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ABSTRAK 
 
Noviandy Radhika Budi, S540908112. 2010. Perbandingan Pengaruh 
Penggunaan Terapi Individu, Terapi Aktivitas Kelompok dan Terapi Kombinasi 
terhadap Kemampuan Mengontrol Halusinasi pada Pasien Skizofrenia di RSJ 
Prof. dr. Soeroyo Magelang. Tesis: Program Pascasarjana Universitas Sebelas 
Maret Surakarta 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya perbedaan pengaruh 
penggunaan tiga jenis terapi yang diberikan kepada pasien skizofrenia dalam 
mencapai kemampuan mengontrol halusinasi, yaitu terapi individu, terapi 
aktivitas kelompok dan kombinasi 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitik eksperimental dengan 
Randomized Control Trial (RCT). Data dalam penelitian ini yaitu kemampuan 
pasien setelah diberikan terapi dalam bentuk ya atau tidak, selanjutnya dirubah ke 
dalam bentuk angka 0 untuk tidak dan 1 untuk ya. Sampel diambil dari semua 
pasien halusinasi yang ditemukan dan dibagi ke dalam 3 kelompok perlakuan 
dengan cara acak. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi sebelum dan 
sesudah diberikan terapi (Pre Post Test). Data yang dipakai untuk analisa yaitu 
data post test dikurangi dengan data pre test. Analisa dilakukan dengan 
mendeskripsikan data masing-masing kelompok perlakuan dalam bentuk mean 
dan standar deviasi, menguji kemaknaan statistik ketiga kelompok perlakuan dan 
menguji kemaknaan statistik antara pasangan terapi. 

Analisa pertama, didapatkan hasil mean terapi individu 14,53, terapi 
aktivitas kelompok 12,47 dan terapi kombinasi 13,43. Analisa kedua dengan 
Kruskal-Wallis, diperoleh hasil bahwa mean masing-masing terapi berbeda secara 
bermakna (p < 0,001) pada nilai a (0,05). Analisa ketiga dengan Mann-Whitney 
didapatkan hasil untuk pasangan terapi individu dengan terapi ativitas kelompok 
mempunyai perbedaan mean yang bermakna (p < 0,001), pasangan terapi individu 
dengan terapi kombinasi mempunyai perbedaan mean yang bermakna (p = 0,023) 
dan pasangan terapi aktivitas kelompok dengan terapi kombinasi mempunyai 
perbedaan mean yang tidak bermakna (p = 0,132), analisa ketiga menggunakan a 
2-tailed (0,025). 

Ditarik kesimpulan bahwa terapi individu merupakan terapi yang ideal 
untuk pasien skizofrenia dengan halusinasi, pilihan terapi kedua yaitu terapi 
aktivitas kelompok, sedangkan terapi kombinasi tidak direkomendasikan 
dilakukan pada pasien skizofrenia dengan halusinasi berdasar dengan prinsip 
efektifitas dan efisiensi tindakan. 
 
Kata kunci: terapi individu, terapi aktivitas kelompok, terapi kombinasi, 
skizofrenia, halusinasi. 
 
Pustaka: 39 buku, tahun 1992-2009 
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ABSTRACT 
 

Noviandy Radhika Budi, S540908112. 2010. Comparison of Influence Use of 
Individual Therapy, Group Therapy Activity and Therapy Combination of 
Capabilities in Controlling Hallucinations in Schizophrenia Patients RSJ. Prof. 
dr. Soeroyo Magelang. Thesis: Graduate Program in Sebelas Maret University 
Surakarta. 

 
This study aims to examine the effects of differences in the use of three 

types of therapy given to patients with schizophrenia in achieving the ability to 
control hallucinations, ie individual therapy, group activities therapy and 
combination. 

This research uses experimental analytic approach with Randomized 
Control Trial (RCT). The data in this study the ability of patients after therapy is 
given in the form of yes or no, then changed into the form of numbers, 0 for no 
and 1 for yes. Samples taken from all patient found hallucination and divided into 
3 treatment groups by random. The data was collected by observation before and 
after therapy is given (Pre Post Test). The data used for the analysis of the data is 
reduced with post test pre test data. The analysis carried out by the data describing 
each treatment group in the form of mean and standard deviation, test the meaning 
of statistics third treatment group and test the meaning of statistics between 
couples therapy. 

The first analysis, the mean results obtained 14.53 individual therapy, 12.47 
group activity therapy and 13.43 combined therapy. The second analysis with the 
Kruskal-Wallis, obtained the result that the mean of each treatment were 
significantly different (p <0.001) in  a (0.05).   The third analysis with the Mann-
Whitney obtained the results for pairs of individual therapy with therapy group 
activity has a significant mean difference (p <0.001), pairs of individual therapy 
with combination therapy had a significant mean difference (p = 0.023) and pairs 
group activity therapy with therapy combination had a mean difference is not 
significant (p = 0.132), a third analysis using 2-tailed (0,025). 

Concluded that individual therapy is an ideal therapy for schizophrenia 
patients with hallucinations, the second treatment option is a group activity 
therapy, while combination therapy is not recommended in patients with 
schizophrenia based on the principle of hallucinations effectiveness and efficiency 
measures. 

