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ABSTRAK  

Halusinasi adalah hilangnya kemampuan manusia dalam membedakan rangsangan internal 

(pikiran) dan rangsangan eksternal (dunia luar). Klien memberi persepsi atau pendapat 

tentang lingkungan tanpa ada objek atau rangsangan yang nyata. Halusinasi pendengaran 

merupakan jenis halusinasi yang paling banyak ditemukan terjadi pada 70% pasien, 

kemudian halusinasi penglihatan 20%,dan sisanya 10% adalah halusinasi lainnya. Salah 

satu tindakan keperawatan mandiri yang dapat diberikan pada pasien dengan halusinasi 

pendengaran yaitu pemberian strategi pelaksanaan SP I – SP IV. Tujuan studi kasus ini 

untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan gangguan 

persepsi sensori halusinasi pendengaran. Metode pada studi kasus ini menggunakan model 

pendekatan studi kasus dengan 1 pasien sebagai subjek studi. Hasil yang diperoleh 

menunjukan bahwa setelah diberikan tindakan strategi pelaksanaan SP I – SP IV selama 7 

hari klien dapat mengontrol halusinasi ditunjukan dengan adanya penurunan skor tanda dan 

gejala. Pada pengkajian awal didapatkan skor tanda dan gejala klien 16 dan setelah 

diberikan strategi pelaksanaan SP I – SP IV skor menurun  menjadi 10. Rekomendasi 

tindakan pemberian startegi pelaksanaan SP I – SP IV efektif dilakukan pada pasien 

yang mengalami gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. 

Kata kunci: Halusinasi, Halusinasi Pendengaran, Strategi Pelaksanaan SP I – SP IV 
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Abstract 

Hallucinations are the loss of the human ability to distinguish internal stimuli 

(thoughts) and external stimuli (outside). The client presents a perception or 

opinion about the environment without any real objects or stimuli. Auditory 

hallucinations are a type of hallucination found in 70% of patients, visual 

hallucinations with 20%, and 10% other hallucinations. One of the independent 

nursing actions in patients with auditory hallucinations is the provision of 

implementing strategies I - IV. The purpose of this case study was to determine the 

description of mental nursing care in patients with sensory perception disorders, 

auditory hallucinations. The subject was a patient with a nursing problem with 

sensory perception impairment of auditory hallucinations. The results of the study 

indicate that the management of mental health nursing care by implementing 

strategy I - IV in seven days obtained a reduction in signs and symptoms of 

hallucinations from a score of 16 to 10. Recommendation: the action of providing 

implementation strategies I - IV is effective in patients with sensory perception 

impairment of auditory hallucinations. 

Keywords: Hearing Hallucinations, Symptoms, Implementation Strategies I - IV. 
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PENDAHULUAN  

Gangguan jiwa merupakan 

penyakit multi kausal yaitu penyakit 

dengan banyak penyebab. Pasien 

gangguan jiwa banyak mengalami 

distorsi kognitif yang pada akhirnya 

mengarah ke gangguan perilaku hal 

ini disebabkan oleh kesalahan logika 

dari individu (Yosep, 2010). Salah 

satu gangguan jiwa yaitu skizofrenia 

(Pratiwi & Setiawan, 2018).  

Diperkirakan sekitar 90% 

klien dengan masalah skizofrenia 

mengalami halusinasi (Samal, Abdul 

& Saidah, 2018). 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).Halusinasi 

Pendengaran yang paling banyak 

ditemukan terjadi pada 70% pasien, 

kemudian halusinasi penglihatan 

20%,dan sisanya 10% adalah 

halusinasi lainnya (Nurhalimah, 

2016) 

Hasil Riset Kesehatan Dasar 

2018 menunjukan bahwa prevalensi 

rumah tangga dengan anggota rumah 

tangga yang mengalami gangguan 

jiwa skizofrenia mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan 

hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 

yaitu dari 1,7% per mil penduduk 

menjadi 7% per mil penduduk. 

Penyebaran prevalensi tertinggi 

terdapat pada di wilayah Bali yaitu 

sebesar 11% dari jumlah penderita 

skizofrenia dan prevalensi terendah 

terdapat di wilayah Kepulauan Riau 

yaitu sebesar 3,0% dari jumlah 

penderita skizofrenia. Di Indonesia 

sebanyak 84,9% penderita skizofrenia 

telah berobat dan sebanyak 48,9% 

penderita skizofrenia meminum 

obatnya secara teratur (Kemenkes, 

2018).  

