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ABSTRAK 

Halusinasi adalah hilangnya suatu kemampuan seseorang dalam membedakan 

rangsangan eksternal (Luar) dan rangsangan internal (dalam).Halusinasi adalah 

hilangnya suatu kemampuan manusia dalam   membedakan rangsangan internal 

(pikiran) dan rangsangan eksternal (dunia luar)  sehingga tanpa adanya suatu 

objek atau rangsangan yang nyata  dapat memberikan  suatu  persepsi  atau  

pendapat  tentang  lingkungan. Klien memberikan persepsi atau pendapat tentang 

lingkungan tanpa ada objek atau rangsangan yang nyata. Pasien dengan adanya halusinasi 

perlu diberikan strategi atau terapi untuk mengontrol halusinasi supaya tidak mengikuti 
arahan dalam bisikan, salah satu strategi dengan pemberian terapi individu menghardik. 

Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan jiwa pada 

pasien dengan gangguan persepsi sensori: halusinasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif 
dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi ini adalah satu 

orang pasien dengan gangguan persepsi sensori: Halusinasi diruang Sadewa RSJD 

Surakarta. Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien 

gangguan persepsi sensori : Halusinasi yang dilakukan tindakan keperawatan terapi 
individu menghardik 3x dalam 3 hari selama 15 menit setiap pertemuan didapatkan hasil 

penurunan tanda dan gejala halusinasi yang awalanya sering menjadi jarang. 

Rekomendasi tindakan terapi individu menghardik efektif dilakukan pada pasien 
halusinasi agar pasien mampu mengalami penurunan tandadan gejala halusinasi. 

 

Kata kunci : Halusinasi, Menghardik, Penurunan tanda dan gejala 
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Abstract 

Hallucination is the loss of a person's ability to distinguish external stimuli (outside) and 

internal stimuli (inside). Hallucination is the loss of a human ability to distinguish 

internal stimuli (thoughts) and external stimuli (the outside world). Without a real object 

or stimulus, it can provide perception or opinion about the environment. The client 
provides a perception or opinion about the situation without any real objects or stimuli. 

hallucinations patients required strategy or therapy to control hallucinations to unfollow 

the whisper. A strategy was individual rebuke therapy. The purpose of this case study was 
to determine the description of mental health nursing care in patients with sensory 

perception disorders: hallucinations. This type of research was descriptive with a case 

study approach. The subject was a patient with sensory perception disorders: 
hallucinations in the Sadewa room of  RSJD Surakarta. The result on the nursing care 

management in patients with sensory perception disorders: Hallucinations performed by 

individual therapy rebuked three times in three days for 15 minutes/meeting reduced 

signs and symptoms of hallucinations from routine to rare. Recommendation: individual 
therapy measures of rebuking should be effective in hallucinating patients to reduce signs 
and symptoms of hallucinations in the patient. 

Keywords: Hallucinations, Rebuked, Reduction of signs and symptoms. 
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PENDAHULUAN 

Halusinasi adalah hilangnya suatu 

kemampuan manusia dalam   

membedakan rangsangan internal 

(pikiran) dan rangsangan eksternal 

(dunia luar)  sehingga tanpa adanya 

suatu objek atau rangsangan yang 

nyata  dapat memberikan  suatu  

persepsi  atau  pendapat  tentang  

lingkungan (Kusumawati, 2010).  

Halusinasi merupakan suatu bentuk 

persepsi atau pengalaman indera 

yang tidak terdapat stimulasi 

terhadap reseptornya (Wahyuni, 

2011). Halusinasi sendiri dibagi 

menjadi lima jenis yaitu halusinasi 

pendengaran, penglihatan, pengecap 

pencium, dan halusinasi perabaan 

(Dermawan & Rusdi, 2013). 

Menurut data rekam medis Rumah 

Sakit Jiwa (RSJ) Surakarta 

menunjukan bahwa jumlah klien 

skizofrenia cukup tinggi pada tiga 

tahun terakhir. Jumlah klien 

skizofrenia yang dirawat inap pada 

tahun 2012 sebanyak 2.230 orang, 

tahun 2013 meningkat menjadi 2.569 

orang dan tahun 2014 sebanyak 

2.364 orang. Data tersebut 

menujukan bahwa jumlah pasien 

halusinasi cukup tinggi. Data bulan 

Januari sampai April tahun 2015 dari 

semua ruangan rawat inap 

menujukan bahwa pasien halusinasi 

sekitar 43-77% dari jumlah klien 

skizofrenia (Puspita Sari, 2016). 

Pengontrolan halusinasi pendengaran 

dapat dilakukan dengan empat cara, 

yaitu menghardik halusinasi, 

mengkonsumsi obat dengan teratur, 

bercakap-cakap dengan orang lain, 

melakukan aktivitas secara terjadwal 

(Muhith, 2015). Upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi halusinasi 

selama ini salah satunya dengan 

menggunakan terapi menghardik 

halusinasi (Dermawan, 2013). 

