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ASUHAN KEPERAWATAN JIWA PADA KLIEN HALUSINASI 

PENDENGARAN TERINTEGRASI DENGAN KELUARGA DI WILAYAH 

PUSKESMAS SEMPAJA SAMARINDA 

 

Muhammad Fikri 

Pembimbing 1 H. Edi sukamto M. Kep 

Pembimbing 2 H. Rasmun S. Kp,. M.kep 

ABSTRAK 

Latar Belakang : Gangguan jiwa halusinasi pendengaran merupakan salah satu gejala 

gangguan sensori persepsi yang dialami oleh pasien gangguan jiwa. Pasien merasakan 

sensasi berupa suara tanpa stimulus nyata. Karya tulis ini bertujuan untuk mempelajari dan 

memahami secara mendalam mengenai asuhan keperawatan jiwa pada klien halusinasi 

pendengaran terintegrasi dengan keluarga di wilayah puskesmas sempaja samarinda. 

Metode : Penelitian menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan asuhan 

keperawatan dengan mengambil satu kasus sebagai unit analisis. Unit analisis adalah asuhan 

keperawatan jiwa pada klien halusinasi pendengaran terintegrasi dengan keluarga di wilayah 

puskesmas sempaja samarinda. 

Metode pengambilan data adalah dengan cara wawancara, instrumen pengumpulan data 

menggunakan format asuhan keperawatan sesuai ketentuan yang berlaku di Prodi D – III 

keperawatan politeknik kesehatan kementrian kesehatan kalimantan timur. 

Hasil dan Pembahasan : Berdasarkan analisa data diperoleh kesimpulan pengkajian 

membutuhkan keterampilan komunikasi efektif, diagnosa keperawatan disesuaikan dengan 

kondisi klien, perencanaan dan pelaksanaan ditunjang dengan fasilitas dan sarana yang 

mendukung, evaluasi dilakukan secara langsung baik formatif maupun sumatif. 

Kesimpulan dan Saran : Diharapkan untuk lebih diperhatikan lagi bagi tenaga kesehatan 

setempat dalam memberikan pendidikan kesehatan untuk memperbaiki, meningkatkan, 

mencegah, mepertahankan dan memulihkan masalah kesehatan jiwa gangguan persepsi 

sensori halusinasi pendengaran serta penggunaan komunikasi terapeutik untuk menunjukan 

hubungan interpersonal yang baik pada klien halusinasi pendengaran. 

Kata Kunci : Asuhan keperawatan Jiwa pada klien Halusinasi Pendengaran Terintgrasi 

dengan keluarga di wilayah Puskesmas Sempaja Samarinda 
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ABSTRACT 

Introduction: Mental disorders auditory hallucinations is one of the symptomps of sensory 

perception disorders experinced by mental patients. The patient feels a sensation in the form 

of no stimulus. This scientific paper aims to learn and understand in depth about Mental 

Nursing Care in Integrated Hearing Hallucination Clients with Families in the Sempaja 

Samarinda Health Center Working Area. 

Method: This study used a case study method with the Nursing Care approach by taking one 

case as an analysis unit. The unit of analysis is Mental Nursing Care in Integrated Hearing 

Hallucination Clients with Families in the Lempake Samarinda Health Center Working Area. 

Data collection method is by interview. Data collection instruments use the Nursing Care 

format in accordance with the applicable provisions in the D-III Nursing Study Program of 

the Health Polytechnic of the Ministry of Health of East Kalimantan. 

Results and Discussion: Based on the analysis of the data obtained conclusions the 

assessment requires effective communication skills, nursing diagnoses tailored to the client's 

conditions, planning and implementation supported by supporting facilities and facilities, 

evaluation carried out directly both formative and summative. 

Conclusions and  Suggestions: It is hoped that more attention will be paid to local health 

workers in providing health education to improve, improve, prevent, maintain and restore 

mental health problems hearing auditory hallucinations and the use of therapeutic 

communication to show good interpersonal relationships in auditory hallucinatory clients . 

 

Keywords: Mental Nursing Care in Integrated Hearing Hallucination Clients with Families 

in the Sempaja Samarinda Health Center Working Area 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan yang pesat di segala bidang berdampak pada tata kehidupan 

masyarakat terutama di daerah perkotaan yang memerlukan penyesuaian. Namun 

tidak semua masyrakat dapat menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Akibatnya 

adalah terjadi berbagai masalah kesehatan jiwa. Perilaku, perasaan dan pikiran 

yang luar biasa yang jika tidak ditatalaksana dengan baik dapat menimbulkan 

ancaman bagi pasien tersebut maupun orang lain (Kemenkes, 2011). 

Kesehatan jiwa adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan 

diri pada lingkungan serta beintegrasi dan berinteraksi dengan baik, tepat dan 

bahagia (Menninger, 2015). Menurut Undang - Undang No 18 Tahun 2014 

Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana 

seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial 

sehingga individu tersebut menyadari kemampuan diri sendiri, dapat mengatasi 

tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu berkontribusi untuk 

komunitasnya. Seseorang yang sehat jiwa dapat menyesuaikan diri secara 

konstruktif pada kenyataan, merasa bebas secara relatif dari ketegangan dan 

kecemasan, merasa lebih puas memberi daripada menerima. Angka penderita 

gangguan jiwa mengkhawatirkan secara global, sekitar 450 juta orang yang 

menderita gangguan mental. Orang yang mengalami   
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gangguan jiwa sepertinya tinggal di negara yang berkembang, sebanyak 8 dari 10 

penderita gangguan mental itu tidak mendapatkan perawatan. 

Menurut World Health Organization (WHO) memperkirakan sebanyak 

450 juta orang diseluruh dunia mengalami gangguan mental, terdapat sekitar 10% 

orang dewasa mengalami gangguan jiwa saat ini dan 25% akan mengalami 

gangguan jiwa pada usia tertentu selama hidupnya. Gangguan jiwa mencapai 13% 

dari penyakit secara keseluruhan dan kemungkinan akan berkembang di tahun 

2030, gangguan jiwa juga berhubungan dengan bunuh diri, lebih dari 90% dari 1 

juta kasus bunuh diri setiap tahunnya akibat gangguan jiwa. Gangguan jiwa 

ditemukan di semua negara pada perempuan dan laki-laki, pada semua tahap 

kehidupan, orang miskin maupun kaya baik di pedesaan maupun di perkotaan. 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013 dilaporkan, prevalensi 

gangguan jiwa berat pada penduduk Indonesia 1,7 per 1000 jiwa, sedangkan di 

Kaltim 1,4 per 1000 jiwa, pemicu peningkatan penentu gangguan jiwa di 

Samarinda dikarenakan musibah banjir, kebakaran, dan putus cinta. Sebagai 

gambaran, setidaknya tercatat 10.597 pasien yang mengalami gangguan jiwa pada 

tahun 2012. Angka lalu meningkat pada tahun 2013 sekitar 13,46% atau mencapai 

13.893 pasien (Kemenkes RI, 2013). 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 terdapat peningkatan 

proporsi gangguan jiwa pada data yang didapatkan cukup signifikan jika 

dibandingkan dengan Riskesdas 2013, naik dari 1,7%  menjadi 7% karena faktor 

dari keluarga yang merawat klien dirumah. 
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Salah satu masalah keperawatan jiwa adalah gangguan persepsi senosri 

halusinasi, halusinasi merupakan gangguan persepsi sensori dimana pasien 

mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Suatu penerapan panca 

indera tanpa adanya rangsangan dari luar. Suatu penghayatan yang dialami seperti 

suatu persepsi palsu, berebda dengan ilusi dimana pasien mengalami persepsi yang 

salah terhadap stimulus, salah persepsi pada halusinasi terjadi tanpa adanya 

stimulus eksternal yang terjadi. Stimulus internal dipersepsikan sebagai sesuatu 

yang nyata oleh pasien (Purba,dkk,2010). 

Stuart dan Laraia dalam Yosep (2016) menyatakan bahwa pasien dengan 

halusinasi dengan diagnosa medis skizofrenia sebanyak 20% mengalami 

halusinasi pendengaran dan penglihatan secar bersamaan, 70% mengalami 

halusinasi pendengaran, 20% mengalami halusinasi penglihatan, dan 10% 

mengalami halusinasi lainnya. 

Adapun gejala-gejala yang dapat diamati pada pasien halusinasi 

diantaranya bicara atau tertawa sendiri, marah-marah tanpa sebab, menunjuk 

kearah tertentu, ketakutan pada sesuatu yang tidak jelas, mencium seperti sedang 

membau baui sesuatu, menutup hidung, sering meludah atau muntah, serta 

menggaruk - garuk permukaan kulit (Yusuf, Fitriyasari, Nihayati, 2015). 

Empat faktor penyebab klien kambuh dan perlu di rumah sakit, menurut 

sullinger 1998 dalam (Yosep & Sutini 2016 ) pertama yaitu klien dimana diketahui 

bahwa klien yang gagal meminum obat teratur mempunyai kecendrungan untuk 

kambuh, kedua faktor dokter sebagai pemberi resep yang diharapkan tetap 

waspada mengidentifikasi dosis terapeutik yang dapat mencegah kambuh dan efek 
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samping, ketiga yaitu penangung jawab klien setelah pulang ke rumah maka 

perawat puskesmas tetap bertanggung jawab atas program adaptasi klien di rumah 

sakit, dan yang keempat yaiyu ketidakmampuan keluarga dalam merawat klien 

juga sebagai faktor penyebab kekambuhan klien. 

Keluarga yang mendukung pasien secara konsisten akan membuat pasien 

mampu mempertahankan program pengobatan secara optimal. Namun demikian, 

jika keluarga tidak mampu merawat pasien, pasien akan kambuh kembali sehingga 

untuk memulihkannya sangat sulit. Untuk itu perawat harus memberikan asuhan 

keperawatan kepada keluarga agar keluarga mampu menjadikan pendukung yang 

efektif bagi pasien dengan halusinasi baik saat di rumah sakit maupun dirumah. 

Tindakan keperawatan yang bertujuan agar keluarga dapat terlibat dalam 

perawatan pasien baik dirumah sakit maupun dirumah, dan keluarga dapat menjadi 

sistem pendukung yang efektif bagi pasien (Muhith,2015). 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam pada tahun 2016 

mencatat rata-rata pasien rawat inap di RSJD. Atma Husada Mahakam Samarinda 

sebanyak 249 orang, jumlah pasien rata-rata pasien IGD pada tahun 2016 sebanyak 

2,57 orang, dengan presentase 38% yang mengalami halusinasi, 5% yang 

mengalami harga diri rendah, 15% yang menarik diri, 1% yang mengalami waham, 

35% yang mengalami perilaku kekerasan dan 6% yang mengalami defisit 

perawatan diri. Dan pada bulan Januari sampai Mei tahun 2017 mencatat rata-rata 

pasien rawat inap di RSJD Atma Husada Mahakam sebanyak 168 orang, jumlah 

rata-rata pasien IGD bulan Januari sampai Juni tahun 2017 sebanyak 2,27 orang. 

Dengan presentase 36% yang mengalami halusinasi, 4% yang mengalami harga 
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diri rendah, 13% yang mengalami isolasi sosial, 1% yang mengalami waham, 32% 

yang mengalami perilaku kekerasan dan 5% yang mengalami defisit perawatan 

diri. 

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang proses keperawatan 

pasien dengan Halusinasi Pendengaran terintegrasi dengan keluarga melalui studi 

kasus dengan pendekatan Karya Tulis Ilmiah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang yang telah diuraikan di 

atas, maka rumusan masalah pada studi kasus ini bagaimana asuhan keperawatan 

pasien dengan masalah gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran 

terintegrasi dengan keluarga di wilayah puskesmas sempaja. 

1.3 Tujuan Penulisan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Asuhan keperawatan Klien Gangguan Persepsi Sensori 

Halusinasi Pendengaran di wilayah puskesmas sempaja 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Mengkaji pasien dengan masalah gangguan persepsi sensori : halusinasi 

pendengaran di wilayah puskesmas sempaja. 

1.3.2.2 Merumuskan diagnosa keperawatan pasien dengan masalah gangguan 

persepsi sensori : halusinasi pendengaran di wilayah puskesmas sempaja. 
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1.3.2.3 Menyusun perencanaan keperawatan pasien dengan masalah gangguan 

persepsi sensori : halusinasi pendengaran di wilayah puskesmas sempaja 

1.3.2.4 Melaksanakan intervensi keperawatan pasien dengan masalah gangguan 

persepsi sensori : halusinasi pendengaran di wilayah puskesmas sempaja. 

1.3.2.5 Mengevaluasi pasien dengan masalah gangguan persepsi sensori : 

halusinasi pendengaran di wilayah puskesmas sempaja. 

1.4 Manfaat Penulisan 

1.4.1 Bagi Penulis 

Menambah informasi dan menambah wawasan penulis dalam melakukan 

studi kasus dan mengaplikasikan ilmu tentang asuhan keperawatan pasien dengan 

masalah gangguan persepsi : halusinasi pendengaran. 

1.4.2 Bagi Tempat Penelitian 

Studi kasus ini diharapkan dapat menjadi masukan rumah sakit dalam 

memberikan asuhan keperawatan pasien dengan masalah gangguan persepsi 

sensori : halusinasi pendengaran. 
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1.4.3 Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan 

Dapat memberikan masukan dalam pelayanan kesehatan yaitu dengan 

memberikan dan mengajarkan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada 

keluarga dan terutama untuk pasien sebagai salah satu cara untuk meningkatkan 

koping keluarga dan pasien serta dapat menjadikan peran keluarga untuk ikut aktif 

berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi pelaksanaan dalam asuhan 

keperawatan. 

 

 

gangguan jiwa sepertinya tinggal di negara yang berkembang, sebanyak 8 dari 10 

penderita gangguan mental itu tidak mendapatkan perawatan. 

Menurut World Health Organization (WHO) memperkirakan sebanyak 

450 juta orang diseluruh dunia mengalami gangguan mental, terdapat sekitar 10% 

orang dewasa mengalami gangguan jiwa saat ini dan 25% akan mengalami 

gangguan jiwa pada usia tertentu selama hidupnya. Gangguan jiwa mencapai 13% 

dari penyakit secara keseluruhan dan kemungkinan akan berkembang di tahun 

2030, gangguan jiwa juga berhubungan dengan bunuh diri, lebih dari 90% dari 1 

juta kasus bunuh diri setiap tahunnya akibat gangguan jiwa. Gangguan jiwa 

ditemukan di semua negara pada perempuan dan laki-laki, pada semua tahap 

kehidupan, orang miskin maupun kaya baik di pedesaan maupun di perkotaan. 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013 dilaporkan, prevalensi 

gangguan jiwa berat pada penduduk Indonesia 1,7 per 1000 jiwa, sedangkan di 
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Kaltim 1,4 per 1000 jiwa, pemicu peningkatan penentu gangguan jiwa di 

Samarinda dikarenakan musibah banjir, kebakaran, dan putus cinta. Sebagai 

gambaran, setidaknya tercatat 10.597 pasien yang mengalami gangguan jiwa pada 

tahun 2012. Angka lalu meningkat pada tahun 2013 sekitar 13,46% atau mencapai 

13.893 pasien (Kemenkes RI, 2013). 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 terdapat peningkatan 

proporsi gangguan jiwa pada data yang didapatkan cukup signifikan jika 

dibandingkan dengan Riskesdas 2013, naik dari 1,7%  menjadi 7% karena faktor 

dari keluarga yang merawat klien dirumah. 

Salah satu masalah keperawatan jiwa adalah gangguan persepsi senosri 

halusinasi, halusinasi merupakan gangguan persepsi sensori dimana pasien 

mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Suatu penerapan panca 

indera tanpa adanya rangsangan dari luar. Suatu penghayatan yang dialami seperti 

suatu persepsi palsu, berebda dengan ilusi dimana pasien mengalami persepsi yang 

salah terhadap stimulus, salah persepsi pada halusinasi terjadi tanpa adanya 

stimulus eksternal yang terjadi. Stimulus internal dipersepsikan sebagai sesuatu 

yang nyata oleh pasien (Purba,dkk,2010). 

Stuart dan Laraia dalam Yosep (2016) menyatakan bahwa pasien dengan 

halusinasi dengan diagnosa medis skizofrenia sebanyak 20% mengalami 

halusinasi pendengaran dan penglihatan secar bersamaan, 70% mengalami 

halusinasi pendengaran, 20% mengalami halusinasi penglihatan, dan 10% 

mengalami halusinasi lainnya. 
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Adapun gejala-gejala yang dapat diamati pada pasien halusinasi 

diantaranya bicara atau tertawa sendiri, marah-marah tanpa sebab, menunjuk 

kearah tertentu, ketakutan pada sesuatu yang tidak jelas, mencium seperti sedang 

membau baui sesuatu, menutup hidung, sering meludah atau muntah, serta 

menggaruk - garuk permukaan kulit (Yusuf, Fitriyasari, Nihayati, 2015). 

Empat faktor penyebab klien kambuh dan perlu di rumah sakit, menurut 

sullinger 1998 dalam (Yosep & Sutini 2016 ) pertama yaitu klien dimana diketahui 

bahwa klien yang gagal meminum obat teratur mempunyai kecendrungan untuk 

kambuh, kedua faktor dokter sebagai pemberi resep yang diharapkan tetap 

waspada mengidentifikasi dosis terapeutik yang dapat mencegah kambuh dan efek 

samping, ketiga yaitu penangung jawab klien setelah pulang ke rumah maka 

perawat puskesmas tetap bertanggung jawab atas program adaptasi klien di rumah 

sakit, dan yang keempat yaiyu ketidakmampuan keluarga dalam merawat klien 

juga sebagai faktor penyebab kekambuhan klien. 

Keluarga yang mendukung pasien secara konsisten akan membuat pasien 

mampu mempertahankan program pengobatan secara optimal. Namun demikian, 

jika keluarga tidak mampu merawat pasien, pasien akan kambuh kembali sehingga 

untuk memulihkannya sangat sulit. Untuk itu perawat harus memberikan asuhan 

keperawatan kepada keluarga agar keluarga mampu menjadikan pendukung yang 

efektif bagi pasien dengan halusinasi baik saat di rumah sakit maupun dirumah. 

Tindakan keperawatan yang bertujuan agar keluarga dapat terlibat dalam 

perawatan pasien baik dirumah sakit maupun dirumah, dan keluarga dapat menjadi 

sistem pendukung yang efektif bagi pasien (Muhith,2015). 
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Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam pada tahun 2016 

mencatat rata-rata pasien rawat inap di RSJD. Atma Husada Mahakam Samarinda 

sebanyak 249 orang, jumlah pasien rata-rata pasien IGD pada tahun 2016 sebanyak 

2,57 orang, dengan presentase 38% yang mengalami halusinasi, 5% yang 

mengalami harga diri rendah, 15% yang menarik diri, 1% yang mengalami waham, 

35% yang mengalami perilaku kekerasan dan 6% yang mengalami defisit 

perawatan diri. Dan pada bulan Januari sampai Mei tahun 2017 mencatat rata-rata 

pasien rawat inap di RSJD Atma Husada Mahakam sebanyak 168 orang, jumlah 

rata-rata pasien IGD bulan Januari sampai Juni tahun 2017 sebanyak 2,27 orang. 

