
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gangguan jiwa yang terjadi di era globalisasi dan persaingan bebas ini 

cenderung semakin meningkat. Peristiwa kehidupan yang sangat penuh dengan 

tekanan seperti kehilangan orang yang dicintai, putusnya hubungan sosial, 

pengangguran, masalah pernikahan, krisis ekonomi, tekanan dalam pekerjaan dan 

deskriminasi meningkat resiko terjadi gangguan jiwa (Suliswati, Payapo, 

Maruhawa, Sianturi, & Sumijatuni, 2014). Jenis dan karakteristik gangguan jiwa 

beragam, satu diantaranya gangguan jiwa yang sering ditemukan dan dirawat 

adalah Skizofrenia (Maramis, 2009). Gangguan jiwa yang merupakan 

permasalahan kesehatan diseluruh dunia salah satunya adalah skizofrenia (Sutinah, 

2016).  Menurut data WHO ( 2016) prevalensi penderita skizofrenia yaitu 21 juta 

terkena skizofrenia (World Health Organization, 2016). Prevalensi isolasi sosial 

menurut London Borough of Havering 2014 mengatakan sekitar 46.200 jiwa 

mengalami gangguan isolasi sosial (London Borough of Havering, 2014).  

Prevalensi gangguan jiwa berat skizofrenia di Indonesia hasil dari Riset 

Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2013 adalah 1,7 per 1000 penduduk atau 

sekitar 400.000 orang. Daerah paling banyak pasien gangguan jiwa di Indonesia 

adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh yang mencapai 2,7%. Bali sendiri 

berada di urutan ke empat dengan prevalensi skizofrenia sebesar 2,3% dan 

pravelensi terrendah adalah Kalimantan Barat 0,7%  (Riskesdas Bali, 2013).  
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Kasus skizofrenia di Bali  berdasarkan Rekam Medik Bidang Perawatan 

RSJ Provinsi Bali.Bangli (2017) jumlah pasien skizofrenia pada 2015 sebanyak 

5981 orang, 2016 sebanyak 5747 orang, 2017 sebanyak 5302 orang .Daerah di Bali 

yang terbanyak menderita Skizofrenia ada di daerah Banglisedangkan penderita 

terendah yaitu di daerah Denpasar dan Buleleng (Riskesdas Bali, 2013).   

Gangguan jiwa skizofrenia  adalah suatu gangguan jiwa berat yang 

ditandai dengan penurunan atau ketidakmampuan berkomunikasi,gangguan realitas 

(halusinasi dan waham ), afek yang tidak wajar atau tumpul, gangguan kognitif 

(tidak mampu berpikir abstrak) serta mengalami kesukaran melakukan aktivitas 

sehari-hari. Salah satu gejala negatif skizofrenia adalah menarik diri dari pergaulan 

sosial (isolasi sosial )(Keliat, 2005). (Nyumirah, 2013) menunjukan bahwa sekitar 

72% pasien skizofrenia yang mengalami isolasi sosial dan sekitar 645 orang tidak 

mampu memelihara disi sendiri, keterampilan sosial pasien buruk, umumnya 

disebabkan karena onset dini penyakit. 

Berdasarkan Data Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2015 di dapatkan 

data pasien yang mengalami halusinasi 1572 orang, defisit perawatan diri terdapat 

1336 orang, pasien dengan isolasi sosial 886 orang, harga diri rendah 773 orang, 

waham 661 orang, pasien dengan resiko perilaku kekerasan 599 orang dan resiko 

bunuh diri dengan 204 pasien. Pada tahun 2016 pasien yang mengalami halusinasi 

1610 orang, dengan defisit perawatan diri sebanyak 1371 orang, pasien dengan 

isolasi sosial sebanyak 921 orang, harga diri rendah sebanyak 808 orang, waham 

647 orang, resiko perilaku kekerasan sebanyak 635 orang, dan dengan resiko bunuh 

diri sebanyak 239 orang. Sedangkan pada tahun 2017 pasien yang mengalami 

halusinasi 1662 orang, defisit perawatan diri sebanyak 1419 orang, dengan isolasi 
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sosial sebanyak 969 orang, harga diri rendah 856 orang, waham sebanyak 699 

orang, resiko perilaku kekerasan sebanyak 687 orang, dan dengan resiko bunuh diri 

sebanyak 289 orang. Dari data diatas isolasi sosial menempati peringkat ketiga 

setelah halusinasi dan risiko perilaku kekerasan.  

