
 

7 
Asuhan Keperawatan Gangguan..., SEPTIANA NURUL FAAIZAH, Fakultas Ilmu Kesehatan, 2020 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Dasar Halusinasi 

 

1. Definisi Halusinasi 

Halusinasi merupakan salah satu gejala gangguan jiwa dimana pasien 

mengalami perubahan sensori persepsi: merasakan sensori palsu berupa suara, 

penglihatan, pengecapan, perabaan atau penghidungan. Pasien merasakan 

stimulasi yang sebenarnya tidak ada (Firman, et, al, 2018). Halusinasi adalah 

ketidakmampuan untuk memandang realitas secara akurat yang membuat hidup 

menjadi sulit, seseorang yang berhalusinasi mungkin tidak memiliki cara untuk 

mengetahui apakah persepsi ini adalah nyata atau tidaknya (Deski & Syarifh 

2018).Halusinasi merupakan gejala positif pada seseorang yang ditemukan 

pada klien gangguan jiwa.  

Halusinasi identik dengan skizofrenia.Seluruh klien dengan skizofrenia 

diantaranya mengalami halusinasi.Halusinasi merupakan gangguan persepsi 

dimana klien mempersepsikan sesuatu sebenarnya tidak terjadi (Muhith, 2015). 

Sedangkan menurut (Yuli, 2015) halusinasi merupakan hilangnya kemampuan 

manusia dalam membedakan rangsangan internal (pikiran) dan rangsangan 

eksternal (dunia luar).Dan menurut (Mahmuda, 2018), halusinasi adalah 

persepsi sensori palsu tanpa adanya rangsangan yang dapat menjadi visual, 

pendengaran, sentuhan, serta penciuman tergantung pada organ yang terlibat. 

 



 

8 
Asuhan Keperawatan Gangguan..., SEPTIANA NURUL FAAIZAH, Fakultas Ilmu Kesehatan, 2020 

Halusinasi adalah gangguan persepsi sensori tentang suatu objek atau 

gambaran dan pikiran yang sering terjadi tanpa adanya rangsangan dari luar 

yang dapat meliputi semua sistem penginderaan.Halusinasi hilangnya 

kemampuan manusia dalam membedakan rangsangan internal (pikiran) dan 

rangsangan eksternal (dunia luar).Klien memberi persepsi atau pendapat 

tentang lingkungan tanpa ada objek atau rangsangan yang nyata (Kusumawati, 

2012). 

Halusinasi adalah salah satu gejala gangguan jiwa pada individu yang 

ditandai dengan perubahan sensori persepsi; halusinasi merasakan sensasi palsu 

berupa suara, penglihatan,penciuman, perabaan, atau penghidungan. pasien 

merasakan stimulus yang tidak ada (Keliat, 2010).Berdasarkan beberapa 

pengertian dari halusinasi di atas,penulis dapat menyimpulkan \bahwa 

halusinasi adalah suatu persepsi klien terhadap stimulus dari luar tanpa adanya 

obyek yang nyata. Sedangkan halusinasi pendengaran adalah dimana klien 

mendengarkan suara, terutama suara-suara orang yang membicarakan apa yang 

sedang dipikirkannya dan memerintahkan untuk melakukan sesuatu hal yang 

kemudian direalisasikan oleh klien dengan tindakan. 

2. Faktor Penyebab Terjadinya Halusinasimenurut (Yosep, 2011) sebagai berikut: 

a. Faktor Predisposisi, adalah faktor resiko yang mempengaruhi jenis dan 

jumlah sumber yang dibangkitkan oleh individu untuk mengatasi stress. 

Diperoleh baik dari klien, keluarganya, mengenai faktor perkembangan 

social kultural, biokimia, psikologis, dan genetic yaitu faktor resiko yang 

mempengaruhi jenis dan jumlah sumber yang dapat dibangkitkan oleh 

individu untuk mengatasi stress (Muhith,2015). Beberapa faktor 
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predisposisi yang berkontribusi munculnya respon neurobiology seperti 

pada halusinasi antara lain : 

1) Faktor Genetik yaitu telah diketahui bahwa secara genetik skizofrenia 

diturunkan melalui kromosom-kromosom tertentu. Namun demikian, 

kromosom yang keberapa menjadi penentu gangguan ini sampai 

sekarang masih dalam tahap penelitian. 

