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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn.W DENGAN GANGGUAN 

PERSEPSI SENSORI : HALUSINASI PENDENGARAN DI RUANG 
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ABSTRAK 

Latar Belakang : Kesehatan jiwa merupakan berbagai karakteristik positif yang 

menggambarkan keselarasan dan keseimbangan kejiwaan yang mencerminkan 

kedewasaan kepribadiannya. 

Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 

persepsi sensori : halusinasi dengar meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, 

dan evaluasi keperawatan. 

Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan pada klien didapatkan hasil klien 

mampu berinteraksi dengan orang lain sehingga tidak terjadi perilaku kekerasan. 

Klien mampu membina hubungan saling percaya, klien mampu menyebutkan 

penyebab halusinasi, klien mampu menerapkan apa yang diajarkan perawat untuk 

mengusir halusinasi. 

Kesimpulan : Saat memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 

persepsi sensori : halusinasi dengar perlu dilakukan pendekatan secara bertahap dan 

terus menerus untuk dapat membina hubungan saling percaya. Disamping itu kerja 

sama antar tim kesehatan dan pasien/keluarga sangat diperlukan untuk keberhasilan 

asuhan keperawatan pada pasien. 

 

Kata kunci : persepsi sensori : halusinasi dengar, asuhan kepeerawatan, bina 

hubungan saling percaya. 



NURSING CARE TO INTERFERENCE WITH Tn.W  

SENSORY PERCEPTION : HALLUCINATIONS HEARD  

IN THE PRINGGODANI REGIONAL MENTAL HOSPITAL SURAKARTA  

(Dhery Puthut S, 2012, 54 pages)  

ABSTRACT 

 

Background: Mental health is a positive characteristic that describes a variety of 

harmony and balance that reflects the maturity of personality psychology. 

Objectives: To determine the nursing care in patients with impaired sensory 

perception: hallucinations include hearing assessment, intervention, implementation, 

and evaluation of nursing. 

Results: After nursing care on client outcomes obtained the client is able to interact 

with others so that no violent behavior. Clients are able to build a trusting 

relationship, clients are able to mention the cause hallucinations, clients are able to 

apply what nurses are taught to drive hallucinations. 

Conclusion: We provide nursing care to patients with impaired sensory perception: 

hallucinations, hearing the approach needs to be done gradually and continuously to 

be able to build trusting relationships. In addition to working across the health care 

team and patient / family is indispensable for the success of nursing care to patients. 

 

Key words: sensory perception: hallucinations, hearing, kepeerawatan care, building 

a trusting relationship. 

 

 

 

 

 



A. Latar Belakang 

Menurut WHO, kesehatan jiwa merupakan berbagai karakteristik positif yang 

menggambarkan keselarasan dan keseimbangan kejiwaan yang mencerminkan 

kedewasaan kepribadiannya. 

Diperkirakan lebih dari 90 % klien dengan skizofrenia mengalami 

halusinasi. Meskipun bentuk halusinasinya bervariasi tetapi sebagian besar klien 

skizofrenia di RSJ mengalami halusinasi dengar. Suara dapat berasal dari dalam 

diri individu atau dari luar dirinya. Suara dapat dikenal familiar misalnya suara 

nenek yang meninggal. (Yosep,2009).  

Berdasarkan hasil laporan medik Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta 

didapatkan data dari bulan Januari sampai Maret 2012 tercatat jumlah pasien 

rawat inap 698 orang dan terdiri dari pasien halusinasi 324 orang, perilaku 

kekerasan 147 orang, isolasi sosial menarik diri 112 orang, harga diri rendah 90 

orang, dan deficit perawatan diri 25 orang. Menurut data Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Surakarta tersebut, halusinasi merupakan kasus terbanyak di Rumah 

Sakit Jiwa Surakarta, dan menunjukkan betapa banyaknya kasus halusinasi di 

kota Surakarta. 

 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan : 

Bagaimanakah penatalaksanaan Asuhan Keperawatan pada Tn W dengan 

Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran diruang Pringgodani  

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada klien dengan gangguan 

Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta. 



D. Manfaat Laporan Kasus 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penulisan pada karya tulis ilmiah ini dapat memberikan  

informasi dan pemecahan masalah dalam keperawatan jiwa khususnya 

tentang asuhan keperawatan tentang gangguan persepsi sensori : halusinasi 

pendengaran. 

