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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Kesehatan jiwa merupakan kemampuan menyesuaikan diri dengan diri 

sendiri, orang lain, masyarakat dan lingkungan. Mewujudkan keselarasan 

fungsi jiwa, mampu menghadapi masalah yang sering terjadi, merasa bahagia 

dan mandiri. Gangguan jiwa 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 bermakma untuk mati, sakit, 

ketidakmampuan atau kehilangan kebebasan (Prabowo, 2014) 

 Gangguan jiwa merupakan permasalahan kesehatan yang di sebabkan oleh 

gangguan biologis, sosial psikologi, genetik, fisik, dan kimiawi dengan jumlah 

pendiri terus meningkat dari tahun ketahun (WHO, 2015). Masalah kesehatan 

jiwa yang ada di seluruh dunia memang sudah menjadi masalah yang sangat 

serius. Di dunia yang mengalami gangguan kesehatan jiwa ada sekitar 450 juta 

orang. Berdasarkan data World Health Organization (WHO) (2016). 

Skizofernia di dunia merupakan masalah serius yang perlu mendapatkan 

perhatian karena tingginya angka penderitanya. (Mohamed et al, 2015).  

 Hasil data Riset Kesehatan Dasar (2018) menunjukan terjadinya proposi 

gangguan jiwa yang signifikan jika dibandingkan dengan Riskesdas tahun 2013, 

yaitu naik 1,7% menjadi 7%. Halusinasi ditemukan 7 per 1000 orang dewasa 

dan terbanyak usia 15-35 tahun. Rumah Sakit jiwa di Indonesia menyatakan 

sekitar 70% halusinasi yang dialami oleh pasien gangguan jiwa adalah 

halusinasi pendengaran, 20% halusinasi penglihatan, dan 10% halusinasi 

penciuman, pengecapan dan perabaan (Muhith, 2015). 

 Berasarkan data laporan insiden kasus gangguan jiwa yang di rawat dirumah 

sakit jiwa Jawa Barat periode bulan januari sampai April 2011. Skizofrenia 

Hebefrenik 277 orang (30%), Skizofrenia Paranoid 261 orang (28%), 
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Skizofrenia Residual 115 orang (13%) (Anshary, 2014). Data Riset Kesehatan 

Dasar (2018) melaporkan bahwa wilayah Jawa Barat memiliki tingkat 

prevalensi gangguan jiwa berat 5 permil, yang artinya ada 5 kasus dalam 1000 

mil penduduk mengalami gangguan jiwa berat atau sebanyak 22.489 jiwa dan 

terbanyak pada penduduk yang tingggal di pedesaan 5,92%. Prevalensi rumah 

tangga dengan ART gangguan jiwa skizofrenia/ psikosis kabupaten Cianjur 

yaitu sebanyak 1.078 jiwa (0,59%). Pada kasus halusinasi yang sangat tinggi 

perlu membutuhkan perhatian khusus, tak hanya itu kasusnya pun terus 

meningkat di beberapa daerah termasuk Jawa Barat khususnya Cianjur.  Pada 

klien yang mengalami halusinasi terdapat beberapa jenis yaitu halusinasi 

penglihatan, pengecapan, penghidung, dan pendengaran. Pada kasus halusinasi 

pendengaran didapatkan klien dengan gejala berbicara sendiri, tertawa sendiri, 

marah-marah tanpa sebab dan lain lain.  

 Halusinasi pendengaran yaitu klien mendengar suara tidak jelas yang 

berhubungan dengan stimulasi nyata yang tidak didengar oleh orang lain 

(Dermawan dan Rusdi, 2013). Halusinasi pendengaran adalah klien mendengar 

suara-suara yang jelas maupun tidak jelas, dimana suara tersebut bisa mengajak 

klien berbicara atau melakukan sesuatu. Dampak adanya skozofrenia halusinasi 

dapat mengakibatkan seseorang mengalami ketidakmampuan untuk 

berkomunikasi atau mengenali realitas yang menimbulkan kesukaran dalam 

kemampuan seseorang untuk berperan (Kusumawati, 2010) 

 Pasien yang mengalami halusinasi disebabkan karena ketidakmampuan 

pasien dalam menghadapi stressor dan kurangnya kemampuan dalam 

mengontrol halusinasi. Dampak yang terjadi pada pasien halusinasi seperti 

munculnya histeria, rasa lemah, dan tidakmampuan mencapai tujuan, kekuatan 

yang berlebihan, pikiran yang buruk. Sehingga untuk meminimalkan 

komplikasi atau dampak dari halusinasi yang di butuhkan pendekatan dan 

memberi penatalaksaan untuk mengatasi gejala halusinasi. Penatalaksanaan 

yang diberikan meliputi terapi farmakologi, ETC dan non farmakologi. 

Sedangkan terapi farmakologi lebih pada pendekatan terapi modalitas (Hidayati 

et al, 2014). 
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 Halusinasi pendengaran dapat diatasi dengan farmakologi (obat) atau 

dengan non farmakologi. Terapi nonfarmakologi salah satunya adalah terapi 

psikoreligius dzikir. Hal ini sesuai dengan hasil penelitan yang menyebutkan 

bahwa psikoreligius dzikir berpengaruh terhadap kemampuan mengontrol 

halusinasi pendengaran (Gasril at al, 2020). Hal ini sama dengan hasil penelitian 

Dermawan (2017) yang menyebutkan bahwa terapi psikoreligius dapat 

berpengaruh terhadap kemampuan mengontrol halusinasi pendengaran.  

