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ABSTRAK  

  

Halusinasi adalah hilangnya satu kemampuan seseorang dalam 

membedakan rangsangan eksternal (luar) dan rangsangan internal (dalam). Klien 

memeberikan persepsi atau pendapat tentang lingkungan tanpa ada objek atau 

rangsangan yang nyata. Pasien dengan adanya halusinasi perlu diberikan strategi 

pelaksanaan atau terapi untuk mengontrol halusinasi supaya tidak mengikuti 

arahan dalam bisikan, salah satunya memberikan strategi pelaksaan cara 

menghardik. Tujian studi kasus ini adalah untukmengetahui gambaran asuhan 

keperawatan jiwa pada pasien dengan gangguan persepsi sensori: halusinasi 

diruang wisanggeni rsjd Surakarta. Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaan 

asuhan keperawatan pada pasien gangguan persepsi senmsori : halusinasi yang 

dilakukan tindakan keperawatan terapi iundividu menghardik selama 3 hari 

didapatkan Hasil penurunan tanda dan gejala  yang awalnya sering terjadi menjari 

jarang. Rekomendasi tindakan terapi individu menghardik efektif dilakukan pada 

pasien halusinasi agar pasien mampu mengalami penurunan tanda dan gejala 

halusinasi.  

 

Kata Kunci : Halusinasi, SP Menghardik. Penurunan tanda dan gejala halusinasi 
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ABSTRACT 

Hallucination is the loss of one's ability to distinguish between external and 

internal stimuli. Clients give perceptions or opinions about the environment 

without any real objects or stimuli. Patients with hallucinations need to be given 

implementation strategies or therapy to control hallucinations so that they don't 

follow directions in a whisper, one of which is to provide strategies for 

implementing how to rebuke. The purpose of this case study is to find out the 

description of mental nursing in patients with sensory perception disorders: 

hallucinations in Wisanggeni room at RSJD Surakarta. The results of the study 

showed that the management of nursing in patients with sensory perception 

disorders: hallucinations who were carried out by nursing actions individual 

therapy rebuked for 3 days was obtained. Recommendations for effective 

individual rebuke therapy actions are carried out on hallucinating patients so that 

patients are able to experience a decrease in hallucinatory signs and symptoms 

 

 

Key words : Hallucinations, SP scolding. Decreased signs and symptoms of 

hallucinations 
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PENDAHULUAN 

Kesehatan jiwa suatu bagian 

yang tidak terpisahkan dari 

kesehatan atau bagian integral dan 

merupakan unsur utama dalam 

menunjang terwujudnya kualitas 

hidup manusia yang utuh. Sebagai 

bagian yang utuh dan kualitas hidup 

seseorang dengan memperhatikan 

semua segi kehidupan manusia. 

Kesehatan jiwa bukan sekedar 

terbebas dari gangguan jiwa, tetapi 

merupakan sesuatu yang dibutuhkan 

oleh semua orang mempunyai 

perasaan sehat dan bahagia serta 

mampu menghadapi tantangan 

hidup, dapat menerima orang lain 

sebagaimana adanya dan mempunyai 

sikap positif terhadap diri sendiri dan 

orang lain. Menurut Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO).  

Kesehatan jiwa merupakan 

suatu keadaan dimana seseorang 

yang terbebas dari gangguan jiwa, 

dan memiliki sikap positif untuk 

menggambarkan tentang kedewasaan 

serta kepribadiannya. Orang yang 

mengalami gangguan jiwa sepertinya 

tinggal di negara berkembang, 

sebanyak 8 dari 10 penderita 

gangguan mental itu tidak 

mendapatkan perawatan, Masalah 

gangguan jiwa memang sudah 

menjadi masalah yang serius di 

seluruh dunia. Diperkirakan ada 

sekitar 450 juta orang didunia yang 

mengalami gangguan kesehatan jiwa. 

Sementara itu di wilayah Asia 

Tenggara, hampir satu pertiga dari 

produk diwilayah ini pernah 

mengalami gangguan jiwa (WHO, 

2012). 

Kesehatan jiwa menurut UU 

No 23 tahun 1996 sebagai suatu 

kondisi yang memungkinkan 

perkembangan fisik, intelektual dan 

emosional yang optimal dari 

sesorang dan perkembangan itu 

berjalan secara selaras dengan 

keadaan orang lain. Mengemukakan 

bahwa kesehatan jiwa merupakan 

suatu kondisi mental yang sejahtera 

(mental wellbeing) yang 

memungkinkan hidup harmonis dan 

produktif. Penderita gangguan jiwa 

belum bisa disembuhkan 100%, 

tetapi para penderita gangguan jiwa 

memiliki hak untuk sembuh dan 

diperilakukan secara manusiawi. 

Upaya kesehatan jiwa bertujuan 

untuk menjamin setiap orang dapat 

mencapai kwalitas hidup yang baik, 

menikmati kehidupan kejiwaan yang 

sehat,bebas dari ketakutan, tekanan 

gangguan lain yang dapat 

menggangu jiwa. Setiap individu 

beresiko mengalami gangguan jiwa 

ringan sampai gangguan jiwa berat. 

Salah satu gangguan jiwa yang 

terdapat diseluruh dunia adalah 

gangguan jiwa skizofrenia 

(Kemenkes, 2014).  

Skizofrenia adalah gangguan 

yang terjadi pada fungsi otak. 

Skizofrenia sebagai penyakit 

neorologis yang mempengaruhi 

persepsi klien, cara berpikir, 

bahasa,emosi, dan prilaku sosialnya 

(Yosep, 2014).   

Indonesia mengalami 

peningkatan jumlah penderita 

skizofrenia cukup banyak, 

diperkirakan prevelensi skizofrenia 

di Indonesia pada tahun 2013 adalah 

1.728 orang. Jumlah penderita 

skizofrenia di Indonesia ini terkait 

dengan tingginya stress yang muncul 

di daerah perkotaan. Adapun proposi 

rumah tangga yang pernah 

memasung ART gangguan jiwa berat 

sebesar 1.655 rumah tangga dari 

14,3% terbanyak tinggal di pedesaan, 

sedangkan yang tinggi diperkotaan 

sebanyak 10,7% (Riskesdas, 2013).  

Diagnosa keperawatan 

dengan skizofrenia salah satunya 

adalah halusinasi. Halusinasi 

merupakan proses akhir dari 

pengamatan yang diawali oleh proses 

diterimanya stimulus oleh alat 



indera, kemudian individu ada 

perhatian, lalu diteruskan otak dan 

baru kemudian individu menyadari 

tentang sesuatu yang dinamakan 

persepsi. halusinasi disebabkan oleh 

jenis dan jumlah sumber yang dapat 

dibangkitkan oleh individu untuk 

mengatasi stress. Diperoleh baik dari 

klien maupun keluarganya, Faktor 

preposisi dapat meliputi factor 

perkembangan, sosiokultural, 

biokimia, psikologis, dan generik 

(Yosep, 2013).  

Keperawatan jiwa yang 

ditangani. Strategi pelaksanaan pada 

pasien halusinasi mencakup kegiatan 

mengenal halusinasi, mengajarkan 

pasien bercakap-cakap dengan orang 

lain saat halusinasi muncul, serta 

melakukan aktifitas terjadwal untuk 

mencegah halusinasi (Sarafino, 

2014).  

Berdasarkan data awal yang 

diperoleh dari rekam medik dan 

observasi penelitian di RSJK Daerah 

Soeprapto Provinsi Bengkulu 

terdapat jumlah pasien gangguan 

jiwa di RSJK Daerah Soeprapto 

Provinsi Bengkulu pada tahun 2012 

berjumlah 1.738 orang dengan 

pasien skizofrenia berjumlah 810 

orang. Pada tahun 2013 terjadi 

peningkatan berjumlah 2.475 orang 

dengan pasien skizofrenia berjumlah 

1.200 orang. Pada tahun 2014 

menurun menjadi 1.994 orang 

dengan jumlah pasien skizofrenia 

berjumlah 920 orang. Dan pada 

tahun 2015 mengalami penurunan 

berjumlah 1.962 dengan jumlah 

pasien skizofrenia yaitu berjumlah 

740 orang. Dapat disimpulkan bahwa 

pasien RSJK. Daerah Soeprapto 

Bengkulu sudah banyak yang pulang 

kerumah masing-masing, akan tetapi 

masih dalam perawatan keluarga 

yang mendampingi pasien tersebut, 

karna ditakutkan mengalami 

kekambuhan kembali.   

Berdasarkan survei awal 

yang dilakukan peneliti pada bulan 

April 2019 bertempatan di RSKJ 

Soeprapto Bengkulu serta dilakukan 

selama 2 hari wawancara kepada 

keluarga pasien 10 orang yang terdiri 

dari 8 oang yang belum mengetahui 

strategi pelaksanaan keluarga dalam 

merawat pasien halusinasi dan 2 

orang yang sudah mengetahui cara 

merawat pasien halusinasi. Terdapat 

empat ruangan di RSKJ Soeprapto 

Bengkulu yang akan di observasi 

oleh peneliti dengan jumlah pasien 

rawat inap sebanyak 146 orang 

pasien dengan skizofrenia. Pasien 

dengan diagnosa keperawatan pada 

halusinasi pada tahum 2015 

berjumlah 94 orang pasien. Pada 

tahun 2016 pasien dengan diagnose 

keperawatan pada halusinasi 

pendengaran ruang Murai A 

berjumlah 17 orang, Murai B 

berjumlah 19 orang, Murai C 

berjumlah 22 orang, dan jumlah 

ruang Anggrek berjumlah 16 orang. 

Pasien dengan diagnosa keperawatan 

pada halusinasi pendengaran pada 

bulan febuari tahun 2017 berjumlah 

75 orang. Tujuan penelitian ini 

diketahui pengaruh intervensi 

strategi pelaksanaan halusinasi 

terhadap pengetahuan dan 

kemampuan keluarga dalam merawat 

klien skizofrenia dengan halusinasi.   

Berdasarkan survai keluarga 

mengatakan adanya kekambuhan 

pada pasien dikarenakan keluarga 

belum bisa sepenuhnya untuk 

merawat klien. Keluarga diharapkan 

dapat lebih mengerti, mengetahui 

dan memahami yang pada akhirnya 

dapat berperan secara katif sebagai 

pendukung utama bagi klien yang 

juga akan meningkatkan kemampuan 

penyesuaian dirinya serta tidak 

rentan lagi terhadap pengaruh 

stressor psikososial. Upaya untuk 

meningkatkan pengetahuan pada 

keluarga klien skizofrenia perlu 



diberikan melalui penyuluhan dan 

pendidikan kesehatan, baik yang 

dilakukan seara langsung maupun 

tidak langsung.   

Dari latar belakang tersebut, 

penulis tertarik untuk melakukan 

asuhan keperawatan kepada keluarga 

agar mengetahui pengaruh intervensi 

strategi pelaksanaan terhadap 

pengetahuan dan kemampuan 

keluarga dalam merawat klien 

dengan gangguan halusinasi sensori 

di RSKJ Soeprapto Bengkulu. 

Penulis melakukan tindakan 

menghardik sebanyak 3x dalam 

sehari yang diajarkan dengan baik 

dan benar agar klien mampu 

mengontrol halusinasi dan untuk 

menyakinkan bahwa suara yang di 

dengar tidak nyata. Tindakanm 

menghardik dilakukan selama 

kurang lebih 15 menit selama 3x 

pertemuan atau dalam 3 hari.  

Pada tanggal 16 Februari 

2021 diruang Wisanggeni pada pukul 

09.00 WIB sebelum melakukan 

pengkajian. Setelah itu pada tanggal 

1617 Februari 2021 dilakukan 

tindakan cara menghardik atau SP 1 

pada hari pertama dengan hasil 

respon klien dengan data subjektif 

klien mengatakan telah mengerti apa 

yang sedang dialami, apa penyebab 

halusinasi (isis halusinasi, waktu, 

frekuensi dan respon) klien 

mengatakan senang diajarkan cara 

menghardik,  klien mengatakan 

sedang tidak menmdengar suara itu.  

Data objektif klien tampak 

masih bingung, klien tampak masih 

memandang ke satu arah saat 

diajarkan cara menghardik atau sulit 

konsentrasi, klien terkadang masih 

senyumsenyum sendiri. Pada hari 

kedua dengan hasil respon klien 

dengan data subjektif klien 

mengatakan suara sudah berkurang, 

klien mengatakan ingin diajarkan 

lagi cara menghardik, klien 

mengatakan bersedia menerapkan 

cara menghardik jika suara itu 

muncul.  

Data objektif klien masih 

tampak berbicara sendiri, klien 

masik tampak senyum-senyum 

sendiri, klien tampak sudah tidak 

gelisah. pada hari kedua pemberian 

SP 1 menghardik dengan hasil 

respon data subjektif klien 

mengatakan bias melakukan cara 

mengontol halusinasi dengan 

menghardik, klien mengatakan suara 

yang mengganggunya sudah 

berkurang, klien mengatakan 

menerapkan cara menghardik yang 

dilakukan ketika suara itu muncul. 

Data objektif klien tampak lebih baik 

dari sebelumnya, klien tampak dapat 

menyebutkan nama-nama dari 

temannya, klien masih tampak 

sneyum-senyum sendiri, respon 

verbal klien masih lambat, klien 

tampak memperagakan cara 

menghardik berulang-ulang dengan 

baik.   

Pada tanggal 16-17 Februari 

2021 dilakukan cara mengontol 

halusinasi dengan cara SP 1-3. Hasil 

respon SP 2 dengan data subjektif 

klien mengatakan tidak mengetahui 

cara 8 benar minum obat, klien 

mengatakan tidak mengetahui 

manfaat obat yang diminum, data 

objektif klien tampak diam saat 

ditanya cara minumobat 8 benar. 

