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Diagnosa Keperawatan Jiwa
Cerita ini tentang Syafira, anak korban broken home. Ia
punya seorang kakak perempuan, yang juga mengalami
kegagalan dalam rumah tangga. Sedangkan adiknya sudah
hidup terpisah dari ibu, semenjak usia tiga bulan. Dari
perceraian orang tua dan kakaknya menyisakan trauma
psikologis, sehingga tertanam hal buruk tentang sudut
pandang pernikahan. Sering menemukan dan mendengarkan
tentang pasangan rumah tangga yang selingkuh, mengalami
masalah ekonomi dan bercerai, menjadikan dirinya takut
untuk membina rumah tangga, hingga usianya dua puluh
tujuh tahun. Membuat Syafira memiliki karakter yang ketus
dan judes terhadap lawan jenis yang mendekatinya.
Akankah, Syafira tetap bersikap ketus dan judes?
Berubahkah sudut pandangnya tentang pernikahan? Yuk ikuti
perjalanan Syafira menemukan impian laki-laki yang
diidamkannya, untuk membuka hatinya dan mau membina
rumah tangga.
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta
alam, Maha Kuasa dan Maha Mengetahui atas rahmat dan
hidayatNya. Tim dapat menyelesaikan Buku Peningkatan
Kelulusan Uji Kompetensi Melalui Pendekatan Teman
Sebaya (Peer Teaching) KINI tahun 2019 ini. Buku ini
dimaksud agar mempermudah mahasiswa dalam
melaksanakan program kelulusan uji kompetensi melalui
pendekatan teman sebaya dengan memahami Blueprint Uji
Kompetensi, soal dan pembahasan soal yang dibuat sesuai
dengan hasil review dan pembahasan soal yang dapat
meningkatkan rasionalisasi dan pemahaman pada saat
mengikuti uji kompetensi. Setelah mempelajari buku ini
diharapkan menjadi upaya peningkatan angka kelulusan uji
kompetensi bagi lulusan Ners dan mengurangi angka Reteker
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Uji Kompetensi. Penyusun menyadari bahwa penyusunan
buku ini sangat jauh dari sempurna yang disebabkan karena
keterbatasan penyusun, oleh karena itu penyusun
mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi
perbaikan buku ini. Tak lupa kamai ucapkan terima kasih
sebesar-besarnya atas bantuan dan kerjasama semua pihak,
sehingga buku ini bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk
kepentingan bersama. Mataram, Agustus 2019 Penulis,
Buku praktikum ini sebuah panduan untuk pembelajaran
mahasiswa keperawatan yang berisi tentang konsep asuhan
keperawatan kesehatan jiwa pada kelompok sehat, risiko dan
gangguan jiwa. Kami sampaikan ucapan terimakasih kepada
dr. Rudy Joegijantoro, MMRS selaku ketua STIKES
Widyagama Husada (Periode 2015-2019 dan 2019-2023),
Ns. Nurma Afiani, S. Kep,M. Kep selaku ketua program studi
ilmu keperawatan (Periode 20152019), Ns. Abdul Qodir, S.
Kep, M. Kep selaku ketua program studi ilmu keperawatan
(Periode 2019-2023), Seluruh dosen Program Studi Ilmu
Keperawatan dan Mahasiswa Program Studi Ilmu
Keperawatan STIKES Widyagama Husada Malang. Kami
menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam buku
ini. Oleh sebab itu ktitik dan saran yang membangun demi
penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Akhir kata,
semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat
meningkatkan pengetahuan dalam mengembangkan ilmu
keperawatan jiwa
Buku ajar “Konsep Pembentukan Kader Kesehatan Jiwa di
Masyarakat” untuk menunjang kegiatan pembelajaran
terutama pada mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa.
Buku ajar ini disusun agar dapat menjadi acuan bagi
mahasiswa ilmu keperawatan serta praktisi kesehatan
terutama pemegang program jiwa sehingga sebagai
penunjang dalam membentuk kader kesehatan jiwa di
masyarakat. Buku ini berisi tentang deskripsi mengenai
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konsep kader, kader kesehatan jiwa serta faktor yang
diperlukan dalam pembentukan kader kesehatan jiwa
sehingga dapat mempermudah mahasiswa ilmu keperawatan
dan praktisi kesehatan dalam melakukan pembentukan kader
kesehatan jiwa pada tataran masyarakat umum. Selain itu,
dengan buku ini diharapkan dapat memberikan petunjuk
kepada mahasiswa dan praktisi kesehatan sehingga dapat
mencapai target yang harus dimiliki sebagai perawat.
Penerbit Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia
Proses keperawatan bertujuan untuk memberikan asuhan
keperawatan sesuai dengan kebutuhan dan masalah klien
sehingga mutu pelayanan keperawatan menjadi optimal.
Kebutuhan dan masalah klien dapat diidentifikasi,
diprioritaskan untuk dipenuhi, serta diselesaikan. Dengan
menggunakan proses keperawatan, perawat dapat terhindar
dari tindakan keperawatan yang bersifat rutin, intuisis, dan
tidak unik bagi individu klien. Proses keperawatan
mempunyai ciri dinamis, siklik, saling bergantung, luwes, dan
terbuka. Setiap tahap dapat diperbaharui jika keadaan klien
klien berubah. Dalam keperawatan jiwa, perawat memandang
manusia secara holistik dan menggunakan diri sendiri secara
terapeutik. Metodologi dalam keperawatan jiwa adalah
menggunakan diri sendiri secara terapeutik dan interaksinya
interpersonal dengan menyadari diri sendiri, lingkungan, dan
interaksinya dengan lingkungan. Kesadaran ini merupakan
dasar untuk perubahan. Klien bertambah sadar akan diri dan
situasinya, sehingga lebih akurat mengidentifikasi kebutuhan
dan masalah serta memilih cara yang sehat untuk
mengatasinya. Perawat memberi stimulus yang konstruktif
sehingga akhirnya klien belajar cara penanganan masalah
yang merupakan modal dasar dalam menghadapi berbagai
masalah.
