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ABSTRAK 

 
Halusinasi pendengaran merupakan gangguan yang menyebakan seseorang 

mengalami mendengar suara-suara yang tidak didengar oleh orang lain. Penerapan 

bercakap-cakap kepada orang lain dapat mengurangi gejala halusinasi pendengaran. 

Saat melakukan bercakap-cakap seseorang yang mengalami halusinasi pendengaran 

akan teralihkan dari halusinasi pendengarannya. Apabila tidak adanya penerapan 

terapi individu bercakap-cakap halusinasi pendengaran tidak dapat terkontrol. Tujuan 

dari studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada 

pasien halusinasi pendengaran dengan pemenuhan kebutuhan psikologis. Metode 

yang digunakan deskriptif studi kasus dengan satu pasien yang mengalami halusinasi 

pendengaran. Terapi individu bercakap- cakap dilakukan sehari 1 kali selama 9 hari. 

Terapi individu bercakap-cakap dapat menurunkan gejala halusinasi. 

Kata kunci: halusinasi pendengaran, terapi individu bercakap-cakap, mengontrol 

halusinasi pendengaran. 
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ABSTRACT 
 

Auditory hallucinations are disorders that cause a person to experience hearing 

voices that are not heard by others. The application of conversing with others can 

reduce the symptoms of auditory hallucinations. When carrying out a conversation, 

someone who experiences auditory hallucinations will be distracted from their auditory 

hallucinations. If there is no application of individual therapy, speaking, auditory 

hallucinations cannot be controlled. The purpose of this case study is to know the 

description of nursing in patients with auditory hallucinations with the fulfillment of 

psychological needs. The method used is a descriptive case study with one patient 

experiencing auditory hallucinations. Individual conversation therapy is done once a 

day for 9 days. Individual conversation therapy is effective in reducing the symptoms of 

hallucinations. 

Key words: auditory hallucinations, individual conversation therapy, controlling 

auditory hallucinations. 
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PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

 
Gangguan jiwa merupakan manifestasi 

dari bentuk penyimpangan perilaku akibat 

adanya distorsi emosi sehingga ditemukan 

ketidakwajaran dalam bertingkah laku 

(Iswanti, Sri & Ria., 2018). Salah satu 

gangguan jiwa yang terjadi di dunia yaitu 

skizofrenia. Menurut data World Health 

Organization (2016) sebanyak 35 juta orang 

terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 

47,5 juta terkena dimensia dan 21 juta terkena 

skizofrenia. Berdasarkan data Kemenkes RI 

dalam Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

tahun 2018 bahwa prevalensi rumah tangga 

dengan anggota yang menderita skizofrenia 

atau psikosis sebesar 7 per 1000 dengan 

cakupan pengobatan 84,9 persen. Skizofrenia 

menggambarkan suatu kondisi psikotik yang 

kadang-kadang ditandai dengan apatis, tidak 

mempunyai hasrat, sosial, afek tumpul, dan 

alogia yang dapat mengalami gangguan dalam 

pikiran, persepsi dan perilaku yang 

dimenifestasikan pada gangguan bentuk 

konsep yang sewaktu-waktu dapat mengarah 

ke salah mengartikan kenyataan, delusi dan 

halusinasi (Pardede & Rini, 2016). 

Gejala yang sering muncul pada pasien 

skizofrenia yaitu halusinasi. Sebanyak 70% 

klien skizofrenia mengalami halusinasi (Ricky, 

Budi, Novi., 2014). 

Halusinasi yang paling banyak diderita 

adalah halusinasi pendengaran yang mencapai 

lebih kurang 70%, sedangkan halusinasi 

penglihatan menduduki peringkat kedua 

dengan rata-rata 20% (Muhith, 2015). Data 

Medikal Record Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. 

Mohammad Ildrem Medan di tahun 2016 

sampai Januari 2017 jumlah pasien yang 

mengalami gangguan halusinasi yaitu 3.737 

orang (Susilawati & Pondang, 2017). 

