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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil studi kasus aplikasi terapi menghardik pada pasien dengan 

masalah halusinasi pendengaran di Limbangan Sari Kabupaten Cianjur 

yang telah dilakuakn penulis pada tanggal 01-06-2021 sampai dengan 03-

06-2021, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut  

5.1.1 Pengkajian 

Pada pengkajian didapatkan kesimpulan bahwa data subjektif pasien 

mengatakan sering mendengar suara tanpa disertai wujud dari suara 

tersebut, pasien mengatakan takut terhadap suara yang muncul tanpa 

disertai wujudnya, pasien mengatakan terkadang pikirannya 

dipenuhi oleh suara yang muncul tanpa disertai wujud dari suara 

tersebut. Namun pasien selalu berusaha untuk menghilangkannya 

(obsesi). Suara itu muncul tidak menentu tetapi paling sering 

dimalam hari ketika pasien akan tidur, frekuensi terjadinya suara 

yang muncul yaitu 2-3x dalam sehari, isi suara tersebut yaitu suara 

teriakan dari seorang laki – laki. Data objektif pasien nampak 

menoleh ke kiri dan ke kanan pada saat wawancara berlangsung, 

respon pasien saat mengontrol halusinasi berlangsung yaitu dengan 

didiamkan dan menutup kedua telinganya. 

5.1.2 Diagnosa 

Pada diagnosa penulis lebih memfokuskan pada satu 

diagnosa utama yang diangkat dalam pengaplikasian yaitu gangguan 

persepsi sensori : halusinasi pendengaran. 

5.1.3 Intervensi 

Pada intervensi yang dilakukan penulis lebih memfokuskan pada 

Terapi Menghardik yang sesuai dengan fokus pada intervensi yang 

diangkat dalam diagnosa gangguan persepsi sensori : halusinasi 



39 

 

pendengaran. Intervensi dirujuk melalui jurnal (Fitria, 2013) yang 

berjudul “pengaruh general therapy halusinasi terhadap kemampuan 

mengontrol halusinasi pasien skizofrenia di rumah sakit jiwa 

naimata kupang”. Perencanaan yang diberikan meliputi : Latih 

pasien untuk mengendalikan halusinasi dengan menghardik, beri 

pujian pada pasien, evaluasi kegiatan menghardik yang dilakukan 

oleh pasien, beri ipujian isetelah imelakukan ievaluasi. 

5.1.4 Implementasi 

Penulis  melakukan implementasi selama 3 hari berturut-turut sesuai 

dengan tujuan, kriteria hasil dan intervensi yang telah dibuat sesuai 

dengan diagnosa prioritas utama. Penulis memulai implementasi 

pada tanggal 1 juni 2021dan diakhiri pada tanggal 3 juni 2021. 

Penulis mengimplementasikan intervensi yang sudah ada seperti 

melatih pasien untuk mengendalikan halusinasi dengan menghardik, 

memberi pujian pada pasien, mengevaluasi kegiatan menghardik 

yang dilakukan oleh pasien, memberi ipujian isetelah imelakukan 

ievaluasi. 

5.1.5 Evaluasi 

Dari hasil evaluasi didapatkan bahwa setelah dilakukan tindakan 

terapi menghardik selama 3 hari selama 3 kali pertemuan didapatkan 

hasil bahwa pasien dapat mengontrol halusinasi yang muncul dengan 

teknik menghardik. Sesuai dengan evaluasi dihari ke 3 pasien 

mampu melakukan terapi mandiri sesuai dengan harapan penulis. 

5.1.6 Analisis 

Pada tahap ini penulis mampu menganalisa tentang kesesuaian teori 

dan di lapangan, apakah terdapat kesesuaian atau tidak. Dan setelah 

melakukan analisa terapi menghardik ini efektif untuk mengontrol 

halusinasi pada pasien dengan gangguan persepsi sensori : 

halusinasi pendengaran. 
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5.2 Saran 

Setelah penulis mengaplikasikan terapi menghardik pada Tn.C dengan 

gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran yaitu mulai dari tanggal 

01-03 juni 2021 penulis menyarankan kepada : 

5.2.1 Bagi Perawat  

Penulis berharap perawat dapat melakukan teknik menghardik 

sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah penulis 

uraikan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi 

pendengaran.  

5.2.2 Bagi Pasien dan Keluarga 

Sebaiknya keluarga dapat mengaplikasikan tindakan Terapi 

Menghardik secara mandiri pada pasien sehingga mempercepat 

dalam penyembuhan pasien. 

 

 