Dengan presentase 36% yang mengalami halusinasi, 4% yang mengalami harga 

diri rendah, 13% yang mengalami isolasi sosial, 1% yang mengalami waham, 32% 

yang mengalami perilaku kekerasan dan 5% yang mengalami defisit perawatan 

diri. 

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang proses keperawatan 

pasien dengan Halusinasi Pendengaran terintegrasi dengan keluarga melalui studi 

kasus dengan pendekatan Karya Tulis Ilmiah. 

1.5 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang yang telah diuraikan di 

atas, maka rumusan masalah pada studi kasus ini bagaimana asuhan keperawatan 

pasien dengan masalah gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran 

terintegrasi dengan keluarga di wilayah puskesmas sempaja. 

1.6 Tujuan Penulisan 

1.6.1 Tujuan Umum 
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Untuk mengetahui Asuhan keperawatan Klien Gangguan Persepsi Sensori 

Halusinasi Pendengaran di wilayah puskesmas sempaja 

1.6.2 Tujuan Khusus 

1.6.2.1 Mengkaji pasien dengan masalah gangguan persepsi sensori : halusinasi 

pendengaran di wilayah puskesmas sempaja. 

1.6.2.2 Merumuskan diagnosa keperawatan pasien dengan masalah gangguan 

persepsi sensori : halusinasi pendengaran di wilayah puskesmas sempaja. 

1.6.2.3 Menyusun perencanaan keperawatan pasien dengan masalah gangguan 

persepsi sensori : halusinasi pendengaran di wilayah puskesmas sempaja 

1.6.2.4 Melaksanakan intervensi keperawatan pasien dengan masalah gangguan 

persepsi sensori : halusinasi pendengaran di wilayah puskesmas sempaja. 

1.6.2.5 Mengevaluasi pasien dengan masalah gangguan persepsi sensori : 

halusinasi pendengaran di wilayah puskesmas sempaja. 

1.7 Manfaat Penulisan 

1.7.1 Bagi Penulis 
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Menambah informasi dan menambah wawasan penulis dalam melakukan 

studi kasus dan mengaplikasikan ilmu tentang asuhan keperawatan pasien dengan 

masalah gangguan persepsi : halusinasi pendengaran. 

1.7.2 Bagi Tempat Penelitian 

Studi kasus ini diharapkan dapat menjadi masukan rumah sakit dalam 

memberikan asuhan keperawatan pasien dengan masalah gangguan persepsi 

sensori : halusinasi pendengaran. 

1.7.3 Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan 

Dapat memberikan masukan dalam pelayanan kesehatan yaitu dengan 

memberikan dan mengajarkan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada 

keluarga dan terutama untuk pasien sebagai salah satu cara untuk meningkatkan 

koping keluarga dan pasien serta dapat menjadikan peran keluarga untuk ikut aktif 

berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi pelaksanaan dalam asuhan 

keperawatan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

ASUHAN KEPERAWATAN JIWA PADA KLIEN HALUSINASI PENDENGARAN 

TERINTEGRASI DENGAN KELUARGA DI WILAYAH PUSKESMAS SEMPAJA 

SAMARINDA 

 

2.1  Definsi  

Asuhan keperawatan jiwa pada klien Gangguan jiwa Halusinasi 

Pendengaran Terintegrasi dengan Keluarga adalah suatu proses interpersonal 

(interaksi dengan orang lain) yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan 

serta mempertahankan perilaku individu gangguan jiwa pada fungsi yang 

seharusnya dengan menerapkan teori model keperawatan jiwa dan melakukan 5 

proses asuhan keperawatan jiwa (analisa, diagnosa, perencanaan, implementasi 

dan evaluasi) serta penggunaan komunikasi terapeutik untuk menuju hubungan 

interpersonal yang baik (Stuart, 2015) pada klien Halusinasi Pendengaran yang 

terintegrasi keluarga dimana keluarga dan klien itu diberikan tindakan bersamaan 

dan juga memiliki keserasian antar keluarga.  

2.1.1 Faktor-faktor penyebab klien gangguan jiwa Halusinasi Pendengaran 

Gangguan jiwa halusinasi pendengaran merupakan salah satu gejala 

gangguan sensori persepsi yang dialami oleh pasien gangguan jiwa. Pasien 

merasakan sensasi berupa suara tanpa stimulus nyata (Keliat,2012). 
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Dari pengertian diatas bahwa halusinasi pendengaran di sebabkan oleh 2 

faktor yaitu faktor predisposisi dan presipitasi (Yosep, 2009). Faktor Presdisposisi, 

ada beberapa faktor yang menyebabkan halusinasi pendengaran yaitu : Faktor 

Perkembangan adalah Tugas perkembangan klien yang terganggu misalnya 

rendahnya kontrol dan kehangatan keluarga menyebabkan klien tidak mampu 

mandiri sejak kecil, mudah frustasi, hilang percaya diri dan lebih rentan terhadap 

stress. 

Faktor Sosiokultural adalah Seseorang yang merasa tidak diterima 

lingkungannya sejak bayi akan merasa disingkirkan, kesepian, dan tidak percaya 

pada lingkungannya. Faktor Biokimia adalah faktor yang Mempunyai pengaruh 

terhadap terjadinya gangguan jiwa. Adanya stress yang berlebihan dialami 

seseorang maka di dalam tubuh akan dihasilkan suatu zat yang dapat bersifat 

halusinogenik neurokimia. Akibat stress yang berkepanjangan teraktivasinya 

neurotransmiter otak. Misalnya terjadi ketidakseimbangan acetylcholine dan 

dopamine.  

Faktor Psikologis adalah Tipe kepribadian lemah dan tidak bertanggung 

jawab mudah terjerumus pada penyalahgunaan zat adiktif. Hal ini berpengaruh 

pada ketidakmampuan klien dalam mengambil keputusan yang tepat demi masa 

depannya.  Faktor Genetik dan Pola Asuh disebutkan bahwa Penelitian 

menunjukkan bahwa anak sehat yang diasuh oleh orangtua skizofrenia cenderung 

mengalami skizofrenia. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor keluarga 

menunjukkan hubungan yang sangat berpengaruh pada penyakit ini. 
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Faktor Presipitasi, Menurut Rawlins dan Heacock dalam Yosep (2009) 

masalah halusinasi di landaskan atas hakikat keberadaan individu sebagai makhuk 

yang dibangun atas dasar unsur-unsur bio, psiko, sosial, strategi pelaksanaan 

spiritual sehingga halusinasi dapat dilihat dari lima dimensi tersebut diantaranya 

yaitu:  Dimensi Fisik itu adalah Halusinasi dapat ditimbulkan karena kondisi 

fisik seseorang seperti kelelahan yang luar biasa, penggunaan obat-obatan, demam 

hingga deliriun, intoksikasi alkohol dan insomnia dalam waktu yang lama. 

Dimensi Emosional merupakan Perasaan cemas yang berlebihan terhadap 

masalah yang tidak dapat diatasi merupakan penyebab halusinasi. Isi halusinasi 

pada dimensi ini biasanya berupa perintah memaksa dan menakutkan, sehingga 

klien tidak mampu lagi menentang perintah tersebut dan berbuat sesuatu seperti 

yang diperintahkan oleh halusinasinya. 

Dimensi Intelektual merupakan dimensi ini individu yang mengalami 

halusinasi akan mengalami penuruan fungsi ego. Yang pada awalnya halusinasi 

timbul karena usaha ego untuk melawan impuls yang menekan, namun tak jarang 

usaha tersebut dapat menimbulkan kewastratei pelaksanaanadaan yang dapat 

mengambil seluruh perhatian klien bahkan mengontrol semua perilaku klien. 
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2.1.2 Pohon Masalah (Ermawati, et all. 2014) 

Resiko perilaku kekerasan (diri sendiri, orang lain, lingkungan dan 

verbal) effect 
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2.1.3 Intensitas Level Halusinasi 

TABEL 2.1.3 karakteristik dan perilaku pasien halusinasi 

Level Karakteristik halusinasi  Perilaku pasien 

TAHAP 1 

Memberi rasa nyaman, 

tingkat ansietas sedang, 

secara umum halusinasi 

merupakan suatu 

kesenangan. 

1. Mengalami ansietas 

kesepian, rasa 

bersalah, dan 

ketakutan. 

2. Mencoba berfokus 

pada pikiran yang 

dapat menghilangkan 

ansietas 

3. Pikiran dan 

pengalaman sensori 

masih ada dalam 

kontrol kesadaran. 

4. Tersenyum atau 

tertawa sendiri. 

5. Menggerkan bibir 

tanpa suara. 

6. Pergerakan mata yang  

cepat. 

7. Respons verbal yang 

hangat. 

8. Diam dan 

berkonsentrasi. 

TAHAP 2 

Menyalahkan, tingkat 

kecemasan berat 

pengalaman sensori tidak 

dapat di tolak lagi. 

9. Pengalaman sensori 

menakutkan 

10. Mulai merasa 

kehilangan kontrol 

11. Merasa dilecehkan 

oleh pengalaman 

sensori tersebut 

12. Menarik diri dari 

orang lain 

NON PSIKOTIK 

13. Peningkatan sistem 

saraf otak 

14. Rentang perhatian 

menyempit 

15. Konsentrasi dengan 

pengalaman sensori 

16. Kehilangan 

kemampuan 

membedakan 

halusinasi dari realita 

TAHAP 3 

Mengontrol tingkat 

kecemasan berat 

pengalaman sensori tidak 

dapat ditolak lagi 

17. Pasien menyerah dan 

menerima pengalaman 

sensorinya 

18. Isi halusinasi menjadi 

atraktif 

19. Kesepian bila 

pengalaman sensori 

berakhir 

 

 

PSIKOTIK 

20. Perintah halusinasi 

ditaati 

21. Sulit berhubungan 

dengan orang lain 

22. Rentang perhatian 

hanya beberapa detik 

atau menit 

23. Gejala fisika ansietas 

berat berkeringat, 

tremor, dan tidak 

mampu mengikuti 

perintah. 

TAHAP 4 

Menguasai tingkat 

kecemasan panik secara 

umum diatur dan 

dipengaruhi oleh waham 

24. Pengalaman sensori 

menjadi ancaman 

25. Halusinasi dapat 

berlangsung selama 

beberapa jam atau hari 

26. Perilaku panik 

27. Potensial tinggi untuk 

bunuh diri atau 

membunuh 

28. Tindakan kekerasan 
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agitasi, menarik diri, 

atau katanoia 

29. Tidak mampu 

merespoons terhadap 

perintah yang 

kompleks 

30. Tidak mampu 

beresposns terhadap 

lebih dari satu orang 

 

  

2.2 Konsep Keluarga 

2.2.1 Pengertian Keluarga 

Pengertian keluarga akan berbeda satu dengan lainnya, hal ini tergantung 

pada orientasi dan cara pandang yang di gunakan seseorang dalam mendefinisikan. 

Ada beberapa pengertian keluarga menurut para ahli, anatara lain adalah : 

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang sangat dekat hubungannya dengan 

seseorang. Di keluarga itu seseorang dibesarkan, bertempat tinggal, berinteraksi 

satu dengan yang lain, dibentuknya nilai-nilai, pola pemikiran dan kebiasaanya 

yang berfungsi sebagai saksi segenap budaya luar serta mediasi hubungan anak 

dengan lingkungannya. 

Keluarga adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui 

pertalian darah, adopsi atau perkawinan. 

Keluarga adalah suatu ikatan atau persekutuan hidup atas dasar perkawinan 

antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang 

laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak, 

baiknya anak sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. 
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Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala 

keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu atap dalam 

keadaan saling ketergantungan. 

Mendefinisikan keluarga adalah unit terkecil dari msyarakat yang terdiri 

atas keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat 

dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. (Setiadi, 2008., 

Harmoko., 2012.,  Padila., 2012). 

Jadi, dalam suatu asuhan keperawatan jiwa gangguan halusinasi 

pendengaran yang terintegrasi dengan keluarga. Bahwa, keluarga itu sangatlah 

penting klien dimana keluarga itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang 

mencirikan terikat oleh ikatan darah dan terbagi ada tipe keluarga besar maupun 

keluarga inti. 

2.2.2 Ciri-Ciri Keluarga 

Menurut Robert Mac Iver dan Charles Horton (Padila, 2012) ciri-ciri 

keluarga yaitu Keluarga itu merupakan hubungan perkawinan, Keluarga berbentuk 

suatu kelembagaan yang berkaitan dengan hubungan perkawinan yang sengaja 

dibentuk atau dipelihara, Keluarga mempunyai sistem tata nama (nomen clatur) 

termasuk perhitungan garis keturunan, Keluarga mempunyai fungsi ekonomi yang 

dibentuk oleh anggota-anggota keluarga berkaitan dengan kemampuan untuk 

mempunyai keturunan dan membesarkan anak, Keluarga merupakan tempat 

tinggal bersama, rumah atau rumah tangga. 
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2.2.3 Tipe Keluarga 

Keluarga terbagi menjadi berbagai tipe yaitu ada Keluarga inti (terkait 

dengan pernikahan) keluarga yang terbentuk karena pernikahan, peran sebagai 

orang tua, atau kelahiran, terdiri atas suami, istri, anak-anak mereka biologis, 

adopsi, atau keduanya. Kedua yaitu Keluarga orientasi (keluarga asal) Unit 

keluarga tempat seseorang dilahirkan. Ketiga yaitu Extended family merupakan 

keluarga inti dan individu terkait isinya (oleh hubungan darah), yang biasanya 

merupakan anggota keluarga asal dari salah satu keluarga inti. Keluarga ini terdiri 

atas sanak saudara mencakup kakek atau nenek, istri, paman, keponakan, dan 

sepupu. 

2.3 5 Tugas Kesehatan Keluarga 

2.3.1 Mengenal Masalah Kesehatan 

Keluarga perlu mengenal keadaan kesehatan dan perubahan-perubahan 

yang dialami oleh anggota keluarganya. Perubahan sekecil apapun yang dialami 

anggota keluarga, secara tidak langsung akan menjadi perhatian keluarga atau 

orang tua. Apabila menyadari adanya perubahan, keluarga perlu mencatat kapan 

terjadinya, perubahan apa yang terjadi, dan seberapa besar perubahannya. 

Contohnya seperti keluarga mengetahui apa yang di derita anggota keluarga yang 

sakit, mengenal masalah yang mengenai keadaan anggota keluarga. 

2.3.2 Membuat Keputusan Tindakan Kesehatan Yang Tepat 

Tugas ini merupakan upaya utama keluarga untuk mencari pertolongan 

yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga, dengan pertimbangan di antara 

anggota keluarga yang mempunyai kemampuan memutuskan sebuah tindakan. 
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Tindakan kesehatan yang dilakukan oleh keluarga diharapkan tepat agar masalah 

kesehatan yang sedang terjadi dapat dikurangi atau teratasi. Jika keluarga 

mempunyai keterbatasan dalam mengambil keputusan, maka keluarga dapat 

meminta bantuan kepada orang lain di lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya 

memberikan pertolongan pertama dengan membawa klien ke pelayanan kesehatan. 

2.3.3 Memberi Perawatan Pada Anggota Keluarga Yang Sakit 

Sering kali keluarga mengambil tindakan yang kurang tepat, tetapi jika 

keluarga masih merasa mengalami keterbatasan, maka anggota keluarga yang 

mengalami gangguan kesehatan perlu memperoleh tindakan lanjutan atau 

perawatan agar masalah yang lebih parah tidak terjadi lagi. Perawatan dapat 

dilakukan di institusi pelayanan kesehatan atau di rumah apabila keluarga telah 

memiliki kemampuan melakukan tindakan untuk pertolongan pertama. Untuk 

mengetahui dapat dikaji seperti apakah keluarga aktif dalam merawat klen, 

bagamana cara keluarga mencari pertolongan dan mengerti tentang perawatan 

klien, bagaimana sikap keluarga terhadap klien. Contohnya seperti merawat klien 

dengan mengajak berkativitas seperti biasa dirumah dan apabila ada yang sakit 

langsung membawa anggota keluarga ke pelayanan kesehatan. 

2.3.4 Memodifikasi lingkungan keluarga Yang Sehat 

Rumah merupakan tempat berteduh, berlindung, dan bersosialisasi bagi 

anggota keluarga. Sehingga anggota keluarga akan memiliki waktu yang lebih 

banyak berhubungan dengan lingkungan timpat tinggal. Oleh karena itu, kondisi 

rumah harus dapat menunjang derajat kesehatan bagi anggota keluarga. Contohnya 
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dalam memodifkas yaitu seperti menjaga sanitasi lngkungan dalam keadaan 

bersih, memelhara dan meningkatkan lingkungan rumah tetap aman dan nyaman. 

2.3.5 Menggunakan Fasilitas Kesehatan Ada Di Masyarakat 

Apabila mengalami gangguan atau masalah yang berkaitan dengan 

kesehatan keluarga atau anggota keluarga harus dapat memanfaatkan fasilitas 

kesehatan yang ada disekitarnya. Keluarga dapat berkonsultasi atau meminta 

bantuan tenaga keperawatan untuk memecahkan masalah yang dialami anggota 

keluarganya, sehingga keluarga dapat bebas dari segala macam penyakit. 

Contohnya seperti pengetahuan keluarga saat berobat untuk kliennya apakah dapat 

di jangkau tempat pelayanan kesehatannya, keuntungan yang di dapat di pelayanan 

kesehatan serta kepercayaan keluarga dengan pelayanan kesehatan tersebut. 

Keberhasilan perawat di rumah sakit dapat sia-sia jika tidak diteruskan di 

rumah yang kemudian mengakibatkan klien harus dirawat kembali(kambuh). 

peran serta keluarga sejak awal asuhan di rumah sakit akan meningkatkan 

kemampuan keluarga merawat klien di rumah, sehingga kemungkinan 

kekambuhan dapat dicegah (Videbeck, 2008). 

 

2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Keluarga Dalam 

Merawat Klien Gangguan Jiwa Halusinasi Pendengaran 

Pendidikan yang rendah mempengaruhi keluarga dalam merawat klien 

sehingga dalam pengetahuan klien dalam mengobati merawat klien juga kurang. 

Sebaliknya pendidikan yang baik berdampak baik keluarga dalam merawat klien 



 

  

19

tersebut. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan dalam merawat 

klien gangguan jiwa.  

Pekerjaan yang tidak menentu akan mempengaruhi keluarga dalam 

merawat klien dengan gangguan jiwa berdampak pada pekerjaan yang tidak tetap 

akan mengakibatkan untuk pengobatan klien juga terhambat. Sebaliknya jika 

pekerjaan yang tetap akan membantu untuk merawat klien. 

Dukungan keluarga Semakin besar dukungan keluarga akan semakin besar 

kemampuan keluarga dalam merawat. Dengan dukungan memberikan klien 

pengetahuan baru dapat membuat motivasi tinggi yang lebih baik buat klien 

sebaliknya jika dukungan yang kurang diterima klien dapat mengakibatkan 

dampak buruk bagi klien.  

Dan juga jika sikap keluarga baik terhadap klien Semakin baik sikap 

keluarga semakin baik juga keluarga dalam merawat klien gangguan jiwa. 

Sebaliknya jika sikap keluarga acuh terhadap klien akan berdampak bagi klien. 

Dapat disimpulkan ada hubungan yang bermakna antara sikap keluarga dengan 

kemampuan keluarga dalam merawat klien.  

