
ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny.L DENGAN 

GANGGUAN PERSEPSI SENSORI : HALUSINASI PENDENGARAN DI RUANG 

SRIKANDI RSJD SURAKARTA 

 

 

NASKAH PUBLIKASI 

 

Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi 

Syarat-Syarat Untuk Menyelesaikan Program 

Pendidikan Diploma III Keperawatan 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

 

YUWANA HESTI UMMAMI 

J200100025 

 

 

 

 

 

PROGRAMSTUDI KEPERAWATAN 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2013 

 

 



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

Jl. A. Yani Tromol Pos 1-Pabelan, Kartasura Telp. (0271) 717417 Fax: 715448 Surakarta 57102 

 

 

SURAT PERSETUJUAN ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini pembimbing tugas akhir: 

Nama  : Arif Widodo, A.Kep., M.Kes 

 

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi Ilmiah yang merupakan 

ringkasan tugas akhir dari mahasiswa  

Nama :  Yuwana Hesti Ummami 

NIM :  J200100025 

Peogram Studi :  D III Keperawatan  

Judul :  ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny.P DENGAN 

GANGGUAN KPNSEP DIRI : HARGA DIRI RENDAH DI 

BANGSAL SRIKANDI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH 

SURAKARTA. 

Naskah artikel tersebut layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan  

Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya. 

 

 

Surakarta, 22 Juli 2013 

Pembimbing 

 

 

Arif  Widodo, A.Kep.,M.Kes 

NIK. 630 

 

 



ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. L DENGAN GANGGUAN 

PERSEPSI SENSORI:HALUSINASI PENDENGARAN DI RUANG 

SRIKANDI 

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA 

(Yuwana Hesti Ummami, 2013, 64 halaman) 

ABSTRAK 

Latar Belakang : Diperkirakan lebih dari 90 % klien dengan skizofrenia 

mengalami halusinasi. Meskipun bentuk halusinasinya bervariasi tetapi sebagian 

besar klien skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa mengalami halusinasi dengar. Suara 

dapat berasal dari dalam diri individu atau dari luar dirinya. Suara dapat dikenal 

(familiar). Suara dapat tunggal atau multipel. Isi suara dapat memerintah sesuatu 

pada klien atau seringnya tentang perilaku klien sendiri.  

Tujuan : Untuk  mendapatkan  gambaran  tentang  proses  keperawatan  pada 

klien   dengan  halusinasi : pendengaran. Meliputi: pengkajian, menegakkan 

diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan.  
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 x 24 jam didapatkan halusinasi 

pendengaran dapat terkontrol dengan cara menghardik, bincang-bincang dan 

minum obat. Sedangkan yang belum tercapai dukungan dari keluarga, karena 

selama memberikan asuhan keperawatan keluarga pasien tidak kunjung datang.  
Kesimpulan : kerjasama antara tim kesehatan dan klien atau keluarga klien 

sangatlah diperlukan demi keberhasilan suatu asuhan keperawatan pada klien, 

komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh perawat mendorong klien untuk lebih 

kooperatif, peran keluarga sangatlah penting dalam merawat klien dengan 

halusinasi.  

 

Kata Kunci :  skizofrenia, halusinasi, familiar, tunggal, multiple, komunikasi 

terapeutik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NURSING CARE TO CLIENTS NY. L  

INTERFERENCE WITH SENSORY PERCEPTION : HALLUCINATIONS 

 IN THE MENTAL HOSPITAL DISTRICT SRIKANDI 

 SURAKARTA 

(Yuwana Hesti Ummami, 2013, 64 pages) 

ABSTRACT 

 

 

Background: It is estimated more than 90% of clients with schizophrenia 

experience hallucinations. Although the form of hallucinations varies but most of 

the clients at the Mental Hospital schizophrenia experience hallucinations hearing. 

Sound can come from within the individual or from outside himself. Sounds can 

be known (familiar). Sounds can be single or multiple. Voice contents can rule 

anything in or frequent client of the client's own behavior.  

