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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

World Health Organization (WHO 2018) menyatakan kesehatan jiwa  

adalah ketika seseorang dalam  keadaan sehat dan bisa merasakan kebahagiaan 

serta mampu dalam  menghadapi tantangan hidup, bersikap positif terhadap diri 

sendiri maupun orang lain, dan bisa menerima orang lain sebagimana mestinya. 

American Psychiatric Association (APA) Gangguan jiwa adalah suatu sindrom 

atau psikologis atau pola perilaku secara klinis, yang terjadi pada  individu dan 

dihubungkan dengan adanya distress, disabilitas atau disertai adanya 

peningkatan resiko yang bermakna seperti kehilangan kebebasan, 

ketidakmampuan,  menyebabkan sakit atau bahkan kehilangan nyawa 

(Prabowo, 2016). 

World Health Organization (WHO 2018) mengatakan prevalensi kejadian 

gangguann mental mental kronik dan parah yang  menyerang 21 juta jiwa dan 

secara    umum terdapat 23 juta jiwa di seluruh dunia, ≥ 50% jiwa dengan 

skizofrenia tidak menerima perawatan yang  tepat, 90% jiwa dengan 

skizoprenia yang tidak diiobati tinggal di Negara   dengan penghasilan rendah 

dan menengah. Prevalensi pasien dengan gangguan jiwa di Indonesia tahun 

2013  sebanyak 1,7 per mil dan terjadi  peningkatan jumlah menjadi 7 per mil 

tahun 2018 (Riskesdas, 2018). 

World Health Organization (WHO 2016), terdapat sekitar 35 juta orang 

terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 

47,5 juta terkena demensia. Di Indonesia, dengan berbagai factor biologis, 

psikologis, dan sosial dengan keanekaragaman penduduk, maka jumlah kasus 

gangguan jiwa terus bertambah yang berdampak pada penambahan beban 

negara dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka panjang. Data 

Riskesdas 2018 menunjukan prevalensi gangguan mental emosionl yang 

ditunjukan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke 



2 
 

 
 

atas mencapai sekitar 6.1% dan jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan 

prevalensi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia mencapai sekitar 400.000 

orang atau sebanyak 1.7 per 1000 penduduk. 

Berdasarkan data Riskesdas (2018) di atas, diketahui data penderita 

gangguan jiwa berat yang cukup banyak di wilayah Indonesia dan sebagaian 

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 tangguang 

jawabnya dalam penanggulangan gangguan jiwa dimasyarakat. 

Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat 

kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat 

dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang 

diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. 

Pemerintah Daerah atau masyarakat (UU Kesehatan Jiwa, 2014). Halusinasi 

adalah salah satu gejala gangguan persepsi sensori yang dialami oleh penderita 

gangguan jiwa (Keliat, dkk, 2013). Halusinasi merupakan distorsi persepsi 

palsu yang terjadi pada respon neurobiologist maladaptive, penderita 

sebenarnya menderita distorsi sensori sebagai hal yang nyata dan meresponnya. 

Diperkirakan ≥ 90% penderita gangguan jiwa jenis halusinasi. Dengan bentuk 

berpariasi tetap sebagian besarnya mengalami halusinasi pendengaran yang 

dapat berasal dari dalam diri individu atau dari luar individu tersebut, suara 

yang didengar bisa dikenalnya, jenis suara tunggal atau multiple yang 

dianggapnya dapat memerintahkan tentang perilaku individu itu sendiri (Yosep 

& Sutini, 2016). Halusinasi Pendengaran paling sering terjadi ketika klien 

mendengar suara-suara, suara tersebut dianggap terpisah dari pikiran klien 

sendiri. Isi suara-suara tersebut mengancam mengancam dan menghina, sering 

kali suara tersebut memerintah klien untuk melakukan tindakan yang akan 

melukai klien atau orang lain (Nyumiah, 2015). 

Menurut Keliat, Wiyono dan Susanti (2011) terapi farmakologi dan 

nonfarmakologi dapat mengatasi gangguan halusinansi. Terapi farmakologi 
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dengan menggunakan obat antipsikotik. Terapi nonfarmakologi menggunakan 

proses fisikologi karena lebih aman digunakan sehingga tidak menimbulkan 

efek samping seperti obat-obatan. Salah satu terapi nonfarmakologi yang 

efektif adalah mendengarkan musik. Amelia dan Trisyani (2015) mengatakan 

bahwa terapi music memiliki keunggulan diantaranya music lebih ekonomis, 

bersifat naruriah, dapat diaplikasikan pada semua klien tanpa memperhatikan 

latar belakang pendidikan. Musik mempunyai banyak fungsi yaitu 

menyembuhkan penyakit dan mengingatkan daya ingat serta meningkatkan 

kesehatan secara holistik.  

Terapi musik merupakan salah satu bentuk dari teknik relaksasi yang 

tujuannya untuk memberikann rasa  tenang, membantu mengendalikan emosi 

serta menyembuhkan gangguan psikologi. Terapi musik ini juga digunakan 

oleh psikolog dan psikiater dalam mengatasi berbagai macam gangguan jiwa 

dan juga gangguan psikologis. Tujuan terapi musik adalah memberikan 

relaksasi pada tubuh dan pikiran penderita, sehingga  berpengaruh terhadap 

pengembangan diri, dan menyembuhkan gangguan  psikososialnya (Purnama, 

2016). Berbagai jenis terapi musik digunakan untuk bermacam kondisi  

termasuk gangguan kejiwaan, masalah medis, kondisi cacat fisik, gangguan 

sensorik, cacat perkembangan, masalah penuaan, untuk meningkatkan  

konsentrasi belajar, mendukung latihann fisik, mengurangi stres serta 

kecemasan (Chandra & Gama, 2014). Studi mengenai kesehatan jiwa, 

menunjukkan bahwa adanya terapi  musik sangat efektif dalam meredakan 

kegelisahan dan stres, membantu mendorong perasaan rileks serta meredakan 

depresi individu. Terapi  musik dapat membantu seseorang dengan masalah 

emosional untuk  mengeluarkan perasaan, membuat perubahan positif, 

membantu dalam memecahkan masalah serta memperbaiki masalah (Amelia 

& Trisyani, 2015). 

Terapi musik klasik dapat menurunkan tanda dan gejala halusinasi 

pendengaran, musik klasik juga mampu memperbaiki konsentrasi, ingatan dan 

persepsi spasial (proses mental) pada gelombang otak. Jika seseorang mulai 

melamun atau merasa dirinya berada dalam suasana hati yang emosional atau 
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tidak terfokus, musik klasik dapat membantu memperkuat kesadaran dan 

meningkatkan organisasi mental seeorang jika didengarkan selama 10-15 

menit. Otak manusia salah satu sumber yang paling besar untuk menstimulasi 

pendengaran dikendalikan oleh musik.  

Di wilayah Cisarua Caringin Kecamatan Citamiang tidak ada pelayanan 

khusus untuk melayani klien gangguan jiwa, sehingga Tn.M yang mengalami 

halusinasi pendengaran belum tertangani dengan baik. Karena jauhnya dengan 

fasilitas kesehatan khusus gangguan jiwa, maka klien berada dirumah tanpa 

adanya perawatan khusus untuk menangani gangguan jiwanya. 

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk penyusunan Karya 

Tulis Ilmiah dengan judul “ Aplikasi Terapi Musik Klasik Terhadap Tingkat 

Halusinasi Pendengaran “. 

 

1.2 Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

1.2.1 Tujuan Umum 

Mendapat pengalaman dalam mengaplikasikan pada klien secara 

langsung dengan gangguan halusinasi pendengaran dengan terapi 

musik klasik. 

1.2.2 Tujuan Khusus  

a. Penulis dapat melakukan pengkajian yang signifikan. 

b. Penulis dapat merumuskan masalah keperawatan atau diagnosa yang 

mungkin muncul. 

c. Penulis dapat merencanakan tindakan keperawatan yang sesuai 

dengan masalah. 

d. Penulis dapat mengimplementasikan rencana tindakan yang telah 

direncanakan.  

e. Penulis mampu mengevaluasi hasil tindakan atau implementasi yang 

telah dilakukan. 

f. Penulis mampu menganalisa data yang telah terkumpul. 
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1.3 Pengumpulan Data 

Cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data guna penyusunan 

KTI dengan cara : 

1.3.1 Observasi  

Observasi dilakukan pengamatan secara langsung pada pasien kelolaan 

meliputi kondisi pasien selama mengalami halusinasi dan turut serta 

memberi terapi musik untuk mengontrol halusinasi. 

1.3.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung 

dengan pasien dan keluarga yang menangani dan petugas atau orang 

lain yang mengetahui keadaan pasien selama mengalami halusinasi.  

1.3.3 Studi Literature  

Penulis mendapatkan data sekunder melalui teknik studi literature, yaitu 

menggunakan literature yang relavan tentang mengontrol halusinasi.  

1.4 Manfaat Praktis 

1.4.1 Bagi Penulis 

Hasil penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat membantu 

penulis maupun penulis lainnya untuk mengembangkan pengetahuan, 

wawasan dan menambah pengalaman nyata dalam menerapkan terapi 

musik klasik pada pasien halusinasi. 

1.4.2 Bagi Klien  

Meningkatkan kemampuan klien dalam mengontrol halusinasi dengan 

mendengarkan musik klasik 

1.4.3 Bagi Profesi 

Sebagai bahan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan 

dalam memberikan informasi tentang terapi musik klasik untuk pada 

pasien halusinasi.

 


