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ABSTRAK  

Halusinasi adalah suatu gejala pada individu dengan gangguan jiwa yang mengalami 

gangguan perubahan persepsi sensori yang ditandai dengan klien merasakan sensasi berupa 

suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penghiduan tanpa stimulus yang nyata. 

Salah satu terapi non farmakologi yang digunakan untuk mengontrol halusinasi adalah 

dengan pemberikan terapi aktivitas kelompok (TAK) stimulasi persepsi. Tujuan studi kasus 

ini untuk mengetahui gambaran pelaksanaan asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan 

gangguan halusinasi. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus. 

Subjek dalam studi kasus ini adalah salah satu orang pasien dengan gangguan halusinasi. 

Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada masalah 

keperawatan halusinasi yang dilakukan tindakan Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) 

Stimulasi Persepsi selama 7 hari didapatkan hasil peningkatan kemampuan mengontrol 

halusinasi didapatkan hasil dari 37% menjadi 89%. Rekomendasi tindakan Terapi Aktivitas 

Kelompok (TAK) Stimulasi Persepsi bisa diberikan pada pasien dengan gangguan 

halusinasi. 

Kata kunci: Halusinasi, Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) Stimulasi Persepsi 
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PENDAHULUAN  

Gangguan jiwa merupakan 

perilaku yang umumnya muncul 

karena kelainan mental yang bukan 

bagian dari perkembangan norma 

manusia. Biasanya penyakit mental 

meyerang perasaan dan pikiran 

seseorang, yang dapat mempengaruhi 

seluruh bagian tubuh, seseorang yang 

sedang mengalami gangguan jiwa 

biasanya akan mengalami kesulitan 

tidur, perasaan tidak tenang dan 

berbagai gangguan lainnya (Maramis, 

2012). 

Salah satu penyakit gangguan 

jiwa adalah skizoprenia, skizoprenia 

merupakan penyakit neurologis yang 

mempengaruhi persepsi pasien, cara 

berfikir, Bahasa, emosi, dan perilaku 

sosialnya (Yosep,2011). Pasien 

skizoprenia yang mengalami 

halusinasi yaitu lebih dari 90% 

(Videback, 2011). 

Halusinasi adalah suatu gejala 

pada individu dengan gangguan jiwa 

yang mengalami gangguan perubahan 

persepsi sensori yang ditandai dengan 

klien merasakan sensasi berupa suara, 

penglihatan, pengecapan, perabaan, 

atau penghiduan tanpa stimulus yang 

nyata (Keliat et.al, 2014). 

Menurut WHO 2013 

menyatakan setidaknya ada satu dari 

empat orang didunia mengalami 

masalah mental, dan maslah 

gangguan kesehatan jiwa yang ada di 

seluruh dunia sudah mengalami 

masalah yang serius. Dimana terdapat 

sekitar 35 juta orang terkena depresi, 

60 juta orang terkena bipolar, 21 juta 

orang terkena skizoprenia, serta 47,5 

juta terkena dimensi. 

Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia (Depkes) pada 

tahun 2014 menyatakan jumlah 

gangguan jiwa di Indonesia mencapai 

angka 2,5 juta dari 150 juta populasi 

orang dewasa di indonesia, dan 

terdapat 1,74 juta orang mengalami 

gangguan mental emosional. Di 

indonesia jumlah penderita gangguan 

jiwa berat (psikosis/skizoprenia) 

adalah 1,7 perseribu penduduk. 

Rumah sakit jiwa di Indonesia 

menyatakan sekitar 70% halusinasi 

yang dialami oleh pasien gangguan 

jiwa adalah halusinasi pendengaran, 

20% halusinasi penglihatan, dan 10% 

adalah halusinasi penciuman, 

pengecapan, dan perabaan. Data 

kunjungan rawat inap Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Surakarta pada bulan 

januari-april 2013 didapat 785 orang. 

Pasien dengan halusinasi menempati 

urutan pertama dengan angka 

kejadian 44% atau sejumlah 345 

orang (Sulahyuningsih, 2016). 

Beberapa penatalaksanaan 

pada pasien dengan gangguan 

halusinasi adalah: menciptakan 

lingkungan yang terapeutik: untuk 

mengurangi tingkat kecemasan, 

kepanikan, dan ketakutan pada 

pasien, melaksanakan program terapi 

dokter, menggali permasalahan 

pasien dan membantu mengatasi 

masalah yang ada, memberi aktifitas 

kepada klien: pasien di ajak 

mengaktifkan diri untuk melakukan 

gerakan fisik, misalnya olahraga, 



bermain dan lain-lain, melibatkan 

keluarga dan petugas lain dalam 

proses perawatan (Keliat dkk, 2011). 

