
BAB IV 

HASIL STUDI DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Studi Kasus 

1. Identitas Keperawatan 

Pengkajian merupakan langkah pertama dalam membuat asuhan 

keperawatan untuk mengumpulkan data tantan pasien dengan metode wawancara, 

observasi, dan melihat rekam medic pasien. 

Data yang diperoleh penulis dari wawancara dan observasi saat 

melakukan pengkajian pada Tn.J pada tanggal 15 juni 2019 sebagai 

berikut : Nama: Tn. J, Alamat : Jln. Rambutan No.16,  Umur : 43 Tahun, 

Status Perkawinan: Menikah, Agama : Islam, Pendidikan: SMA, 

Suku/Bangsa: bugis, No. Rek: 061055 

 pasien masuk RSJ karena gelisah, Verbal kacau, klien mengancam 

anak dan istri, emosi labil, merusak barang-barang kalau kemauan tidak 

dituruti. Sebelumnya pasien pernah masih RSJ sebanyak 7 kali, Keluhan 

saat dikaji pada Tn.j adalah pasien terlihat duduk menyendiri, malas 

bicara, pasien tidak mau bersosialisi, gaya bicara pelan, selalu menuduk, 

kontak mata kurang, Faktor Predisposisinya yaitu pasien Pernah 

mengalami gangguan jiwa di masa lalu. 

Pada pemeriksaan pasien didapatkan data yaitu : Pada pemeriksaan 

pasien didapatkan data yaitu : TD :100/60 Mmhg, Nadi : 80x/m, Suhu : 

36,5
0
C, Respiratory : 20X/m, TB : 156 cm , BB : 41 Kg.  
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Penjelasan gambar genogram : pasien anak k-4 dari  4 bersaudara, klien 

mengatakan pernah  bekerja ekerja sebagai nelayan selama 2 tahun 

menjalani. Dan klien tinggal bersama istri da anak-anaknya. 

Mekanisme koping pasien yaitu klien mampu Bicara dengan orang 

lain, Mampu menyelesaikan masalah, dan melakukan Teknik relaksasi, 

dan Hasil psikososial pasien Tn.j adalah konsep diri pada Citrah tubuh : 

klien mengatakan menyukai dengan  anggota tubuhnya sendiri sebagai 

seorang laki-laki, Gambaran diri : pasien menyadari kalau dulu iya pernah 

bekerja sebagai nelayan dan klien berada dikurungan sebagai pasien, 

Identitas : klien mengatakan ia anak ke empat dari empat bersaudara, 

Peran : klien berperan sebagai seorang kepala rumah tangga, Ideal diri : 

klien mengatakan ingin cepat sembuh agar dapat berkumpul seperti 

biasanya dengan keluarga, Harga diri : klien merasa gak berguna bagi 

keluarganya dan malu terhadap kondisinya saat ini 

Hubungan Sosial, orang yang berarti: klien mengatakan orang yang 

berarti adalah kedua orangtuanya istri dan anak-anaknya, karena telah 

mengajarkan ia ilmu tentang kehidupan, peran serta dalam kegiatan 

kelompok / masyarakat : klien mengatakan tdk pernah mengikuti kegiatan, 

hambatan dalam berbuhungan dengan orang Lain : klien mengatakan  ia 

malas berhubungan dengan orang lain, karena menurut klien tidak ada hal 

yang perlu diceritakan, klien sering diam, jarang bercakap-cakap dengan 

klien lain diruangan. 



Spiritual pasien, nilai dan keyakinan :  klien mengatakan bahwa ia 

dimasukkan ke RSJ karena klien sering marah-marah dirumah, dan 

membanting barang-barang, Namun klien tidak mengetahui bahwa klien 

mengalami gangguan jiwa, klien menyakini dirinya sehat, kegiatan ibadah 

: klien mengatakan sebelum masuk RSJ, klien jarang melakukan ibadah 

sholat lima waktu, begitu juga saat masuk RSJ klien tidak pernah sholat. 

Status mental Tn.j Penampilan dalam berpakaian klien tidak pernah 

berpakaian dan kurang rapi. Rambut klien tidak tertata, klien tampak 

kusam, lesu, dan kuku panjang, kotor, klien mandi 1x hari namun tidak 

pernah pakai sabun dan shampo. 

