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BAB  I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan jiwa tidak terbatas pada penyakit jiwa yang parah, tetapi 

juga harus dijelaskan secara lebih luas. Hal ini dapat dilihat dari Undang-

Undang Nomor 18 tentang Kesehatan Jiwa Tahun 2014 bahwa kesehatan 

jiwa / mental merupakan suatu kondisi bagi individu untuk berkembang 

secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga menyadari bahwa dirinya 

mampu mengatasi stres dan dapat produktif bekerja dan dapat berkontribusi 

kepada komunitas. Artinya dapat dikatakan bahwa kesehatan jiwa sangat 

menentukan produktivitas suatu negara (Wijaya, 2019). 

Kesehatan jiwa dapat dijadikan salah satu tolak ukur kesejahteraan 

masyarakat, dan tentunya dapat berjalan secara sinergis dengan kesehatan 

jasmani. Namun tingkat literasi kesehatan mental petugas kesehatan masih 

sangat rendah. Keadaan ini mempengaruhi proses diagnosis, perawatan dan 

pengobatan pasien, serta pemahaman keluarga terhadap situasi ini dan cara 

merawat pasien (Wijaya, 2019). Penyakit jiwa tidak dianggap sebagai 

penyakit yang langsung menyebabkan kematian, tetapi dalam hal kecacatan 

dan kecacatan, baik individu maupun kelompok, beratnya penyakit tersebut 

akan menghambat perkembangannya karena tidak produktif dan tidak 

mampu (Hidayah, 2015).  

Penyakit mental mencegah pasien untuk menilai realitas dengan 

benar dan tidak lagi mengendalikan diri untuk mencegah mengganggu 

orang lain atau merugikan / merugikan diri sendiri. Penyakit jiwa 

sebenarnya sama dengan penyakit fisik lainnya. Hanya saja gangguan jiwa 

itu lebih pelik, mulai dari gangguan kecemasan ringan, fobia hingga 

penyakit jiwa yang parah, bahkan kita semua menganggapnya gila   
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(Madalise, 2015). World Health Organization (2018) mengatakan 

prevalensi kejadian gangguann mental kronik dan parah yang menyerang 21 

juta orang dan secara umum terdapat 23 juta orang di seluruh dunia, 

Menurut (National Institute of Mental Health) (NIMH). Berdasarkan hasil 

sensus warga negara Amerika Serikat tahun 2004, diperkirakan 26,2% 

penduduk yang berusia 18 tahun lebih mengalami gangguan jiwa (NIMH, 

2011). diperkirakan penduduk Indonesia yang menderita gangguan jiwa 

sebesar 2-3% jiwa, yaitu sekitar 1 sampai 1,5 juta jiwa diantaranya 

mengalami halusinasi (Kusumawati, 2018). 

Jumlah pengidap gangguan mental di jawa barat mengalami 

peningkatan sekitar 63%. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (2018) 

menunjukan bahwa prevalensi gangguan jiwa tertinggi di provinsi Bali 

dengan presentase 11.0%. Sedangkan yang terendah di provinsi Kepulauan 

Riau dengan hasil presentase 3.0 %. Sedangkan di Jawa Tengah hasil 

prevalensi gangguan jiwa sebesar 9.0%. Konferensi Nasional Psikiatri 

komunitas ke-3 mengungkap bukti penting. Ternyata, hasil pengidap 

gangguan jiwa di Jawa Barat naik sekitar 63%. Gangguan jiwa dengan 

masalah halusinasi menduduki prosentase yang paling tinggi dibandingkan 

dengan masalah yang lain yaitu mencapai kisaran 70 % (Keliat, 2012). 

Halusinasi adalah salah satu bentuk respon terhadap terjadinya suatu 

masalah gangguan mental. Gangguan mental ialah psikologik atau pola 

perilaku yang ditunjukkan pada individu yang menyebabkan distress, 

menurunkan kualitas kehidupan dan disfungsi. Hal itu mencerminkan 

disfungsi psikologis, bukan sebagai dampak dari penyimpangan sosial 

maupun konflik dengan masyarakat (Stuart, 2013). Respon dari gangguan 

mental yaitu: waham, halusinasi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, 

perilaku kekerasan, dan isolasi sosial (Akemat dkk, 2011). 

Halusinasi merupakan ketidakmampuan seseorang dalam 

membedakan antara rangsangan yang mucul dari sumber internal (pikiran 

dan perasaan) dan stimulus eksternal (pikiran yang timbul dari lingkungan 

luar) (Nafiatun Siti, Susilaningsih Is, 2020). Halusinasi merupakan keadaan 
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individu yang mengalami pergantian dalam pola dan jumlah stimulasi yang 

mencetuskan secara dalam atau luar disekitar dengan pengurangan, 

berlebihan,  distorsi,  atau  kelainan  berespon  terhadap  setiap  stimulus  

(Pardede,  Keliat, &  Yulia, 2015).  

Rabba (2014) mendefinisikan halusinasi sebagai gejala positif yang 

sangat sering terjadi pada presepsi gangguan pasien. Ini dapat berupa suara-

suara yang bising atau mendengung, namun yang paling sering berupa kata-

kata yang tersusun dalam bentuk kalimat yang agak sempurna. pasien 

dengan masalah presepsi sensori halusinasi tidak mampu atau salah dalam 

mengartikan atau mempresepsikan rangsangan panca indra walaupun 

sebenarnya rangsangan itu tidak ada, jika pasien mengalami halusinasi atau 

ilusi jika interpretasi yang dilakukan terhadap rangsangan pancaindra yang 

tidak tepat sesuai dengan rangsangan yang diterima (HANDAYANI, 2019). 