Dampak yang ditimbulkan 

oleh pasien dengan halusinasi adalah 

kehilangan kontrol dirinya. Biasanya 

hal ini terjadi pada tahap ketiga dan 

keempat yaitu tahap controlling dan 

tahap conquering. Pada tahap 

controlling halusinasi sudah 

mengendalikan diri pasien hal ini 

menyebabkan pasien cemas berat dan 

pada tahap conquering halusinasi 

sudah melebur dan pasien merasa 

sangat ketakutan, panik dan tidak bisa 

membedakan antara khayalan dan 

kenyataan yang dialaminya (Nurlaili, 

2019). 

Dalam situasi yang seperti ini 

pasien dapat melakukan tindakan 

bunuh diri (suicide), membunuh 

orang lain (homicide), bahkan 

merusak lingkungan yang dapat 

merugikan. Pada pasien dengan 

halusinasi pendengaran untuk  

memperkecil dampak yang 

ditimbulkan diperlukan penanganan 

halusinasi yang tepat yang dilakukan 

oleh praktisi kesehatan (Samal, Abdul 

& Saidah, 2018). 

Penatalaksanaan pada pasien 

halusinasi dapat dilakukan dengan 

berbagai cara yang meliputi terapi 



psikofarmalogis dengan obat, terapi 

kejang listrik atau elektro compulsive 

therapy (ECT) dan Terapi Aktivitas 

Kelompok (Yusuf, Fitryasari, & 

Nihayati, 2015). Penatalaksanaan non 

farmakologis pada klien dengan 

halusinasi pendengaran yaitu dengan 

memberikan asuhan keperawatan 

jiwa secara komprehensif melalui 

pendekatan proses keperawatan jiwa. 

Penerapan asuhan keperawatan jiwa 

dilakukan dengan cara menerapkan 

strategi pelaksanaan SP I – SP IV 

(Samal, Abdul & Saidah, 2018).  

Hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh (Samal, Abdul dan 

Saidah, 2018) menyatakan bahwa 

pemberian tindakan strategi 

pelaksanaan SP I – SP IV dapat 

meningkatkan kemampuan klien 

dalam mengontrol halusinasi. Hal ini 

didukung juga oleh penelitian yang 

dilakukan oleh ( Aldam dan Wardani, 

2019) bahwa penerapan asuhan 

keperawatan jiwa dengan intervensi 

strategi pelaksanaan SP I –  SP IV 

berpengaruh terhadap kemampuan 

klien mengontrol halusinasi dan 

menurunkan tanda gejala seperti 

bicara sendiri, tertawa sendiri, dan 

menggerakan bibir tanpa suara. 

Berdasarkan latar belakang 

diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan studi kasus pada pasien 

dengan gangguan persepsi sensori 

halusinasi pendengaran di Rumah 

Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin 

Surakarta dengan pemberian strategi 

pelaksanaan SP I sampai SP IV. 

 

METODE 

Rancangan studi kasus ini  

menggunakan metode pendekatan 

studi kasus.  Studi kasus adalah studi 

yang mengeksplorasi suatu masalah 

dengan batasan terperinci, memiliki 

pengambilan data yang mendalam, 

dan menyertakan berbagai sumber 

informasi ( Donsu, 2016). Tujuan 

studi kasus in untuk mengeskplorasi 

masalah asuhan keperawatan jiwa 

pada klien dengan gangguan 

perubahan persepsi sensori : 

halusinasi pendengaran. 

