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ABSTRAK

Halusinasiadalah gangguan persepsisensoridarisuatu objek tanpa adanya
rangsangandariluar,gangguanpersepsisensoriinimeliputiseluruhpancaindra.
Pasienakanmerasakanstimulusyangsebetulnyatidakada.Pasienmengalami
perubahan dalam orientasirealitas.Metode dasaryang dilakukan pada klien
halusinasiadalahdenganpengontrolanhalusinasi.Metodeyangdilakukanpada
klienhalusinasiadalahdenganterapiokupasi(menanam).Tujuanstudikasusini
adalah untuk mengetahui penggunaan terapi okupasi (menanam) terhadap
pengontrolanhalusinasipadaklienyangdilakukanselama7haridengan3xsesi
pertemuanb.Subjekyangdigunakanpadakasusiniadalahpasienyangmengalami
gangguansensori:HalusinasipendengarandiRumahSakitJiwaDr.ArifZainudin
Surakarta.Hasilstudikasusmenunjukkanbahwapengelolaanasuhakeperawatan
padapasienhalusinasimampumengendalikanhalusinasinyadenganbaikdengan
hasilobservasigejaladan dengandatasubjektifklliensudah tidakmendengar
bisikanbisiksuarayangmengganggusebelumnya.Halinimenunjukkanbahwa
pemberianterapiokupsimenanam efektifdilakukanpadapasienhalusinasidengan
gangguanprosespendengaran.
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PENDAHULUAN
Gangguan jiwa merupakan

penyakit dengan multi kasual
(suatu penyakitdengan berbagai
penyebab).Pasiengangguanjiwa
banyakmengalamidistorsikognitif
yang akhirnya mengarah ke
gangguan perilaku,haltersebut
disebabkanolehkesalahanlogika,
kekeliruanpenggunaanalasanatau
pandangan individu yang tidak
sesuai dengan kenyataan.
Kesalahanlogikainimenyebabkan
pasiengangguanjiwamempunyai
pemikiran yang sempit tentang
sesuatu hal, termasuk tentang
dirinya. Mereka tidak merasa
memiliki perilaku yang
menyimpang,tidakbisamembina
hubunganrelasidenganoranglain
(Yosep, 2010). World Health
Organization (WHO), 2013.
Menyatakan setidaknya ada satu
dari empat orang didunia
mengalamimasalah mental,dan
masalahgangguankesehatanjiwa
yang ada diseluruh dunia sudah
menjadi masalah yang serius.
Dimana terdapatsekitar35 juta
orang terkena depresi,60 juta
terkena bipolar,21 juta terkena
skizofrenia,serta47,5jutaterkena
dimensi.Jumlahgangguanjiwadi
Indonesiamencapaiangka2,5juta
dari 150 juta populasi orang
dewasadiIndonesia,danterdapat
1,74 juta orang mengalami
gangguan mentalemosional.Di
Indonesia, jumlah penderita

gangguan jiwa berat
(psikosis/skizofrenia) adalah 1,7
perseribupenduduk.RumahSakit
Jiwa di Indonesia menyatakan
sekitar70%halusinasiyangdialami
olehpasiengangguanjiwaadalah
halusinasi pendengaran, 20%
halusinasipengelihatan,dan 10%
adalah halusinasi penciuman,
pengecapandanperabaan(Depkes,
2016). Berdasarkan data Riset
KesehatanDasar(Riskerdas)tahun
2017 Departemen Kesehatan
Republik Indonesia (Depkes RI)
menyatakan bahwa pravelensi
gangguan jiwa adalah 1-2 orang
per 1.000 populasi. Pravelensi
gangguan jiwa berat pada
penduduk Indonesia 1,7 mildan
gangguan jiwa terbanyak adalah
skizofrenia.ProvinsiJawaTengah
merupakan yang menempati
urutan ke lima yang memiliki
penderita skizofrenia terbanyak
setelah di Yogyakarta, Aceh,
Sulawesi Selatan, dan Bali.
Pravelensi skizofrenia di Jawa
Tengah yaitu 0,23% darijumlah
pendudukmelebihiangkanasional
0,17%.

