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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan aplikasi terapi musik klasik pada Tn.M dengan gangguan 

persepsi sensori : halusinasi pendengaran yaitu mulai pada tanggal 04-08 mei 

2021 didapatkan hasil sebagai berikut : 

5.1.1 Pengkajian 

Pada tahap ini sangat diperlukan hubungan saling percaya antara perawat 

dengan klien yaitu dengan menggunakan komunikasi terapeutik untuk 

mendapatkan data yang lengkap dari klien sesuai dengan konsep asuhan 

keperawatan jiwa.  Data subjektif yang didapatkan dari hasil pengkajian 

klien yaitu klien sering mendengar suara-suara tidak ada wujudnya, suara 

itu muncul tidak mentu ketika klien melamun. Frekuensinya 2-3x dalam 

sehari isi suara tersebut yaitu peritah seorang perempuan untuk ikut 

dengannya, respon klien saat mengontrol halusinasinya yaitu dengan 

memejamkan mata dan mendiamkannya. Sedangkan data objektif yang 

didapatkan dari hasil pengkajian klien saat berbicara sering menoleh 

kanan dan kiri seolah ada yang mengajaknya berbicara, klien kadang 

berbicara sendiri, klien sering melamun dan klien mudah beralih. Dari 

data yang didapatkan dari klien yaitu lebih tertuju kepada gangguan 

persepsi sensori : halusinasi pendengaran. 

5.1.2 Diagnosa Keperawatan 

Pada tahap ini penulis memperoleh data yang ditemukan yaitu pada saat 

pengkajian yang selanjutnya dirumuskan menjadi diagnosa keperawatan. 

Dalam diagnosa keperawatan yang diperoleh dari Tn.M, penulis 

mendapat empat diagnosa keperawatan yaitu : Gangguan Persepsi 

Sensori : Halusinasi Pendengaran, Isolasi Sosial, Gangguan Konsep Diri 

: Harga Diri Rendah dan Resiko Perilaku Kekerasan. Akan tetapi penulis 

lebih terfokus pada satu diagnosa yaitu Gangguan Persepsi Sensori : 

Halusinasi Pendengaran. 
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5.1.3 Perencanaan  

Pada tahap ini penulis mengacu pada petunjuk tertulis yang 

menggambarkan secara tepat rencana tindakan keperawatan yang akan 

diberikan klien sesuai dengan kebutuhan klien yaitu terapi musik klasik 

dengan diagnosa gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran. 

Hal ini dibuktikan dengan penelitian Rafina, Jumaini dan Sri 2014 

dengan judul Efektifitas Terapi Musik Klasik Terhadap Penurunan 

Tingkat Halusinasi Pada Paien Halusinasi Dengar Di RSJ Tampan 

Provinsi Riau dengan hasil analisis yang didapatkan nilai p value = 0,000, 

maka p value < a (0,05), yang belarti Ha diterima. Hal ini belarti ada 

perbedaan yang signifikan antara rata-rata tingkat halusinasi setelah 

(posttest) diberikan terapi musik klasik pada kelompok ekperimen 

dengan nilai median tingkat halusinasi yang tidak diberikan terapi musik 

klasik pada kelompok kontrol. Jumlah responden pada kelompok 

ekperimen sebelum diberikan terapi musik klasik dengan tingkat 

halusinasi sedang adalah 15 orang (88,2%), setelah dilakukan terapi 

musik klasik tingkat halusinasi sedang menjadi 8 orang (47,1%). 

Pemberian terapi dilakukan sebanyak 5 kali selama 5 hari dengan durasi 

10-15 menit.  

5.1.4 Implementasi 

Pada tahap ini penulis mulai mengaplikasikan terapi musik klasik kepada 

klien yaitu sesuai dengan yang penulis kutip dalam jurnal Rafina, 

Jumaini, dan Sri 2014 dengan judul Efektifitas Terapi Musik Klasik 

Terhadap Penurunan Tingkat Halusinasi Dengar Di RSJ Tanpan Provinsi 

Riau dan dilaksanakan selama 5 kali pertemuan. 

5.1.5 Evaluasi 

Pada tahap evaluasi penulis dapat menyimpulkan bahwa intervensi yang 

dilaksanakan pada klien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi 

pendengaran sudah berhasil yaitu klien mampu mengontrol 

halusinasinya dengan mendengarkan musik klasik dan sudah mampu 

melakukannya apabila klien mengalami halusinasi. Dengan melakukan 
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pemeriksaan skor AHRS didapatkan nilai akhir skor 17 termasuk 

kategori sedang. 

5.1.6 Analisis  

Pada tahap ini penulis mampu menganalisis tentang kesesuain teori dan 

keadaan dilapangan, apakan sesuai atau tidak. Dan setelah dianalisia 

terapi musik klasik ini cukup efektif untuk mengontrol halusinasi pada 

klien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran. Dan 

antara teori dengan pelaksanaan ini terdapat kesamaan. 

5.2 Saran 

Setelah penulis mengaplikasikan terapi musik klasik pada Tn.M dengan 

gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran yaitu dari tanggal 04-08 

mei 2021 penulis menyarankan kepada :  

5.2.1 Pihak Keluarga 

Yaitu memberikan dukungan penuh kepada klien supaya mempercepat 

proses penyembuhan bagi klien karena keluarga salah satu yang sangat 

berpengaruh terhadap klien. 

 