Objective: To gain an overview of the nursing process to clients with 

hallucinations: hearing. Includes: assessment, diagnosis, intervention, 

implementation and evaluation of nursing.  

Results : After nursing 3 x 24 hour auditory hallucinations can be obtained by way 

of rebuke controlled, talk and take medication. While that has not achieved the 

support of the family, for providing nursing care for the patient's family did not 

come.  

Conclusion: cooperation between the healthcare team and the client or the client's 

family is necessary for the success of the client's nursing care, therapeutic 

communication made by the nurse encourages the client to be more cooperative, 

very important role of the family in caring for clients with hallucinations.  

 

Keywords: schizophrenia, hallucinations, familiar, single, multiple, therapeutic 

communication.  
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A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan hasil laporan rekam medik ( RM ) Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta, didapatkan data dari Maret-April 2013 tercatat jumlah pasien rawat 

inap 880 orang dan terdiri dari pasien halusinasi 450 orang, perilaku kekerasan 

106 orang, isolasi sosial : menarik diri 105 orang, harga diri rendah 61 orang, 

waham 21 orang dan defisit perawatan diri 138 orang, 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka permasalahan dalam karya 

tulis ilmiah ini adalah: Bagaimana asuhan keperawatan pada Ny.L dengan 

Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran di Ruang Srikandi Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Surakarta 

C. Pengertian  

Halusinasi adalah kondisi dimana individu mengalami perubahan dalam 

jumlah atau pola dari stimuli yang datang dikaitkan dengan penurunan, 

berlebihan, distorsi atau kerusakan respon terhadap stimulasi. (Nurjannah, 2005)    

D. Etiologi 

Faktor predisposisi-presipitasi Menurut Yosep (2009) yaitu : 

a. Predisposisi  

Yaitu faktor : perkembangan, sosiokultural, biokimia, psikologis, 

genetik dan pola asuh. 

b. Faktor presipitasi 

1) Perilaku 

E. Pengkajian Teori 



1. Identitas 

2. Alasan masuk rumah sakit  

3. Pemeriksaan fisik 

4. Psikososial  

5. Spiritual: nilai dan keyakinan dan kegiatan ibadah 

6. Status mental :Penampilan,Pembicaraan, Aktivitas motorik, Alam 

perasaan, Afek, Persepsi, Proses pikir, Isi pikir, Tingkat kesadaran, 

Memori, Tingkat konsentrasi, Kemampuan menilai dan Daya tilik 

7. Kebutuhan persiapan pulang 

8. Mekanisme koping 

9. Pengetahuan  

10. Aspek medik 

F. Diagnosa Keperawatan 

a. Resiko menciderai diri sendiri, orang lain dan lingkungan berhubungan 

dengan halusinasi pendengaran. 

b. Perubahan persepsi sensori : halusinasi pendengaran berhubungan dengan 

menarik diri. 

c. Gangguan isolasi sosial : menarik diri berhubungan dengan harga diri 

rendah. 

G. Pengkajian 

Pengkajian dilakukan pada tanggal 30 April 2013 di ruang Srikandi 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan data diperoleh dari pasien 

perawat lain dan Rekam medis 



Identitas  

a. Identitas Klien 

Nama   : Ny L 

Umur   : 37 tahun 

Jenis Kelamin  : perempuan 

Suku   : Jawa 

Agama   : Islam 

Status perkawinan : menikah 

Pendidikan  : SMP 

Alamat   : Bandung, Wonosegoro, Boyolali. 

No. RM   : 011918 

Tanggal Masuk  : 01 Maret 2013 

b. Identitas Penanggung Jawab 

Nama   : Tn. M 

Umur   : 41 tahun 

Alamat   : Bamdung, Wonosegoro, Boyolali. 