 
Keywords: individual therapy, group activity therapy, combination therapy, 
schizophrenia, hallucinations. 
 
Library: 39 books, years 1992-2009 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Upaya kesehatan jiwa merupakan salah satu upaya kesehatan yang bertujuan 

untuk mewujudkan jiwa yang sehat secara optimal, baik intelektual maupun 

sosial. Pelayanan Tri Upaya Bina Jiwa dalam pelayanan kesehatan jiwa meliputi 

usaha promotif yaitu pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa, usaha 

preventif yaitu pencegahan dan penanggulangan masalah psikososial dan 

gangguan jiwa serta usaha rehabilitatif yaitu penyembuhan dan pemulihan 

penderita gangguan jiwa. 

Upaya kesehatan jiwa tersebut dapat dilakukan oleh perorangan, lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat yang 

didukung sarana pelayanan kesehatan jiwa dan sarana lain. Lingkungan tersebut di 

atas, selain menunjang upaya kesehatan jiwa juga merupakan sumber stres yang 

dapat mempengaruhi kondisi jiwa seseorang, pada tingkat tertentu dapat 

menyebabkan seseorang jatuh dalam kondisi gangguan jiwa, baik ringan maupun 

berat. Menurut Kaplan dan Saddock (1995) kira–kira 0,7% dari populasi dunia 

mengalami gangguan jiwa. 

Gangguan jiwa dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu gangguan jiwa ringan 

(neurosis) dan gangguan jiwa berat (psikosis). Psikosis ada 2 jenis yaitu psikosis 

organik, dimana didapatkan kelainan pada otak dan psikosis fungsional, dimana 

tidak terdapat kelainan pada otak. Salah satu bentuk psikosis fungsional yang 
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sangat terkenal dan sangat banyak penderitanya yaitu skizofrenia, dimana terjadi 

perpecahan/percabangan jiwa. Terdapat 2 gejala yang terdapat pada skizofrenia 

yaitu gejala positif dan gejala negatif. Salah satu gejala positif skizofrenia yaitu 

halusinasi yang merupakan gangguan persepsi dimana pasien mempersepsikan 

sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi (Maramis, 2005). Halusinasi merupakan 

persepsi sensorik penglihatan, sentuh, pendengaran, penghidu/pengecap tanpa 

rangsang luar (Dorland, 1998). 

Menurut Stuart dan Sundeen (1995), 70% halusinasi adalah halusinasi 

auditorik, 20% halusinasi visual, 10% halusinasi pengecapan, taktil dan 

penciuman. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit 

Soeroyo Magelang (RSSM), sebagai rumah sakit jiwa terbesar dan pusat rujukan 

seJawa Tengah, pada akhir bulan Agustus 2009, didapatkan data jumlah pasien 

dirawat rata–rata per hari 856 orang dari 1.000 kapasitas tempat tidur yang 

disediakan. Dari jumlah tersebut diperkirakan 34,78% (298 orang) mengalami 

halusinasi diserta dengan masalah lain dan kira–kira 100 orang pasien yang 

menderita halusinasi murni, terutama halusinasi pendengaran dan halusinasi visual 

(berdasarkan catatan Kantor Bidang Keperawatan dan Bagian Rekam Medik 

RSSM). 

Tindakan pengobatan medis yang dapat dilakukan kepada pasien yaitu 

farmakoterapi, terapi kejang listrik (Electro Convultion Therapy), terapi koma 

insulin, psikoterapi dan rehabilitasi serta lobotomy prefrontal (Maramis, 2005). 

Tindakan keperawatan yang dapat diberikan yaitu terapi individu, terapi kognitif, 
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terapi perilaku, logoterapi, terapi keluarga, terapi lingkungan, terapi psikoreligius 

dan terapi aktivitas kelompok (Yosep, 2007). 

Terapi individu merupakan salah satu tehnik pengobatan gangguan mental 

dan emosi menggunakan tehnik komunikasi terapeutik yang didesain untuk 

mendorong komunikasi terapis dan pasien lebih mendalam dengan harapan 

mengurangi gejala, perubahan perilaku, meningkatkan fungsi sosial dan perbaikan 

kondisi (Tarigan, 2009). 

Terapi aktivitas kelompok adalah manual, rekreasi dan tehnik kreatif untuk 

memfasilitasi pengalaman seseorang serta meningkatkan respons sosial dan harga 

diri (Wilson dkk, 1992), dilakukan selama 20–40 menit. Terapi aktivitas 

kelompok juga sebagai terapi tambahan untuk menunjang proses penyembuhan 

pasien (Rawlins dkk, 1993). 