Subjek pada studi kasus 

adalah satu orang pasien jiwa dengan 

masalah keperawatan gangguan 

perubahan persepsi sensori halusinasi 

: pendengaran dengan fokus studi 

dalam studi kasus ini adalah 

pemberian strategi pelaksanaan SP I -  

SP IV pada pasien jiwa yang 

mengalami gangguan perubahan 

persepsi sensori : halusinasi 

pendengaran. Lokasi pengambilan 

kasus di ruang Gatotkaca Rumah 

Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainuddin 

Surakarta. Studi kasus ini dilakukan 

selama 7 hari yang dimulai tanggal 17 

Februari 2020 – 24 Februari 2020. 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan wawancara, observasi, dan 

studi pustaka. Instrumen yang 

digunakan untuk mengukur tanda dan 

gejala pada klien dengan halusinasi 

pendengaran yaitu lembar observari 

yang terdiri dari 5 poin pernyataan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengkajian dilakukan pada 

tanggal 27 Januari 2020 di bangsal 



Gatotkaca. Studi kasus ini dipilih 1 

pasien dengan masalah keperawatan 

halusinasi pendengaran. Subjek studi 

kasus bernama An. S berusia 15 

tahun, beragama islam, pendidikan 

terakhir sekolah dasar (SD).Tanggal 

masuk RS 20 Januari 2020 dengan 

diagnosa medis F20.3 Skizofrenia tak 

tentu dan nomor registrasi 084xxx.  

Alasan masuk subjek studi 

kasus dibawa ke Rumah Sakit Jiwa dr. 

Arif Zainudin Surakarta oleh kakak 

iparnya. Pasien mengatakan selama 

dirumah pasien sering diam, bingung, 

dan mendengar suara –suara.Pasien 

juga mengatakan sering marah dan 

pernah menendang pintu rumah 

hingga rusak. Kesesuaian dengan 

teori yang dikemukakan oleh Direja 

(2011) bahwa pada pasien dengan 

gangguan persepsi sensori halusinasi 

pendengaran pasien akan mengatakan 

mendengar suara yang menyuruh 

pasien melakukan sesuatu yang 

berbahaya. 

Berdasarkan pengkajian yang 

dilakukan di dapatkan data jika pasien 

mengatakan sering mendengar suara 

orang yang menyuruh pasien untuk 

marah – marah. Suara itu muncul 

ketika pasien sedang melamun dan 

sendiri. Saat suara itu terdengar 

pasien merasa gelisah dan pasien 

merespon suara itu dengan berdoa. 

Pasien juga mengatakan jika suara itu 

muncul sewaktu – waktu dengan 

frekuensi lebih dari 3x sehari.  

Berdasarkan hasil observasi 

pada pengkajian awal di dapatkan 

data pasien terlihat sering bicara dan 

tertawa sendiri saat pasien menyediri, 

pasien tampak gelisah, bingung dan 

sering mondar mandir di dalam 

kamar, pasien juga terlihat sesekali 

marah – marah tanpa sebab dan bicara 

kasar, pasien sering melamun dan 

terkadang menutup telinga. Data 

objektif yang biasa ditemukan pada 

pasien dengan gangguan persepsi 

sensori halusinasi pendengaran yaitu 

pasien bicara atau tertawa sendiri, 

pasien marah – marah tanpa sebab, 

mengarahkan telinga ke arah tertentu, 

pasien menutup telinga (Direja, 2011)  

Dapat diketahui bahwa saat 

pengkajian awal pasien belum bisa 

mengontrol halusinasi pasien dilihat 

dari tanda gejala halusinasi 

pendengaran yang muncul pada 

pasien. Berdasarkan pengkajian awal 

didapatkan data skor tanda dan gejala 

pada An S adalah 16.  

Diagnosa keperwatan jiwa 

mengacu pada pohon masalah. Pada 

pohon masalah halusinasi muncul 

isolasi sosial yang merupakan causa 

lalu halusinasi sebagai core probelm, 

dan resiko perilaku sosial sebagai 

effect dari halusinasi yang tidak 

terkontrol (Nurhalimah, 2016)  

Diagnosa keperawatan yang utama 

pada studi kasus ini yaitu gangguan 

persepsi sensori halusinasi 

pendengaran. 

Diagnosa ini didukung 

dengan data subjektif yang ditemukan 

saat pengkajian yaitu pasien 

mengatakan sering mendengar suara 

– suara yang menyuruh pasien untuk 

marah, suara itu muncul ketika pasien 



sedang melamun dan sendiri. Saat 

suara itu terdengar pasien merasa 

gelisah dan pasien merespon suara itu 

dengan berdoa. Dan pasien juga 

mengatakan jika suara itu muncul 

sewaktu - waktu dengan frekuensi 

lebih dari 3x sehari. Data objektif 

yang mendukung diagnosa ini yaitu 

pasien terlihat gelisah, bingung sering 

mondar – mandir dalam kamar, 

pasien marah – marah tanpa sebab 

dan membanting pintu kamar, pasien 

tampak bicara dan tertawa sendiri saat 

menyediri, pasien sering melamun 

dan terkadang terlihat menutupi 

kedua telinganya dengan tangan. 

