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ABSTRAK 

 

Halusinasi adalah salah satu gejala gangguan jiwa pada individu yang ditandai dengan perubahan 

sensori persepsi : halusinasi merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, penciuman, perabaan 

atau penghidungan. Klien merasakan stimulus yang sebenarnya tidak ada. Tanda dan gejala yang biasa 

muncul adalah klien bicara sendiri, senyum/tertawa sendiri, mengarahkan telinga ke arah tertentu, 

menutup telinga dan terkadang marah-marah tanpa sebab. Salah satu tindakan keperawatan untuk 

menangani masalah halusinasi yaitu dengan melakukan terapi psikoreligius membaca Al-Fatihah. 

Membaca Al Fatihah dapat menurunkan depresi dengan menurunkan produksi hormon kortisol yang 

dipengaruhi oleh thalamus melalui coliculus superior dan coliculus inferior dan hipothalamus dengan 

merangsang sistem endokrin. Metode dalam studi kasus ini menggunakan metode wawancara, 

observasi dan pemeriksaan fisik pada pasien halusinasi di ruang Gatotkaca RSJD Dr. Arif Zainudin 

Surakarta. Tujuan Studi kasus ini untuk melaksanakan Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Pasien 

Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi. Hasil yang diperoleh dari studi kasus ini menunjukan bahwa 

setelah dilakukan tindakan terapi psikoreligius membaca Al-Fatihah selama 6 hari klien dapat 

mengendalikan halusinasinya dengan baik. Pada pengkajian awal skor tanda dan gejala yang diperoleh 

adalah 17 menjadi 10 sehingga dapat disimpulkan yaitu bahwa ada pengaruh terapi psikoreligius: 

membaca Al-Fatihah terhadap tingkat tanda dan gejala halusinasi. disarankan kepada perawat jiwa, 

keluarga dan pasien agar dapat mempraktikkan terapi ini dalam penatalaksanaan pasien gangguan 

persepsi sensori halusinasi. 

 

Kata Kunci : Halusinasi, Terapi psikoreligius membaca Al-Fatihah. Penurunan tanda dan gejala 

halusinas
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ABSTRACT 

 

Hallucinations are one of the symptoms of mental disorders in individuals characterized by changes in 

sensory perception: hallucinations feel false sensations in the form of sound, vision, smell, touch or 
contemplation. Clients feel the stimulus that actually does not exist. The signs and symptoms that 

usually appear are the client talking to himself, smiling / laughing himself, directing the ear in a certain 

direction, closing the ear and sometimes getting angry without cause. One of the nursing actions to 
deal with hallucination problems is by conducting psychoreligious therapy reading Al-Fatihah. 

Reading Al Fatihah can reduce depression by decreasing the production of the hormone cortisol which 

is influenced by the thalamus through superior coliculus and inferior coliculus and hypothalamus by 

stimulating the endocrine system. The method in this case study uses the method of interview, 
observation and physical examination in hallucinations patients in the Gatotkaca Room RSJD Dr. Arif 

Zainudin Surakarta. The purpose of this case study is to carry out mental nursing care for sensory 

perception disorder patients: hallucinations. The results obtained from this case study show that after 
taking psychoreligious therapy actions reading Al-Fatihah for 6 days the client can control his 

hallucinations well. In the initial assessment the sign and symptom score obtained was 17 to 10 so that 

it can be concluded that there is an influence of psychoreligious therapy: reading Al-Fatihah on the 
level of hallucinatory signs and symptoms. It is recommended that psychiatric nurses, families and 

patients be able to practice this therapy in the management of hallucinogenic sensory perception 

disorder patients. 

 

Keywords: Hallucinations, Psychoreligious therapy reading Al-Fatihah. Decreased signs and 

symptoms of hallucinations 
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I. PENDAHULUAN 

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 (Farida, 2010).  

Halusinasi merupakan gangguan 

persepsi dimana klien mempersepsikan 

sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. 

Suatu penerapan panca indera tanpa adanya 

rangsangan dari luar (marimis, 1998 dalam 

Muhith, 2015). 

Menurut Riskesdas tahun 2018, 

Skizofrenia di jateng pada tahun 2018 

mengalami peningkatan dari tahun 2013 

yang semula hanya 3% menjadi 9%, pada 

tahun 2013 sebanyak 84,9% pasien 

skizofrenia berobat dan 51,1% tidak 

berobat sehingga mengalami penurunan 

pada tahun 2018 sebanyak 48,9% minum 

obat rutin dan 51,1% tidak rutin meminum 

obat. Akibat dari pasien skizofrenia yang 

tidak meminum obat menyebabkan 

meningkatnya prevalensi pasien dengan 

scizofrenia ditahun 2018. 

