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Abstrak :  

Halusinasi merupakan gejala gangguan jiwa dimana seseorang mengalami 

perubahan persepsi sensori dan merupakan sensasi yang palsu berupa suara, penglihatan, 

perabaan dan penciuman. Seseorang merasakan stimulus yang tidak ada. Halusinasi pada 

skizofrenia sebanyak 70% mengalami halusinasi pendengaran, 20% halusinasi penglihatan 

dan 10% halusinasi yang lainnya. Salah satu terapi yang diberikan pada pasien Halusinasi 

Pendengaran adalah terapi musik. Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui 

gambaran asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan gangguan persepsi sensori: 

halusinasi pendengaran. Metode yang digunakan dalam studi kasus ini adalah dengan 

pendekatan studi kasus dengan 1 pasien dengan gangguan persepsi sensori haluasinasi: 

pendengaran di ruang Larasati RSJD Dr Arif Zainudin Surakarta. Hasil studi kasus yang 

diperoleh menunjukkan bahwa setelah diberikan terapi musik klasik selama 7 hari terjadi 

penurunan tingkat halusinasi pada klien ditunjukkan dengan adanya penurunan skor 

AVHRS (Auditory Vocal Hallucination Rating Scale) dari 36 menjadi 15. Rekomendasi 

tindakan pemberian terapi musik klasik efektif dilakukan pada pasien yang mengalami 

gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran.    

Kata Kunci: Halusinasi Pendengaran, Terapi Musik.  
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Abstract 

Hallucinations are symptoms of mental disorders in which a person experiences 

changes in sensory perception. The perception is a false sensation of sound, sight, touch, 

and smell. A person perceives a stimulus that is not present. Hallucinations in schizophrenia 

confirmed 70% auditory hallucinations, 20% visual hallucinations, and 10% other. One of 

the therapies provided to patients with auditory hallucinations is music therapy. The 

purpose of this case study was to determine the description of psychiatric nursing care in 

patients with sensory perception disorders: auditory hallucinations. The method adopted a 

case study approach with one impaired sensory perception patient of auditory 

hallucinations in the Larasati room at Dr. Arif Zainudin Hospital of Surakarta. The results 

of a case study on post-classical music therapy for seven days obtained a reduction in the 

client's level of hallucinations. It was indicated by AVHRS (Auditory Vocal Hallucination 

Rating Scale) reduction score from 36 to 15. Recommendation: classical music therapy is 

effective for patients with sensory perception disorders of auditory hallucinations. 

Keywords: Auditory Hallucinations, Music Therapy. 
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PENDAHULUAN  

Menurut Undang – Undang 

Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 

kesehatan jiwa adalah kondisi dimana 

individu dapat berkembang secara fisik, 

mental, spiritual, dan sosial sehingga 

individu tersebut menyadari kemampuan 

sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat 

bekerja secara produktif, dan mampu 

memberikan kontribusi untuk 

komunitasnya. 

Menurut data Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Tengah, terdapat 121.962 

orang penderita gangguan jiwa pada 

tahun 2013. Pada tahun 2014 meningkat 

menjadi 260.247 orang dan pada tahun 

2015 menjadi 317.504 orang (Dinkes, 

2016). Prevalensi skizofrenia di Jawa 

Tengah mencapai 0,87% atau 26.842 

orang menderita skizofrenia, di Kota 

Surakarta terdapat 1,30% orang yang 

mengalami skizofrenia (RISKESDAS, 

2018).  

Yosep & Titin (2016) 

menyatakan bahwa pasien dengan 

halusinasi pada skizofrenia sebanyak 

70% mengalami halusinasi pendengaran, 

20% halusinasi penglihatan dan 10% 

halusinasi yang lainnya. 

Berdasarkan fenomena 

gangguan jiwa yang meningkat, 

halusinasi adalah salah satunya. 

Halusinasi merupakan gejala gangguan 

jiwa dimana seseorang mengalami 

perubahan persepsi sensori dan 

merupakan sensasi yang palsu berupa 

suara, penglihatan, perabaan dan 

penciuman. Seseorang merasakan 

stimulus yang tidak ada (Yusuf, 2015).  