Hubungan dengan klien : Ayah 

H. Riwayat Kesehatan 

a.  Alasan Masuk Rumah Sakit 

Sebelum masuk rumah sakit ± 10 hari klien bingung, menyendiri, gelisah, 

sering bicara sendiri, sulit tidur, bicara kacau dan sering memarahi anggota 

keluarga. Klien dulu pernah di rawat di Rumah Sakit Jiwa sebanyak 6X. 

Klien sekarang sering mendengar suara laki-laki yang diduga suara 



suaminya yang mengancam ingin membunuhnya. Klien merasa ada 

sesuatu yang berbeda, tidak mau bergaul dengan teman, pendiam, dan 

sering menyendiri. 

b. Faktor Predisposisi 

Klien pernah mengalami gangguan jiwa dimasa lalu sebanyak 6 kali di 

Rumah Sakit Jiwa Surakarta tetapi kurang berhasil dikarenakan setelah 

obat habis klien tidak mau kontrol. Klien tidak pernah mengalami aniaya 

fisik dan aniaya seksual. Klien juga tidak pernah mengalami kekerasan 

dalam rumah tangga baik sebagai korban, pelaku atau saksi. Keluarga 

tidak ada yang mempunyai riwayat gangguan jiwa. Pengalaman masa lalu 

yang tidak menyenangkan yaitu pasien ditinggal pergi suami tanpa pamit. 

c. Faktor Presipitasi 

Klien dibawa oleh keluarga ke rumah sakit jiwa Surakarta karena klien 

sering bicara sendiri, bicara kacau , mendengar suara yang sebenarnya 

tidak ada, melamun, dan mondar-mandir.  Menurut keluarga keadaan klien 

bisa seperti ini karena ditinggal pergi suami.  

d.  Psikososial 

a.Genogram:  Klien tinggal serumah bersama Ibu, ayah dan anaknya. 

Klien merupakan anak ke dua dari lima bersaudara. 

b. Konsep Diri 

1) Gambaran diri 



 Klien mengatakan tidak ada bagian tubuh yang tidak di sukai, 

klien juga tidak memiliki cacat tubuh.Klien menerima semua 

anggota tubuhnya. 

2) Identitas 

 Pasien menyadari dia seorang wanita, berusia 37 tahun 

sudah pernah menikah tetapi ditinggal pergi suaminya. Dan 

dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang sudah berusia 

16 tahun dan bersekolah di SMK. 

3) Peran Diri 

 Pasien adalah seorang Ibu rumah tangga dan anggota 

masyarakat. Sebelum sakit pasien masih bisa melaksanakan 

tugasnya dengan baik yaitu merawat dan membesarkan anaknya 

serta melakukan aktivitas rumah tangga seperti menyapu, 

mencuci, setrika dll. Selama sakit pasien hanya melakukan 

kegiatan yang ada di rumah sakit sebagai pasien. 

c. Status Mental 

1)  Alam perasaan :  Pasien merasa sedih dan putus asa karena 

ditinggal pergi oleh suami. 

2) Persepsi : Pasien mengatakan mendengar suara suaminya bilang 

ingin membunuhnya saat pasien sendirian, dan frekuensi munculnya 

suara itu tidak pasti pada saat pasien sendirian dan frekuensi 

munculnya suara itu tidak pasti pada saat pasien sendirian. 

3) Proses Pikir : Pasien dapat menjawab pertanyaan deengan baik. 



4) Isi Pikir : Pasien merasa ketika mendegar suara suaminya 

mengancam ingin membunuhnya dan memaksa minta uang. 

e. Pemeriksaaan Fisik 

a.Tanda-tanda vital 

Tekanan Darah : 110/70 mmHg 

Nadi  : 80 x/menit 

Suhu  : 36ºC 

Respirasi  : 20 x/menit 

b.Ukur 

TB   : 154 cm 

BB    : 70 kg 

f. Pemeriksan Penunjang 

Terapi Medis  : 

