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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Kesehatan jiwa ialah suatu kondisi perasaan sejahtera secara subjektif, 

suatu penilaian diri tentang perasaan mencakup aspek konsep diri, kebugaran 

dan kemampuan mengendalikan diri (Yanti et al., 2020). Gangguan jiwa ialah 

gangguan dalam cara berpikir (cognitive), kemauan (volition), emosi (affective), 

tindakan (psychomotor). Kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, 

baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan mental. Keabnormalan 

tersebut yaitu gangguan jiwa (Neurosa) dan sakit jiwa (psikosa). Gejala yang  

terpenting diantaranya ialah: ketegangan (tension), rasa putusasa dan 

murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa (convulsive), 

hysteria, rasa fenomena gangguan jiwa pada saat ini mengalami peningkatan 

yang sangat signifikan, dan setiap tahun di berbagai belahan dunia jumlah 

penderita gangguan jiwa bertambah berdasarkan  data dari World Health 

Organization (WHO) (WHO, 2013). 

Menurut World Health Organization (WHO) masalah gangguan kesehatan 

jiwa di seluruh dunia memang sudah menjadi masalah yang serius World Health 

Organization (WHO) memperkirakan ada sekitar 450 juta orang di dunia 

mengalami gangguan kesehatan jiwa. Berdasarkan Riset kesehatan dasar 

(Riskesdas, 2013) dan ada perubahan sekitar 80% pasien gangguan jiwa (Yanti 

et al., 2020) ada sekitar 84,9% penderita gangguan jiwa skizofrenia, ada 

peningkatan 4,9% selama 5 tahun. Kemungkinan 5 tahun yang akan datang akan 

mengalami peningkatan pada pasien gangguan jiwa. Berdasarkan hasil 

pencatatan rekam medik di Rumah Sakit Jiwa prof. Dr. Soerojo Magelang tahun 

2010 terdapat 68,36% pasien halusinasi, pada tahun 2015 terdapat 67,5% pasien 

halusinasi dan sama-sama menduduki peringkat pertama. Sisanya adalah kasus 

lain seperti harga diri rendah, resiko perilaku kekerasan, isolasi sosial, waham, 

defisit perawatan diri, perilaku kekerasan dan resiko bunuh diri. 
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Prevalensi pasien dengan gangguan jiwa di Indonesia tahun 2013 sebanyak 

1,7 per mil dan terjadi peningkatan jumlah menjadi 7 per mil tahun 2018 (Yanti 

et al., 2020). Total penduduk di Jawa Barat sendiri sebanyak 45 juta jiwa, 

jumlah orang dengan ODGJ di Jawa Barat mencapai 1,6% atau 72.000 orang. 

Sedangkan orang dengan masalah kejiwaan mencapai 9,3% atau sekitar 3 juta 

orang. Koordinator komunitas kesehatan jiwa masyarakat psikiater mengatakan 

dari data BPS tahun 2013 tersebut, kondisi kesehatan jiwa di Jawa Barat terlihat 

semakin memprihatinkan karena 10,7%atau 1.008 orang ODGJ pernah 

mengalami pemasungan. Di Jawa Barat, jumlah ODGJ di 27 kota dan kabupaten 

diperkirakan mencapai 72 orang. Estimasinya berasal dari 1,6% per 1.000 

penduduk dikali jumlah penduduk di Jawa Barat sebanyak lebih kurang 47 juta 

jiwa. Total penduduk Kabupaten Cianjur, dari 2,7 juta jiwa, sebanyak lebih dari 

540 ribu, atau 21 persen, penduduk Kabupaten Cianjur tercatat mengalami 

gangguan jiwa dengan tingkat yang cukup bervariatif (Giovani, 2019). 

Halusinasi adalah salah satu gejala gangguan sensori persepsi yang dialami 

oleh pasien gangguan jiwa. Pasien merasakan sensasi berupa suara, penglihatan, 

pengecapan, perabaan, atau penghiduan tanpa stimulus yang nyata terlihat, 

(2011) dalam Zelika, (2015). Halusinasi pendengaran merupakan gangguan 

stimulus dimana pasien mendengar suara yang membicarakan, mengejek, 

menertawakan, mengancam, memerintahkan untuk melakukan sesuatu 

(kadang-kadang hal yang berbahaya) (Trimelia, 2011). Sedangkan halusinasi 

pendengaran menurut (Damayanti,S.Kep., 2012), merupakan suatu kondisi 

dimana klien mendengar suara-suara yang tidak berhubungan dengan stimulasi 

nyata yang orang lain tidak mendengar.    

