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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

 

Skizofrenia merupakan suatu bentuk psikosa yang sering dijumpai, Pada klien 

dengan skizofrenia didapatkan gejala yang khas antara lain gangguan persepsi sensorik 

atau halusinasi (Maramis, 2001). Pada gangguan persepsi didapatkan juga halusinasi 

yang mempengaruhi pola pikir individu tersebut. Halusinasi merupakan penerapan 

(persepsi) panca indra tanpa adanya rangsangan dari luar yang dapat meliputi semua 

sistem pengindaraan dimana terjadi pada saat kesadaran individu itu penuh atau baik 

(Surdeen dan Struat, 2008). 

 

Kesehatan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan manusia, termasuk 

sehat rohani dan jasmani. Kesehatan jiwa juga bisa menggagu pikiran seseorang, karena  

individu tersebut tidak mampu menerima kenyataan dalam hidupnya. Dikarenakan 

berbagai macam faktor, salah satunya adalah faktor keluarga, lingkungan, bahkan teman 

ataupun kekasih hatinya. Pola pikir seseorang berbeda-beda, kebanyakan dari mereka 

yang mengalami gangguan jiwa disebakan oleh faktor lingkungan dan keluarga. Maka 

jelas kesehatan jiwa adalah dimana mekanisme koping seseorang tidak mampu menerima 

realita kehidupan dan  bisa menjadi suatu masalah yang besar bagi individu tersebut.  

 

Menurut data Prof.Dr Azrul Azwar, Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan 

Masyarakat (Binkesmas) Departemen Kesehatan dan World Health Organization (WHO) 

memperkirakan tidak kurang dari 450 juta penderita gangguan jiwa ditemukan di dunia. 

Bahkan berdasarkan data studi World Bank di beberapa negara menunjukkan 8,1% dari 

kesehatan global masyarakat (Global Burden Disease) disebabkan oleh masalah 

gangguan kesehatan jiwa yang menunjukkan dampak lebih besar dari TBC (7,2%), 

kanker (5,8%, jantung (4,4%, dan malaria (2,6%). (www.kbi.gemari.or.id : 11 Oktober 

2001, diambil tanggal 21 November 2008). Kebanyakan  mereka dengan keluarga yang 

kehidupannya menengah kebawah, selain itu 10% turunan pertama. Data WHO 

menunjukan bahwa rata-rata 5-10% dari populasi masyarakat di suatu wilayah menderita 

halusinasi dan memerlukan pengobatan psikiatrik dan intervensi psikososial. dan lebih 
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sering terjadi di negara- negara berkembang atau sosio ekonomi rendah. Dari data 

statistik menunjukkan 90% kejadian halusinasi didapatkan di Negara berkembang dan 

angka kejadiannya 35 kali lebih tinggi dibanding pada negara- negara maju, Dan kasus 

halusinasi di Indonesia (Rina) menyebutkan bahwa di perkirakan 26 juta penduduk 

Indonesia menderita gangguan jiwa ringan dan berat. Jumlah ini meningkat dari tahun 

ketahun. Dan masalah ekonomi dan terapi menjadi penyebab utama terjadinya gangguan 

kejiwaan. Bahkan diperkirakan satu dari empat penduduk di Indonesia mengidap 

gangguan jiwa. .Secara nasional di  Jawa Timur, terjadi peningkatan jumlah penderita 

gangguan jiwa sekitar 2%-3% selama tiga tahun terakhir. Tahun ini sebanyak 650 

penderita, yang meningkat 20 penderita dari tahun sebelumnya. 

 

 

Perubahan persepsi sensori ( Halusinasi ) adalah salah satu gejala gangguan jiwa 

dimana klien mengalami perubahan persepsi sensori,seperti merasakan sensasi palsu 

berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penghidupan. Klien merasakan 

stimulus yang sebetulnya tidak ada. Selain itu, perubahan persepsi sensori ( halusinasi ) 

bisa juga diartikan sebagai persepsi sensori tentang suatu objek, gambaran, dan pikiran 

yang sering terjadi tanpa adanya rangsangan dari luar meliputi semua sistem pengindraan 

( pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan, atau pengecapan ). (Fitria, 2009) 

 

Gangguan-gangguan tersebut menunjukkan seperti klien berbicara sendiri, mata 

melihat kekanan-kekiri, jalan mondar-mandir, sering tersenyum sendiri dan sering 

mendengar suara-suara. Sedangkan halusinasi adalah merupakan gangguan atau 

perubahan persepsi dimana klien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. 