2) Faktor Perkembangan yaitu jika dalam perkembangan mengalami 

hambatan dan hubungan interpersonal terganggu, maka individu akan 

mengalami stress dan kecemasan. 

3) Faktor Neurobiology yaitu ditemukan bahwa kortex pre frontal dan 

kortex limbic pada klien dengan skizofrenia tidak berkembang penuh. 

Ditemukan juga pada klien skizofrenia terjadi penurunan volume dan 

fungsi otak yang abnormal. 

4) Faktor Biokimia yaitu mempunyai pengaruh terhadap terjadinya 

ganguan jiwa. Dengan adanya stress yang berlebih yang dialami 

seseorang, maka tubuh akan menghasilkan suatu zat yang dapat bersifat 

halusinogenik neurokimia. 

5) Psikologis yaitu beberapa kondisi psikologis yang menjadi faktor 

predisposisi skizofrenia. Antara lain anak yang diperlakukan oleh ibu 

yang pencemas, terlalu melindungi, dingin dan tidak berperasaan. 

6) Faktor Sosialkultural yaitu faktor yang ada dimasyarakat dimana 

menyebabkan seorang merasa disingirkan oleh kesepian terhadap 

lingkungan tempat klien dibesarkan. 
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b. Faktor Presipitasi adalah stimulus yang dipersepsikan oleh individu sebagai 

tantangan, ancaman atau tuntutan yang memerlukan energi ekstren untuk 

koping. Adanya rangsangan lingkungan yang sering yaitu seperti partisipasi 

klien dalam kelompok, terlalu lama diajak komunikasi dan suasana sepi 

/isolasi sering sebagai pencetus terjadinya halusinasi karena hal tersebut 

dapat meningkatkan stress dan kecemasan yang merangsang tubuh 

mengeluarkan zat halusinogenik (Muhith, 2015). Kemudian faktor 

presipitasi dapat meliputi sebagai berikut : 

1) Biologis yaitu Gangguan dalam komunikasi dan putaran balik otak, 

yang mengatur proses informasi serta abnormalitas pada mekanisme 

pintu masuk dalam otak yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk 

secara selektif menanggapi stimulus yang diterima oleh otak untuk 

diinterpretasikan. 

2) Stress lingkungan yaitu ambang toleransi terhadap stress yang 

berinteraksi terhadap stressor lingkungan untuk menentukan terjadinya 

gangguan perilaku.  

3) Sumber koping yaitu sumber koping yang mempengaruhi respon 

individu dalam menanggapi stressor. 

3. Manifestasi Klinis pada klien dengan halusinasi menurut (Trimelia,2011) 

sebagai berikut : 

a. Menyeringai atau tertawa yang tidak sesuai 

b. Menggreakkan bibirnya tanpa menimbulkan suara 

c. Gerakan mata cepat 

d. Respon lambat atau diam 
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e. Diam dan dipenuhi oleh sesuatuyang mengasyikan 

f. Terlihat bicara sendiri 

g. Bergerak seperti membuang atau mengambil sesuatu 

h. Duduk terpaku, memandang sesuatu,tiba-tiba berlari keruangan lain 

i. Disorientasi ( waktu, tempat, orang ) 

j. Perubahan kemampuan dan memecahkan masalah 

k. Perubahan perilaku dan pola komunikasi 

l. Gelisah, ketakutan, ansietas 

m. Peka rangsangan 

4. Jenis-Jenis Halusinasi dibagi menjadi empat menurut (Kusumawati & Hartono 

2010) yaitu : 

a. Halusinasi pendengaran atau audiotory adalah mendengarkan suara atau 

kebisingan yang kurang jelas ataupun yang jelas, dimana terkadang suara-

suara tersebut seperti mengajak berbicara klien dan kadang memerintah 

klien melakukan sesuatu. 

b. Halusinasi penglihatan atau visual adalah stimulus visual dalam bentuk 

kilatan atau cahaya, gambaran atau banyangan yang rumit dan kompleks. 