Gangguan halusinasi dapat diatasi 

dengan terapi farmakologi dan 

nonfarmakologi (Keliat, Wiyono, & 

Susanti, 2011). Terapi modalitas yang 

efektif untuk mengurangi gejala halusinasi 

adalah psikoterapi agama atau terapi 

psikoreligius (Hawari, 2010) seperti sholat, 

dzikir, membaca ayat Al-Quran atau 

mendengarkan murrotal bagi pasien yang 

beragama Islam. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Julianto dan Subandi 

(2015) didapatkan hasil bahwa membaca Al 

Fatihah dapat menurunkan depresi dengan 

menurunkan produksi hormon kortisol 

yang dipengaruhi oleh thalamus melalui 

coliculus superior dan coliculus inferior 

dan hipothalamus dengan merangsang 

sistem endokrin. Surah Al-Fatihah 

merupakan obat dari segala penyakit dan 

Rasulullah Saw. Telah mencontohkan 

berbagai macam pengobatan yang bisa 

dilakukan dengan surah Al Fatihah (Alcaff, 

2014). 

Berdasarkan data dan informasi diatas, 

maka penulis tertarik untuk mengambil 

kasus gangguan persepsi sensori sebagai 

karya tulis ilmiah dengan judul “Asuhan 

Keperawatan Jiwa Pada Pasien Dengan 

Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi 

Dengan Terapi Psikoreligius Membaca 

Surah Al-Fatihah”. 

 

II. PELAKSANAAN  

a. Lokasi dan waktu penelitian 

Tempat dan waktu pelaksanaan 

studi kasus ini dilakukan di ruang 

Gatotkaca Rumah Sakit Jiwa Dr. 

Arif Zainudin Surakarta pada 

tanggal 17 Februari 2020 - 26 

Februari 2020.  

b. Subyek studi kasus ini adalah 1 

orang beragama islam dengan 

diagnosa gangguan persepsi 

sensori: Halusinasi  

 

III. METODE PENELITIAN 

Studi kasus ini adalah untuk 

mengeksplorasikan masalah asuhan 

keperawatan pada pasien gangguan 

persepsi sensori : halusinasi. 

Data dikumpulkan dari hasil 

wawancara, observasi serta studi 

dokumentasi.  

  

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Studi kasus ini dipilih 1 orang 

sebagai subyek studi kasus yaitu sesuai 

dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Pasien berusia 19 tahun, beragama 

Islam , pendidikan terakhir SMA. 

Pasien masuk perawatan pada tanggal 
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23 januari 2020, dengan alasan masuk 

subyek bicara ngelantur, bicara dan 

tertawa sendiri, bingung, dan sering 

mondar-mandir, dan klien sering 

marah-marah, pasien tampak bingung, 

dan kontak mata mudah beralih. pasien 

pernah dirawat sebelumnya selama 2x 

kali di RSJD dr.Arif Zainudin 

Surakarta sejak tahun 2009 dengan 

keluhan saat dirumah pasien diam saja, 

bingung, dan sering bicara sendiri. 

Kegiatan subyek saat ini sering 

melakukan aktivitas diluar kamar atau 

ruangan yaitu duduk, mondar-mandir 

serta bicara sendiri. Pasien sekarang di 

rawat di ruang Gatotkaca RSJD dr. 

Arif Zainudin Surakarta. 

Berdasarkan hasil studi, saat 

pengkajian awal didapatkan data 

bahwa klien belum dapat sepenuhnya 

melakukan kontrol halusinasi dengan 

baik. Klien masih terlihat bingung, 

mondar-mandir dan berbicara sendiri. 

Didapatkan data tanda-tanda vital 

pasien yaitu : tekanan darah 110/90 

mmHg, nadi 82 x/menit, respirasi 22 

x/menit dan suhu 36,3
˚
C, tinggi badan 

160 cm, berat badan 51 kg, keadaan 

composmentis. 

Berdasarkan pengkajian tersebut 

didapatkan data subjektif dan objektif 

yang sesuai Diagnosa utama yang 

diangkat pada Sdr. A yaitu gangguan 

persepsi sensori: halusinasi 

pendengaran dan penglihatan. Pasien 

mengatakan mendengar suara tuhan, 

manusia, motor  bicara menggunakan 

bahasa jawa, pasien mengatakan 

halusinasi muncul saat pasien sendiri, 

muncul 2x saat malam hari dan siang 

hari, pasien mengatakan halusinasi itu 

mengganggunya, saat halusinasi itu 

muncul pasien sering mondar-mandir. 

Pasien tampak bingung, melamun, 

kontak mata mudah beralih, sering 

bicara sendiri, dan pasien tampak 

mondar-mandir 

saat pengkajian awal terhadap 

kemampuan mengontrol halusinasi 

dapat dilihat seperti pada tabel 4.1 

dibawah ini. 

 

4.1 Tabel pengkajian awal tanda dan 

gejala subyek 

 

No 
Pernyataa

n 

Sering 

(4) 

Kadang 

– 

kadang 

(3) 

Jarang 

(2) 

Tidak 

pernah 

(1) 

1.  
Klien bicara 
sendiri  

√    

2.  

Klien 
tertawa atau 
tersenyum 
sendiri 

√    

3.  

Klien 

mengarahk
an telinga 
ke arah 
tertentu 

 √   

4.  

Klien 
marah – 
marah 
tanpa sebab 

 √   

5.  
Klien 
menutup 
telinga 

 √   

 Hasil 17 

 

Berdasarkan pada tabel diatas 

didapatkan data bahwa tanda dan 

gejala halusinasi yang dialami Sdr. A 

dengan skor 17 yaitu : jika sering 

tanda dan gejala ditampilkan lebih 

dari 3 kali sehari, jika kadang – 

kadang tanda dan gejala ditampilkan 

responden 2 kali sehari jika jarang 

tanda dan gejala ditampilkan 

responden  1 kali sehari dan jika tidak 

pernah tanda dan gejala sudah tidak 

terlihat selama satu minggu terakhir. 

Setelah dilakukan pengkajian 

(observasi awal) terkait dengan 

gangguan persepsi sensori : 

halusinasi pendengaran dan 
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penglihatan dilakukan intervensi 

keperawatan dengan pemberian SP 1 

– SP 3 kemudian dilanjutkan dengan 

SP 4 yaitu aktivitas terjadwal dengan 

pemberian terapi psikoreligius 

membaca surah Al-Fatihah. Terapi 

psikoreligius ini dilakukan untuk 

mengontrol halusinasi dan 

menurunkan tanda dan gejala 

halusinasi untuk memberikan 

ketenangan bagi pasien dan untuk 

meyakinkan pasien bahwa suara yang 

didengar adalah suara yang tidak 

nyata atau suara palsu. 

Sebelum melakukan terapi 

psikoreligius tersebut, pasien diukur 

dulu menggunakan lembar observasi 

yaitu observasi tanda dan gejala 

halusinasi pasien. Lembar observasi 

ini diberikan sebelum melakukan 

terapi psikoreligius pada pertemuan 

pertama dan setelah melakukan terapi 

psikoreligius setelah pertemuan 

keenam. Setelah pemberian terapi 

psikoreligius selesai didapatkan hasil 

skor akhir pasien. 

Setelah menetapkan intervensi 

keperawatan maka dilakukan 

implementasi keperawatan. Pasien di 

ruang gatotkaca pada tanggal 17 

Februari 2020 pada jam 10.00 WIB 

sebelum dilakukan terapi 

psikoreligius ini pasien telah 

dilakukan tindakan pemberian SP 1 

sampai dengan SP 3 pada tanggal 17 

Februari 2020 – 19 Februari 2020, 

dengan hasil respon pasien dengan 

data subyektif pasien mengatakan 

telah mengerti apa yang sedang 

dialaminya, apa penyebab halusinasi 

(isi halusinasi, waktu, frekuensi, 

situasi, respon), mampu mengontrol 

dengan cara menghardik, mampu 

mengontrol halusinasi dengan cara 5 

benar minum obat ( benar pasien, 

obat, dosis, cara, waktu). Data 

obyektif pasien tampak belum 

mampu mengontrol halusinasi 

dengan baik, pasien tampak bingung, 

sering melamun, dan tampak mondar-

mandir. 

Kemudian pada tanggal 20 

Februari 2020 pukul 11.00 WIB 

dilakukan tindakan terapi 

psikoreligius pertemuan pertama 

Sebelum terapi psikoreligius dimulai 

pasien membersihkan badan (mandi 

dan wudhu) terlebih dahulu, setelah 

itu diukur terlebih dahulu dengan 

lembar observasi dan telah 

mendapatkan hasil skor 17. 

