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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kesehatan  Jiwa 

2.1.1 Pengertian Kesehatan Jiwa 

Kesehatan jiwa merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan atau 

bagian integral dan merupakan unsur utama dalam menunjang terwujudnya kualitas 

hidup manusia yang utuh. Kesehatan jiwa menurut UU No 3 tahun 1966 tentang 

kesehatan jiwa didefinisikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan 

fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu 

berjalan secara selaras dengan keadaan orang lain.  

Pakar lain mengemukakan bahwa kesehatan jiwa merupakan suatu kondisi mental 

yang sejahtera (mental wellbeing) yang memungkinkah hidup harmonis dan produktif, 

sebagai bagian yang utuh dan kualitas hidup seseorang dengan memperhatikan semua 

segi kehidupan manusia. Dengan kata lain, kesehatan jiwa bukan sekedar terbebas dari 

gangguan jiwa, tetapi merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang, mempunyai 

perasaan sehat dan bahagia serta mampu menghadapi tantangan hidup, dapat menerima 

orang lain sebagaimana adanya dan mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan 

orang lain (Sumiati, dkk, 2009). 

Adapun kriteria sehat jiwa menurut Riyadi, Sujono (2013) dalam bukunya yang  

berjudul Asuhan Keperawatan Jiwa meliputi: 
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1. Sikap positif terhadap diri sendiri 

Individu dapat menerima dirinya secara utuh, menyadari adanya kelebihan dan 

kekurangan dalam diri dan menyikapi kekurangan atau kelemahan tersebut 

dengan baik. 

2. Tumbuh kembang dan beraktualisasi diri 

Individu mengalami perubahan kearah yang normal sesuai dengan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangan dan dapat mengepresikan potensi dirinya. 

3. Integrasi 

Individu menyadari bahwa semua aspek yang dimilkinya adalah suatu kesatuan 

yang utuh dan mampu bertahan terhadap setres dan dapat mengatasi 

kecemasannya. 

4. Persepsi sesuai dengan kenyataan 

Pemahaman individu terhadap stimulus eksternal sesuai dengan kenyataan yang 

ada. Persepsi individu dapat berubah jika ada informasi baru, dan memiliki 

empati terhadap perasaan dan sikap orang lain. 

5. Otonomi 

Individu dapat mengambil keputusan secara bertanggung jawab dan dapat 

mengatur kebutuhan yang menyangkut dirinya tanpa bergantung pada orang 

lain. 

6. Kecakapan dalam beradaptasi dengan lingkungan 

Stresor yang menstimulasi adaptasi mungkin berjangka pendek, seperti demam 

atau berjamgka panjang seperti paralisis dari anggota gerak tubuh. Agar dapat 

berfungsi optimal, seseorang harus mampu berespon terhadap stresor dan 
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beradaptasi terhadap tuntutan atau perubahan yang dibutuhkan. Adapatasi 

membutuhkan respon aktif dari seluruh individu. Jika seseorang tidak mampu 

untuk beradaptasi, maka kemungkinan untuk mengalami gangguan jiwa adalah 

besar (Kusumawati, 2010). 

2.1.2 Konseptual Model Keperawatan Kesehatan Jiwa 

Menurut Yosep, Iyus, dkk, (2014) dalam bukunya yang berjudul Keperawatan Jiwa, 

menjelaskan bahwa konseptual model keperawatan kesehatan jiwa dikelompokkan 6 

model sebagai berikut: 

1. Psychoanalitycal 

Menurut konsep keperawatan kesehatan jiwa model ini menjelaskan bahwa 

gangguan jiwa dapat terjadi pada seseorang apabila ego atau akal tidak berfungsi 

dalam mengkontrol kehendak nafsu atau insting. Ketidakmampuan seseorang 

dalam menggunakan akalnya untuk mematuhi tata tertib, peraturan, norma, 

agama, akan mendorong terjadinya penyimpangan perilaku. Faktor penyebab 

lain gangguan jiwa dalam medol ini adalah konflik intrapsikis terutama pada 

masa anak-anak.  

Proses terapi pada model ini adalah menggunakan metode asosiasi bebas dan 

analisa mimpi, transferen untuk memperbaiki traumatik masa lalu. Misal pasien 

dibuat dalam keadaan mengantuk yang sangat. Dalam keadaan tidak berdaya 

pengalam bawah alam sadarnya digali dengan pertanyaan-pertanyaan untuk 

menggali traumatic masa lalu. Hal ini lebih dikenal dengan metode hypnotic yang 

memerlukan keahlian dan latihan yang khusus. Peran perawat dalam metode ini 

adalah berupaya melakukan assesment atau pengkajian mengenai keadaan-
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keadaan traumatik atau stressor yang dianggap bermakna pada masa lalu, 

dengan menggunakan pendekatan komunikasi terapeutik setelah terjalin trust 

(saling percaya). 

2. Interpersonal, 

Menurt konsep model ini kelainan jiwa seseorang bisa muncul akibat adanya 

ancaman. Ancaman tersebut menimbulkan kecemasan (Anxiety), ansietas timbul 

dan dialami seseorang akibat adanya konflik saat berhubungan dengan orang 

lain (interpersonal). Menurut konsep ini perasaan takut seseorang didasari adanya 

ketakutan ditolak atau tidak diterima oleh orang sekitarnya. Proses terapi 

menurut konsep ini adalah Build Feeling Security (berupaya membangun rasa 

aman bagi klien), Trusting Relationship and Interpersonal Satisfaction (menjalin 

hubungan yang saling percaya) dan membina kepuasaan dalam bergaul dengan 

orang lain sehingga pasien merasa berharga dan dihormati.  

Peran perawat dalam model konsep ini adalah share anxieties (berupaya 

melakukan sharing mengenai apa-apa yang dirasakan pasien, apa yang 

dicemaskan oleh pasien saat berhubungan dengan orang lain), theraspist use 

empathyand relationship (perawat berupaya bersikap empati dan turut merasakan 

apa-apa yang dirasakan oleh pasien). Perawat memberikan respon verbal yang 

mendorong rasa aman pasien dalam berhubungan dengan orang lain seperti: 

“Saya senang berbicara dengan anda, saya siap membantu anda, anda sangat 

menyenangkan bagi saya”. 
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3. Social 

Menurut konsep ini seseorang akan mengalami gangguan jiwa atau 

penyimpangan perilaku apabila banyak faktor sosial dan faktor lingkungan yang 

akan memicu munculnya stress pada seseorang. Akumulasi stressor yang ada 

pada lingkungan seperti; bising, macet, tuntutan persaingan pekerjaan, harga 

barang yang mahal akan mencetuskan stress pada individu.  

Prinsip proses terapi pada konsep model ini adalah Environment Maniulation and 

Social Support (pentingnya modifikasi lingkungan dan adanya dukungan sosial). 