Apabila penderita halusinasi jika 

tidak segera ditangani maka akan 

berdampak buruk bagi penderita, orang 

lain, atau lingkungan disekitarnya, 

karena penderita halusinasi akan 

kehilangan kontrol dirinya (Stuart dan 

Laraia, 2005 dalam Muhith, 2015).  

Penatalaksanaan yang diberikan 

meliputi farmakologis dan non-

farmakologis. Penatalaksanaan 

farmakologis antara lain dengan 

memberikan obat antipsikotik. 

Penatalaksanaan non-farmakologis dapat 

mencakup pemberian terapi generalis 

yang meliputi mengajarkan cara 

mengontrol halusinasi dengan 

menghardik, mengajarkan cara 

mengontrol halusinasi dengan bercakap – 

cakap dengan orang lain, mengajarkan 

mengontrol halusinasi dengan 

melakukan aktifitas terjadwal dan 

mengajarkan cara mengontrol halusinasi 

dengan meminum obat (Livana, 2020). 

Selain itu juga dapat dilakukan terapi 

modalitas salah satunya adalah terapi 

musik (Direja, 2011)  



Terapi musik adalah teknik 

relaksasi yang dapat memberikan rasa 

tenang, mengendalikan emosi, dan 

menyembuhkan penyakit mental 

(Purnama, 2016 dalam Yanti, 2020). 

Tujuan dari terapi musik adalah 

untuk merelaksasikan tubuh dan pikiran 

pasien sehingga mempengaruhi 

perkembangan diri dan penyembuhan 

penyakit psikososial (Purnama, 2016 

dalam Yanti, 2020).  

Terapi musik diberikan pada 

pasien untuk membangkitkan gelombang 

otak alfa yang dapat memberikan rasa 

relaksasi sehingga menimbulkan perilaku 

yang tenang bagi penderita gangguan 

jiwa jenis halusinasi sehingga 

menurunkan risiko timbulnya dampak 

dari tingkat stresor (Saidah & Cahyono, 

2016 dalam Yanti, 2020). 

Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Dian Anggri Yanti pada tahun 2020 

didapatkan adanya perbedaan rata – rata 

antara sebelum dan sesudah diberikan 

terapi musik klasik pada 22 responden, 

sebelum dilakukan terapi musik klasik 

tingkat halusinasi 22 responden tersebut 

memiliki rata – rata 4,32, dan setelah 

dilakukan terapi musik klasik rata – rata 

tingkat halusinasi menjadi 1,68.  Maka 

dapat disimpulkan terapi pemberian 

musik klasik dapat menurunkan tingkat 

halusinasi pendengaran pada penderita 

gangguan jiwa (Yanti, 2020).  

Berdasarkan latar belakang 

diatas maka penulis melakukan studi 

kasus asuhan keperawatan jiwa pada 

pasien dengan gangguan persepsi sensori 

halusinasi pendengaran dengan tujuan 

untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan jiwa pada pasien dengan 

gangguan persepsi sensori: halusinasi 

pendengaran dengan harapan dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam ilmu keperawatan jiwa 

yang berkaitan dengan pemberian terapi 

musik klasik pada pasien dengan 

gangguan persepsi sensori halusinasi 

pendengaran sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan dalam 

pemberian asuhan keperawatan jiwa.  

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan studi 

kasus. Studi kasus merupakan suatu 

metode yang digunakan untuk 

memperoleh informasi – informasi 

historis individu, seringkali mencakup 

pengalamannya tentang suatu terapi 

(Kartono dan Gulo, 2000 dalam Fitrah 

dan Luthfiyah, 2017). Subjek pada studi 

kasus adalah satu orang pasien dengan 

masalah keperawatan gangguan 

persepsi sensori halusinasi 



pendengaran. Lokasi pengambilan studi 

kasus di ruang Larasati Rumah Sakit 

Jiwa Daerah dr. Arif Zainuddin 

Surakarta. Studi kasus ini dilakukan 

pada tanggal 15 - 27 Februari 2021. 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam studi kasus ini adalah 

wawancara, observasi, dan studi 

dokumentasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

  Hasil pengkajian yang dilakukan 

pada tanggal 15 Februari 2021 di bangsal 

Larasati didapatkam satu pasien dengan 

masalah keperawatan gangguan persepsi 

sensori halusinasi pendengaran. Subyek 

studi kasus bernama Ny.S berusia 47 

tahun, beragama islam, pendidikan 

terakhir SLTP. Tanggal masuk RS 9 

Februari 2021 dengan diagnosa medis 

F20.3 Skizofrenia tak terinci dengan 

nomor registrasi 081xxx.  

