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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gangguan jiwa merupakan manifestasi dari bentuk penyimpangan perilaku 

manusia yang terjadi karena menurunnya semua fungsi kejiwaan. Berdasarkan 

WHO (2016) jumlah penderita skizofrenia sekitar 21 juta orang dari 450 juta 

penderita gangguan kesehatan jiwa di seluruh dunia. Gejala skizofrenia biasanya 

muncul pada usia remaja akhir atau dewasa muda. Pada laki-laki biasanya antara 

15-25 tahun dan pada perempuan antara 25-35 tahun. Kejadian tahunan berjumlah 

15,2% per 100.000 penduduk, kejadian pada imigran dibanding penduduk asli 

sekitar 4,7%, kejadian pada pria 1,4% lebih besar dibandingkan wanita. Di 

Indonesia, hampir 70% mereka yang dirawat di bagian psikiatri adalah karena 

skizofrenia (Zahnia et al. 2016). 

Kasus skizofrenia di indonesia dari tahun ke tahun jumlahnya mengalami 

peningkatan. Data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menunjukkan 

prevalensi gangguan jiwa berat atau skizofrenia mencapai 1,7% per 1000 

penduduk atau sekitar 400.000 orang dan hasil Riskesdas tahun 2018 yang 

dilakukan pada 1,2 juta jiwa menunjukkan prevalensi gangguan jiwa berat sudah 

mencapai 7%. Poin mengenai gangguan jiwa tersebut mengungkapkan 

peningkatan yang cukup siginifikan. Prevalensi rumah tangga yang paling tinggi 

menderita gangguan jiwa skizofrenia menurut provinsi ditempati oleh Provinsi 

Bali dengan persentase 11% dan terendah ditempati oleh Kepulauan Riau dengan 

persentase 3% (Riskesdas, 2018). 
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Berdasarkan Rekam Medik Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2018 di 

dapatkan data pasien skizofrenia yang melakukan kunjungan poli sebanyak 7.647 

orang. Pasien skizofrenia yang dirawat di IGD sebanyak 391 orang. Pasien 

skizofrenia di ruang rawat inap sebanyak 3.553 orang. Jumlah pasien skizofrenia 

sebanyak 11.591 orang. Di Provinsi Bali penderita skizofrenia paling tinggi 

ditempati oleh daerah Bangli dengan persentase 0,65%. Penderita terendah ada di 

Buleleng dengan persentase 0,14% dan Denpasar dengan persentase 0,10% 

(Riskesdas Provinsi Bali, 2013).  

Salah satu gejala negatif dari skizofrenia adalah menarik diri dari 

lingkungan (isolasi sosial). Isolasi sosial merupakan suatu keadaan dimana 

individu mengalami penurunan atau sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan 

orang lain di sekitarnya (Yosep, 2011). Menurut penelitian Maramis (2009) 

mengatakan sebanyak 75% pasien mengalami isolasi sosial dari kasus skizofrenia 

dan 64% mengalami penurunan kemampuan memelihara diri (makan, mandi dan 

berpakaian). Menurut penelitian Surtiningrum (2011) sebanyak 72% pasien isolasi 

sosial sebagai akibat dari kerusakan kognitif dan afektif. 

Kasus isolasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menunjukkan 

adanya peningkatan. Data dari Rekam Medik menunjukkan pada tahun 2017 di 

dapatkan data pasien dengan isolasi sosial sebanyak 921 orang dan pada tahun 

2018 pasien isolasi sosial sebanyak 969 orang. Dari data tersebut menunjukkan 

bahwa penderita isolasi sosial semakin bertambah setiap tahunnya. Maka dari itu 

perlu diberikan penanganan yang tepat agar jumlah penderita dapat dikurangi 

setiap tahunnya. 
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Isolasi sosial disebabkan oleh perasaan tidah berharga yang bisa dialami 

pasien. Perasaan tidak berharga menyebabkan pasien semakin sulit dalam 

berhubungan dengan orang lain. Akibatnya pasien mengalami penurunan dalam 

aktivitas dan kurangnya perhatian terhadap penampilan dan kebersihan diri 

sehingga timbulnya defisit perawatan diri. Pasien semakin tenggelam dalam 

tingkah laku masa lalu serta tingkah laku yang tidak sesuai dengan kenyataan atau 

realita, sehingga berakibat lanjut timbulnya halusinasi dan resiko perilaku 

kekerasan (Prabowo, 2014). 