Menindaklanjuti penemuan Moses, U.S. Alcohol, Drug Abuse, and Metal 

Health Administration melaporkan hasil-hasil sebuah studi dimana penderita 

skizofernia terbukti cenderung kurang mendengar suara-suara halusinasi 

apabila mereka bersenandung perlahan-lahan. Dalam sebuah studi kasus kontrol 

yang besar terhadap empat puluh satu orang dewasa penderita skizofernia, para 

peneliti di Royal Edinburg Hospital dan University of Edinburg di Skotlandia 
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melaporkan bahwa pasien-pasien yang menghadiri serangkaian sesi terapi 

music individual mengalami perbaikan klinis.  

Terapi musik merupakan salah satu bentuk dari teknik relaksasi yang 

tujuannya untuk memberikan rasa tenang, membantu mengendalikan emosi 

serta menyembuhkan gangguan psikologi. Terapi musik ini juga digunakan oleh 

psikolog dan psikiater dalam mengatasi beberapa 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 (Yanti et al., 

2020).  

Melihat dari beberapa sumber yang didapat masih tingginya angka 

penderita gangguan jiwa halusinasi pendengaran di Indonesia khususnya di 

Cianjur Kecamatan Ciranjang, penulis tertalik untuk mengaplikasikan terapi 

musik pada pasien-pasien yang menderita gangguan jiwa halusinasi 

pendengaran di kecamatan Ciranjang. Melihat di wilayah Cianjur masih 

minimnya lahan pekerjaan dan kesulitan dari faktor ekonomi maka dari itu 

peneliti memilih terapi musik merupakan terapi yang dapat dilakukan jangka 

pendek dan berorientasikan pada masalah, tidak mengeluarkan biaya, kerjasama 

dan keterbukaan sehingga akan cocok untuk dilakukan penulisan. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan aplikasi 

dalam asuhan keperawatan yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang 

berjudul “Aplikasi Terapi Musik Terhadap Perubahan Perilaku Pada Pasien 

Halusinasi Pendengaran di kampung Sindangreret Kecamatan Ciranjang 

Kabupaten Cianjur” 

 

1.2 Tujuan Penelitian  

1.2.1 Tujuan Umum  

Menerapkan terapi musik terhadap perubahan perilaku pada pasien 

halusinasi pendengaran di kampung Kabupaten Cianjur.   
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1.2.2 Tujuan Khusus  

1.2.2.1.Penulis mampu melakukan pengkajian keperawatan dengan 

terapi musik terhadap perubahan perilaku pada pasien halusinasi 

pendengaran. 

1.2.2.2.Penulis mampu merumuskan diagnosa keperawatan dengan 

terapi musik terhadap perubahan perilaku pada pasien halusinasi 

pendengaran. 

1.2.2.3.Penulis mampu menyusun rencana asuhan keperawatan dengan 

terapi musik terhadap perubahan perilaku pada pasien halusinasi 

pendengaran. 

1.2.2.4.Penulis mampu melakukan implementasi terapi musik terhadap 

perubahan perilaku pada pasien halusinasi pendengaran. 

1.2.2.5.Penulis mampu melakukan evaluasi keperawatan pada terapi 

musik terhadap perubahan perilaku pada pasien halusinasi 

pendengaran. 

1.2.2.6.Penulis mampu menganalisa hasil penerapan terapi musik 

terhadap perubahan perilaku pada pasien halusinasi pendengaran. 

 

1.3 Pengumpulan Data  

Cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data untuk 

menyusun karya tulis ilmiah yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Metode 

pengumpulan data yang digunakan oleh penulis antara lain :   

1.3.1. Wawancara  

Penulis melakukan anamnesis atau mewawancarai secara langsung 

untuk mendapatkan data subjektif 

1.3.2. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan dan meninjau langsung keadaan 

responden untuk mendapatkan dapatkan data objektif. 
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1.3.3. Study literatur / dokumentasi 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen (data 

sekunder) statistik, status pemeriksaan pasien, laporan, jurnal 

keperawatan dan lain-lain.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Semoga ini dapat diterapkan pada tindakan terapi musik terhadap 

perubahan perilaku pada pasien halusinasi pendengaran sebagai acuan 

untuk penulis. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1.4.2.1 .Bagi Keluarga dan Pasien  

Dapat membantu keluarga dan pasien dalam menurunkan beban 

dan peningkatan kemampuan secara tepat. 

1.4.2.2. Bagi Profesi Keperawatan 

Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik 

keperawatan jiwa dan pemecahan masalah khususnya pada kasus 

pasien gangguan jiwa dengan tindakan terapi musik terhadap 

perilaku pada pasien halusinasi pendengaran dan peningkatan 

kemampuan kemampuan perawatan dengan pasien halusinasi 

pendengaran. 

1.4.2.3. Bagi Penulis Selanjutnya 

Dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan dapat dijadikan 

sumber wawasan sesuai dengan profesi yang sedang ditekuni. 

Sehingga ilmu yang diperoleh dapat dijadikan ilmu bagi penulis 

selanjutnya. 

 


