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ABSTRAK 

Halusinasi merupakan suatu keadaan dimana seorang akan mengalami perubahan 

dalam jumlah dan pola pikir dari stimulus atau perubahan lingkungan yang datang 

(diprakarsai) dari internal dan eksternal disertai dengan respon menururn atau dilebih-

lebihkan atau kerusakan respon dan rangsangan ini. Dampak jika halusinasi tidak segera 

ditangani akan menyebabkan resiko perilaku kekerasan. Salah satu teknik untuk mengontrol 

halusinasi pendengaran pada pasien jiwa dengan pemberian terapi Al-Qur’an. Tujuan studi 

kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien jiwa dengan 

gangguan halusinasi pendengaran dengan pemenuhan kebutuhan psikologis. Jenis studi kasus 

ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus 

ini adalah pasien jiwa dengan halusinasi pendengaran. Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan terapi Al-Qur’an selama 8 hari didapatkan hasil data subjektif klien mengatakan 

melakukan terapi Al-Qur’an setiap hari. Data objektif klien tampak mulai melakukan terapi 

sendiri tanpa disuruh. Rekomendasi tindakan terapi Al-Qur’an efektif dilakukan pada pasien 

jiwa dengan halusinasi pendengaran. 

Kata kunci: halusinasi pendengaran, terapi Al-Qur’an,mengontrol halusinasi pendengaran. 
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ABSTRACT 

Hallucinations are a condition in which a person will experience changes in the 

number and mindset of the stimulus or environmental changes that come (initiated) from 

internal and external accompanied by decreased or exaggerated responses or damage to 

these responses and stimuli. The impact if hallucinations are not treated immediately will 

lead to the risk of violent behavior. One technique to control auditory hallucinations in 

mental patients is by administering Al-Qur'an therapy. The purpose of this case study is to 

know the description of nursing in mental patients with auditory hallucinations in the 

fulfillment of psychological needs. This type of case study is descriptive using a case study 

approach. The subject in this case study is a mental patient with auditory hallucinations. 

After the nursing action of Al-Qur'an therapy for 8 days, the results of the client's subjective 

data said that they did Al-Qur'an therapy every day. The client's objective data appears to be 

starting to self-therapy without being asked. Recommendations for effective Qur'anic therapy 

for mental patients with auditory hallucinations. 
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PENDAHULUAN 

Penyakit skizofrenia adalah 

suatu penyakit mental yang serius 

biasanya ditandai oleh pikiran yang 

tidak koheren(berhubungan atau 

bersangkutan), perilaku yang aneh, 

ucapan aneh, dan halusinasi, seperti 

mendengar suara yang tidak didengar 

oleh orang lain (APA,2020). 

Gejala negatif sering kali 

menetap sepanjang waktu dan menjadi 

penghambat utama pemulihan dan 

perbaikan fungsi dalam kehidupan 

sehari-hari klien.Salah satu gejala 

positif dari gejala skizofrenia adalah 

halusinasi (Firman,2018). 

Halusinasi merupakan suatu 

keadaan dimana seseorang akan 

mengalami perubahan dalam jumlah 

dan pola dari stimulus atau perubahan 

lingkungan yang datang (diprakarsai) 

dari internal dan eksternal disertai 

dengan respon menurun atau dilebih-

lebihkan atau kerusakan respon pada 

rangsangan ini (Hendarsyah, 2016). 

Halusinasi merupakan gangguan 

persepsi pancaindra tanpa adanya 

rangsangan dari luar(eksternal) yang 

dapat meliputi semua sistem 

pengindraan dimana terjadi saat 

kesadaran individu itu penuh atau baik. 

Individu atau klien yang mengalami 

gangguan halusinasi ini seringkali 

beranggapan bahwa sumber atau 

penyebab dari halusinasi itu berasal 

dari lingkungannya, padahal 

rangsangan primer dari halusinasi 

adalah kebutuhan perlindungan diri 

secara psikologik terhadap kejadian 

traumatik dimasa lalunya sehubungan 

dengan rasaa bersalah, rasa sepi, 

marah, rasa takut ditinggalkan oleh 

orang yang dicintai, tidak dapat 

mengendalikan dorongan ego, pikiran 

dan perasaannya sendiri.(Jaya,2018) 

Dari data WHO tahun 2016 

menunjukkan bahwa terdapat 21 juta 

jiwa terkena gangguan 

skizofrenia(Depkes,2016). dan 

berdasarkan hasil Riskesdas (2018) 

didapatkan estimasi prevalensi orang 

yang pernah menderita skizofrenia 

sebesar 1,8 per 1000 penduduk. 