 

E. Tinjauan Teori 

1. Pengertian 

Menurut Varcoralis (dalam Yosep, 2010) Halusinasi dapat 

didefinisikan sebagai terganggunya persepsi sensori dimana tidak terdapat 

stimulus yang nyata. Menurut Sunardi (2005) halusinasi adalah persepsi yang 

salah atau palsu tetapi tidak ada rangsang yang menimbulkannya atau tidak 

ada objek. 

Halusinasi adalah Penyerapan tanpa adanya rangsangan apapun pada 

panca indra seorang pasien, yang terjadi dalam keadaan sadar atau bangun, 

dasarnya mungkin organik, fungsional, psikotik ataupun histerik (Maramis, 

2004). 

2. Etiologi 

Menurut Erlinafsiah (2010) faktor predisposisi penyebab terjadinya 

halusinasi adalah : 

Faktor predisposisi : 

a. Biologis 

Gangguan perkembangan dan fungsi otak, susunan syaraf-syaraf pusat 

dapat menimbulkan gangguan realita. Gejala yang mungkin timbul adalah 

hambatan dalam belajar, berbicara, daya ingat dan muncul perilaku 

menarik diri. 

 



b. Psikologis 

Keluarga pengasuh yang tidak mendukung seperti broken home, 

overprotektif, dictator dan lainnya, serta lingkungan klien sangat 

mempengaruhi respons psikologis klien, sikap atau keadaan yang dapat 

mempengaruhi gangguan orientasi realitas adalah penolakan atau tindakan 

kekerasan dalam rentang kehidupan klien. 

c. Sosial Budaya 

Kondisi social budaya mempengaruhi gangguan orientasi realita, dimana 

terjadi kemiskinan, konflik social budaya seperti perang, kerusuhan, 

bencana alam dan kehidupan terisolasi yang disertai stress. 

Faktor presipitasi yaitu stimulus yang dipersepsikan oleh individu sebagai 

tantangan, ancaman, atau tuntutan yang memerlukan yang memerlukan energi 

ekstra untuk menghadapinya. Adanya rangsangan dari lingkungan, seperti 

partisipasi klien dalam kelompok, terlalu lama tidak diajak berkomunikasi, 

objek yang ada dilingkungan, dan juga suasana sepi atau terisolasi sering 

menjadi pencetus terjadinya halusinasi. Hal tersebut dapatmeningkatkan stress 

dan kecemasan yan merangsang tubuh mengeluarkan zat halusiogenetik. 

(Fitria, 2009) 

3. Patofisiologi 

Menurut Varcarolis (2006) halusinasi dapat diartikan sebagai 

terganggunya persepsi sensori seseorang, dimana tidak terdapat stimulus. Tipe 

halusinasi yang sering terjadi adalah halusinasi pendengaran. Pasien sering 

merasakan stimulus yang sebetulnya tidak ada. Pasien merasa ada suara 

padahal tidak ada tidak ada stimulus suara. Suara yang paling sering dialami 

pasien berupa suara – suara bisikan yang tersusun menjadi sebuah kalimat 

sehingga mempengaruhi respon klien seperti berbicara sendiri, senyum 

sendiri. Suara bisa berasal dari dalam individu sendiri maupun dari luar 

dirinya. Suara dapat dikenal familiar misalnya suara nenek yang sudah 

meninggal. Suara dapat dapat tunggal atau multiple. Isi suara dapat 



memerintahkan sesuatu pada klien atau seringnya tentang perilaku klien 

sendiri. Klien sendiri merasa yakin bahwa suara itu berasal dari Tuhan, setan, 

sahabat atau musuh. Kadang-kadang suara yang muncul semacam bunyi 

bukan suara yang mengandung arti. 

 

F. Tinjauan Keperawatan 

1. Daftar masalah 

Beberapa masalah keperawatan yang muncul pada klien dengan gangguan 

persepsi sensori: halusinasi adalah : 

1) Resiko tinggi prilaku kekerasan. 

2) Perubahan persepsi sensori : halusinasi. 

