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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-undang No. 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, dalam bab 1 pasal 

1 menyebutkan bahwa upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan untuk 

mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, 

dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif 

yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Adapun kesehatan jiwa 

didefinisikan sebagai keadaan yang well-being dimana setiap individu menyadari 

potensinya, dapat mengatasi stres yang normal dalam kehidupan sehari-hari, dapat 

bekerja dengan produktif dan bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi 

untuk komunitasnya (WHO, 2014). Upaya kesehatan jiwa merupakan kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan salah satu tujuannya yaitu 

memberikan pelindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi orang 

dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) 

berdasarkan hak asasi manusia, hal ini tertuang dalam undang-undang No. 18 

tahun 2014 pasal 3.  

Gangguan jiwa menurut Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III 

(PPDGJ-III) merupakan kelompok gejala atau perilaku yang ditemukan secara 

klinis dan disertai adanya penderitaan distres pada kebanyakan kasus dan 

berkaitan dengan terganggunya fungsi seseorang. Beberapa jenis gangguan jiwa 

diantaranya skizofrenia, depresi, cemas, penyalahgunaan narkotika dan
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HIV/AIDS, dan bunuh diri (Nasir & Muhith, 2011). Skizofrenia adalah suatu 

penyakit otak persisten dan serius yang mengakibatkan perilaku psikotik, 

pemikiran konkret, dan kesulitan dalam memproses informasi, hubungan 

interpersonal, serta memecahkan masalah Stuart (2013). Skizofrenia merupakan 

kumpulan dari berbagai gejala klinis yang penderitanya akan mengalami 

gangguan dalam kognitif, emosional, persepsi serta gangguan dalam tingkah laku 

(Kaplan & Sadock, 2007). 

        Penderita gangguan jiwa berat di Indonesia mencakup 1,7 per mil. Prevalensi 

tertinggi berada di wilayah Yogyakarta yaitu 2,7 % (Riskerdas, 2013). Prevalensi 

penderita skizofrenia di Indonesia mencapai 0,3% sampai 1% (Anggraini, 2015). 

Berdasarkan data yang disampaikan pada konferensi tahunan “The American 

Psychiatic Association (APA)” di Mami, Florida, Amerika Serikat, Mei 1995 

disebutkan bahwa angka penderita skizofrenia cukup tinggi mencapai mencapai 

1/1000 penduduk ( Hawari, 2012 cit Utomo, 2013). Hasil studi pendahuluan yang 

dilakukan di RS Jiwa Grhasia, didapatkan data jumlah pasien skizofrenia rawat 

inap dan rawat jalan per September 2016 sejumlah 508 pasien dengan berbagai 

jenis tipe. Jumlah pasien dengan tipe skizofrenia tidak terperinsi mencapai 289, 

skizofrenia paranoid 160, tipe skizofrenia residual 43 pasien dan hebeprenik 16 

pasien. Sementara jumlah pasien skizofrenia periode Oktober-November sejumlah 

107 pasien. Adapun pasien yang rata-rata frekuensi dirawat atau masuk ke rumah 

sakit kembali sebanyak 2 kali sebesar 22% dan yang rata-rata frekuensi kembali 

rawat inap 1 kali sebesar 43%, sedangkan frekuensi 3 sampai > 10 kali mencapai 
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35%. Frekuensi tersebut didapat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh RS 

Grashia DIY pada tahun 2013.  

Skizofrenia memiliki dampak yang sangat besar yaitu dapat membuat 

kebermaknaan hidup dari penederita menurun, sehingga harus dilakukan 

perawatan dalam jangka waktu panjang (Sabrina, 2016). Puri et al., (2011) 

menyatakan orang yang mengalami gejala-gejala skizofrenia akut harus dirawat di 

rumah sakit, sehingga investigasi yang sesuai dapat dilakukan dan pengobatan 

dapat diberikan. Rumah sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga 

medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga 

manajemen rumah sakit dan tenaga nonkesehatan (UU RI nomor 44 tahun 2009 

tentang rumah sakit pasal 12 ayat 1). UU RI nomor 38 tahun 2014 tentang 

keperawatan pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan praktik 

keperawatan, perawat bertugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, penyuluh 

dan konselor bagi klien, pengelola pelayanan keperawatan, pelaksana tugas 

berdasarakan pelimpahan wewenang dan/atau pelaksana tugas dalam keadaan 

keterbatasan tertentu.  

Dalam upaya mengembangkan pelayanan keperawatan jiwa, perawat sangat 

penting untuk mengetahui dan meyakini akan peran dan fungsinya, serta 

memahami beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan asuhan keperawatan 

jiwa (Nasir & Muhith, 2011). Asuhan keperawatan pada skizofrenia juga 

dilakukan secara komprehensif di rumah sakit (Maharatih et al., 2009). Stuart dan 

Sundeen, (1995) mengatakan dalam memberikan asuhan dan pelayanan 

keperawatan kesehatan jiwa, perawat dapat melakukan akitivitas pada tiga area 
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utama yaitu memberikan asuhan keperawatan secara langsung, aktivitas 

komunikasi dan aktivitas dalam pengelolaan atau manajemen keperawatan. 

Adapun komponen pada proses keperawatan yaitu pengkajian, diagnosa 

keperawatan, rencana tindakan keperawatan, implementasi serta evaluasi 

(Prabowo, 2014).  

Al-Qur‟an surat Al Baqarah Ayat 30 : 

Ingatlah ketika Tuhamu berfirman kepada para malaikat : 

“Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. 

Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu 

orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 

padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan 

Engkau?”. Tuhan berfirman: “ Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui”. 