Dari data kunjungan rawat 

inap Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta jumlah pasien terbanyak 

adalah halusinasi. Penanganan non 

farmakologi dengan menggunakan 

terapi aktivitas kelompok (TAK), 

sebagai terapi modalitas yang 

dilakukan perawat kepada 

sekolompok klien yang mempunyai 

masalah keperawatan yang sama. 

TAK merupakan terapi yang 

menghasilkan kondisi yang terjadi 

dalam kelompok adalah munculnya 

dinamika interaksi yang saling 

bergantung, saling membutuhkan dan 

menjadi laboratorium tempat klien 

berlatih perilaku baru yang adaptif 

untuk memperbaiki perilaku lama 

yang maladaptif. Terapi aktivitas 

kelompok : stimulasi persepsi adalah 

terapi yang menggunakan aktivitas 

sebagai stimulus dan terkait dengan 

pengalaman atau kehidupan dalam 

kelompok (Keliat, 2014). Menurut 

Purwaningsih dan Karlina (2010) 

terapi aktivitas kelompok 

memberikan hasil yang lebih besar 

terhadap perubahan perilaku pasien, 

meningkatkan perilaku adaptif serta 

mengurangi perilaku maladaptif. 

Berdasarkan latar belakang 

masalah tersebut penulis tertarik 

untuk menyusun Naskah Publikasi 

dengan judul “Asuhan Keperawatan 

Jiwa pada pasien dengan gangguan 

Halusinasi”. 

 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif dengan menggunakan 

metode pendekatan studi kasus. 

subjek penelitian yang diteliti 

sebanyak 1 subjek dengan kriteria 

pasien dengan gangguan halusinasi. 

Fokus studi kasus ini adalah pasien 

dengan gangguan halusinasi 

pendengaran Tempat pengambilan 

studi kasus dilakukan di Ruang 

Sadewa RSJD dr. Afif Zainudin 

Surakarta  dengan waktu 

pengambilan kasus dilakukan  selama 

7 hari dimulai pada tanggal 19-25 

Februari 2020. Metode pengumpulan 

data yang  yaitu dengan wawancara 

dan observasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengkajian dilakukan pada 

tanggal 19 Februari 2020 di bangsal 

Sadewa. Studi kasus ini dipilih 1 

pasien dengan masalah keperawatan 

halusinasi. Subjek studi kasus 

bernama Tn T berusia 27 tahun, 

beragama islam, Pendidikan terakhir 

SLTA. Tanggal masuk Rumah Sakit 

17 Februari 2020 dengan diagnose 

medis skizoprenia dan nomor 

registrasi 062XXX. 

Alasan masuk subjek studi 

dibawa ke Rumah Sakit Jiwa dr. Arif 

Zainudi Surakarta yaitu pasien 

mengatakan jarang keluar rumah, 

mendengar bisikan suara-suara, 

pasien juga mengatakan pernah 

marah dan memukul ibunya. 

Berdasarkan teori Direja (2011) 

bahwa pasien dengan gangguan 



persepsi sensori halusinasi 

pendengaran pasien akan mengatakan 

mendengar suara yang menyuruhnya 

melakukan sesuatu yang berbahaya. 

Berdasarkan pengkajian yang 

dilakukan didapatkan data pasien 

mengatakan mendengar suara bisikan 

yang menyuruhnya pergi dari rumah, 

biasanya suara muncul sering dan 

kapan saja, frekuensi 3-5 kali, namun 

subjek studi tidak menanggapinya. 

Berdasarkan hasil observasi 

pengkajian didapatkan data pasien 

tampak mondar-mandir, pasien 

tampak berbicara sendiri. 

Pada pohon masalah yang 

menjadi core problem adalah 

gangguan persepsi sensori halusinasi 

pendengaran, etiologinya yaitu isolasi 

social dan berdampak menjadi resiko 

perilakuk kekerasan (diri sendiri, 

orang lain dan lingkungan) 

(Damayanti, 2014). 

Diagnosa ini didukung oleh 

data subjektif yaitu pasien 

mengatakan mendengar suara bisikan 

yang menyuruhnya pergi dari rumah, 

biasanya suara muncul sering dan 

kapan saja, frekuensi 3-5 kali, namun 

subjek studi tidak menanggapinya. 

Berdasarkan hasil observasi 

pengkajian didapatkan data pasien 

tampak mondar-mandir, pasien 

tampak berbicara sendiri. 

Intervensi keperawatan yang 

dilakukan pada Tn T setelah 

menetapkan diagnosa keperawatan 

gangguan persepsi sensori halusinasi 

pendengaran. Sesuai dengan teori dan 

pengkajian yang sudah dilakukan. 