Bayangannya itu bisa menyenangkan atau menakutkan. 

c. Halusinasi penghidu atau olfaktori adalah membau bau-bauan tertentu 

seperti bau darah, urin, feses, parfum atau bau yang lain. Ini sering terjadi 

pada seseorang pasca serangan stroke, kejang atau dimensia. 

d. Halusinasi pengecapan atau gustatory adalah merasa pengecap seperti 

darah, urine, feses atau yang lainya. 
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e. Halusinasi perabaan atau taktil adalah merasa mengalami nyeri, rasa 

tersetrum atau ketidaknyamanan tanpa stimulus yang jelas. 

f. Halusinasi cenesthetik adalah merasakan fungsi tubuh seperti aliran darah 

di vena atau arteri, pencernaan makanan atau pembentukan urin. 

g. Halusinasi kinestetika adalah merasakan pergerakan sementara berdiri tanpa 

bergerak. 

5. Tahapan Halusinasi dapat berkembang melalui empat fase, yaitu sebagai 

berikut (Kusumawati,2012): 

a. Fase Pertama Comforting yaitu fase menyenangkan.Pada tahap ini masuk 

dalam golongan nonpsikotik.Karakteristik : klien mengalami stress, cemas, 

perasaan perpisahan, rasa bersalah, kesepian yang memuncak, dan tidak 

dapat diselesaikan. Klien mulai melamun dan memikirkan hal-hal yang 

menyenangkan, cari ini hanya menolong sementara. Perilaku klien : 

tersenyum atau tertawa yang tidak sesuai, menggerakkan bibir tanpa suara, 

pergerakan mata cepat, respon verbal yang lambat jika sedang asyik dengan 

halusinasinya dan suka menyendiri.  

b. Fase kedua Condemming atau ansietas berat yaitu halusinasi menjadi 

menjijikkan.Termasuk dalam psikotik ringan.Karakteristik : pengalaman 

sensori menjijikkan dan menakutkan, kecemasan meningkat, melamun dan 

berpikir sendiri jadi dominan. Mulai dirasakan ada bisikan yang tidak jelas. 

Klien tidak ingin orang lain tahu, dan ia tetap dapat mengontrolnya. Perilaku 

klien : meningkatnya tanda-tanda sistem saraf otonom seperti peningkatan 

denyut jantung dan tekanan darah. Klien asyik dengan halusinasinya dan 

tidak bisa membedakan realitas. 
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c. Fase ketiga Controllingatau ansietas berat yaitu pengalaman sensori 

menjadi berkuasa.Termasuk dalam gangguan psikotik.Karakteristik : 

bisikan, suara, isi halusinasi semakin menonjol, menguasai dan mengontrol 

klien. Klien menjadi terbiasa dan tidak berdaya terhadap halusinasinya. 

Perilaku klien : kemauan dikendalikan halusinasi, rentang perhatian hanya 

beberapa menit atau detik. Tanda-tanda fisik berupa klien berkeringat, 

tremor dan tidak mampu mematuhi perintah. 

d. Fase keempat Conqueringatau panik yaitu klien lebur dengan 

halusinasinya.Termasuk dalam psikotik berat.Karakteristik : halusinasinya 

berubah menjadi mengancam, memerintah, dan memarahi klien. Klien 

menjadi takut, tidak berdaya, hilang kontrol dan tidak dapat berhubungan 

secara nyata dengan orang lain di lingkungan. Perilaku klien : perilaku teror 

akibat panik, potensi bunuh diri, perilaku kekerasan, agitasi, menarik diri 

atau katakonik, tidak mampu merespon terhadap perintah kompleks, dan 

tidak mampu berespon lebih dari satu orang. 