Risperidone  = 2 × 2 mg/12 jam 

Trihexipenidil = 2 × 2 mg/12 jam 

Chlorpromazine = 3 × 100 mg/8 jam 

a. Pemeriksaan Penunjang 

Tabel  3.1 

Nama 

pemeriksaan 

Hasil Angka Normal Satuan 

KIMIA 

KLINIK 

   

Gula Darah 

Sewaktu 

161 < 130 Mg / dl 

SGOT 17 < 31 U / L 

SGPT 15 < 32 U / L 

    

 

 



g. Data Fokus 

Data Subyektif : 

a. Pasien mengatakan ingin marah ketika mendengar suara suaminya yang 

mengancam ingin membunuhnya dan ingin melemparkan barang-barang 

ke sumber suara itu.  

b. Klien mengatakan setiap sendirian mendengar suara suaminya.   

c. Klien mengatakan lebih suka sendiri dan jarang mengobrol.  

d. Klien mengatakan tidak suka berkomunikasi dengan teman 

Data Obyektif : 

a. Klien tampak bingung dan gelisah. 

b. Klien tampak bicara sendiri dan lama-lama pembicaraan menjadi kacau. 

c. Intonasi verbal pasien tampak cepat dan bicara keras  

d. Klien bersikap seperti mendengar sesuatu.  

e. Klien sering duduk sendiri dan sering melamun .  

f. Aktivitas menurun.  

 

h. Diagnosa Keperawatan 

a. Resiko perilaku kekerasa (mencederai diri sendiri, orang lain 

dan lingkunan berhubungan dengan halusinasi pendengaran. 

b. Perubahan Persepsi Sensori : halusinasi pendengaran 

berhubungan dengan menarik diri. 

c. Gangguan isolasi sosial : menarik diri berhubungan dengan 

harga diri rendah. 

 



4) Intervensi- Implementasi 

Untuk diagnosa resiko menciderai diri sendiri dan orang lain 

berhubungan dengan halusinasi pendengaran dilakukan TUK 1- TUK 4 

dengan criteria evaluasi berhasil. Kemudian untuk diagnose ke 2 perubahan 

persepsi sensori halusinasi pendengaran berhubungan dengan menarik diri 

penulis belum bias melakukan intervensi dan implementasi karena 

keterbatasan waktu sehingga penulis bekerja sama dengan perawat RSJD 

Surakarta untuk melanjutkan intervensi.  

5) Hasil Evaluasi  

Evaluasi dilakukan pada hari akhir, dan didapat 1 masalah keperawatan 

yang dapat teratasi dari 2 masalah keperawatan yang muncul. Yang dapat 

teratasi yaitu Resiko mencederai diri sendiri, orang lain dan lingkungan 

berhubungan dengan halusinasi pendengaran. 

6) Simpulan dan Saran 

A. Simpulan 

Saat memberikan  asuhan keperawatan pada klien dengan 

halusinasi pendengaran, pasien sangat membutuhkan peran serta keluarga 

sebagai sistem pendukung kesembuhan pasien yang mengerti keadaan dan 

permasalahan dirinya. Selain  itu perawat /petugas kesehatan juga 

membutuhkan kehadiran untuk memberikan data dan membina kerja sama 

dalam memberikan perawatan pada pasien, dalam hal ini penulis 

menyimpulkan bahwa peran serta keluarga merupakan faktor penting 

dalam proses penyembuhan klien. 



B. Saran 

1. Untuk Perawat 

Perawat hendaknya mampu membina hubungan saling percaya kepada 

klien dengan menggunakan komunikasi terapeutik. 

2. Untuk Klien 

Klien hendaknya sering berlatih dan melaksanakan interaksi sosial 

secara bertahap. 

3. Untuk Keluarga 

Keluarga hendaknya dapat dapat bekerjasama dengan perawat 

sehingga mendukung kesembuhan klien..  

4. Untuk Rumah Sakit 

Pihak rumah sakit melibatkan keluarga dalam proses perawatan klien 

dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada klien dengan gangguan jiwa.   
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