Jadi, keluarga juga ada punya 5 tugas pokok dalam mengelola klien atau 

asuhan pada klien gangguan jiwa yaitu: mengenal masalah kesehatan, membuat 

keputusan yang tepat, memberikan perawatan pada klien, membuat rumah yang 

sehat serta mengunakan fasilitas kesehatan dimana kalau keluarga sudah menjalan 

kan dengan baik tugas tersebut klien akan tetap dalam kondisi baik yang ada juga 

dipengaruhi berbagai fakto dalam merawatnya seperti pendidikan, pengetahuan, 

sikap, dukungan keluarga serta pekerjaan yang baik. Ada beberapa 
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strategi/tindakan yang dapat dilakukan perawat pada klien dan keluarga agar dalam 

merawat klien dirumah dapat terkontrol. 

 

2.5 Strategi Pelaksanaan Tindakan Keperawatan Halusinasi Pendengaran 

Pada Klien Dan Keluarga 

2.5.1 Strategi Pelaksanaan Tindakan Keperawatan Pada klien 

 

 

Tujuan tindakan 

Strategi 

Pelaksanaan 

 

Tindakan Keperawatan 

 1. Pasien dapat mengenali 

halusinasi yang 

dialaminya 

2. Pasien dapat mengontrol 

halusinasinya 

3. Pasien mengikuti program 

pengobatan secara 

optimal 

 

SP 1 

 

 

 

 

SP 2 

 

 

SP 3 

 

 

SP 4 

1. SP 1 pasien : membantu pasien 

menganl halusinasi, menjelaskan 

cara mengontrol halusinasi, 

mengajarkan pasien mengontrol 

halusinasi dengan cara 

menghardik. 

 

2. SP 2 pasien : melatih pasien 

mengontrol halusinasi dengan cara 

bercakap-cakap bersama orang 

lain. 

 

3. SP 3 pasien : melatih pasien 

mengontrol halusinasi dengan 

melaksanakan aktivitas terjadwal. 

 

4. SP 4 pasien : melatih pasien 

minum obat teratur. 
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2.5.2 Strategi Pelaksanaan Tindakan Keperawatan Pada Keluarga 

No 

 

Tujuan tindakan  

 

Strategi 

Pelaksanaan  

 

Tindakan Keperawatan 

 1. Keluarga dapat terlibat 

dalam perawatan pasien, 

baik di rumah sakit 

maupun di rumah. 

2. Keluarga dapat menjadi 

sistem pendukung yang 

efektif untuk pasirn. 

 

SP 1 

 

 

 

SP 2 

 

 

 

SP 3 

 

 

1. SP 1 keluarga : memberikan 

pendidikan kesehatan tentang 

pengertian halusinasi, jenis 

halusinasinya yang dialami pasien, 

tanda dan gejala halusinasi, dan 

cara-cara merawat pasien 

halusinasi. 

 

2. SP 2 keluarga : melatih keluarga 

praktik merawat pasien langsung 

di hadapan pasien. Memberi 

kesempatan kepada keluarga 

untuk memperagakan cara 

merawat pasien dengan halusinasi 

langsung di hadapan pasien. 

 

3. SP 3 keluarga : membuat 

perencanaan pulang bersama 

keluarga. 
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2.6 Strategi Kunjungan Keluarga 

 

Fase  

 

Aktivitas  

I. Fase inisiasi 1. Klarifikasi sumber rujukan untuk 

kunjungan rumah 

2. Klarifikasi tujuan kunjungan ke 

rumah 

3. Desain kunjungan ke rumah 

II. Fase Pra Kunjungan 4. Lakukan kontak dengan keluarga: 

memberitahu klien dan keluarga 

bahwa perawat akan melakukan 

kunjungan ke rumah. 

5. Satukan persepsi tentang tujuan 

kunjungan dengan keluarga : 

memberitahu dan menjelaskan 

kegiatan yang akan dilakukan agar 

tidak ada salah paham antara perawat 

dan keluarga. 

6. Apa keinginan keluarga dari 

kunjungan rumah : keluarga 

mengharapkan perawat dapat 

membantu, memberitahu dan 

mengajari cara merawat klien di 

rumah. 

7. Buat jadwal kunjungan : kunjungan 

dilakukan selama 6 hari dan setiap 

hari sekali dalam sehari kunjungan 

rumah. 

8. Telaah rujukan/reference 

III. Fase di dalam rumah 9. Memperkenalkan diri, identitas diri 

dan profesional : memberitahu ke 

klien dan keluarga nama dan asal 

serta menjalin BHSP. 

10. Interaksi sosial 

11. Tetapkan hubungan P & K : menjalin 

BHSP 

12. Implementasikan proses 

keperawatan: 1. memberikan SP 1 

pada hari pertama pada klien dan 

keluarga, melakukan kontrak yang 
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akan datang.  

IV. Fase terminasi 13. Telaah (evaluasi) kunjungan dengan 

keluarga : apabila SP 1 sudah berhasil 

lanjut hari kedua dengan SP 2 pada 

klien dan keluarga. 

14. Rencanakan untuk kunjungan 

berikutnya 
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BAB III 

METODE PENULISAN 

 

3.1 Pendekatan (Desain Penulisan) 

Jenis penulisan ini adalah deskriptif dalam bentuk studi kasus untuk 

mengeskplorasi masalah asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan 

persepsi sensori : halusinasi pendengaran di wilayah puskesmas sempaja. Dalam 

bentuk studi kasus dengan pemdekatan asuhan keperawatan jiwa yang 

terintegrasi dengan keluarga meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

 

3.2 Subyek Studi Kasus 

 Subyek dalam studi kasus ini adalah dua orang klien dengan gangguan 

persepsi sensori yang mengalami halusinasi pendengaran yang terintegrasi 

dengan keluarga di wilayah puskesmas sempaja.. 

1)  Responden berobat jalan di puskesmas sempaja dengan diagnosa medis 

skizofrenia dengan masalah gangguan persepsi sensori halusinasi 

pendengaran. 

2)  Responden mampu berbahasa indonesia dengan baik. 

3)  Responden dalam keadaan sadar dan mempunyai keadaan umum baik 

4)  Bersedia jadi responden dan telah menandatangi surat persetujuan 

(informed consent) sebagai bukti persetujuan. 
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3.3 Batasan Istilah (Definisi Operasional) 

 Studi kasus dengan menggunakan asuhan keperawatan adalah rangkaian 

proses keperawatan individu pada pasien yang di diagnosa mengalami gangguan 

persepsi sensori halusinasi pendengaran dengan melalui pengkajian, menetapkan 

diagnosa keperawatan, menyusun perencanaan, melakukan tindakan keperawatan 

serta melakukan evaluasi pada pasien. 

 

3.4 Lokasi dan Waktu Studi Kasus 

 Studi kasus ini dilakukan  selama 6 hari. Adapun tempat dilaksanakan 

asuhan keperawatan jiwa pada klien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi 

pendengaran di rumah klien wilayah puskesmas sempaja. 

 

3.5 Prosuder Penulisan 

 Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada studi kasus ini 

adalah sebagai berikut: 

3.5.1. Penyusunan proposal studi kasus. 

3.5.2. Proposal disetujui oleh pembimbing. 

3.5.3. Meminta surat izin kepada pihak kampus untuk di laksanakannya studi 

kasus di rumah klien wilayah puskesmas sempaja Samarinda. 

3.5.4. Meminta izin untuk mengumpulkan data dengan metode studi kasus 

melalui surat izin pelaksanaan studi kasus kepada pihak puskesmas sempaja 

Samarinda 
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3.5.5. Mencari dua klien dengan halusinasi pendengaran dengan studi kasus 

yang sama dan memberikan informasi singkat tentang tujuan dan manfaat studi 

kasus kepada pasien di keikutsertaannya dalam studi kasus ini. Bagi pasien yang 

setuju untuk berpartisipasi dalam studi kasus ini, dibagikan lembar persetujuan 

(informed consent) untuk di tanda tangani. 

3.5.6. Meminta keluarga responden yang setuju berpartisipasi dalam 

pelaksanaan studi kasus tersebut. 

3.5.7. Melakukan pemeriksaan fisik, merumuskan diagnosa, menentukan 

intervensi, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi pada pasien dengan 

halusinasi pendengaran. 

 

3.6 Metode dan Instrumen Pengumpulan Data  

3.6.1. Pengumpulan Data 

3.6.1.1. Wawancara 

1) Mengambil data pasien jiwa di Puskesmas Sempaja 

2) Mengurus perijinan dengan instruksi terkait yaitu dinas Kesehatan Kota 

Samarinda dan Puskesmas sempaja. 

3) Mengambil subjek sesuai kriteria subjek yang telah ditetapkan. 

4) Menjelaskan tujuan, manfaat, dan dampak dari penelitian yang di 

lakukan kepada calon responden 

5) meminta calon responden untuk menandatangani lembar informed 

consent sebagai bukti persetujuan. 
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6) Melakukan pengkajian awal perawatan pasien terintegrasi keluarga 

dengan gangguan jiwa. 

7) Memberikan intervensi dengan peran keluarga kepada responden 

sekama 6 hari dengan lama 20 menit pertemuan. 

8) Subjek di minta untuk mempraktekkan strategi pelaksanaan keluarga 

terhadap anggota keluarganya. 

9) Mengukur kemampuan keluarga dalam merawat pasien halusinasi 

pendengaran dengan lembar observasi. 

10) Melakukan pengolahan data 

11) Menyajikan hasil pengolahan data atau hasil penelitian dalam bentuk 

narasi atau tabel. 

3.6.2. Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrument pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan format 

pengkajian asuhan keperawatan dengan kasus halusinasi pendengaran. 
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Lampiran format pengkajian asuhan keperawatan jiwa 

PENGKAJIAN KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA 

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 

RUANG RAWAT : ____________________TANGGAL DIRAWAT : 

_______________ 

 

I. IDENTITAS KLIEN 

Inisial  :  ______________ (L / P) Tanggal Pengkajian :  _____________ 

Umur :  _____________________RM No. : _______________________ 

Alamat :  ___________________________________________________ 

Pekerjaan :  __________________________________________________ 

Informan :  ___________________________________________________ 

 

II. ALASAN MASUK 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

III. FAKTOR PREDISPOSISI 

1. Pernah mengalami gangguan jiwa di masa 

lalu ? 

 Ya  Tidak  

 

 

 

Bila ya jelaskan  

_______________________________________________ 
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2. Pengobatan 

sebelumnya  

 Berhasil  Kuran

g 

berhasi

l 

 Tidak 

Berhasil 

 

 

           3.  

  Pelaku / usia Korban / 

usia 

     Saksi / usia 

 Aniaya fisik          

           

 Aniaya seksual          

           

 Penolakan          

           

 Kekerasan dalam 

keluarga 

         

           

 Tindakan Kriminal          

Jelaskan No. 1,2,3 :   

_______________________________________________ 

                  Masalah Keperawatan  : 

________________________________________________ 

4.  Adakah anggota keluarga yang mengalami   Ya  Tidak  

                Gangguan Jiwa? 

 

 
Hubungan Keluarga  

Gejala Riwayat 

Pengobatan / 

perawatan 
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 __________________

__________________

__ 

_______________

_______________

____ 

______________

______________

__ 

Masalah Keperawatan :  

___________________________________________________ 

 

5. Pengalaman masa lalu lain yang tidak menyenangkan (bio,psiko,sosio,kultural 

spiritual) : 

_______________________________________________________________

_______ 

_______________________________________________________________

_______ 

Masalah Keperawatan :   

_________________________________________________ 

 

IV.  FISIK 

1.   Keadaan umum : ____________________________________________ 

2. Tanda vital  : TD  :  

_____ 

N :  ____ S  :  ____ P  :  

______ 

3. Ukur  : TB : _____ BB:  

____ 

 Turun  Naik 

4. Keluhan fisik  

: 

  Tidak   Ya jelaskan 

…………………… 

……………………………………………………………………………

……………….. 

5.   Pemeriksaan fisik : 

_______________________________________________________________

_______ 
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      Masalah Keperawatan:  

________________________________________________________ 

 

V. PSIKOSOSIAL 

1. Genogram :  

 

 

 

 

 

 

2. Konsep diri  : 

a. Citra tubuh :   

_______________________________________________________ 

b. Identitas : 

__________________________________________________________ 

c. Peran : 

___________________________________________________________

_ 

d. Ideal diri :   

________________________________________________________ 

e. Harga diri  :   

________________________________________________________ 

Masalah Keperawatan : 

___________________________________________________ 

3. Hubungan Sosial : 

a. Orang yang berarti  : 

_________________________________________________ 

b. Peran serta dalam kegiatan kelompok / masyarakat   : 
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___________________________________________________________

_______ 

c. Hambatan dalam berhubungan dengan orang lain  : 

___________________________________________________________

_______ 

              Masalah Keperawatan  : 

________________________________________________ 

4. Spiritual & kultural 

a. Nilai dan keyakinan : 

___________________________________________________________

_______ 

b. Kegiatan ibadah  : 

___________________________________________________________

_______ 

 

              Masalah Keperawatan :   

________________________________________________ 

 

 

VI. STATUS MENTAL 

1. Penampilan 

 Tidak rapi  Penggunaan 

pakaian  

tidak sesuai 

 Cara 

berpakaian 

tidak 

seperti 

biasanya 

 

Jelaskan  : _________________________________________________ 

Masalah Keperawatan  :  ______________________________________ 
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2. Pembicaraan  

 Cepat   Keras  Gagap  

 

 Inkohere

n  

  Apatis  Lambat 

 

 Membisu  Tidak Mampu Memulai 

Pembicaraan 

 

 

Jelaskan  : _________________________________________________ 

Masalah Keperawatan  :  ______________________________________ 

 

3. Aktivitas Motorik 

 Lesu  Tegang  Gelisah  Agitasi 

 

 Tik  Grimas

e 

 Tremor  Kompulsif 

 

Jelaskan  : _________________________________________________ 

Masalah Keperawatan  :  ______________________________________ 

 

4. Alam Perasaan  

 Sedih  Ketakuta

n 

 Putus Asa  Khawatir     

 

 Khawatir                        Gembira Berlebihan     
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Jelaskan  : _________________________________________________ 

Masalah Keperawatan  :  ______________________________________ 

 

5. Afek 

 Datar  Tumpul  Labil  Tidak 

Sesuai 

 

Jelaskan  : _________________________________________________ 

Masalah Keperawatan  :  ______________________________________ 

 

6. Interaksi Selama Wawancara 

 Bermusuhan   Tidak Kooperatif  Mudah 

Tersinggun

g 

 

 Kontak Mata 

Kurang 

 Defensif  Curiga 

Jelaskan  : _________________________________________________ 

Masalah Keperawatan  :  ______________________________________ 

7. Persepsi 

Halusinasi 

 

 Pendengaran  Penglihatan  Perabaan 

      

 Pengecapan  Pembauan  Lain-lain sebutkan 

………… 
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Jelaskan  :  ________________________________________________ 

Masalah Keperawatan  :  ______________________________________ 

3.7 Keabsahan Data 

3.7.1. Data Primer 

  Sumber data yang dikumpulkan dari orang terdekat pasien (keluarga), 

seperti orang tua, saudara, atau pihak lain yang mengerti dan dekat dengan pasien 

yang dapat memberikan informasi yang lengkap tentang masalah kesehatan dan 

keperawatan yang dihadapinya. 

3.7.2. Data Sekunder 

Sumber data yang dikumpulkan dari catatan pasien (perawatan atau rekam 

medis pasien) yang merupakan riwayat penyakit dan perawatan pasien dimasa 

lalu. 

 

3.8 Analisis Data 

Pengolahan dan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif 

adalah digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data 

yang terkumpul untuk membuat suatu kesimpulan (Notoatmojo, 2010). 

Pengolahan data ini untuk melakukan asuhan keperawatan pada klien halusinasi 

pendengaran. Analisa data dilakukan dengan cara mengemukakan fakta, 

selanjutnya membandingkan dengan teori yang ada dan selanjutnya dituangkan 

dalam opini pembahasan. Teknik analisis yang digunakan dengan cara 

menarasikan jawaban-jawaban dari penulisan yang diperoleh dari hasil 

interpretasi wawancara mendalam yang dilakukan untuk menjawab rumusan 
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masalah penulisan. Teknik analisis digunakan dengan cara observasi oleh penulis 

dan studi dokumentasi yang menghasilkan data untuk selanjutnya 

dinterpretasikan dan dibandingkan teori yang ada sebagai bahan untuk 

memberikan rekomendasi dalam intervensi tersebut. 
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BAB 4 

 

HASIL STUDI KASUS DAN PEMBAHASAN 

 
Bab ini menguraikan hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi 

penjabaran data umum dan data khusus serta analisis mengenai peningkatan peran keluarga 

dalam merawat sebelum dan sesudah implementasi model peran keluarga pada pasien 

persepsi sensori : Halusinasi pendengaran wilayah puskesmas sempaja samarinda. 

4.1 Hasil Studi Kasus 

 

4.1.1 Gambaran Lokasi Studi Kasus 

 

Studi kasus ini dilakukan di puskesmas sempaja yang terletak di Jalan Wahid Hasyim 

I sempaja utara, Samarinda, Kalimantan timur. 

Puskesmas Sempaja mempunyai banyaknya pelayanan yang di berikan di masing – masing 

poli. Yaitu poli umum, poli anak, poli lansia, poli gizi, poli TB, poli jiwa, poli imunisasi, poli 

gigi, poli KB 

Pada studi kasus ini yang di gunakan adalah kunjungan terhadap keluarga dengan 

menerapkan asuhan keperawatan serta analisis mengenai peningkatan peran keluarga dalam 

merawat sebelum dan sesudah implementasi model peran keluarga pada pasien gangguan 

persepsi sensori halusinasi di wilayah kerja Puskesmas Sempaja Samarinda. 
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Klien 1 Tn. R beralamat Jl. A. wahab sjahranie 4 blok. P rt.01 sempaja 

selatan samarinda. Klien tinggal dirumah orang tuanya dengan kondisi 

lingkungan sekitar tempat tinggal bersih, pencahayaan masuk kerumah dengan 

baik, rumah memiliki 3 kamar tidur dengan anggota keluarga 4 orang sedangkan 

untuk. 

Klien 2 Tn. L beralamat jln. Karya baru rt. 10 sempaja selatan Samarinda. 

Klien tinggal dirumah adiknya dengan kondisi lingkungan kurang bersih dan 

kurang terawat, pencahayaan cukup baik, rumah memiliki 2 kamar tidur dengan 

anggota keluarga 5 orang. 

 
 

4.1.2 Gambaran subjek studi kasus 

 

Dalam studi kasus ini dipilih dua keluarga sebagai subjek studi kasus. 

Subjek sudah sesuai dengan kriteria yang di tetapkan. 

