBS yang 

berada di Wisma Merak Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Cengkareng 

Jakarta Barat adalah 183 WBS masalah paling banyak yaitu halusinasi 90 WBS 

dengan pesentase (49%), isolasi sosial 50 WBS dengan presentase (27%), harga diri 

rendah 40 WBS dengan persentase (22%) dan resiko perilaku kekerasan 3 WBS 

dengan presentase (2%), untuk masalah defisit keperawatan diri semua WBS tidak 

bisa menjaga kebersihan diri sendiri sebanyak 183 WBS dengan presentase (100%). 

Untuk pelayanan kesehatan di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 di 

Cengkareng Jakarta Barat, berobat jalan 1 bulan sekali, jika ada WBS yang sakit akan 

dirujuk ke Rumah Sakit Duren Sawit. Dari data diatas gangguan sensori persepsi 
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halusinasi yang ada di Wisma Merak menduduki urutan ke 1 karena jika tidak 

ditangani akibatnya akan mengalami resiko perilaku kekerasan. 

Dari penjelasan di atas kondisi klien yang mengalami gangguan sensori 

persepsi  halusinasi pendengaran membutuhkan peran perawat, peran perawat 

dikategorikan menjadi tiga yaitu: Pencegahan primer : terjadi pada klien sebelum 

sakit, pada tahap ini penulis melakukan tindakan yaitu memberi penjelasan tentang 

memelihara jiwa yang sehat misalnya dengan cara memberikan pernyuluhan 

kesehatan pada keluarga tentang mengendalikan stress. Yang ke dua pencegahan 

sekunder yaitu dengan memberikan asuhan keperawatan kepada klien  dengan 

melakukan cara mengontrol halusinasi yaitu dengan cara menghardik, minum obat 

yang teratur, cara bercakap – cakap dengan orang lain dan melakukan kegiatan. Yang 

ke tiga yaitu melakukan pencegahan tersier yaitu memulihkan keadaan klien agar 

tidak mengalami gangguan sensori persepsi halusinasi lagi misalnya dengan cara 

melakukan kegiatan seperti membuat kerajinan tangan.

Berdasarkan data diatas penulis tertarik untuk mengatasi kasus gangguan 

sensori persepsi halusinasi pendengaran, sebagai masalah utama, untuk membuat 

karya tulis ilmiah di Wisma Merak Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 

Cengkareng Jakarta Barat. 

I.2 Tujuan Penelitian

I.2.1 Tujuan Umum

Penulisan mampu melaksanakan asuhan keperawatan meliputi bio-spiko-

sosial-spiritual pada klien dengan Gangguan Sensosi Persepsi Halusinasi 

Pendengaran Di Wisma Merak “Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 

Cengkareng Jakarta Barat” berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan dengan 

menggunakan pola pikir ilmiah melalui pendekatan proses keperawatan sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mencari alternatif pemecahan masalah.
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I.2.2 Tujuan Khusus

Dalam melaksanakan asuhan keperawatan Gangguan Sensori Persepsi 

Halusinasi Pendengaran diharapkan penulis dapat :

a. Melakukan pengkajian pada Tn.I dengan Gangguan Sensori Persepsi 

Halusinasi Pendengaran

b. Menentukan masalah keperawatan pada Tn.I dengan Gangguan Sensori

Persepsi Halusinasi Pendengaran

c. Merencanakan tindakan keperawatan pada Tn.I dengan Gangguan Sensori

Persepsi Halusinasi Pendengaran

d. Melaksanakan tindakan keperawatan pada Tn.I dengan Gangguan Sensori 

Persepsi Halusinasi Pendengaran

e. Melakukan evaluasi pada Tn.I dengan Gangguan Sensori Persepsi Halusinasi 

Pendengaran

f. Mengindentifikasi kesenjangan yang terdapat antara teori dan kasus pada 

Tn.I dengan Gangguan Sensori Persepsi Halusinasi Pendengaran

g. Mengindentifikasi faktor – faktor pendukung penghambat serta mencari 

solusi atau alternatif pemecahan masalah.