Pada saat klien kumpul bersama pasien yang lain kien tidak pernah 

memulai pembicaraan terlebih dahulu pada lawan bicara. Klien menjawab 

pertanyaan seperlunya saja, terkadang pembicaran inkoheren dengan 

pertanyaan yang di ajukan oleh perawat. Ketika berbincang-bincang, 

kontak mata klien kurang, klien banyak diam ketika tidak ditanya, 

terkadang ingin tidur terus. 

Alam perasaaan klien mengatakan merasa sedih dengan 

keadaannya, selain itu klien merasa dirinya tidak baik karena klien pernah 

menusuk temannya, klien mengatakan juga ia malu bertemu denn orang 

lain karena klien pernah masuk RSJ sebelumnya, Afek datar, karena 

selama interaksi klien banyak diam, menjawab pertanyaan seperlunya. 

lnteraksi selama wawancara klien kooperatif saat diwawancarai, kontak 

mata kurang, klien berbicara hanya saat diberi pertanyaan oleh perawat, 

setelah itu klien kembali diam.  



Persepsi klien mengatakan ia melihat seorang perempuan yang 

cantik, yang memanggil ia untuk bersenang-senang, dan paling sering  ia 

melihat perempuan cantik itu ketika klien saat melamun. Tetapi perawat 

saat ini belum pernah melihat tanda-tanda klien berhalusinasi seperti 

senyum-senyum sendiri. Dan Proses Pikir klien sering terlihat melamun, 

tidak suka memulai pembicaraan. klien lebih suka menyendiri. Saat 

berinteraksi selama wawancara kontak mata klien tidak fokus, dialihkan 

bila ada klien lain. 

Tingkat kesadaran Tn.j yaitu, Waktu : klien dapat mengetahui 

kapan klien masuk RSJ, Tempat : klien mengetahui saat ini klien berada di 

RSJ, Orang : klien sulit mengenali seseorang, jarang memulai 

perkenalan,di dalam ruangan pun klien hanya hafal nama orang 2-3 orang 

saja. Memori klien mampu mengingat kejadian yang telah lalu, dan klien 

tidak ingat jam berapa klien bangun. Dan klien masih ingat kalau dia 

pernah  bekerja sebagai nelayan. Tingkat konsentrasi dan berhitung klien 

baik mampu berhitung dengan baik, saat diberi soal penambahan, klien 

mampu menjawab dengan baik. 

Kemampuan penilaian klien baik karena dapat menilai mana yang 

baik dan yang buruk dan klien juga mengetahui bahwa sebelum dirawat di 

RSJ karena perbuatannya yang mengacam  istri dan anak-anaknya, marah-

marah kalau kemauannya tidak dituruti dan membating barang-barang 

adalah perbuatan tercela ( tidak baik ). dan Daya tilik diri klien  tidak 

menyadari tentang apa yang diderita klien saat ini. Klien merasa sehat 

tidak perlu pengobatan khusus untuk dirinya. 



Pada pengkajian kebutuhan Persiapan Pulang dalam kegiatan hidup 

sehari-hari pada perawatan diri makan, klien makan klien mengatakan 

setiap kali makan tidak mencuci tangan dan makan sendiri tanpa bantuan 

orang lain, klien mengatakan sering menghabiskan porsi makan yang 

disediakan. BAB/BAK klien mengatakan BAB dan BAK dikamar mandi 

dan klien menyiramnya. Mandi klien mengatakan dalam sehari mandi 1 

kali dengan menggunakan alat mandi yang benar, namun klien jarang sikat 

gigi, sehingga giginya tampak kotor dan klien tidak mencuci rambut dan 

sabunan, Berpakaian/berhias klien tidak nampak berhias diruangan, klien 

mengganti pakaian sehari satu kali dan menggantinya sendiri, rambut tidak 

tertata rapi. Istirahat dan tidur klien mengatakan jadwal tidur siang dan 

malam tak menentu , tapi biasanya : Tidur Siang :13.00-15.00, Tidur 

malam : 22.00- 5.00, Penggunaan obat klien minum obat secara mandiri, 

klien minum obat secara teratur  dengan dosis yang benar. Klien tidak tahu 

jenis dan manfaat obat yang diminum. kemampuan Kesehatan Pasien 

mampu mengatasi kebutuhannya sendiri seperti makan dan berpakaian dan 

mampu membuat keputusan berdasarkan keinginannya sendiri, tetapi 

dalam mengatur penggunaan obat dan melakukan pemeriksaan kesehatan 

pasien masih butuh bantuan perawat dan Kegiatan di dalam rumah Pasien 

mampu melakukan aktivitas didalam ruangan seperti merapikan ruangan 

dan mencuci pakaian dengan perintah petugas/ perawat. Kurang 

Pengetahuan Tentang Pasien mengatakan kurang pengetahuan tentang 

penyakit fisik, dan obat-obatan.  

2. Aspek Medik 



Diagnosa Medik : Skizofrenia Residual 

Terapi      Medik : Chlorpromazine 100 G 2x1 Sehari , Haloperidon 2,5 G 

2x1 Sehari, Trihexyphenidyl ( THP ) 2 Mg 2x1 Sehari. 

Daftar Masalah  

1. Perilaku Kekerasan 

2. Isolasi Sosial 

3. Harga Diri Rendah 

4. Defisit Perawatan Diri 

5. Kerusakan Interaksi Sosial 

6. Konfusi Akut 

7. Gangguan Proses Pikir 

8. kurang pengetahuan 

9. Defisit Pengetahuan 

 

 

 

 

3. Variabel Penelitian 

Penerapan peningkatkan sosialisasi  terhadap keterlibatan sosial pada 

orang dengan gangguan jiwa dilaksanakan 14 hari, dengan Nursing Outcomes 

Classification (NOC) : 

Skala Pengukuran 

Berinteraksi Dengan Teman Dekat dan partisipasi  

pasien dalam aktivitas yang terorganisisr 



sumber : data primer 

Dari hasil data diatas dapat diurutkan dari skala terbesar ke terkecil 

dimulai dari skala 4 sering menunjukkan, kadang-kadang menunjukkan 3,  dan 

jarang menunjukkan skala 2, dan  yang terkecil adalah tidak pernah menunjukkan 

skala 1. Sehingga dapat di simpulkan skala 4 sering menunjukkan kepada klien 

karena selama hari ke 9,10,12,13 dan 14 gejala klien tidak timbul lagi dan klien 

mampu melakukan interaksi dengan temannya dengan perasaan bahagia dimana 

klien mampu menyebut nama lengkap, menyebut nama panggilan, menyebut asal, 

menyebut hobi, menanyakan nama lengkap, menanyakan nama panggilan dan 

kontak mata klien baik, duduk tegak, dan menggunakan bahasa tubuh yang sesuai. 

Skala 3 dikatakan kadang- kadang menunjukkan karena selama hari ke 4,5,6,8 dan 

11 klien melakukan interaksi dengan temannya dimana klien hanya mampu 

menyebut nama lengkap, menyebut nama panggilan, menyebut asal, menyebut 

hobi, menanyakan nama lengkap dan kontak mata klien baik, duduk tegak tetapi 

tiba-tiba gejala klien timbul dimana klien tiba- tiba diam, kemudian klien 

menyendiri lagi. Skala 2 Jarang menunjukkan karena selama hari ke 2,3 dan 7 

klien melakukan interaksi dengan menyebut 4 kemampuan verbal yaitu menyebut 

nama lengkap, menyebut nama panggilan, menyebut asal, menyebut hobi dan 

kemampuan non verbal yang dapat di lihat yaitu kontak mata klien bagus  . Skala 

 

 

 Indikator 

Hari Perawatan Ke 
 

 

 

Rata-Rata 

skala 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

Berinteraksi 

dengan teman 

dekat 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 
 

3 

 

Mengidentifikasi 

partisipasi pasien 

dalam aktivitas 

tang terorganisasi 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 
3 



1 tidak pernah menunjukkan kepada klien kerena pada hari pertama klien tidak 

pernah menunjukkan interaksi dengan temannya disebabkan pada hari pertama ini 

klien baru di ajarkan kegiatan berkenalan dengan temannya. 

B. Pembahasan Studi Kasus 

1. Interaksi dengan teman dekat 

Dari teable  dapat dilihat skala yang tertinggi dari interaksi yang 

dilakukan oleh klien selama 14 hari yaitu pada hari 9,10,12,13 dan 14 

adalah skala 4 atau 3, dimana klien sering menunjukan interaksi 

(bercakap-cakap) dengan teman dekat dan gejala pasien tidak timbul. 