Subjek 1 

 

Subjek 1 adalah keluarga Ny. S, yang beralamat Jl. A. Wahab Sjahranie 4, 

Rt.01 Blok P Sempaja selatan, Samarinda. Subjek adalah keluarga yang merawat 

pasien dengan gangguan persepsi sensori Halusinasi Pendengaran. Nama pasien 

Tn. R, anak ke-2 dari dua bersaudara, usia 35 tahun, pendidikan lulus SMA 

dengan dilanjutkan kuliah di Universitas Mulawarman Fakultas perikanan, namun 

berhenti di semester 5 dengan alasan tidak dapat lagi menerima pelajaran selama 

perkuliahan, sering melamun di dalam kelas, tidak bersemangat untuk kuliah 

maupun belajar. Tn. R mengalami gangguan persepsi sensori halusinasi 

pendengaran kurang lebih 15 tahun sejak tahun 2005 selama masa perkuliahan 

tersebut. Seiring berjalannya waktu pasien sering melamun, tidak mau 

berkuliah 



39 

 

 

 

lagi dan tidak bersemangat, pasien saat dirumah sering mendengar bisikan - 

bisikan untuk lempar gayung dan mengamuk, pasien juga sering bicara  sendiri 

dan keluyuran sekitaran rumah. Kurang lebih selama 3 hari pasien tetap sering 

mengamuk dan akhirnya di bawa ke RS Atma husada karena sering mengamuk 

dan keluyuran. Keluarga selama ini hanya mampu memenuhi pemberian obat, 

memberikan aktivitas klien selama dirumah serta mendampingi ke fasilitas 

kesehatan. Untuk kegiatan tugas keluarga seperti mengenal masalah belum 

terpenuhi. 

Subjek 2 

 

Subjek 2 adalah keluarga Tn. H, yang beralamat Jl. Karya baru rt. 10 

Sempaja selatan, Samarinda, beragama Islam. Subjek adalah keluarga yang 

merawat pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Nama 

pasien Tn. L, yaitu kakak dari istri Tn. H yang bernama Ny. M, Tn. L tinggal 

bersama adik nya semenjak kedua orang tua nya meninggal dunia. Tn. L berusia 

38 tahun dengan pendidikan terakhir SMP. Tn. L mengalami gangguan persepsi 

sensori halusinasi pendengaran kurang lebih 17 tahun. Pada awalnya Tn. L 

merupakan anak yang baik di sekolah maupun dirumah, tetapi semenjak bergaul 

sama temannya yg ada disekitar rumahnya tersebut . Tn. L dari smp sering 

mencuri barang - barang warga serta menggunakan narkoba, hingga pada saatnya 

Tn. L mencuri untuk memenuhi kebutuhannya membeli narkoba lagi. Ia pun di 

tangkap warga, di pukuli dan di tendang sampai pingsan. Tn. L pun akhirnya di 

penjara selama 2 tahun. Setelah keluar penjara Tn. L sering mengamuk, sering 

keluyuran dan mendengar bisikan untuk mengamuk. Akhirnya Tn. L di larikan ke 
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Rs untuk rawat inap. Tn. L pun sudah sering keluar masuk rumah sakit sampai 5 

kali. Dan 6 bulan terkahir pasien pun di anjurkan rawat jalan. Kekambuhan yang 

dialami pasien akibat dari kurang nya kontrol keluarga maupun diakibatkan 

kesibukan keluarga yang tidak mengantar pasien ke fasilitas kesehatan untuk 

kontrol dan mengambil obat. Pasien hanya sendiri tinggal dirumah saat ini sampai 

jam 6 sore karena keluarga yang sibuk kerja. Pasien kadang - kadang keluyuran 

bahkan mengamuk, sering tidur dan kadang bicara sendiri. 6 bulan terakhir ini 

pasien putus obat. Untuk kegiatan tugas keluarga seperti mengenal masalah, 

merawat pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi, mempertahankan 

rumah sehat, memutuskan masalah dan fasilitas kesehatan belum terpenuhi. 
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Tidak

Tidak

 

 

4.1.3 Data Asuhan Keperawatan 

 

4.1.3.1 Pengkajian 

 

Tabel 4.1 Fokus Pengkajian Klien Halusinasi Pendengaran Terintegrasi Dengan 

Keluarga Di Wilayah Kerja Puskesmas sempaja 

Pengkajian Pasien 

Identitas Klien 1 

Inisial : Tn. R 

Umur : 35 tahun 

Alamat : Jl. A. Wahab Sjahranie 4 RT.01 Blok P 

Pekerjaan : tidak bekerja 

Informan : Klien dan keluarga 

Tanggal Pengkajian : 05 april 2019 

Faktor Predisposisi 

Pernah mengalami gangguan jiwa dimasa lalu? 

  Ya √ 

Masalah Keperawatan: tidak ada masalah keperawatan 

 
Pengobatan sebelumnya? 

    Berhasil √ Kurang berhasil Tidak berhasil 

Masalah Keperawatan: Ketidakmam-puan anggota keluarga merawat anggota 

keluarga yang sakit. 

Adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa? 

   Ya √ Tidak 

Masalah Keperawatan: tidak ada masalah keperawatan 
Pengalaman masa lalu lain yang tidak menyenangkan? 

  Ya √ 

Masalah Keperawatan: tidak ada masalah keperawatan 
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Per

L

 

 
 

 
 
 

Pengkajian Pasien 

Identitas Klien 2 

Inisial : Tn. L 

Umur : 40 tahun 

Alamat : Jl. Karya Baru rt.10 sempaja selatan 

Pekerjaan : tidak bekerja 

Informan : Klien dan keluarga 

Tanggal Pengkajian : 05 april 2019 

Faktor Predisposisi 

Pernah mengalami gangguan jiwa dimasa lalu? 

   Ya √ Tidak 

Masalah Keperawatan: tidak ada masalah keperawatan 

Pengobatan sebelumnya? 

    Berhasil √ Kurang berhasil Tidak berhasil 

 
Masalah Keperawatan: Ketidakmam-puan anggota keluarga merawat anggota 

keluarga yang sakit. 

 
Adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa? 

   Ya √ Tidak 

Masalah Keperawatan: tidak ada masalah keperawatan 

Masalah Keperawatan: gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran 

ain-lain, sebutkan... Pembau Pengecap 

abaan Penglihatan Pendengaran 
� 

Persepsi 

Halusinasi 
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Tidak

Per

L

 

 
 

 
 

Tabel 4.2 Pengkajian Data Keluarga 
 

Pengkajian Data Keluarga 

Identitas Keluarga 1 

Nama : Ny.s 

Umur : 60 Tahun 

Jenis Kelamin : perempuan 

Pendidikan terakhir : SMA 

Alamat : Jl. A. wahab sjahranie 4 RT.01 Blok P 

Penghasilan : 

� ≤ Rp 500.000 �  Rp   500.000   – �� Rp 1.000.000 – �   ≥  Rp 3.000.000 

Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 

Daftar anggota : 

 
No Nama 

Jenis 

Kelamin 

Hubungan 

Keluarga 
Usia Pendidikan Pekerjaan 

 

 1. Tn. M Laki-laki Bapak 60 th S1 Swasta  

Masalah Keperawatan: gangguan persepsi sensori : Halusinasi pendengaran 

ain-lain, sebutkan... Pembau Pengecap 

abaan Penglihatan Pendengaran 
� 

Persepsi 

Halusinasi 

Masalah Keperawatan: 
Tn. L dahulu nya pernah menggunakan narkoba sehingga dia memutuskan untuk 

mencuri agar dapat terus menggunakannya sehigga ketahuan warga sekitar dan 

di pukuli sampai di penjara selama 2 tahun 

Ya 
� 

Pengalaman masa lalu lain yang tidak menyenangkan? 
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       (pensiunan)  

 2. Ny. S Perempuan Ibu 60 th SMA IRT  

 3. Tn. S Laki - laki Anak 41 th S1 swasta  

 4. Tn. R Laki - laki Anak 35 th SMA Tidak bekerja  

 

 

 

 
Pengetahuan terhadap gangguan kesehatan jiwa: 

Kurang � Cukup � Baik √ � Sangat baik 

Identitas Keluarga 2 

Nama : Tn. H 

Umur : 40 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Pendidikan terakhir : SMP 

Alamat : Jl. Karya baru RT. 10 sempaja selatan 

 
 

Penghasilan : 

� ≤ Rp 500.000 �   √ Rp 500.000 – �   Rp 1.000.000 – � ≥ Rp 3.000.000 

Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 

Daftar anggota : 

Jenis Hubungan 
No Nama   Usia Pendidikan Pekerjaan 

Kelamin Keluarga 

1. Tn. H Laki-laki Adik ipar 32 th S1 Guru sd 

2. Tn. L Laki - laki Kakak 40 Sd Tidak bekerja 

Ny.B Th 

3. Ny. B Perempuan Istri tn. H 32 th SD IRT 

4. An. S Perempuan Anak 13 th Sd PELAJAR 

5. An. D Perempuan Anak 4 th Belum Belum sekolah 

sekolah 
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Pengetahuan terhadap gangguan kesehatan jiwa: 

 

 

 

 
 

�� Kurang � Cukup � Baik � Sangat baik 
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Setelah dilakukan pengkajian maka dilakukan analisa data klien halusinasi 

pendengaran terintegrasi dengan keluarga sebagai berikut: 

 

Analisa Data 
 

Tabel 4.3 analisa data 
 

Data Pengkajian Masalah 

Keperawatan Klien 1 Klien 2 

Data Subjektif: 

1. Klien mengatakan bahwa 

bahwa ia mendengar suara 

bisik-bisikan yang 

mengatakan untuk 

mengamuk. 

2. Klien mengatakan bisikan itu 

datang jika ia sendirian dan 

melamun. 

3. Keluarga klien mengata-kan 

bahwa saat halusinasi datang 

klien suka bercakap cakap 

sendiri 

 
4. Keluarga mengatakan tidak 

tahu penyebab pasti penyakit 

klien 

5. Keluarga mengatakan klien 

hanya diam di rumah. 

 
6. Keluarga mengatakan hanya 

mampu mem-berikan obat, 

tidak tahu bagaimana 

memberikan perawatan 

kepada klien terkaitan 

halusinasi. 

Data Subjektif 

1. Klien mengatakan bahwa 

kadang kadang masih 

mendengar suara bisikan untuk 

mengamuk 

2. Klien mengatakan bisikan 

tersebut datang jika ia  

melamun. Dan sore hari 

3. Klien mengatakan halu-sinasi 

tidak selalu terjadi. Terkadang 

hanya 1x sehari. 

4. Klien mengatakan saat terjadi 

halusinasi, ia hanya terdiam. 

Kadang mem-buatnya merasa 

marah. 

 
5. Keluarga mengatakan tidak tahu 

apa yang menyebab klien marah 

sendiri beberapa hari terakhir. 

6. Keluarga mengatakan ku-rang 

mengawasi Tn. L untuk minum 

obat karena pekerjaan yang 

cukup padat. 

7. Keluarga mengatakan tidak tahu 

bagaimana memberikan 

perawatan kepada klien 

terkaitan halusinasi. 

Gangguan persepsi 

sensori: Halusinasi 

pendengaran. 

 

 

 
Kurang pengetahuan 

keluarga dalam 

mengenal masalah 

kesehatan. 

 

 
Ketidakmampuan 

anggota       keluarga 

merawat anggota 

keluarga yang sakit. 
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4.1.3.1 Diagnosa Keperawatan 

 
resiko menciderai diri sendiri, orang lain dan lingkungan 

 

 

halusinasi (core problem) 

 

 

isolasi sosial : menarik diri 

 

 

harga diri rendah (causa) 

 

 

mekanise koping tidak efektif (causa) 

 

 

Tabel 4.4 Pohon Masalah Klien Dengan Gangguan Persepsi Sensori: Halusinasi 

Pendengaran 

 

 
PASIEN 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIEN 2 

resiko menciderai diri sendiri, orang lain dan lingkungan 

 

 

halusinasi (core problem) 

 

 

isolasi sosial : menarik diri 

 

 

harga diri rendah (causa) 

 

 
 

ekanise koping tidak efektif (causa) 
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4.1.3.2 Adapun diagnosa keperawatan pada Klien 1 dan Klien 2 adalah gangguan 

persepsi sensori: halusinasi pendengaran, Kurang pengetahuan keluarga dalam 

mengenal masalah kesehatan dan Ketidakmampuan anggota keluarga merawat 

anggota keluarga yang sakit 
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Tabel 4.5 Hasil observasi atau pengamatan awal kemampuan keluarga dalam merawat klien 

dengan gangguan jiwa halusinasi pendengaran. 

 

Nama pasien : Tn. R (pasien 1) 

Nama perawat : Muhammad Fikri. 

Petunjuk: 

Berilah tanda checklist ( √ ) jika pasien mampu melakukan kemampuan dibawah ini. 

Tuliskan tanggal setiap dilakukan supervisi. 

 

No. 

 

Kemampuan 

Tanggal 

05/ 
19 

      

A. Pasien        

1. Mengenal jenis halusinasi √       

2. Mengenal isi halusinasi √       

3. Mengenal waktu halusinasi √       

4. Mengenal frekuensi halusinasi √       

5. Mengenal situasi yang menimbulkan halusinasi √       

6. Menjelaskan respons terhadap halusinasi √       

7. Mampu menghardik halusinasi        

8. Mampu bercakap-cakap jika terjadi halusinasi        

9. Mambuat jadwal kegiatan harian        

10. Melakukan kegiatan harian sesuai jadwal        

11. Minum obat secara teratur        

B. Keluarga        

1. Menyebutkan pengertian halusinasi        

2. Menyebutkan jenis halusinasi yang dialami 

oleh pasien 

√       

3. Menyebutkan tanda dan gejala halusinasi 

halusinasi pasien 

√       

4. Memperagakan latihan cara memutus 

halusinasi pasien 

       

5. Mengajak pasien bercakap-cakap saat pasien 

berhalusinasi 

       

6. Memantau aktivitas sehari-hari pasien sesuai 

jadwal aktivitas 

       

7. Memantau dan memenuhi obat untuk pasien √       

8. Menyebutkan sumber-sumber pelayanan 

kesehatan yang tersedia 

√       

9. Memanfaatkan sumber-sumber pelayanan 

kesehatan terdekat 

√       
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Nama pasien : Tn.L (pasien 2) 

Petunjuk: 

Berilah tanda checklist ( √ ) jika pasien mampu melakukan kemampuan dibawah ini. 

Tuliskan tanggal setiap dilakukan supervisi. 

 

No. 

 

Kemampuan 

Tanggal 

05/ 
19 

      

A. Pasien        

1. Mengenal jenis halusinasi        

2. Mengenal isi halusinasi √       

3. Mengenal waktu halusinasi √       

4. Mengenal frekuensi halusinasi √       

5. Mengenal situasi yang menimbulkan halusinasi        

6. Menjelaskan respons terhadap halusinasi        

7. Mampu menghardik halusinasi        

8. Mampu bercakap-cakap jika terjadi halusinasi        

9. Mambuat jadwal kegiatan harian        

10. Melakukan kegiatan harian sesuai jadwal        

11. Minum obat secara teratur        

B. Keluarga        

1. Menyebutkan pengertian halusinasi        

2. Menyebutkan jenis halusinasi yang dialami 

oleh pasien 

√       

3. Menyebutkan tanda dan gejala halusinasi 

halusinasi pasien 

       

4. Memperagakan latihan cara memutus 

halusinasi pasien 

       

5. Mengajak pasien bercakap-cakap saat pasien 

berhalusinasi 

       

6. Memantau aktivitas sehari-hari pasien sesuai 

jadwal aktivitas 

       

7. Memantau dan memenuhi obat untuk pasien        

8. Menyebutkan sumber-sumber pelayanan 

kesehatan yang tersedia 

√       

9. Memanfaatkan sumber-sumber pelayanan 

kesehatan terdekat 
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Intervensi Keperawatan 

 

Tabel 4.6 Intervensi Keperawatan Klien Halusinasi Pendengaran Terintegrasi 

Keluarga Dalam Bentuk Strategi Pelaksanaan 

 

Strategi Pelaksanaan 

SP1P SP1K 

1) Mengidentifikasi jenis halusinasi klien. 
2) Mengidentifikasi isi halusinasi klien. 

3) Mengidentifikasi waktu halusinasi klien. 

4) Mengidentifikasi frekuensi halusinasi 

klien. 

5) Mengidentifikasis situasi yang dapat 

menimbulkan halusinasi klien. 

6) Mengidentifikasi respon klien terhadap 

halusinasi klien. 

7) Mengajarkan klien menghardik 

halusinasi. 

8) Menganjurkan klien memasukkan cara 
menghardik ke dalam kegiatan harian. 

1) Mendiskusikan masalah yang 

dirasakan keluarga dalam 

merawat klien. 

2) Memberikan pendidikan 

kesehatan tentang pengertian 

halusinasi, jenis halusinasi yang 

dialami klien, tanda dan gejala 

halusinasi, serta proses 

terjadinya halusinasi. 

3) Menjelaskan cara merawat klien 

dengan halusinasi. 

SP2P SP2K 

1) Mengevaluasi jadwal kegiatan harian 

klien. 

2) Melatih klien mengendalikan halusinasi 

dengan cara bercakap-cakap dengan 

orang lain. 

3) Menganjurkan klien memasukkan 

kedalam jadwal kegiatan harian. 

1) Melatih keluarga mempraktik- 

kan cara merawat klien dengan 

halusinasi. 

2) Melatih keluarga melakukan cara 

merawat langsung kepada klien 

halusinasi. 

SP3P SP3K 

1) Mengevaluasi jadwal kegiatan harian 

klien. 

2) Melatih klien mengendalikan halusinasi 

dengan cara melakukan kegiatan. 

3) Menganjurkan klien memasukkan 

kedalam jadwal kegiatan harian. 

1) Membantu keluarga membuat 

jadwal aktivitas di rumah 

termasuk minum obat (discharge 

planning) 

2) Menjelaskan Follow Up klien. 

SP4P  

1) Mengevaluasi jadwal kegiatan harian 

klien. 

2) Memberikan pendidikan kesehatan 

tentang penggunaan obat secara teratur. 

3) Menganjurkan klien memasukkan 

kedalam jadwal kegiatan harian. 
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4.1.3.3 Rencana Keperawatan Implementasi dan Evaluasi 

 

Tanggal 
Diagnosa 

Keperawatan 
Tujuan Intervensi Impelementasi Evaluasi 

05 April 

2019 

(Hari 1) 

Gangguan 

Persepsi 

Sensori 

Halusinasi 

Pendengaran 

Klien dapat 

membina 

hubungan 

saling percaya 

 

 

 

 

 
 

Klien dapat 

mengenali 

halusinasi 

1. 1 Melakukan 
BHSP dengan 

klien dan 

keluarga 

1. 2 Perkenalan 

diri dengan 

sopan 

1. 3 Jelaskan 

tujuan 

pertemuan 

 

Melakukan SP 1 P 

Halusinasi 

1. 4 Identifikasi 

jenis halusin 

asi Klien 

 
1. 5 Identifikasi 

tentang   isi, 

halusinasi 

klien  (apa 

yang di   de 

1. 1 Melakukan BHSP 

dengan klien dan 

keluarga 

 
1. 2 Memperkenalkan diri 

 

1. 3 Menjelaskan tujuan 

pertemuan dengan 

klien dan keluarga 

 

1. 4 Menanyakan klien ten 

tang jenis halusinasi 

yang klien alami 

 

1. 5 Menanyakan klien 

tentang isi 

halusinasinya, waktu, 

situasi yang 

menimulkan halusinasi 

dan respon klien 

terhadap halusinasi 

S : 
 

Klien 1 
 

 Klien mengatakan 

namanya Tn.R 

 Klien mengatakan 
mendengar suara bisikan 

untuk mengamuk 

 Klien mengatakan dulu 
mendengar suara bisikan 

Klien 2 
 

 Klien mengatakan 
namanya Tn. L 

 Klien  mengatakan 

mendengar suara bisikan 

yang menyuruhnya 

untuk mengamuk dan 

kadang marah-marah 

sendiri jika suara itu 

muncul 
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   ngar, di lihat, 

atau diarasa), 

waktu, situasi 

yang 

menimulkan 

halusinasi dan 

respon klien 

terhadap 

halusinasi 

 O: 
 

Klien 1: 
 

Klien terlihat dapat mejawab 

pertanyaan tentang penyakit 

yang sedang di alaminya. 