Buku Proses Keperawatan; Pendekatan NANDA, NIC, NOC,
SDKI merupakan buku yang menyajikan konsep dasar proses
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keperawatan, mulai dari bagaimana cara melakukan
pengkajian keperawatan, cara melakukan atau menegakkan
diagnosis keperawatan, cara membuat atau menyusun
rencana keperawatan, cara melakukan intervensi
keperawatan serta cara melakukan evaluasi keperawatan.
Buku ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan
perkembangan ilmu keperawatan, yang disesuaikan dengan
kurikulum terbaru. Sehingga dapat digunakan sebagai
alternatif bacaan atau referensi mahasiswa keperawatan.
Keperawatan adalah pelayanan professional yang diberikan
berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk bio-psikososio-spiritual yang komprehensif, yang ditujukan kepada
individu, kelompok dan masyarakat baik sehat ataupun sakit
yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.
Keperawatan di Indonesia saat ini masih terus dalam suatu
proses tahapan menuju profesionalisme yang lebih baik.
Untuk mencapainya maka perawat Indonesia harus mampu
memberikan layanan asuhan keperawatan secara
professional kepada pasien, dan berpartisipasi secara aktif
dalam pembangunan kesehatan bangsa Indonesia tercinta.
Buku ini membahas: Bab 1 Konsep Dasar Dokumentasi
Keperawatan Bab 2 Komponen Model Dokumentasi
Keperawatan Bab 3 Teknik Dokumentasi Keperawatan Bab 4
Aspek Legal Dokumentasi Keperawatan Bab 5 Dokumentasi
Asuhan Keperawatan Menggunakan Kasus Fiktif Yang
Disajikan Bab 6 Dokumentasi Keperawatan Pada Populasi
Khusus (Perinatal) Bab 7 Dokumentasi Keperawatan Pada
Populasi Khusus (Pediatrik) Bab 8 Dokumentasi
Keperawatan Pada Populasi Khusus (Psikiatri) Bab 9
Dokumentasi Keperawatan Pada Area atau Tatanan Khusus
(Perioperatif) Bab 10 Dokumentasi Keperawatan Pada
Perawatan Kritis (Unit Gawat Darurat) Bab 11 Dokumentasi
Keperawatan Pada Tatanan/Area Keperawatan Komunitas
Bab 12 Dokumentasi Keperawatan pada Area Kritis
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(Intensive Care Unit)
Keperawatan Jiwa DasarYayasan Kita Menulis

Buku ini merupakan hasil penelitian penulis dengan judul
“Diagnosa Keperawatan, Diagnosa Kolaborasi,
NursingOutcome Classification/NOC dan Nursing
Intervention Classification/NIC di Rumah Sakit USU,
Medan”. Penelitian menggunakan buku ISDA sebagai
alat bantu dalam mengindentifikasi diagnosa
keperawatan dan diagnosa kolaborasi pada 76
pasien/keluarga pasien yang sudah menyatakan
persetujuan secara tertulis dalam pengumpulan data,
dengan rincian 19 pasien anak, 36 pasien dewasa, 6
orang pasien maternitas dan 11 pasien ICU yang di
observasi. Hasil penelitian pada pasien dewasa
mendapatkan 24 diagnosa keperawatan aktual, 11
diagnosa keperawatan risiko, 1 diagnosa kesejahteraan
dan 19 diagnosa kolaborasi. Diagnosa keperawatan
yang didapatkan pada pasien ICU terdapat 8 diagnosa
keperawatan aktual, 13 diagnosa keperawatan risiko,
tidak terdapat diagnosa kesejahteraan, dan 17 diagnosa
keperawatan kolaborasi. Untuk pasien anak, terdapat 13
diagnosa keperawatan aktual, 8 diagnosa keperawatan
risiko, tidak terdapat diagnosa kesejahteraan, dan 12
diagnosa keperawatan kolaborasi. Pada kasus
maternitas didapatkan 5 diagnosa keperawatan aktual, 4
diagnosa keperawatan risiko, tidak terdapat diagnosa
kesejahteraan dan diagnosa kolaborasi. Diagnosa
keperawatan dan diagnosa kolaborasi yang sudah
ditemukan, kemudian dipilihkan NOC dan NIC
berdasarkan ICRM, sebuah metode dalam penentuan
NOC dan NIC by default. Oleh sebab itu, hasil penelitian
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dalam buku ini cukup kapabel dalam menjawab
tantangan akan asuhan keperawatan yang berkwalitas di
masa depan.
Penulis : Ns. Fitriya Handayani, S.Kep.M., Kep Ns.
Donny Tri Wahyudi, S.Kep., M.Kes Ns. Ana Damayanti,
S.Kep., M.K.M Ns. Marnia Sulfiana, S.Kep Ukuran : 21
cm x 14,5 cm Tebal : 350 Halaman ISBN :
978-623-68722-5-3 SINOPSIS Saat ini anda sedang
membaca Modul Praktikum Keperawatan Jiwa. Modul ini
akan menuntun anda agar mampu menerapkan asuhan
keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa sesuai
dengan kompetensi anda sebagai calon perawat
profesional. Modul ini dilengkapi dengan contoh Strategi
Pelaksanaan Tindakan Keperawatan (SPTK) dan
evaluasi penilaian dalam melakukan praktik komunikasi
terapeutik. Modul ini terdiri dari 9 BAB sesuai dengan
capaian pembelajaran yaitu: 1. Praktikum 1 Proses
Keperawatan Jiwa 2. Praktikum 2 Asuhan Keperawatan
Pasien Harga Diri Rendah 3. Praktikum 3 Asuhan
Keperawatan Pasien Isolasi Sosial: Menarik Diri 4.
