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RESPON FISIOLOGIS DAN PSIKOLOGIS SAAT TERJADI 

HALUSINASI DENGAR PADA PASIEN SKIZOFRENIA  

PARANOID DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH  

SOEDJRWADI KLATEN 

ABSTRAK 

Pendahuluan Respon fisiologis dan psikologis saat terjadi halusinasi dengar pada 

pasien skizofrenia paranoid memiliki respon yang berbeda – beda antara individu 

satu dengan yang lainnya karena dipengaruhi oleh individu dalam menanggapi 

halusinasi dan mekanisme koping yang digunakan oleh individu itu sendiri. 

Tujuan penelitian untuk memperoleh gambaran karakteristik respon fisiologis 

dan psikologis yang terjadi pada pasien saat terjadi halusinasi dengar pada pasien 

skizofrenia paranoid. Metode penelitian yang di gunakan yaitu kualitatif dengan 

pendekatan narrative pshology. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian 

ini berjumlah 8 orang yang dipilih dengan pertimbangan bahwa responden dapat 

memberikan informasi ketika dilakukan wawancara semi struktur dengan 

menggunakan alat perekam suara. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti dalam 

penelitian ini yaitu bahwa respon yang terjadi pada pasien berbeda – beda seperti 

jatung terasa berdebar, napas cepat, kecemasan, perasaan khawatir terhadap apa 

yang didengarkan, takut, perasaan tidak tenang, dan merasa sedih, sedangkan pola 

perilaku yang di tunjukkan oleh individu memiliki kesamaan seperti terjadi 

ketengangan, perilaku yang gelisah, gaduh, tidak bisa tenang, mondar mandir, 

tertawa, berbicara sendiri, kontak mata kurang fokus, mudah beralih saat 

berkomunikasi, nampak tremor dan keringatan. Keterbatasan dalam penelitian 

ini peneliti tidak menggunakan teknik focus group discousion karena keterbatasan 

waktu dalam penalitian. Kesimpulan Respon fisiologis saat terjadi halusinasi 

dengar pada pasien skizofrenia paranoid di Rumah Sakit Jiwa Soedjarwadi Klaten 

yaitu respon pada individu bervariasi  antar individu satu dengan yang lain yaitu 

respon yang dialami seperti napas cepat, keringatan, jantung tersa berdebar – 

debar, terjadi kewaspadaan, ketengangan, klien fokus pada suara yang 

didengarkan, dan terjadi agitasi motorik sementara respon  psikologis saat terjadi 

halusinasi dengar pada pasien skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Soedjarwadi 

Klaten yaitu respon yang dialami bervariasi  seperti terjadi kecurigaan, kecemasan 

yang disertai kesedihan, gelisah, gaduh, dan perasaan tidak dapat tenang. Saran 

Bagi tenaga kesehatan sebaiknya tenaga kesehatan dapat mengetahui secara 

spesifik mengenai respon fisiologis dan psikologis pada pasien yang mengalami 

halusinasi pada pasien skizofrenia paranoid sehingga dapat dilakukan pemberian 

terapi yang tepat sehingga dapat mencengah terjadi pasien larut dalam halusinasi 

yang dialami dan bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dilakukan penelitian lebih 

lanjut dan memperluas daerah penelitian sehingga dapat memperoleh informasi 

yang beraneka ragam dan spesifik.  
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Kata kunci : Respon fisiologis, Respon psikologis, Halusinasi dengar, Skizofrenia 

paranoid  

ABSTRACT 

Introduction the physiological and psychological responses  when auditory 

hallucination accurs in the paranoid scizoprenia patients have different responses 

between an individual and another because the responses are inflluenced by the 

individual in responding the hallucination and mechanism of coping user by the 

individual him or herself. This research aims to obtain the chracteristic description 

of  physiological and psychological responses that occur in the patients when the 

auditory hallucination occurs in the paranoid schizoprenia patients. The method 

of research used is qualitative through a physiological narrative approach. The 

number of respondents participated in this research is b people who were selected 

using a consideration that the repondents could give information when a semi 

structure interview was conducted using a voice recording device. The results  of 

research obtained by the researcher in this research are that the responses occur in 

the pateients are different such as the sensation of pulse beat, rapid breathing, 

anxiety, being worried on what they heard, fear,  uncasy feeling, and sad feeling, 

Meanwhile, the behavioral patterns showed by the individuals have similarities 

such as being strained, restless behavior,being noisy, being uneasy, moving back 

and forth, laughing, talking to him or herself, unfocused eye contact,easy to turn 

attention when doing communication, vesible tremor and sweat. Limitation in 

this research, the researc did not use technique of discussin group focus because 

of the time limitation in the research. Conclusion the physiological responses 

when auditory hallucination occur in the paranoid schizoprenia patients in Rumah 

Sakit Jiwa (mental hospital) Soedjerwadi Klaten are varied among individuals. 