Sebagai contoh di rumah harus bersih, harus, tidak bising, ventilasi yamg cukup. 

Peran perawat dalam memberikan terapi menurut model ini adalah pasien harus 

menyampaikan masalah menggunakan sumber yang ada di masyarakat dengan 

melibatkan teman sejawat, atasan, keluarga. Sedangkan perawat berupaya untuk 

menggali sistem sosial pasien seperti suasana di rumah, di kantor, dan di 

masyarakat. 

4. Exitensial 

Menurut teori model eksistensial gangguan perilaku atau ganggua jiwa terjadi 

bila individu gagal menemukan jati dirinya dan tujuan hidupnya. Individu tidak 

memiliki kebanggaan akan dirinya. Membenci diri sendiri dan mengalami 

gangguan dalam Body image-nya. Prinsip dalam proses terapinya adalah 

mengupayakan individu agar berpengalaman bergaul dengan orang lain, 

memahami riwayat hidup orang lain yang dianggap sukses atau dapat dianggap 

sebagai panutan, memperluas kesadaran diri dengan cara introspeksi, bergaul 

dengan kelompok sosial dan kemanusiaan, mendorong untuk menerima 
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jatidirinya sendiri dan menerima kritik atau feed back tentang perilakunya dari 

orang lain. 

Prinsip keperawatannya adalah pasien dianjurkan untuk berperan serta dalam 

memperoleh pengalaman yang bearti untuk mempelajari dirinya dan mendapat 

feed back dari orang lain, misalnya melalui terapi aktivitas kelompok. Perawat 

berupaya untuk memperluas kesadaran diri pasien melaui feed back, kritik saran 

atau reward and punishment. 

5. Supportive Therapy 

Penyebab gangguan jiwa dalam konsep model ini adalah faktor biopsikososial 

dan respon maladaptif saat ini. Aspek biologisnya menjadi masalah seperti 

sering sakit maag, migrain, batuk-batuk. Aspek psikologisnya mengalami banyak 

keluhan seperti mudah cemas, kurang percaya diri, perasaan bersalah, ragu-ragu, 

pemarah. Aspek sosialnya memiliki masalah seperti susah bergaul, menarik diri, 

tidak disukai, bermusuhan. Semua hal tersebut terakumulasi menjadi penyebab 

gangguan jiwa. Fenomena tersebut muncul akibat ketidakmampuan dalam 

beradaptasi pada masalah-masalah yang muncul saat ini dan tidak ada kaitannya 

dengan masa lalu.  

Prinspi proses terapinya adalah menguatkan respon coping adaptif, individu 

diupayakan mengenal terlebih dahulu kekuatan-kekuatan apa yang ada pada 

dirinya, kekuatan mana yang dapat dipakai alternatif pemecah masalahnya. 

Perawat harus membantu individu dalam melakukan identifikasi coping yang 

dimiliki dan yang bisa digunakan pasien dan juga berupaya menjalin hubungan 
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yang hangat dan empatik dengan pasien untuk menyiapkan coping pasien yang 

adaptif. 

6. Medical 

Menurut konsep ini gangguan jiwa cenderung muncul akibat multifactor yang 

kompleks meliputi: aspek fisik, genetik, lingkungan dan faktor sosial. Sehingga 

fokus piñata laksanaannya harus lengkap melalui pemeriksaan diagnostik, terapi 

somatik, farmakologi dan teknik interpersonal. Perawat berperan dalam 

berkolaborasi dengan tim medis dalam melakukan prosedur diagnostik dan 

terapi jangka panjang. 

2.1.3 Masalah-masalah Kesehatan Jiwa 

Perawat perlu memahami konsep gangguan jiwa dengan menggunakan pendekatan 

medis sebagai dasar dalam pemberian asuhan keperawatan pasien yang mengalami 

gangguan jiwa. Fungsi jiwa yang mungkin terganggu meliputi fungsi biologis, psikologis, 

sosial, dan spiritual. Secara umum gangguan fungsi jiwa yang dialami seorang individu 

dapat terlihat dari penampilan, komunikasi, proses berfikir, interaksi dan aktivitas sehari-

hari (Budi, Keliat,dkk, 2012). 

1. Psikotik  

Psikotik adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmamapuan 

individu menilai kenyataan yang terjadi, misalnya terdapat halusinasi, waham 

atau perilaku kacau/aneh. Psikotik terbagi menjadi dua macam yaitu psikotik 

akut dan psikotik kronik. 

a. Gangguan Psikotik Akut. Gangguan psikotik akut gangguan yang terjadi 

dengan awitan yang akut (dalam masa 2 minggu atau kurang) dengan gejala-
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gejala psikotik yang menjadi nyata dengan menggunakan sedikitnya beberapa 

aspek kehidupan dan pekerjaan sehari-hari, dan tidak diketahui berapa lama 

gangguan akan berlangsung. Perilaku yang diperlihatkan oleh pasien yaitu: 

1. Mendengarkan suara-suara yang tidak ada sumbernya 

2. Keyakinan atau ketakutan yang aneh/tidak masuk akal 

3. Kebingungan atau disorientasi 

4. Perubahan perilaku, menjadi aneh atau menakutkan seperti menyendiri, 

kecurigaan berlebihan, mengancam diri sendiri, orang lain atau 

lingkungan, bicara dan tertawa serta marah-marah atau memukul tanpa 

alasan. 

Untuk menegakkan diagnosis, gejala pasti gangguan psikotik akut adalah sebagai 

berikut: 

1. Halusinasi, persepsi indera yang salah atau yang dibayangkan. Misalnya, 

mendengarkan suara yang tidak ada sumbernya atau melihat sesuatu yang tidak 

ada bendanya. 

2. Waham, ide yang dipegang teguh yang nyata salah dan tidak dapat diterima oleh 

kelompok sosial pasien. Misalnya, pasien percaya bahwa mereka diracuni oleh 

tetangga, menerima pesan dari televisi, atau merasa diamati/diawasi oleh orang 

lain. 

3. Agitasi atau perilaku aneh (bizar) 

4. Pembicaraan aneh atau kacau (disorganisasi) 

5. Keadaan emosional yang labil dan ekstrem (iritabel) 
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Selain diagnosis pasti, ada diagnosis banding untuk psikotik akut karena 

kemungkinan adanya gangguan fisik yang dapat menimbulkan gejala psikotik: 

1. Epilepsi 

2. Intoksikasi atau putus zat karena obat atau alkohol 

3. Febris karena infeksi 

4. Demensia atau delerium atau keduanya 

5. Jika gejala psikotik berulang atau kronik, kemungkinan skizofrenia dan 

gangguan psikotik kronik lain 

6. Jika terlihat gejala mania (suasana perasaan meninggi, percepatan bicara atau 

proses pikir, harga diri berlebihan), pasien mungkin sedang mengalami episode 

manik. 