Praktikum 4 Asuhan Keperawatan Pasien Halusinasi 5.
Praktikum 5 Asuhan Keperawatan Pasien Resiko Bunuh
Diri 6. Praktikum 6 Asuhan Keperawatan Pasien Waham
7. Praktikum 7 Asuhan Keperawatan Pasien Resiko
Perilaku Kekerasan 8. Praktikum 8 Asuhan Keperawatan
Pasien Defisit Perawatan Diri 9. Praktikum 9 Terapi
Aktivitas Kelompok (TAK) Modul ini disusun dengan
menggunakan berbagai sumber dan telah ditelaah oleh
tim penulis. Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan
dalam pelaksanaan praktikum Keperawatan Jiwa
sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mencapai
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tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini.
Buku ini menjelaskan tentang konsep dasar proses
keperawatan dan konsep dasar pemeriksaan fisik secara
head to toe yang dilengkapi dengan teknik-teknik
pemeriksaan setiap bagian tubuh. Dengan tersusunnya
buku ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi
bagi pengembangan ilmu keperawatan, khususnya
terkait dengan penerapan proses keperwatan dan
pemeriksaan fisik. Karena sejatinya profesi keperawatan
merupakan profesi yang mengedepankan kenyamanan
dan keselamatan pasien melalui pemberian asuhan
keperawatan secara profesional. Buku ini membahas:
Bab 1 Proses Keperawatan Bab 2 Persiapan
Pemeriksaan dan Anamnesis Kesehatan Bab 3 Kondisi
Umum Bab 4 Pemeriksaan Tanda – Tanda Vital Bab 5
Pemeriksaan Fisik Kulit dan Kuku Bab 6 Proses
Keperawatan dan Pemeriksaan Fisik Bab 7 Pemeriksaan
Fisik Toraks Bab 8 Pemeriksaan Fisik Abdomen Bab 9
Anatomi dan Fisiologi Anak Bab 10 Pemeriksaan
Neurologis
KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA Penulis : Erniawati
Pujiningsih Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-309-284-5 Terbit : Desember 2020 Sinopsis :
Kesehatan jiwa merupakan suatu bagian yang tidak
terpisahkan dari kesehatan dan bagian integral serta
merupakan unsur utama dalam menunjang terwujudnya
kualitas hidup manusia yang utuh. kesehatan jiwa bukan
hanya suatu keadaan tidak mengalami gangguan jiwa,
melainkan mengandung berbagai karakteristik yang
merupakan perawatan langsung, komunikasi dan
manajemen yang bersifat positif, menggambarkan
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keselarasan dan keseimbangan kejiwaan yang
mencerminkan kedewasaan kepribadian setiap individu.
Buku ini berisi tentang konsep dasar Keperawatan
Kesehatan Jiwa, sejarah perkembangan keperawatan
jiwa, penerapan asuhan keperawatan pada klien dengan
gangguan jiwa yang meliputi pengkajian, diagnosis
keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi
serta macam-macam terapi modalitas untuk menangani
masalah gangguan jiwa. Happy shopping & reading
Enjoy your day, guys
Pasien yang terpapar Covid-19 sering merasakan gejala
dari berat sampai ringan, dan hal tersebut juga akan
berpengaruh terhadap kesehatan mental maupun
emosional. Buku ini bertujuan memberikan panduan
asuhan keperawatan yang diintegrasikan dengan teori
model Betty Neuman yang dapat membantu
memberikan kemudahan dalam pentalakasanaan pasien
Covid-19.
Buku ini merupakan pegangan utama (buku teks) bagi
pmahasiswa keperawatan. Dengan mempelajari buku
ini, diharapkan para mahasiswa memahami tentang
konsep keperawatan anak dan asuhan keperawatan
pada anak dengan kesehatan yang lazim.
Kasus keperawatan sesuai dengan blue print ukom
keperawatan (70%) Pengetahuan umum kesehatan
(30%) & Disesuaikan dengan bentuk soal Permenpan
RB isi ebook 2 paket soal @100 soal yang terdiri dari :
Keperawatan Medikal Bedah 25 soal Keperawatan
Maternitas 8 soal Keperawatan Anak 8 soal
Keperawatan Keluarga 8 soal Keperawatan Jiwa 8 soal
Keperawatan Gawat Darurat 4 soal Keperawatan
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Komunitas 3 soal Keperawatan Gerontik 3 soal
Manajemen Keperawatan 3 soal Pengetahuan umum
kesehatan 30 soal (UU, Kesehatan, Keperawatan,
Renstra Kemenkes, RPJM, SDGs, Pencegahan
Penyakit, SKN, imunisasi, PPNI, RS, Puskesmas, BPJS,
isu terkini) Kunci Jawaban
Buku ini diharapkan mampu menjadi salah satu Ilmu
keperawatan berkembang pesat dan akan selalu ada
informasi yang dapat diterapkan pada saat merawat
pasien, semakin kaya pengetahuan dan pengalaman
yang didapatkan seorang perawat, akan membuatnya
semakin baik dalam memberi asuhan keperawatan. Agar
dapat mencapai hal tersebut, maka perawat harus tetap
belajar agar kemampuan intelektual dan emosional
perawat dapat berkembang, dan mampu berpikir kritis
untuk menyelesaikan masalah, serta membuat
keputusan dengan tepat, benar, dan efisien dalam
memenuhi kebutuhan pasien. Buku ini terdiri dari 10
(sepuluh) bab, yaitu : Bab 1 Anatomi dan Fisiologi
Sistem Perkemihan Bab 2 Pengkajian Pada Sistem
Perkemihan Bab 3 Asuhan Keperawatan Gagal Ginjal
Kronis Bab 4 Asuhan Keperawatan Sindroma Nefrotik
Bab 5 Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan
Polycystic Kidney Disease Bab 6 Asuhan Keperawatan
Glomerulonefritis Bab 7 Asuhan Keperawatan Pada
Benign Prostat Hiperplasia (BPH) Bab 8 Asuhan
Keperawatan Infeksi Saluran Kemih (ISK) Bab 9 Asuhan
Keperawatan Pada Urolithiasis Bab 10 Asuhan
Keperawatan Pasien Dengan Hemodialisa
Buku ini diperuntukan bagi mahasiswa keperawatan dan
dosen pengampu matakuliah keperawatan jiwa. Tujuan
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utama buku ini mengajak pembaca untuk mempelajari
keperawatan jiwa lanjutan secara umum, sekaligus
memperdalam ilmu keperawatan jiwa lanjutan yang lebih
mendalam. Buku ini menyediakan pengetahuan secara
umum dan khusus tentang keperawatan jiwa lanjutan.
