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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut WHO (2018) Angka kejadian gangguan mental kronis dan parah 

yang menyerang lebih dari 21 juta jiwa dan secara umum terdapat lebih dari 23 juta 

orang jiwa di seluruh dunia.Lebih dari 50% orang dengan skizofrenia tidak 

menerima perawatan yang tepat, 90% orang dengan skizofrenia yang tidak diobati 

tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Berdasarkan data 

Kemenkes prevalensi gangguan jiwa di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 1,7 

per mil dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 7 per\ mil. 

(Kemenkes). 

Data Kemenkes 2018 menunjukkan prevalensi ganggunan mental 

emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk 

usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 6.1% dari jumlah penduduk Indonesia. 

Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia mencapai sekitar 

400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk. Berdasarkan data Riskesdas 

(2018) diatas, diketahui data penderita gangguan jiwa berat yang cukup banyak di 

wilayah Indonesia dan sebagian besar tersebar di masyarakat dibandingkan yang 

menjalani perawatan di rumah sakit, sehingga diperlukan peran serta masyarakat 

dalam penanggulangan gangguan jiwa. Peran masyarakat dalam penanggulangan 

gangguan jiwa akan dapat terbangun jika masyarakat memahami tentang peran dan 

tanggungjawabnya dalam penanggulangan gangguan jiwa di masyarakat. 
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Kesehatan jiwa di Indonesia masih menjadi tantangan yang sangat berat 

karena memiliki perspektif yang berbeda-beda terutama dalam konteks kesehatan. 

Gangguan kejiwaan atau gangguan mental masih menjadi perhatian pemerintah 

Indonesia saat ini. Menurut data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan 

(Riskesdas Kemenkes), pada 2018 sebanyak 282.654 anggota rumah tangga atau 

0,67 persen masyarakat di Indonesia mengalami Skizofrenia/Psikosis.Riskesdas 

Kemenkes juga menuturkan prevalensi (GME) atau Gangguan Mental 

Emo\sionalpada gangguan jiwa halusinasi sebesar 9,8 persen dari total penduduk 

berusia lebih dari 15 tahun. Prevalensi ini menunjukkan peningkatan sekitar enam 

persen dibanding pada 2013, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap kemampuan mengontrol halusinasi dengan penerapan teknik 

spiritual berdzikir. 

Halusinasi adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami perubahan 

dalam jumlah dan pola dari stimulasi yang mendekat yang disebabkan secara 

internal atau eksternal disertai dengan sesuatu pengurangan berlebihan.Distorsi 

atau kelainan berespon terhadap setiap stimulus (Yosep, 2011). Ada beberapa cara 

yaitu mengontrol halusinasi dengan cara menghardik, dengan cara bercakap-cakap, 

dengan cara melakukan aktivitas terjadwal dan dengan cara minum obat. Salah satu 

cara mengotrol halusinasi yang dilatihkan kepada pasien adalah melakukan 

aktivitas harian terjadwal. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi 

resiko halusinasi muncul lagi yaitu dengan prinsip menyibukkan diri melakukan 

aktivitas yang teratur (Yosep, 2011). 
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Halusinasi dibagi menjadi empat tahap (Stuart,2016).Pertama tahap 

Comforting dimana halusinasi tampak menyenangkan dengan cemas sedang.Kedua 

tahap Condemning dimana halusinasi menyalahkan pasien dan pasien mulai cemas 

berat. Tahap ketiga adalah Controllingdimana halusinasi sudah mengendalikan 

pasien hingga pasien sangat cemas berat dan keempat tahap Conquering dimana 

halusinasi sudah melebur dan pasien sangat ketakutan sampai panik dan tidak dapat 

membedakan khayalan dan kenyataan. (Upthegrove, et, al 2016) membuktikan 

bahwa awal halusinasi dirasa menyenangkan dan pasien menerima secara pasif 

karena sedang mempertahankan ego selanjutnya halusinasi mulai memaksa dan 

memerintah yang mengakibatkan kegelisahan secara fisik juga emosional. 

Adanya gejala yang muncul pada penderita halusinasi antara lain respon 

pasien terhadap halusinasi dapat berupa curiga, ketakutan, bicara, senyum tertawa 

sendiri, berusaha untuk menghindari oranglain, perilaku merusak diri, tidak dapat 

membedakan antara keadaan nyata dan tidak nyata (Yosep, 2011).Jenis-jenis 

halusinasi menurut (Trimelia,2011) yaitu halusinasi pendengaran, halusinasi 

penglihatan, halusinasi pengecapan, dan halusinasi sinestetik. Kemudian penyebab 

terjadinya halusinasi ada dua faktor, yaitu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. 