7. Jika suasana perasaan menurun atau sedih, pasien mungkin sedang mengalami 

depresi. 

b. Gangguan Psikotik Kronik. Gangguan psikotik kornik merupakan suatu 

gangguan dengan gejala negatif dari skizofrenia yang menonjol, sedikitnya 

ada riwayat satu episode psikotik yang jelas di masa lampau, sedikitnya sudah 

melampaui kurun waktu satu tahun dengan intensitas dan frekuensi gejala 

yang nyata seperti waham dan halusinasi telah sangat berkurang dan telah 

timbul sindrom negatif dari skizofrenia, tidak terdapat demensia atau 

penyakit/gangguan otak organik lain, depresi kronis atau instutisionalisasi 

yang dapat menjelaskan disabilitas negatif tersebut. 

Untuk menetapkan diagnosis medis psikotik kronik data berikut 

merupakan perilaku utama yang secara umum ada: 
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1. Penarkan diri secara sosial 

2. Minat atau motivasi diri rendah, pengabaian diri 

3. Gangguan berfikir (tampak dari pembicaraan yang tidak ngambung atau 

aneh) 

4. Perilaku aneh atau apatis, menarik diri, dan tidak memperhatikan 

kebersihan yang dilaporkan keluarga 

Perilaku lain yang dapat menyertai adalah: 

1. Kesulitan berfikir dan berkonsentrasi 

2. Melaporkan bahwa individu mendengarkan suara-suara aneh 

3. Keyakinan yang aneh dan tidak masuk akal seperti: memiliki kekuatan 

supranatural, merasa dikejar-kejar, merasa menjadi orang hebat/terkenal 

4. Keluhan fisik yang tidak biasa/aneh seprti merasa ada hewan atau objek 

yang tidak lazim di dalam tubuhnya 

5. Bermasalah dalam melaksanakan pekerjaan atau dalam pelajaran 

Beberapa kondisi yang dapat menjadi diagnosis banding psikosis 

kronik diantaranya adalah: 

1. Depresi jika ditemuka gejala depresi (suasana perasaan menurun atau 

sedih, presimisme, perasaan bersalah) 

2. Gangguan bipolar jika ditemuka gejala mania (eksitasi, suasana perasaan 

meningkat, penilaian diri berlebih) 

3. Intoksikasi kronik atau putus zat karen alkohol atau zat/bahan lain 

(stimulansia, halusinogenik) 
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4. Efek penggunaan zat psikoaktif atau gangguan depresi dan gangguan 

ansietas menyeluruh jika berlangsung setelah satu periode abstinensia 

(sekita 4 minggu) 

2. Depresi 

Depresi adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan sedih yang 

berkepanjangan, proses pikir melambat disertai penurunan motivasi dan perilaku 

lamban yang terkesan malas (trias depresi). Depresi bukan merupakan kelemahan 

atau kemalasan tapi ketidakberdayaan pasien untuk mengatasi masalahnya. Depresi 

adalah penyakit yang lazim terjadi dan tersedia terapi yang efektif untuk mengatasi 

depresi. 

Beberapa perilaku yang menunjukkan depresi adalah: 

1. Terdapat satu atau lebih gangguan fisik (kelelahan, rasa nyeri) 

2. Penurunan konsentrasi dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang 

menjadi kebiasaannya 

3. Sensitif (cepat marah, cepat tersinggung) 

4. Berdiam diri dan memperlihatkan ekspresi wajah datar atau sedih 

5. Gerakan cenderung lamban dan tidak bersemangat melakukan aktivitas 

6. Khusus pada anak remaja, sering depresi ditunjukkan dalam bentuk gejala 

gangguan tingkah laku, menarik diri atau perilaku, misalnya sikap 

menentang, ngebut, perkelahian, atau perilaku mencederai diri 

7. Beberapa kondisi yang menunjang depresi seperti baru melahirkan , 

stroke, parkinson, atau multiple sclerosis. 
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Untuk menegakkan diagnosis depresi perilaku yang perlu 

diperhatikan adalah: 

1. Suasana hati sedih 

2. Kehilangan minat akan hal yang biasanya disukai 

3. Penurunan kegiatan yang biasa dilakukan 

4. Konsentrasi berkurang 

5. Agitasi atau perlambatan gerak atau pembicaraan 

6. Gejala penyerta berikut seringkali ditampilkan/ditemukan: 

a. Gangguan tidur 

b. Rasa bersalah atau hilang kepercayaan diri 

c. Kelelahan atau kehilangan tenaga atau penurunan libido 

d. Nafsu makan terganggu 

e. Pikiran bunur diri atau lebih baik mati, atau usaha bunuh diri  

f. Kecemasan atau kegelisahan 

3. Panik 

Panik diartikan sebagai gangguan akibat kecemasan yang memuncak dan 

pasien merasakan ”rasa yang tidak dapat dijelaskan”, sering disertai dengan 

keluhan fisik atau aktivitas motorik tertentu. Panik adalah suatu gangguan yang 

lazim dan dapat diobati. Ansietas seringkali menghasilkan sensasi fisik yang 

menakutkan seperti nyeri dada, pusing, atau napas pendek. Ansietas panik juga 

menyebabkan pikiran yang menakutkan (takut mati, perasaan akan jadi gila atau 

hilang kontrol).   
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Masalah panik diketahui terjaid bila pasien datang dengan satu atau lebih 

gejala fisik seperti nyeri dada, pusing, napas pendek. Untuk menegakkan 

diagnosis pasti dari gangguan ini beberapa perilaku yang menunjukkan 

diagnosis adalah: 

1. Serangan panik atau rasa yang tidak dapat dijelaskan, muncul secara 

mendadak, berkembang dengan cepat dan dapat berlangsung hanya 

beberapa menit. 

2. Serangan itu muncul bersama dengan gejala fisik seperti palpitasi, nyeri dada, 

rasa tercekik, rasa mual, pusing, perasaan yang tidak realistis, rasa takut akan 

kehilangan kontol diri atau menjadi gila, serangan jantung, dan mati 

mendadak. 

Beberapa kondisi medis yang mempunyai gejala yang sama dengan 

serangan panik adalah sebagai berikut: 

a. Aritmia, iskemia otak, penyakit koroner. Melalui pengkajian riwayat penyakit 

dan pemeriksana fisik kondisi medis di atas dapat disingkirkan. 

b. Gangguan fobia dan depresi. 

4. Gangguan Penyesuaian 

Gangguan penyesuaian adalah keluhan kejiwaan dalam berbagai bentuk 

setelah mengalami trauma. Beberpaa perilaku yang menunjukkan gangguan 

penyesuaian adalah: 

1. Pasien merasa tidak berdaya, kewalahan atau tidak mampu menyesuaikan 

diri. 
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2. Mungkin disertai gejala fisik yang berkaitan dengan setres seperti tidak dapat 

tidur, sakit kepala, nyeri perut, nyeri dada, dan palpitasi. 