Penulis merumuskan rencana 

keperawatan pada Tn T yaitu 

melakukan Strategi Pelaksanaan (SP) 

1-4 dan melakukan Terapi Aktivitas 

Kelompok (TAK) Stimulasi Persepsi. 

Implementasi keperawatan 

pada subjek studi kasus dikukan 

selama 7 hari. Hari pertama dilakukan 

pada jam 08.30 WIB yaitu membina 

hubungan saling percaya, 

mendiskuasikan dengan klien isi 

halusinasi, frekuensi, jenis, situasi 

pencetus, waktu dan respon klien. 

Respon subjektif klien mengatakan 

mendengar suara yang menyuruhnya 

untuk keluar dari rumah, biasanya 

suara muncul sering dan kapan saja, 

frekuensi 3-5 kali, namun respon 

klien tidak menanggapinya, data 

objektif Klien mampu mengenal isi, 

frekuensi, jenis, situasi pencetus, 

waktu dan respon klien saat halusinasi 

muncul. Selanjutnya tindakan yang 

kedua yaitu melakukan terapi 

aktivitas kelompok stimulasi persepsi 

pada pukul 09.15 WIB respon 

subjektif klien mengatakan merasa 

senang setelah mengikuti TAK, 

karena bisa melakukan permainan 

dengan teman-teman, data objektif 

klien tampak mengenal halusinasi 

pada sesi 1 TAK, untuk sesi 

berikutnya klien belum bisa. 

Implementasi hari kedua pada 

hari kamis tanggal 20 Februari 2020 

pukul 08.15 yaitu mengevaluasi SP 1 

menghardik halusinasi, respon 

subjektif klien mengatakan belum 

bisa mempraktikkan cara menghardik 

dengan mandiri, data objektif klien 



tampak bingung cara mempraktikkan 

menghardik tanpa dicontohkan 

terlebih dahulu. Selanjutnya pada 

pukul 08.45 melakukan terapi 

aktivitas kelompok stimulasi 

persepsi, respon subjektif klien 

mengatakan bisa melakukan sesi ke-2 

pada TAK stimulasi persepsi, data 

objektif klien bisa mempraktekkan 

sesi 2 TAK yaitu menghardik 

halusinasi. 

Implementasi hari ketiga 

tanggal 21 Februari 2020 pukul 08.40 

mengevalusai jadwal kegiatan harian, 

memvalidasi menghardik, 

menjelaskan 6 benar minum obat, 

menyusun jadwal harian, respon 

subjektif klien mengatakan masih 

ingat cara mengontrol halusinasi yang 

sudah diajarkan yaitu menghardik, 

klien mengatakan sudah berlatih 

menghardik, data objektif klien 

tampak belum bisa menyebutkan 6 

benar minum obat. Pukul 09.20 

melakukan terapi aktivitas kelompok 

stimulasi persepsi, respon objektif 

klien mengatakan sudah bisa sesi 1-

2Tak stimulasi persepsi, data objektif 

klien tampak mengikuti TAK dari 

awal sampai akhir. 

Implementasi hari keempat 

tanggal 22 Februari 2020 pukul 08.20 

mengevaluasi SP 2, respon subjektif 

klien mengatakan belum mengetahui 

6 benar minum obat, data objektifnya 

didapatkan klien tampak masih 

bingung saat dijelaskan 6 benar 

minum obat. Pada pukul 09.00 

melakukan tindakan terapi aktivitas 

kelompok, respon subjektif klien 

mengatakan belum bisa 

mempraktikan sesi 3 yaitu melakukan 

aktivitas, data objektif klien tampak 

mempraktikkan sesi 1-2 TAK 

stimulasi persepsi.  

Implementasi hari kelima 

tanggal 23 Februari 2020 melakukan 

tindakan SP 3 yaitu mengevaluasi 

jadwal harian menghardik dan minum 

obat, melatih mengontrol halusinasi 

dengan bercakap-cakap, 

memasukkan pada jadwal harian 

yaitu pada pukul 08.10, respon 

subjektif klien mengatakan akan 

mengajak mengobrol dengan pasien 

lain atau perawat jika halusinasi 

muncul, data objektif Klien mampu 

mengontrol halusinasi dengan 

bercakap-cakap. Dan pukul 09.05 

melakukan terapi aktivitas kelompok 

stimulasi persepsi, respon subjektif 

klien klien mengatakan bisa 

mempraktikkan sesi 1-3 TAK 

stimulasi persepsi, data objektif klien 

tampak mengikuti TAK dari awal 

sampai akhir. 