6. Rentang Respon Halusinasi 

Gambar .1. Rentang Respon Halusinasi 

Rentang respon neurologi menurut (Prabowo, 2014) yaitu : 

 

 Respon Adaptif    Respon Maladaptif 

  

a. Pikiran Logis a. Distorsi 

pikiran 

a. Gangguan 

pikir dan 

delusi 
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b. Persepsi 

Akurat 

b. Ilusi b. Sulit 

merespon 

emosi 

c. Emosi 

konsisten 

dengan 

pengalaman 

c. Reaksi 

Emosi 

c. Perilaku 

disorganisasi 

d. Perilaku 

sesuai 

d. Perilaku 

aneh dan 

tidak 

biasa 

d. Isolasi social 

e. Berhubungan 

social 

e. Menarik 

diri 

 

 

7. Mekanisme Koping 

 Mekanisme koping dapat bersikap adaptif atau maladaptive 

tergantung dari stressor yang di hadapi.Mekanisme adaptif terjadi ketika 

kecemasan di perlakukan sebagai sinyal peringatan dan individu menerima 

sebagai tantangan untuk segera menyelesaikan masalah, sedangkan 

mekanisme maladaptif cenderung menghindari kecemasan tanpa 

menyelesaikannya. Mekanisme koping dapat di kategorikan sebagai Taks 

Oriented Reaction dan Ego oriented Reaction. Taks Oriented Reaction adalah 

berpikir secara hati-hati dalam menyelesaikan masalah.Taks Oriented 

Reaction berorientasi dengan kesadaran secara langsung dan 
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tindakan.Sedangkan Ego Oriented Reaction sering digunakan untuk 

melindungi diri, membantu mengatasi kecemasan dalam skala ringan.Ego 

Oriented Reaction dilakukan pada tingkat tidak sadar. Jenis Mekanisme 

Koping ada beberapa diantaranya: Fantasi, keinginan yang tidak terkabul 

dipuaskan dalam imajinasi, mengkhayal seolah-seolah menjadi seperti yang 

diinginkan. Melindungi diri terhadap kenyataan yang tak menyenangkan 

dengan menolak menghadapi hal itu yang sering dilakukan dengan cara 

melarikan diri, tidak berani mengakui kenyataan yang menakutkan.  

 Rasionalisasi, berusaha membuktikan bahwa perbuatannya (yang 

sebenarnya tidak baik) rasional adanya, sehingga dapat disetujui dan di terima 

oleh diri sendiri dan masyarakat.Identifikasi yaitu, menambah harga diri 

dengan menyamakan dirinya dengan seseorang atau suatu hal yang 

dikagumi.Introyeksi, identifikasi yang berbentuk primitive. Menyatukan nilai 

dan norma luar dengan struktur egonya sehingga individu tidak tergantung 

pada belas kasih tentang hal-hal yang dirasakan sebagai ancaman. Represi 

secara tidak sadar menekan pikiran yang berbahaya dan menyedihkan dari 

alam sadar kedalam alam tidak sadar, semacam menyingkirkan. Supresi, 

individu secara sadar menolak pikirannya keluar dari alam alam sadarnya dan 

memikirkan hal yang lain. Supresi tidak begitu berbahaya karena dilakukan 

secara sadar, sengaja dan individu mengetahuiapa yang dibuatnya. Proyeksi, 

menyalahkan orang lain mengenai kesulitannya sendiri atau melemparkan 

kepada orang lain keinginan yang tidak baik (Ahmad, 2015). 
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8. Penatalaksanaan Medis 