Untuk mendiagnosis pasti gangguan penyesuaian, perlu dianalisis kondisi-

kondisi dibawah ini: 

1. Reaksi akut terhadap peristiwa yang traumatik atau penuh setres yang baru 

terjadi 

2. Setres berat akibat suatu peristiwa traumatik ynag baru terjadi atau kontak 

dengan peristiwa traumatik yang pernah terjadi di masa lalu 

3. Secara umum gejalanya bersifat somatik 

4. Gejala lain yang mungkin dapat menyertai: 

a. Suasana hati atau perasaan menurun atau sedih 

b. Ansietas atau kecemasan 

c. Merasa tak mampu menyesuaikan diri 

5. Reaksi akut biasanya berlangsung dari beberapa hari sampai beberapa 

minggu 

Beberapa kondisi yang menjadi diagnosis banding gangguan penyesuaian 

diri: 

1. Gangguan disosiatif (konversi) jika ada gejala disosiatif (gangguan yang tiba-

tiba muncul dari gejala somatik yang tak lazim) 

2. Gejala akur mungkin bertahan atau berkembang. Jika gejala yang bermakna 

bertahan lebih dari 1 bulan, pertimbangkan diagnosis lain 

3. Ganggua depresif jika muncul gejala depresi 

4. Gangguan ansietas menyeluruh jika muncul gejala ansietas 
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5. Keluhan somatik tidak terjelaskan jika gejala somatik yang berkaitan dengan 

setres berlangsung lama 

6. Gangguan akibat kehilangan jika muncul gejala yang berkaitan dengan 

kehilangan seeorang yag dikasihi atau dicintai 

7. Gangguan penggunaan alkohol atau obat/zat psikoaktif mencapai taraf 

berat.  

2.2 Community Mental Health Nursing (CMHN) 

2.2.1 Pengertian Community Mental Health Nursing (CMHN) 

Comunity Mental Health Nursing (CMHN) merupakan upaya untuk mewujudkan 

pelayanan kesehatan jiwa dengan tujuan pasien yang tidak tertangani di masyarakat akan 

mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Pelayanan kesehatan jiwa tersebut berupa 

pelayanan keperawatan yang komprehensif, holistik, dan paripurna, berfokus pada 

masyarakat yang sehat jiwa, rentang terhadap stres dan dalam tahap pemulihan serta 

pencegahan kekambuhan. 

Sejalan dengan perkembangan ilmu kesehatan jiwa maka perawat CMHN perlu 

dibekali pengetahuan dan kemampuan untuk menstimulasi perkembangan individu di 

masyarakat maupun mengantisipasi dan mengatasi penyimpangan yang menyertai 

perkembangan psikososial individu di masyarakat. Perawat CMHN sebagai tenaga 

kesehatan yang bekerja dimasyarakat dan bersama masyarakat harus mempunyai 

kemampuan melibatkan peran serta masyarakat terutama tokoh masyarakat dengan cara 

melatih para tokoh masyarakat untuk menjadi kader kesehatan jiwa (Depkes, 2006). 
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2.2.2 Konsep Community Mental Health Nursing (CMHN) 

Konsep utama Community Mental Health Nursing (CMHN) adalah memberikan 

perawatan dengan metode yang efektif dalam merespon kebutuhan kesehatan jiwa 

perawatan dengan metode yang efektif dalam merespon kebutuhan kesehatan jiwa 

individu, keluarga atau kelompok. Komunitas menjadi dasar pelayanan keperawatan jiwa 

dengan cara memberikan perawatan dalam bentuk hubungan terapeutik bersama pasien 

di rumah, tempat kerja, rumah singgah, klinik kesehatan jiwa, pusat perawatan primer, 

pusat krisis, rumah perawatan atau setting komunitas lainnya. 

Fokus utama dalam CMHN adalah pentingnya menjalin kerjasama dengan 

keluarga, orang yang bearti bagi pasien dan kerjasama dalam berbagai setting di 

komunitas. Tujuan dari CMHN yaitu memberikan pelayanan, konsultasi dan edukasi, 

atau memberikan informasi mengenai prinsip-prinsip kesehatan jiwa kepada para agen 

komunitas lainnya. Tujuan lainnya adalah menurunkan angka resiko terjadinya gangguan 

jiwa dan meningkatkan penerimaan komunitas terhadap praktek kesehatan jiwa melalui 

edukasi. Konsep CMHN yang paling penting adalah pemberian asuhan keperawatan 

kepada pasien, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam kondisi sehta mental, beresiko 

gangguan jiwa dan mengalami gangguan jiwa tanpa melibatkan  rumah sakit (Yosep, Iyus, 

dkk, 2014).  

2.2.3 Model Community Mental Health Nursing (CMHN) 

Secara umum model konsep CMHN adalah memberikan asuhan kepada pasien 

sepanjang hayat termasuk semua aspek kehidupan manusia, termasuk kebutuhan dasar, 

kebutuhan kesehatan fisik dan pasien yang membutuhkan treatment psikiatri dan 

rehabilitasi. Model lain dalam CMHN adalah Case Management. Model ini adalah cara 
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memberikan pelayanan kepada pasien secara multidisiplin. Pada model ini selain 

mengkaji support system dari komunitas, juga melakukan identifikasi dari pasien, 

treatment yang dilakukan, resopon krisis, dental care, kondisi perumahan, pendapatan 

dan perlindungan hak serta advokasi. Semua kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama 

terhadap pasien yang mengalami gangguan jiwa maupun yang beresiko terkena gangguan 

jiwa (Yosep, Iyus, dkk, 2014). 

Terdapat beberapa tingkatan dalam CMHN (community mental health nursing) seperti: 

1. BC-CMHN (Basic Course) 

Serangkaian kegiatan pembelajaran untuk perawat komunitas agar 

memilikikompetensi untuk melaksanakan asuhan keperawatan kepada pasien 

gangguan jiwa yang ada di masyarakat. Kegiatan BC-CMHN berupa pemberian 

pengetahuan dan praktik langsung bagi perawat dalam mengatasi atau 

menanggulangi masalah kesehatan mental atau jiwa (Keliat, 2012).  

2. IC-CMHN (Intermediate Course) 

Upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan masyarakat, perlu mempersiapkan 

sumber daya manusia (Perawat CMHN) melalui pelatihan lanjutan berupa 

intermediate Course. Pelatihan ini dilakukan dalam tiga tahap; pelatihan tahap 

pertama lebih berfokus pada pengembangan Desa Siaga Sehat Jiwa dan 

pengelolaannya dan merekrut dan melatih kader kesehatan jiwa. 

3. AC-CMHN (Advance Course) 

Pengembangan program CMHN yang telah mengikutsertakan keluarga, 

kelompok, masyarakat luas, serta kerjasama dengan lintas sekotral. Kerjasama 

lintas sektor seperti: 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

33 
 

a. Komunitas peduli ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) dimana 

komunitas tersebut anggotanya dari masyarakat Bantur itu sendiri. 