Intervensi yang dilakukan 

pada An. S yaitu pemberian strategi 

pelaksanaan SP I - SP II. Untuk 

intervensi SP 1 yaitu membantu klien 

mengenal halusinasinya dengan cara 

mengidentifikasikan jenis, isi, waktu 

terjadinya, frekuensi, situasi 

pencetus, perasaan klien saat terjadi 

halusinasi dan melatih cara 

mengontrol halusinasi dengan 

menghardik. (Nuralili, Nurdin, dan 

Putri, 2019) menyatakan bahwa 

teknik menghardik diperlukan untuk 

meningkatkan kemampuan pasien 

dalam mengontrol halusinasi.  

Intervensi keperawatan untuk  

strategi pelaksanaan SP II yaitu 

mengajarkan cara mengontrol 

halusinasi dengan cara patuh minum 

obat. Obat yang biasanya diberikan 

pada pasien dengan halusinasi yaitu 

obat golongan antipsikotik yang 

berfungsi untuk mengurangi gejala 

psikotik salah satunya gangguan 

persepsi sensori halusinasi (Yusuf, 

Fitryasari, dan Nihayati, 2015). 

Dengan memberikan startegi 

pelaksanaan SP II dapat menambah 

kesadaran pasien akan pentingnya 

minum obat dengan benar dan 

menjadikan pasien patuh untuk 

minum obat selama dalam program 

pengobatan 

SP III mengajarkan cara 

mengontrol dengan bercakap – cakap 

dengan orang lain. Menurut Keliat 

dan Akemat dalam Larasaty (2019) 

tindakan keperawatan generalis yang 

dapat dilakukan kepada pasien 

dengan gangguan persepsi sensori 

halusinasi salah satunya yaitu 

bercakap – cakap dengan orang lain.  

Dan SP IV mengajarkan cara 

mengontrol halusinasi dengan 

melakukan kegiatan. Yosep dalam 

Kristiadi (2015) menyatakan bahwa 

dengan pasien melakukan kegiatan 

bertujuan untuk mengurangi resiko 

halusinasi itu muncul kembali. Pasien 

yang melakukan kegiatan akan 

menyibukkan diri dengan melakukan 

kegiatan hal ini dapat membuat pasien 

tidak lagi terfokuskan dengan 

stimulus palsu yang menimbulkan 

halusinasinya muncul. 

Implementasi pada studi 

kasus ini dilakukan selama 7 hari 

pengelolaan kasus. Pada hari pertama 

implementasi Senin 17 Februari 2020 

pukul  10.00 WIB memberikan 

strategi pelaksanaan SP 1 pasien 

halusinasi diperoleh data subjektif 

jika pasien mengatakan mendengar 

suara  yang menyuruh pasien untuk 



marah, suara itu terdengar sewaktu – 

waktu ketika pasien sedang melamun 

dan sendiri,  pasien mengatakan 

dalam sehari bisa mendegar suara – 

suara yang menyuruh pasien untuk 

masih lebih dari 3x, dan pasien 

mengatakan saat mendengar suara itu 

pasien selalu berdoa. Dan data 

objektif pasien terlihat bicara sendiri 

dan tertawa sendiri, pasien terlihat 

sering melamun dan menutup telinga, 

pasien terlihat marah  dan bicara kasar 

dan pasien belum mau diajarkan cara 

menghardik halusinasi. 

Implementasi yang kedua 

dilakukan pada hari Selasa 18 

Februari 2020 pukul  11.00 WIB 

implementasi yang dilakukan yaitu 

mengulangi intervensi memberikan 

strategi pelaksanaan SP 1 Halusinasi 

dengan data subjektif pasien 

mengatakn paham cara mengontrol 

halusinasi, pasien masih mendengar 

suara – suara yang menyuruh pasien 

marah, pasien mengtakan senang 

diajarkan cara mengontrol halusinasi 

dengan menghardik. Dan data 

objektif pasien terlihat mampu 

mengahardik dengan bimbingan, 

pasien kooperatif, pasien masih 

terlihat bicara dan tertawa sendiri. 