3) Kerusakan interaksi sosial - menarik diri 

2. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan untuk masalah halusinasi menurut Arif Widodo 

(2004) adalah : 

a. Resiko menciderai diri sendiri dan orang lain berhubungan dengan 

halusinasi. 

b. Perubahan persepsi sensori halusinasi berhubungan dengan menarik diri 

 

G. Tinjauan Kasus 

Pengkajian serta penatalaksanaan asuhan keperawatan dilakukan pada 

tanggal 8 Mei sampai tanggal 12 Mei 2012 di ruang Pringgodani Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Surakarta. 

a) Identitas Klien 

Nama  Tn. W, umur 38 tahun, statusnya menikah, pendidikan DIII Bhs 

Inggris, klien belum bekerja, alamat klien di Boyolali. 

b) Alasan Masuk 

Sebelum masuk RS pasien marah-marah tanpa sebab, 4 hari sebelum 

masuk rumah sakit, pasien berbicara ngelantur, kadang berbicara sendiri. Klien 



mengatakan ingin marah bila keinginannya tidak dituruti. Oleh keluarga 

langsung dibawa ke rumah sakit dan pengobatan sebelumnya tidak berhasil 

karena pengobatan yang tidak lancar. 

c) Faktor Predisposisi 

Pasien pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu. Sebelumnya 

pernah di rawat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta 2x yaitu pada tahun 2011. 

Pengobatan sebelumnya kurang berhasil karena pasien tidak teratur minum obat 

dan tidak kontrol lagi. Anggota keluarga tidak ada yang menderita sakit 

gangguan jiwa seperti klien. 

Masalah keperawatan : koping pendukung keluarga tidak efektif 

d) Pemeriksaan Fisik 

Pada pemeriksaan fisik ditemukan data : Tekanan darah klien 120/80 

mmHg, suhu 36,5˚ C, nadi 82x/menit, respiratory rate 20x/menit, tinggi badan 

164 cm dan berat badan 50 Kg. Dalam pemeriksaan keluhan fisik tidak ada 

karena klien merasa sehat-sehat saja badan tidak merasa sakit 

e) Psikososial  

1. Konsep diri 

a) Citra tubuh 

Klien mengatakan menyukai semua bagian tubuhnya. Tapi agak 

kecewa karena tubuhnya sekarang tampak lebih gemuk. 

b) Identitas 

Pasien mengatakan bahwa ia puas dengan dirinya sebagai laki-laki 

berusia 28 tahun, dan pendidikan terakhir adalah DIII. 

c) Peran diri 

Pasien mengatakan sebagai anak keenam dari enam bersaudara. Dan 

sebagai suami dari istrinya. Klien sudah tidak memiliki ayah. Klien 

belum bekerja karena klien merasa sekarang mencari pekerjaan 

susah. Klien, merasa belum puas sebagai suami karena belum bisa 

menafkahi istrinya dalam segi ekonomi. 



d) Ideal diri 

Klien mengatakan ingin cepat pulang, ia khawatir dengan ibunya 

karena tidak ada yang membantu selain klien dan klien berharap 

orang didesa mau menerimanya kembali.  

e) Harga diri 

Klien merasa minder dan malu dengan teman-temannya karena 

diantara teman sebayanya hanya dia yang belum bekerja jadi klien 

merasa malas untuk bergaul. 

Masalah keperawatan : gangguan isolasi sosial : menarik diri 

f) Data Fokus 

Data subektif : 

1) Klien mengatakan mendengar suara-suara bisikan-bisikan dan melihat 

bayangan-bayangan yang selalu mengganggunya. 

2) Klien mengatakan ingin marah bila keinginannya tidak dituruti. 

3) Klien mengatakan minder dan malu dengan teman-teman sebayanya 

karena klien belum bekerja, jadi merasa malas untuk bergaul. 

Data obyektif : 

1) Klien lebih banyak duduk 

2) Kontak mata kurang 

3) Pandangan mata tidak focus 

4) Bila ditanya kadang selalu menjawab pertanyaan namun kadang melantur 

5) Ekpresi muka tegang. 

Diagnosa Keperawatan : 

a. Resiko menciderai diri sendiri dan orang lain berhubungan dengan halusinasi 

pendengaran. 

b. Perubahan persepsi sensori halusinasi berhubungan dengan menarik diri. 