Komunitas peduli ODGJ ini ikut membantu dalam pelaksanaan program 

CMHN yang sedang berlangsung misalnya mereka menyiapkan tempat 

untuk pasien gangguan jiwa melakukan TAK (Terapi Aktivitas Kelompok). 

b. Kelompok anak remaja TKI yang bekerja di Korea. Anggota kelompok ini 

memberikan donasi kepada puskesmas Bantur yang khususnya untuk polis 

jiwa untuk pelaksanaan program CMHN (Community Mental Health Nursing) 

yang sedang berjalan di Puskesmas Bantur. 

c. Puskesmas Bantur juga bekerjasama dengan salah satu Pabrik Rokok yang 

ada di Pasuruan. Pabrik rokok tersebut setiap 3-5 bulan sekali memberikan 

donasi dana kepada Puskesmas Bantur khususnya ke poli jiwa untuk 

pelaksanaan program CMHN (Community Mental Health Nursing). 

Gambaran tingkan CMHN (Community Mental Health Nursing) yang di Puskesmas 

Bantur sudah dalam tingkatan AC-CMHN (Advance Course). Keterlibatan keluarga dalam 

pelaksanaan program CMHN sudah dijalankan. Keluarga membantu anggota keluarga 

yang mengalami gangguan jiwadalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti 

mengingatkan pasien untuk mandi dan menyiapkan peralatan untuk mandi, melibatkan 

pasien dalam kegiatan sehari-hari misalnya membersihkan rumah dan melibatkan pasien 

dalam kegiatan masyarakat dan kegiatan sosial misalnya mengikutsertakan mereka dalam 

kerja bakti dan pengajian. Keluarga juga ikut dalam peningkatan kesehatan pasien jiwa 

dengan mengingatkan pasien untuk melakukan kontrol ke Puskesmas dan menemani 

pasien untuk melakukan kontrol ke Puskesmas. Puskesmas Bantur tidak hanya 
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mengikutsertakan keluarga dalam berjalannya program CMHN, tetapi puskesmas Bantur 

juga bekerjasama dengan salah satu  institusi pendidikan yang ada di Malang untuk 

memperlancar kegiatan CMHN yang sedang berlangsung.  

2.3 Faktor-Faktor Program CMHN 

2.3.1 Faktor Pendampingan Keluarga  

 Keperawatan kesehatan jiwa masyarakat (community mental health nursing) 

merupakan pelayanan keperawatan tentang kesehatan jiwa masyarakat dengan 

pendekatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Peran keluarga dapat dicapai 

melalui pendidikan keluarga tentang penyakit, mengajarkan keluarga teknik mengatasi 

perilaku simtomatis, dan mendiring kekuatan keluarga. Secara umum, program 

komperhensif untuk bekerja dengan keluarga harus meliputi hal berikut ini: 

a. Komponen edukasi yang memberikan informasi tentang gangguan jiwa dan 

sistem pelayanan kesehatan jiwa. 

b. Kompenen keterampilan yang menawarkan pelatihan komunikasi, resolusi 

konflik, penyelesaian masalah, sikap asertif, manajemen perilaku dan 

manajemen setres. 

c. Komponen emosional yang memberikan kesempatan untuk katarsis, berbagi 

dan memobilisasi sumber. 

d. Komponen proses keluarga yang memfokuskan pada strategi keluarga dengan 

gangguan jiwa dalam keluarga. 

e. Komponen sosial yang meningkatkan penggunaan jejaring pendukung formal 

dan tidak formal (Stuart, Gail, 2016). 
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 Menurut Heru (2006) dan Zauszniewski (2009) terdapat banyak keuntungan 

melibatkan keluarga dalam asuhan bagi orang yang dicintai dengan gangguan jiwa. Riset 

memastikan bahwa masukan keluarga dalam membuat keputusan tentang tritmen 

meningkatkan hasil pada klien, dengan kemanfaatan yang maksimum terjadi ketika 

keluarga didukung dan edukasi untuk peran kemitraan ini (Stuart, Gail, 2016). 

2.3.1.1 Tugas Keluarga 

 Perawat memberikan pendidikan kesehatan jiwa kepada individu dan keluarga 

untuk mengembangkan kemampuan keluarga dalam melakukan lima tugas keluarga yaitu:  

1. Mampu mengenal masalah-masalah pada pasien 

2. Mengambil keputusan untuk mengatasi masalah 

3. Merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa 

4. Memodifikasi lingkungan keluarga yang mendukung pemulihan pasien 

5. Memanfaatkan pelayanan kesehatan jiwa yang ada (Riyadi, Sujono, dkk, 2013). 

2.3.1.2 Pendidikan dan Dukungan Keluarga 

Keperawatan kesehatan jiwa masyarakat (community mental health nursing) merupkan 

pelayanan keperawatan tentang kesehatan jiwa masyarakat dengan pendekatan individu, 

keluarga, kelompok dan masyarakat. Program ini menggunakan pendekatan edukasi dan 

praktik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang perjalanan penyakit 

anggota keluarga, mengurangi tingkat kekambuhan, dan meningkatkan fungsi klien dan 

keluarga. 

Tujuan itu dicapai melalui pendidikan keluarga tentang penyakit, mengajarkan 

keluarga teknik mengatasi perilaku simptomatis, dan emndorong kekuatan keluarga. 
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Secara umum, program komperhensif untuk bekerja dengan keluarga harus meliputi hal 

berikut ini: 

1. Komponen edukasi yang memberikan informasi tentang gangguan jiwa dan 

sistem pelayanan kesehatan jiwa. 

2. Komponen ketrampilan yang menawarkan pelatihan komunikasi, resolusi 

konflik, penyelesaian masalah, sikap asertif, manajemen perilaku dan 

manajemen setres. 

3. Komponen emosional yang memberikan kesempatan untuk katarsis, berbagi 

dan memobilisasi sumber. 

4. Komponen proses keluarga yang memfokuskan pada strategi keluarga dengan 

gangguan jiwa dalam keluarga. 

5. Komponen sosial yang meningkatkan penggunaan jejarng formal dan non 

formal (Stuart, Gail, 2016). 

 Faktor pendampingan keluarga terhadap kesehatan pasien jiwa memiliki 

hubungan yang signifikan. Keluarga memiliki peranan yang penting dalam perawatan 

pasien gangguan jiwa dan jika pengetahuan keluarga tentang cara penanganan terhadap 

pasien gangguan jiwa baik, keluarga dapat mencegah terjadinya kekambuan pada pasien 

(Risnawati, dkk, 2014). 

2.3.2 Faktor Peran Kader Kesehatan Jiwa 

2.3.2.1 Kegiatan Kader Kesehatan Jiwa 

   Kegiatan yang dilakukan kader kesehatan jiwa adalah sebagai berikut: 

1. Mendeteksi keluarga sehat, keluarga yang berisiko mengalami gangguan jiwa, 

dan keluarga yang menderita gangguan jiwa. 
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2. Supervisi pasien gangguan jiwa melalui kunjungan rumah. Kasus pasien 

gangguan jiwa akan dipantau perkembangannya oleh kader kesehatan jiwa 

adalah: perilaku kekerasan, halusinasi, isolasi sosial, harga diri rendah, dan 

defisit perawatan diri. Pasien dan keluarga yang akan dipantau oleh kader 

kesehatan jiwa (KKJ) adalah pasien dan keluarga yang mandiri. Pengertian 

mandiri adalah jika pasien mampu melakukan semua kegiatan yang telah 

dilatih sesuai dengan jadwal kegiatan harian secara mandiri selama dua minggu 

berturut-turut. KKJ akan melakukan serah terima dengan perawat CMHN, 

dan KKJ akan memantau perkembangan pasieb dengan menggunakan buku 

supervisi pasien (buku terlampir). 

3. Menggerakkan keluarga sehat, keluarga berisiko, dan keluarga yang mengalami 

gangguan jiwa untuk mengikuti penyuluhan kesehatan jiwa. 

4. Menggerakkan pasien yang memngalami gangguan jiwa untuk melakukan 

TAK dan rehabilitasi. 

5. Melakukan perujukkan kasus kepada perawat CMHN. Kasus atau pasien yang 

dirujuk oleh KKJ kepada perawat CMHN adalah sebagai berikut: 

a. Pasien yang dirawat oleh KKJ dan hasil evaluasi kemampuan pasien dan 

keluarga kurang dari 50%. 

b. Ditemukan tanda dan gejala kritis: 

1. Perilaku kekerasan: pasien melukai orang lain, merusak barang-barang. 

2. Halusinasi: pasien mengikuti halusinasinya. 

3. Isolasi sosial: pasien mengurung diri atau dikurung oleh kelaurga. 
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4. Harga diri rendah: pasien selalu mengatakan dirinya negatif/tidak 

berguna. 

5. Defisit perawatan diri: pasien tidak mau melakukan aktivitas mandi, 

berhias, makan, bab/bak (Budi, Keliat, dkk, 2010). 

2.3.2.2 Dokumentasi Kader Kesehatan Jiwa 

 Dokumentasi yang dilakukan oleh kader kesehatan jiwa adalah sebagai berikut: 

1. Hasil deteksi keluarga ditulis pada buku deteksi keluarga. 

2. Hasil partisipasi masyarakat dalam penyuluhan kesehatan jiwa ditulis pada 

buku penyuluhan kesehatan jiwa. 

3. Hasil partisipasi pasien gangguan jiwa dalam kegiatan TAK dan rehabilitasi 

ditulis pada buku TAK dan rehabilitasi. 

4. Hasil supervisi pasien melalui kunungan rumah ditulis di buku supervisi. 

5. Hasil perujukan kasus ditulis di format perujukan kasus (Keliat, 2010). 

Faktor peran kader kesehatan jiwa sangat disarankan terhadap kesehatan pasien 

jiwa. Menurut Pramujiwati, dkk (2013) menjelaskan bahwa kader kesehatan jiwa 

disarankan untuk ikut merawat pasien gangguan jiwa. Rata-rata kemandirian pasien 

gangguan jiwa sebelum mendapatkan perawatan dari kader dalam rentang menengah, 

setelah mendapatkan perawatan dari kader kesehatan jiwa didapatkan adanya 

peningkatan kemandirian oleh pasien gangguan jiwa. 

2.3.3 Faktor Hubungan Terapeutik Perawat-Pasien 

2.3.3.1 Hubungan Terapeutik Perawat-Pasien 

 Hubungan terapeutik perawat-klien adalah pengalaman pembelajaran timbal balik dan 

mengoreksi pengalaman emosional pada klien. Hal ini berbasis pada rasa kemanusiaan 
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dari perawat dan klien, saling menghormati, dan saling menerima perbedaan sosial 

budaya. Dalam hubungan ini, perawat menggunakakn kualitas personal dan ketrampilan 

klinis dalam bekerja dengan klien untuk memengaruhi perubahan penghayatan dan 

perilaku. Inti dari keperawatan kesehatan jiwa adalah memberikan harapan untuk masa 

depan yang baik bagi klien dan keluarga (Stuart, Gail, 2016) 

  Komunitas menjadi dasar pelayanan keperawatan jiwa dengan cara memberikan 

perawatan dalam bentuk hubungan terapeutik bersama pasien dirumah, tempat kerja, 

rumah singgah, klinik kesehatan jiwa, pusat perawatan primer, pusat krisis, rumah 

perawatan atau setting komunitas lainnya (Yosep, Iyus, dkk, 2014). 

  Teori komunikasi sangat sesuai dalam praktek keperawatan karena: 

1. Komunikasi merupakan cara untuk membina hubungan yang terapeutik. Dalam 

proses komunikasi terjadi penyampaian informasi dan pertukaran perasaan dan 

pikiran. 

2. Maksud komunikasi adalah mempengaruhi perilaku orang lain. Keberhasilan 

intervensi keperawatan tergantung pada komunikasi karena proses keperawatan 

ditujukan untuk merubah perilaku dalam mencapai tingkat kesehatan optimal. 

3. Komunikasi adalah hubungan, hubungan perawat dan klien yang terapeutik tidak 

mungkin dicapai tanpa komunikasi (Dalamni, 2009). 

2.3.3.2 Fase Dalam Hubungan Terapeutik Perawat-Pasien 

 Proses hubungan perawat-klien dapat dibagi menjadi 4 fase yaitu fase 

prainteraksi; fase perkembangan atau orientasi; fase kerja; dan fase terminasi. 

1. Pra-interaksi 
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Dimuali sebelum kontak pertama dengan pasien. Perawat mengeksplorasikan 

perasaan, fantasi dan ketakutannya, sehingga kesadaran dan kesiapan perawat 

untuk melakukan hubungan dengan klien dapat dipertanggung jawabkan. Tugas 

tambahan pada fase ini adalah mendapatkan informasi tentang klien dan 

menentukan kontak pertama. 

2. Perkenalan atau orientasi 

Dalam memulai hubungan, tugas utama adalah membina rasa percaya, 

penerimaan, dan pengertian, komunikasi yang terbuka dan perumusan kontrak 

dengan pasien. Elemen-elemen kontrak perlu diuraikan dengan jelas pada klien 

sehingga kerjasama perawat-pasien dapat optimal. Diharapkan pasien berperan 

serta secara penuh dalam kontrak, namun pada kondisi tertentu, misalnya 

pasien dengan gangguan realita maka kontrak dilakukan sepihak dan perawat 

perlu mengulang kontak jika kontak realitas pasien meningkat. 