Berdasarkan data Rekam Medik 

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. 

Muhammad Ildrem Provsu medan, di 

tahun 2017, pasien dengan diagnosa 

skizofrenia merupakan kasus 

gangguan jiwa yang paling bayak di 

rawat. Pasien skizofrenia yang rawat 

jalan berjumlah 2,174 (98,2%). 

Sehingga dengan banyaknya kasus ini 

membuat kecemasan pada keluarga 

maupun masyarakat makanya perlu 

pemdampingan yang dilakukan 

keluarga. Salah satu tanda dan gejala 

nyata pada gangguan skizofrenia 

adalah halusinasi (Stuart,2016). Gejala 

yangsangat umum terjadi pada pasien 

yang mengalami gangguan skizofrenia 

adalah halusinasi pendengaran 

(Aynsworth,2017). Price 2016 

mengatakan bahwa dari 100% Sekitar 

50%-70% pasien skizofrenia 

mengalami halusinasi pendengaran, 

Pasien yang mengalami halusinasi 

pendengaran tidak mampu 

mengendalikan pikiran mereka ketika 

ada suara-suara itu datang 

menghampirinya (Price,2016).  

Perilaku kekerasan merupakan 

suatu bentuk ekspresi kemarahan yang 

tidak sesuai  dimana seseorang 

melakukan tindakan-tindakan yang 

dapat membahayakan atau mencederai 



diri sendiri, orang lain bahkan merusak 

lingkungan (Prabowo, 2014). 

Penelitian yang pernah dilakukan 

oleh (Sari, 2016) tentang efektifitas 

mendengarkan murotal Al-Qur’an 

terhadap skor halusinasi pada pasien 

yang mengalami gangguan halusinasi 

pendengaran yang diperoleh hasil 

bahwa terdapat penurunan skor, 

halusinasi yang signifikan pada 

kelompok eksperimen, menurut (Sari 

2016) dengan hal ini menunjukkan 

bahwa terapi murotal al-quran efektif 

dalam menurunkan skor halusinasi 

pada pasien yang mengalami 

halusinasi pendengaran. Hal ini 

diperkuat dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Darabinia,2017) 

mengatakan bahwa efek ketika  

membaca alqur’an untuk kesehatan 

mental para staff medis di Iran yang 

menunjukkan bahwa rata-rata 

kesehatan mental kelompok 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

kelompok kontrol setelah membaca 

dan mendengarkan beberapa ayat al-

qur’an setiap memulai kerja. 

(Darabinia,2017).    

Terapi murottal Al-Qur’an 

adalah terapi bacaan Al-Qur’an yang 

merupakan terapi religi dimana 

seseorang dibacakan ayat-ayat Al-

Qur’an selama beberapa menit atau 

jam sehingga memberikan dampak 

positif bagi tubuh seseorang (Hady 

dkk, 2012). Terapi murottal dapat 

memberikan stimulasi baik terhadap 

otak, ketika seseorang mendengarkan 

ayat-ayat suci Al-Qur’an dapat 

memberikan respon rileks , tenang dan 

rasa nyaman. Terapi murottal dapat 

memberi pengaruh terhadap perasaan, 

piikiran, dan emosional, serta dengan 

mendengarkan murottal dapat 

menenangkan hati, perasaan, rasa 

takut, cemas, tegang, pikiran, 

mengurangi rasa stress dan frustasi. 

Terapi Al-Qur’an adalah salah 

satu bentuk psikoterapi yang dapat 

menjaga kesehatan jiwa seseorang 

(Fuad,2016). Banyak peneliti telah 

membuktikan bahwa terapi Al-Quran 

itu baik bagi kesehatan jiwa. Penelitian 

yang dilakukan oleh (Darabinia,2017) 

menunjukkan hasil bahwa terapi Al-

Qur’an efektif dalam menurunkan 

derajatinsomnia pada lansia. Selain itu 

penelitian yang dilakukan oleh 

(Mirsane,2016) menunjukkan hasil 

bahwa ketika seseorang membaca Al-

Qur’an dn terjemahannya dapat 

menurunkan kecemasan-kecemasan 

pasien yang akan menjalani operasi. 