Klien 2: 
 

Klien terlihat dapat mejawab 

pertanyaan seputar isi 

halusinasinya. 

A: SP 1 P belum tercapai 
 

P: Klien: 
 

Ajarkan          klien cara 

mengontrol halusinasi deng 

an menghardik 

Perawat: 
 

Lanjutkan SP 1 P sesuai 

jadwal kegiatan yang akan di 

buat 
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 Kurangnya 

pengetahuan 

keluarga dalam 

mengenal 

masalah 

kesehatan 

Pengetahuan 

keluarga 

mengenal 

kesehatan di 

alami 

meningkat 

Membantu kli 

en mengide 

ntifikasi kema 

mpuan yang 

dimiliki 

Melakukan SP 1 K 

Halusinasi 

2. 1Evaluasi sejauh 

mana penget 

ahuan keluarga 

tentang masalah 

yang di alami 

klien 

2. 2Jelaskan tentang 

pengertian tanda 

dan gejala halu 

sinasi pendeng 

aran 

 

 

2. 1Menanyakan keluarga 

sejauh mana keluarga 

mengetahui tentang 

penyakit klien 

 

 
2. 2Menjelaskan pengertian, 

tanda,dan gejala halu 

sinasi pendengaran 

S: 
 

Keluarga 1 
 

Keluarga mengatakan belum 

mengetahui  tentang 

halusinasihanya mengetahui 

keluargnya mengalami 

gangguan jiwa 

Keluarga 2 
 

Keluarga mengatakan hanya 

mengetahui bahwa klien 

mengalami gangguan jiwa 

O: 
 

Keluarga 1: 
 

Keluarga terlihat rileks saat 

diberikan pertanyaan 

Keluarga 2: 
 

Keluarga terlihat bingung dan 

ragu saat diberi pertanyaan 
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     dan menjawab 
 

A: 
 

SP 1 K tercapai 
 

P: 
 

Keluarga: 
 

Evaluasi  tentang pengertian 

,tanda dan gejala halusinasi 

yang sudah di jelaskan. 

Perawat: 

Evaluasi SP1K 

Lanjutkan SP2K 
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 Ketidakmampu 

an  anggota 

keluarga 

merawat angg 

ota keluarga 

yang sakit. 

Keluarga dapat 

memotivasi kli 

en untuk mela 

kukan 

Kegiatan yang 

sudah dilatih 

dan membe 

rikan pujian 

atas keberha 

silan klien 

Melakukan SP 1K 

Halusinasi 

3. 1Diskusikan 

masalah yang 

dihadapi 

keluarga dalam 

merawat klien 

dirumah 

 

3. 2Jelaskan tentang 

pengertian tanda 

dan gejala 

halusinasi 

pendengaran 

3. 3Jelaskan cara- 

cara merawat 

klien halusinasi 

 

 

 
3. 1Mendiskusikan masalah 

yang dihadapi keluarga 

dalam merawat 

Memberikan penyuluhan 

pada klien halusinasi di 

rumah. 

 

 
3. 2Menjelaskan tentang 

pengertian, tanda dan 

gejala halusinasi 

pendengaran 

 

 
3. 3Menjelaskan cara mera 

wat klien halusiansi di 

rumah 

S: 
 

Keluarga 1 
 

 Keluarga mengatakan 

mengerti cara merawat 

klien halusinasi dan tidak 

menemukan kendala 

dalam merawat klien 

Keluarga 2 
 

 Keluarga mengerti tentang 

cara merawat klien 

halusinasi  dan 

menemukan kendala 

dalam merawat klien yaitu 

klien sendiri sulit untuk 

melakukan pekerjaan 

rumah dan minum obat 

 

O: 
 

 Keluarga mengerti dan 

memperhatikan dengan 

baik cara yang di ajarkan 

 Keluarga mampu 

mempraktikan  cara 

merawat klien 
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     A: 
 

SP 1 K Tercapai 
 

P: 
 

Keluarga: 
 

Evaluasi kemampuan 

keluarga dalam merawat klien 

Perawat: 

Evaluasi SP1K 

Lanjutkan SP2K 

06 April Gangguan Klien dapat me Melakukan SP 1 P 

Halusinasi 

1. 6Ajarkan klien 

cara mengontrol 

halusinasi deng 

an menghardik 
 

1. 7Anjurkan klien 

untuk memasu 

kan    cara   men 

ghardik halu 

sinasi  dalam jad 

 S: 

Klien 1: 
 

Klien mengatakan mampu 

mengendalikan halusinasi 

dengan menghardik 

Klien 2: 
 

Klien mengatakan mampu 

melakukan cara 

2019 Persepsi ngontrol halu  

(Hari 2) Sensori 

Halusinasi 

Pendengaran 

sinasinya 1. 6Mengajarkan klien cara 

mengontrol halusinasi 

dengan cara menghardik 

   
1. 7Membuat jadwal 

kegiatan harian yang 

akan dilatih klien. 
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   wal kegiatan 

harian. 

 mengendalikan halusinasi 

dengan menghardik  yang 

klien dapat sewaktu di rawat 

di Rumah Sakit Atma 

Husadah 

O: 
 

 Klien mampu melakukan 

cara mengendalikan 

halusinasi  dengan 

menghardik 

 Klien terlihat senang saat 

menerima pujian ketika 

dapat melakukan cara 

mengendalikan halusinasi 

dengan menghardik 

 
A: 

SP1P tercapai 

 
P: 

Klien : 

Latih klien mengendalikan 

halusinasi dengan cara kedua 

Perawat: 
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     Evaluasi SP1P 

Lanjutkan latih klien 

mengendalikan halusinasi 

dengan cara kedua 

07 April Gangguan Klien dapat Melakukan SP 2 P  S: 

2019 Persepsi mengendalikan Halusinasi  Klien 1: 

(Hari 3) Sensori 

Halusinasi 

Pendengaran 

halusinasi den 

gan bercakap- 

cakap 

1. 1Evaluasi jadwal 

kegiatan harian 

klien 

 
1. 1Evaluasi jadwal kegiatan 

klien 

 Klien mengatakan sudah 

melakukan cara 

mengendalikan halusinasi 

cara menghardik kemarin 

   
1. 2Evaluasi SP1P 1. 2Mengevaluasi SP 1 P 1  kali  sebelum  tidur  dan 

memberi tanda pada 

   1. 3Latih klien 

mengen dalikan 

dengan cara 

kedua 

 
1. 4Anjurkan klien 

memasukan 

kegiatan 

bercakap-cakap 

kedalam jadwal 

kegiatan harian 

 
1. 3Melatih  klien 

mengendalikan 

halusinasi dengan cara 

bercakap-cakap dengan 

orang lain. 

 

1. 4Menganjurkan klien 

memasukan kedalam 

kegiatan harian 

jadwal kegiatan harianya 

 Klien mengatakan senang 

ketika ada yang menamani 

dan mengajaknya 

bercakap-cakap tentang 

kesehariannya serta 

mendengarkan ceritanya. 

Klien 2: 
 

 Klien mengatakan sudah 

melakukan  cara 

mengendalikan halusinasi 

dengan menghardik 
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     kemarin sebanyak 3 kali 

sehari dan memberi tanda 

pada jadwal kegiatan 

hariannya. 

 Klien mengatakan senang 

ketika ada yang 

mengajaknya untuk 

bercakap-cakap tentang 

kesehariannya. 

 

O: 
 

 Klien terlihat mampu 

melakukan cara 

mengendalikan halusinasi 

dengan manghardikdan 

bercakap-cakap bersama 

orang lain 

 Klien terlihat senang 

ketika diajak untuk 

bercakap-cakap tentang 

kegiatan sehari-harinya 

 

A: 
 

 SP2P Tercapai 
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     P: 
 

Klien: 
 

 Latih klien mengendalikan 

halusinasi dnegan 

melakukan kegiatan harian 

(kegiatan yang biasa di 

lakukan klien di rumah) 

Perawat: 
 

 Evaluasi SP2P 

 Lanjutkan Latih klien 

mengendalikan halusinasi 

dnegan melakukan 

kegiatan harian (kegiatan 

yang biasa di lakukan 

klien di rumah) 
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 Ketidakmampu 

an anggota kel 

uarga merawat 

anggota kel uar 

ga yang sakit. 

Keluarga dapat 

memotivasi kli 

en untuk mela 

kukan 

Kegiatan yang 

sudah dilatih 

dan membe 

rikan pujian 

atas keberha 

silan klien 

Melakuakan SP 2  

K Halusinasi 

3. 1Latih keluarga 

mempraktikan 

cara merawat 

klien dengan 

halusinasi 

 
3. 2Latih keluarga 

melakukan cara 

merawat lang 

sung di hadapan 

klien halusinasi 

 

 

3. 1Melatih keluarga cara 

mengendalikan 

halusinasi klien dengan 

menghardik suara  dan 

bercakap-cakap bersama 

orang lain. 

3. 2Mempraktikan langsung 

cara mengendalikan 

halusinasi klien dengan 

menghardik suara dan 

bercakap-cakap bersama 

orang lain terhadap klien 

 

S: 

Keluarga 1: 

 Keluarga mengatakan 
mengerti cara 

megendalikan halusinasi 

dengan menghardik dan 

bercakap-cakap 

Keluarga 2: 

 Keluarga mengatakan 
dapat melakukan teknik 

mengontrol halusinasi 

 
O: 

Keluarga 1: 

 Keluarga mampu 

mendemonstrasikan cara 

mengendalikan halusinasi 

dengan menghardik dan 

bercakap-cakap bersama 

orang lain 

Keluarga 2: 

 Keluarga mampu 
mendemonstrasikan cara 

mengendalikan  halusinasi 

dengan    menghardik  dan 
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     bercakap-cakap bersama 

orang lain 

 
A: 

Keluarga 1: 

SP 2 Keluarga teratasi 

sebagian 

Keluarga 2: 

SP 2 Keluarga teratasi 

sebagian 

 
P: 

Keluarga : 

 Bantu keluarga membuat 

jadwal aktivitas di rumah 
termasuk minum obat 

Perawat: 

 Evaluasi SP2K 

 Lanjutkan SP3K 

08 April 

2019 

(Hari 4) 

Gangguan 

Persepsi 

Sensori 

Halusinasi 

Pendengaran 

Klien dapat du 

kungan dari 

keluarga dalam 

mengontrol 

halusinasi 

Melakukan SP 3 P 

Halusinasi 

1. 1Evaluasi jadwal 

kegiatan harian 

klien 

 

 

 
1. 1Mengevaluasi jadwal 

kegiatan harian klien 

S: 

Klien 1: 

 Klien mengatakan 

kemarin sudah bercakap- 

cakap dengan anggota 

keluarganya  dan memberi 
tanda        pada        jadwal 
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   1. 2Evaluasi SP 2 P 
 

1. 3Latih klien men 

gendaliakan hal 

usinasi dengan 

melakukan keg 

iatan (kegiatan 

yang biasa di 

lakukan klien di 

rumah) 

 

1. 4Anjurkan klien 

memasukan ke 

dalam jadwal 

kegiatan harian 

1. 2Mengevaluasi SP 2 P 

 

1. 3Melatih klien 

mengontrol halusinasi 

dengan cara melakukan 

kegiatan 

 

 

 

 

 

 
 

1. 4Menganjurkan  klien 

untuk memasukan cara 

mengendalikan 

halusinasi dengan cara 

melakukan kegiatan ke 

dalam jadwal kegiatan 

harian 

kegiatannya. 

 

Klien 2: 

 Klien mengatakan sudah 

berbincang-bincang 

dengan orang tuanya. Dan 

memberi tanda pada 

jadwal legiatannya. 

 
O: 

Klien 1: 

 Klien terlihat mampu 

melaksanakan kegiatan 

sehari-harinya kedalam 

jadwal kegiatan harian. 

Klien 2: 
 

 Klien mampu memasukan 

kegiatan sehari-harinya 

dalam jadwal kegiatan 

hariannya. 

A: 
 

SP3P Tercapai 
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     P: 
 

Klien: 
 

 Anjurkan klien 

memasukan pen ggunaan 

obat secara teratur ke 

dalam jadwal kegiatan 

harian 

Perawat: 
 

 Evaluasi SP3P 

 Berikan pendidikan 

kesehatan  mengenai  peng 
gunaan obat se cara teratur 

09April Gangguan Klien dapat Melakukan SP 4 P 

Halusinasi 

1. 1Evaluasi jadwal 

kegiatan harian 

klien 

1. 2Evaluasi SP 3 P 

1. 3Berikan pendi 

dikan kesehatan 

mengenai peng 

gunaan obat se 

cara teratur 

1. 4Anjurkan klien 

memasukan pen 

 S: 

Klien 1: 

 Klien mengatakan sudah 
melakukan kegiatan 

sehari-harinya seperti 

biasa dan memberi tanda 

pada jadwal kegiatan 

hariannya. 

 Klien mengatakan rutin 

meminum obat setiap hari 

dan obat diminum ketika 

malam hari dengan dosis 

½ tablet. 

2019 Persepsi memanfaat ob  

(Hari 5) Sensori 

Halusinasi 

at dengan baik 1. 1Mengevaluasi jadwal 

kegiatan harian klien 

 Pendengaran   

1. 2Mengevaluasi SP 3 P 

1. 3Memberikan pendidikan 

kesehatan tentang 

penggunaan obat secara 

teratur 

    

1. 4Menganjurkan klien 
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   ggunaan obat 

secara teratur ke 

dalam jadwal 

kegiatan harian 

memasukan minum obat 

secara teratur kedalam 

jadwal kegiatan harian 

Klien 2: 

 Klien mengatakan sering 

lupa melakukan kegiatan 

sehari-harinya dan tidak 

memberi tanda pada 

jadwal hariannya. 

 Klien mengatakan jarang 

minum obat dan hanya 

minum obat jika kambuh 

saja. 

 

O: 
 

Klien 1: 
 

 Klien terlihat minum obat 

secara teratur dan hanya 

mengkonsumsi obat 

dengan dosis ½ tablet 

Klien 2: 
 

 Obat klien tidak habis 

dilihat dari masih 

banyaknya obat dan klien 

mengkonsumsi sebanyak 3 

tablet pada pagi dan 

malam hari 
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      Klien juga masih 

mendengar suara bisikan 
yang menyuruhnya mati 

 

P: 
 

Klien : 
 

 Anjurkan  klien 

memasukan semua 

kemampuan yang sudah 

dilatih dalam jadwal 

kegiatan 

Perawat: 
 

 Evaluasi jadwal kegiatan 

harian klien 

 Evaluasi SP1P 

 Evaluasi SP2P 

 Evaluasi SP3P 

 Evaluasi SP4P 

 Anjurkan  klien 

memasukan semua 

kemampuan yang sudah 

dilatih dalam jadwal 

kegiatan harianya dan di 

lakukan setiap harinya 
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 Ketidakmampu 

an anggota 

keluarga mer 

awat anggota 

keluarga yang 

sakit. 

Keluarga dapat 

memotivasi kli 

en untuk mela 

kukan 

Kegiatan yang 

sudah  dilatih 

dan memberi 

kan pujian atas 

keberhasilan 

klien 

Melakukan SP 3 K 

Halusinasi 

3. 1Bantu keluarga 

membuat jadwal 

aktivitas di 

rumah termasuk 

minum obat 

 

3. 1Membuat jadwal 

kegiatan/aktivitas di 

rumah termasuk minum 

obat. 

S: 
 

Keluarga 1: 
 

 Keluarga mengatakan 

telah membuat jadwal 

kegiatan klien termasuk 

jadwal minum obat 

 Keluarga mengatakan 

mengerti jadwal minum 

obat klien yaitu jam 20.00 

WITA sebelum tidur 

terdapat 1 macam warna 

orange dengan dosis ½ 

tablet saja. nama obat 

yang warna orange yaitu 

CPZ gunanya untuk 

menghilangkan suara- 

suara dan sudah 

memasukannya kedalam 

jadwal kegiatan harian 

klien 

Keluarga 2: 
 

 Keluarga mengatakan 

telah bisa membuat jadwal 

aktivitas untuk klien 

 Keluarga merasa senang 
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     dapat membuat jadwal 

kegiatan harian klien 

 Keluarga mengatakan 

mengerti tentang jadwal 

minum obat klien yaitu 

pagi jam 08.00  WITA 

pagi dan malam jam 20.00 

WITA, degan dosis 1 

tablet obatnya ada 3 

macam yaitu warna 

putihm merah jambu dan 

orange. Nama obatnya 

yang warna putih 

Tpyhexilpendil untuk 

klien merasa tenang, 

merah jambu Haloperidol 

untuk menenangkan 

fikiran dan menghilangkan 

suara-suara dan orange 

Chloropromizine untuk 

menghilangkan suara- 

suara. 
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     O: 
 

Keluarga 1: 
 

 Keluarga terlihat mampu 

membuat jadwal kegiatan 

harian klien 

Keluarga 2: 
 

 Kleluarga mampu 

membuat jadwal kegiatan 

harian klien 

A: 
 

 SP3 Keluarga Tertasi 

sebagian 

P: 
 

Keluarga : 
 

 Anjurkan klien 

memasukan sem ua 

kemampuan yang sudah 

dilatih dalam jadwal 

kegiatan harianya dan di 

lakukan setiap harinya 

Perawat: 
 

 Evaluasi SP1K 
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      Evaluasi SP2K 

 Evaluasi SP3K 

 Anjurkan klien 

memasukan sem ua 

kemampuan yang sudah 

dilatih dalam jadwal 

kegiatan harianya dan di 

lakukan setiap harinya 

10 April Gangguan Klien dapat me Melakukan evalua 

si SPP Halusinasi 

1. 1Evaluasi jadwal 

kegiatan harian 

klien 

1. 2Evaluasi SP1P 

1. 3Evaluasi SP2P 

1. 4Evaluasi SP3P 

1. 5E valuasi SP4P 

1. 6Beri tanda pada 

jadwal kegiatan 

kemampuan ya 

ng sudah di latih 

1. 7Anjurkan klien 

memasukan sem 

ua kemampuan 

yang         sudah 

dilatih      dalam 

 

 
1. 1Mengevaluasi jadwal 

kegiatan harian klien 

 
1. 2Mengevaluasi SP1P 

1. 3Mengevaluasi SP2P 

1. 4Mengevaluasi SP3P 

1. 5Mengevaluasi SP4P 

1. 6Meminta klien memberi 

tanda pada kegiatan yang 

sudah ia lakukan 

 
1. 7Menganjurkan  klien 

mamasukan   cara 

mengendalikan 

halusinasi tersebut 

S: 

Klien 1: 

 Klien mengatakan sudah 

melakukan cara-cara 

mengendalikan halusinasi 

sesuai dengan jadwal 

kegiatan harian yang telah 

dibuat 

Klien 2: 

 Klien mengatakan telah 

melakukan cara-cara 

mengendalikan halusinasi 

dengan meghardik dan 

bercakap-cakap  dan 

minum obat dan 

memasukannya dijadwal 

kegiatan hariannya, 

namun        sering       lupa 

2019 Persepsi ngenali halus 

(Hari 6) Sensori inasi dan men 

 Halusinasi gontrol halu 

 Pendengaran sinasi dengan 

  cara-cara meng 

  endalikan halu 

  sinasi 



71 

 

 

 

 

 
 

   jadwal kegiatan 

harianya dan di 

lakukan setiap 

harinya 

kedalam jadwal kegiatan 

hariannya 

melakukan kegiatan 

hariannya 

 

O: 
 

Klien 1: 
 

 Klien mampu 

memperagakan kembali 

cara –cara mengendalikan 

halusinasi dengan benar 

dan mampu 

memasukannya kedalam 

jadwal kegiatan harianya 

 Jadwal kegiatan harian 
klien sudah banyak terisi 

dengan tanda centang 

Klien 2: 
 

 .klien  mampu 

mempergakan kembali 

cara mengendalikan 

halusinasi dengan benar 

yairu   degan 

menghardik,bercakap- 

cakap dan minum obat 

namun  terkadang klien 

lupa untuk melakukan 
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     kegiatan sehari-harinya 

jika tidak diminta anggota 

keluargnya. Dan mampu 

memasukannya kedalam 

jadwal kegiatan hariannya. 

