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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny. S DENGAN HALUSINASI 

PENDENGARAN DI RUANG SEMBADRA RUMAH SAKIT  

DAERAH SURAKARTA 

(Rizqiya Rochmatun Nisa, 2013, 56 halaman) 

ABSTRAK 

Latar belakang : Masalah gangguan jiwa terjadi hampir diseluruh negara di 

dunia. Sejalan dengan perkembangan tehnologi, semakin meningkat masalah yang 

harus dihadapi seseorang, sehingga keadaan ini sangat besar pengaruhnya 

terhadap kesehatan jiwa seseorang yang dapat meningkatkan jumlah pasien 

gangguan jiwa. Halusinasi merupakan salah satu penyakit jiwa yang paling 

banyak terjadi, dari tahun ketahun kunjungan pasien rawat jalan di rumah sakit 

jiwa diseluruh indonesia tercatat adanya peningkatan tiap tahunnya. 

Tujuan : Untuk memberikan asuhan keperawatan pada pasien halusinasi 

pendengaran dengan melakukan pengkajian, menegakkan diagnosa, memberikan 

intervensi – implementasi, dan evaluasi dengan cara wawancara pada pasien, 

perawat dan melihat status pasien. 

Hasil : Selama 4 hari pertemuan, telah dilakukan asuhan keperawatan sesuai 

dengan rencana keperawatan, halusinasi pendengaran dapat di kontrol dengan cara 

menghardik, mengobrol dengan orang lain dan minum obat. 

Kesimpulan : Pada saat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien perlu 

pendekatan dan komunikasi terapeutik, sehingga terjalin hubungan harmonis dan 

kerjasama yang baik untuk mendorong pasien lebih kooperatif dan tercapai 

rencana keperawatan yang diberikan, serta peran dan kehadiran keluarga sangat 

penting bagi pasien untuk memotivasi kesembuhan pasien. 

Kata kunci : Halusinasi pendengaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nursing care to  Ny. S with the changes of auditory hallucinations 

in the regional mental hospital : Sembadra, Surakarta. 

(Rizqiya Rochmatun Nisa, 2013, 57 pages) 

 

ABSTRACT 

 

Background: The problem of mental disorder occurs in nearly all the countries in 

the world. In line with developments in technology, increasing one's problems to 

overcome, so the situation has very large effect on a person's mental health. Thus 

it can increase the number of patients with mental disorders. Hallucination is one 

of the most mental illness occurs, from year to year out patient visits in a mental 

hospital throughout Indonesia recorded an increase each year. 

Objective: To provide nursing care to patients with auditory hallucinations by 

doing the assessment, diagnosis, providing intervention - implementation, and 

evaluation by interviewing patients, nurses and observing the status of the patient. 

Results: During the 4-day meeting, has been carried out in accordance with the 

nursing care plan, auditory hallucinations can be controlled by way of rebuke, 

chat with others and taking medication. 

Conclusion: At the time of nursing care to patients, we need to approach them 

with therapeutic communication, so there would be intertwined harmonious 

relationship and good cooperation to encourage more co-operative patients and 

the given nursing plan will be achieved, as well as the role and presence of family 

is very important to motivate the patien’s healing process. 

Keywords: auditory hallucinations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 



Perkembangan kebudayaan masyarakat semakin banyak membawa 

perubahan situasi individu dalam berbagai segi kehidupan manusia, baik 

dari segi positif maupun negative, sehingga dapat mempengaruhi 

keseimbangan fisik, mental, social, maupun status kesehatan seseorang. 

Sejalan dengan perkembangan technologi, semakin meningkat masalah 

yang harus dihadapi seseorang. Sehingga keadaan ini sangat besar 

pengaruhnya terhadap kesehatan jiwa seseorang yang dapat meningkatkan 

jumlah pasien gangguan jiwa. Sebagaimana keadaan krisis ekonomi telah 

menyebabkan meningkatnya jumlah penderita gangguan jiwa dan masalah 

gangguan jiwa terjadi hampir diseluruh negara di dunia. Berdasarkan hasil 

survey World Healt Organization (WHO 2007), menyatakan bahwa 

tingkat gangguan jiwa di Indonesia cukup tinggi dan hampir diatas rata-

rata di tingkat gangguan kesehatan jiwa di dunia. Halusinasi merupakan 

salah satu penyakit jiwa yang sering ditemui dengan tanda dan gejala 

bicara sendiri, senyum sendiri, menggerakan bibir tanpa suara, menarik 

diri dari orang lain, dan diidentifikan dengan skizofrenia, karena dari 70% 

pasien skizofrenia diantaranya mengalami gangguan jiwa dengan tanda 

dan gejala halusinasi.  