The responses they underwent, among others, are : rapid breathing, sweat, 

sensation of pulse beat, being wary, strained, yhe client focussed on the voice they 

heard, and a motor agitation occured,meanwhile, the psyhological responses 

underwent when the auditory hallucination occurs in the schizoprenia patients in 

the mental hospital soedjarwadi klaten are varied such as suspicion, anxiety 

accompanied by sadness, restless, being noisy, and uneasy feeling.  Suggestions  

for the medical employees, they should be albe to know specifically the 

physiological and psychological responses in the paranoid schizoprenia patiets 

who undergo hallucination, therefore,they can give a proper therapy,so, it can 

prevent the patients from being absorbed in the hallucination they undergo, and 

for the future researchers, a furtherreseaech should be conducted and the area of 

research should be broadened, therefore, it can obtained various and specific 

information. 

Keywords : physiological response, psychological response, auditoty 

hallucination, paranoid schizoprenia. 
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1. Pendahuluan 

Proses globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi informasi memberikan 

dampak terhadap nilai-nilai sosial dan budaya pada masyarakat. Tidak semua 

orang mempunyai kemampuan yang sama untuk menyesuaikan dengan berbagai 

perubahan, serta mengelolah konflik dan stres, stressor tersebut yang menjadi 

dampak terjadi masalah kejiwaan pada individu. Jika individu tidak mampu 

melakukan  koping dengan adaptif maka individu berisiko mengalami gangguan 

jiwa. Gangguan jiwa di dunia merupakan masalah yang serius yang perlu 

mendapatkan perhatian karena tingginya angka penderitanya. Sekitar 1 % 

penduduk dunia mengalami gangguan jiwa dengan skizofrenia pada saat hidup 

dalam suatu waktu (Mohamed et.al, 2015). 

World Health Organization (WHO), Kesehatan jiwa merupakan  suatu  

keadaan  dimana  seseorang  yang  terbebas  dari  gangguan jiwa, dan memiliki 

sikap positif untuk menggambarkan tentang kedewasaan, serta kepribadiannya. 

Menurut data WHO pada tahun 2012 angka penderita gangguan jiwa 

mengkhawatirkan secara global, sekitar 450 juta orang yang menderita gangguan 

mental. Orang yang mengalami gangguan jiwa sepertiganya tinggal di negara 

berkembang, sebanyak 8 dari 10 penderita gangguan mental itu tidak 

mendapatkan penanganan medis (Kemenkes RI, 2013). 

Skizofrenia lebih sering terjadi pada negara industri terdapat lebih banyak 

populasi urban dan pada kelompok sosial ekonomi rendah, dengan insiden 1 per 

1000 orang di Amerika serikat. Berdasarkan data setiap tahun terdapat 300.000 

penderita skizofrenia  mengalami episode akut, dengan prevalensi skizofrenia 

lebih tinggi persentase 20% - 50% penderita skizofrenia, angka kematian 

penderita skizofrenia 8 kali lebih tinggi dari angka kematian penduduk pada 

umumnya (American Psychiatric Association, 2000). 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Riset kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2013, menyatakan bahwa jumlah gangguan jiwa berat psikosis / 

skizofrenia di indonesia dimana provinsi – provinsi yang memiliki gangguan jiwa 

terbesar yaitu urutan pertama DI. Yogjakarta (0,27%), urutan kedua Aceh ( 

0,27%), urutan ketiga sulawesi selatan (0,26%), Bali menempati urutan keempat  
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(0,23%), dan Jawa tengah menempati posisi kelima (0,23%). Berarti bahwa 

provinsi Jawa Tengah menempati urutan kelima (Riskesdas, 2013).  