Selain itu al-Qur’an juga dapat 

digunakan untuk mengobatiberbagai 

macam penyakit jasmani dan rohani 

(Ramadhan, 2016) Al-qur’an juga 

dapatmenjadi penerapis dalam 

mengubah pikiran seseorang, 

kepribadian pasiensecara bertahap, dan 

sebagai penyembuh pasien yang 

mengalami gangguan kejiwaan 

(Mas’udi,2017). 

Berdasarkan data dan informasi 

tersebut penulis tertarik melakukan 

pengelolaan kasus keperawatan dalam 

bentuk karya tulis ilmiah dengan judul 

“Asuhan Keperawatan Jiwa Pada 

Pasien Skizofrenia Dengan halusinasi 

pendengaran Dalam Pemenuhan 

Kebutuhan Psikologis”. 

 

METODE 

Rancangan studi kasus ini 

adalah untuk mengaplikasikan 

tindakan terapi Al-Qur’an pada pasien 



halusinasi pendengaran dengan 

pemenuhan kebutuhan psikologis. 

Subjek studi kasus yang digunakan 

adalah satu pasien yang mengalami 

masalah halusinasi pendengaran 

dengan gangguan pemenuhan 

kebutuhan psikologisdi RSJD 

Surakarta dan siap  untuk mengikuti 

terapi ditandai dengan persetujuan 

pasien Fokus studi kasus ini adalah 

klien masalah pemenuhan kebutuhan 

psikologispada pasien halusinasi 

pendengarandengan tindakan terapi 

Al-Qur’an. 

Pengumpulan data dilakukan 

pada penelitianTempat Studi kasus ini 

dilaksanakan di RSJD Surakarta.waktu 

penelitian adalah waktu terjadinya 

penelitian berlangsung, Waktu 

penelitian dilakukan mulai dari 

penyusunan proposal pada tanggal 15-

27 Februari 2021.  Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode wawancara, 

observasi, pemeriksaan fisik serta studi 

dokumentasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah melakukan implementasi 

keperawatan, tahap selanjutnya yang 

akan dilakukan penulis adalah 

mengevaluasi terhadap implementasi 

atau tindakan keperawatan yang sudah 

dilakukan terhadap pasien Tn.R 

selama 8 hari untuk mengetahui 

perkembangan pasien setelah 

dilakukan intervensi dan implementasi 

keperawatan dengan terapi Al-Qur’an 

beserta artinya. 

Evaluasi yang diperoleh penulis 

pada hari pertama , 15 februari 2021 

didapatkan data subjektif klien 

mengatakan mendengar suara-suara 

bisikan atau panggilan, klien juga 

mengatakn ketika halusinasi muncul 

dapat dicegah dengan cara menghardik 

dan untuk evaluasi terapi Al-Qur’an 

klien mengatakan lebih tenang. Data 

objektif klien tampak mampu 

melakukan cara menghardik dengan 

benar dan klien tampak mampu 

melakukan terapi Al-Qur’an dengan 

lancar. Analisis halusinasi masih ada. 

Rencana keperawatan anjurkan pada 

klien untuk latihan SP 1(menghardik) 

terapi Al-Qur’an QS Al-Fatihah 

beserta artinya sebelum tidur. 

Evaluasi yang diperoleh penulis 

pada hari kedua, 16 februari 2021 

didapatkan data subjektif klien 

mengatakan ketika halusinasi mucul 

harus patuh minum obat rutin, dan 

untuk evaluasi terapi Al-Qur’an klien 

tampak sering membacanya yang 

sebelumnya telah dilatih. Data objektif 

klien tampak memahami sp 2 (patuh 

obat) dan klien melakukan terapi Al-

Qur’an dengan lancar. Analisis 

halusinasi masih ada. Rencana 

keperawatan anjurkan pada klien untuk 

latihan SP 2(patuh minum obat),terapi 

Al-Qur’an QS Al-Isra:82 beserta 

artinya sebelum tidur. 

Evaluasi yang diperoleh penulis 

pada hari ketiga, 17 februari 2021 

didapatkan data subjektif klien 

mengatakan cara ketika halusinasi 

muncul dapat dicegah dengan 

bercakap-cakap dengan temannya dan 

untuk evaluasi terapi Al-Qur’an klien 

mengatakan senang diberikan terapi 

Al-Qur’an. Data objektif klien dapat 

mamhami dan mengulangi sp 3 

bercakap-cakapdengan temannya dan 

klien melakukan terapi Al-Qur’an 

dengan lancar. Analisis halusinasi 

masih ada. Rencana keperawatan 

anjurkan pada klien untuk latihan SP 3 



(bercakap-cakap),terapi Al-Qur’an Qs 

Yunus:57 beserta artinya sebelum 

tidur. 