Tindakan keperawatan yang dapat 

dilakukan antara lain pengobatan psikofarma 

dan terapi modalitas. Terapi yang dapat 

digunakan untuk mengurangi gejala halusinasi 

salah satunya yaitu terapi individu. Terapi 

individu yang dapat dilakukan yaitu 

menggunakan terapi individu bercakap-cakap. 

Bercakap-cakap dengan orang lain dapat 

membantu mengontrol halusinasi, ketika 

pasien bercakap-cakap dengan orang lain 

terjadi distraksi, fokus perhatian pasien akan 

beralih dari halusinasi ke percakapan yang 

dilakukan dengan orang lain (Fresa, Dwi & M. 

Syamsul., 2015). 

Berdasarkan uraian diatas penulis 

tertarik untuk membahas masalah halusinasi 

dan menyusun karya tulis ilmiah dengan judul 

“Asuhan Keperawatan Pasien Halusinasi 

dalam Pemenuhan Kebutuhan Psikologis”. 

METODE 

 
Metode yang digunakan deskriptif studi 

kasus untuk mengeksplorasi pengaruh terapi 

individu bercakap-cakap dalam pemenuhan 

kebutuhan    psikologis    pada    pasien    yang 

mengalami   halusinasi   pendengaran.   Subjek 



 

yang digunakan adalah 1 pasien dengan 

diagnosa halusinasi pendengaran dengan 

pemenuhan kebutuhan psikologis dengan 

penerapan terapi individu bercakap-cakap. 

Studikasus ini dilaksanakan pada tanggal 15- 

28 Februari 2021. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Pengkajian merupakan tahap awal dari 

proses keperawatan dan merupakan proses 

yang sisematis (Haryanto, 2007). Hasil 

pengkajian dilakukan pada tanggal 16 Februari 

2021 pukul 07.30 WIB didapatkan data fokus 

subjektif klien mengatakan mendengarkan 

bisikan-bisikan, klien mengatakan isi bisikan 

menyuruhnya pergi jauh, klien mengatakan 

bisikan-bisikan terjadi 2 kali dan terjadi secara 

tiba-tiba, klien mengatakan bisikan-bisikan 

bertahan kurang lebih 5 menit, klien 

mengatakan bila bisikan-bisikan muncul 

dirinya merasa senang. Data obyektif yaitu 

klien tampak seolah mendengar sesuatu, 

tampak berbicara sendiri, tampak mondar- 

mandir, tampak tertawa sendiri. Menurut 

Putri.,dkk (2020) berbicara atau tertawa 

sendirian, marah tanpa alasan, menutup telinga 

atau mengarahkan telinga ke arah tertentu 

merupakan tanda gejala dari halusinasi 

pendengaran. Hal ini juga didukung dalam 

pembahasan jurnal Zelika & Deden (2015) 

yang menyatakan data persepsi yang pasien 

ungkapkan berupa pasien mengatakan 

mendengar suara yang mengejeknya, pasien 

mengatakan mendengar bisikan setiap saat, 

pasien mengatakan mendengar bisikan berkali- 

kali, pasien mengatakan mendengar bisikan 

pada situasi yang tidak tentu. Dari data diatas 

dapat disimpulkan bahwa pengkajian pada 

pasien halusinasi pendengaran sesuai dengan 

teori yang telah ada. 

Diagnosis keperawatan merupakan 

penilaian klinis mengenai respon klien 

terhadap masalah kesehatan atau proses 

kehidupan yang dialaminya baik yang 

berlangsung aktual maupun potensial (PPNI, 

2016). Diagnosa yang dapat penulis tegakkan 

pada tanggal 16 Februari 2021 sesuai dengan 

pengkajian yaitu Halusinasi Pendengaran. 

Menurut Prabowo (2014) dalam Freasa, dkk 

(2015) halusinasi pendengar adalah gangguan 

stimulus dimana pasien mendengar suara-suara 

terutama suara manusia, biasanya pasien 

mendengar suara manusia yang sedang 

membicarakan apa yang dipikirkannya dan 

memerintah untuk melakukan sesuatu. Hal ini 

didukung buku Budi Anna Keliat (2019) pada 

diagnosis keperawatan halusinasi dengan data 

mayor: subyektif, mendengar suara orang 

bicara tanpa ada orangnya; obyektif, bicara 

sendiri, tertawa sendiri. Data minor: obyektif 

konsentrasi buruk, disorientasi orang, afek 

datar, mondar- mandir. Sesuai buku panduan 

pengambilan diagnosis keperawatan penulis 

mengambil diagnosisi keperawatan halusinasi 

pendengaran. 