 

 

 



H. Pembahasan 

Menurut Stuart dan Laraia (2001) dikutip Herman (2011), diagnosa 

keperawatan adalah identifikasi atau penilaian terhadap pola respons klien baik 

aktual maupun potensial. 

Selanjutnya penulis melakukan pengkalian pada tanggal 8 mei 2012 jam 

09.00 WIB di ruang Pringgodani Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Dari hasil 

pengkajian didapatkan data subyektif : klien mengatakan mendengar suara-suara 

bisikan-bisikan dan melihat bayangan-bayangan yang selalu mengganggunya, 

klien mengatakan ingin marah bila keinginannya tidak dituruti. Sedangkan data 

obyektifnya : pandangan mata tidak fokus, kontak mata kurang, klien lebih bnyak 

duduk. Dari data diatas maka penulis menegakkan diagnosa keperawatan resiko 

mencederai diri sendiri dan orang lain berhubungan dengan halusinasi dengar. 

Penulis menegakkan diagnosa keperawatan gangguan persepsi sensori : 

halusinasi pendengaran sebagai masalah utama karena sesuai dengan konsep 

bahwa masalah utama adalah prioritas masalah klien dari beberapa masalah yang 

dimiliki klien. Sehingga diagnosa tersebut perlu mendapatkan prioritas utama 

untuk mencegah terjadinya masalah-masalah yang lainnya. 

Intervensi atau perencanaan keperawatan terdiri dari tiga aspek, yaitu 

tujuan umum berfokus pada penyelesaian permasalahan (P) dari diagnosis 

tertentu. Tujuan umum dapat dicapai jika serangkaian tujuan khusus telah 

tercapai. Tujuan khusus berfokus pada penyelesaian etiologi (E) dari diagnosa 

tertentu. Tujuan khusus merupakan rumusan kemampuan yang perlu dicapai atau 

dimiliki klien. 

Pada diagnosa keperawatan pertama yaitu resiko mencederai diri sendiri 

dan orang lain berhubungan dengan halusinasi dengar, rencana keperwatan 

mengacu pada azizah (2010). Tujuan umum pada diagnosa ini adalah klien tidak 

mencederai diri sendiri, orang lain atau lingkungan. Menurut Azizah (2010) 

untuk menyelesaikan diagnosa ini diperlukan 5 TUK. 



Tahap akhir dari proses keperawatan adalah evaluasi. Menurut Herman 

(2011) evaluasi adalah proses berkelanjutan untuk menilai efek dari tindakan 

keperawatan pada klien. 

Evaluasi hasil pada 5 TUK tercapai dengan baik karena klien sudah 2x 

masuk rumah sakit dengan kasus yang sama dan selama dirawat, klien mendapat 

perawatan yang baik, sehingga klien dapat melaksanakan apa yang diajarkan 

perawat. Dan untuk TUK yang belum tercapai, yaitu klien dapat dukungan 

keluarga dalam mengontrol halusinasi belum dapat dilaksanakan karena 

keterbatasan waktu, maka penulis melakukan kerja sama dengan perawat 

ruangan untuk melanjutkan tindakan yang belum dapat dilaksakan penulis. 

I. Simpulan dan Saran 

a. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam melakukan asuhan keperawatan dengan halusinasi, klien sangat 

membutuhkan peran keluarga sebagai pendukung klien yang mengerti 

keadaan dan permasalahan yang dihadapi klien. Selain itu perawat atau 

petugas kesehatan juga membutuhkan kehadiran keluarga untuk memberikan 

data yang dibutuhkan demi tercapainya keberhasilan dalam asuhan 

keperwatan. Maka penulis menyimpulkan peran keluarga sangat penting 

dalam proses penyembuhan pada klien. 

b. Saran 

2. Bagi Perawat 

Perawat dalam menangani kasus halusinasi pendengaran hendaknya 

melakukan pendekatan terus menerus dan bertahap untuk dapat membina 

hubungan saling percaya antara perawat dan klien sehingga dapat tercipta 

suasana terapeutik dalam melakukan asuhan keperawatan. 

 

 

 



3. Bagi Keluarga klien 

Hendaknya keluarga klien secara rutin mengunjungi klien di Rumah Sakit, 

sehingga keluarga dapat mengetahui perkembangan klien selama di Rumah 

Sakit, dan dapat membantu perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. 
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