Tindakan keperawatan klien 

halusinasi meliputi membantu klien 

mengenali halusinasi tentang isi 

halusinasi (apa yang 

didengar/dilihat), waktu terjadi 

halusinasi, frekuensi terjadinya 

halusinasi, situasi yang menyebabkan 

halusinasi muncul dan respon klien 

saat halusinasi muncul. Latihan klien 

mengontrol halusinasi dengan salah  

satu cara yaitu  menghardik 

halusinasi dengan cara menolak 

halusinasi yang muncul (Dermawan, 

2013).  



Berdasarkan latar belakang di 

atas maka penulis berkeinginan 

menyusun Karya Tulis Ilmiah 

dengan judul Asuhan Keperawatan 

Pada Klien dengan Gangguan 

Sensori : Halusinasi. 

 

METODE  

Studi kasus ini adalah studi 

untuk mengeksplorasi masalah 

asuhan keperawatan jiwa pada klien 

dengan gangguan persepsi sensori : 

halusinasi. Data dikumpulkan dari 

hasil wawancara, observasi langsung 

serta studi dokumentasi. 

 

HASILDAN PEMBAHASAN 

 Studi kasus ini dipilih 1 orang 

sebagai subyek studi kasus yaitu 

sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. Klien berusia 32 tahun, 

beragama islam, pendidikan terakhir 

SD, pasien masuk perawatan pada 

tanggal 4 februari 2020 dengan 

alasan masuk klien mendengar suara-

suara yang menyuruhnya untuk 

bunuh diri, waktu muncul halusinasi 

pada saat pagi dan malam hari ketika 

hendak tidur, suara muncul 2x sehari, 

situasi terjadi saat klien menyendiri, 

respon klien tidak mempedulikan 

suara tersebut namun klien merasa 

terganggu. Klien sebelumnya pernah 

dirawat sebanyak 4x di RSJD dr. 

Arif Zainudin Surakarta. Klien 

dirawat diruang Sadewa RSJD dr. 

Arif Zainuding Surakarta. 

 Data lain yang diperoleh saat 

melakukan pengkajian awal adalah 

hasil tanda-tanda vital meliputi 

tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 

94 x/menit, pernafasan 20 x/menit, 

suhu 36.2oC, tinggi badan 158 cm 

dan berat badan 49 kg. 

 Berdasarkan pengkajian 

tersebut didapatkan data subjektif 

dan objektif yang sesuai diagnosa 

utama pada Tn.E yaitu gangguan 

persepsi sensori : halusinasi 

pendengaran.Setelah merumuskan 

diagnosa keperawatan selanjutnya 

dilakukan penyusunan rencana 

strategi pelaksanaan keperawatan 

jiwa pada klien dengan halusinasi. 

Strategi pelaksanaan 1 yaitu dengan 

menghardik. Strategi pelaksanaan 2 

yaitu dengan cara minum obat 6 

benar. Strategi pelaksanaan 3 yaitu 

dengan bercakap-cakap dengan orang 

lain dan strategi pelaksanaan 4 yaitu 

dengan cara melakukan kegiatan. 



 Intervensi untuk diagnosa ini 

menurut strategi pelaksanaan salah 

satunya yaitu dengan cara 

menghardik halusinasi : bantu klien 

mengenal halusinasinya, 

menjelaskan cara - cara mengontrol 

halusinasi, mengajarkan klien 

mengontrol halusinasi. Dengan 

kriteria evaluasi setelah 1 x 15 menit 

pertemuan : klien bersedia 

mengenalkan dirinya 

memperkenalkan dirinya, klien dapat 

mengungkapkan perasaan yang 

dirasakan saat halusinasi muncul 

seperti isi, waktu, frekuensi dan 

situasi saat terjadi halusinasi. 

Intervensi yang akan dilakukan 

adalah memberi salam, 

memperkenalkan diri, menjeleskan 

maksud hubungan interaksi, jelaskan 

kontrak yang akan dibuat, memberi 

rasa aman dan empati, membantu 

mengungkapkan halusinasi yang 

dialami dan melkukan kontak singkat 

dan sering. 