 Isolasi sosial yang tidak segera mendapatkan penanganan atau terapi akan 

menimbulkan masalah-masalah yang lebih banyak dan lebih buruk. Dampak fisik 

dari pasien dengan isolasi sosial bila tidak diatasi akan menimbulkan masalah yang 

lebih serius antara lain: defisit perawatan diri, halusinasi yang akhirnya dapat 

menyebabkan terjadinya perilaku kekerasan dan tindakan bunuh diri. Oleh karena 

itu  pada pasien dengan gangguan isolasi sosial membutuhkan perawatan yang 

intensif (Keliat, 2005).  Penanganan pasien skizofrenia selain dengan psikofarmaka, 

juga dikombinasikan dengan psikoterapi, terapi psikososial dan terapi psikoreligius  

(Hawari, 2013). Menurut Videbeck, (2008) selain psikofarmaka, banyak metode 

terapi yang bermanfaat bagi pasien seperti: terapi kelompok, terapi lingkungan dan 

terapi keluarga dapat dilaksanakan pada pasien di lingkungan rawat inap maupun 

lingkungan masyarakat, pada pasien kerusakan interaksi sosial akan timbul gejala 

respons verbal kurang dan sangat singkat, sehingga perlu diberikan rangsangan 

pada persepsinya secara berkelompok, dengan terapi aktivitas kelompok (TAK). 

Terapi Aktivitas Kelompok (TAK), yaitu terapi modalitas yang dilakukan 

perawat kepada sekelompok pasien yang mempunyai masalah keperawatan yang 

sama. Aktivitas yang digunakan sebagai terapi, dan kelompok digunakan sebagai 

target asuhan.  Dengan diberikan TAK pasien dapat meningkatkan kematangan 

emosional dan psikologis pada pasien yang mengidap gangguan jiwa dengan jangka 

waktu yang lama. TAK dapat menstimulus interaksi sosial di antara anggota yang 
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fokus pada tujuan kelompok, TAK yang dapat dilakukan pada pasien isolasi sosial 

yaitu TAK Sosialisasi yang dapat membantu pasien dalam berinteraksi atau 

berorientasi dengan orang lain (Stuart, 2006).  

Berdasarkan hasil penelitian oleh (Efendi.S, Rahayuningsih ) di RSJ HB 

Sa’anin Padang dalam enam bulan trakhir ( Maret-Agustus 2011 ) diketahui bahwa 

pasien dengan masalah isolasi sosial terbanyak di ruang Gelantik sebanyak 64 

orang. Perubahan perilaku isolasi sosial sebelum dan sesudah diberikan TAKS, 

responden yang tidak mengalami perubahan sebanyak (15,3%) sedangkan 

responden yang mengalami perubahan sebanyak (50%). Penelitian yang dilakukan 

(Pandeirot & Setyawan, n.d.) di Ruang Puri Mitra Permata Harapan Rumah Sakit 

Jiwa Menur Surabaya dengan 7 orang responden pasien isolasi sosial yang belum 

dilakukan TAKS maka didapatkan hasil 100% tidak mampu melakukan interaksi 

sosial. Setelah di lakukan TAKS maka di dapatkan data sebanyak 5 orang (8%) 

mampu bersosialisasi sedangkan yang tidak mampu bersosialisasi sebanyak 2 orang 

(2%).  