Evaluasi yang diperoleh penulis 

pada hari keempat, 18 februari 2021 

didapatkan data subjektif klien 

mengatakan setelah diberikan terapi 

Al-Qur’an atau sp 4 klien lebih merasa 

tenang dan klien mengatakan dari 

strategi pelaksana 1 sampai 4, sp 4 

yang paling klien sukai, dan untuk 

evaluasi terapi Al-Qur’an klien mampu 

menerapkan terapi Al-Qur’an tersebut. 

Data objektif klien tampak memahami 

sp 4 (aktivitas dan kegiatan) dan klien 

melakukan terapi Al-Qur’an secara 

berulang. Analisis halusinasi masih 

ada. Rencana keperawatan anjurkan 

pada klien untuk latihan SP 4 (aktivitas 

dan kegiatan), terapi Al-Qur’an QS 

Ar-Rad: 11 beserta artinya sebelum 

tidur. 

Evaluasi yang diperoleh penulis 

pada hari kelima, 19 februari 2021 

didapatkan data subjektif klien 

mengatakan senang diajarkan terapi 

Al-Qur’an atau sp 4. Data objektif 

klien tampak tenang dan selalu 

melakukan sp 4 (aktivitas dan 

kegiatan) dan klien melakukan terapi 

Al-Qur’an secara berulang. Analisis 

halusinasi masih ada. Rencana 

keperawatan anjurkan pada klien untuk 

latihan terapi Al-Qur’an QS alfatihah 

beserta artinya sebelum tidur. 

Evaluasi yang diperoleh penulis 

pada hari ke enam, 20 februari 2021 

didapatkan data subjektif klien 

mengatakan senang setiap hari 

membacra atau mengaji surat Al-

Qur’an. Data objektif klien tampak 

mampu melakukan terapi sp 4 dengan 

rutin. Analisis halusinasi berkurang. 

Rencana keperawatan anjurkan pada 

klien untuk latihan terapi Al-Qur’an 

QS isra’ 82 beserta artinya sebelum 

tidur. 

Evaluasi yang diperoleh penulis 

pada hari ke tujuh, 22 februari 2021 

didapatkan data subjektif klien 

mengatakan lebih tenang ketika terapi 

Al-Qur’an. Data objektif klien tampak 

sudah mulai membaik tidak sering 

ngomong-ngomong. analisis halusinai 

berkurang Rencana keperawatan 

anjurkan pada klien untuk latihan 

terapi Al-Qur’an QS yunus 57 beserta 

artinya sebelum tidur. 

Evaluasi yang diperoleh penulis 
pada hari ke delapan  , 23 februari 

2021 didapatkan data subjektif klien 

mengatakan melakukan  terapi Al-

Qur’an setiap hari. Data objektif klien 

tampak sudah mulai terapi sendiri 

tanpa disuruh. analisis halusinai 

membaik atau teratasi.Rencana 

keperawatan anjurkan pada klien 

untuk latihan terapi Al-Qur’an QS al- 

rad beserta artinya sebelum tidur. 

 Dari data diatas diketahui bahwa 

apa yang ada sesuai dengn 

Mas’udi,2017 mengatakan bahkwa 

terapi Al-Qur’an ini adalah Al-Qur’an 

dapat menjadi penerapis dalam 

mengubah pikiran,karakter penderita 

secara bertahap, serta sebagai 

penyembuh penderita dengan 

gangguan kejiwaan. Al-Qur’an juga 

mempunyai pengaruh terhadap aspek 

fisiologi dan psikologis seseorang. Al-

Qur’an bisa merelaksasi ketegangan 

urat-urat saraf dan menurunkan voltase 

listrik otot, sebab al-qur’an bisa 

menghilangkan perasaan khawatir, 

marah, gelisah, halusinasi, tekanan 

mental atau stress, serta putus asa 



ketika kita melafalkan atau membaca 

surat Al-qur’an.  

