
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segala 

bidang, maka semakin banyak pula problem-problem pribadi dan sosial dalam 

kehidupan manusia yang harus dihadapi dan diatasi. Berbagai banyak tekanan 

masalah yang terjadi di masyarakat Indonesia, baik sosial maupun ekonomi 

berdampak pula pada jumlah pasien gangguan jiwa di Indonesia. Keadaan ini dapat 

menimbulkan kesulitan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan hidup yang 

maksimal. Berdasarkan data hasil Riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun  

persentase gangguan jiwa mencapai  % dari sekitar  juta penduduk yang 

berusia di atas  tahun (Kemenkes, , ¶ , http:// www.depkes.go.id, diperoleh 

tanggal  Maret  ). Hal ini menjadikan masalah kesehatan jiwa sebagai prioritas 

bagi Kementrian Kesehatan karena merupakan tantangan yang besar dengan 

kompleksitas tinggi di berbagai lapisan dan aspek kehidupan. 

Menurut pandangan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization-

WHO), batasan sehat adalah suatu keadaan berupa kesejahteraan fisik, mental, dan 

sosial secara penuh dan bukan semata-mata berupa tidak adanya penyakit atau 

keadaan lemah tertentu. Berdasarkan definisi kesehatan tersebut, maka manusia selalu 

dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh (holistik). Terdiri dari unsur fisik 

(organobiologik), jiwa (psiko-edukatif) dan sosial (sosio-kultural), yang tidak 

dititikberatkan pada penyakit tetapi pada kesejahteraan dan produktivitas sosial  



 
 

ekonomi. Berdasarkan definisi tersebut juga tersiratkan bahwa kesehatan jiwa atau 

mental merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan dan unsur utama 

dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup manusia yang utuh. 

Menurut pandangan Stuart ( ), kesehatan jiwa adalah kemampuan 

individu dalam kelompok dan lingkungannya untuk berinteraksi dengan orang lain 

sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan, perkembangan yang optimal, dengan 

menggunakan kemampuan mentalnya (kognisi, afeksi, dan relasi) memiliki prestasi 

individu serta kelompoknya konsisten dengan hukum yang berlaku. 

Telah dipaparkan bahwa salah satu sifat manusia adalah sebagai makhluk 

sosial di samping sebagai makhluk individual. Sebagai makhluk individual manusia 

mempunyai dorongan atau motif untuk mengadakan hubungan dengan dirinya 

sendiri, sedangkan sebagai makhluk sosial manusia mempunyai dorongan untuk 

mengadakan hubungan dengan orang lain, manusia mempunyai dorongan sosial 

(Walgito, ). 

Dikemukakan oleh McClelland ( ), dengan adanya dorongan atau motif 

sosial pada manusia, maka manusia akan mencari orang lain untuk mengadakan 

hubungan atau untuk mengadakan interaksi. Sehingga akan terjadilah interaksi antara 

manusia satu dengan yang lain. Proses sosial pada dasarnya merupakan siklus 

perkembangan dari struktur sosial yang merupakan aspek dinamis dalam kehidupan 

masyarakat (Syani, ). Perkembangan inilah yang merupakan dinamika yang 

tumbuh dari pola-pola perikelakuan manusia yang berbeda menurut situasi dan 

kepentingannya masing-masing, yang diwujudkan dalam proses hubungan sosial. 

Pada kenyataannya lebih banyak faktor penyebab pasien tidak mau 

berkomunikasi adalah karena pasien malakukan supresi perasaan yang terlalu lama 

sehingga pasien jatuh pada kondisi depresi atau menarik dirinya dari lingkungan 



 
 

sekitarnya. Pada pasien dengan perilaku menarik diri sering melakukan kegiatan yang 

ditujukan untuk mencapai pemuasan diri, dimana pasien melakukan usaha untuk 

melindungi diri sehingga ia jadi pasif dan berkepribadian kaku, pasien menarik diri 

juga melakukan pembatasan (isolasi diri), termasuk juga kehidupan emosionalnya, 

semakin sering pasien menarik diri, semakin banyak kesulitan yang dialami dalam 

mengembangkan hubungan sosial dan emosional dengan orang lain (Stuart dan 

Sundeen, ) 

Pasien dengan gangguan hubungan sosial mula-mula merasa rendah diri, tidak 

berharga dan tidak berguna sehingga merasa tidak aman dalam membina hubungan 

dengan orang lain. Tidak jarang kegiatan interaksi sosial juga terhambat. Bila hal ini 

dibiarkan tanpa penanganan yang optimal, pasien akan mengalami frustasi, perilaku-

perilaku ekstrim seperti destruktif terhadap diri maupun orang lain, defisit perawatan 

diri, menarik diri secara sosial dan gangguan dalam berhubungan. Pasien gangguan 

hubungan sosial perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dapat kembali ke 

masyarakat dengan memiliki kualitas komunikasi yang baik. Seseorang harus 

mempunyai konsep diri yang positif sehingga dapat memudahkannya untuk 

bersosialisasi kepada orang lain. 

Pengobatan dalam ilmu kedokteran jiwa pada umumnya dapat dibagi menjadi 

tiga golongan besar yaitu somatoterapi, psikoterapi dan manipulasi lingkungan. 

Psikoterapi merupakan suatu cara pengobatan terhadap masalah emosional seorang 

pasien yang dilakukan oleh seseorang yang terlatih dalam hubungan profesional 

secara suka-rela, dengan maksud hendak menghilangkan, mengubah atau 

menghambat gejala-gejala yang ada, mengoreksi perilaku yang terganggu dan 

mengembangkan pertumbuhan kepribadian secara positif (Maramis, ). 



 
 

Psikoterapi terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu psikoterapi suportif 

dan psikoterapi genetik-dinamik. Psikoterapi suportif merupakan suatu cara 

pengobatan yang bertujuan untuk memulihkan dan menguatkan daya tahan mental 

pasien (Maramis, ). Salah satu jenis dari psikoterpi suportif adalah teknik 

ventilasi yang mencakup active listening. Active listening  merupakan suatu cara 

mendengarkan secara aktif yang berfokus sepenuhnya pada apa yang orang lain 

katakan dan menegaskan pemahaman baik isi pesan, emosi ataupun perasaan yang 

mendasari pesan untuk memastikan pemahaman yang akurat.  

Active listening bukan hanya mempelajari bahasa verbal seseorang melainkan 

juga bahasa nonverbal dengan melakukan pengamatan sikap dan perilaku pasien pada 

saat menyampaikan masalah atau perasaan-perasaannya. Jika sikap dan perilaku 

pasien tersebut positif maka terapis akan mendukung perilaku tersebut, tapi jika sikap 

dan perilaku pasien tersebut negatif maka terapis akan lebih memfokuskan dan 

mengarahkan pasien ke arah yang lebih baik lagi. Pasien dengan gangguan hubungan 

sosial yang mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi interpersonal akan 

dikaji lebih dalam mutu komunikasinya, setelah itu terapis akan membantu pasien 

menyadari perilaku isolasi sosial kemudian melatih pasien cara-cara berinteraksi 

dengan orang lain secara bertahap. Diharapkan melalui active listening  ini pasien 

termotivasi, bersemangat dan beranian untuk melakukan interaksi sosial dengan baik 

sehingga menumbuhkan kepribadian yang positif (Suryani, ). 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian 

yang menganalisis efektivitas active listening NIC (Nursing Interventions Classification) 

terhadap perubahan kemampuan interaksi sosial pada pasien gangguan hubungan 

sosial. 

 



 
 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

( ) Bagaimana gambaran pelaksanaan active listening NIC (Nursing Interventions 

Classification) untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial pada pasien 

gangguan interaksi sosial ? 

( ) Bagaimana efektivitas pelaksanaan active listening NIC (Nursing Interventions 

Classification) terhadap kemampuan interaksi sosial pada pasien gangguan 

hubungan sosial ? 

 

  Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

( ) Tujuan Umum 

Mengidentifikasi efektivitas active listening NIC (Nursing Interventions Classification) 

terhadap perubahan kemampuan interaksi sosial pada pasien gangguan 

hubungan sosial. 

( ) Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik pasien gangguan hubungan sosial. 

b. Mengidentifikasi kemampuan interaksi sosial pasien gangguan hubungan 

sosial. 

 

 

 

 

 



 
 

 Manfaat Penelitian 

( ) Bagi Peneliti 

Untuk mengetahui tingkat efektivitas active listening NIC (Nursing Interventions 

Classification) terhadap perubahan kemampuan interaksi sosial pada pasien 

gangguan hubungan sosial sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

penyuluhan untuk menumbuhkan atau meningkatkan konsep diri yang positif 

bagi perubahan kemampuan interaksi sosial.  

( ) Bagi Institusi Pendidikan 

Menjadi bahan evaluasi dalam memberikan pendidikan tentang active listening 

NIC (Nursing Interventions Classification) pada mata kuliah keperawatan jiwa 

terhadap para mahasiswa sebagai modal mereka untuk terjun ke dalam 

Rumah sakit. 

( ) Bagi Pasien Gangguan Hubungan Sosial 

Penelitian ini memberikan informasi bahwa konsep diri dapat mempengaruhi 

kemampuan interaksi sosial pada pasien gangguan hubungan sosial. Para 

pasien dapat merefleksikan dengan menceritakan kepada orang lain agar lebih 

mengembangkan konsep dirinya sehingga mampu menciptakan, membina 

dan mempertahankan kemampuan interaksi sosial dengan baik. 