 Jadwal kegiatan harian 

klien sudah banyak terisi 
dengan tanda centang 

 

A: 
 

Klien 1: 
 

 SP Pasien Teratasi 

 

Klien 2: 
 

 SP Pasien tertasi sebagian 

P: 
 

Klien: 
 

 Menganjurkan klien untuk 

tetap melakukan cara-cara 

mengendalikan halusinasi 

seperti yang sudah di latih 
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 Kurangnya 

pengetahuan 

keluarga dalam 

mengenal 

masalah 

kesehatan 

Pengetahuan 

keluarga dalam 

mengenal kese 

hatan yang di 

alami kelu arga 

mening kat 

Melakukan 

evaluasi SPK 

Halusinasi 

2. 1Evaluasi sejauh 

mana penge 

tahuan keluarga 

tentang masalah 

yang dialami 

klien 

2. 2Jelaskan tenta 

ng pengertian 

tanda dan gejala 

halusinasi pen 

dengaran 

2. 1 Mengevaluasi kembali 

pengetahuan keluarga 

tentang masalah  yang 

di alami klien 

 

 

 
2. 2 Menjelaskan 

pengertia,tanda dan 

gejala halusinasi 

pendengaran 

S: 
 

Keluarga 1: 
 

 Keluarga mengatakan 

sudah mengerti mengenai 

masalah yang dialami 

anggota keluarganya 

Keluarga 2: 
 

 Keluarga mengatakan 

sudah mengerti dan paham 

mengenai masalah yang di 

alami anggota keluarganya 

penyebab dan tanda gejala 

 

O: 
 

Keluarga 1: 
 

 Keluarga mampu 

menjelaskan kembali dan 

menjawab pertanyaan 

dengan jelas dan tanpa 

ragu 

Keluarga 2: 
 

 Keluarga mampu 
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     menjelaskan dan 

menjawab pertanyaan 

yang diajukan tanpa ragu 

dan jelas. 

 

A: 
 

SP Keluarga tertasi 

 

 

P: 
 

- 
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 Ketidakmampu 

an anggota 

keluarga dal 

am merawat 

anggota kelu 

arga  yang 

sakit. 

 

Keluarga dapat 

memotivasi 

klien untuk 

melakukan 

Kegiatan yang 

sudah dilatih 

dan membe 

rikan pujian 

atas keber 

hasilan klien 

Melakukan evalu 

asi SPK Halusinasi 

3. 1Evaluasi sejauh 

mana kemam 

puan anggota 

keluarga dalam 

merawat angg 

ota keluarga 

yang sakit 

3. 2Evaluasi SP1K 

3. 3Evaluasi SP2K 

3. 4Evaluasi SP3K 

3. 5Anjurkan klien 

memasukan sem 

ua kemampuan 

yang sudah 

dilatih dalam 

jadwal kegiatan 

harianya dan di 

lakukan setiap 

harinya 

3. 1Mengevaluasi kembali 

kemampuan anggota 

keluarga dalam merawat 

anggota keluarganya 

yang sakit 

 

 

 
3. 2Mengevaluasi SP1K 

3. 3Mengevaluasi SP2K 

3. 4Mengevaluasi SP3K 

3. 5Menganjurkan klien 

memasukan semua 

kemampuan yang sudah 

dilatih dalam jadwal 

kegiatan harianya dan di 

lakukan setiap harinya 

S: 
 

Keluarga 1: 
 

 Keluarga mengatakan 

telah mampu melakukan 

sesuai jadwal kegiatan 

harian yang telah dibuat 

Keluarga 2: 
 

 Keluarga mengatakan 

telah mampu melakukan 

sesuai jadwal kegiatan 

harian yang telah buat dan 

merasa senang mengetahui 

cara-cara merawat klien 

halusinasi. 

 

O: 
 

Keluarga 1: 
 

 Keluarga telah mampu 

memperagakan kembali 

cara-cara mengendalikan 

halusinasi langsung pada 

klien halusinasi 

 Jadwal kegiatan harian 
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     klien terlihat penuh 

dengan diberi tanda 

Keluarga 2: 
 

 Keluarga telah mampu 

memperagakan kembali 

cara-cara mengendalikan 

halusinasi langsung pada 

klien halusinasi 

 Jadwal kegiatan harian 
klien terlihat penuh 

dengan diberi tanda 

 

A: 
 

 SP Keluarga Tertasi 

P: 
 

 Anjurkan keluarga untuk 

memantau jadwal kegiatan 
harian klien yang tekah 

dibuat bersama-sama. 
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Tabel 4.8 evaluasi kemampuan klien dan keluarga selama 6 hari 

pemberian tindakan keperawatan 

Pasien 1 
 

No. Kemampuan 
Tanggal 

05 06 07 08 09 10 

A. Pasien       

1. Mengenal jenis halusinasi √ √ √ √ √ √ 

2. Mengenal isi halusinasi √ √ √ √ √ √ 

3. Mengenal waktu halusinasi √ √ √ √ √ √ 

4. Mengenal frekuensi halusinasi √ √ √ √ √ √ 

5. Mengenal situasi yang menimbulkan 

halusinasi 

√ √ √ √ √ √ 

6. Menjelaskan respons terhadap halusinasi √ √ √ √ √ √ 

7. Mampu menghardik halusinasi  √ √ √ √ √ 

8. Mampu bercakap-cakap jika terjadi 

halusinasi 

  √ √ √ √ 

9. Mambuat jadwal kegiatan harian    √ √ √ 

10. Melakukan kegiatan harian sesuai jadwal     √ √ 

11. Minum obat secara teratur √ √ √ √ √ √ 

B. Keluarga       

1. Menyebutkan pengertian halusinasi  √ √ √ √ √ 

2. Menyebutkan jenis halusinasi yang dialami 

oleh pasien 

√ √ √ √ √ √ 

3. Menyebutkan tanda dan gejala halusinasi 

halusinasi pasien 

√ √ √ √ √ √ 

4. Memperagakan latihan cara memutus 

halusinasi pasien 

  √ √ √ √ 

5. Mengajak pasien bercakap-cakap saat pasien 

berhalusinasi 

    √ √ 

6. Memantau aktivitas sehari-hari pasien sesuai 

jadwal aktivitas 

    √ √ 

7. Memantau dan memenuhi obat untuk pasien √ √ √ √ √ √ 

8. Menyebutkan sumber-sumber pelayanan 

kesehatan yang tersedia 

√ √ √ √ √ √ 

9. Memanfaatkan sumber-sumber pelayanan 

kesehatan terdekat 

√ √ √ √ √ √ 
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Tabel evaluasi kemampuan klien dan keluarga selama 6 hari pemberian 

tindakan keperawatan 

Pasien 2 
 

No. Kemampuan 
Tanggal 

05 06 07 08 09 10 

A. Pasien       

1. Mengenal jenis halusinasi √ √ √ √ √ √ 

2. Mengenal isi halusinasi √ √ √ √ √ √ 

3. Mengenal waktu halusinasi √ √ √ √ √ √ 

4. Mengenal frekuensi halusinasi √ √ √ √ √ √ 

5. Mengenal situasi yang menimbulkan 

halusinasi 

√ √ √ √ √ √ 

6. Menjelaskan respons terhadap halusinasi  √ √ √ √ √ 

7. Mampu menghardik halusinasi  √ √ √ √ √ 

8. Mampu bercakap-cakap jika terjadi 

halusinasi 

  √ √ √ √ 

9. Mambuat jadwal kegiatan harian    √ √ √ 

10. Melakukan kegiatan harian sesuai jadwal     √ √ 

11. Minum obat secara teratur       

B. Keluarga       

1. Menyebutkan pengertian halusinasi  √ √ √ √ √ 

2. Menyebutkan jenis halusinasi yang dialami 

oleh pasien 

√ √ √ √ √ √ 

3. Menyebutkan tanda dan gejala halusinasi 

halusinasi pasien 

 √ √ √ √ √ 

4. Memperagakan latihan cara memutus 

halusinasi pasien 

   √ √ √ 

5. Mengajak pasien bercakap-cakap saat pasien 

berhalusinasi 

    √ √ 

6. Memantau aktivitas sehari-hari pasien sesuai 

jadwal aktivitas 

      

7. Memantau dan memenuhi obat untuk pasien       

8. Menyebutkan sumber-sumber pelayanan 

kesehatan yang tersedia 

√ √ √ √ √ √ 

9. Memanfaatkan sumber-sumber pelayanan 

kesehatan terdekat 

 √ √ √ √ √ 
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4.2 Pembahasan 

 

Setelah dilakukan asuhan keperawatan pada keluarga dengan klien 

bermasalah dengan halusinasi pendengaran Tn. R setelah dilakukan pengelolaan 

selama 6 hari mendapatkan hasil yg baik (memuaskan) pada keluarga dan klien 1 

artinya terjadi peningkatan pengetahuan keluarga, peran keluarga dalam merawat 

klien, kepedulian keluarga klien terhadap kegiatan harian klien. Sedangkan pada 

klien yg halusinasi tersebut mengalami peningkatan kemampuan juga dalam 

mengontrol halusinasi, peningkatan koping individu, terjadi peningkatan 

kepercayaanm dirinya untuk bersosialiasi dan meminum obat dalam setiap 

harinya sesuai anjuran dokter. Namun, pada keluarga 2 Tn. H dan klien 2 tidak 

berhasil mengalami perubahan atau peningkatan pada kemampuan keluarga 

maupun dalam merawat maupun klien dalam mengontrol halusinasinya. 

Asuhan keperawatan ini sesuai dengan teori dengan pendapat Notoatmojo 

(2010) bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka semakin 

mudah untuk menerima informasi tentang objek atau yang berkaitan dengan 

pengetahuan. serta Bahwa menurut nurdiana (2007) ditemukan salah satu faktor 

penyebab terjadinya kekambuhan penderita skizofrenia khususnya halusinasi 

adalah kurangnya peran serta keluarga dalam perawatan terhadap anggota yang 

menderita penyakit tersebut. Ekonomi yang cukup juga berperan dalam merawat 

klien halusinasi disertai pendidikan yang tinggi mempengaruhi cara merawat 

klien yg mengalami gangguan jiwa. Sedangkan kegagalan terjadi pada keluarga  

2, hal ini tidak terjadi pada keluarga dimana keluarga 2 merupakan keluarga 

dengan pendidikan yg rendah, status ekonomi menengah kebawah, disertai 
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kesibukan yang membuat keluarga 2 kurang aktif dalam merawat klien, keluarga 

juga bukan keluarga inti. Sedangkan pada klien mengalami kegagalan dalam 

perawatan dikarenakan faktor kurang sertanya keluarga dalam merawat disertai 

ketidakpatuhan klien dalam meminum obat, kurangnya cara kontrol halusinasi 

dan pendidikan yg rendah. 

Penulis berasumsi bahwa keberhasilan asuhan keperawatan pada keluarga 

dan klien 1 disebabkan faktor pendidikan yang tinggi Semakin tinggi pendidikan 

seseorang maka akan mudah untuk menerima informasi, faktor ekonomi yang 

cukup membantu klien dalam perawatan, faktor peran serta keluarga dalam 

mengenal masalah kesehatan klien dan peran serta klien dalam merawat klien. 

Hal ini juga di perkuat oleh penelitian sebelumnya Tingkat keberhasilan pada 

klien bahwa menurut Model peran keluarga sesuai dengan pendapat Mubarak, 

dkk (2009) keluarga dapat melaksanakan perawatan atau pemeliharaan kesehatan 

dapat di lihat dari tugas keluarga yaitu : mengenal masalah kesehatan keluarga, 

membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat, memberikan perawatan pada 

anggota keluarga yang sakit, mempertahnkan suasana rumah yang sehat, 

menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat. Sedangkan pada 

keluarga 2 dinyatakan kurang berhasil dikarenakan faktor kurangnya ekonomi di 

keluarga, tingkat pendidikan yang rendah, waktu luang yg sangat jarang karena 

kesibukan bekerja setiap harinya sehingga dalam cara merawat klien, 

pengetahuan keluarga dalam merawat klien gangguan jiwa sangat kurang, 

sedangkan untuk klien 2 karena pendidikan yg rendah, disertai kurangnya cara 
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ataupun pengetahuan dalam mengontrol halusinasi berakibat kegagalan dalam 

perawatan nya. 

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran dan tindak 

lanjut. Meliputi saran untuk keluarga 1 agar tetap melakukan pengobatan yang 

dijalani oleh klien 1, karena pentingnya pengobatan bagi klien untuk 

mengembalikan kemampuan berpikir dan persepsi realitas. Diharapkan keluarga 

untuk mampu melakukan tindakan perawatan mandiri dirumah, serta ikut serta 

dalam perawatan klien intensif dirumah, sedangkan untuk keluarga 2 untuk 

segera membawa klien 2 ke pelayanan kesehatan terdekat agar mendapatkan 

pengobatan yang sesuai sehingga koping klien makin baik dan mengalami 

peningkatan kemampuan dalam mengontrol halusinasi. Saran untuk pusksesmas 

agar dapat sesering mungkin melakukan kunjungan rumah dan mengontrol 

pengobatan klien gangguan jiwa yg ada di wilayah kerja puskesmas, untuk 

menghindari putus obat klien gangguan jiwa dan pengobatan klien dirumah dapat 

dilakukan dengan optimal. Saran untuk pemerintah, untuk dapat membuat 

program pemerintah yang memudahkan untuk pasien gangguan jiwa berobat, 

dikarenakan pasien gangguan jiwa harus rutin kontrol dan rutin minum obat. 

Saran untuk peneliti selanjutnya, agar strategi pelaksanaan keluarga dan 

klien halusinasi pendengaran digunakan sebagai dasar pengembangan strategi 

lainnya. Khusus dalam menangani klien halusinasi pendengaran. Serta 

diharapkan untuk masyarakat di lingkunganm tempat tinggal klien dapat 

mendukung perawatn klien dirumah dengan menerima klien sepeerti masyarakat 

pada umumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan paparan fokus studi dan pembahasan tentang asuhan 

keperawatan pada pasien gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran 

terinttegrasi dengan keluarga setelah dilakukan strategi pelaksanaan keluarga 

halusinasi selam 6 hari dan setiap hari dilakukan terapi selama + 45 menit dan 

dievaluasi didapatkan hasil yang meningkat dibanding sebelum dilakukan 

intervensi strategi pelaksanaan keluarga baik subjek 1 maupun subjek 2. 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi perawat dan Puskesmas 

 Dapat memberikan saran agar tetap melakukan strategi pelaksanaan 

keluarga pada pasien maupun keluarga penderita halusinasi pedengaran, karena 

pentingnya peran keluarga dalam merawat pasien gangguan jiwa dirumah agar 

tetap terkontrol dan terpantau. Untuk puskesmas agar dapat sesering mungkin 

melakukan kunjungan rumah untuk dapat mengontrol pasien gangguan jiwa yang 

ada di wilayah kerja puskesmas, agar pengobatan di rumah pasien gangguan jiwa 

dapat optimal dilakukan 

 

. 
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5.2.2 Bagi Pengembang dan studi kasus selanjutnya 

Agar strategi pelaksanaan gangguan persepsi halusinasi pendengaran ini 

dapat digunakan sebagai dasar pengembangan strategi-strategi lainnya, 

khususnya dalam menangangi pasien halusinasi pendengaran  

5.2.3 Bagi Pasien 

 Pasien mampu menerapkan strategi pelaksanaan yang telah di ajarkan 

oleh keluarga maupun perawat agar dapat melakukan dengan mandiri apabila 

halusinasi datang kembali. 

5.2.4 Bagi Keluarga 

 keluarga mampu untuk melakukan tindakan yang mandiri untuk 

melakukan perawatan klien dirumah dengan SP halusinasi, dan klien di harapkan 

untuk mandiri dalam melakukan strategi pelaksanaan untuk mengendalikan 

halusinasi terkhusunya melakukan minum obat tanpa ada keluarga dirumah. 

5.2.5 Bagi Masyarakat Sekitar 

masyarakat di lingkungan tempat tinggal pasien dapat mendukung dengan 

ikut serta dalam melakukan perawatan pasien halusinasi pendengaran, untuk 

menerima pasien seperti masayrakat pada umumnya. 
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Lampiran 6  

JADWAL KEGIATAN 

KETERANGAN TANGGAL 

MARET APRIL 

25 26 27 28 29 30 5 6 7 8 9 10 11 12 

1) Pengurusan perijinan dengan institusi terkait yaitu 

Dinas Kesehatan Kota Samarinda. 

              

2) Pengurusan perijinan dengan institusi terkait yaitu 

Puskesmas Sempaja Samarinda 

              

3) Mengambil data pasien jiwa di Puskesmas Sempaja               

4) Mengambil subjek sesuai kriteria subjek yang telah 

ditetapkan. 

              

5) Menjelaskan tujuan, manfaat, dan dampak dari 

penelitian yang dilakukan kepada calon responden. 

              

6) Meminta calon responden untuk menandatangani 

lembar informed consent sebagai bukti persetujuan 

penelitian. 

              

7) Melakukan Bina Hubungan Saling Percaya (BHSP) 

secara bertahap kepada responden. 

              

8) Melakukan tindakan keperawatan Strategi 

Pelaksanaan (SP) 1 Pasien. 
              

9) Melakukan tindakan keperawatan Strategi 

Pelaksanaan (SP) 2 Pasien. 

 

              



 

KETERANGAN TANGGAL 

MARET APRIL 

25 26 27 28 29 30 5 6 7 8 9 10 11 12 

10) Melakukan tindakan keperawatan Strategi 

Pelaksanaan (SP) 3 Pasien. 

              

11) Melakukan tindakan keperawatan Strategi 

Pelaksanaan (SP) 4 Pasien. 