Halusinasiadalah sebagai
pengalaman yang salah atau
persepsiyang salah atau respon
yang salah terhadap stimulus
sensorik, suatu penyimpangan
persepsipalsu yang terjadipada
respon neurologis maladatif,
seseorangsebenarnyamengalami
penyimpangan sensorik sebagai
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halyangnyatadanmeresponnya.
Halusinasidapatmunculdarisalah
satu panca indra (Stuart,2013).
Responterhadaphalusinasidapat
mendengarsuara,curigakhawatir,
tidak mampu mengambil
keputusan tidak dapat
membedakan nyata dan tidak
nyata.Pasienhalusinasidisebab
kan karena faktor pola asuh,
perkembangan, neurobiology,
psikologis,sehinggamenimbulkan
halusinasi. Seseorang yang
mengalami halusinasi berbicara
sendiri,senyum sendiri,tertawa
sendirimenarikdiridarioranglain,
tidak dapat membedakan nyata
dantidaknyata(Stuart,2013).

Terapiokupasimerupakan
suatu bentuk psikoterapisuportif
berupa aktivitas-aktivitas yang
membangkitkan kemandirian
secara manual, kreatif dan
edukasionaluntuk menyesuaikan
diri dengan lingkungan dan
meningkatkan derajat kesehatan
fisik dan mentalpasien.Contoh
terapiokupasisendiridapatberupa
terapi okupasi aktivitas
menggambar,aktivitas menanam
danaktivitaswaktuluang(Graff,
2010).

Aktivitas menanam yang
dilakukan bertujuan untuk
meminimalisasi interaksi pasien
dengandunianyayangtidaknyata,
mengeluarkan pikiran, perasaan,
atau emosi yang selama ini
mempengaruhiperilakuyangtidak
disadarinya,memberimotivasidan
memberikankegembiraan,hiburan,
serta mengalihkan perhatian
pasiendarihalusinasiyangdialami

sehingga pikiran pasien tidak
terfokus dengan halusinasinya
khususnyapadapasienhalusinasi
pendengaran(Yosep,2010).

METODESTUDIKASUS
Studi kasus ini

menggunakanprosedurpemberian
terapiokupasi(aktivitasmenanam)
iniyaitudenganmetodeobservasi
pretest dan postest dengan
mengobservasi gejala halusinasi
pendengaran kepada pasien
menggunakan lembar observasi
yang di observasi yaitu isi
halusinasi, frekuensi halusinasi,
situasipencetusdanresponpasien.
Setelahselesaimelakukanpretest,
selanjutnyamelakukanterapipada
hariberikutnyayaitudilakukan 1-
1½ jam dengan beberapa tahap,
tahappertamadenganwaktu¼-½
jam terdiridaritahappersiapandan
orientasimelakukanpersiapanalat
dan bahan seperti menyiapkan
tanaman,tanah,air,polibag,tahap
keduayaitu1-1½ jam terdiridari
tahap kerja dan tahap evaluasi
dimanaakandiajarkanbagaimana
cara menanam dan merawat.
Setelahmelakukanterapi,lakukan
evaluasidengancaramenanyakan
perasaan pasien setelah
melakukan menanam sayuran,
setelah evaluasi melakukan
kontrak waktu untuk melakukan
terapiselanjutnyaterapiyangakan
dilakukan selama 1 minggu
dilakukan3sesipertemuan.Pada
hari ke 7 dilakukan observasi
postest untuk mengukur gejala
halusinasipendengaran.
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HASILDANPEMBAHASAN
Pengkajian tudikasus ini

diperoleh 1 responden laki-laki
denganalasanmasukRSJkarena
sering mendengarbisikan-bisikan
suara seseorang yang
menyuruhnyauntukmarah-marah.
Suara bisikan munculpada pagi,
siang,malam saat pasien
menyendiri dan melamun.
Halusinasi adalah gangguan
persepsisensoridarisuatuobjek
tanpaadanyarangsangandariluar,
gangguan persepsi sensori ini
meliputi seluruh panca indra.
Pasien akan merasakan stimulus
yangsebetulnyatidakada.Pasien
mengalami perubahan dalam
orientasirealitas(Yusufdkk,2015).