. Berdasarkan pengkajian yang 

dilakukan di dapatkan data subjektif 

bahwa pasien mengatakan mendengar 

bisikan didekat telinga kanan dan kiri. 

Bisikan tersebut meminta pasien untuk 

mengamuk selain itu bisikan tersebut 

meminta pasien untuk menyapu lantai 

dan akan dibayar 250 juta. Pasien 

mengatakan suara datang saat pasien 

melamun. Pasien mengatakan suara itu 

muncul sewaktu – waktu lebih dari 3x 

dalam sehari. Pasien mengatakan 

menikmati halusinasinya dan menuruti 

perintah dari bisikan tersebut, dan pasien 

mengatakan sulit tidur jika mendengar 

bisikan tersebut. Kesesuaian dengan teori 

yang dikemukanan oleh Keliat (2019) 

bahwa pasien dengan gangguan persepsi 

sensori halusinasi pendengaran pasien 

akan mengatakan mendengar suara – 

suara yang sebenarnya tidak ada. 

Berdasarkan hasil observasi pada 

pengkajian awal didapatkan data objektif 

pasien terlihat sering berbicara dan 

tertawa sendiri, pasien tampak bingung 

dan tidak dapat memfokuskan pikiran, 

pasien tampak melamun, pasien tampak 

mondar – mandir dalam kamar, pasien 

mengalami disorientasi waktu. Hal ini 

sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Keliat (2019) bahwa pasien dengan 

halusinasi akan berbicara dan tertawa 

sendiri dan pasien tidak dapat 

memfokuskan pikirannya.  

Dapat diketahui bahwa saat 

pengkajian awal pasien belum dapat 

mengontrol halusinasi pendengaran yang 

muncul. Berdasarkan pengkajian awal 

didapatkan skor penilaian AVHRS pada 

Ny.S adalah 36.   

Pada pohon masalah yang 

menjadi core problem adalah gangguan 

persepsi sensori halusinasi pendengaran, 

yang menjadi Causa adalah isolasi sosial 

yang berdampak menjadi risiko perilaku 

kekerasan (Nur Halimah, 2016).  



Diagnosa keperawatan yang 

utama pada studi kasus ini yaitu 

gangguan persepsi sensori halusinasi 

pendengaran. Diagnosa ini didukung 

dengan data subjektif pasien mengatakan 

mendengar bisikan didekat telinga kanan 

dan kiri. Bisikan tersebut meminta pasien 

untuk mengamuk selain itu bisikan 

tersebut meminta pasien untuk menyapu 

lantai dan akan dibayar 250 juta. Pasien 

mengatakan suara datang saat pasien 

melamun. Pasien mengatakan suara itu 

muncul sewaktu – waktu lebih dari 3x 

dalam sehari. Pasien mengatakan 

menikmati halusinasinya dan menuruti 

perintah dari bisikan tersebut, dan pasien 

mengatakan sulit tidur jika mendengar 

bisikan tersebut. Data objektif pasien 

terlihat sering berbicara dan tertawa 

sendiri, pasien tampak bingung dan tidak 

dapat memfokuskan pikiran, pasien 

tampak melamun, pasien tampak mondar 

– mandir dalam kamar, pasien 

mengalami disorientasi waktu 

Intervensi yang dilakukan pada 

Ny.S yaitu pemberian terapi musik klasik 

dengan judul Symphony No 9 karya 

Ludwig Van Beethoven yang diberikan 

selama 30 menit dalam 7 hari selain itu 

juga diberikan terapi generalis atau 

tindakan keperawatan untuk mengatasi 

halusinasi pendengaran. Hal ini sesuai 

dengan teori Keliat (2019) yang 

menyatakan bahwa tindakan 

keperawatan yang dapat diberikan pada 

pasien halusinasi pendengaran adalah 

menghardik, bersikap cuek, bercakap – 

cakap, melakukan aktivitas, minum obat 

dengan prinsip 8 benar, dan diskusikan 

manfaat yang diperoleh setelah 

mempraktekkan latihan mengendalikan 

halusinasi.  