Pasien yang mengalami skizofrenia gejalanya salah satunya terjadi 

gangguan persepsi berupa halusinasi akibat adanya kecemasan yang 

berkepanjangan yang tidak dapat diatasi oleh pasien menggunakan mekanisme 

koping yang ada pada diri pasien. Sementara pendapat lain, mengatakan bahwa 

halusinasi yang terjadi pada pasien skizofrenia halusinasi isi kejaran atau 

kebesaran dan gangguan alam perasaan dan perilaku kecemasan yang tidak 

menentu, kemarahan, suka bertengkar, berdebat, dan tindak kekerasan (Hawari, 

2014). Skizofrenia adalah salah satu jenis psikotik yang menunjukkan gejala 

waham dan halusinasi (Townsend, 2011). Pada pasien yang yang mengalami 

skizofrenia paranoid memiliki gejala halusinasi yang menonjol (Stuart, 2014). 

Gejala yang timbul pada pasien yang mengalami halusinasi pada pasien 

skizofrenia paranoid berbeda – beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu salah satunya faktor psikologis dipengaruhi oleh tipe kepribadian lemah dan 

tidak bertanggung jawab mudah terjerumus pada penyalagunaan zat adiktif, hal 

tersebut dipengaruhi ketidakmampuan dalam mengambil keputusan yang tepat 

untuk masa depannya (Vocarlos, 2006). 

Respon psikologis merupakan respon yang mempengaruhi konsep berpikir 

dan penilaian terhadap kondisi yang mempengaruhi (Halgin,2010). Respon 

psikologis yang terjadi pada pasien yang mengalami gangguan jiwa disebabkan 

adanya kecemasan yang terjadi terus menerus yang menyebabkan stres pada diri 

pasien dimana gejala psikologis yang di tunjukkan berupa : ansietas, depresi, 

kehilangan motivasi, muda lupa, kepenatan, kehilangan harga diri, perubahan 

dalam kebiasaan makan, tidur, dan pola aktivitas, kelelahan mental, dan perasaan 

tidak adekuat (videback,2008). 

Respon fisiologis dan psikologis yang terjadi pada pasien yang mengalami 

halusinasi dengar berbeda- beda karena dipengaruhi oleh individu dalam 

menanggapi halusinasi dan menggunakan mekanisme koping yang berbeda – 

beda, sebab dalam mekanisme koping individu yang mengalami halusinasi pada 
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setiap orang memiliki perbedaan yang dipengaruhi oleh persepsi maupun 

pengalaman individu itu sendiri. 

2. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dengan metode pendekatan narrative pshology. Responden berjumlah 8 orang, 

pemilihan responden dengan teknik purposive sampling yaitu dipilih atas 

pertimbangan peneliti sendiri. Jumlah responden yang relatif kecil digunakan 

dalam penelitian kualitatif agar perhatian dan kedalaman penghayatan subjek atau 

objek yang diteliti lebih terfokuskan (Afiyanti & Rachmawati, 2014). Penentuan 

partisipan juga dapat dikatakan memadai apabila telah sampai pada taraf 

redundancy atau datanya telah jenuh ditambah responden tidak  lagi  memberikan  

informasi  yang  baru  (Sugiyono,  2014). Adapun kriteria sampel dalam 

penelitian ini : 

1. Usia 15 tahun sampai 45 tahun. Alasan karena berdasarkan hasil penelitian  

halusinasi pendengaran pasien  skizofrenia paranoid rentan terjadi usia 15 

– 45 tahun 

2. Mengalami skizofrenia paranoid dengan halusinasi dengar. Alasannya 

karena salah satu yang timbul gejala dari pasien skizofrenia paranoid yaitu 

adanya halusinasi dengar. 

3. Halusinasi pendengaran muncul 3 kali dalam seminggu karena pasien 

mengkonsumsi obat. 

4. Klien dapat memahami bahasa indonesia. 

5. Klien dapat koperatif saat wawancara 

6. Pendidikan mulai SD 

7. Bersedia menjadi partisipan. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Responden yang berparisipasi dalam penelitian ini berjumlah 8 orang, 

dengan rentan usia 24 – 45 tahun yang mengalami halusinasi dengar pada pasien 

skizofrenia paranoid di Rumah Sakit Jiwa Daerah Soedjarwadi Klaten. Dalam 

hasil gambaran responden nama responden yaitu R1 sampai R8 (responden satu 

samapai delapan). Adapun karakteristiknya responden : 
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KO

DE 

usia Agam
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Pekerjaa

n 

Pend

. 