Kemudian klien duduk  bersama 

perawat diruangan yang tenang dan 

dibimbing untuk membaca Al-

Fatihah secara bersama kemudian 

klien diminta untuk melakukan secara 

mandiri dengan hasil respon 

subyektif klien mengatakan masih 

mendengar suara tuhan, manusia, 

motor  bicara menggunakan bahasa 

jawa, pasien mengatakan halusinasi 

muncul saat pasien sendiri, muncul 

2x saat malam hari dan siang hari, 

pasien mengatakan halusinasi itu 

mengganggunya, pasien juga 

mengatakan belum pernah diajarkan 

tentang terapi psikoreligius membaca 

Al-Fatihah. Data objektif pasien 

merasa bingung, melamun, dan sering 

bicara sendiri. 

Pada tanggal 21 Februari 2020 

pada pukul 10.30 WIB dilakukan 

tindakan terapi psikoreligius 

pertemuan kedua Sebelum terapi 

psikoreligius dimulai pasien 

membersihkan badan (mandi dan 

wudhu) terlebih dahulu, setelah itu 

klien duduk  bersama perawat 

diruangan yang tenang dan dibimbing 

untuk membaca Al-Fatihah secara 

bersama kemudian klien diminta 

untuk melakukan secara mandiri 

dengan hasil respon subyektif klien 

mengatakan masih mendengar suara 

tetapi terkadang hilang dan muncul 

ketika malam hari ketika klien 
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sendiri, klien mengatakan sudah 

sedikit mengerti cara yang telah 

diajarkan. Data obyektif klien tampak 

senang diajarkan tetapi masih terlihat 

melamun. 

Pada tanggal 22 Februari 2020 

pukul 10.00 WIB dilakukan tindakan 

terapi psikoreligius pertemuan ketiga 

Sebelum terapi psikoreligius dimulai 

pasien membersihkan badan (mandi 

dan wudhu) terlebih dahulu, setelah 

itu klien duduk  bersama perawat 

diruangan yang tenang dan dibimbing 

untuk membaca Al-Fatihah secara 

bersama kemudian klien diminta 

untuk melakukan secara mandiri 

dengan hasil respon subyektif klien 

mengatakan masih mendengar suara 

tetapi tidak jelas, suara itu muncul 

ketika siang hari dan klien 

mengatakan itu mengganggunya, 

klien mengatakan mengerti tentang 

terapi psikoreligius yang telah 

diajarkan. Data obyektif klien masih 

tampak bingung dan tampak 

melamun. 

Pada tanggal 24 Februari 2020 

pukul 10.10 WIB dilakukan tindakan 

terapi psikoreligius pertemuan 

keempat. Sebelum terapi 

psikoreligius dimulai pasien 

membersihkan badan (mandi dan 

wudhu) terlebih dahulu, setelah itu 

klien duduk  bersama perawat 

diruangan yang tenang dan dibimbing 

untuk membaca Al-Fatihah secara 

bersama kemudian klien diminta 

untuk melakukan secara mandiri 

dengan hasil respon subyektif klien 

mengatakan masih mendengar suara 

tetapi tidak jelas, klien mengatakan 

suara itu muncul 1x ketika klien 

sendiri, muncul ketika siang hari, 

klien mengatakan mengerti dan 

senang tentang terapi psikoreligius 

yang telah diajarkan. Data obyektif 

klien dapat membaca Al-Fatihah 

dengan baik dan klien tampak rileks. 

Pada tanggal 25 Februari 2020 

pukul 10.45 WIB dilakukan tindakan 

terapi psikoreligius pertemuan kelima 

Sebelum terapi psikoreligius dimulai 

pasien membersihkan badan (mandi 

dan wudhu) terlebih dahulu, setelah 

itu klien duduk  bersama perawat 

diruangan yang tenang dan dibimbing 

untuk membaca Al-Fatihah secara 

bersama kemudian klien diminta 

untuk melakukan secara mandiri 

dengan hasil respon subyektif klien 

mengatakan terkadang mendengar 

suara tetapi tidak jelas muncul ketika 

klien sendiri, klien mengatakan 

muncul 1x ketika malam hari dan 

klien merasa terganggu, klien 

mengatakan mengerti dan senang 

tentang terapi psikoreligius yang 

telah diajarkan. Data obyektif klien 

dapat membaca Al-Fatihah dengan 

baik dan klien tampak tenang. 