 Hal ini juga didukung jurnal 
Ramadhan (2016) mengatakan bahwa 

Al-Qur’an juga bisa digunakan untuk 

menyembuhkan berbagai penyakit 

jasmani serta rohani.Selain itu Al-

Qur’an menjadi penerapis dalam 

mengubah pikiran, karakter pasien 

secara bertahap, serta penyembuh 

pasien dengan gangguan kejiwaan 

(Mas’udi,2017). Dari data diatas 

penulis menyimpulkan bahwa terapi 

Al-Qur’an dapat mengurangi tanda 

gejala halusinasi secara bertahap jika 

klien atau pasien rutin melakukan 

terapi Al-Qur’an dengan baik. 

Dari data evaluasi diatas 
diketahui bahwa apa yang ada sesuai 

dengan Debora (2011) Pada tahap ini 

perawat membandingkan hasil 

tindakan yang telah dilakukan dengan 

kriteria hasil yang sudah ditetapkan 

serta menilai apakah masalah yang 

terjadi sudah teratasi seluruhnya, 

hanya sebagian atau bahkan belum 

teratasi semuanya. Dari data fakta dan 

teori diatas penulis menyimpulkan 

bahwa evaluasi pada pasien halusinasi 

dengan melatih klien terapi Al-Qur’an 

sangat baik karena jika klien rutin 

membaca Al-Qur’an perlahan tanda 

gejala halusinasi akan berkurang. 

 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil studi kasus 

dan pembahasan mengenai terapi 

murotal terhadap pasien pasien jiwa 

dengan halusinasi pendengaran maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa terapi 

terapi murrotal efektif karena 

didapatkan hasil data subjektif klien 

mengatakan melakukan terapi Al-

Qur’an setiap hari. Data objektif klien 

tampak sudah mulai terapi sendiri 

tanpa disuruh. analisis halusinai 

membaik atau teratasi. 

 

SARAN 

Hasil studi kasus ini dapat digunakan 

untuk pengembangan ilmu 

keperawatan mengenai intervensi non 

farmakologi berupa terapi murotal 

hangat untuk mengatasi masalah 

keperawatan pada pasien jiwa dengan 

halusinasi pendengaran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

APA.Anxiety. American 

Psychological 

Association(2020). Retrieved 

from https://www. 

apa.org/topics/schiz/. 

C. Aynsworth, D. Collerton, and R. 

Dudley (2017), “Measure of 

visual Hallucinations,”Clin. 

Psychol. Rev., 2017, doi: 

10.1016/j.cpr. 

D.Ramadhan, (2016). “Mengatasi 

Depresi dengan Psikoterapi 

Islami ( Membaca dan Mengkaji 

Al-Qur’an)” no. 2005,pp. 19–20. 

Jaya, K.,(2018). Keperawatan Jiwa. 

Tangerang Selatan: Binarupa 

Aksara. 

M. Darabinia, (2017).” “The effect of 

the Quran recitation on mental 

health of the Iranian medical 

staff,” J. Nurs. Educ.Pract., vol. 

7, no. 11, pp. 30–36, doi: 

10.5430/jnep.v7n11p30. 



Mas’udi, (2017).” “Terapi Qur’ani 

Bagi Penyembuhan Gangguan 

Kejiwaan ( Analisis Pemikiran 

Muhammad Utsman Najati 

tentang Spiritualitas al-Qur’an 

bagi Penyembuhan Gangguan 

Kejiwaan ),” J. Bimbing. 

Konseling Islam, vol. 8, no. 1, 

pp. 133–150. 

Price, (2016)  “Hallucinations: insights 

and supportive first care,” 

Contin. Prof. Dev. Ment. Heal., 

vol. 30, no. 21, pp. 49–58. 

Riskesdas (2018) Hasil Utama 

Riskesdas2018 Kementerian 

Kesehatan Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan . https 

://www. kemkes. go. id / 

resources/download/info-

terkini/hasilriskesdas-2018.pdf. 

S. Sari, A.,Jumaini, Utami (2016), 

“Efektifitas Mendengarkan 

Murotal Alquran Terhadap Skor 

Halusinasi Pada Pasien 

Halusinasi Pendengaran,”. 

Stuart (2016)., Keperawatan 

Kesehatan Jiwa. Indonesia: 

Elsevier Ltd. 

Stuart, G. W., Keliat, B. A., & 

Pasaribu, J. (2016). Prinsip dan 

praktik keperawatan kesehatan 

jiwa stuart. Edisi Indonesia. 

Singapore: Elsevier 

WHO. (2019, October 4). 

Schizophrenia. https:// 

www.who.int/news-room/fact-

sheets/ detail/schizophrenia 

 

 

 

 