R1 45 Islam  IRT SD 

R2 45 Islam TNI AK

MIL 

R3 45 Islam Swasta SM

A 

R4 29 Islam Swasta SMP 

R5 37 Islam Swasta SD 

R6 39 Islam Pedagan

g 

SMP 

R7 35 Islam Pedagan

g 

SD 

R8 24 Islam - SD 

 

3.1 Jantung terasa berdebar -  debar 

 Data yang diperoleh di lapangan yaitu bahwa individu yang mengalami 

halusinasi dengar pada pasien skizofrenia paranoid saat suara tersebut muncul 

individu merasa jantung terasa berdebar. Tanda dan gejala pada perilaku yang 

berhubungan dengan tanda halusinasi yaitu salah satunya adanya peningkatan 

denyut jantung, dan tekanan darah (Damayanti, 2014), Sedangkan pendapat lain 

menjelaskan respon fisiologis dan psikologis tubuh terhadap kecemasan yang 

terjadi menyebabkan peningkatan involunter tubuh sebagai mekanisme 

pertahanan tubuh, salah satunya saraf simpatis untuk mengaktifkan tanda pada 

setiap tanda bahaya yang terjadi (Videback, 2008). 

3.2 Napas cepat dan keringatan 

 Data yang diperoleh di lapangan yaitu bahwa individu yang mengalami 

halusinasi dengar pada pasien skizofrenia paranoid, ketika suara tersebut muncul 

individu mengatakan napas terasa cepat dan disertai adanya keringatan, sementara 

salah satu teri menyebutkan tanda dan gejala pada perilaku yang berhubungan 
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dengan terjadinya halusinasi yaitu salah satunya adanya peningkatan pernapasan, 

terjadi tremor, dan berkeringat (Damayanti, 2014). 

3.3 Adanya kewaspadaan dan ketengangan 

Data yang diperoleh peneliti di lapangan yaitu individu dengan halusinasi 

dengar pada pasien skizofrenia paranoid terjadi kewaspadaan dan ketengangan 

yaitu meliputi perasaan khawatir, tidak tenang, gelisah, gaduh, mondar mandir 

tidak tentu arah. Individu merasa terancam dengan suara tersebut dan merasa 

terganggu karena suara tersebut sering muncul. Adapun pendapat yang 

menyebutkan bahwa kewaspadaan yang melebih batas ditandai sebagai usaha 

meneliti secara terus menerus terhadap tanda bahaya dan lingkungannya atau 

mengadakan tindakan pengendalian yang tidak semestinya  dilakukan dan 

individu merasa tidak bisa santai, tidak tenang, gelisah dan tegang karena adanya 

rasa ancaman terhadap dirinya (Hawari, 2014). 

3.4 Fokus pada suara yang didengarkan 

Data yang diperoleh peneliti di lapangan yaitu pada individu yang 

mengalami halusinasi dengar pada pasien skizofrenia paranoid, individu dapat 

menyebutkan secara detail isi halusinasi yang didengarkan, dapat mengingat 

waktu muncul suara yang didengarkan, dan durasi muncul suara, dan intensitas 

suara yang muncul. Pada saat suara muncul respon individu adanya yang 

berbicara sendiri menanggapi halusinasi dan ada yang merespon berupa tindakan 

seperti tiduran. Individu saat berkomunikasi mudah beralih, tidak fokus pada 

pembicaraan, kontak mata kurang fokus dan terkadang binggung. Sementara salah 

satu menyebutkan bahwa dalam fase pedromal, karakteristik pada fase ini ditandai 

dengan penarikan diri, penurunan fungsi peran, kehilangan motivasi, perilaku 

aneh, defisit perawatan diri, afek tumpul, kurang inisiatif (Pratiwi, 2015 : 

Townsend 2013). Sementara pendapat serupa menyebutkan dalam fase aktif 

terjadi tanda yang bersifat positif meliputi delusi, halusinasi, ucapan tidak teratur, 

perilaku terganggu, dan tanda yang bersifat negatif kesulitan memulai 

pembicaraan atau kuarangnya motivasi dalam diri individu (Halgin, 2010). 
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3.5 Terjadi kecemasan dan ketengangan setelah mendengarkan suara 

Data yang diperoleh peneliti di lapangan yaitu individu setelah mendengar 

suara halusinasi yang muncul perasaan individu terjadi kecemasan, khawatir, 

gelisah, perasaan tidak tenang, dan mondar mandir. Adapun teori yang 

menjelaskan bahwa pasien dengan skizofrenia yang mengalami halusinasi berisi 

kejaran atau kebesaran, gangguan alam perasaan, perilaku kecemasan yang tidak 

stabil, peningkatan emosi, suka berargumentasi, berdebat, dan perilaku kekerasan 

(Hawari, 2014). Selain itu pendapatan lain menjelaskan tanda dan gejala yang 

berhubungan dengan tanda terjadinya halusinasi yaitu peningkatan sensitivitas, 

jengkel, peningkatan emosi, perilaku panik, agitasi motorik, curiga, bermusuhan, 

dan ketakutan (Damayanti, 2014). 