Jumlah gangguan jiwa di indonesia setiap tahun semakin 

bertambah. Dalam survey dinas kesehatan yang dilakukan pada tahun 

2007, ada 11% populasi masyarakat diindonesia yang mengalami 

gangguan jiwa. 



Berdasarkan grafik kunjungan pasien rawat jalan di rumah sakit 

jiwa diseluruh indonesia tercatat adanya peningkatan gangguan jiwa tiap 

tahunnya. Pada  tahun 2005 ada 9.841 pasien, tahun 2006 menjadi 11.675, 

dan pada tahun 2009 meningkat lagi menjadi 19.936 pasien. 

Berdasarkan Rekam Medik RSJD Surakarta, didapatkan data dari 

bulan febuari-maret 2013 tercatat jumlah pasien mencapai 10.289 orang, 

dan terdiri dari halusinasi sebanyak 4784 orang, perilaku kekerasan 2559 

orang, deficit perawatan diri 1219 orang, menarik diri 1120 orang, harga 

diri rendah 430 orang, dan waham 177 orang. 

Dari fenomena tersebut dengan tingkat gangguan jiwa paling 

banyak halusinasi, maka penulis tertarik untuk memberikan Asuhan 

keperawatan pada pasien dengan gangguan halusinasi, dengan mengangkat 

judul “ Asuhan Keperawatan pada Ny. S dengan Halusinasi Pendengaran 

di Ruang Sembadra RSJD Surakarta”. 

b. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 

dapat diambil adalah “ Bagaimanakah penatalaksanaan asuhan 

keperawatan pada Ny. S dengan gangguan halusinasi pendengaran di 

Ruang sembadra RSJD Surakarta “. 

c. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Mampu melaksanakan asuhan keperawatan pada Ny. S dengan 

gangguan halusinasi pendengaran di Ruang Sembadra RSJD Surakarta. 



2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melakukan pengkajian pada klien dengan halusinasi 

pendengaran. 

b. Mampu menentukan masalah keperawatan pada klien dengan 

halusinasi pendengaran. 

c. Mampu membuat dan menegakkan diagnosa keperawatan pada 

klien dengan halusinasi pendengaran. 

d. Mampu membuat rencana keperawatan pada klien dengan 

halusinassi. 

e. Mampu melaksanakan tindakan keperawatan pada klien dengan 

halusinasi pendengaran. 

f. Mampu melakukan evaluasi tindakan pada klien dengan halusinasi 

pendengaran. 

3. Manfaat 

1. Manfaat teoritis 

Dari hasil penulisan karya tulis ilmiah ini di harapkan mampu 

memberikan informasi dan membantu memecahkan masalah 

keperawatan jiwa tentang asuhan keperawatan jiwa halusinasi 

pendengaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Rumah Sakit 



Sebagai bahan masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan 

praktik pelayanan keperawatan jiwa, khususnya keperawatan jiwa 

halusinasi pendengaran. 

b. Bagi Intansi Pendidikan 

Sebagai bahan acuan dalam proses kegiatan belajar mengajar, 

tentang asuhan keperawatan jiwa khususnya halusinasi 

pendengaran. 

c. Bagi Penulis 

Sebagai sarana dan alat untuk menambah ilmu pengetahuan dan 

memperoleh pengalaman khusus di bidang keperawatan jiwa. 

d. Bagi Pembaca 

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang perawatan 

gangguan jiwa, terutama pada anggota keluarga yang mengalami 

gangguan jiwa halusinasi pendengaran. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Halusinasi adalah hilangnya kemampuan manusia dalam membedakan 

rangsangan internal (pikiran) dan rangsangan eksternal (dunia luar)( 

Kusumawati 2010). 

Menurut Baihaqi dkk (2005) Halusinasi merupakan persepsi yang 

salah atau palsu tetapi tidak ada rangsang yang menimbulkan (tidak ada 

objek) misalnya, merasa melihat ada orang yang memukul, padahal tidak 



ada seorangpu disekitarnya. Halusinasi muncul sebagai suatu proses 

panjang yang berkaitan erat dengan kepribadian seseorang. 

Halusinasi pendengaran adalah perasaan dimana klien mendengar 

suara atau bunyi yang berkisar dari suara sederhana sampai suara yang 

berbicara mengenai klien sehingga klien berespon terhadap suara atau 

bunyi tersebut(Stuart, 2007). Dalam proses terjadinya halusinasi, 

halusinasi berkembang melalui 4 fase, dimana menurut Kusumawati(2010) 

tahapan fase tersebut yaitu : 

Tahap I :  

Fase comforting : Memberi nyaman, tingkat ansietas sedang secara 

umum Halusinasi merupakan suatu kesenangan. 

1) Karakteristik: 

a) Mengalami ansietas, kesepian, rasa bersalah, ketakutan. b) 

Mencoba berfokus pada fikiran yang dapat menghilangkan ansietas. 

c) Pikiran dan pengalaman sensori masih ada dalam kontrol 

kesadaran. 

2) Perilaku Pasien: 

a)  Tersenyum, tertawa sendiri. b) Menggerakkan bibir tanpa 

suara.  c) Pergerakan mata yang cepat. d) Respon verbal yang 

lambat, e) Diam dan berkonsentrasi. 

Tahap II:  

Fase condemming : Menyalahkan, tingkat kecemasan berat, secara 

umum halusinasi 



1) Karakteristik: 

a)  Pengalaman sensori menakutkan. b) Merasa dilecehkan 

oleh pengalaman sensori tersebut. c) Mulai merasa kehilangan 

control. d) Menarik diri dari orang lain. 

2) Perilaku Pasien: 

a) Terjadi peningkatan denyut jantung, pernafasan dan 

tekanan darah. b) Perhatian pada lingkungan berkurang. c) 

Konsentrasi terhadap pengalaman sensorinya. d) Kehilangan 

kemampuan membedakan halusinasi dengan realitas. 

Tahap III: 

 Fase Controlling : Mengontrol tingkat kecemasan berat dan 

pengalaman tidak dapat ditolak 

1) Karakteristik: 

a) Klien menyerah dan menerima pengalaman sensorinya           

(halusinasi). b) Isi halusinasinya menjadi aktaktif. c) Kesepian bila 

pengalaman sensori berakhir. 

2) Perilaku Pasien: 

a) Perintah halusinasi ditaati, b) Sulit berhubungan dengan 

orang lain, c) Perhatian terhadap lingkungan berkurang, hanya 

beberapa detik, d) Tidak mampu mengikuti perintah dari perawat, 

tampak tremor dan berkeringat. 

Tahap IV:  

Fase Conquering : Klien sudah dikuasai oleh halusinasi, klien panik 



1) Karakteristik: 

a) Pengalaman sensori menjadi pengancam b) Halusinasi 

dapat berlangsung selama beberapa jam / hari. 

2) Perilaku Klien: 

a) Perilaku panik, b) Resiko tinggi mencederai diri sendiri, 

orang lain dan lingkungan, c) Tindak kekerasan agitasi, menarik 

atau katatonik, d) Tidak mampu berespon terhadap lingkungan. 

 

3. TINJAUAN KASUS 

a) Identitas 

Pasien bernama Ny.S umur 52tahun, perempuan, alamat sukoharjo, 

ibu rumah tangga, pendidikan tam,an SD, dirawat di ruang sembadra 

dengan diagnose halusinasi pendengaran. 

b) Pengkajian Keperawatan 

Pasien dibawah ke rumah sakit dikarenakan suka bicara sendiri, 

bicaranya nglantur, mondar-mandir, sulit tidur dan sering berteriak-

teriak tanpa sebab, suka menyendiri, dan dari keluarga, pasien 

langsung di bawa ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. 