 Terapi psikoreligius Dzikir menurut bahasa berasal dari kata “Dzakar” yang 

berarti ingat, dzikir jiwa diartikan “menjaga dalam ingatan”. Jiwa berdzikir 

kepada Allah artinya menjaga ingatan agar selalu  ingat kepada Allah Ta’alla 

Dzikir menurut syara adalah ingat kepada Allah dengan etika tertentu yang 

sudah ditentukan Al-Qur’an dan Hadist tujuan mensucikan hati dan 

mengagumkan Allah. Ibnu Abbas ra.Dzikir adalah konsep, wadah, saran, agar 

manusia tetap terbiasa dzikir (ingat) Kepada-Nya ketika berada diluar Shalat. 

Tujuan dari dzikir menggagumkan Allah, mensucikan hati dan jiwa, 

mengaagungkan Allah selaku hamba yang bersyukur. Dzikir dapat 

menyehatkan tubuh serta penyakit dengan metode ruqiyah, mencegah manusia 

dari bahaya nafsu (fatihudin, 2010). Begitupun menurut hasil penelitian jurnal 

Deden Dermawan (2017), menyatakan bahwa terapi psikoreligius : dzikir 

efektif untuk mengurangi dan mengontrol halusinasi pendengaran. 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang ”Aplikasi Terapi Psikoreligius: Dzikir Terhadap 

Kemampuan Mengontrol Halusinasi Pendengaran di Kampung Pasir Ipis 

Kecamatan Cugenang”. 

 

1.2 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan penulisan karya tulis 

ilmiah ini adalah : 
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1.2.1 Tujuan Umum 

 Memahami dan mengaplikasikan asuhan keperawatan dengan 

menggunakan terapi psikoreligius: dzikir terhadap kemampuan 

mengontrol halusinasi pendengaran. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian keperawatan pada pasien halusinasi 

pendengaran dengan terapi psikoreligius: dzikir di Kampung Pasir 

Ipis. 

b. Menetapkan diagnosis keperawatan pada pasien halusinasi 

pendengaran dengan terapi psikoreligius: dzikir di Kampung Pasir 

Ipis. 

c. Menyusun perencanaan keperawatan pada pasien halusinasi 

pendengaran dengan terapi psikoreligius: dzikir di Kampung Pasir 

Ipis. 

d. Melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien halusinasi 

pendengaran dengan terapi psikoreligius: dzikir di Kampung Pasir 

Ipis. 

e. Melakukan evaluasi keperawatan pada pasien halusinasi 

pendengaran dengan terapi psikoreligius: dzikir di Kampung Pasir 

Ipis. 

f. Menganalisis aplikasi terapi psikoreligius: dzikir terhadap 

kemampuan mengontrol halusinasi pendengaran di Kampung 

Pasir Ipis. 

 

1.3 Pengumpulan data 

 Cara pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 

pengumpulan data untuk menyusun karya tulis ilmiah yaitu menggunakan 

penelitian kualitatif. Data hasil penelitian kualitatif ini didapat dari 

wawancara, observasi dan analisis dokumen. 

1.3.1 Wawancara : Penulis melakukan anamnesis atau mewawancarai 

secara langsung. 
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1.3.2 Observasi : Penulis melakukan pengamatan dan meninjau 

langsung keadaan responden. 

1.3.3 Studi literatur/ dokumentasi : penulis melakukan pengumpulan data 

penelitian melalui studi dokumen (data sekunder) statistik, status 

pemeriksaan pasien, rekam medik, laporan dan lain lain. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat  Bermanfaat untuk 

pengembangan penelitian ilmu keperawatan jiwa mengenai asuhan 

keperawatan pada pasien ganggguan persepsi sensori halusinasi  

dengan terapi psikoreligius: dzikir terhadap kemampuan 

mengontrol halusinasi pendengaran. 

1.4.1 Manfaat Praktis  

a. Bagi Perawat 

Sebagai tambahan informasi bagi perawat dalam pemberian 

asuhan keperawatan dalam upaya mengontrol halusinasi dengan 

menerapkan terapi psikoreligius: dzikir terhadap kemampuan 

mengontrol halusinasi pendengaran. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai informasi untuk pertimbangan institusi pendidikan 

dalam menambah pustaka dan wawasan kepada mahasiswa 

tentang implementasi terapi psikoreligius: dzikir terhadap 

kemampuan mengontrol halusinasi pendengaran. 

c. Bagi Klien dan Keluarga 

Dapat membantu klien dan keluarga dalam kemampuan 

mengontrol halusinasi pendengaran. Serta memberikan 

wawasan dan pengetahuan mengenai halusinasi pendengaran 

dan cara penanganan secara tepat dan aman. 
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d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat membantu peneliti selanjutnya serta menambah referensi 

mengenai penelitian terapi psikoreligius: dzikir terhadap 

kemampuan mengontrol halusinasi pendengaran. 

 