h. Mendokumentasikan asuhan keperawatan pada Tn.I dengan Gangguan 

Sensori Persepsi Halusinasi Pendengaran

I.3  Ruang Lingkup 

Dengan alasan permasalahan yang ada di panti penulisan hanya membatasi 

makalah ilmiah ini pada “Asuhan Keperawatan pada Tn.I dengan Gangguan Sensori 

Persepsi Halusinasi Pendengaran Di Wisma Merak” Panti Sosial Bina Laras Harapan 

Sentosa 1 Cengkareng Jakarta Barat”. Yang dilaksanakan Pada tanggal 23 Mei 2016 

sampai dengan 26 Mei 2016.
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I.4 Metode Penelitian dan Tehnik Pengumpulan Data

I.4.1 Metode Penulisan 

Mereka yang digunakan dalam penulisan Karya Tulis ini adalah metode 

analisa deskriptif melalui studi kasus dengan menggunakan pendekatan proses 

keperawatan yaitu mengkaji, mendiagnosa, merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi.

I.4.2 Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah :

a. Studi kasus 

yaitu melakukan partisipasi aktif dalam melakukan asuhan keperawatan pada 

Tn.I dengan Gangguan Sensori Persepsi Halusinasi Pendengaran

b. Studi kepustakaan 

yaitu dengan mempelajari buku – buku keperawatan jiwa yang dijadikan 

sebagai bahan refrensi yang berhubungan dengan isi makalah ilmiah ini 

I.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam Karya Tulis ini adalah sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan: berisi Latar Belakang masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, metode 

penulisan, sistematika penulisan karya tulis tentang asuhan keperawatan Pada Klien 

dengan Gangguan Sensosi Persepsi Halusinasi Pendengaran. BAB II Tinjauan Teori : 

Berisi tentang pengertian, psikodinamika yang meliputi etiologi, rentang respon, jenis 

– jenis halusinasi, fase – fase halusinasi dan asuhan keperawatan (pengkajian 

diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keperawatan). BAB III Tinjauan 

Kasus : Yang meliputi pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

keperawatan. BAB IV Pembahasan : Dalam bab ini membahas tentang teori dan 

kasus meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, 

pelaksanaan keperawatam, evaluasi keperawatan. BAB V Penutup  : Meliputi 

kesimpulan hasil pendokumentasian Asuhan Keperawatan pada Klien dengan 
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Gangguan Sensosi Persepsi Halusinasi Pendengaran dan saran. Daftar Pustaka. 

Riwayat Hidup, Lampiran 
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BAB I

PENDAHULUAN





I.1  Latar Belakang

Di era globalisasi seperti sekarang banyak permasalahan sosial yang sering muncul dikalangan masyarakat diantaranya masalah politik, sosial budaya dan juga krisis ekonomi yang tidak pernah terselesaikan. Dengan adanya permasalahan tersebut dapat memicu atau meningkatkan terjadinya gangguan jiwa pada masyarakat, terlebih dengan masalah ekonomi yang tak kunjung usai dapat menimbulkan gangguan jiwa ringan dan gangguan jiwa berat (Department Kesehatan Republik Indonesia, 2007).  

Prevalensi gangguan jiwa berat (psikosis atau skizofrenia) sebesar 1,7 per mil penduduk atau sekitar 400.000 orang. Gangguan jiwa berat terbanyak di DI Yogyakarta, Aceh yaitu 2,7 per mil. Sedangkan provinsi Riau berada pada urutan ke 4 yaitu 0,9 per mil mengalami gangguan jiwa berat. Berdasarkan jumlah tersebut, ternyata 14,3% diantaranya atau sekitar 57.000 orang pernah atau sedang dipasung. Angka pemasungan di pedesaan adalah sebesar 18,2%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka di perkotaan yaitu sebesar 10,7%. Dari data di atas ganguan jiwa yang terbanyak di DI Yogyakarta dan Aceh (Riset Kesehatan Dasar, 2013).

Skizofrenia adalah suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan dan perilaku yang aneh. Gejala skizofrenia dibagi dalam kategori utama : gejala positif, atau gejala nyata, yang mencakup waham, halusinasi dan disorganisasi pikiran, bicara, dan perilaku yang tidak teratur serta gejala negatif atau gejala samar, seperti afek datar (Videbeck 2008, hlm. 4).

 (
1
)Halusinasi adalah gangguan penerimaan dari panca indra, persepsi klien terhadap lingkungan tanpa stimulus yang nyata artinya klien menginterpretasikan sesuatu yang nyata tanpa stimulus atau rangsangan dari luar. Halusinasi distorsi persepsi yang muncul dari berbagai indra yaitu indra penglihatan, pengdengaran, penciuman, peraba, pengecap. Halusinasi bersifat menaklukan, halusinasi menjadi rumit dan klien mengalami gangguan dalam menilai lingkungannya. Pengalaman sensorinya menjadi terganggu. Halusinasi dapat berubah seperti mengancam, memerintah, memarahi, dan menakutkan. Apabila tidak mengikuti isi halusinasinya klien merasa terancam (Trimelia 2011, hlm. 4).

Halusinasi pendengaran penderita gangguan mental, biasanya klien mendengar suara seperti kegaduhan, mendengar suara – suara melengking, bising, mungkin juga dalam bentuk kata – kata atau kalimat. Suara yang terdengar tertuju kepada dirinya. Sehingga sering melihat penderita gangguan halusinasi pendengaran sedang bertengkar atau berbicara sendiri dengan suara yang klien dengar. Sumber suara itu berasal dari bagian tubuhnya kadang berhubungan dengan sesuatu yang menyenangkan, menyuruh berbuat baik, kadang berbuhungan dengan sesuatu yang mengancam, mencela, memaki. Sering juga dirasakan sebagai suruhan yang meyakinkan, misalnya menyuruh masuk ke kamar, menyuruh membunuh, dan lain sebagainya (Yosep 2009 hlm. 217 ).

Berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Cengkareng Jakarta Barat, pada 1 tahun terkahir dari bulan April 2015 sampai Mei 2016 jumlah 851 Warga Binaan Sosial (WBS), jumlah laki – laki sebanyak 579 WBS, jumlah perempuan sebanyak 230 WBS, jumlah WBS yang berada di Wisma Merak Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Cengkareng Jakarta Barat adalah 183 WBS masalah paling banyak yaitu halusinasi 90 WBS dengan pesentase (49%), isolasi sosial 50 WBS dengan presentase (27%), harga diri rendah 40 WBS dengan persentase (22%) dan resiko perilaku kekerasan 3 WBS dengan presentase (2%), untuk masalah defisit keperawatan diri semua WBS tidak bisa menjaga kebersihan diri sendiri sebanyak 183 WBS dengan presentase (100%). Untuk pelayanan kesehatan di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 di Cengkareng Jakarta Barat, berobat jalan 1 bulan sekali, jika ada WBS yang sakit akan dirujuk ke Rumah Sakit Duren Sawit. Dari data diatas gangguan sensori persepsi halusinasi yang ada di Wisma Merak menduduki urutan ke 1 karena jika tidak ditangani akibatnya akan mengalami resiko perilaku kekerasan. 

Dari penjelasan di atas kondisi klien yang mengalami gangguan sensori persepsi  halusinasi pendengaran membutuhkan peran perawat, peran perawat dikategorikan menjadi tiga yaitu: Pencegahan primer : terjadi pada klien sebelum sakit, pada tahap ini penulis melakukan tindakan yaitu memberi penjelasan tentang memelihara jiwa yang sehat misalnya dengan cara memberikan pernyuluhan kesehatan pada keluarga tentang mengendalikan stress. Yang ke dua pencegahan sekunder yaitu dengan memberikan asuhan keperawatan kepada klien  dengan melakukan cara mengontrol halusinasi yaitu dengan cara menghardik, minum obat yang teratur, cara bercakap – cakap dengan orang lain dan melakukan kegiatan. Yang ke tiga yaitu melakukan pencegahan tersier yaitu memulihkan keadaan klien agar tidak mengalami gangguan sensori persepsi halusinasi lagi misalnya dengan cara melakukan kegiatan seperti membuat kerajinan tangan.

Berdasarkan data diatas penulis tertarik untuk mengatasi kasus gangguan sensori persepsi halusinasi pendengaran, sebagai masalah utama, untuk membuat karya tulis ilmiah di Wisma Merak Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Cengkareng Jakarta Barat. 



I.2  Tujuan Penelitian

I.2.1  Tujuan Umum

Penulisan mampu melaksanakan asuhan keperawatan meliputi bio-spiko-sosial-spiritual pada klien dengan Gangguan Sensosi Persepsi Halusinasi Pendengaran Di Wisma Merak “Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Cengkareng Jakarta Barat” berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan dengan menggunakan pola pikir ilmiah melalui pendekatan proses keperawatan sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mencari alternatif pemecahan masalah.







I.2.2 Tujuan Khusus

Dalam melaksanakan asuhan keperawatan Gangguan Sensori Persepsi Halusinasi Pendengaran diharapkan penulis dapat :

a. Melakukan pengkajian pada Tn.I dengan Gangguan Sensori Persepsi Halusinasi Pendengaran

b. Menentukan masalah keperawatan pada Tn.I dengan Gangguan Sensori Persepsi  Halusinasi Pendengaran

c. Merencanakan tindakan keperawatan pada Tn.I dengan Gangguan Sensori Persepsi Halusinasi Pendengaran

d. Melaksanakan tindakan keperawatan pada Tn.I dengan Gangguan Sensori Persepsi Halusinasi Pendengaran

e. Melakukan evaluasi pada Tn.I dengan Gangguan Sensori Persepsi Halusinasi Pendengaran

f. Mengindentifikasi kesenjangan yang terdapat antara teori dan kasus pada Tn.I dengan Gangguan Sensori Persepsi Halusinasi Pendengaran

g. Mengindentifikasi faktor – faktor pendukung penghambat serta mencari solusi atau alternatif pemecahan masalah.

h. Mendokumentasikan asuhan keperawatan pada Tn.I dengan Gangguan Sensori Persepsi Halusinasi Pendengaran



I.3  Ruang Lingkup 

Dengan alasan permasalahan yang ada di panti penulisan hanya membatasi makalah ilmiah ini pada “Asuhan Keperawatan pada Tn.I dengan Gangguan Sensori Persepsi Halusinasi Pendengaran Di Wisma Merak” Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Cengkareng Jakarta Barat”. Yang dilaksanakan Pada tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2016.









I.4  Metode Penelitian dan Tehnik Pengumpulan Data

I.4.1  Metode Penulisan 

Mereka yang digunakan dalam penulisan Karya Tulis ini adalah metode analisa deskriptif melalui studi kasus dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan yaitu mengkaji, mendiagnosa, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi.



I.4.2 Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah :

a. Studi kasus 

yaitu melakukan partisipasi aktif dalam melakukan asuhan keperawatan pada Tn.I dengan Gangguan Sensori Persepsi Halusinasi Pendengaran

b. Studi kepustakaan 

	yaitu dengan mempelajari buku – buku keperawatan jiwa yang dijadikan sebagai bahan refrensi yang berhubungan dengan isi makalah ilmiah ini 



I.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam Karya Tulis ini adalah sebagai berikut: BAB I Pendahuluan: berisi Latar Belakang masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, metode penulisan, sistematika penulisan karya tulis tentang asuhan keperawatan Pada Klien dengan Gangguan Sensosi Persepsi Halusinasi Pendengaran. BAB II Tinjauan Teori : Berisi tentang pengertian, psikodinamika yang meliputi etiologi, rentang respon, jenis – jenis halusinasi, fase – fase halusinasi dan asuhan keperawatan (pengkajian diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keperawatan). BAB III Tinjauan Kasus : Yang meliputi pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keperawatan. BAB IV Pembahasan : Dalam bab ini membahas tentang teori dan kasus meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, pelaksanaan keperawatam, evaluasi keperawatan. BAB V Penutup  : Meliputi kesimpulan hasil pendokumentasian Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Sensosi Persepsi Halusinasi Pendengaran dan saran. Daftar Pustaka. Riwayat Hidup, Lampiran 







































