
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Menurut kementrian kesehatan (kemenkes) hasil riset kesehatan dasar 

(riskesdas) tahun 2013 menunjukan, jumlah gangguan jiwa berat atatu dalam 

istilah medis disebut psikosis/skizofrenia di daerah pedesaan ternyata lebih tinggi 

yang mengalami gangguan jiwa berat dan perna sipasung mencapai 18,2% 

dibandingkan daerah perkotaan hanya mencapai 10,7% jumlah gangguan 

skizofrenia yakni psikosis ada sekitar 0,46% dari jumlah penduduk indonesia atau 

sekitar 1.065.000 juta jiwa. Kemudian jumlah masalah mental emosional yakni 

depresi dan asietas sebanyak 11,60% dari jumlah penduduk indonesia atau sekitar 

24.708.000 jiwa. 

Kesehatan jiwa masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang 

signifikan di dunia, termasuk di indinesia. Menurut data WHO (2016), terdapat 

sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 jita 

terkenea skizofrenia, serta 47,5 juta yang terkena demensi. 

WHO menyatakan bahwa 10% dari populasi mengalami masalah 

kesehatan jiwa maka harus mendapat perhatian karena termasuk rawan kesehatan 

jiwa. Masalah gangguan kesehatan jiwa memang sudah menjadi masalah yang 

serius dan perlu perhatian khusus. Satu dari empat orang di dunia mengalami 

gangguan jiwa, di indonesia diperkirakan mencapai 264 dari 1000 jiwa penduduk 

yang mengalami gangguan jiwa (yosep,2009) 



Townsen (2014), mengatakan skizofrenia yaitu terjadi perpecahan antara 

pemikiran, emosi, perilaku. Stuar (2013) mengatakan skizofrenia merupakan 

gangguan neurobiologika otak yang persisten dan serius, sindroma secara klinis 

yang. dapat disimpulkan bahwa skizofrenia adalah gangguan pemikiran, emosi, 

perilaku, yang mengalami gangguan bersosialisasi dan beraktivitas. Yang 

berdampak buruk pada individu, keluarga dan masyarakat. 

Ciri-ciri zkizofrenia yaitu adanya kekacauan pikiran dan perhatian, adanya 

kekacauan persepsi, kekacauan afektif, perubahan perilaku, penarikan diri dari 

realita, delusi dan halusinasi (Dede Rahmat Hidayat,2009). Gejala positif pasien 

skizofrenia salah satunya adalah isolasi sosial yaitu  keadaan dimana seseorang 

individu mengalami penurunan atau bahakan sama sekali tidak mampu 

berinteraksi dengan orang lain disekitarnya. Pasien mungkin merasa ditolak, tidak 

diterimah, kesepian, dan tidak mampu membina hubungan yang berarti dengan 

orang lain. 

Gejala skizofrenia terbagi menjadi dua bagian yaitu gejala positif atau 

gejala nyata, yang mencangkup waham, halusinasi, dan disorganisasi pikiran, 

bicara, dan perilaku yang tidak teratur, serta gejala negatif atau gejala samar 

seperti efek datar, tidak memiliki kemauan, dan menarik diri masyarakat atau 

merasa tidak nyaman (videbeck,2008:348). Gejala positif pasien skizofrenia salah 

satunya adalah isolasi sosial, yaitu keadaan dimana keadaan seseorang individu 

mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan 

orang lain disekitarnya. Pasien mungkin merasa ditolak, tidak diterima, kesepian, 

dan tidak mampu membina hubungan yang berarrti dengan orang lain. 



Penatalaksanaan isolasi sosial di perlukan dan dapat di lakukan berbagai 

cara,  salah satunya  meningkatkan kesadaran dalam bekomunikasih yaitu : 

Bersikap terbuka, Perbanyak mendengar, Membangun hubungan, Utamakan etika 

dan norma kesopanan, Evaluasi diri. 

Keterlibatan sosial adalah interaksi sosial dengan orang, kelompok, atau 

organisasi. Tindakan ini akan dilakukan sesuai skala target outcome dengan cara: 

Berinteraksi dengan teman dekat, Berinteraksi dengan tetangga, Berinteraksi 

dengan anggota keluarga, Berinteraksi dengan kelompok kerja, Berpartisipasi 

sebagai petugas dalam organisasi, Berpartisipasi sebagai relawan, Berpartisipasi 

dalam aktivitas waktu luang dengan orang lain (NOC 1016, Sue Moorhead,dkk). 

Berdasarkan data yang didapatkan di rumah sakit jiwa provinsi sulawesi 

tenggara, jumlah pasien rawat inap pada tahun 2016 mencapai 869 dan di tahun 

2017 mengalami peningkatan menjadi 1054 pasien. Tahun 2016 pasien rawat inap 

penderita skizofrenia sebanyak 115 dan di tahun 2017 mengakami peningkatan 

menjadi 800 pasien. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah penelitian adalah 

“bagaimana penerapan intervensi meningkatakan kesadaran dalam berkomunikasi 

dengan orang lain” 

 

C. Tujuan studi kasus 

Tujuan di bagi menjadi dua yaitu : 

1. tujuan umum 



Menerapkan intervensi meningkatan kesadaran dalam berkomunikasi 

dengan orang lain terhadap keterlibatan sosial 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidetifikasi interaksi dengan teman dekat 

b. Mengidentifikasi keterlibatan social 

 

D.  manfaat peneliti 

1. bagi rumah sakit 

Tugas akhir ini di harapkan memberikan informasi tentang pelaksanaan 

penerapan peningkatan sosialisasi terhadap keterlibatan sosial  pada 

pasien dengan gangguan isolasi sosial. Sehingga dapat membantu mutu 

keperawatan di rumah sakit. 

2. Bagi pendidikan  

Tugas akhir ini di harapkan dapat menambah informasi yang nyata 

tentang pelaksanaan penerapan peningkatan sosialisasi terhadap 

keterlibatan sosial pada pasien isolasi sosial, sehingga dapat 

meingkatkan kualitas mahasiswa yang akan peraktek dan meningkatkan 

kualitas lulusan yang di hasilkan institusi pendidikan. 

3. Bagi mahasiswa keperawatan  

Tugas akhir ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi profesi 

keperawatan tentang peningkatan sosialisasi terhadap keterlibatan 

sosial. Sehingga informasi ini dapat meninkatkan mutu pelayanan bagi 

profesi keperawatan. 

 