Yosep (2014) menyatakan bahwa ciri – ciri halusinasi terdiri dari 

beberapa jenis, yaitu: Halusinasi pendengaran (audiotorik) Gangguan 

stimulus dimana pasien mendengar suara-suara terutama suara orang. 

Biasanya klien mendengar suara orang lain yang sedang membicarakan apa 

yang sedang dipikirkannya dan memerintahkan untuk melakukan sesuatu. 

Tindakan keperawatan pada pasien dengan masalah halusinasi 

terdiri dari : membantu klien mengetahui halusinasi tentang isi halusinasi 

(apa yang didengar/dilihat), waktu terjadinya halusinasi, frekuensi 

terjadinya halusinasi, kondisi yang dapat mencetuskan terjadinya halusinasi 

dan respon klien saat halusinasi muncul. Latihan klien untuk mengontrol 

halusinasi dengan satu cara mengendalikan halusinasi, yaitu menghardik 

halusinasi dengan cara menolak halusinasi yang muncul. (Dermawan, 2013) 

dalam (Pratiwi Murni, 2018). 

Teknik mengardik halusinasi adalah upaya untuk mengendalikan 

diri terhadap halusinasi dengan cara menolak halusinasi yang muncul, 

pasien dilatih untuk mengatakan tidak terhadap halusinasinya yang sedang 

dialami (Rositha, 2011). Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk 

memilih terapi menghardik karena menurut penulis teknik menghardik tidak 
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perlu mengeluarkan biaya apapun dan mudah dijangkau oleh masyarakat 

golongan atas, menengah, dan bawah. Teknik menghardik hanya 

membutuhkan pengetahuan dan kemampuan penerapan yang baik. Penulis 

memilih tempat di limbangan sari dikarenakan tenaga kesehatan di sekitar 

rumah pasien belum ada yang memberikan teknik menghardik pada 

halusinasi pendengaran. Berdasarkan uraian tersebut maka, penulis tertarik 

untuk melakukan aplikasi mengenai “Aplikasi teknik menghardik pada 

pasien dengan masalah halusinasi pendengaran di Limbangan Sari 

Kabupaten Cianjur” 

 

1.2 Tujuan  

1.2.1 Tujuan Umum 

Implementasi keperawatan yang dilakukan bertujuan untuk 

mengaplikasikan terapi menghardik pada pasien halusinasi dengan 

masalah halusinasi pendengaran 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus pada aplikasi ini adalah : 

1.2.2.1 Mampu melakukan pengkajian pada pasien yang mengalami 

masalah halusinasi pendengaran 

1.2.2.2 Mampu menetapkan diagnosis pada pasien yang mengalami 

masalah halusinasi pendengaran 

1.2.2.3 Mampu menyusun rencana keperawatan pada pasien yang 

mengalami masalah halusinasi pendengaran 

1.2.2.4 Mampu melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien 

yang mengalami masalah halusinasi pendengaran 

1.2.2.5 Mampu melakukan evaluasi pada pasien yang mengalami 

masalah halusinasi pendengaran 

1.2.2.6 Melakukan pembahasan hasil aplikasi teknik menghardik 

pada pasien yang mengalami masalah halusinasi 

pendengaran. 
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1.3 Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada karya tulis ilmiah ini yaitu sebagai berikut : 

1.3.1 Wawancara 

Pada asuhan keperawatan ini meliputi tanya jawab pada klien dan 

keluarga terkait data yang diperlukan  seperti riwayat kesehatan pada 

pengkajian  dan untuk mendapatkan data subjektif. 

1.3.2 Observasi 

Dalam asuhan keperawatan ini observasi dilakukan dengan  langkah 

mengamati lingkungan tempat tinggal klien, pengamatan untuk 

melihat status kesehatan, kondisi psikologis dan bagaimana 

efektivitas teknik menghardik pada pasien dengan masalah 

halusinasi pendengaran. 

1.3.3 Studi dokumentasi 

Dalam asuhan keperawatan ini dilakukan pendokumentasian pada 

pasien dengan masalah  halusinasi pendengaran berdasarkan lima 

pokok asuhan keperawatan yaitu pengajian keperawatan, diagnosa 

keperawatan, intervensi, implementasi serta evaluasi. Dalam hal ini 

penulis mencari informasi yang relevan dan menelaah dari setiap 

buku, jurnal,  literatur, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan 

dengan teknik menghardik halusinasi 

 

1.4 Manfaat  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil pada aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pengembangan ilmu pengetahuan serta memberikan informasi 

mengenai penatalaksanaan nonfarmakologi terhadap pengontrolan 

halusinasi pendengaran  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi penulis 

Hasil aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan serta wawasan penulis tentang aplikasi teknik 
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menghardik pada pasien dengan masalah halusinasi 

pendengaran. 

1.4.2.2 Bagi masyarakat 

Hasil aplikasi ini diharapkan dapat menjadikan informasi 

tambahan serta mampu melakukan teknik menghardik 

terhadap masalah halusinasi pendengaran  

1.4.2.3 Bagi profesi keperawatan 

Diharapkan menggunakan metode teknik menghardik untuk 

meningkatkan pengontrolan halusinasi pada pasien 

halusinasi pendengaran.



 
 

 
 

 