Berdasarkan intervensi yang telah 

direncanakan tersebut, didapatkan 

hasil pada tanggal 18 Februari 2020 

diruang Sadewa pada jam 09.00 WIB 

dilakukan strategi pelaksanaan 1 

yaitu menghardik (klien 

menyebutkan jenis, isi, waktu, 

frekuensi dan situasi saat halusinasi 

muncul serta respon klien) dilakukan 

dengan cara klien didiminta untuk 

menutup kedua telinga dengan 

tangan dan konsentrasi lalu 

mengatakan pergi-pergi kamu suara 

palsu kamu tidak nyata jangan 

ganggu saya, dengan respon subjektif 

klien mengatakan bernama Tn. E 

klien dibawa ke RS karena 

mendengar suara yang menyuruh 

untuk bunuh diri, suara muncul saat 

pagi dan malam hari ketika mau 

tidur. Frekuensi 2x/hari, situasi 

terjadi saat klien sedang sendiri, 

respon klien tidak memperdulikan 

namun merasa terganggu, klien 

mengatakan senang diajarkan cara 

menghardik, klien sedang tidak 

mendengarkan suara itu. Data 

objektif klien nampak bingung saat 

diwawancara dan diajarkan cara 

menghardik, Klien Nampak 

menirukan cara yang diajarkan 

perawat, Klien tampak masih salah 

saat memperagakan cara 

menghardik, Klien tampak gelisah, 

Klien tampak masih memandang satu 

arah saat diajarkan cara menghardik 

atau sulit konsentrasi, Klien 



terkadang masih terlihat senyam-

senyum sendiri. 

Pada tanggal 19 Februari 2020 

diruang Sadewa Pada jam 09.00 WIB 

dilakukan tindakan menghardik 

untuk sesi 2 dengan evaluasi, respon 

subjektif klien mengatakan suara itu 

masih muncul walau sudah tidak 

sering, klien mengatakan ingin 

diajarkan lagi cara menghardik, klien 

mengatakan bersedia menerapkan 

cara menghardik jika suara itu 

muncul. Data objektif klien masih 

terkadang nampak berbicara sendiri, 

klien tampak lebih baik dari 

sebelumnya, klien tampak 

memperagakan cara menghardik, 

klien Nampak memasukan kegiatan 

menghardik kedalam jadwal 

kegiatan, klien tampak terlihat lebih 

baik daripada kemarin saat 

melakukan cara menghardik, klien 

masih tampak senyum-senyum 

sendiri, klien tampak sudah tidak 

gelisah. 

Pada tanggal 20 Februari 

2020 diruang Sadewa pada jam 09.00 

WIB dilakukan tindakan menghardik 

sesi 3 dengan evaluasi respon 

subjektif klien mengatakan bias 

melakukan cara mengontrol 

halusinasi dengan menghardik, klien 

mengatakan suara yang 

mengganggunya sudah berkurang 

namun terkadang masih muncul, 

Klien mengatakan menerapkan cara 

menghardik yang dilakukan ketika 

suara itu muncul. Data Objektif klien 

tampak lebih baik dari sebelumnya, 

Klien tampak dapat menyebutka 

nama-nama dari temanya, klien 

masih tampak terlihat senyum-

senyum sediri,  respon verbal klien 

masih lambat. Klien tampak 

memperagakan cara menghardik 

berulang-ulang dengan baik. 

Pada tanggal 22 Februari 

2020 dilakukan evaluasi dengan 

observasi tanda dan gejala 

didapatkan hasil penurunan tanda 

dan gejala gangguan persepsi sensori 

: halusinasi dari total jumlah 10 yang 

sebelum dilakukan tindakan terdapat 

7 tanda gejala yang dialami dan 

setelah dilakukan tindakan selama 3 

hari terdapat penurunan yang 

awalnya 7 menjadi dua. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 



 Pemberian terapi individu 

strategi pelaksanaan 1 yaitu 

menghardik efektif digunakan pada 

klien dengan gangguan persepsi 

sensori halusinasi pendengaran, 

terapi menghardik dilakukan selama 

3 hari dan dilakukan evaluasi 

observasi sebelum dan sesudah 

dilakukan tindakan. Setelah 

diberikan tindakan menghardik 

didapatkan hasil bahwa terdapat 

penurunan tanda dan gejala 

halusinasi. 

b. Saran 

 Berdasarkan kesimpulamn 

dan implikasi penelitian diatas dapat 

diajukan beberapa saran sebagai 

berikut : 

- Bagi Perawat  

Diharapkan dapat 

memberikan pelayanan dan 

meningkatkan komunikasi terapeutik 

kepada pasien, sehingga dapat 

mempercepat penyembuhan pasien.  

- Bagi Institusi Pendidikan  

Diharapkan dapat meningkatkan 

mutu dalam pembelajaran untuk 

menghasilkan perawat- perawat yang 

lebih profesional, inovatif, terampil 

dan lebih berkualitas.  

- Bagi Rumah Sakit  

Diharapkan dapat 

memberikan pelayanan kepada klien 

jiwa terkhusus pada hal ini kasus 

halusinasi lebih optimal dan 

meningkatkan mutu pelayanan pada 

Rumah Sakit.  

- Bagi klien dan Keluarga  

Diharapkan keluarga klien untuk 

selalu mendampingi dan 

memfasilitasi klien dalam proses 

penyembuhan halusinasi dan lebih 

memperhatikan kemandirian 

penderita dalam melakukan aktivitas, 

menjaga pola hidup sehat, tidak 

membebani mental atau pikiran klien 

dan selalu memberi dukungan mental 

agar klien mampu mengontrol 

halusinasinya. 
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