Dampak dari gangguan halusinasi antara lain yaitu dapat merasakan lebih 

nyaman dengan keadaannya tersebut, kemudian klien terlihat tertawa dan berbicara 

sendiri, atau mengungkapkan hal yang sebenarnya tidak nyata. Maka untuk 

mengontrol halusinasi dapat dilakukan dengan carateknik menghardik, minum obat 

secara teratur, melakukan aktivitas yang terjadwal, berbicang-bincang dengan 

oranglain.Namun caralain yang dapat dilakukan yaitu dengan penerapan teknik 

berbasis religi atau islami seperti teknik spiritual berdzikir.Dan jika upaya ini 
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dilakukan secara optimal maka akanmendapatkan dampak yang baik untuk 

mengurangi gangguan halusinasi tersebut. 

Untuk mengendalikan halusinasi dapat menggunakan Sp 1 dengan teknik 

menghardik, SP 2 minum obat secara teratur, SP 3 berbicara dengan orang lain, dan 

SP 4 dengan melakukan aktivitas terjadwal. Kemudian untuk terapi spiritual 

berdzikir juga dapaat masuk pada SP 4 untuk mengendalikan halusinasi, dima 

penerapan ini yaitu sebuah upaya untuk membantu memberi solusi pada masalah 

seseorang terkait dengan kejiwaan atau kerohanian dengan metode merilekskan 

otot-otot tegang pada tubuh yang mana diiringi oleh sugesti yang berkaitan dengan 

nilai-nilai agama.Terapi ini merupakan terapi kombinasi dari terapi relaksasi murni 

dengan diiringi sugesti spiritual.Jadi seseorang tidak hanya mendapatkan 

ketenangan dari segi fisik namun juga rohaninya. Dengan demikian seseorang 

diharapkan akan merasakan manfaat yang lebih dari terapi relaksasi spiritual 

tersebut (Arham, 2015). 

Sesuai dengan jurnal yang di teliti oleh (Hidayati, 2014) kemampuan 

mengontrol halusinasi memiliki banyak peningkatan dengan menggunakan teknik 

spiritual berdzikir. Dimana data sebelum dilakukan teknik soiritual dzikir sebanyak 

6,7% dan setelah dilakukan penerapan teknik spiritual dzikir menjadi 98,7%. 

Namun jika pada klien yang melakukannya tidak dengan benar maka itu akan 

menghambat dalam proses mengendalikan halusinasinya, karena masih 

terpengaruh dengan suara bisikan-bisikan tersebut. 

 

 



 

5 
Asuhan Keperawatan Gangguan..., SEPTIANA NURUL FAAIZAH, Fakultas Ilmu Kesehatan, 2020 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang ada di latarbelakangmerupakankeadaan dimana 

seseorang yang mengalami gangguan persepsi halusinasi dimana akanmengalami 

perubahan perilaku atau aktivitas sehari-hari yang dapat menyebabkan klien 

tersebut menjadi berbicara sendiri dan tertawa sendiri. Apabila kondisi ini tidak 

segera di tangani maka seseorang tersebut akansemakin merasa nyaman dengan 

keadaan halusinasinya.Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari kasus ini 

yaitu “Bagaimana Asuhan Keperawatan Pada Pasien Gangguan Persepsi Halusinasi 

Dengan Teknik Spiritual Berdzikir di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan 

Kabupaten Banjarnegara”. 

C. Tujuan Studi Kasus 

1) Tujuan Umum 

Untuk menerapkan asuhan keperawatan dengan teknik spiritual berdzikir 

terhadap kemampuan mengontrol halusinasi. 

2) Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahuisetelah dilakukan pengkajian, intervensi, dan 

implementasi pada klien yang mengalamigangguan halusinasi. 

b. Untuk mengetahui kemampuan klien halusinasi sebelum dilakukan 

penerapan teknik spiritual berdzikir. 

c. Untuk mengetahui kemampuan klien setelah dilakukan penerapan teknik 

spiritual berdzikir. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Rumah Sakit 

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi rumah sakit 

tentang pemberian terapi spiritual religi di instalasi kesehatan jiwa, serta dapat 

menerapkan penelitian ini di rumah sakit. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai dokumentasi untuk mengembangkan penelitian karya ilmiah bagi 

peneliti selanjutnya dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa 

lainnya. 

3. Bagi penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang bagaimana 

pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi dan penerapan 

teknik spiritual religi di sekitar wilayah masyarakat diDesa Susukan. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya terhadap penatalaksanaan cara 

mengontrol halusinasi dengan cara memberikan teknik spiritual berdzikir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