              

12) Melakukan tindakan keperawatan Strategi 

Pelaksanaan (SP) 1 Keluarga 

              

13) Melakukan tindakan keperawatan Strategi 

Pelaksanaan (SP) 2 Keluarga 

              

14) Melakukan tindakan keperawatan Strategi 

Pelaksanaan (SP) 3 Keluarga 

              

15) Melakukan evaluasi SP 1 Pasien               

16) Melakukan evaluasi SP 2 Pasien               

17) Melakukan evaluasi SP 3 Pasien               

18) Melakukan evaluasi SP 4 Pasien               

19) Melakukan evaluasi SP 1 Keluarga               

20) Melakukan evaluasi SP 2 Keluarga               

21) Melakukan evaluasi SP 3 Keluarga               

 

 

 



 

 
 

PENGKAJIAN KEPERAWATANKESEHATAN JIWA 

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 
RUANG RAWAT : ____________________TANGGAL DIRAWAT : _______________ 
 

I. IDENTITAS KLIEN 

Inisial  :  ______________ (L / P) Tanggal Pengkajian :  _____________ 

Umur :  _____________________RM No. : _______________________ 
Alamat :  ___________________________________________________ 
Pekerjaan :  __________________________________________________ 

Informan :  ___________________________________________________ 
 

II. ALASAN MASUK 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________ 

 

III. FAKTOR PREDISPOSISI 

1. Pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu ?  Ya  Tidak  

 
 

 
Bila ya jelaskan  _______________________________________________ 

2. Pengobatan sebelumnya   Berhasil  Kurang 
berhasil 

 Tidak 
Berhasil 

 

 

 

 

 

           3.  

  Pelaku / usia Korban / usia      Saksi / usia 

 Aniaya fisik          

           

 Aniaya seksual          

           

 Penolakan          

           

 Kekerasan dalam 
keluarga 

         

           

 Tindakan Kriminal          

Jelaskan No. 1,2,3 :   _______________________________________________ 

                  Masalah Keperawatan  : ________________________________________________ 

4.  Adakah anggota keluarga yang mengalami   Ya  Tidak  

                Gangguan Jiwa? 
 

 
Hubungan Keluarga  

Gejala Riwayat Pengobatan 
/ perawatan 

 _____________________
_________________ 

___________________
_______________ 

_________________
_____________ 

Masalah Keperawatan :  ___________________________________________________ 

 



 

5. Pengalaman masa lalu lain yang tidak menyenangkan (bio,psiko,sosio,kultural spiritual) : 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Masalah Keperawatan :   _________________________________________________ 

 

IV.  FISIK 

1.   Keadaan umum : ____________________________________________ 
2. Tanda vital  : TD  :  _____ N :  ____ S  :  ____ P  :  ______ 

3. Ukur  : TB : _____ BB:  ____  Turun  Naik 

4. Keluhan fisik  :   Tidak   Ya jelaskan …………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

5.   Pemeriksaan fisik : 
______________________________________________________________________ 
 

      Masalah Keperawatan:  ________________________________________________________ 
 

V. PSIKOSOSIAL 

1. Genogram :  
 
 
 
 
 
 

2. Konsep diri  : 
a. Citra tubuh :   _______________________________________________________ 
b. Identitas : __________________________________________________________ 
c. Peran : ____________________________________________________________ 
d. Ideal diri :   ________________________________________________________ 
e. Harga diri  :   ________________________________________________________ 
Masalah Keperawatan : ___________________________________________________ 

3. Hubungan Sosial : 
a. Orang yang berarti  : _________________________________________________ 
b. Peran serta dalam kegiatan kelompok / masyarakat   : 

__________________________________________________________________ 
c. Hambatan dalam berhubungan dengan orang lain  : 

__________________________________________________________________ 
              Masalah Keperawatan  : ________________________________________________ 

4. Spiritual & kultural 
a. Nilai dan keyakinan : 

__________________________________________________________________ 
b. Kegiatan ibadah  : 

__________________________________________________________________ 
 

              Masalah Keperawatan :   ________________________________________________ 
 
 

 

VI. STATUS MENTAL 

1. Penampilan 

 Tidak rapi  Penggunaan pakaian  
tidak sesuai 

 Cara berpakaian 
tidak 
seperti biasanya 



 

 
Jelaskan  : _________________________________________________ 
Masalah Keperawatan  :  ______________________________________ 
 

2. Pembicaraan  

 Cepat   Keras  Gagap  

 

 Inkoheren    Apatis  Lambat 

 

 Membisu  Tidak Mampu Memulai Pembicaraan  

 
Jelaskan  : _________________________________________________ 
Masalah Keperawatan  :  ______________________________________ 
 

3. Aktivitas Motorik 

 Lesu  Tegang  Gelisah  Agitasi 

 

 Tik  Grimase  Tremor  Kompulsif 

 
Jelaskan  : _________________________________________________ 
Masalah Keperawatan  :  ______________________________________ 
 

4. Alam Perasaan  

 Sedih  Ketakutan  Putus Asa  Khawatir      

 

 Khawatir                        Gembira Berlebihan     

 
Jelaskan  : _________________________________________________ 
Masalah Keperawatan  :  ______________________________________ 
 

5. Afek 

 Datar  Tumpul  Labil  Tidak Sesuai 

 
Jelaskan  : _________________________________________________ 
Masalah Keperawatan  :  ______________________________________ 

 
6. Interaksi Selama Wawancara 

 Bermusuhan   Tidak Kooperatif  Mudah 
Tersinggung 

 

 Kontak Mata 
Kurang 

 Defensif  Curiga 

Jelaskan  : _________________________________________________ 
Masalah Keperawatan  :  ______________________________________ 

7. Persepsi 
Halusinasi 
 

 Pendengaran  Penglihatan  Perabaan 

      

 Pengecapan  Pembauan  Lain-lain sebutkan ………… 

 
Jelaskan  :  ________________________________________________ 
Masalah Keperawatan  :  ______________________________________ 

 



 

PENJELASAN UNTUK MENGIKUTI PENELITIAN 

(PSP) 

 

1. Kami adalah mahasiswa berasal dari Poltekkes Kaltim Program Studi D-III 

Keperawatan, dengan ini meminta anda untuk berpartisipasi dengan sukarela 

dalam melakukan studi kasus yang berjudul Asuhan Keperawatan Jiwa Pada 

klien Halusinasi Pendengaran terintegrasi Dengan Keluarga Di Wilayah 

Puskesmas Sempaja Samarinda Kalimantan Timur. 

2. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara umum 

tentang asuhan keperawatan pada klien halusinasi pendengaran Terintegrasi 

dengan keluarga yang dapat memberi manfaat berupa menambah pengetahuan 

dan pengalaman bagi responden dan peneliti dalam melaksanakan studi kasus 

ini, khususnya studi kasus mengenai Asuhan Keperawatan Jiwa pada Klien 

Halusinasi Pendengaran terintegrasi dengan keluarga. Studi kasus ini akan 

berlangsung selama 6 hari. 

3. Prosedur pengambilan bahan data dengan cara wawancara, melakukan 

observasi, yang akan berlangsung kurang lebih 15-30 menit. Cara ini mungkin 

menyebabkan ketidaknyamanan tetapi anda tidak perlu khawatir karena studi 

kasus ini untuk kepentingan asuhan/pelayanan keperawatan. 



 

4. Keuntungan yang anda peroleh dalam keikutsertaan anda pada studi kasus ini 

adalah anda turut aktif mengikuti perkembangan asuhan/tindakan yang 

diberikan. 

5. Nama dan jati diri anda beserta seluruh informasi yang saudara sampaikan 

akan tetap dirahasiakan. 

6. Jika saudara membutuhkan informasi sehubungan dengan studi kasus ini, 

silahkan menghubungi peneliti pada nomor HP : 085348766734 

 

 

 

       Peneliti 

 

 

 Muhammad Fikri 

        NIM : P07220116019 



 

STRATEGI PELAKSANAAN (SP) 

TINDAKAN KEPERAWATAN HARI KE 1 

 

A. PROSES KEPERAWATAN 

1. Kondisi klien  

DS   :   klien sering mengatakan mendengar bisikan bisikan di saat sendiri 

DO : kontak mata klien masih kurang, tatapan kosong, bicara lambat serta 

berpakaian rapi. 

2. Tujuan : membantu pasien untuk dapat mengenali halusinasi yang dialaminya 

dapat mengontrol halusinasi 

3. Tindakan keperawatan : SP 1 Klien 

B.  STRATEGI KOMUNIKASI / PELAKSANAAN TINDAKAN 

KEPERAWATAN 

ORIENTASI 

1. Salam terapeutik : 

‘’selamat siang mas, saya mahasiswa poltekkes yang akan merawat bapak 

nama saya muhammad fikri saya senang di panggil fikri, nama mas siapa? 

Mas senang dipanggil apa?’’ 

2. Evaluasi / validasi : 

‘’ bagaimana keadaan mas R hari ini? Apa yang Mas R rasakan saat ini ?’’ 

3. Kontrak ( Topik, waktu, tempat ) : 

Topik : ‘’ Bagaimana mas R ‘’baiklah, bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang 

 suara yang selama ini mas R dengar, tetapi tidak tampak wujudnya?. 

 



 

FASE KERJA 

“Apakah mas R mendengar suara tanpa ada wujudnya? Apa yang dikatakan suara itu?” 

“Apakah terus-menerus terdengar atau sewaktu-waktu? Kapan Mas R paling sering 

mendengar suara itu? Berapa kali sehari Bapak R alami? Pada keadaan apa suara itu 

terdengar? Apakah pada waktu tersendiri?” 

“Apa yang Mas R rasakan pada saat mendengar suara itu? Apa yang Mas R lakukan saat 

mendengar suara itu? Apakah dengan cara itu suara itu hilang? Bagaimana kalau kita 

belajar cara-cara untuk mencegah suara-suara itu muncul?” ”Mas R, ada empat cara 

untuk mencegah suara-suara itu muncul. Pertama, dengan menghardik suara tersebut. 

Kedua, dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Ketiga, melakukan kegiatan yang 

sudah terjadwal, dan yang keempat minum obat dengan teratur.” 

“Bagaimana kalau kita belajar satu cara dulu, yaitu dengan menghardik. Caranya adalah 

saat suara-suara itu muncul, langsung Mas R bilang, pergi saya tidak mau dengar... Saya 

tidak mau dengar! Kamu suara palsu! Begitu diulang-ulang sampai suara itu tidak 

terdengar lagi. Coba Mas R peragakan! Nah begitu... Bagus! Coba lagi! Ya, bagus, Mas 

R sudah bisa.” 

 

FASE TERMINASI 

Evaluasi respon subjektif: “Bagaimana perasaan Bapak R setelah memeragakan latihan 

tadi?”  

Evaluasi respon objektif: “Coba Bapak R sebutkan kembali suara-suara yang Bapak R 

dengar itu namanya apa? Suaranya mengatakan apa? Berapa kali muncul dalam sehari? 

Dalam keadaan apa suara itu terdengar? Apa yang Bapak R rasakan dan apa yang Bapak 

lakukan?” 

“Coba sebutkan lagi 4 cara untuk mencegahnya? Ya, bagus Pak!” 



 

“Nah, sekarang coba Bapak R praktikkan lagi cara menghardik. Iya bagus sekali Pak!” 

Rencana tindak lanjut: “Bagaimana kalau kita buat jadwal latihannya? Mau jam berapa 

Pak latihannya? Mau berapa kali? (Memasukkan kegiatan latihan menghardik halusinasi 

dalam jadwal kegiatan harian pasien)” 

Kontrak yang akan datang: “Bagaimana kalau besok kita bertemu lagi untuk belajar 

dan latihan mengendalikan suara-suara dengan cara yang kedua? Pada jam berapa Pak R? 

Bagaimana kalau jam 9 pagi? Dimana tempatnya? Baiklah, sampai jumpa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STRATEGI PELAKSANAAN (SP) 

TINDAKAN KEPERAWATAN HARI KE 2 

 

A. PROSES KEPERAWATAN 

1. Kondisi klien  

DS   :   klien mengatakan sudah melakukan kemampuan yang di latih 

sebelumnya 

DO  : kontak mata cukup sesekali klien menunduk di ajak bicara, berpakaian 

rapi 

2. Tujuan : membantu pasien untuk dapat mengontrol halusinasinya 

3. Tindakan keperawatan : SP 2 Klien 

B. STRATEGI KOMUNIKASI / PELAKSANAAN TINDAKAN KEPERAWATAN 

ORIENTASI 

Salam terapeutik: “Selamat pagi Bapak R! Sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang 

saya datang lagi. Bapak masih ingatkan dengan saya? Coba siapa? Iya bagus.”  

“Tujuan saya sekarang ini akan mengajarkan cara mencegah/mengontrol halusinasi yang 

kedua” 

Evaluasi/validasi: “Bagaimana perasaan Bapak R hari ini? Apakah suara-suaranya 

masih sering terdengar? Apakah Bapak R sudah berlatih cara menghardik sesuai jadwal 

yang dibuat dan apakah Bapak R sudah mempraktikkannya? Coba Bapak R praktikkan 

lagi cara meghardik halusinasi tersebut. Ya bagus!” 

Kontrak (topik, waktu, tempat): “Baik sekarang kita akan belajar cara 

mencegah/mengontrol halusinasi yang kedua yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. 



 

Mau berapa lama bincang-bincangnya Bapak R? Bagaimana kalau 20 menit? Dimana 

tempatnya? Disini saja ya.”  

FASE KERJA 

“Cara kedua untuk mencegah/mengontrol halusinasi adalah dengan bercakap-cakap 

dengan orang lain. Jadi kalau Bapak R mulai mendengar suara-suara, langsung saja cari 

teman untuk diajak ngobrol. Minta teman untuk ngobrol dengan Bapak. Contohnya 

begini: Tolong, saya mulai mendengar suara-suara. Ayo ngobrol dengan saya!”  

“Atau kalau ada orang di rumah, misalnya kakaknya Bapak, katakan: “Kak, ayo ngobrol 

dengan saya. Saya sedang mendengar suara-suara. Begitu Bapak R. Coba Bapak R 

lakukan seperti yang saya tadi lakukan. Ya, begitu! Bagus! Coba sekali lagi! Bagus! 

Nah, latihan terus ya Bapak R!” 

FASE TERMINASI 

Evaluasi respon subjektif: “Bagaimana perasaan Bapak R setelah kita berlatih cara 

kedua, yaitu menemui orang lain dan bercakap-cakap?”  

Evaluasi respon objektif: “Coba Bapak R praktikkan lagi cara yang barusan saya 

ajarkan. Ya bagus Pak! Jadi sudah berapa cara yang kita latih Pak? Coba sebutkan lagi? 

Ya bagus, jadi sudah 2 yaitu menghardik dan bercakap-cakap dengan orang lain” 

Rencana tindak lanjut: “Mari kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian Bapak R. 

Mau jam berapa berlatihnya Pak?  Bagaimana tiga kali sehari? Baik jadi jam 8 pagi, 1 

siang dan 6 sore. Jangan lupa dilatih terus ya pak. Jadi kalau Bapak R mendengar suara-

suara itu, Bapak R bisa praktikkan ke 2 cara yang sudah kita latih ya” 

Kontrak yang akan datang (topik, waktu, tempat): “Besok kita ketemu lagi ya Pak, 

kita akan berlatih cara mengontrol halusinasi yang ketiga yaitu melaksanakan aktivitas 

terjadwal. Mau jam berapa Pak? Baik jam 9 pagi. Waktunya berapa lama? Ya, 20 menit. 

Tempatnya dimana? Baiklah disini saja lagi ya Pak. Sampai jumpa.”  



 

STRATEGI PELAKSANAAN (SP) 

TINDAKAN KEPERAWATAN HARI KE 3 

 

A. PROSES KEPERAWATAN 

1. Kondisi klien  

DS  :   klien mengatakan masih melakukan kemampuan yang dilakukan 

sebelumnya 

DO   : kontak mata klien sudah lumayan bagus\ 

2. Tujuan  : Melatih pasien mengontrol halusinasi dengan melaksanakaan 

aktivitas terjadwal. 

3. Tindakan keperawatan : SP 3 klien 

B. STRATEGI KOMUNIKASI / PELAKSANAAN TINDAKAN KEPERAWATAN 

ORIENTASI 

Salam terapeutik: “Selamat sore Bapak/Ibu! Sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang 

saya datang lagi. Bapak/Ibu  masih ingat dengan saya? Ya, benar nama Saya fikri.” 

Evaluasi/validasi: “Bagaimana perasaan Bapak/Ibu pagi ini? Apakah Bapak/Ibu masih 

ingat bagaimana cara memutus halusinasi pada Bapak R? Bagus!” 

Kontrak (topik, waktu, tempat): “Sesuai dengan perjanjian kita, selama 30 menit ini kita 

akan mempraktikkan cara memutuskan halusinasi langsung dihadapan Bapak R. Mari kita 

datangi Bapak R!”  

FASE KERJA  

“Selamat pagi Bapak R, Bapak/Ibu sangat ingin membantu Bapak R mengendalikan suara-

suara yang sering Bapak dengar. Untuk itu pagi ini Bapak/Ibu datang untuk 

mempraktikkan cara memutuskan halusinasi suara-suara yang Bapak R dengar. Jadi Pak. 



 

Nanti kalau sedang dengar suara-suara dan Bapak R bicara atau tersenyum-senyum, 

Bapak/Ibu akan mengingatkan ya? Sekarang, coba Bapak/Ibu peragakan cara memutuskan 

halusinasi yang sedang Bapak R alami seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tepuk 

punggung Bapak R lalu suruh Bapak R mengusir suara dengan menutup telinga dan 

menghardik suara tersebut. (Perawat mengobservasi apa yang dilakukan keluarga terhadap 

pasien)” “Bagus sekali! Bagaimana Bapak R? Senang dibantu Bapak/Ibu? Nah, Bapak/Ibu 

ingin melihat jadwal harian Bapak. (Pasien memeragakan dan kemudian perawat 

mendorong orang tua untuk memberikan pujian). Baiklah, sekarang saya dan Bapak/Ibu 

kembali ke ruang tamu ya. (Perawat dan Keluarga meninggalkan pasien untuk melakukan 

terminasi dengan keluarga”  

FASE TERMINASI 

Evaluasi respon subjektif: “Bagaimana perasaan Bapak R setelah kita bercakap-cakap 

mengenai obat?” 

Evaluasi respon objektif: “Sudah berapa cara yang kita latih untuk mencegah suara-

suara? Coba sebutkan?” 

“Pak, mari kita masukkan jadwal minum obatnya pada jadwal kegiatan Bapak R! Jangan 

lupa pada waktunya minta obat pada keluarganya ya. 

Rencana tindak lanjut: “Baiklah Bapak R, bagaimana kalau besok kita mendiskusi lebih 

dalam lagi tentang apa yang belum Bapak R pahami” 

Kontrak yang akan datang: “Mau jam berapa Pak? Baik jam 18 ya Pak. Waktunya 

berapa lama dan tempatnya mau dimana? Baik 20 menit saja dan  tempatnya disini lagi ya 

Pak! Baiklah Pak, saya permisi dulu ya”  

 

 

 



 

STRATEGI PELAKSANAAN (SP) 

TINDAKAN KEPERAWATAN HARI KE 4 

 

A. PROSES KEPERAWATAN 

1. Kondisi klien  

DS   :   klien mengatakan sudah melakukan kemampuan yang dilatih jika ada 

bisikan - bisikan 

DO  : kontak mata lumayan bagus selalu menatap mata perawat 

2. Tujuan : membantu pasien untuk dapat mengontrol halusinasinya dengan 

minum obat teratur 

3. Tindakan keperawatan : SP 4 Klien 

B. STRATEGI KOMUNIKASI / PELAKSANAAN TINDAKAN 

KEPERAWATAN 

ORIENTASI 

Salam terapeutik: “Selamat pagi Pak! Sesuai dengan janji saya kemaren. Sekarang 

saya kembali lagi. Bapak R masih ingatkan dengan saya? Coba siapa? Wahh bagus. 