Di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Allah menciptakan khalifah yaitu 

manusia ke bumi ini yang menjadi pengganti untuk bertindak sebagai pengatur 

atau wakil Allah SWT. Namun demikian tugas khalifah tidak hanya bertumpu 

pada intelektual saja tetapi juga moral. Kekuasaan dibumi ini dibatasi oleh 

hukum-hukum Allah yang akan dipertanggung jawabkan kelak. Hal ini 

berhubungan dengan tugas perawat untuk melaksanakan asuhan keperawatan 

sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan karena sesuai dengan ayat tersebut 

semua akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui gambaran 

pelaksanaan asuhan keperawatan pasien skizofrenia di intalasi rawat inap RSJ 

Grhasia DIY. 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan asuhan 

keperawatan pasien skizofrenia di instalasi rawat inap RSJ Grhasia DIY. 

B. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pelaksanaan asuhan keperawatan pasien skizofrenia di 

instalasi rawat inap RSJ Grhasia DIY.   

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik responden ruangan, diagnosa medis, dan 

lama dirawat.  

b. Mengetahui gambaran pelaksanaan pengkajian pasien skizofrenia di 

instalasi rawat inap RSJ Grhasia DIY. 

c. Mengetahui gambaran pelaksanaan penetapan diagnosa keperawatan 

pasien skizofrenia di instalasi rawat inap RSJ Grhasia DIY.  

d. Mengetahui gambaran pelaksanaan perencanaan pasien skizofrenia di 

instalasi rawat inap RSJ Grhasia DIY. 

e. Mengetahui gambaran pelaksanaan implementasi pasien skizofrenia di 

instalasi rawat inap RSJ Grhasia DIY. 

f. Mengetahui gambaran pelaksanaan evaluasi pasien skizofrenia di 

instalasi rawat inap RSJ Grhasia DIY. 



6 
 

 

g. Mengetahui gambaran pelaksanaan catatan asuhan keperawatan pasien 

skizofrenia di instalasi rawat inap RSJ Grhasia DIY. 

C. Manfaat Penelitian  

1. Bagi RSJ Grhasia DIY 

        Dari hasil penelitian ini diperoleh gambaran pelaksanaan asuhan 

keperawatan pasien skizofrenia di instalasi rawat inap RSJ Grhasia 

sehingga dapat menjadi evaluasi dan perbaikan kualitas asuhan 

keperawatan pasien skizofrenia di instalasi rawat inap RSJ Grhasia DIY.  

2. Bagi Institusi pendidikan  

        Hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu 

keperawatan jiwa serta berguna untuk pengembangan pembelajaran bagi 

mahasiswa dalam lingkup ilmu keperawatan jiwa terutama mengenai 

asuhan keperawatan dan skizofrenia. 

3. Bagi Perawat  

        Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana evaluasi 

pelaksanaan asuhan keperawatan pasien skizofrenia.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

        Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan sumber data untuk 

penelitian selanjutnya tentang pelaksanaan asuhan keperawatan pada 

pasien skizofrenia.  

D. Keaslian Penelitian 

1. Sudarmi (2014), dengan judul “ Hubungan Mutu Asuhan Keperawatan 

Dengan Tingkat Kepuasan Pasien Di Ruang Rawat Inap Kelas III Rumah 
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Sakit Umum „Aisyiyah Ponorogo”. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah korelasi dengan pendekatan cross sectional. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

teknik purposive random sampling, dengan kuisioner. Data yang diperoleh 

kemudian diuji dengan menggunakan korelasi product moment dengan 

taraf signifikan 5%. Hasil penelitian menunjukan ada hubungan yang 

signifikan antara mutu asuhan keperawatan dengan tingkat kepuasan 

pasien di ruang rawat inap kelas III Rumah Sakit Umum „Aisyiyah 

Ponorogo. Hubungan karya tulis ini dengan yang peneliti ambil adalah 

adanya kesamaan dari mutu asuhan keperawatan dan penggunaan 

instrumen asuhan keperawatan. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu 

lokasi penelitian, teknik yang digunakan, populasi, sampel dan jumlah 

sample yang digunakan. 

2. Wariyanti (2014), dengan judul “Hubungan Antara Kelengkapan 

Informasi Medis Dengan Keakuratan Kode Diagnosis Pada Dokumen 

Rekam Medis Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Karangayar 2013”. Penelitian ini merupakan penelitian observasi analitik 

dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah 

dokumen rekam medis rawat inap sebanyak 657. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan teknik sistematis random sampling dan besar sample 

sebanyak 44. Uji statistik menggunakan Chi-Square dengan menggunakan 

SPSS. Hasil penelitian menunjukan ada hubungan antara kelengkapan 

informasi medis dengan keakuratan kode diagnosis pada dokumen rekam 
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medis rawat inap di RSUD Kabupaten Karangayar tahun 2013 dengan 

nilai p = 0,012. Hubungan karya tulis ini dengan yang peneliti ambil yaitu 

kesamaan dari populasi dokumen rekam. Adapun perbedaan penelitian ini 

yaitu metode yang digunakan, lokasi penelitian, populasi, serta sample 

yang digunakan.   

3. Sri Hartati (2015),  dengan judul  “Kualitas Dokumentasi Asuhan 

Keperawatan Di Ruang Rawat Inap RS PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta” . Metode  yang  digunakan yaitu deskriptif non 

eksperimental. Pengambilan sampel  dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan random sampling.  Hasil penelitian menunjukkan kualitas 

dokumentasi asuhan keperawatan di ruang rawat inap mempunyai kualitas 

cukup. Hubungan karya tulis ini dengan yang peneliti ambil adalah 

kesamaan dari kualitas asuhan keperawayan,  serta dalam menggunakan 

instrument asuhan keperawatan. Adapun perbedaan dari penelitian ini 

yaitu, teknik pengambilan sampel,  lokasi penelitian, populasi, sampel, dan 

jumlah sampel yang digunakan.  


