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1.1 Latar Belakang  

Gangguan jiwa menurut American Psychiatric Association (APA) adalah 

sindrom atau pola psikologis atau pola perilaku yang penting secara klinis, yang 

terjadi pada individu dan sindrom itu dihubungkan dengan adanya distress 

(misalnya, gejala nyeri, menyakitkan) atau disabilitas (ketidakmampuan pada 

salah satu bagian atau beberapa fungsi penting) atau disertai peningkatan resiko 

secara bermagna untuk mati, sakit, ketidakmampuan, atau kehilangan 

kebebasan(Yosep, 2014). 

Menurut WHO  (2016), terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 

juta orang terkena bipolar, 21 juta orang terkena skizofrenia, serta 47,5 juta 

terkena dimensia. Jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia saat ini adalah 

236 juta, dengan kategori gangguan jiwa ringan 6% dari populasi dan 0,17% 

menderita gangguan jiwa berat, 14,3% diantaranya mengalami pasung. 

Tercatat sebanyak 6% penduduk berusia 15-24 tahun mengalami gangguan 

jiwa. Peningkatan gangguan jiwa yang terjadi pada saat ini akan menimbulkan 

masalah baru yang disebabkan ketidakmampuan dan gejala-gejala yang 

ditimbulkan oleh penderita (Riskesdas 2013). 

Masalah keperawatan jiwa yang mungkin timbul pada klien dengan masalah 

kesehatan gangguan jiwa ini yaitu ada resiko perilaku kekerasan yang bisa 

mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Isolasi sosial : menarik diri 

yaitu klien menghindar dari orang lain dan gangguan persepsi sensori 

halusinasi yaitu muncul suara atau bayangan yang tanpa ada wujudnya atau 

tidak nyata (Yosep, 2014).  

Halusinasi merupakan salah satu gejala gangguan jiwa. Dimana klien  

megalami perubahan persepsi sensori, merasakan adanya sensasi palsu berupa 

suara, kadang dalam bentuk peglihatan, bisa juga pengecapan, perabaan atau 

penghiduan, Klien merasakan stimulus atau rangsangan yang sebenarnya 

semua itu tidak nyata (Damaiyanti, 2012). 
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Menurut Yosep & Sutini (2016) pada pasien skizofrenia, 70% pasien 

mengalami halusinasi. Halusinasi adalah gangguan penerimaan pancaindra 

tanpa stimulasi eksternal (halusinasi pendengaran, penglihatan, pengecapan, 

penciuman, dan perabaan). Halusinasi merupakan salah satu gejala gangguan 

jiwa pada individu yang ditandai dengan perubahan persepsi sensori persepsi; 

merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau 

penghiduan. Pasien merasakan stimulus yang sebenarnya tidak ada (Keliat, 

2014) dalam (Devi, 2019). 

Pasien yang mengalami gangguan persepsi sensori berupa halusinasi akibat 

adanya kecemasan yang berkepanjangan yang tidak dapat diatasi oleh pasien 

menggunakan 3 mekanisme koping yang ada pada diri pasien. Sementara 

pendapat lain, mengatakan bahwa halusinasi yang terjadi pada pasien 

skizofrenia halusinasi isi kejaran atau kebesaran dan gangguan alam perasaan 

dan perilaku kecemasan yang tidak menentu, kemarahan, suka bertengkar, 

berdebat, dan tindak kekerasan (Hawari, 2014).  

Terapi yang dapat digunakan untuk mengontrol halusinasi yaitu dengan 

mengenali halusinasi, terapi bercakap-cakap untuk mengalihkan halusinasi, 

terapi aktivitas yang terjadwal untuk mengurangi resiko halusinasi yang 

muncul yaitu dengan cara melakukan kegiatan harian dan terapi minum obat 

secara teratur untuk mengontrol halusinasi yang timbul (Oky, Dwi & Syamsul, 

2015). 

Di wilayah Jampang Kulon masih banyak masyarakat yang belum paham 

cara mengatasi masalah gangguan kejiwaan, seperti yang terjadi pada Tn.A di 

wilayah Jampang Kulon yang mengalami masalah gangguan jiwa persepsi 

sensori : halusinasi penglihatan yang dapat menyebabkan kecemasan, melukai 

diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, karena rasa ingin tahu yang besar 

juga untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam penanganan pada 

pasien dengan gangguan jiwa, maka penulis tertarik untuk mengaplikasikan 

teknik bercakap-cakap pada pasien dengan masalah halusinasi penglihatan dan 

juga diangkat untuk penyusunan Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Aplikasi 
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Terapi Individu Bercakap-cakap Pada Tn.A Dengan Gangguan Persepsi 

Sensori : Halusinasi Penglihatan”.  

2.1 Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

2.1.1 Tujuan secara umum 

Penulis mampu mengaplikasikan terapi individu bercakap-cakap 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah di dapatkan 

secara pendidikan pada klien dengan masalah gangguan persepsi sensori 

:  halusinasi penglihatan. 

2.1.2 Tujuan secara khusus 

Adapun tujuan khusus dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) 

ini sebagai berikut :  

2.1.2.1  Penulis mampu melakukan pengkajian pada klien dengan 

permasalahan gangguan persepsi sensori : halusinasi 

penglihatan. 

2.1.2.2 Penulis mampu menentukan diagnosa keperawatan pada klien 

dengan diagnosa gangguan persepsi sensori : halusinasi 

penglihatan. 

2.1.2.3 Penulis mampu mendeskripsikan rencana aplikasi terapi 

individu bercakap-cakap pada klien dengan diagnosa gangguan 

persepsi sensori : halusinasi penglihatan. 

2.1.2.4 Penulis mampu memberikan tindakan aplikasi terapi individu 

bercakap-cakap pada klien dengan diagnosa gangguan persepsi 

sensori : halusinasi penglihatan. 

2.1.2.5 Penulis mampu menjelaskan evaluasi hasil dari tindakan 

keperawatan keperawatan pada klien dengan gangguan persepsi 

sensori : halusinasi penglihatan. 

2.1.2.6 Penulis mampu mendeskripsikan analisa pada klien dengan 

gangguan persepsi sensori : halusinasi penglihatan. 
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3.1 Metode Pengumpulan Data 
3.1.1 Wawancara 

Teknik wawancara ini dilakukan untuk menghimpun data dengan 

bertanya langsung kepada klien ataupun keluarga klien mengenai tanda 

dan gejala yang terjadi, riwayat penyakit, perjalanan penyakit, serta 

peran keluarga saat klien mengalami halusinasi penglihatan. 

3.1.2 Observasi 

 Yaitu teknik mengumpulkan data yang diperoleh proses pengamatan 

secara langsung terhadap kondisi klien, untuk memperoleh data yang 

akurat dan objektif, tentang masalah klien, seperti hal apa yang 

menyebabkan klien mengalami gangguan jiwa. 

3.1.3 Studi literature 

Yaitu mencari sumber-sumber dengan membaca jurnal-jurnal dan 

buku tentang gangguan jiwa untuk memperkuat pendokumentasian. 

4.1 Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

4.1.1 Bagi Institusi  

Sebagai bahan perbandingan dan bacaan serta referensi bagi pihak 

lain yang ingin melakukan penelitian yang sama. 

4.1.2 Bagi Klien  

Sebagai bahan untuk meningkatkan kemampuan klien dalam 

mengontrol gangguan jiwa yang di alaminya dengan cara bercakap-

cakap.  