( ) Bagi RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang 

Sebagai bahan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah mengenai 

konsep diri dan kemampuan interaksi sosial pada pasien gangguan hubungan 

sosial, sehingga dapat ditindak lanjuti dengan menggunakan active listening NIC 

(Nursing Interventions Classification) yang mampu memberikan motivasi sehingga 

kemampuan interaksi sosialnya dapat berkembang secara maksimal. 



 
 

( ) Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini bisa menjadi acuan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian 

sejenis mengenai efektivitas active listening NIC (Nursing Interventions 

Classification) terhadap perubahan kemampuan interaksi sosial pada pasien 

gangguan hubungan sosial. 

 Keaslian Penelitian 

( ) Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia Sri Hartati ( ), tentang “Penerapan 

Teknik Komunikasi Terapeutik  Listening Pada Ny.M dengan Gangguan Proses 

Pikir Diruang  RSUD Dr. Saiful Anwar Malang”. Penelitian ini termasuk jenis 

deskriptifeksploratif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 

observasi dan pemeriksaan fisik/diasnostik lain, yang meliputi instrumen : 

format keperawatan yang dimodifikasi (pengkajian/masalah, intervensi, 

implementasi dan evaluasi). Hasil penelitian yang diperoleh adalah setelah 

dilakukan penerapan teknik komunikasi terapeutik menunjukkan tingkat 

keberhasilan mencapai  %. Secara bertahap pasien mulai bisa menerima 

kehadiran orang lain, tidak mencurigai orang lain, dapat mengontrol 

pembicaraan, pasien mulai berbicara koheren, nada suara sedang, pasien dapat 

kontak mata (+), pasien dapat bersosialisasi dengan orang lain. 

( ) Penelitian yang dilakukan oleh Didit Sagita Satya Graha ( ) tentang 

“Hubungan Komunikasi Terapeutik Perawat Terhadap Tingkat Kecemasan 

Pasien Di Rumah Sakit Paru Batu”. Desain penelitian menggunakan deskriptif. 

Dari hasil uji Chi-Square diperoleh kesimpulan bahwa komunikasi perawat 

memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kecemasan pasien di Rumah 



 
 

Sakit Paru Batu. Hasil penelitian terdapat  % memiliki persepsi yang baik 

terhadap komunikasi. 

( ) Penelitian yang dilakukan oleh Anjas Surtiningrum tentang “Pengaruh Terapi 

Suportif Terhadap Kemampuan Bersosialisasi Klien Isolasi Sosial di Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang”. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui pengaruh terapi suportif terhadap peningkatan kemampuan 

bersosialisasi klien isolasi sosial di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang. 

Desain penelitian quasi experimental, pre-post test with control group. Tempat 

penelitian di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang. Sampel penelitian 

adalah seluruh klien isolasi sosial yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian 

membuktikan adanya pengaruh terapi suportif yang signifikan terhadap 

perubahan kemampuan bersosialisasi klien isolasi sosial pada kelompok 

intervensi. 

Persamaan penelitian saya dengan ketiga penelitian tersebut adalah 

penggunaan jenis terapi psikoterapi suportif teknik ventilasi atau katarsis yang 

membiarkan pasien mengeluarkan isi hati sesukanya yang diharapkan pasien merasa 

lega dan penyakitnya berkurang serta pemilihan sampel pasien gangguan hubungan 

sosial atau isolasi sosial. 

Perbedaan antara penelitian Oktavia Sri Hartati ( ), Didit Sagita Satya 

Graha ( ) dan Anjas Surtiningrum dengan penelitian yang saya lakukan adalah 

variabel yang digunakan, teknik pengambilan, tempat penelitian dan teknik analisa 

data. Variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah active listening  metode 

NIC (Nursing Interventions Classification) terhadap pasien dengan gangguan hubungan 

sosial, teknik pengambilan data menggunakan teknik observasi, tempat penelitian 

berada di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodingrat Lawang dan teknik analisa 



 
 

data menggunakan uji t-paired untuk menguji efektivitas active listening terhadap 

perubahan kemampuan interaksi sosial pada pasien gangguan hubungan sosial, dan 

untuk menganalisa efektivitas active listening terhadap perubahan kemampuan interaksi 

sosial antara kelompok perlakuan dan kelompok kontol menggunakan uji t-

nonpaired. 

 

 Batasan Penelitian 

a) Intervensi psikoterapi suportif active listening menggunakan model NIC (Nursing 

Interventions Classification). 

b) Indikator interaksi sosial menggunakan Social interaction skill model NOC (Nursing 

Outcomes Classification). 

c) Mengukur perubahan kemampuan interaksi sosial dengan :  

( ). Membandingkan psikoterapi suportif active listening dengan tanpa psikoterapi 

suportif active listening.  

( ). Membandingkan hasil sebelum dan sesudah pelaksanaan psikoterapi suportif 

active listening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