Implementasi pada studi kasus 

ini dilakukan selama 7 hari pengelolaan 

kasus. Pada hari pertama implementasi 

dilakukan pada hari senin 15 Februari 

2021 yaitu memberikan terapi musik 

klasik dan melatih klien melawan 

halusinasi dengan menghardik diperoleh 

data subyektif pasien mendengar suara 

yang menyuruh pasien untuk menyapu, 

pasien mengatakan masih mengikuti 

perintah tersebut. Suara tersebut datang 

sewaktu – waktu lebih dari 3 kali sehari. 

Data obyektif yang diperoleh pasien 

tampak bingung, tampak tertawa dan 

berbicara sendiri, tampak mondar – 

mandir dan melamun. 

Implementasi hari kedua 

dilakukan pada hari Selasa, 16 Februari 

2021 yaitu memberikan terapi musik 

klasik dan melatih klien mengabaikan 

halusinasi dengan bersikap cuek di 

dapatkan data subyektif pasien 

mendengar suara saat pasien melamun, 

pasien masih mendengar suara yang 

menyuruhnya untuk menyapu lantai dan 

akan diberi upah 250 juta, dan pasien 



mengatakan senang setelah 

mendengarkan musik. Data objektif yang 

didapatkan yaitu pasien tampak berbicara 

dan tertawa sendiri dan pasien tampak 

melamun dan mondar – mandir.  

Implementasi hari ketiga 

dilakukan pada hari Rabu, 17 Februari 

2021 yaitu memberikan terapi musik 

klasik dan melatih klien mengalihkan 

halusinasi dengan bercakap – cakap 

dengan data subjektif pasien mengatakan 

masih mendengar suara dan suara 

tersebut muncul saat pasien melamun. 

Data objektif yang didapat adalah pasien 

tampak melamun, pasien berbicara dan 

tertawa sendiri, pasien tampak mondar – 

mandir.  

Implementasi hari keempat 

dilakukan pada hari Kamis, 18 Februari 

2021 yaitu memberikan terapi musik 

klasik dan melatih klien mengalihkan 

halusinasi dengan melakukan kegiatan 

secara teratur, pasien mengatakan setelah 

mendengarkan musik lebih tenang dan 

rileks dan pasien mengatakan masih 

mendengar suara – suara dan mendengar 

suara saat melamun. Data obyektif yang 

didapatkan adalah pasien tampak 

melamun dan pasien masih terlihat 

tertawa dan berbicara sendiri 

Implementasi hari kelima 

dilakukan pada hari Jumat, 19 Februari 

2021 yaitu memberikan terapi musik 

klasik dan melatih klien minum obat 

dengan prinsip 8 benar, pasien 

mengatakan setelah mendengarkan 

musik lebih tenang dan rileks dan pasien 

mengatakan masih mendengar suara – 

suara dan mendengar suara saat 

melamun. Data obyektif yang didapatkan 

adalah pasien tampak melamun dan 

mondar – mandir 

Implementasi hari keenam 

dilakukan pada hari Sabtu, 20 Februari 

2021 yaitu memberikan terapi musik 

klasik dan mendiskusikan manfaat yang 

didapat setelah mempraktikkan latihan 

mengendalikan halusinasi, pasien 

mengatakan setelah mendengarkan 

musik lebih tenang dan rileks dan pasien 

mengatakan masih mendengar suara – 

suara bergemuruh tidak jelas pasien 

mendengar suara 2x yaitu saat pagi hari 

dan menjelang tidur. Data obyektif yang 

didapatkan adalah pasien sudah tidak 

tampak melamun dan pasien masih 

terlihat tertawa dan berbicara sendiri. 

