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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Skizofrenia merupakan gangguan psikotik yang bersifat merusak yang 

melibatkan gangguan pikir, persepsi, pembicaraan, emosi dan perilaku yang 

mempunyai gejala waham dan halusinasi (Pieter, 2011). Skizofrenia menjadi salah 

satu gangguan jiwa yang paling dominan dibandingkan gangguan jiwa lainnya. 

Subyek gangguan jiwa sepertiga tinggal dinegara berkembang, 8 dari 10 orang yang 

menderita skizofrenia tidak mendapatkan penanganan medis. Gejala skizofrenia 

muncul pada usia 15-25 tahun lebih banyak ditemukan pada laki-laki dibandingkan 

pada perempuan (Ashturkar & Dixit, 2013) 

Menurut data WHO (2018) prevalensi penderita skizofrenia yaitu lebih 

dari 20 juta jiwa terkena skizofrenia. Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 yang 

dilakukan oleh Kementrian Republik Indonesia menyimpulkan bahwa prevalensi 

gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia Provinsi Bali menjadi urutan pertama 

dengan jumlah 11% (Riskesdas, 2018) . Menurut data 10 besar penyakit rawat inap 

di RSJ Provinsi Bali, penyakit skizofrenia merupakan penyakit dengan penderita 

terbanyak dengan jumlah 3.553 penderita (Rekam Medik UPTD RSJ Prov. Bali, 

2018). Data Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di dapatkan data subyek yang 

mengalami isolasi sosial menempati urutan ketiga setelah halusinasi dan deficit 

perawatan diri. Tahun 2017 subyek mengalami isolasi sosial 921 orang dan di tahun 

2018 sebanyak 969 orang (Rekam Medik UPTD RSJ Prov. Bali, 2018).    
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Masalah Keperawatan yang bisa dialami oleh subyek dengan skizofrenia 

yaitu salah satunya adalah Isolasi Sosial. Isolasi sosial yang tidak segera 

mendapatkan penanganan atau terapi akan menimbulkan masalah-masalah yang 

lebih banyak dan lebih buruk. Dampak fisik dari subyek 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 subyek dengan gangguan 

isolasi sosial membutuhkan perawatan yang intensif (Keliat, 2005).  Penanganan 

subyek 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 

subyek seperti: terapi kelompok, terapi lingkungan dan terapi keluarga dapat 

dilaksanakan pada subyek di lingkungan rawat inap maupun lingkungan 

masyarakat, pada subyek 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).  

Beberapa pelaksanaan dapat diberikan pada subyek dengan isolasi sosial 

salah satunya adalah asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnose, 

intervensi, implementasi dan evaluasi dengan pemberian Terapi Aktivitas 

Kelompok (TAK), yaitu terapi modalitas yang dilakukan oleh perawat kepada 

sekelompok subyek yang mempunyai masalah keperawatan yang sama. Aktivitas 

yang digunakan sebagai terapi, dan kelompok digunakan sebagai target asuhan.  

Dengan diberikan TAK subyek dapat meningkatkan kematangan emosional dan 

psikologis pada subyek yang mengidap gangguan jiwa dengan jangka waktu yang 
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lama. TAK dapat menstimulus interaksi sosial di antara anggota yang fokus pada 

tujuan kelompok, TAK yang dapat dilakukan pada subyek isolasi sosial yaitu TAK 

Sosialisasi yang dapat membantu subyek dalam berinteraksi atau berorientasi 

dengan orang lain (Stuart, 2006).   

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wayan Magitri & Lilis Murtutik, 

(2010) di RSJ Daerah Surakarta, semua subyek dengan masalah keperawatan isolasi 

sosial yang dirawat diruang Ayodya dan ruang Abimanyu RSJ Daerah Surakarta  

sebanyak 17 subyek menunjukkan bahwa terdapat pengaruh  TAKS untuk 

mengatasi isolasi sosial  yaitu terjadinya peningkatan kemampuan subyek dalam 

berinteraksi dengan orang lain dengan cara memperkenalkan diri dengan menyebut 

nama, alamat dan hobby subyek.  