Suatu penerapan panca indra tanpa ada rangsangan. dari luar. Suatu penghayatan yang 

dialami suatu persepsi melalui panca indra yaitu persepsi palsu. (Maramis, 2005). 

 

Halusinasi dengar adalah dimana seseorang yang mendengar sesuatu panggilan, 

suruhan, ancaman, tangisan. Ketika seseorang mengalami ganguan tersebut berbagai 

macam tingkah laku dan pola aktivitas yang ditunjukan oleh seseorang tersebut. Dari hal-

hal yang menangis sendiri, berbicara sendiri, tertawa sendiri, berjalan sendiri tanpa 

tujuan, bahkan ada yang menunjukan tindakan kekerasan kepada seseorang. Jika hal 

tersebut tidak cepat atau lambat teratasi, maka kondisi seseorang tersebut akan termasuk 
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dalam fase krisis, yang mana tidak bisa mengontrol atau mengendalikan dari halusinasi 

tersebut. 

Didalam rencana tindakan keperawatan Halusinasi, terdapat TUK 1 - 5 TUK yang 

bertujuan untuk melaksanakan seterategi pelaksanaan, TUK 1 menjelaskan tentang Bina 

hubungan saling percaya, TUK 2 klien dapat mengenal halusinasi, TUK 3 klien dapat 

mengendalikan halusinasi, TUK 4 klien mendapat dukungan keluarga dalam 

mengendalikan halusinasi, TUK 5 klien dapat menggunakan obat untuk mengontrol 

halusinasi. Didasarkan dari rencana keperawatan TUK 5 dijelaskan bahwa klien dapat 

menggunakan obat untuk mengontrol halusinasi, apabila dalam penggunaan obat klien 

tidak teratur maka jelas TUK 5 tidak bisa dibilang berhasil dan halusinasi bisa kembali 

datang. 

Penulis menyimpulkan bahwa halusinasi dengar merupakan gangguan yang terjadi 

karena adanya stimulus berupa suara-suara yang hanya didengarkan oleh penderita dan 

mampu menunjukkan darimana suara-suara tersebut berasal. 

 

1.2 TUJUAN 

1.2.1 Tujuan umum 

Untuk menganalisa intervensi TUK 5 pemanfaatan obat sebagai upaya 

mencegah halusinasi dengar berulang. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

1.2.2.1 Mengumpulkan data umum klien, meliputi kegiatan identifikasi 

dan menganalisa data klien dengan gangguan proses pikir. 

1.2.2.2 Mengidentifikasi diagnosa keperawatan yang muncul 

berdasarkan masalah-masalah kesehatan yang ada, aktual atau 

potensial pada klien. 

1.2.2.3 Merencanakan tindakan yang bertujuan untuk mengatasi 

masalah yang muncul pada klien. 

1.2.2.4 Melaksanakan implementasi keperawatan menggunakan TUK 5 

manfaatkan obat untuk mencegaah halusinasi dengar berulang. 

1.2.2.5 Melakukan evaluasi menggunakan TUK 5 memanfaatkan obat,  

telah diberikan pada klien dengan halusinasi pendengaran 

berdasarkan tujuan dan implementasi yang telah diterapkan. 
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1.3 Manfaat peneliti 

1.3.1 Bagi Ilmu Keperawatan 

Manfaat penelitian ini bagi ilmu keperawatan adalah menambah daftar 

teknik untuk pencegahan halusinasi. Serta dapat meningkatkan model 

keperawatan yang kolaboratif, baik dalam masa perawatan, dan proses 

penyembuhan dalam pemanfaatan obat oleh pasien. Untuk menjamin 

pemulihan pasien, dan meningkatkan kesetabilan kerja perawat. 

 

1.3.2 Bagi Peneliti selanjutnya 

Manfaat dari penelitian ini adalah dimana penulis mampu 

mengaplikasikan asuhan keperawatan pada Halusinasi dengar pasien 

skizofrenia menggunakan terapi TUK 5 memanfaatkan obat dengan baik 

dan benar. 

 

1.3.3 Bagi pengembangan Institusi pelayanan kesehatan 

Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai bahan acuan serta saran bagi 

pengembangan kesehatan dan pentingnya pelayanan kesehatan 

mengawasi tentang prilaku pasien khusunya jiwa dalam pemanfaatan obat 

dengan baik demi tercapainya tujuan bersama yaitu kesembuhan bagi 

pasien. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah penelitian adalah adakah 

pengaruh pelaksanaan intervensi TUK 5 memanfaatkan obat dengan baik 

terhadap pencegahan halusinasi dengar berulang di ruang XXIII Psikiatri RS dr. 

Saiful anwar malang. 