3. Fase kerja 

Pada fase kerja, perawat dan pasien mengeksplorasi stressor yang tepat dan 

mendorong perkembangan kesadaran diri dengan menghubungkan persepsi, 

pikiran, perasaan dan perbuatan klien. Perawat membantu pasien mengatasi 

kecemasan, meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab diri sendiri, dan 

mengembangkan mekanisme koping yang konstruktif. Perubahan prilaku yang 

maladaptif menjadi adaptif merukapan fokus fase ini. 

4. Terminasi 
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Terminasi merupakan fase yang sangat sulit dan penting dalam hubungan 

terapeutik. Rasa percaya dan hubungan intim yang terapeutik sudah terbina dan 

berada dalam tingkat yang optimal (Dalami, Ermawati, dkk, 2009). 

Kriteria penetapan kesiapan pasien untuk terminasi yaitu: 

a. Klien mengalami kelegaan dari masalah yang ada. 

b. Fungsi klien sudah meningkat. 

a. Harga direi klien meningkat dan rasa identitas diri yang kuat. 

b. Klien menggunakan respon koping yang lebih adaptif. 

c. Klien telah mencapai hasil asuhan yang telah direncanakan. 

d. Kendala sudah ditemukan dalam hubungan perawat-klien yang tidak dapat 

diselesaikan (Stuart, Gail, 2016). 

2.3.3.3 Hasil Hubungan Terapeutik Perawat-Pasien 

 Keberhasilan perawat dalam bekerja dengan pasien gangguan jiwa berhubungan 

dengan (Stuart, 2016): 

1. Dasar pengetahuan perawat. 

2. Ketrampilan klinis. 

3. Kapasitas untuk introspeksi dan evaluasi diri. 

Perawat dan pasien, sebagai partisipan dalam suatu hubungan interpersonal, 

digabungkan dalam pola emosi timbal balik yang memengaruhi hasil terapeutik 

secara langsung. 

 Faktor hubungan terapeutik perawat-pasien terhadap kesehatan pasien jiwa 

mendapatkan hubungan yang signifikan. Menurut Zeegward, dkk (2017) menjelaskan 

bahwa adanya hubungan yang saling percaya antara perawat-pasien dapat memperlancar 
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dalam melakukan intervensi dan konseling. Pasien akan bebas berbicara scara terbuka 

dan emosi mereka timbul jika hubungan terapeutik terjalin dengan baik. 

2.3.4 Faktor Pelayanan Perawat  

2.3.4.1 Peran dan Fungsi Perawat Kesehatan Jiwa 

 Perawat kesehatan jiwa komunitas dan perawat komunitas merupakan tenaga 

perawatan dari puskesmas yang bertanggung jawab memberikan pelayanan keperawatan 

di wilayah kerja puskesmas. Fokus pelayanan pada tahap awal adalah anggota masyarakat 

yang mengalami gangguan jiwa. Peran dan fungsi perawat kesehatan jiwa komunitas 

meliputi (Budi, Keliat, dkk, 2012):  

1. Pemberi asuhan keperawatan secara langsung (practitioner). Perawat 

memberikan asuhan keperawatan kepada pasien untuk membantu pasien 

mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah dan meningkatkan 

fungsi kehidupannya. Peran ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

proses keperawatan kesehatan jiwa untuk melakukan tindakan sesuai dengan 

masalah pasien. Kegiatan yang dilakukan adalah manajemen kasus, tindakan 

keperawatan individu dan keluarga, melakukan kolaborasi dengan tim 

kesehatan lainnya khususnya manajemen obat dengan dokter. 

2. Pendidik (educator). Perawat memberikan pendidikan kesehatan jiwa kepada 

individu dan keluarga untuk mengembangkan kemampuan menyelesaikan 

masalah dan mengembangkan kemampuan keluarga dalam melakukan 5 tugas 

kesehatan keluarga yaitu mampu mengenal masalah-masalah pasien, 

mengambil keputusan untuk mengatasi masalah pasien, merawat anggota 

keluarga yang mengalami gangguan jiwa, memodifikasi lingkungan keluarga 
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yang mendukung pemulihan pasien dan memanfaatkan pelayanan kesehatan 

jiwa yang ada untuk mengatasi masalah pasien. 

3. Koordinator (coordinator). Melakukan koordinasi dalam kegiatan: 

a. Penemuan kasus. Perawat CMHN menemukan kasus dengan malakukan 

pemeriksaan langsung dari keluarga ke keluarga pada tingkat RT, RW, 

kelurahan/desa, dan kecamatan sehingga dapat menetapkan jumlah kasus 

gangguan jiwa pada wilayah kerja puskesmas. 

b. Rujukan. Perawat CMHN yang bertugas di masyarakat dapat merujuk 

pasien yang belum ada perbaikan untuk datang ke puskesmas agar 

mendapatkan program pengobatan dari dokter di puskesmas. Perawat 

CMHN dapat pula berkonsultasi dengan tim kesehatan jiwa komunitas 

yang mempunyai jadwal mengunjungi  puskesmas, terkait dengan 

pengembangan kasus dan pengembangan pelayanan. Pada saat 

berkonsultasi mungkin pula ditetapkan pasien perlu dirujuk ke RSU/RSJ. 

2.3.4.2 Fokus Kegiatan Asuhan Keperawatan 

  Kegiatan asuhan keperawatan difokuskan pada kelompok berikut (Budi, 

Keliat,dkk, 2010): 

1. Kelompok masyarakat sehat jiwa, berupa penyuluhan (pendidikan kesehatan) 

untuk kelompok keluarga dan asuhan keperawatan untuk kelompok 

masyarakat sehat jiwa. 

2. Kelompok masyarakat yang berisiko mengalami gangguan jiwa (masalah 

psikososial), meliputi masalah keperawatan gangguan citra tubuh, kehilangan 

dan berduka, ansietas menjelang ajal. 
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3. Asuhan keperawatan untuk pasien dan keluarga yang mengalami gangguan 

jiwa terdiri dari: 

a. Asuhan keperawatan untuk pasien anak dengan masalah perilaku 

kekerasan dan depresi. 

b. Asuhan keperawatan untuk pasien dewasa dengan masalah keperawatan 

perilaku kekerasan, halusinasi, waham, isolasi sosial, harga diri rendah, 

defisit perawatan diri, risiko bunuh diri, sindrom pascatrauma, ansietas, 

penyalahgunaan dan ketergantungan napza, distres spiritual, hambatan 

komunikasi verbal, ketidakefektifan koping keluarga, hambatan proses 

keluarga. 

c. Asuhan keperawatan untuk pasien lansia dengan masalah keperawatan 

demensia dan depresi. 