Implementasi yang ketiga 

dilakukan pada hari Rabu 19 Februari 

2020 pukul 11.45 WIB implemetasi 

yang diberikan yaitu memberikan 

strategi pelaksanaan SP II halusinasi 

dengan data subjektif pasien 

mengatakan masih mendengar suara 

dan ketika suara itu muncul pasien 

mengontrol halusinasinya dengan 

cara menghardik, pasien juga 

mengatakan belum mengerti tentang 

cara minum oabat dengan prinsip 5 

benar, dan pasien belum bisa 

menyebutkan keutungan jika minum 

obat dan kerugian jiak berhenti 

minum obat. Pada implementasi 

ketiga ini didapatkan data objektif 

pasien terlihat bingung, pasien 

gelisah, saat menyendiri pasien masih 

terlihat bicara sendiri , kontak mata 

kurang dan mudah beralih. 

Implementasi yang keempat 

dilakukan pada hari Kamis 20 

Februari 2020 pukul 10.15 WIB 

implemetasi yang diberikan yaitu 

memberikan strategi pelaksanaan SP 

II halusinasi dengan data subjektif 

pasien mengatakan sudah mengerti 

cara minum obat dengan prinsip 5 

benar minum obat, pasien 

mengatakan kerugian bila tidak 

minum obat, dan keuntungan bila 

minum obat. Dan data objektif pasien 

dapat menyebutkan prinsip 5 benar 

minum obat, pasien minum obat, 

pasien kooperatif, ada kontak mata 

saat interaksi dengan penulis, pasien 

sudah jarang marah – marah  tanpa 

sebab pasien mampu mengisi jadwal 

kegiatan harian bersmaa penulis. 

Implementasi yang kelima 

dilaksanakan pada hari Jumat 21 

Februari 2020 pukul 10.00 WIB 

implemetasi yang diberikan yaitu 

memberikan strategi pelaksanaan SP 

III halusinasi. Pada implementasi ini 

didapatkan data subjektif pasien 

mengatakan mau bercakap -cakap 

dengan orang lain, pasien mengatakn 



senang bisa bercakap – cakap dengan 

perawat, pasien mengatakan lebih 

nyaman saat bercakap – cakap dengan 

orang lain. Data objektif pasien sudah 

kooperatid, pasien terlihat sering 

berbicara dengan orang lain, pasien 

jarang bicara sendiri, dan pasien 

mampu memasukkan kegiatan 

bercakap – cakap dalam jadwal 

kegiatan harian pasien.  