Kedua terapi di atas (terapi individu dan terapi aktivitas kelompok) 

mempunyai tujuan sama, yaitu pasien mengontrol halusinasi. Berdasarkan 

pengamatan, beberapa pasien halusinasi yang diberikan terapi indivudu dan terapi 

aktivitas kelompok menunjukkan perubahan perilaku yang semula sering 

memandang ke satu tempat dalam waktu lama disertai bicara, tertawa atau 

tersenyum sendiri tanpa stimulus yang jelas, yang ditunjang dengan ada atau tidak 

adanya pengakuan pasien tentang munculnya halusinasi, menjadi lebih banyak 

melakukan kegiatan atau berbicara dengan orang lain sehingga terjadi penurunan 

frekwensi melamun, bicara, tertawa atau tersenyum sendiri, bahkan tanda 

halusinasi tersebut dapat hilang sama sekali. 
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Kedua jenis terapi di atas, sudah dilaksanakan di RSSM sejak tahun 2004 

seiring pembentukan bangsal berpredikat MPKP (Model Praktik Keperawatan 

Profesional) Jiwa. Dilaksanakan bersama tiap hari, tanpa tahu terapi mana yang 

berdampak positif atau bahkan kedua terapi malah memberikan dampak yang 

bertentangan atau menghambat terapi lainnya. 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Adakah perbedaan pengaruh penggunaan tiga jenis terapi yang dilakukan 

kepada pasien skizofrenia dalam meningkatkan kemampuan mengontrol 

halusinasi. 

2. Bagaimana perbedaan pengaruh penggunaan terapi individu dengan terapi 

aktivitas kelompok dalam mengontrol halusinasi 

3. Bagaimana perbedaan pengaruh penggunaan terapi individu dengan terapi 

kombinasi dalam mengontrol halusinasi 

4. Bagaimana perbedaan pengaruh penggunaan terapi kombinasi dengan terapi 

aktivitas kelompok dalam mengontrol halusinasi 

5. Terapi manakah yang paling baik digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

pasien skizofrenia dalam mengontrol halusinasi. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini difokuskan pada 

pemilihan tehnik pengajaran kontrol halusinasi yang menghasilkan kompetensi 
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kontrol halusinasi yang memuaskan. Variabel yang dipilih yaitu terapi individu, 

terapi aktivitas kelompok dan kontrol halusinasi. 

Variabel terikat pada penelitian ini yaitu kemampuan kontrol halusinasi. 

Menurut Keliat (1999), kontrol halusinasi yaitu sebuah upaya untuk memutuskan 

siklus halusinasi sehingga tidak berkelanjutan dan dilakukan secara mandiri oleh 

pasien. Cara diajarkan yaitu menghardik, bercakap–cakap dengan orang lain dan 

melakukan aktivitas terjadwal. 

Variabel bebasnya yaitu terapi individu, terapi aktivitas kelompok dan terapi 

kombinasi. Terapi individu yaitu salah salah satu tehnik pengobatan gangguan 

mental dan emosi, menggunakan tehnik komunikasi terapeutik untuk mendorong 

terbentuk komunikasi terapis dan pasien yang lebih mendalam (Tarigan, 2009). 

Terapi aktivitas kelompok yaitu terapi yang diberikan oleh perawat menggunakan 

pendekatan kelompok, jenis yang digunakan yaitu stimulasi persepsi, merupakan 

salah satu jenis terapi aktivitas kelompok yang menggunakan aktivitas sebagai 

stimulus, terkait dengan pengalaman dan atau kehidupan untuk didiskusikan 

dalam kelompok. Hasil diskusi berupa kesepakatan persepsi atau alternatif 

penyelesaian masalah (Keliat dkk, 2004). 

 

D. Rumusan Masalah 

Adakah perbedaan pengaruh penggunaan terapi individu, terapi aktifitas 

kelompok dan terapi kombinasi terhadap kemampuan pasien skizofrenia dalam 

mengontrol halusinasi? 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Umum 

Meneliti jenis terapi yang diberikan kepada pasien skizofrenia dalam 

rangka mencapai kemampuan mengontrol halusinasi 

2. Khusus 

a. Mengetahui perbedaan pengaruh penggunaan tiga jenis terapi yang 

dilakukan kepada pasien skizofrenia dalam meningkatkan kemampuan 

mengontrol halusinasi. 

b. Mengetahui perbedaan pengaruh penggunaan terapi individu dengan 

terapi aktivitas kelompok dalam mengontrol halusinasi. 

c. Mengetahui perbedaan pengaruh penggunaan terapi individu dengan 

terapi kombinasi dalam mengontrol halusinasi 

d. Mengetahui perbedaan pengaruh penggunaan terapi kombinasi dengan 

terapi aktivitas kelompok dalam mengontrol halusinasi 

e. Mengetahui terapi terbaik untuk meningkatkan kemampuan pasien 

skizofrenia dalam mengontrol halusinasi. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, mendapatkan gambaran penggunaan terapi individu dan terapi 

aktivitas kelompok terhadap pencapaian kompetensi mengontrol halusinasi 

dan sebagai dasar nntuk penelitian selanjutnya. 

2. Bagi RSSM, dapat digunakan sebagai bahan masukan penentu kebijakan 

dalam pembuatan prosedur tetap dalam menangani dan merawat pasien 
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halusinasi menggunakan terapi individu dan terapi aktivitas kelompok, sampai 

pasien mampu mengontrol dan mandiri dalam mengatasi masalahnya. 

3. