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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Gangguan jiwa merupakan masalah klinis dan sosial yang harus segera diatasi 

karena merupakan salah satu bentuk penyimpangan prilaku. Gangguan atau masalah 

kesehatan jiwa yang berupa proses pikir maupun gangguan persepsi sensori yang 

sering terjadi adalah halusinasi. Halusinasi merupakan gangguan persepsi sensori 

tanpa adanya rangsangan apapun pada panca indra seseorang yang terjadi pada 

keadaan sadar.  

World Health Organization (WHO, 2016) memperkirakan sekitar 35 juta 

orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 

47,5 juta terkena demensia. Menurut data (RISKESDAS, 2018) menunjukkan 6 % 

prevalensi ART gangguan jiwa skizofrenia/psikosis menurut provinsi. Prevalensi 

depresi pada penduduk umur lebih dari 15 tahun sekitar 4 % menurut provinsi jawa 

timur. Prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk berumur lebih dari 15 

tahun sekitar 70 %  mengalami gangguan halusinasi pendengaran menurut provinsi 

tahun 2018. Indikator kesehatan jiwa antara lain gangguan jiwa berat dan gangguan 

mental emosional serta cakupan pengobatannya. Gangguan jiwa berat adalah 

gangguan jiwa yang ditandai oleh terganggunya kemampuan menilai secara realitas 

yang buruk, gejala yang menyertai gangguan ini berupa halusinasi, waham, dan 

gangguan proses pikir.  

Salah satu gejala gangguan jiwa halusinasi yang responden alami adalah 

perubahan sensori persepsi, serta merasakan sensasi palsu berupa suara, penghlihatan, 

pengecapan, perabaan arau penciuman (Yusuf, Fitriyasari, & Nihyati, 2015).  

 

 

 



2 
 

 
 

Menurut Silvana (2012) bahwa, strategi coping baik dengan Problem focused 

coping (PFC) dan Emotion focused coping (EFC) keduanya digunakan untuk 

mengatasi stres maupun gangguan jiwa. Perilaku yang sering ditampakkan dengan 

mengubah stressor yang diyakini dapat dikontrol dan di ubah secara positif dengan 

cara mempelajari cara-cara baru dengan mengatasi stressor secara langsung 

(Bakhtiar, 2015). 

Pada pengambilan data awal, responden yang merupakan klien gangguan 

persepsi halusinasi pendengaran, didapatkan bahwa selama menjalani pengobatan 

sejak tahun 2011, halusinasi klien sering kambuh, sering mengeluh jika mendengar 

suara-suara yang mengganggunya, terutama saat sedang melamun atau saat malam 

hari. Tahun 2015 klien kembali menjalani pengobatan karena halusinasinya mengenai 

pendengaran, selama 5 bulan sampai saat ini, klien masih mengalami halusinasi 

pendengaran, namun tidak terlalu sering seperti tahun sebelumnya, didukung oleh 

keluarga yang  mengatakan bahwa saat klien sedang melamun, sendirian atau banyak 

fikiran, biasanya halusinasinya sering kambuh. Keluarga mengatakan jika sedang 

kambuh pasien diam, tapi masih merespon saat diajak berbicara tapi alur 

pembicarannya melantur, keluarga juga mengatakan, paman dari klien juga 

mengalami gangguan jiwa sama seperti klien 

Pengambilan data awal juga mengungkapkan dari responden yang 

diwawancarai, jika kekambuhan terjadi, responden sering mengelola dan 

meredakannya terlebih dahulu daripada segera menyelesaikan kekambuhannya. 

Problem focused coping yang lebih mengarah pada penyelesaian masalah secara 

langsung, Problem focused coping (PFC ) dapat diarahkan pada lingkungan maupun 

pada diri sendiri. Sedangkan Strategi coping yang lainya adalah Emotion focused 

coping (EFC). Strategi coping ini lebih berorientasi pada emosi yang merupakan 

usaha untuk meredakan atau mengelola stress emosional yang muncul ketika individu 

berinteraksi dengan lingkungan (Bakhtiar, 2015).  

Melihat tingginya angka kejadian dari data di atas gangguan halusinasi 

merupakan masalah tersendiri bagi profesi keperawatan untuk menggambil langkah 

penangannya yang tepat bagi pasien dengan gangguan persepsi sensori: pendengaran. 
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Maka penulis berinisiatif untuk mengangkat judul karya tulis ilmiah dengan 

gambaran strategi koping pada pasien dengan gangguan persepsi sensori: 

pendengaran, guna memberikan ilmu dan pendekatan keperawatan pada pasien 

dengan gangguan persepsi sensori: pendengaran 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah gambaran strategi koping yang di gunakan pasien dengan gangguan persepsi 

sensori : pendengaran 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran strategi koping yang di gunakan pada pasien dengan 

gangguan perseps sensori : pendengaran 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui starategi koping yang di gunakan atau di pilih oleh pasien dengan 

gangguan persepsi sensori : pendengaran 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis seperti : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian tentang gambaran strategi koping pada pasien dengan gangguan 

persepsi sensori : halusinasi sebagai salah satu penunjang kesembuhan psikologi, 

serta memberikan pengembangan ilmu keperawatan khususnya keperawatan jiwa. 

2. Secara Praktisi 

Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Keluarga 

Memberikan pengetahuan pada keluarga tentang gambaran strategi koping yang 

akan di berikan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi 

b. Bagi Peneliti 

Dapat memberikan referensi untuk penelitian agar dapat menumbuhkan minat 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan pada pasien 

dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi 

c. Bagi Institusi 

Dapat menjadikan informasi evidence based practice untuk menambah wawasan 

dan pengetahuan keperawatan tentang gambaran strategi koping pada pasien 

dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi. 

 