2.3.4.3 Tindakan Keperawatan  

 Tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat CMHN meliputi 

(Budi, Keliat,skk, 2010): 

1. Melakukan pendidikan kesehatan pada kelompok sehat jiwa sesuai 

dengan usianya. 

2. Melakukan pendidikan kesehatan pada kelompok yang berisiko 

mengalami gangguan jiwa dan masalah psikososial. 

3. Melakukan pendidikan kesehatan pada kelompok pasien dan keluarga 

yang mengalami gangguan jiwa. 

4. Melakukan TAK dan terapi rehabilitasi pada kelompok pasien gangguan 

jiwa. 
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5. Memberikan asuhan keperawatan pada pasien dan keluarga melalui 

kunjungan rumah sesuai masalahnya. 

6. Mendokumentasikan semua kegiatan. 

2.3.4.4 Pelayanan Kepada Pasien  

Puskesmas memiliki pelayanan kesehatan jiwa untuk rawat jalan dan kunjungan 

ke masyarakat sesuai wilayah kerja puskesmas. Tenaga kesehatan yang memberikan 

pelayanan kesehatan jiwa adalah perawat yang telah dilatih CMHN dan dokter yang telah 

dilatih kesehatan jiwa yang bekerja secara tim yang disebut tim kesehatan jiwa puskesmas 

(Budi, Keliat, dkk, 2012). 

Pelayanan keperawatan jiwa komperhensif adalah pelayanan keperawatan jiwa 

yang diberikan pada masyarakat pascabencana dan konflik, dengan kondisi masyarakat 

yang sangat beragam dalam rentang sehat-sakit yang memerlukan pelayanan keperawatan 

pada tingkat pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pelayanan keperawatan kesehatan 

jiwa yang komperhensif mencakup 3 tingkat pencegahan yaitu pencegahan primer, 

sukender, dan tersier (Budi, Keliat,dkk, 2012). 

1. Pencegahan Primer 

Fokus pelayanan keperawatan jiwa adlah pada peningkatan kesehatan dan 

pencegahan terjadinya gangguan jiwa. Tujuan pelayanan adalah mencegah 

terjadinya gangguan jiwa, mempertahankan dan meningkatkan kesehatan 

jiwa. Target pelayanan yaitu anggota masyarakat yang belum mengalami 

gangguan jiwa. Aktivitas pada pencegahan primer adalah program 

pendidikan kesehatan, program stimulasi perkembangan, program sosialisasi 

kegiatan jiwa, manajemen setres, dan persiapan menjadi orang tua. 
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2. Pencegahn Sekunder 

Fokus pelayanan keperawatan pada pencegahan sekunder adalah deteksi dini 

dan penanganan dengan segera masalah psikososial dan gangguan jiwa. 

Tujuan pelayanan adalah menurunkan angka kejadia  gangguan jiwa. Target 

pelayanan adalah anggota masayrakat yang berisiko/ memperlihatkan tanda-

tanda masalah psikososial dan gangguan jiwa. Aktivitas yang dilakukan pada 

pencegahan sekunder seperti menemukan kasus sedini mungkin dengan cara 

memperoleh informasi dan berbagai sumber seperti masyarakat, tim 

kesehatan lain, dan penemuan langsung, melakukan penjaringan kasus. 

3. Pencegahan Tersier 

Pencegahan tersier adalah pelayanan keperawatan yang berfokus pada 

peningkatan fungsi dan sosialisasi serta pencegahan kekambuhan pada 

pasien gangguan jiwa. Tujuan pelayanan adalah mengurangi 

kekacauan/ketidakmampuan akibat gangguan jiwa. Target pelayanan yaitu 

anggota masyarakat yang mengalami gangguan jiwa pad tahap pemulihan. 

Aktivitas yang dilakukan meliputi program dukungan sosial, program 

rehabilitasi, program sosialisasi, dan program mencegah stigma. 

Pelayanan keperawatan holistik adalah pelayanna menyeluruh pada semua 

aspek kehidupan manusia yaitu aspek bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual 

(Keliat, Budi, dkk, 2012:4): 

1. Aspek (bio-fisik) dikaitkan dengan masalah kesehatan fisik seperti kehilangan 

organ tubuh yang dialami anggota masyarakat akibat bencana yang 

memerlukan pelayanan dalam rangka adaptasi mereka terhadap kondisi 
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fisiknya. Demikian pula dengan penyakit fisik lain baik yang akut, kronis 

maupun terminal yang memberi dampak pada kesehatan jiwa. 

2. Aspek psikologis dikaitkan dengan berbagai masalah psikologis yang dialami 

masyarakat seperti ketakutan, trauma, kecemasan maupun kondisi yang lebih 

berat yang memerlukan pelayanan agar mereka dapat beradaptasi dengan 

situasi tersebut. 

3. Aspek sosial dikaitkan dengan kehilangan suami/istri/anak, keluarga dekat, 

kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, dan harta benda yang memerlukan 

pelayanan dari berbagai sektor terkait agar mereka mampu mempertahankan 

kehidupan sosial yang memuaskan. 

4. Aspek kultural dikaitkan dengan budaya tolong menolong dan kekeluargaan 

yang dapat digunakan sebagai sistem pendukung sosial dalam mengatasi 

berbagai permasalahan yang ditemukan. 

5. Aspek spiritual dikaitakn dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat yang dapat 

diberdayakan sebagai potensi masyarakat dalam mengatasi berbagai konflik 

dan masalah kesehatan yang terjadi. 

2.3.4.5 Evaluasi Asuhan Keperawatan 

Evaluasi dilakukan untuk menilai perkembangan kemampuan pasien dan keluarga 

dalam memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah. Kemampuan yang diharapkan 

adalah (Budi, Keliat, dkk, 2012): 

4. Pada tingkat individu diharapkan pasien mampu: 

a. Melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuannya. 

b. Membina hubungan dengan orang lain di lingkungannya secara bertahap. 
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b. Melakukan cara-cara menyelesaikan masalah yang di alami. 

5. Pada tingkatan keluarga diharapkan keluarga mampu: 

a. Membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari pasien hinggan pasien 

mandigeri. 

b. Mengenal tanda dan gejala dini terjadinya gangguan jiwa. 

c. Melakukan perawatan pada anggota keluarga yang mengalami gangguan 

jiwa atau kekambuhan. 

d. Mengidentifikasi perilaku pasien yang membutuhkan konsultasi segera. 

e. Menggunakan sumber-sumber yang tersedia di masyarakat seperti tetangga, 

teman dekat, dan pelayanan kesehatan terdekat. 

Faktor pemberi pelayanan keperawatan memiliki hubungan dalam 

peningkatan kesehatan pasien jiwa. Menurut (Bailey, 2014) menjelaskan 

bahwa adanya peningkatan dari pelayanan keperawatan yang diberikan 

kepada pasien gangguan jiwa menghasilkan hasil yang baik dan dapat 

mengantisipasi kekambuhan pasien. 

  