c) Pemeriksaan Fisik 

a. Tanda vital  

Tekanan darah : 120/90 mmHg 

Nadi   : 92 x / menit 

Rr   : 22 x / menit 



Suhu badan  : 36
o
 C 

b. Ukur TB?BB  : 59 kg/155 cm 

c. Kesadaran : composmentis  

d) Daftar masalah keperawatan 

1. Isolasi social : menarik diri 

2. Harga diri rendah 

3. Disstres spiritual 

4. Resiko kerusakan komunikasi verbal 

5. Halusinasi pendengaran 

6. Gangguan proses pikir 

7. Ansietas  

8. Kurang pengetahuan 

e) Data Fokus :  

Subjektif 

a. Pasien mengatakan suka bicara sendiri. 

b. Pasien mengatakan sering berteriak dan marah sendiri tanpa sebab 

c. Pasien mengatakan kadang tiba-tiba marah jika didekati saat 

berteriak-teriak 

Objektif  

a. Bicara pasien keras 

b. Pasien tampak tegang 

c. Pasien tampak gelisah 

d. Pasien tampak mudah tersinggung 



f) Diagnosa Keperawatan 

a. Resiko perilaku kekerasan berhubungan dengan Halusinasi 

pendengaran. 

b. Halusinasi pendengaran berhubungan dengan isolasi social : 

Menarik diri 

c. Isolasi social berhubungan dengan harga diri rendah. 

 

4. PEMBAHASAN 

a. Pengkajian 

Dari hasil data yang dilakukan dalam pengkajian pasien, tetapi 

tidak sesuai dalam teori adalah pergerakan mata, dimana dalam teori 

Hamid dalam Damaiyanti(2012) seharusnya pergerakan mata pasien 

cepat, tetapi sebaliknya pergerakan mata pasien normal, sedangkan 

tanda dan gejala yang muncul pada pasien sesuai dengan teori hamid 

(2000) yaitu pasien bicara sendiri, menggerakkan bibir tanpa suara, 

respon verbal yang lambat, menarik diri dari orang lain, berusaha 

menghindari orang lain, tidak dapat membedakan yang nyata dan 

tidak nyata. 

b. Diagnosa Keperawatan 

Resiko prilaku kekerasan berhubungan dengan halusinasi 

pendengaran. Diagnosa ini muncul pada kasus yang dialami Ny. S dan 

ditemukan tanda dan gejala yaitu pasien sering marah-marah, pasien 

kurang memperhatikan saat diajak bicara, lebih suka menyendiri, tidak 



mau bergaul dan melamun. Menurut Direja(2011), tanda dan gejala 

resiko perilaku kekerasan adalah suka marah- marah, kurang spontan, 

apatis, afek tumpul, wajah tegang, komunikasi verbal menurun atau 

tidak ada, mengisolasi diri, tidak sadar atau kurang sadar dengan 

lingkungan sekitar, dan merasa terganggu.  

 

5. PEMBAHASAN 

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang masalah keperawatan 

yang muncul pada Ny. s dengan Halusinassi pendengaran. Pembahasan 

mencakup dari diagnosa keperawatan yang muncul pada kasus, 

pelaksanaan tindakan dan hasil perkembangan pada pasien. 

 

6. PENUTUP 

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan pada Ny. S, 

mengenai halusinasi, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Dalam pengkajian yang dilakukan pada Ny. S, di dapatkan 

diagnosa Perubahan persepsi sensori : halusinasi pendengaran b/d 

menarik diri, Resiko prilaku kekerasan b/d halusinasi pendengaran, 

dan Gangguan isolasi social : Menarik diri b/d Harga diri rendah. 

2. Keriteria Hasil yang dapat dicapai, pasien mampu mengenal 

halusinasinya, pasien mampu mempraktekan cara mengontrol 

halusinasinya, pasien minum obatnya dengan benar dan pasien 



mampu menyebutkan efek samping dari minum obat jika tidak 

teratur. 

3. Pasien mampu dan mau melakukan apa yang telah perawat ajarkan 

mulai dari membina hubungan saling percaya, mengenal halusinasi 

dan penyebab dsri halusinasi, cara mengontrol halusinasi, dan 

pasien mau minum obat dengan benar dan teratur. 
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