Implementasi hari keenam 

tanggal 24 februari 2020 pukul 08.25 

yaitu mengevaluasi SP 3, respon 

subjektif klien mengatakan bercakap-

cakap hanya dengan perawat dan 

mahasisa praktikan, data objektif 

klien tampak mempraktikan cara 

bercakap-cakap. Pukul 09.00 

melakukan terapi aktivitas kelompok 

stimulasi persepsi, respon subjektif 

klien mengatakan bisa 

mempraktikkan sesi 1-4 tetapi untuk 

sesi 4 klien hanya bercakap-cakap 

dengan perawat dan mahasiswa 



praktikan, data objektif klien tampak 

mempraktikkan bercakap-cakap 

dengan orang lain. 

Implementasi hari terakhir 

tanggal 25 Februari 2020 pukul 08.05 

melakukan tindakan SP 4 yaitu 

Mengevaluasi menghardik, minum 

obat, dan bercakap-cakap, melatih 

cara mengontrol halusinasi dengan 

melakukan kegiatan, respon subjektif 

klien mengatakan melakukan 

kegiatan yaitu membuang sampah 

pada tempatnya dan memcuci gelas, 

data objektif klien melakukan 

kegiatan dengan mandiri. Pukul 09.10 

melalukan tindakan terapi aktivitas 

kelompok stimulasi persepsi, respon 

subjektif klien mengatakan telah 

melakukan apa yang telah diajarkan 

dalam TAK, klien mengatakan belum 

mengerti cara 6 benar minum obat, 

data objektif klien tampak masih 

bingung dalam menyebutkan 6 benar 

minum obat. 

Evaluasi setelah dilakukan 

tindakan selama 7 hari di dapatkan 

data respon subjektif klien 

mengatakan melakukan kegiatan 

yaitu membuang sampah pada 

tempatnya dan memcuci gelas, data 

objektif klien melakukan kegiatan 

dengan mandiri. Analisa: masalah 

gangguan persepsi sensori: halusinasi 

pendengaran masih ada. Planning: 

anjurkan klien untuk melakukan 

kegiatan dan memasukkan kedalam 

jadwal harian, anjurkan klien 

mempraktekkan cara mengontrol 

halusinasi yang sudah diajarkan jika 

halusinasi muncul. Untuk tindakan 

terapi aktivitas kelompok stimulasi 

persepsi, respon subjektif klien 

mengatakan telah melakukan apa 

yang telah diajarkan dalam TAK, 

klien mengatakan belum mengerti 

cara 6 benar minum obat, data 

objektif klien tampak masih bingung 

dalam menyebutkan 6 benar minum 

obat. Analisa: masalah gangguan 

persepsi sensori: halusinasi 

pendengaran masih ada. Planning: 

anjurkan klien mempraktikkan cara 

mengontrol halusinasi yang sudah 

diajarkan jika halusinasi muncul. 

 

 

 
Diagram 1 Diagram evaluasi 

kemampuan mengontrol halusinasi 

 

Diagram diatas menunjukkan 

hasil kemampuan mengontol 

halusinasi pada Tn. T sebelum dan 

sesudah dilakukan terapi aktivitas 

kelompok stimulasi persepsi. pada 

hari pertama sebelum dilakukan TAK 

sebanyak 37% sesudah dilakukan 

TAK 53%. Hari kedua sebelum dan 

sesudah dilakukan TAK sebanyak 

53% karena tidak ada peningkatan. 
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Hari ketiga sebelum dilakukan TAK 

sebanyak 53% sesudah dilakukan 

TAK meningkat menjadi 68%. Hari 

keempat sebelum dilakukan TAK 

dengan presentase 68% dan sesudah 

TAK sebanyak 73%. Hari kelima 

sebelum dilakukan TAK 73% dan 

sesudah TAK dengan presentase 

84%. Hari keenam sebelum TAK 

sebanyak 84% dan sesudah TAK 

meningkat menjadi 89%. Hari 

terakhir sebelum dan sesudah 

dilakukan TAK dengan presentase 

89%. Dari tindakan hari pertama 

sebelum dilakukan TAK sampai hari 

ketujuh setelah di lakukan TAK 

terdapat peningkatan yang semula 

37% menjadi 89%. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pengelolaan asuhan 

keperawatan pada pasien dengan 

gangguan halusinasi yang dilakukan 

tindakan Terapi Aktivitas Kelompok 

(TAK) Stimulasi persepsi  yang 

dilakukan selama 7 hari didapatkan 

hasil terjadi peningkatan kemampuan 

mengontrol halusinasi dari presentase 

37% menjadi 89%. Rekomendasi 

tindakan Terapi Aktivitas Kelompok 

(TAK) Stimulasi persepsi dapat 

diberikan kepada pasien dengan 

gangguan halusinasi.  
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