Implementasi hari ketujuh 

dilakukan pada hari Minggu, 21 Februari 

2021 yaitu memberikan terapi musik 

klasik pasien mengatakan setelah 

mendengarkan musik lebih tenang dan 

rileks dan pasien mengatakan sudah 

jarang mendengar suara terakhir 

mendengar yaitu kemarin. Data obyektif 

yang didapatkan adalah Pasien sudah 

tidak melamun, Pasien sudah tidak bicara 

dan tertawa sendiri , Pasien tampak 



kooperatif, Pasien mulai bisa 

mengendalikan halusinasinya 

Pemberian terapi musik klasik 

ini dapat menurunkan tingkat 

halusinasi dikarenakan terapi musik 

ini dapat membuat relaksasi pada 

tubuh dan pikiran pasien, sehingga 

dapat mempengaruhi pengembangan 

diri, dan menyembuhkan gangguan 

psikososialnya (Yanti, 2020). Dapat 

dibuktikan dengan hasil evaluasi yang 

dilakukan pada hari Minggu 21 Februari 

2021  Subjek : pasien mengatakan 

mendengar suara bergemuruh tidak jelas, 

pasien mengatakan mendengar suara saat 

menjelang tidur, pasien mengatakan 

mendengar suara hanya 1 kali. Objektif : 

pasien tampak tenang dan rileks, pasien 

kooperatif, pasien mulai bisa 

mengendalikan halusinasinya. Analisa : 

gangguan persepsi sensori halusinasi 

pendengaran masih ada (+), Planning : 

Anjurkan menggunakan cara yang 

digunakan untuk mengendalikan 

halusinasi ( terapi musik klasik ). 

Berdasarkan evaluasi pada studi 

kasus diketahui bahwa setelah 

memberikan tindakan terapi musik klasik 

selama 7 hari terjadi penurunan tingkat 

halusinasi yang  ditunjukkan oleh 

penurunan skor AVHRS dari menjadi 15. 

Gambaran penurunan tingkat halusinasi 

pasien dapat dilihat pada diagram 

dibawah ini 

Diagram penurunan tingkat halusinasi 

pendengaran pada Ny.S 

Berdasarkan diagram diatas 

didapatkan data bahwa pemberian terapi 

musik klasik berpengaruh pada 

penurunan tingkat halusinasi 

pendengaran dibuktikan dengan adanya 

penurunan skor AVHRS 36 dan setelah 

diberi terapi musik klasik skor AVHRS 

menjadi 15.  

KESIMPULAN  

Penurunan skor AVHRS yang 

didapatkan setelah 7 hari pengelolaan 

kasus. Studi kasus ini membuktikan 

bahwa ada pengaruh pemberian tindakan 

terapi musik klasik pada penurunan 

tingkat halusinasi pendengaran dapat 

dilihat dari penurunan skor AVHRS dari 

36 menjadi 15.  
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SARAN  

a. Bagi Rumah Sakit  

Diharapkan rumah sakit khususnya 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta 

dapat meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan jiwa dalam optimalisasi 

penerapan intervensi terapi musik 

klasik dalam pemberian asuhan 

keperawatan jiwa  

b. Bagi Tenaga Keperawatan  

Diharapkan tenaga kesehatan 

khususnya dibidang keperawatan jiwa 

dapat membina hubungan saling 

percaya agar dalam memberikan 

asuhan keperawatan jiwa non 

farmakologis terapi musik klasik 

dapat tercapai secara maksimal dan 

dilakukan dengan professional dan 

komprehensif  

c. Bagi Institusi Pendidikan  

Diharapakan institusi pendidikan 

dapat memberikan bimbingan kepada 

mahasiswa secara optimal, terutama 

pada pendidikan ilmu keperawatan 

jiwa.  

d. Bagi Pasien  

Hendaknya pasien dapat melakukan 

terapi musik klasik untuk 

meningkatkan kemampuan pasien 

mengontrol halusinasi pendengaran.  
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