Tujuan saya sekarang ini akan mengajarkan cara mengontrol halusinasi dengan 

minum obat.”  

Evaluasi/validasi: “Bagaimana perasaan Bapak R saat ini? Apakah suara-suaranya 

masih muncul? Apakah sudah dipakai tiga cara yang telah kita latih? Apakah jadwal 

kegiatannya sudah dilaksanakan? Bisa saya liat jadwalnya? Wahh bagus sekali Pak! 

Bapak R masih ingat apa yang sudah kita latih? Ya bagus! Coba praktekkan! Ya 

bagus! Apakah Bapak R pagi ini sudah minum obat? Nama obatnya apa saja? Oh 

Bapak belum tau ya nama obatnya?”  



 

Kontrak (topik, waktu, tempat): “Baik sekarang kita akan belajar cara mengontrol 

atau mencegah halusinasi dengan minum obat. Mau berapa lama berbincang-

bincangnya? Bagaimana kalau 20 menit? Dimana tempatnya? Disini saja ya Pak.  

FASE KERJA 

“Bapak R, adakah bedanya setelah minum obat secara teratur? Apakah suara-suara 

berkurang atau hilang? Minum obat sangat penting agar suara-suara yang Bapak R 

dengar dan mengganggu selama ini tidak muncul lagi. Berapa macam obat Bapak R 

minum? (Perawat menyiapkan obat pasien). Ini yang berwarna orange 

(Chlorpromazine, CPZ) gunanya untuk menghilangkan suara-suara. Obat yang 

berwarna putih (Tpyhexilpendil, THP) gunanya agar Bapak R merasa rileks dan tidak 

kaku, sedangkan yang merah jambu (Haloperidol, HLP) berfungsi untuk 

menenangkan pikiran dan menghilangkan suara-suara. Semua obat ini diminum 3 

kali sehari, setiap pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Kalau suara-suara sudah 

hilang, obatnya tidak boleh dihentikan. Nanti konsultasikan dengan dokter, sebab 

kalau putus obat, Bapak R akan kambuh dan sulit sembuh seperti keadaan semula. 

Kalau obat habis, Bapak R bisa ke Puskesmas ditemani oleh keluarganya untuk 

mendapatkan obat lagi. Bapak R juga harus teliti saat minum obat-obat ini. Pastikan 

obatnya benar, artinya Bapak R harus memastikan bahwa itu oabt yang benar-benar 

punya Bapak R. Jangan keliru dengan obat milik orang lain. Baca nama kemasannya. 

Pastikan obat diminum pada waktunya, dengan cara yang benar, yaitu diminum 

sesudah makan dan tepat jamnya. Bapak R juga harus memperhatikan berapa jumlah 

obat sekali minum, dan Bapak R juga harus cukup minum 10 gelas per hari”  

 

 

 



 

FASE TERMINASI  

Evaluasi respon subjektif: “Bagaimana perasaan Bapak setelah kita bercakap-cakap 

mengenai obat?” 

Evaluasi respon objektif: “Coba Bapak R sebutkan kembali obat-obat yang Bapak 

konsumsi? Ya benar sekali! Lalu sebutkan apa saja yang sudah saya ajarkan hari-hari 

sebelumnya?”  

Rencana tindak lanjut: “Baiklah Bapak R, bagaimana kalau besok kita mendiskusi 

lebih dalam lagi tentang apa yang belum Bapak R pahami”  

Kontrak yang akan datang: “Pukul berapa Pak ? Kita bertemu ditempat ini lagi ya? 

Baik, sampai jumpa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STRATEGI PELAKSANAAN (SP) 

Keluarga HARI KE 1 

A. PROSES KEPERAWATAN 

1. Kondisi klien  

DS   :  keluarga klien mengatakan masih melakukan kemampuan yang 

dilakukan sebelumnya 

DO  : kontak mata klien sudah lumayan bagus. 

2. Tujuan : Memberikan pendidikan kesehatan tentang pengertian halusinasi, 

jenis halusinasi yang dialami pasien, tanda dan gejala halusinasi, dan cara-cara 

merawat pasien halusinasi.  

3. Tindakan keperawatan : SP 1 keluarga 

B. STRATEGI KOMUNIKASI / PELAKSANAAN TINDAKAN 

KEPERAWATAN 

ORIENTASI 

Salam terapeutik: “Selamat pagi Bapak/Ibu! Perkenalkan nama saya Muhammad 

fikri, biasanya dipanggil fikri. Saya mahasiswa dari Poltekkes yang akan merawat 

anak bapak selama 7 hari ini. Nama Bapak/Ibu siapa? Biasa dipanggil siapa?” 

Evaluasi/validasi: “Bagaimana perasaan Bapak/Ibu pada hari ini? Apa pendapat 

Bapak/Ibu tentang anak Bapak/Ibu?” 

Kontrak (topik, waktu, tempat): “Baiklah, bagaimana kalau kita berdiskusi tentang 

apa masalah yang anak Bapak/Ibu alami dan bantuan apa yang Bapak dapat berikan? 

Mau diskusi di mana? Bagaimana kalau di ruang tamu? Mau berapa lama Pak/Bu? 

Bagaimana kalau 20 menit?” 

FASE KERJA  



 

“Masalah apa yang Bapak/Ibu alami dalam merawat Bapak R? Apa yang Bapak/Ibu 

lakukan?”  

“Ya, gejala yang dialami oleh anak Bapak/Ibu itu disebut halusinasi, yaitu mendengar 

sesuatu yang sebenarnya tidak ada bendanya. Tanda-tandanya bicara dan tertawa 

sendiri, atau marah-marah tanpa sebab. Jadi, jika anak Bapak/Ibu mengatakan 

mendengar suara-suara, sebenarnya suara itu tidak ada. Oleh karena itu, kita 

diharapkan dapat membantunya dengan beberapa cara. Terdapat beberapa cara untuk 

membantu anak Bapak/Ibu agar bisa mengendalikan halusinasi. Cara-cara tersebut 

adalah: Pertama, dihadapan anak Bapak/Ibu, jangan membantah atau mendukung 

halusinasi. Katakan saja Bapak/Ibu percaya bahwa Bapak R memang mendengar 

suara, tetapi Bapak/Ibu sendiri tidak tidak mendengarnya. Kedua, jangan biarkan 

anak Bapak/Ibu melamun dan sendiri karena kalau melamun halusinasi akan muncul 

lagi. Upayakan ada orang yang bercakap-cakap dengannya. Buat kegiatan keluarga 

seperti makan bersama dan ibadah bersama. Terkait dengan kegiatan, saya telah 

melatih anak Bapak/Ibu untuk membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Tolong 

Bapak/Ibu pantau pelaksanaannya dan berikan pujian jika Bapak R berhasil 

melakukannya! Ketiga, bantu anak Bapak/Ibu minum obat secara teratur. Jangan 

menghentikan obat tanpa konsultasi. Terkait dengan obat ini, saja juga sudah melatih 

anak Bapak/Ibu untuk minum obat secara teratur. Jadi, Bapak/Ibu dapat 

mengingatkan kembali. Obatnya ada tiga macam, yang berwarna oranye namanya 

CPZ gunanya untuk menghilangkan suara-suara. Yang berwarna putih namanya THP 

berfungsi untuk membuat Bapak R tenang dan tidak kaku. Yang berwarna biru 

namanya HLP gunanya menenangkan pikiran. Semua obat ini harus Bapak R minum 

3 kali sehari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Obat harus selalu diminum untuk 

mencegah kekambuhan. Terakhir, jika ada tanda-tanda halusinasi mulai muncul, 



 

putus halusinasi dengan cara menepuk punggung Bapak R. Kemudian suruh Bapak R 

menghardik suara tersebut. Bapak R sudah saya ajarkan cara menghardik halusinasi. 

Sekarang, mari kita latih memutus halusinasi Bapak R. Sambil menepuk punggung 

anak Bapak/Ibu, katakan: Bapak R, sedang apa kamu? Bapak ingatkan apa yang 

diajarkan perawat jika suara-suara itu datang? Ya, usir suara itu, Pak! Tutup telinga 

Bapak dan katakan pada suara itu saya tidak mau dengar! Ucapkan berulang-ulang, 

Pak. Sekarang coba Bapak/Ibu praktikkan cara yang baru saya ajarkan. Bagus 

Pak/Bu!”  

FASE TERMINASI  

Evaluasi respon subjektif: “Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah kita berdiskusi 

dan latihan memutuskan halusinasi Bapak R?”  

Evaluasi respon objektif: “Sekarang coba Bapak/Ibu sebutkan kembali empat cara 

merawat Bapak R! Wah, benar sekali Pak/Bu!  

Rencana tindak lanjut: “Bagaimana kalau besok kita bertemu lagi untuk 

mempraktikkan cara memutus halusinasi langsung dihadapan Bapak D?”  

Kontrak yang akan datang: “Jam berapa kita bertemu? Baiklah, sampai jumpa!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN KEPERAWATAN 

 

SP 2 Keluarga 

Melatih keluarga praktik merawat pasien langsung dihadapan pasien. Memberi kesempatan 

kepada keluarga untuk memperagakan cara merawat pasien dengan halusinasi langsung 

dihadapan pasien. 

 

FASE ORIENTASI 

Salam terapeutik: “Selamat pagi Bapak/Ibu! Sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang 

saya datang lagi. Bapak/Ibu  masih ingat dengan saya? Ya, benar nama Saya Fikri.” 

Evaluasi/validasi: “Bagaimana perasaan Bapak/Ibu pagi ini? Apakah Bapak/Ibu masih ingat 

bagaimana cara memutus halusinasi pada Bapak R? Bagus!” 

Kontrak (topik, waktu, tempat): “Sesuai dengan perjanjian kita, selama 30 menit ini kita 

akan mempraktikkan cara memutuskan halusinasi langsung dihadapan Bapak R. Mari kita 

datangi Bapak R!”  

 

FASE KERJA  

“Selamat pagi Bapak R, Bapak/Ibu sangat ingin membantu Bapak R mengendalikan suara-

suara yang sering Bapak dengar. Untuk itu pagi ini Bapak/Ibu datang untuk mempraktikkan 

cara memutuskan halusinasi suara-suara yang Bapak R dengar. Jadi Pak. Nanti kalau sedang 

dengar suara-suara dan Bapak R bicara atau tersenyum-senyum, Bapak/Ibu akan 

mengingatkan ya? Sekarang, coba Bapak/Ibu peragakan cara memutuskan halusinasi yang 

sedang Bapak R alami seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tepuk punggung Bapak 

R lalu suruh Bapak R mengusir suara dengan menutup telinga dan menghardik suara 

tersebut. (Perawat mengobservasi apa yang dilakukan keluarga terhadap pasien)” “Bagus 



 

sekali! Bagaimana Bapak R? Senang dibantu Bapak/Ibu? Nah, Bapak/Ibu ingin melihat 

jadwal harian Bapak. (Pasien memeragakan dan kemudian perawat mendorong orang tua 

untuk memberikan pujian). Baiklah, sekarang saya dan Bapak/Ibu kembali ke ruang tamu ya. 

(Perawat dan Keluarga meninggalkan pasien untuk melakukan terminasi dengan keluarga”  

 

FASE TERMINASI 

Evaluasi respon subjektif: “Bagaimana perasaan Bapak R setelah kita bercakap-cakap 

mengenai obat?” 

Evaluasi respon objektif: “Sudah berapa cara yang kita latih untuk mencegah suara-suara? 

Coba sebutkan?” 

“Pak, mari kita masukkan jadwal minum obatnya pada jadwal kegiatan Bapak R! Jangan 

lupa pada waktunya minta obat pada keluarganya ya. 

Rencana tindak lanjut: “Baiklah Bapak R, bagaimana kalau besok kita mendiskusi lebih 

dalam lagi tentang apa yang belum Bapak R pahami” 

Kontrak yang akan datang: “Mau jam berapa Pak? Baik jam 17 ya Pak. Waktunya berapa 

lama dan tempatnya mau dimana? Baik 20 menit saja dan  tempatnya disini lagi ya Pak! 

Baiklah Pak, saya permisi dulu ya”  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN KEPERAWATAN 

 

SP 3 Keluarga 

Membuat perencanaan aktivitas di rumah dan menjelaskan follow up dan rujukan pasien.  

 

FASE ORIENTASI 

Salam terapeutik: “Selamat pagi Bapak/Ibu! Sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang 

saya datang lagi. Bapak/Ibu masih ingat dengan saya? Ya, benar nama Saya Fikri.” 

Evaluasi/validasi: “Bagaimana perasaan Bapak/Ibu pagi ini? Apakah Bapak/Ibu sudah 

mempraktikan cara merawat Bapak R? Wah bagus sekali!” 

Kontrak (topik, waktu, tempat): “Sesuai dengan perjanjian kita, selama 30 menit ini kita 

akan bicarakan jadwal Bapak R di rumah. Mau diskusi di mana? Bagaimana kalau di ruang 

tamu? Mau berapa lama Pak/Bu? Bagaimana kalau 20 menit?” 

 

FASE KERJA 

“Ini jadwal kegiatan Bapak R yang sudah saya dan Bapak R susun tadi. Coba Bapak/Ibu 

lihat mungkinkah kegiatan ini dilakukan di rumah. Siapa yang kira-kira akan memotivasi dan 

mengingatkan? Bapak/Ibu, jadwal kegiatan harian ini tolong dilaksanakan dengan baik ya, 

terutama jadwal minum obatnya” 

“Hal-hal yang harus diperhatikan lebih lanjut adalah perilaku yang ditampilkan oleh Bapak 

R selama di rumah, misalnya kalau Bapak R terus mendengar suara-suara yang mengganggu 

dan tidak memperlihatkan perbaikan, menolak minum obat atau memperlihatkan perilaku 

membahayakan orang lain. Jika hal ini terjadi, segera hubungi Suster B di Puskesmas 

terdekat dari rumah Bapak/Ibu. Ini nomor telepon puskesmasnya: (0541)xxxxxx. Selanjutnya 

Suster B akan membantu memantau perkembangan Bapak R selama di rumah” 



 

 

FASE TERMINASI 

Evaluasi respon subjektif: “Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah saya jelaskan tentang 

cara merujuk? Apakah ada yang ditanyakan?”  

Evaluasi respon objektif: “Coba Bapak/Ibu sebutkan apa saja yang sudah saya ajarkan 

sebelumnya?” 

Rencana tindak lanjut: “Baiklah Pak/Bu, bagaimana kalau besok kita mendiskusi lebih 

dalam lagi tentang apa yang belum Bapak/Ibu pahami”  

Kontrak yang akan datang: “Pukul berapa Pak/Bu? Kita bertemu ditempat ini lagi ya? 

Baik, sampai jumpa” 

 



 

Strategi Kunjungan Keluarga 

 

Fase  

 

Aktivitas  

I. Fase inisiasi 1. Klarifikasi sumber rujukan untuk 

kunjungan rumah 

2. Klarifikasi tujuan kunjungan ke 

rumah 

3. Desain kunjungan ke rumah 

II. Fase Pra Kunjungan 4. Lakukan kontak dengan keluarga: 

memberitahu klien dan keluarga 

bahwa perawat akan melakukan 

kunjungan ke rumah. 

5. Satukan persepsi tentang tujuan 

kunjungan dengan keluarga : 

memberitahu dan menjelaskan 

kegiatan yang akan dilakukan agar 

tidak ada salah paham antara perawat 

dan keluarga. 

6. Apa keinginan keluarga dari 

kunjungan rumah : keluarga 

mengharapkan perawat dapat 

membantu, memberitahu dan 

mengajari cara merawat klien di 

rumah. 

7. Buat jadwal kunjungan : kunjungan 

dilakukan selama 6 hari dan setiap 

hari sekali dalam sehari kunjungan 

rumah. 

8. Telaah rujukan/reference 

III. Fase di dalam rumah 9. Memperkenalkan diri, identitas diri 

dan profesional : memberitahu ke 

klien dan keluarga nama dan asal 

serta menjalin BHSP. 

10. Interaksi sosial 



 

11. Tetapkan hubungan P & K : menjalin 

BHSP 

12. Implementasikan proses 

keperawatan: 1. memberikan SP 1 

pada hari pertama pada klien dan 

keluarga, melakukan kontrak yang 

akan datang.  

IV. Fase terminasi 13. Telaah (evaluasi) kunjungan dengan 

keluarga : apabila SP 1 sudah 

berhasil lanjut hari kedua dengan SP 

2 pada klien dan keluarga. 

14. Rencanakan untuk kunjungan 

berikutnya 

  

 



 

LAMPIRAN 4 

EVALUASI KEMAMPUAN PASIEN HALUSINASI DAN 

KELUARGANYA 

Nama pasien : ........................................... 

Nama perawat : ........................................... 

Petunjuk: 

Berilah tanda checklist   (   )  jika pasien mampu melakukan kemampuan dibawah ini. 

Tuliskan tanggal setiap dilakukan supervisi. 

No. Kemampuan 
Tanggal 

       

A. Pasien         

1. Mengenal jenis halusinasi        

2. Mengenal isi halusinasi        

3. Mengenal waktu halusinasi        

4. Mengenal frekuensi halusinasi        

5. Mengenal situasi yang menimbulkan halusinasi        

6. Menjelaskan respons terhadap halusinasi        

7. Mampu menghardik halusinasi        

8. Mampu bercakap-cakap jika terjadi halusinasi        

9. Mambuat jadwal kegiatan harian        

10. Melakukan kegiatan harian sesuai jadwal        

11. Minum obat secara teratur        

B. Keluarga        

1. Menyebutkan pengertian halusinasi        

2. Menyebutkan jenis halusinasi yang dialami 

oleh pasien 

       

3. Menyebutkan tanda dan gejala halusinasi 

halusinasi pasien 

       

4. Memperagakan latihan cara memutus 

halusinasi pasien 

       

5. Mengajak pasien bercakap-cakap saat pasien 

berhalusinasi 

       

6. Memantau aktivitas sehari-hari pasien sesuai 

jadwal aktivitas 

       

7. Memantau dan memenuhi obat untuk pasien        

8. Menyebutkan sumber-sumber pelayanan 

kesehatan yang tersedia 

       

9. Memanfaatkan sumber-sumber pelayanan 

kesehatan terdekat 
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Tabel 4.4 Pohon Masalah Klien Dengan Gangguan Persepsi Sensori: Halusinasi Pendengaran 

 

 

PASIEN 1                             

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIEN 2 

 

 

 

 

Koping 

keluarga tidak efektif 

 

 

 

 

 

 

resiko menciderai diri sendiri, orang lain dan lingkungan 

 

halusinasi (core problem) 

 

isolasi sosial : menarik diri 

 

harga diri rendah (causa) 

 

ekanise koping tidak efektif (causa) 

resiko menciderai diri sendiri, orang lain dan lingkungan 

 

halusinasi (core problem) 

 

isolasi sosial : menarik diri 

 

harga diri rendah (causa) 

 

mekanise koping tidak efektif (causa) 

 

stressor 
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