3.6 Terjadi kesedihan dan cemas setelah mendengarkan suara 

Data yang diperoleh peneliti di lapangan yaitu adanya perasaan sedih 

setalah mendengarkan suar tersebut karena ketakutan akan menganggu 

keselamatan individu, merasa terganggu terganggu dengan suara yang sering 

muncul,dan cemas dengan suara tersebut. Salah satu teri menjelaskan timbulnya 

perasaan cemas melebihi batas atas dasar tersebut yang mengakibatkan terjadi 

halusinasi, isi dari halusinasi memperoleh kalimat perintah memaksa dan 

menakutkan, individu tidak mampu mengendalikan perintah halusinasi akan 

melakukan sesuatu terhadap ketakutan yang dirasakan oleh individu (Yosep, 

2010) 

3.7 Mengatasi halusinasi dengan respon berupa tindakan  

Data yang diperoleh peneliti di lapangan yaitu individu memiliki cara 

tersendiri dalam berupaya untuk menghilangkan suara seperti : berjalan – jalan, 

mondar mandir, mencari sumber suara, dan di tinggal tiduran meskipun kondisi 

perasaan yang dialami individu tidak tenang, sama halnya salah satu  teori  

menjelaskan bahwa respon individu saat terjadi halusinasi meliputi kecurigaan, 

ketakutan, perasaan terancam, gaduh, gelisah, nampak binggung, perilaku yang 

membahayakan diri sendiri dan sulit mengambil keputusan dalam dirinya (Yosep, 

2010). 
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3.8 Mengatasi halusinasi dengan respon suara. 

Data yang diperoleh peneliti di lapangan yaitu ketika suara tersebut muncul 

individu merespon suara tersebut dengan menanggapi suara yang didengarkan, 

respon suara yang di berikan yaitu membaca surat Al – Fatiha dan An – Nas, 

adapula yang mengucapkan Bismillahirrahmanirahim dan individu juga ada 

menanggapi dengan berjanji. Beberapa teori menjelaskan hal yang sama salah 

satunya yaitu tanda dan gejala yang berhubungan dengan tanda halusinasi yang 

dapat diamati yaitu berbicara sendiri, tertawa sendir, senyum sendiri dan  

menggerakkan bibir tanpa suara (Damayanti, 2014). 

3.9 Respon gelisah setelah mendengarkan suara. 

Data yang diperoleh peneliti di lapangan bahwa ketika individu mendengar 

suara, respon individu tidak dapat diam, perasaan tidak tenang ini di tunjukkan 

dengan adanya aktivitas individu berjalan – jalan, mondar mandir tanpa arah. 

Sementara salah satu ahli psikologis mengatakan individu setelah terjadi 

halusinasi mengalami hipersensitivitas terdapat penuh rasa kecurigaaan, merasa 

tidakaman, tidak dapat tenang,  perasaan tidak tenang, gaduh, gelisah, terjadi 

ketegangan, tidak memiliki rasa aman, nyaman dan tidak terlindungi pada dirinya 

(Hawari,2014). 

3.10 Respon lain setelah mendengarkan suara  

Data yang diperoleh peneliti di lapangan yaitu individu setelah mendengar 

suara halusinasi memiliki respon yang berbeda seperti terjadi kepanikan, gelisah, 

merasa pusing, legah dan adapula yang khawatir. Beberapa tanda yang khas pada 

gangguan persepsi sensori halusinasi  disebutkan yaitu perubahan perilaku, 

perubahan dalam kemampuan menyelesaikan masalah, perubahan ketajaman 

sensosris, disorientasi iritabilitas, mudah beralih, tidak dapat tenang,  gelisah, dan 

disorintasi sensoris (Nanda, 2012). 