Intervensi keperawatan adalah segala 

treatment yang dikerjakan oleh perawat yang 

didasarkan pada pengetahuan dan penilaian 

klinis untuk mencapai luaran (outcome) yang 



 

diharapkan (PPNI, 2018). Dalam penyusunan 

intervensi keperawatan ini mengguankan 

acuan buku Budi Anna Keliat (2019). Pada 

tanggal 16 Februari 2021 dari diagnosis 

keperawatan halusinasi pendengaran dapat 

ditentukan tujuan keperawatan klien mampu 

menyebutkan karakteristik halusinasi yang 

dirasakan, melawan halusinasi dengan 

bersikap menghardik, mengabaikan halusinasi 

dengan bersikap cuek, mengalihkan halusinasi 

dengan cara distraksi yaitu bercakap-cakap 

dan melakukan aktivitas, membedakan 

perasaan sebelum dan sesudah latihan. 

Intervensi keperawatan yang dapat 

ditegakkan yaitu identifikasi halusinasi, latih 

klien melawan halusinasi dengan menghardik, 

latih klien mengabaikan halusinasi dengan 

bersikap cuek, latih klien mengalihkan 

halusinasi dengan bercakap-cakap dan 

melakukan kegiatan teratur. Menurut Andri, 

dkk (2019) bercakap-cakap dengan teman atau 

perawat dilakukan untuk mengalihkan 

perhatian klien halusinasi, saat terdengar 

suara/bisikan dengan bercakap-cakap dapat 

membuat pikiran terfokus pada topik yang 

dibicarakan sehingga tidak terdengar lagi 

suara/bisikan yang tidak ada sumbernya. Maka 

penulis melakukan intervensi utama yaitu latih 

terapi individu bercakap-cakap. 

Implementasi keperawatan atau 

tindakan keperawatan adalah perilaku atau 

aktivitas spesifik yang dikerjakan oleh perawat 

untuk mengimplementasikan intervensi 

keperawatan (PPNI, 2018). Implementasi 

keperawatan yang dilakukan penulis pada 

tanggal 16 – 25 Februari 2021 setiap pukul 

11.00 WIB melatih terapi individu bercakap- 

cakap. Menurut Direja (2011) dalam Aldam & 

Ice (2019) mengatakan bahwa salah satu cara 

yang dapat menurunkan intensitas halusinasi 

yakni dengan melakukan interaksi atau 

bercakap-cakap. 

Melakukan tindakan keperawatan 

terapi individu bercakap-cakap klien disetiap 

harinya klien di tanggal 16 – 18 Februari 2021 

klien masih belum lancar melakukan tetapi 

saat dicontohkan klien mampu melakukan. 

Tanggal 19- 22 februari 2021 klien mampu 

melakukan terapi individu bercakap-cakap 

tetapi masih perlu diarahkan karena klien 

kurang hafal. Ditanggal 23 februari 2021dan 

25 februari 2021 klien sudah melakukannya 

secara mandiri dan klien mengatakan 

halusinasinya sedikit berkurang. 

Evaluasi keperawatan adalah kegiatan 

yang terus menerus dilakukan untuk 

menentukan apakah rencana keperawatan 

efektif dan bagaimana rencana keperawatan 

dilanjutkan, merevisi rencana atau 

menghentikan rencana keperawatan 

(Manurung, 2011). Dalam penelitian ini 

didapatkan data observasi: 
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an 

Sesudah 

Intervensi 

1. 
16 

Februari 
X X 

 



 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya 

dalam perencanaan, membandingkan hasil 

tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan 

dengan tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya dan menilai efektifitas proses 

keperawatan mulai dari tahap pengkajian, 

perencanaan, dan pelaksanaan (Mubarak, dkk. 