Dalam mengatasi masalah menarik diri pada pasien dengan isolasi sosial 

dapat diberikan penanganan yaitu dengan terapi modalitas. Salah satu terapi yang 

dapat diberikan yaitu terapi aktivitas kelompok sosialisasi (TAKS). Terapi 

aktivitas kelompok sosialisasi (TAKS) bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan pasien melakukan interaksi sosial atau hubungan sosial untuk 

diterapkan sehari-hari. Terapi aktivitas kelompok sosialisasi (TAKS) terdiri dari 7 

sesi, salah satu nya yaitu sesi 2 yang bertujuan untuk melatih kemampuan 

berkenalan pasien dengan orang lain (Prabowo, 2014). 

Berdasarkan penelitian Saswati (2018) didapatkan kemampuan sosialisasi 

pasien dalam pemberian TAKS terdapat perbedaan dan peningkatan yang 

signifikan. Pasien yang belum mendapatkan TAKS belum terlatih untuk membina 

hubungan interpersonal, sedangkan pasien isolasi sosial yang telah mendapatkan 

TAKS dapat meningkatkan kemampuan dalam bersosialisasi. Berdasarkan 

penelitian Pandeirot and Luluk (2015) saat dilakukan TAKS pada sesi 2 pasien 

dapat menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, hobi, dan alamat teman 

kelompoknya.  



4 
 

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik meneliti tentang keefektifan 

pemberian Terapi Aktifitas Kelompok Sosialiasasi Sesi 2 : Kemampuan 

Berkenalan Untuk Mengatasi Isolasi Sosial pada Pasien Skizofrenia di UPTD RSJ 

Dinkes Provinsi Bali Tahun 2019. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu “Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi 

Aktivitas Kelompok Sosialisasi Sesi 2 : Kemampuan Berkenalan Untuk 

Mengatasi Isolasi Sosial pada Pasien Skizofrenia di UPTD RSJ Dinkes Provinsi 

Bali Tahun 2019?” 

C. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pemberian terapi aktivitas kelompok sosialisasi sesi 2 kemampuan 

berkenalan untuk mengatasi isolasi sosial pada pasien skizofrenia di UPTD RSJ 

Dinkes Provinsi Bali Tahun 2019. 

2. Tujuan Khusus 

Secara lebih khusus penelitian ini, bertujuan agar peneliti mampu 

mendeskripsikan : 

a. Mendeskripsikan pengkajian keperawatan isolasi sosial pada pasien skizofrenia 

di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2019. 

b. Mendeskripsikan diagnosa keperawatan isolasi sosial pada pasien skizofrenia 

di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2019. 
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c. Mendeskripsikan rencana keperawatan pemberian terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi sesi 2 kemampuan berkenalan untuk mengatasi isolasi sosial pada 

pasien skizofrenia di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2019. 

d. Mendeskripsikan tindakan keperawatan pemberian terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi sesi 2 kemampuan berkenalan untuk mengatasi isolasi sosial pada 

pasien skizofrenia di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2019. 

e. Mendeskripsikan evaluasi keperawatan pemberian terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi sesi 2 kemampuan berkenalan untuk mengatasi isolasi sosial pada 

pasien skizofrenia di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2019. 

D. Manfaat Studi Kasus 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi : 

1. Implikasi Praktis  

Manfaat untuk masyarakat adalah agar masyarakat dapat menggunakan 

teknik terapi aktivitas kelompok sosialisasi sesi 2 untuk mengatasi perilaku isolasi 

sosial pada pasien skizofrenia. 

2. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Keperawatan 

Manfaat bagi pengembang ilmu dan teknologi keperawatan yaitu dapat 

mengembangkan ilmu dan teknologi terapan di bidang keperawatan jiwa sehingga 

dapat mengatasi perilaku isolasi sosial pada pasien skizofrenia. 

3. Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah dapat memberikan pengalaman yang nyata 

untuk melakukan observasi pelaksanaan asuhan keperawatan pemberian terapi 

aktivitas kelompok sosialisasi sesi 2 : kemampuan berkenalan untuk mengatasi 

isolasi sosial pada pasien skizofrenia serta menambah pengetahuan.