3.11 Respon gejala lain yang dirasakan  

Data yang diperoleh peneliti di lapangan gejala lain yang dirasakan saat 

mendengar suara tersebut bervariasi antar individu seperti rasa penasaran terhadap 

suara yang didengarkan, perasaan pusing karena suara tersebut selalu muncul, 

perasaaan tidak tenang karena dianggap menganggu pikiran individu, perasaan 
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capek, lelah, dan bosan, rasa khawatir terhadap suara, terjadi peningkatan emosi, 

dan bisa terjadi kepanikan pada individu.sementara beberapa pendapat lain 

menyebutkan hal yang sama yaitu skizofrenia merupakan salah satu penyakit 

dengan memiliki tanda klinik yang bervariasi pada masing- masing individu 

(Ashturkar et.al 2013). Sama halnya pendapat lain juga menjelaskan skizofrenia 

adalah sindrom klinis yang bervariasii pada individu yang mengalami (Nath et.al, 

2016). 

4. Kesimpulan dan Saran 

4.1 Kesimpulan 

Respon fisiologis saat terjadi halusinasi dengar pada pasien skizofrenia 

paranoid di Rumah Sakit Jiwa Soedjarwadi Klaten yaitu respon pada individu 

bervariasi  antar individu satu dengan yang lain yaitu respon yang dialami seperti 

napas cepat, keringatan, jantung tersa berdebar – debar, terjadi kewaspadaan, 

ketengangan, klien fokus pada suara yang didengarkan, dan terjadi agitasi motorik 

sementara respon  psikologis saat terjadi halusinasi dengar pada pasien skizofrenia 

di Rumah Sakit Jiwa Soedjarwadi Klaten yaitu respon yang dialami bervariasi  

seperti terjadi kecurigaan, kecemasan yang disertai kesedihan, gelisah, gaduh, dan 

perasaan tidak dapat tenang. 

4.2 Saran 

Bagi tenaga kesehatan sebaiknya tenaga kesehatan dapat mengetahui secara 

spesifik mengenai respon fisiologis dan psikologis pada pasien yang mengalami 

halusinasi pada pasien skizofrenia paranoid sehingga dapat dilakukan pemberian 

terapi yang tepat sehingga dapat mencengah terjadi pasien larut dalam halusinasi 

yang dialami dan bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dilakukan penelitian lebih 

lanjut dan memperluas daerah penelitian sehingga dapat memperoleh informasi 

yang beraneka ragam dan spesifik. 

REFERENSI 

Afiyanti, Yati dan Rachmawati, ImamiNur. (2014). Metodologi Penelitian

 Kualitatif DalamRiset Keperawatan.  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

Afifuddin.(2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Pustaka Setia. 

10 



 
 

9 
 

Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi 6) 

 Jakarta: Rineka Cipta 

American Medical Association. (2006). Internasional classification of diseases ( 

9th rev ed,: vol 1, 2). Dover, DE: Author. 

American Psychitric Association. (2000).Diagnostic and statistical manual of

 mental disorder (4 th ed, text rev).Washington, Dc: Author. 

Ashturkar, D.M. et. al. (2013). Selected Epidemiological Aspects Of 

Schizophrenia Care Hospital in Maharashtra. Journal ISSN 2229 – 6816/ 

Braun, V.  and Clarke, V.  (2006) Using thematic analysis in psychol- ogy. 

QualitativeResearchin Psychology,3(2).pp.77-101.ISSN1478 0887.  

Bungin, B.(2007). Penelitian kualitatif Edisi 2. Jakarta: Perdana Media Group. 

Bungin, B. (2008). Analisis Data penelitian kualitatif. Jakarta : Perdana Media 

Group 

Carla et.al (2015). A Genetic Deconstruction Of Neurocognitive Traits in 

Schizoprenia and Bipolar Disorder. Plos One, 8.12. Journal 

Neuropsychiatric Disease and Treatment 2015 : 11 1067-1076 

Clinton & Nelson.(1996). Mental Healty Nursing Practice, Australia: Prentice Pty

 Ldt. 

Conner, M and Norman, P. (2003) Predictiong Health Behaviour, Research and

 Practice with Social Cognition Model.: Buckingham Open

 Univeristy Press  

Damaiyanti, M. (2014). Asuhan Keperawatan Jiwa Edisi 2. Buku Profil

 Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Diperoleh 6 Juli

 2016.www.dinkesjatengprov.go.id. 

Direja, A.H.S (2011). Buku Ajar Asuhan Keperawatan Jiwa. Yogyakarta : Nuha

 Medika. 

Gabriela, J.D.A.,et.al. (2013). Chorinic 

Pain and Quality Of Life In Schizophrenic Patients. Journal Psychiatric 

Association, 35:013-020.  

11 

http://www.dinkesjatengprov.go.id/


 
 

10 
 

Galuh, E. (2012). Jurnal Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Kekambuhan

 Skizofrenia. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Diakses 3 September

 2016. 

Hartanto. (2014). Jurnal Gambaran Sikap dan Dukungan Keluarga Terhadap 

gangguan jiwa di Kecamatan Kartasura. Diakses 15 juni 2016  

Hawari, D. (2002). Dimensi Religi Dalam Praktek Ilmu kedokteran Jiwa dan 

Psikologi, Balai 

Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. 

Hawari, D. (2001). Pendekatan Holistik pada gangguan jiwa skizofrenia. Jakarta :

 fakultas kedokteran universitas indonesia. 

Hawari, D. (2014). Pendekatan Holistik Pada Gangguan Jiwa, Skizofrenia Edisi

 3. Jakarta :  FKUI. 

Herri Zan Pieter, dkk. (2011). Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan.

 Jakarta: kencana 

Hunsberg & abderson. (1989). Psychiatrick Mental Healty Nursing. Philadelphia:

 W.B. Saunders Company.  

https://id.scribd.com/doc/93659631/Patofisiologi-Skizophrenia. Diakses 24

 Oktober 2016  

https://id.scribd.com/document/13834275/Patofisiologi-skizofrenia. Diakses 24

 Oktober2016  

https://id. Librar.teguh.com/2009/metode penelitian triangulasi data. Diakses10

 september 2016 

https:id.kemenkes.com/doc/986453/ganguan mental. Diakses 16 juli 2016 

Imam, SA (2006). Skizofrenia Memahami Dinamika Keluarga Pasien Bandung:

 PT. RefikaAditama. 

Isaacs, Ann. (2004). Panduan Belajar Keperawatan kesehatan Jiwa dan Psikiatri,

 Edisi 3. Jakarta : EGC. 

Kern Bryan.(2013). A Look at Auditory Hallucination : Are They More Than

 What We Think They Are. State University Of New York at Oswego. 

12 

https://id.scribd.com/doc/93659631/Patofisiologi-Skizophrenia
https://id.scribd.com/document/13834275/Patofisiologi-skizofrenia
https://id/


 
 

11 
 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2014). Profil

 KesehatanIndonesia Tahun 2013. Jakarta : Kementrian Kesehatan RI.

 Diakses dari Website :www.depkes.go.id/profil-kesehatan-indonesia

 2014pdf. 

Lapau, B. (2015). Metode Penelitian Kesehatan Edisi 3. Jakarta: IKAPI 

Maramis,W,F (2004). Catatan ilmu Kedokteran Jiwa. Surabaya ; Airlangga 

Universitapress. 

Maramis, W. F, dan Maramis A (2009). Ilmu Kedokteran Jiwa. Surabaya:

 Paranoid Symptoms. Considerations FoThe Optometrist. Journal Optom

 Visual Performance 3 : 100-4 

Matthias et.al.(2009). Stress Disorder On Schneiderian Symptoms In Patients

 Diagnosed With Schizophrenia. Comprehensive Psyhiatriy  

Mc.Adams, D.P. (2006a). The Redemptive Self. Stones Americans live by. New

 York : oxford university. Press. 

Mc.Adams, D.P. (2006b). The Person A New Introduction to Personality

 Pshchology (4th.ed). New York. Wiley. 

Mohammed, I.K.E, et.al. (2015). Catha Edults Chewing Effect On Treatment Of

 Paranoid Schizophrenic Patient. Journal Neuropschiatric Disease

 and Threatment 11:1067 1076  

Moloeng, L.  J. (2004). Metode PenelitianKualitatif. Bandung : Rosda. 

Moloeng, L.  J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda

 Karya. 

Nath, K et al. (2016). A Clinical study of minor physical anomalies in patients

 withSchizophrenia. Internasional Jurnal of Reseacsech in Medical

 Sciences  4 (3) : 778 –783. ISSN 2320 – 6012. Website : Doi

 http//ds.doi.org/10.18203/2320 6012.ijrms20160517. 