2011). Dalam penelitian yang dilakukan 

penulis didapatkan hasil pre dan post terapi 

individu bercakap-cakap efektif dilakukan 

untuk mengontrol halusinasi pendengaran pada 

pasien halusinasi pendengaran. 

KESIMPULAN 
 

 

 

 

 
Tabel Kontrol Halusinasi Pendengaran 

Pre Dan Post Intervensi Terapi 

Individu Bercakap- cakap 

Berdasarkan tabel 5. 1, menunjukkan 

bahwa Ny. D diberi intervensi terapi individu 

bercakap-cakap selama 9 hari Ny. D dapat 

mengontrol halusinasi pendengaran sesudah 

intervensi dihari ke- 4 dan Ny. D dapat 

mengontrol halusinasi pendengaran sebelum 

intervensi dihari ke- 7. 

Pengkajian pada pasien dengan 

halusinasi pendengar, hasil yang didapatkan 

saat pengkajian yaitu klien mengatakan 

mendengarkan bisikan- bisikan, klien 

mengatakan isi bisikan menyuruhnya pergi 

jauh, klien mengatakan bisikan-bisikan terjadi 

2 kali dan terjadi secara tiba-tiba, klien 

mengatakan bisikan-bisikan bertahan kurang 

lebih 5 menit, klien mengatakan bila bisikan- 

bisikan muncul dirinya merasa senang. Data 

obyektif yaitu klien tampak seolah mendengar 

sesuatu, tampak berbicara sendiri, tampak 

mondar-mandir, tampak tertawa sendiri. 

Hal ini didukung jurnal Freasa., dkk 

(2015) yang menyatakan data penelitian 

kemampuan mengontrol halusinasi sesudah 

dilakukan terapi individu bercakap-cakap pada 

kelompok intervensi kemampuan baik 

sebanyak   26   responden   (96,3%)   dari   27 

responden.   Evaluasi   dilakukan   berdasarkan 

Berdasarkan hasil pengkajian yang 

dilakukan terhadap pasien Ny. D didapatkan 

diagnosa keperawatan Halusinasi 

Pendengaran. 

Rencana asuhan keperawatan pada 

pasien Halusinasi Pendengaran yaitu: (1) 

identifikasi halusinasi, latih klien melawan 

 2021   

 

2. 
17 

Februari 

2021 

 

X 
 

X 

 

3. 
18 

Februari 

2021 

 

X 

 

X 

 

4. 

19 

Februari 

2021 

 

X 

√ 

 

5. 
20 

Februari 

2021 

 

X 
√ 

 

6. 
22 

Februari 

2021 

 

X 
√ 

 

7. 
23 

Februari 

2021 

 

√ 
√ 

 

8. 
24 

Februari 

2021 

 

X 
√ 

 

9. 
25 

Februari 

2021 

 

√ 
√ 

 



 

halusinasi dengan menghardik, (2) latih klien 

mengabaikan halusinasi dengan bersikap cuek, 

(3) latih klien mengalihkan halusinasi dengan 

bercakap-cakap (4) melakukan kegiatan 

teratur. 

Implementasi keperawatan yang 

dilakukan untuk mengatasi Halusinasi 

Pendengar berfokus pada kemampuan 

mengontrol halusinasi. Pada pasien Ny. D 

dilakukan implementasi berupa melatih teknik 

individu bercakap-cakap. 

Evaluasi yang dilakukan dalam studi 

kasus ini menggunakan evaluasi formatif dan 

sumatif. Evaluasi akhir yang dilakukan setiap 

harinya. Tanggal 25 Februari 2021 hasil 

evaluasi tindakan melatih terapi individu 

bercakap-cakap di hari terakhir setelah 

tindakan dilakukan klien mampu mengontrol 

halusinasi dengan terapi individu bercakap- 

cakap. Terapi individu bercakap- cakap ini 

efektif untuk mengontrol halusinasi 

pendengaran sesuai hasil observasi yang telah 

dilakukan penulis. 
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