Penatalaksanaan klien skizofrenia yang mengalami halusinasi 

dapat diberikan terapi psikofarmakologi (Muhith, 2015).Psikofarmakologi, 

obat yang lazim digunakan pada halusinasi pendengaran yang merupakan 

gejala psikosis. Adapun kelompok yang umum digunakan adalah Fenotiazin 

Asetofenazin (Tidal), Klorpromazin (Thorazine), Flufenazine (Prolixine, 

Permitil), Mesoridazin (Serentil), Perfenazin (Trilafon), Proklorperazin 

(Compazine), Promazin (Sparine), Tioridazin (Mellaril), Trifluoperazin 

(Stelazine), Trifluopromazin (Vesprin) 60-120 mg, Tioksanten Klorprotiksen 

(Taractan), Tioksen (navane) 75-600 mg, Butirofenon Halop\eridol (Haldol) 

1-100 mg, Dibenzodiazepin Klozapin (Clorazil) 300-900 mg, 

Dibenzokasazepin Loksapin (Loxitane) 20-150 mg, Dihidroindolon 

Molindone (Moban) 15-225 mg. 

B. Asuhan Keperawatan Pada Pasien Halusinasi 

1. Definisi Spiritual Berdzikir 

Spiritual dengan berdzikir adalah 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). 
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Terapi spiritual atau terapi religius antara lain dzikir, apabila 

dilafalkan secara baik dan benar dapat membuat hati menjadi tenang dan 

rileks. Terapi dzikir juga dapat diterapkan pada pasien halusinasi, karena 

ketika pasien melakukan terapi dzikir dengan tekun dan memusatkan 

perhatian yang sempurna ( khusu’ ) dapat memberikan dampak saat 

halusinasinya muncul pasien bisa menghilangkan suara-suara yang tidak 

nyata dan lebih dapat menyibukkan diri dengan melakukan terapi dzikir. 

2. Manfaat Dzikir 

Dzikir mempunyai manfaat yang besar terutama dalam dunia 

modern seperti sekarang, manfaat dzikir dalam kehidupan menurut Amin 

Syukur, antara lain: 

a. Dzikir Menetapkan Iman 

b. Dzikir Dapat Menghindarkan Dari Bahaya 

c. Dzikir Sebagai Terapi Jiwa Islam 

d. Dzikir Menumbuhkan Energi Akhlak 

3. Tujuan Berdzikir 

Tujuan dari dzikir adalah mengagungkan Allah, mensucikan hati 

dan jiwa, mengagungkan Allah selaku hamba yang bersyukur, dzikir dapat 

menyehatkan tubuh, dapat mengobati penyakit dengan metode Ruqyah, 

mencegah manusia dari bahaya nafsu. (Fatihuddin, 2010). 
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4. Prosedur atau Cara Berdzikir, menurut Dr. Samsuridjal Djauzi, SpPD., KAI : 

a. Pilihlah kalimat spiritual yang akan digunakan (Alhamdulillah 5 kali, 

Subhanallah 5 kali, Astaghfirullah 5 kali) 

b. Duduklah dengan santai 

c. Menutup mata 

d. Mengendurkan otot-otot 

e. Bernafas secara rileks dan mulai mengucapkan kalimat spiritual yang 

dibaca secara berulang-ulang 

f. Bila ada pikiran yang mengganggu, kembalilah fokuskan pikiran 

g. Lakukan selama 10 menit 

h. Jika sudah selesai jangan langsung berdiri. Duduklah dulu dan beristirahat, 

buka pikiran kembali, lalu berdiri dan melakukan kegiatan kembali. 

C. Konsep Teori Teknik Spiritual Berdzikir 

1. Pengkajian 

Pengkajian merupakan tahap awal dan dasar utama dari proses 

keperawatan. Tahap pengkajian terdiri dari pengumpulan data dan perumusan 

kebutuhan masalah klien. Data yang dikumpulkan meliputi data biologis, 

psikologis, sosial dan spiritual (Direja,2011).Data yang didapatkan bisa 

dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:  

a. Data Subjektif  

Merupakan data yang disampaikan secara lisan oleh klien dan 

keluarga. Data ini didapatkan melalui wawancara oleh perawat kepada klien 

dan keluarga. 
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b. Data objektif  

Merupakan data yang ditemukan secara nyata.ditemukan secara 

nyata.Data yang didapatkan melalui observasi atau pemeriksaan langsung 

oleh perawat (Kusumawati & Hartono 2011). Data yang diperoleh dari klien 

antara lain, sebagai berikut: 

1) Identitas klien seperti nama, umur, alamat, tanggal masuk rumah sakit 

jiwa 

2) Faktor presipitasi  

3) Faktor predisposisi seperti pernah mengalami gangguan jiwa dimasa 

lalu, Pengobatan sebelumnya, genogram dan pengalaman masa lalu 

yang tidak menyenangkan. 