Pembahasan buku ini terdiri dari Bab 1 Pengertian, Konsep,
dan Proses Manajemen Strategik Bab 2 Perilaku Manusia,
Stres Adaptasi, dan Stres yang Berhubungan dengan
Dampak Hospitalisasi Bab 3 Rentang Sehat dan Sakit Bab 4
Perkembangan Kepribadian Bab 5 Komunikasi Terapeutik
Bab 6 Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Gangguan
Hubungan Sosial Bab 7 Asuhan Keperawatan Pada Klien
Dengan Gangguan Alam Perasaan Bab 8 Konsep Recovery
dan Supportive Environment dalam Perawatan Klien dengan
Gangguan Jiwa Bab 9 Pelayanan Keperawatan Jiwa Dengan
Pendekatan CMHN dan Desa Siaga Sehat Jiwa
Buku Protokol Rekrutmen Perawat berbasis Kompetensi ini
berisikan cara mengatur: perhitungan kebutuhan tenaga
perawat, pengajuan kebutuhan tenaga ke bagian Sumber
Daya Manusia (SDM), penetapan panitia rekrutmen perawat,
persiapan rekrutmen dan seleksi perawat, pengumuman
penerimaan perawat, seleksi administrasi persyaratan calon
perawat, tes/pemeriksaan kesehatan, ujian tulis, uji skill,
wawancara, penandatanganan kontrak kerja. Harapan
dengan adanya Protokol Rekrutmen Perawat berbasis
Kompetensi di Rumah Sakit: hasil rekrutmen akan lebih baik;
keakuratan dari proses seleksi secara tepat dapat
memprediksi kinerja pelamar; jaminan bahwa setiap pelamar
yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang
sama di dalam sistem seleksi; keterlibatan tenaga dalam
proses seleksi dan yakin akan manfaat yang diperoleh
khususnya dalam meningkatkan pelayanan keperawatan di
rumah sakit.
Buku ini ditulis dengan tujuan untuk memudahkan mahasiswa
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dalam memahami masa menopause, karena selain
membahas seputar menopause disertai dengan cara
penanganannya yang telah disesuaikan dengan
perkembangan ilmu kebidanan. Dalam buku ini juga
dituliskan penilaian gejala menopause yang memudahkan
mahasiswa mengaplikasi-kan ilmu sesuai dengan kompetensi
yang harus dipenuhi dan mahasiswa dapat mengukur tingkat
kemampuan kompetensi yang telah dilakukan
Penulis : Maria Imaculata Ose S.Kep Ns, M.Kep. Ukuran : 21
cm x 14,5 cm Tebal : 150 Halaman ISBN :
978-623-68722-6-0 Pelayanan dan Trend Isu keperawatan Di
Departemen Gawat Darurat Dan Berbasis Evidence Base
Pelayanan keperawatan kegawatdaruratan menjadi akses
awal bagi seluruh masyarakat untuk mengurangi angka
kesakitan, kecacatan dan kematian, oleh karena itu
diperlukan sistem pelayanan dan manajemen yang baik
untuk bisa menjaga kualitas pelayanan yang optimal dan
maksimal. Pelayanan keperawatan memiliki banyak
tantangan, tuntunan dan tingkat beban kerja yang tinggi jika
di bandingkan dengan pelayanan keperawatan lainnya.
Didasari dari hal tersebut maka perlunya pelayanan yang
diberikan secara terpadu dari multidisiplin ilmu dan
multidisiplin profesi. Dalam Buku ini ditulis berdasarkan studi
literatur dan studi kasus lapangan selama studi di IGD RSSA
yang melihat focus pelayanan di lingkup kegawatdaruratan.
Buku menjelaskaan pelayanan keperawatan gawatdarurat
dan trend issue yang Buku dituju bagi pihak manajemen
keperawatan IGD, perawat IGD, maupun mahasiswa
keperawatan untuk memenuhi kebutuhan dalam
meningkatkan pelayanan dan sebagai tambahan literature
dalam bidang keperawatan gawatdarurat.
Dari hasil penelitian tersebut Penulis mencoba
menyampaikan pada Mahasiswa Kedokteran, Mahasiswa
Keperawatan, dan Mahasiswa dibidang Kesehatan serta
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Masyarakat Umumnya, untuk menengok apa itu Penyakit
Skizofrenia, bagaimana gejala, dan pencegahan, serta
Pengobatan seperti apa yang dapat dilakukan, untuk
mengurangi peningkatan jumlah penderita Skizofrenia di
Indonesia. Hasil dari Pengamatan Penulis bahwa Penyakit
Skizofrenia ini meningkat setiap tahunnya, seperti di Kota
Kediri, dan Wilyah Ponorogo, dan ini tidak menutup
kemungkinan Penyakit Skizophrenia bisa berjangkit ke Kota
Kota lain yang ada di Indonesia, karena Penyakit ini
tergolong Penyakit Genetik, dan diturunkan secara Herediter.