Nursalam. (2003). Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu

 Keperawatan.Jakarta:Salemba Medika. 

Nur, F. (2010). Jurnal Prevalensi Skizofrenia Paranoid dengan Gejala

 Halusinasi. Universitas Islam Negeri. Diakses 9 Mei 2016. 

13 



 
 

12 
 

Notoatmodjo, S. (2007). Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku. Jakarta:Rineka

 Cipta. 

___________________. (2010). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta:

 Rineka Cipta. 

Pangden, E. (2013). Jurnal Hubungan Antara Pasien Halusinasi Pendengaran

 terhadap Resiko Perilaku Kekerasan.Diakses 9 Mei 2016. 

Pratiwi, A dan Dewi, E. (2016). Reality Orientasi Model For Mental

 DisorderPatiets Who Experinced Auditory Hallucinations.  Jurnal Injec

 Vol 1 No 1 Juni 2016 82-89.  

Pratiwi, A. (2015). Hand Out Perkuliahan. Universitas Muhammadiyah

 Surakarta. 

Pratiwi, A dan Sudaryanto, A (2015). Acceptance Of Music Stimulation Therapy

 For Auditory Hallucination Patients. Jurnal Injec vol 2 April  2015 :

 97-102. 

Riskesdas.  (2013).  Riset  Kesehatan  Dasar.www.litbang.go.id.  Diperoleh

 tanggal  5 Mei 2016. 

Richard, H & Susan, K.W. (2014). Psikologi Abnormal Perspektif Klinis pada

 Gangguan Psikologis Edisi 2. Jakarta: Salemba Medika. 

Richard, H & Susan, K.W. (2010). Psikologi Abnormal Perspektif Klinis pada

 Gangguan Psikologis edisi 1. Jakarta:Salemba Medika. 

Stuart, G. W.. (2007). Buku Saku keperawatan Jiwa Edisi 5. Jakarta: EGC. 

Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, 

Kuantitatif, dan R D. Bandung: Alfabeta. 

Saryono, dan Anggraini, M. D. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif dalam

 Bidang Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika. 

Sulahyuningsih, E. (2015). Pengalaman perawat dalam mengimplementasikan

 Strategi Pelaksanaan (SP) Tindakan Keperawatan pada Pasien

 Halusinasi diRumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Universitas

 Muhammadiyah Surakarta. Diakses 16 juli 2016 Stuart Sunddens 

14 

http://www.litbang.go.id/


 
 

13 
 

Laraia.(1998). Principles and Practice Psychiatric Nursing. Sixthedition. St.

 Louis, Missiouri: Mosby Year Book. 

Stuart,G,W. (2006). Buku Saku Keperawatan Jiwa (Terjemahan),EDISI 5. Jakarta

 : EGC. 

Sunaryo.(2004). Psikologi untuk keperawatan. Jakarta: EGC. 

Taylor, S. E., (2012), Health Psychology (8th edition). New York: McGraw-Hill

 Higher Education. 

Townsend, C.M. (2005). Essentials of Psychiatric Mental Health

 Nursing.Philadephia: F.A.Davis Company. 

Townsend.(2009). Diagnosa Keperawatan Pada Keperawatan Psikiatri,

 Pedoman Untuk Pembuatan Rencana Perawatan Edisi 3, Alih

 Bahasa: Novy Helena CD. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta. 

Varcolis, C.S.(2006). Foundations Of Psychiatric Mental Healty Nursing, a

 Clinical Approach. 

Videbeck,S.L. (2004). Psyhiatric Mental Healty Nursing, Second Edition,

 Philadelphia: Lippincott Wiliams & Wilkins. 

Videbeck, S.L. (2009). Buku Ajar Keperawatan Jiwa (Renata Komalasari &

 Alfina Hany, Penerjemah). Jakarta: EGC. 

WHO. (2013). The World Health Report: 2013 mental health.

 www.who.int/mental_health. Diperoleh tanggal 15 Mei 2016. 

Yosep Iyus.(2009). Keperawatan Jiwa Edisi Revisi. Bandung; PT. Bulan Bintang. 

Yosep, Iyus (2010). Keperawatan Jiwa. Bandung : PT. Refika Aditama. 

Zajenkowski, M, et.al. (2012). Task Related Stress and Cognitive Control In

 Patient With Schizophrenic. Journal psyhiatric : 49: 337 – 347. 

15 

http://www.who.int/mental_health