Penelitian yang dilakukan (Arip & Rusmini, 2011) di Rumah Sakit Jiwa 

Provensi Nusa Tenggara Barat (NTB)  dengan 24 responden. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan sebelum dan sesudah di berikan Terapi Aktivitas 

Kelompok Sosialisasi (TAKS)  hasil yang didapat kemampuan komunikasi verbal 

sebelum dilakukan TAKS 29% responden mampu melakukan komunikasi dan 71% 

responden tidak mampu melakukan komunikasi. Setelah diberikan TAKS  sesi 1-7 

pada 24 responden terdapat perubahan yang sangat cepat yaitu dengan hasil 83% 

responden mampu melakukan komunikasi verbal dan hanya 17 % responden yang 

tidak mampu melakukan komunikasi verbal. Dari latar belakang diatas, peneliti 
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tertarik meneliti tentang keefektifan pemberian Terapi Aktivitas Kelompok 

Sosialisasi untuk Mengatasi perilaku isolasi sosial di RSJ Provinsi Bali. 

B. Rumusan Masalah Studi Kasus 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan maslah yaitu : Bagaimanakah Asuhan Keperawatan Pemberian TAK  

Sosialisasi: Kemampuan Memperkenalkan Diri, Kemampuan Berkenalan Untuk 

Mengatasi Perilaku Isolasi Sosial  Pada Pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa 

Provensi Bali tahun 2018? 

C. Tujuan Penelitian Studi Kasus 

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum dari dilakukannnya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

gambaran asuhan keperawatan pemberian TAK sosialisasi: Kemampuan 

Memperkenalkan Diri, Kemampuan Berkenalan untuk Mengatasi gangguan  

perilaku isolasi sosial pada pasien skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 

tahun 2018 

2. Tujuan Khusus  

Tujuan Khusus penelitian ini ialah :  

a. Mengdeskripsikan pengkajian keperawatan dengan pemberian TAK 

Sosialisasi: kemampuan memperkenalan diri, kemampuan berkenalan pada 

pasien dengan  prilaku Isolasi Sosial di RSJ Provinsi Bali tahun 2018 

b. Mendeskripsikan diagnosa keperawatan dengan pemberian keperawatan denan 

pemberian TAK Sosialisasi: kemampuan memperkenalakan diri, kemampuan 
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berkenalan pada pasien dengan prilaku  Isolasi Sosial di RSJ Provinsi Bali 

tahun 2018 

c. Mendeskripsikan rencana keperawatan dengan pemberian TAK Sosialisasi: 

kemampuan memperkenalakan diri, kemampuan berkenalan pada pasien 

dengan gangguan prilaku Isolasi Sosial di RSJ Provinsi Bali tahun 2018 

d. Mendeskripsikan tindakan keperawatan dengan pemberian TAK Sosialisasi: 

kemampuan memperkenalakan diri, kemampuan berkenalan pada pasien 

dengan gangguan prilaku Isolasi Sosial di RSJ Provinsi Bali tahun 2018 

e. Mendeskripsikan evaluasi keperawatan dengan pemberian TAK Sosialisasi: 

kemampuan memperkenalakan diri, kemampuan berkenalan pada pasien 

dengan gangguan prilaku Isolasi Sosial di RSJ Provinsi Bali tahun 2018 

D. Manfaat Studi Kasus  

Penelitian ini, di harapankan memberi manfaat bagi :  

1. Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi sumber informasi bagi 

masyarakat tentang penggunaan TAK Sosialisasi Mengatasi gangguan perilaku 

isolasi sosial 

2. Pengembangan Ilmu Dan Teknologi Keperawatan  

Dapat mengembangkan ilmu dan teknologi terapan di bidang keperawatan 

tentang TAK Sosialisasi sehingga dapat Mengatasi gangguan perilaku isolasi 

sosial pada pasien skizofrenia 

 

3. Penulis 
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Manfaat bagi penulis adalah penulis mempunyai pengetahuan dan pengalaman 

dalam Mengatasi perilaku Isolasi sosial melalui pemberian TAK Sosialisasi. 
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