Penyakit kelainan jiwa tersebut sering dilakukan Pemasungan
pada Pasiennya.
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan
Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat serta
karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis berhasil
menyelesaikan buku yang berjudul Keperawatan JiwaMengenal Kesehatan Mental. Penulisan Buku ini dilakukan
secara berkolaborasi yang ditulis selama sebulan lebih, sejak
Juli sampai Agustus 2021. Sebagai perwujudan Tri Dharma
Perguruan Tinggi beberapa dosen dari berbagai institusi
dengan latar belakang Keilmuan Keperawatan. Seperti kita
ketahui bahwa penderita gangguan jiwa sering mendapatkan
stigma dan diskriminasi yang lebih besar dari masyarakat di
sekitarnya dibandingkan individu yang menderita penyakit
medis, di antaranya: dikeluarkan dari sekolah, diberhentikan
dari pekerjaan, diceraikan oleh pasangan, hingga
ditelantarkan oleh keluarga, atau bahkan dipasung.
Keterbatasan pemahaman dan pengetahuan mengenai
kesehatan mental di Indonesia tidak dapat lepas dari nilainilai tradisi budaya atau kepercayaan masyarakat. Sebagian
masyarakat masih mempercayai penyebab kesehatan mental
berasal dari hal-hal supernatural atau takhayul sehingga
pengidap gangguan kesehatan mental menganggap
gangguan yang terjadi dalam dirinya adalah aib. Pemahaman
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ini membuat orang yang membutuhkan bantuan tenaga ahli
enggan untuk ditangani. Tak jarang, pengidap gangguan
kesehatan mental merasa malu untuk berada di masyarakat.
Oleh karena itu, buku ini hadir sebagai bacaan atau referensi
masyarakat luas dan buku pegangan bagi Mahasiwa
Keperawatan serta para Peneliti. Buku Ini Membahas
Tentang: 1. SEJARAH KEPERAWATAN JIWA DAN
KEPERAWATAN JIWA GLOBAL 2. PROSES TERJADINYA
GANGGUAN JIWA DALAM PERSPEKTIF KEPERAWATAN
JIWA 3. KONSEP STRES, RENTANG SEHAT SAKIT JIWA,
DAN MEKANISME KOPING 4. KONSEPTUAL MODEL
DALAM KEPERAWATAN JIWA TERMASUK PREVENSI
PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER 5. PERAN PERAWAT
JIWA DAN KOLABORASI INTERDISIPLIN DALAM
KESEHATAN DAN KEPERAWATAN JIWA 6. LEGAL DAN
ETIK DALAM KONTEKS ASUHAN PERAWATAN JIWA 7.
PROSES KEPERAWATAN JIWA PADA SITUASI BENCANA
8. ASKEP SEHAT JIWA SEPANJANG RENTAN
KEHIDUPAN (IBU HAMIL, BAYI, TODLER, PRASEKOLAH,
USIA SEKOLAH, REMAJA) 9. ASUHAN KEPERAWATAN
KLIEN DENGAN GANGGUAN KONSEP DIRI, KECEMASAN,
DAN KEHILANGAN 10. ASUHAN KEPERAWATAN KLIEN
DENGAN GANGGUAN KETIDAKBERDAYAAN,
KEPUTUSAN, DAN DISTRES SPRITUAL Akhir kata, penulis
ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berperan serta dalam penyusunan buku ini dari awal sampai
akhir. Semoga Allah Swt. senantiasa meridhai segala usaha
kita. Amin.
Judul : KEPERAWATAN JIWA Panduan Praktis Untuk
Mahasiswa Keperawatan Penulis : Indra Ruswadi, S.Kep.,
Ns., M.PH, DNM Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 262 Halaman
ISBN : 978-623-68728-0-2 SINOPSIS BUKU Mental atau jiwa
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesehatan.
Sesempurna apapun fisik yang dimiliki, bila jiwa kurang
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sehat, maka kualitas hidup akan berkurang. Seperti diketahui
dalam situasi Pandemi Covid 19, Kesehatan ini merupakan
sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang, tidak hanya
sehat fisik tetapi juga sehat jiwanya, karena dengan perasaan
sehat dan bahagia tentunya setiap individu mampu
mengatasi setiap masalah dan tantangan hidup. Gangguan
jiwa dan juga masalah psikososial memang tidak mematikan
namun sangat mengganggu dan mengurangi bahkan
merusak produktifitas seseorang dan bahkan ada yang
sampai mencederai diri sendiri dan lingkungan. Untuk itu,
para perawat dan juga mahasiswa keperawatan sebagai
calon pemimpin keperawatan di masa yang akan datang,
hendaknya memiliki kompetensi yang memadai mengenai
keperawatan jiwa, terutama bagaimana memberikan asuhan
keperawatan yang terbaik pada pasien dengan masalah
psikososial dan gangguan jiwa. Semuanya tentu saja tidak
bisa hanya di dapatkan dari pembimbing atau dosen di kelas
tetapi juga dari sumber bacaan yang lain, diantaranya buku
mengenai keperawatan jiwa. Buku ini sengaja disusun dalam
7 Bab, dimana 6 Bab berkaitan dengan materi keperawatan
jiwa, sedangkan bab 7 Penutup. Untuk lebih jelasnya: Bab 1
menceritakan tentang perkembangan keperawatan jiwa,
dimana didalamnya ada 2 topik yang menarik, yaitu: topik 1
mengenai sejarah keperawatan jiwa di dunia dan Indonesia
dan topik 2 mengenai konsep dasar keperawatan jiwa. Bab 2
menceritakan tentang terapi atau pengobatan dalam
keperawatan jiwa, dimana didalamnya ada 3 topik yang
menarik, yaitu: topik 1 mengenai terapi modalitas
keperawatan jiwa, topik 2 mengenai konsep psikofarmaka
dan topik 3 mengenai peran perawat dalam psikofarmaka.
Bab 3 menceritakan tentang asuhan keperawatan
psikososial, dimana didalamnya ada 4 topik yang menarik
dan mudah dipahami, yaitu: topik 1 mengenai Askep pada
pasien dengan penyalahgunaan zat, topik 2 mengenai askep
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pada pasien ansietas (Kecemasan), topik 3 mengenai askep
pada pasien gangguan citra tubuh dan topik 4 mengenai
askep pada pasien kehilangan dan berduka. Bab 4
menceritakan tentang asuhan keperawatan pada pasien
dengan gangguan jiwa, dimana didalamnya ada 3 topik yang
menarik, yaitu: topik 1 mengenai askep pada pasien dengan
Harga Diri Rendah, topik 2 mengenai askep pada pasien
dengan isolasi sosial menarik diri dan topik 3 mengenai
askep pada pasien dengan gangguan sensori persepsi:
halusinasi. Bab 5 menceritakan tentang lanjutan asuhan
keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa, dimana
didalamnya ada 2 topik yang menarik, yaitu: topik 1
mengenai askep pada pasien dengan perilaku kekerasan dan
topik 2 mengenai askep pada pasien dengan deficit
perawatan diri. Bab 6 menceritakan tentang keperawatan
pada situasi bencana dan Bab terakhir yaitu Bab 5 yaitu
Penutup dari buku ini, yaitu harapan agar buku ini menjadi
referensi dan rujukan bagi mahasiswa keperawatan dan juga
perawat dalam memberikan asuhan keperawatan dan
bermanfaat juga bagi masyarakat umum dalam menambah
wawasan mengenai keperawatan jiwa yang dapat diterapkan
di masyarakat.
Judul : MODUL PRAKTIKUM KEPERAWATAN JIWA UNTUK
MAHASISWA DIPLOMA III KEPERAWATAN Penulis : Ns.
Ana Damayanti, S.Kep., M.K.M Ns. Donny Tri Wahyudi,
S.Kep., M.Kes. Ns. Fitriya Handayani, S.Kep.,M.Kep. Ns.
Marnia Sulfiana, S.Kep. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 125
Halaman ISBN : 978-623-68726-9-7 Modul Praktikum
Keperawatan Jiwa untuk Mahasiswa Diploma III Keperawatan
ini berperan sebagai penuntun praktikum skill keperawatan
jiwa yang disusun dengan tujuan untuk membantu
mahasiswa keperawatan dalam melaksanakan setiap
tindakan/perasat tertentu secara sistematis sehingga
penguasaan kompetensi skill keperawatan jiwa lebih optimal.
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Modul ini dilengkapi dengan contoh Strategi Pelaksanaan
Tindakan Keperawatan (SPTK) berupa komunikasi terapeutik
pada setiap diagnosa keperawatan jiwa. Modul ini berisi
materi : 1. Pengkajian Keperawatan Jiwa 2. Petunjuk Teknis
Pengisian Pengkajian Keperawatan Jiwa 3. Format SPTK
dan SP 5 Diagnosa 4. Perilaku Kekerasan 5. Halusinasi 6.
Isolasi Sosial 7. Defisit Perawatan Diri 8. Harga Diri Rendah
9. Terapi Aktivitas Kelompok 10. Restrain Modul ini
diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan
praktikum keperawatan jiwa untuk mahasiswa diploma III
keperawatan dan dapat bermanfaat dalam menunjang
pelaksanaan praktikum keperawatan jiwa pada khususnya
dan pembangunan pendidikan pada umumnya.
Kehadiran buku “Asuhan Keperawatan Gawat Darurat”
diharapkan mampu menjadi tambahan referensi bagi
pengembangan ilmu keperawatan, khususnya keilmuan
keperawatan gawat darurat. Materi yang tersaji dalam buku
ini sedikit banyak mengulas asuhan keperawatan pada klien
dengan masalah kegawatdaruratan, di antaranya: konsep
holistik dan peran keperawatan gawat darurat, triage, asuhan
keperawatan dengan berbagai kasus kegawatdaruratan pada
klien dengan trauma dan non-trauma, serta bagaimana
sistem pre-hospital management yang efektif dan efisien
dalam kasus gawat darurat. Secara lengkap buku ini
membahas: Bab 1 Filosofi, Konsep Holistik, dan Proses
Keperawatan Kegawatdaruratan Bab 2 Peran Perawat Pada
Kasus Kegawatdaruratan Bab 3 Primary Survey dan
Secondary Survey Bab 4 Triage Dalam Kegawatdaruratan
Bab 5 Asuhan Keperawatan Syok Bab 6 Asuhan
Keperawatan Kegawatdarurat Pada Trauma Dada Bab 7
Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Gagal Nafas Bab 8
Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Infark Miokardium
Akut Bab 9 Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Stroke
Bab 10 Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Acute
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Kidney Injury (AKI) Bab 11 Asuhan Keperawatan
Gawatdarurat Cedera Kepala Bab 12 Asuhan Keperawatan
Kegawatdaruratan Luka Bakar Bab 13 Asuhan Keperawatan
Kegawatdaruratan Muskuloskeletal Bab 14 Asuhan
Keperawatan Kegawatdaruratan Obstetri Bab 15 Asuhan
Keperawatan Kegawatdaruratan Overdosis dan Keracunan
Bab 16 Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Diabetes
Bab 17 Asuhan Keperawatan Pada Kegawatan Pasien
Dengan HIV/AIDS Bab 18 Asuhan Keperawatan
Kegawatdaruratan Pasien Covid-19 Bab 19 Pre-Hospital
Management
Buku ini merupakan hasil karya yang dapat dijadikan sumber
belajar bagi mahasiswa sebagai dasar dalam melakukan
pembelajaran. Buku ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang
akademisi sehingga menjadi buku yang signifikan. Untuk
memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis
menyusun buku ini dalam beberapa bagian bab. Dengan
adanya buku ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa
dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan mereka
untuk melakukan pengkajian pada bidang ilmu yang
diperlukan.