4) Pemeriksaan fisik seperti tinggi badan, berat badan, tanda-tanda vital 

dan keluhan fisik 

5) Psikososial seperti konsep diri, hubungan sosial dan spiritual 

6) Konsep diri seperti gambaran diri, identitas diri, ideal diri, peran diri dan 

harga diri 

7) Hubungan sosial seperti orang yang berarti dalam hidup klien, peran 

serta dalam masyarakat dan hambatan dalam berhubungan social 

8) Spiritual seperti nilai dan keyakinan serta kegiatan ibadah 

9) Status mental seperti penampilan, pembicaraan, aktivitas motorik, alam 

perasaan, afek, interaksi selama wawancara, persepsi, isi piker, proses 

piker, tingkat kesadaran, memori, tingkat konsentrasi dan berhitung, 

kemampuan penilaian dan daya tilik diri 
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10) Kebutuhan persiapan pulang seperti kemampuan memenuhi kebutuhan, 

kegiatan hidup sehari-hari, penggunaan obat, pemeliharaan kesehatan, 

aktivitas didalam rumah dan diluar rumah 

11) Mekanisme koping seperti adaptif dan maladaptive 

12) Masalah psikososial dan lingkungan seperti dengan lingkungan, 

pendidikan, pekerjaan dan dukungan kelompok. 

2. Pohon Masalah 

Gambar.2. Pohon Masalah 

Resiko Perilaku Kekerasan   (Akibat) 

Gangguan Persepsi Sensori: Halusinasi (Masalah Utama) 

Isolasi Sosial     (Penyebab) 

   (Sumber Rusdi; 2013) 

1. Diagnosa Keperawatan, menurut (Rusdi, 2013) : 

a. Perubahan persepsi sensori : Halusinasi Pendengaran 

b. Resiko perilaku kekerasan 

c. Isolasi sosial 

2. Intervensi Klien Dengan Halusinasi 

Tujuan Umum: Klien tidak mencederai diri sendiri, orang lain, dan 

lingkungan. 
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TUK 1: Klien tidak mencedeai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan 

a. Kriteria Evaluasi 

1) Ekspresi wajah bersahabat, menunjukkan rasa senang, ada 

kontak mata, mau menjawab salam 

2) Klien mau menyebutkan nama, mau menjawab salam 

3) Klien mau duduk berdampingan dengan perawat 

4) Klien mau mengutarakan masalah yang dihadapi. 

b. Intervensi 

1) Bina hubungan saling percaya dengan mengungkapkan prinsip 

komunikasi terapeutik : 

a) Sapa klien dengan ramah baik verbal maupun non verbal 

b) Perkenalkan diri dengan sopan 

c) Tanyakan nama lengkap klien dan nama panggilan yang 

disukai 

d) Jelaskan tujuan pertemuan 

e) Jujur dan menepati janji 

f) Tunjukkan sikap empati dan menerima klien apa adanya 

2) Beri perhatian kepada klien dan perhatikan kebutuhan dasar 

klien. 