Hasil penelitian dari Tumiwa, (2016) yang telah dilaksanakan di Ruang 

Katrili RSJ Prof. Dr. V. L Ratumbuysang Manado, penelitian ini melibatkan 16 

subyek di ruang Katrili yang mempunyai masalah keperawatan isolasi sosial 

dengan hasil penelitian bahwa rata-rata kemampuan sosialisasi sebelum dan 

sesudah dilakukan terapi aktivitas kelompok sosialisasi sesi III terjadinya 

peningkatan pada kemampuan subyek dalam bercakap-cakap dan 100% bisa 

melakukannya.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang muncul di atas maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian Gambaran Asuhan 

Keperawatan Pemberian Terapi Aktivitas Kelompok Sosialisasi Kemampuan 

Bercakap-cakap untuk mengatasi Isolasi Sosial pada Pasien Skizofrenia di UPTD 

RSJ Dinkes Provinsi Bali.  
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B. Rumusan Masalah Studi Kasus  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan maslah yaitu : Bagaimanakah Asuhan Keperawatan Pemberian TAK  

Sosialisasi Sesi 3 : Kemampuan Bercakap-cakap Untuk Mengatasi Perilaku Isolasi 

Sosial  Pada Pasien Skizofrenia di UPTD. RSJ Dinkes Provinsi Bali tahun 2019?  

C. Tujuan Studi Kasus  

1. Tujuan Umum   

Tujuan umum dari dilakukannnya studi kasus ini adalah untuk mengetahui 

gambaran asuhan keperawatan pemberian TAK Sosialisasi Sesi 3 : Kemampuan 

Bercakap-cakap untuk mengatasi isolasi sosial pada Pasien Skizofrenia di UPTD. 

RSJ Dinkes Provinsi Bali tahun 2019.  

2. Tujuan Khusus   

Tujuan Khusus studi kasus ini ialah mampu mendeskripsikan :   

a. Pengkajian keperawatan isolasi sosial pada Pasien skizofrenia di UPTD. RSJ 

Dinkes Provinsi Bali tahun 2019 

b. Diagnosa keperawatan isolasi sosial pada Pasien skizofrenia di UPTD. RSJ 

Dinkes Provinsi Bali tahun 2019 

c. Rencana keperawatan dengan pemberian TAK Sosialisasi Sesi 3 : Kemampuan 

bercakap-cakap pada Pasien dengan Isolasi Sosial di UPTD. RSJ Dinkes 

Provinsi Bali tahun 2019 

d. Tindakan keperawatan dengan pemberian TAK Sosialisasi Sesi 3 :  

Kemampuan Bercakap-cakap pada Pasien dengan Isolasi Sosial di UPTD. RSJ 

Dinkes Provinsi Bali tahun 2019 



5 
 

e. Evaluasi keperawatan dengan pemberian TAK Sosialisasi Sesi 3 : Kemampuan 

Bercakap- cakap pada Pasien Isolasi Sosial di UPTD. RSJ Dinkes Provinsi Bali 

tahun 2019 

D. Manfaat Studi Kasus  

Manfaat penelitian yang didapat dari penelitian ini antara lain :  

1. Implikasi Praktis kepada Masyarakat  

Manfaat praktis kepada masyarakat pengguna hasil hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi sumber infromasi bagi masyarakat tentang penggunaan 

terapi aktivitas kelompok sosialisasi sesi 3 : kemampuan bercakap-cakap untuk 

mengatasi isolasi sosial pada pasien skizofrenia.  

2. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Keperawatan  

Studi kasus ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi keperawatan. Hasil studi kasus ini diharapkan dapat 

bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang keperawatan 

khususnya pada pengembangan perawatan dalam meningkatkan mutu dan kualitas 

asuhan keperawatan pemberian terapi aktivitas kelompok sosialisasi sesi 3 : 

kemampuan bercakap-cakap untuk mengatasi isolasi sosial pada pasien skizofrenia.
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3. Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah penelti mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman tentangg asuhan keperawatan pemberian terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi sesi 3 : kemampuan bercakap-cakap untuk mengatasi isolasi sosial pada 

Pasien skizofrenia. Selain itu, dengan cara penelitian diharapkan dapat menjadi 

salah satu cara penelitian dalam mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh dari 

institusi pendidikan. 