Diagnosakeperawatanpada
studikasusinimerupakanmasalah
yangmenjadicoreproblem adalah
gangguan persepsi sensori :
halusinasi(pendengaran ),dari
data subjektifdan data objektif
Tn.H dapat diambil diagnose
keperawatan prioritas yaitu
gangguan persepsi sensori :
halusinasi.

Intervensikeperawatanpada
Tn.H dengan diagnose gangguan
persepsi sensori : halusinasi
(pendengaran).Setelah dilakukan
pengkajian(observasiawal)terkait
gangguan persepsi sensori :
halusinasi (pendengaran),
dilakukan intervensikeperawatan
dengan pemberian SP 1 – SP 3
kemudian di lanjutkan dengan
pemberianterapiokupasi(aktivitas
menanam)danSP4.

Implementasi yang di
berikan kepada Tn. H yaitu,

dilakukantindakanterapiokupasi
(menanam)pertemuansesiketiga,
dilakukandengandurasiwaktu1-2
jam. adalah dengan pemberian
terapiokupasi(menanam).Terapi
okupasimerupakan suatu bentuk
psikoterapi suportif berupa
aktivitas-aktivitas yang
membangkitkan kemandirian
secara manual, kreatif dan
edukasionaluntuk menyesuaikan
diri dengan lingkungan dan
meningkatkan derajat kesehatan
fisik dan mentalpasien (Graff,
2010).

Evaluasiyang didapatkan
pada klien dengan gangguan
persepsi sensori : halusinasi
(pendengaran)setelah dilakukan
intervensi keperawatan dengan
terapiokupasi(menanam)bahwa
kliensudahmampumengendalikan
halusinasinya,dengan baik.Data
subjektif klien sudah tidak
mendengar suara-suara bisikan
yang mengganggunya,klien juga
mengatakantelahmengertiterapi
okupasi(menanam)dan mampu
melakukan terapi aktivitas
menanam mandiri.
KESIMPULAN

Pemberian terapi okupasi
akanmemberikandampakpositif
pada pasien dengan gangguan
persepsisensori:halusinasipada
penurunan frekuensi halusinasi.
Diharapkan RSJ dapat
mengaplikasikantindakanokupasi
menanam untukmempertahankan
dan meningkatkan kesehatan
terutama pada pasien dengan
gangguan persepsi sensori :
halusinasi.



5

SARAN
Bagirumah sakit,tenaga

kesehatan khususnya perawatdi
harapkan untuk melanjutkan
kegiatanterapiokupasi(menanam)
yang bertujuan untuk pemulihan
kesehatanpasien.

Bagi institusi pendidikan
sebagai refenrensi dan wacana
dalam perkembangan ilmu
pengetahuan khususnya pada
bidang ilmu keperawatan pada
klien yang mengalamigangguan
persepsisensori:halusinasidan
sebagai acuan pengembangan

laporankasussejenisnya..
Bagi profesi keperawatan

diharapkan perawat menentukan
intervensikeperawatanyangtepat
dan dapat menerapkan terapi
okupasi(menanam)pada pasien
dengasn gangguan persepsi
sensori:halusinasi.

Bagi penulis, untuk
membantu pengetahuan,
pendalaman, pemahaman, serta
sebagai sarana untuk
mengaplikasikan ilmu diharapkan
penulisdapatselamaperkuliahan
terutamakeperawatan.
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