Pada tanggal 26 Februari 2020 

pukul 11.00 WIB dilakukan tindakan 

terapi psikoreligius pertemuan 

keenam. Sebelum terapi psikoreligius 

dimulai pasien membersihkan badan 

(mandi dan wudhu) terlebih dahulu, 

setelah itu klien duduk  bersama 

perawat diruangan yang tenang dan 

dibimbing untuk membaca Al-

Fatihah secara bersama kemudian 

klien diminta untuk melakukan secara 

mandiri dengan hasil respon 

subyektif klien mengatakan 

mendengar suara tetapi tidak jelas, 

klien mengatakan suara itu muncul 

1x, klien mengatakan jika suara itu 

muncul klien membaca Al-Fatihah 

seperti yang telah diajarkan, klien 

mengatakan senang diajarkan terapi 

psikoreligius. Data obyektif klien 

dapat membaca surah Al-Fatihah 

dengan baik dan klien tampak tenang. 

Setelah dilakukan tindakan 

psikoreligius membaca Al-Fatihah 

yang dilakukan setiap hari selama 6x 

pertemuan dilakukan kembali 
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observasi tanda dan gejala setelah 

diberikan terapi psikoreligius seperti 

tabel dibawah ini. 

 

4.2 Tabel pengkajian akhir tanda dan 

gejala subyek 

 

No 
Pernyataa

n 

Sering 

(4) 

Kadang 

– 

kadang 

(3) 

Jarang 

(2) 

Tidak 

pernah 

(1) 

1.  
Klien bicara 

sendiri  
 √   

2.  

Klien 
tertawa atau 
tersenyum 
sendiri 

  √  

3.  

Klien 
mengarahk
an telinga 

ke arah 
tertentu 

  √  

4.  

Klien 
marah – 
marah 
tanpa sebab 

  √  

5.  
Klien 
menutup 

telinga 
   √ 

 Hasil 10 

 

Berdasarkan data tabel 4.2 

diketahui bahwa setelah dilakukan 

tindakan psikoreligius membaca 

Al-Fatihah didapatkan hasil akhir 

dengan skor 10 sehingga klien 

mengalami penurunan tanda dan 

gejala halusinasi yang dialami oleh 

Sdr. A. 

Berdasarkan studi kasus 

diketahui bahwa setelah dilakukan 

intervensi keperawatan dengan 

terapi psikoreligius membaca Al-

Fatihah pada pertemuan pertama 

sampai pertemuan keenam 

menunjukkan kemampuan yang 

baik dalam melakukan kontrol 

halusinasi pada gangguan persepsi 

sensori : halusinasi pendengaran 

dan penglihatan. 

  

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Pemberian tindakan terapi 

psikoreligius membaca Al-Fatihah 

pada pasien gangguan persepsi 

sensori halusinasi efektif  dapat 

membantu  dalam penurunan 

tanda dan gejala halusinasi. 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan 

implikasi penelitian di atas dapat 

diajukan beberapa saran sebagai 

berikut :  

a. Bagi Rumah Sakit  

Diharapkan dapat memberikan 

pelayanan kepada pasien jiwa 

seoptimal mungkin dan 

meningkatkan mutu pelayanan 

rumah sakit jiwa.  

b. Bagi Institusi Pendidikan  

Institusi Pendidikan diharapkan 

memberi bimbingan kepada 

mahasiswa secara optimal, 

terutama pada pendidikan ilmu 

keperawatan jiwa, sehingga 

penulis dapat mengaplikasikan 

secara maksimal dalam praktik 

keperawatan.  

c. Bagi Profesi Keperawatan 

Perawat diharapkan 

memberikan pelayanan yang 

tepat dan meningkatkan 

komunikasi terapeutik kepada 

pasien jiwa sehingga pasien 

dapat membina hubungan 

saling percaya dengan perawat 

dan lebih sabar guna 

mempercepat penyembuhan 

pasien di rumah sakit jiwa.  

d. Bagi penulis 

Perawat diharapkan 

memberikan pelayanan yang 

tepat dan meningkatkan 

komunikasi terapeutik kepada 

pasien jiwa sehingga pasien 

dapat membina hubungan 

saling percaya dengan perawat 
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dan lebih sabar guna 

mempercepat penyembuhan 

pasien di rumah sakit jiwa.  
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