Hasil respon SP 3 dengan data 

subjektif klien mengatakan 

bercakap-cakap dengan teman. Data 

objektif klien tampak sudah paham 

saat diajarkan cara mengobrol 

halusinasi dengan bercakap-cakap.  

Pada tanggal 16  Februari 

2021 setalah melakukan cara 

mengontrol halusinasi pada pasien 

lanjut melakukan tindakan kepada 

keluarga untuk melatih keluarga 

mempraktekkan cara merawat klien 

dengan halusinasi.  

Pada tanggal 17 Februari 

2021 setelah melakukan cara 



mengontol halusinasi dengan cara SP 

1-3 kepada klien lanjut dengan 

melakukan melatih keluarga 

melakukan cara merawat langsung 

kepada klien halusinasi. 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan studi 

kasus dengan subjek 1 orang dengan 

kriteria pasien gangguan jiwa 

halusinasi yang sedang dirawat di 

RSJD Surakarta yang bersedia untuk 

dijadikan responden. Pengumpulan 

data yang digunakan adalah dengan 

wawancara, observasi, dan studi 

dokumentasi.   

Pengumpulan data dilakukan 

pada tanggal 15 Februari 2021 

kemudian  adalah pemberian SP 

keluarga dan SP pasien sebanyak 3 

kali , yang dipraktekkan  dengan 

perlahan (<40 /menit) setiap satu kali 

pertemuan ada 3 kali yaitu sesi 

pertama dipraktekkan bersama-sama 

kemudian sesi kedua dan ketiga yaitu 

pasien  melakukan secara mandiri 

dan cara pengukuran tanda gejala 

halusinasi yaitu dengan 

menggunakan lembar observasi yang 

dilakukan sebelum dan sesudah 

dilakukan pemberian SP keluarga 

dan SP pasien. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan inetrvensi yang 

telah direncanakan, pada tanggal 15 

Februari 2021 dilakukan pengkajian 

dan menjalani hubungan saling 

percaya dengan klien setelah itu 

penulis melakukan tindakan selama 

3x pertemuan dalam 2hari selama 

±15 menit disetiap pertemuan. Pada 

tanggal 16-17 februari 2021 diruang 

Wisanggeni pada pukul 09.00 WIB 

dilakukan terapi menghardik dengan 

hasil respon subjektif pasien 

mengatakan telah mengerti apa yang 

dialaminya, apa penyebab halusinasi 

(isi halusinasi, waktu, frekuensi, 

situasi, dan respon) , belum    

mampu mengontrol dengan cara 

menghardik namun klien masih 

mendengar suara-suara yang 

mengganggunya.  

Pada tanggal 16 februari 

2021 pukul 13.00 WIB dilakukan SP 

2 yaitu mampu mengontrol 

halusinasi dengan cara 8 benar 

minum obat (benar pasien, obat 

dosis, waktu, dokumentasi, cara, 

manfaat). Pada tanggal 17 februari 

2021 pukul 09.00 WIB dilakukan SP 

3 yaitu dengan cara bercakap-cakap 

dengan orang lain. Respon data 

subjektif pasien masih salah 

menyebutkan 8 benar minum obat 

dank lien sudah tampak bercakap-

cakap dengan orang lain.  

Setelah dilakukan tindakan 

menghardik 3x pertemuan pada 

tanggal 17 februari 2021 dilakukan 

evaluasi dengan observasi langsung 

didapatkan data objektif : klien 

tampak masih sering terlihat 

senyumsenyum, menyendiri, dan 

pandangan ke satu arah. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil studi kasus 

dan pembahasan mengenai 

pemberian SP pasien menghardik 

terhadap pasien gangguan jiwa 

dengan gangguan halusinasi maka 

dapat disimpulkan bahwa terapi 

menghardik dapat mengurangi tanda 

dan gejala halusinasi pada klien yang 

sebelum dilakukan terapi 

menunjukkan skor 17 yaitu: sering 

bicara sendiri, klien kadang-kadang 

tertawa sendiri, dan sesudah 

dilakukan terapi menghardik 

sebanyak 6 kali menunjukkan skor 

menjadi 11 yaitu: berbicara sendiri 

sudah jarang, tertawa sendiri kadang-

kadang. 

 

SARAN 

Setelah penulis melakukan 

asuhan keperawatan pada klien 

dengan gangguan halusinasi 



(pendengaran), penulis memberikan 

usulan dan masukkan yang positif 

khususnya di bidang kesehatan. 
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