Sehingga data yang didapatkan peneliti pada 5 hari yang di sebutkan 

diatas adalah klien mampu melakukan berkenalan dengan teman dekat ini 

mengalami peningkatan yang dimana klien dari sk ala 1 yang tidak 

pernah menunjukkan interaksi dengan teman dekat ke skala 4 yaitu 

sering menujukan interaksi dengan teman dekat yang dipengaruhi 

pengajaran terapi bermain dalam meningkatkan keterampilan. Penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wakhid (2013) dimana 

keterampilan sosialisasi pada pasien dengan masalah isolasi sosial 

sebelum diberikan terapi latihan keterampilan sosial kurang (belum 

mampu) dan setelah diberikan terapi latihan berkomunikasi dengan klien 

lain dengan hasil keterampilan sosial pasien mampu berinteraksi dengan 

teman dekat. 

Dari tabel dapat dilihat pada hari 1,2, dan ke 3 dilihat dari skala 

yang terendah dari  interaksi yang dilakukan oleh pasien adalah skala 1 

yang dimana pasien tidak pernah menunjukkan interaksi (bercakap-



cakap) dengan teman dekat, skala 2 jarang menunjukan skala 3 kadang 

menunjukan dan pada hari ke 7 skalanya turun karena klien tidak mau 

mendengarkan arahan dari perawat, lalu klien pergi menyendiri di tempat 

tidurnya, sehingga skala pada hari ke 7 turun menjadi  2. Untuk membina 

hubungan saling percaya dengan klien isolasi sosial kadang 

membutuhkan waktu yang lama  dan interaksi yang singkat secara sering 

karena tidak mudah bagi klien untuk percaya pada orang lain. ( 

Keliat,2009). Sehingga data didapatkan peneliti sama dengan teori yang 

di ungkapkan oleh Keliat,2009 dimana ketika pasien diberikan penerapan 

peningkatan kesadaran dalam berkomunikasi dengan orang lain terhadap 

keterlibatan social, klien belum mampu melakukan perkenalan dengan 

teman dekat disebabkan klien merasa malu untuk berinteraksi dengan 

temannya, klien mengatakan tidak percaya dengan orang lain. Pasien 

mengalami kesulitan dalam berhubungan spontan dengan orang lain yang 

dimanifestasikan  dengan mengisolasi diri, tidak ada perhatian, dan tidak 

sanggup berbagi pengalaman. 

2. Partisipasi pasien dalam aktvitas yang terorganisir 

Penelitian yang dilakukan selama 14 hari dari tanggal 5 juni 2019 – 

16 juni 2019 pada 1 pasien di ruang Matahari Rumah Sakit Jiwa Provinsi 

Sulawesi Tenggara dengan kasus Skizofrenia Residual dengan masalah 

isolasi sosial  hasil peneliti didapatkan bahwa pasien dalam melakukan 

kegiatan partisipasi pasien dalam altivitas yang terorganisir yang telah 

disusun oleh penulis dan telah disepakati oleh pasien Tn.J  meningkat 

dari tidak pernah  menunjukan interaksi( Bercakap-Cakap ), merapikan 



tempat tidur, mandi, dan bersantai. hingga klien mampu membina 

hubungan saling percaya, menyadari penyebab isolasi sosial dan mampu 

berinteraksi dengan orang lain. Hal ini sesuai  dengan tujuan strategi 

pertemuan dengan diberikan kegiatan aktivitas yang terorganisir sehingga 

memberikan  dampak positif kepada pasien untuk melakukan interaksi 

dengan teman dekat sehinggga pasien tidak memiliki waktu luang untuk 

duduk menyendiri. (Purba,dkk,2008 dalam Nasution,2011). 

Peneliti bertindak sebagai fasilitator yang memberikan pelayanan 

studi kasus yang dibutuhkan yaitu dengan melakukan kegiatan yang 

terorganisir. Sehingga melalui kegiatan  tersebut klien tidak dapat 

menyendiri lagi dan memiliki teman untuk bercakap-cakap. Peneliti 

mencoba melakukannya dengan cara membimbing atau mengingatkan 

pasien secara lisan mengenai kegiatan yang disepakati  yaitu seperti 

berkenalan dengan teman dekat merarapikan tempat, tidur, mandi dan 

bersantai bersama klien lain 

 