Buku ajar ini disusun sebagai pedoman bagi mahasiswa ilmu
keperawatan untuk menunjang kebutuhan pembelajaran
mahasiswa di kelas. Buku ini berisi tentang deskripsi
mengenai konsep skizofrenia, konsep keluarga, konsep
asuhan keperawatan keluarga, dan konsep terapi self help
group serta penerapannya pada keluarga. Dari buku ini
pembaca akan mendapatkan gambaran bagaimana
mekanisme pengaplikasian dari terapi self help group setiap
sesinya yang diterapkan kepada keluarga. Selain itu, dengan
buku ini diharapkan dapat memberikan petunjuk kepada
mahasiswa keperawatan bagaimana proses terjadinya
skizofrenia.
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Kesehatan merupakan keadaan sehat baik fisik, mental dan
sosial. Bukan semata-mata keadaan tanpa penyakit atau
kelemahan. Seseorang dikatakan sehat apabila seluruh
aspek dalam dirinya tidak terganggu baik fisik, psikis maupun
sosial. Apabila fisik sehat, maka jiwa dan sosial pun akan
sehat, begitu juga sebaliknya. Kesehatan harus dipandang
secara holistik baik fisik, psikis maupun sosial. Kesehatan
jiwa merupakan suatu kondisi sejahtera dimana individu
menyadari kemampuan yang dimiliki, dapat mengatasi stres
dalam kehidupannya, dapat bekerja secara produktif dan
mempunyai kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat
(Stuart, 2009). Pengertian kesehatan jiwa tersebut
menekankan pada kondisi sehat dari aspek emosional,
psikologis dan sosial yang ditunjukkan dengan hubungan
interpersonal, perilaku, dan koping efektif, konsep diri positif,
emosi stabil, produktif dan mempunyai kontribusi dalam
kehidupan bermasyarakat. Sehat emosional berarti individu
berhasil mendapatkan kegembiraan, merasa berharga, lega
dan mempunyai kasih sayang ketika ada sebuah perubahan.
Sehat psikologis berarti individu mempunyai koping yang
adaptif. Sedangkan sehat sosial diartikan sebagai
kemampuan individu mampu untuk membangun hubungan
interpersonal baik antar sesama maupun dengan lingkungan
yang baik (Kaplan,H.L., 1994).
Setiap individu mempunyai harapan untuk kedamaian fisik,
sosial dan mental, sehingga bisa melakukan hubungan sosial
di masyarakat. Agar bisa produktif dan sehat jiwa penting
sekali memiliki kemampuan dalam perawatan jiwa sehingga
dapat membantu setiap individu mampu menyesuaikan diri
pada lingkungannya, serta berintegrasi dan bersosialisasi
dengan baik, tepat, serta bahagia. Stuktur dalam buku ini
akan dibahas tentang: Bab 1 Konsep Dasar Keperawatan
Jiwa Bab 2 Proses Keperawatan Kesehatan Mental Bab 3
Psikofarmaka dan Terapi Modalitas Bab 4 Keperawatan
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Kesehatan Jiwa dan Masyarakat Bab 5 Keperawatan
Kesehatan Jiwa dan Masyarakat Bab 6 Penyalahgunaan Zat
Adiktif dan Psikotropika Bab 7 Asuhan Keperawatan Klien
Harga Diri Rendah Bab 8 Asuhan Keperawatan Klien Isolasi
Sosial Bab 9 Asuhan Keperawatan Jiwa Halusinasi Bab 10
Asuhan Keperawatan Klien Risiko Perilaku Kekerasan (RPK)
Bab 11 Asuhan Keperawatan Klien DPD (Defisit Perawatan
Diri) Bab 12 Asuhan Keperawatan Klien Kehilangan dan
Berduka Bab 13 Asuhan Keperawatan Klien Ansietas Bab 14
Asuhan Keperawatan Jiwa Dewasa Dengan Masalah
Perilaku dan Kepribadian
Buku ini membahas tentang asuhan keperawatan jiwa pada
kelompok usia remaja yang merupakan salah satu fokus
treatment asuhan keperawatan pada kelompok sehat jiwa.
Target asuhan keperawatan jiwa pada kelompok usia remaja
difokuskan pada pencapaian perkembangan identitas remaja
sehingga remaja tidak mengalami bingung peran (Identity vs
Role confusion). Buku ini terdiri dari 3 Bab yaitu tinjauan
aspek perkembangan remaja baik biologis, sosial,
psikososial, maupun psikoseksual. Selanjutnya bab terkait
masalah-masalah pada remaja termasuk masalah internal
dan masalah eksternal serta Bab terkait asuhan keperawatan
sehat jiwa pada remaja yang membahas mulai dari teknik
komunikasi, pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan
keperawatan jiwa.
buku ini memuat tentang macam-macam penyakit kejiwaan
yang menyerang masyarakat, dimulai dari definisi, teori,
sampai gejala-gejalanya. selain itu, buku ini juga memuat
prosedur perawatan dan petunjuk bagi perawat tentang
bagaimana cara penanganan yang tepat bagi sang klien.
karena penyakit kejiwaan yang diderita, beda pula
penanganannya.
Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Ynag Maha
Kuasa, atas limpahan berkat dan karuniaNya sehingga buku
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ajar ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ajar ini
menjelaskan tentang proses pembelajaran dari mata kuliah
Komunikasi Dalam Keperawatan sesuai Kurikulum
Pendidikan DIII Keperawatan tahun 2018. Komunikasi
merupakan proses yang sangat khusus dan berarti dalam
hubungan antar manusia. Pada profesi keperawatan
komunikasi menjadi lebih bermakna karena merupakan
metoda utama dalam mengimplementasikan proses
keperawatan. Buku ajar ini sebagai pegangan bagi dosen
dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran,
sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan,
sehingga diharapkan konten pembelajaran yang dibahas
selama proses belajar terstandar untuk semua dosen pada
Pendidikan D3 Keperawatan. Dengan adanya buku ajar ini
diharapkan dapat memudahkan semua dosen dan
mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan
terarah, mudah, berorentasi pada pendekatan Student Center
Learning (SCL) dan terutama mempunyai kesamaan dalam
keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, sehingga
pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi
sampai terbitnya buku ajar ini. Semoga buku ajar ini dapat
bermanfaat bagi dosen maupun mahasiswa dalam
pelaksanaan pembelajaran pada Studi D3 Keperawatan.
Keperawatan gerontik adalah suatu bentuk pelayanan
keperawatan yang profesional dengan menggunakan ilmu
dan kiat keperawatan gerontik, mencakup biopsikososial dan
spiritual, di mana klien adalah orang yang berusia lebih dari
60 tahun, baik yang kondisinya sehat maupun sakit (Maryam
dkk, 2008). Apa tujuan Keperawatan Gerontik, seluas apa
cakupan Ilmu Gerontik, dan bagaimana dasar-dasarnya.
Semua ada dalam buku ini. Buku Buku ajar keperawatan
gerontik ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia
juga versi cetaknya. [Penerbit Deepublish, Deepublish,
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Keperawatan, Gerontik, Kesehatan, Sofia Rhosma Dewi,
S.Kep.Ners.]
Buku ini merupakan pegangan utama (buku teks) bagi
mahasiswa Keperawatan yang diharapkan dapat memberikan
pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai
etika keperawatan dan hukum kesehatan. Materi yang
disampaikan dalam buku ini di antaranya tentang konsep
etika profesi keperawatan, etika dan hukum kesehatan,
hubungan sosial budaya dengan etika profesi, hak dalam
etika profesi, masalah etika moral dalam pelayanan
keperawatan, trend, isu dan masalah etika dalam praktik
keperawatan, masalah etika yang berkaitan langsung dengan
praktik dan profesi keperawatan, pembuatan keputusan
secara etis, dan kode etik organisasi profesi keperawatan.
Modul praktik laboratorium keperawatan Jiwa II ini memuat
terkait kompetensi apa saja yang harus dicapai dimata kuliah
ini berdasarkan Kurikulum AIPNI 2016 seperti bagaimana
cara berkomunikasi terapeutik pada pasien yang mengalami
gangguan jiwa maupun ditatanan komunitas. Modul ini
dikemas untuk mempermudah para dosen serta mahasiswa
dalam mempraktikan cara berkomunikasi serta melakukan
asuhan keperawatan jiwa kepada klien.
Soal PPPK 2019 Soal PPPK terbaru Soal P3K terbaru Soal
PPPK dengan kunci jawaban dilengkapi pembahasan soalsoal Aplikasi simulasi online try out latihan soal-soal PPPK
Pada prinsipnya kinerja perawat diukur dari terlaksananya
asuhan keperawatan. Sedangkan pendekatan asuhan
keperawatan dilakukan dengan proses keperawatan, berupa
aktivitas perawat yang dilakukan secara sistematis melalui
lima tahapan, yang meliputi pengkajian, diagnosa
keperawatan, perencanaan, tindakan atau implementasi,
evaluasi keperawatan. Praktek dan penerapan proses
keperawatan harus dilakukan secara tepat dan benar yang
didukung dengan pengetahuan, kemampuan dan
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keterampilan yang mengacu pada pedoman standar asuhan
keperawatan. Pengertian standar menurut Gillies (1994),
adalah pernyataan deskriptif tentang tingkat penampilan yang
dipakai untuk menilai kualitas struktur, proses, dan hasil.
Sedangkan pengertian Standar Asuhan Keperawatan
merupakan penyataan kualitas yang diinginkan dan dapat
dinilai pemberian asuhan keperawatan terhadap pasien.
Standar ini memberikan petunjuk kinerja mana yang tidak
sesuai atau tidak dapat diterima. Manfaat penerapan proses
keperawatan dalam asuhan keperawatan tersebut antara lain
dapat meningkatkan keterampilan teknis dan prosedur
keperawatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
pasien. Juga untuk meningkatkan mutu pelayanan
keperawatan dan otonomi dari perawat, disamping
meningkatkan tanggung jawab dari perawat atas tindakan
serta mutu asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien.
Penerapan asuhan keperawatan juga bermanfaat untuk
meningkatkan peran perawat dalam proses perencanaan dan
pengambilan keputusan atas hal yang berkaitan dengan
perawatan pasien. Standar Asuhan Keperawatan yang saat
ini berlaku di RS J Grhasia merupakan standar yang disusun
tahun 2015 lalu, sehingga membutuhkan revisi dan perbaikan
sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini serta disesuaikan
dengan standar asuhan perawatan terkini.
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