TUK 2 :Klien dapat memanfaatkan obat dengan baik 

a. Kriteria Evaluasi 

1) Klien dan keluarga dapat menyebutkan manfaat, dosis, dan efek 

samping obat 

2) Klien dapat mendemonstrasikan penggunaan obat 
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3) Klien dapat informasi tentang manfaat dan efek samping obat 

4) Klien dan keluarga dapat menyebutkan manfaat, dosis, dan efek 

samping obatKlien dapat mendemonstrasikan penggunaan obat 

5) Klien dapat informasi tentang manfaat dan efek samping obat 

6) Klien memahami akibat berhentinya obat tanpa konsultasi 

7) Klien dapat menyebutkan prinsip benar penggunaan obat. 

b. Intervensi 

1) Diskusikan dengan klien dan keluarga tentang dosis, frekuensi 

serta manfaat obat 

2) Anjurkan klien minta sendiri pada perawat dn merasakan 

manfaatnya 

3) Anjurkan klien bicara dengan dokter tentang manfaat dan efek 

samping obat yang dirasakan 

4) Diskusikan dengan klien dan keluarga tentang dosis, frekuensi 

serta manfaat obat 

5) Anjurkan klien meminta sendiri obat pada perawat dan 

merasakan manfaatnya 

6) Anjurkan klien bicara dengan dokter tentang manfaat dan efek 

samping obat yang dirasakan 

7) Diskusikan akibat berhentinya obat-obat tanpa konsultasi 

8) Bantu klien menggunakan obat dengan prinsip 5 (lima) benar. 

TUK 3 : Klien dapat mengenal halusinasinya 

a. Kriteria Evaluasi 



 

23 
Asuhan Keperawatan Gangguan..., SEPTIANA NURUL FAAIZAH, Fakultas Ilmu Kesehatan, 2020 

1) Klien dapat menyebutkan waktu, isi, frekuensi timbulnya 

halusinasi 

2) Klien dapat mengungkapkan perasaan terhadap halusinasinya. 

b. Intervensi 

1) Adakan kontak sering dan singkat secara bertahap 

2) Observasi tingkah laku klien terkait dengan halusinasinya : 

bicara dan tertawa tanpa stimulus, memandang ke kiri, ke 

kanan/ke depan seolah-olah ada teman bicara 

3) Bantu klien mengenal halusinasi : 

a) Jika menemukan klien yang sedang halusinasi, tanyakan 

apakah ada suara yang didengar 

b) Jika klien menjawab ada, lanjutkan dengan menanyakan apa 

yang dikatakan 

c) Katakan bahwa perawat percaya klien mendengar suara itu, 

namun perawat sendiri tidak mendengarnya (dengan nada 

bersahabat tanpa menuduh dan menghakimi) 

d) Katakan bahwa klien lain juga ada yang seperti klien 

e) Katakan bahwa perawat akan membantu klien 

4) Diskusikan dengan klien : 

a) Situasi yang menimbulkan/tidak menimbulkan halusinasi 

b) Waktu dan frekuensi terjadinya haluinasi (pagi, siang, sore, dan 

malam atau jika sendiri, jengkel/sedih) 
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c) Diskusikan dengan klien apa yang dirasakan jika terjadi 

halusinasi (marah/takut, sedih, senang) beri kesempatan untuk 

mengungkapkan perasaannya. 

TUK 4 : Klien dapat mengontrol halusinasinya, bisa dilakukan dengan 

menambahkan cara baru yaitu tentang teknik spiritual berdzikir untuk 

membantu memberikan solusi pada seseorang yang terkait dengan 

kejiwaannya. 

a. Kriteria Evaluasi 

1) Klien dapat menyebutkan tindakan yang biasa dilakukan untuk 

mengendalikan halusinasinya 

2) Klien dapat menyebutkan tindakan yang biasa dilakukan untuk 

mengendalikan halusinasinya 

3) Klien dapat menyebutkan cara baru dalam mengontrol 

halusinasinya, yaitu dengan cara teknik spiritual berdzikir.  

Tabel 1. Pengertian dan Prosedur Teknik Spiritual Berdzikir 

Prosedur Teknik Spiritual Berdzikir Pengertian 

Prosedur tahapan berdzikir, menurut Dr. 

Samsuridjal Djauzi, SpPD., KAI : 

a) Pilihlah kalimat spiritual yang akan 

digunakan (Alhamdulillah 5 kali, 

Subhanallah 5 kali, Astaghfirullah 5 

kali) 

b) Duduklah dengan santai 

c) Menutup mata 

d) Mengkendurkan otot-otot 

e) Bernafas secara rileks dan mulai 

mengucapkan kalimat spiritual yang 

dibaca secara berulang-ulang 

f) Bila ada pikiran yang menggangu, 

kembalilah fokuskan pikiran 

g) Lakukan selama 10 menit 

h) Jika sudah selesai jangan langsung 

berdiri. Namun duduklah terlebih 

dahulu dan beristirahat, kemudian 

buka pikiran kembali, lalu berdiri, 

serta dilanjutkan kembali melakukan 

teknik berdzikir itu. 

Spiritual dengan berdzikir adalah 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). Terapi spiritual atau terapi 

religius yang antara lain zikir, apabila 

dilafalkan secara baik dan benar dapat 

membuat hati menjadi tenang dan rileks. 

Terapi zikir juga dapat diterapkan pada pasien 

halusinasi, karena ketika pasien melakukan 

terapi zikir dengan tekun dan memusatkan 

perhatian yang sempurna (khusu’) dapat 
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Prosedur Teknik Spiritual Berdzikir Pengertian 

 memberikan dampak saat halusinasinya 

muncul pasien bisa menghilangkan suara-suara 

yang tidak nyata dan lebih dapat menyibukkan 

diri dengan melakukan terapi zikir 

 

1) Klien dapat memilih cara mengatasi halusinasi seperti yang telah 

didiskusikan dengan klien. 

2) Klien dapat melaksankan cara yang telah dipilih untuk 

mengendalikan halusinasinya 

3) Klien dapat mengikuti terapi aktivitas kelompok. 

b. Intervensi 

1) Identifikasi bersama klien apa yang dirasakan jika terjadi 

halusinasi (tidur, marah, menyibukkan diri, dan lain-lain) 

2) Diskusikan manfaat dan cara yang digunakan klien, jika 

bermanfaat beri pujian 

3) Identifikasi bersama klien apa yang dirasakan jika terjadi 

halusinasi (tidur, marah, menyibukkan diri, dan lain-lain) 

4) Diskusikan manfaat dan cara yang digunakan klien, jika 

bermanfaat beri pujian 

5) Diskusikan cara baru untuk memutus/mengontrol timbulnya 

halusinasi  

6) Bantu klien memilih dan melatih cara memutus halusinasi secara 

bertahap 

7) Beri kesempatan untuk melakukan cara yang telah dipilih. 

Evaluasi hasilnya dan beri pujian jika berhasil 



 

26 
Asuhan Keperawatan Gangguan..., SEPTIANA NURUL FAAIZAH, Fakultas Ilmu Kesehatan, 2020 

8) Anjurkan klien untuk mengikuti terapi aktivitas kelompok, 

orientasi realita, stimulasi persepsi. 

TUK 5 : Klien dapat dukungan keluarga dalam mengontrol halusinasinya. 

a. Kriteria Evaluasi 

1) Keluarga dapat membina hubungan saling percaya dengan 

perawat 

2) Keluarga dapat menyebutkan pengertian, tanda dan tindakan 

untuk mengendalikan halusinasinya. 

b. Intervensi 

1) Anjurkan klien untuk memberitahu keluarga jika mengalami 

halusinasi 

2) Diskusikan dengan keluarga (pada saat berkunjung/pada saat 

kunjungan rumah) : 

a) Gejala halusinasi yang dialami klien 

b) Cara yang dapat dilakukan klien dan keluarga untuk memutus 

halusinasi 

c) Cara merawat anggota keluarga yang mengalami halusinasi di 

rumah : beri kegiatan, jangan biarkan sendiri, makan bersama, 

berpergian bersama 

d) Beri informasi waktu follow up atau kapan perlu mendapat 

bantuan : halusinasi tidak terkontrol dan risiko mencederai 

orang lain 

 

 