Implementasi yang keenam 

dilakukan pada hari Sabtu 22 Februari 

2020 pukul 09.00 WIB implementasi 

yang dilakukan yaitu memberikan 

strategi pelaksanaan SP IV halusinasi 

dengan data subejtif pasien 

mengatakan mau melakukan kegiatan 

di Rumah Sakit Jiwa dr. Arif Zainudin 

Surakarta, Pasien mengatakan mau 

diajarkan cara mengganti dan 

merapikan linen, pasien juga 

mengatakan senang setelah bermain 

ping – pong dengan teman – 

temannya. Data objektif pasien 

terlihat tenang dan kooperatif, pasien 

dapat mempraktikkan cara mengganti 

dan merapikan linen, pasien terlihat 

senang saat bermain ping – pong 

dengan temannya. Pasien mampu 

mengisi jadwal kegiatan harian pasien 

dengan penulis 

Implementasi terakhir Senin 

24 Februari 2020 dilakukan evaluasi 

untuk pemberian startegi pelaksanaan 

SP I – SP IV dengan data subjektif 

pasien mengatakan pasien 

mengatakan sekarang sudah jarang 

mendengarkan suara yang menyuruh 

pasien marah, Pasien mengatakan jika 

pasien masih mendengar suara itu 

sebanyak 2x sehari tetapi ssat 

mendengar suara itu pasien 

menghardik halusinasi. Data objektif 

yang di dapatkan dengan observasi 

pasien tampak kooperatif, pasien 

sudah jarang bicara dan tertawa 

sendiri, pasien jarang marah – marah 

tanpa sebab, pasien jarang menutupi 

telinga , pasien lebih tenang pasien 

dan jarang mondar – mandir di dalam 

kamar 

Evaluasi dilakukan pada hari 

Senin 24 Februari 2020 yaitu dengan 

data subjektif : pasien mengatakan 

sekarang sudah jarang mendengarkan 

suara yang menyuruh pasien marah , 

pasien mengatakan suara itu muncul 

ketika pasien sendirian dan muncul 

ketika siang dan malam hari, pasien 

mengatakan jika pasien masih 

mendengar suara itu sebanyak 2x 

sehari tetapi ssat mendengar suara itu 

pasien menghardik halusinasi dan 

mengajak orang lain untuk bercakap – 

cakap sambil melakukan kegiatan 

seperti merapikan tempat tidur. 

Objektif : pasien terlihat kooperatif 

dan lebih tenang dan pasien sudah 

tidak marah – marah tanpa sebab, 

pasien jarang bicara dan tertawa 

sendiri, pasien jarang menutup telinga 

dan mondar – mandir. Analisa: 

masalah keperawatan jiwa halusinasi 

pendengaran belum teratasi, Planning 

:  pertahankan intervensi SP I – SP IV 

anjurkan pasien mengontrol 

halusinasi dengan cara menghardik 

halusinasi, patuh minum obat, 

bercakap – cakap dengan orang lain, 



dan melakukan kegiatan untuk 

mengalihkan halusinasinya.  

Berdasarkan evaluasi pada 

studi kasus diketahui bahwa setelah 

memberikan tindakan strategi 

pelaksanaan SP I – SP IV selama 7 

hari pengelolaan kasus didapatkan 

hasil yang signifikan yaitu adanya 

penurunan tanda dan gejala yang 

ditunjukan oleh klien. Gambaran 

kemampuan mengontrol halusinasi 

pasien dapat dilihat pada grafik 

dibawah ini.  

 
Grafik penurunan tanda dan gejala 

halusinasi pasien  (An. S) 

Berdasarkan grafik diatas did 

apatkan data bahwa pemberian 

tindakan strategi pelkasanaan SP I – 

SP IV berpengaruh pada kemampuan 

mengontrol halusinasi pada klien 

dengan halusinasi pendengaran 

dibuktikan dengan adanya penurunan 

tanda dan gejala pada klien dengan 

halusinasi pendengaran. 

 

KESIMPULAN 

Penurunan skor tanda dan 

gejala di dapatkan dengan 7 hari 

pengelolaan kasus di ruang 

perawatan. Studi kasus ini 

membuktikan bahwa ada pengaruh 

pemberian tindakan strategi 

pelaksanaa SP I – SP IV dapat 

meningkatkan kemampuan 

mengontrol halusinasi dan dapat 

menurunkan tanda dan gejala 

halusinasi pendengaran.  

 

SARAN 

a. Bagi Rumah Sakit 

Diharapkan rumah sakit 

khusunya Rumah Sakit Jiwa 

Daerah dr Arif Zainudin Surakarta 

dapat meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan jiwa dalam 

optimalisasi penerapan intervensi 

strategi pelaksanaan SP I- SP IV 

dalam pemberian asuhan 

keperawatan jiwa.  

b. Bagi Tenaga Keperawatan 

Diharapkan tenaga kesehatan 

khususnya di bidang keperawatan 

jiwa  dapat membina hubungan 

saling percaya agar dalam 

memberikan asuhan keperawatan 

jiwa dengan tindakan non 

farmakologi  strategi pelaksanaan 

SP I sampai dengan SP IV dapat 

tercapai secara maksimal dan 

dilakukan dengan profesional dan 

komprehensif. 

c. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan institusi 

pendidikan dapat memberi 

bimbingan kepada mahasiswa 

secara optimal, terutama pada 

pendidikan ilmu keperawatan jiwa, 

sehingga penulis dapat 

mengaplikasikan secara maksimal 

dalam praktik keperawatan. 
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d. Bagi Pasien  

Hendaknya pasien dapat 

melakukan strategi pelaksanaan 

SP I sampai dengan SP IV untuk 

meningkatkan kemampuan 

mengontrol halusinasi dan 

mengurangi tanda dan gejala 

halusinasi pendengaran. 
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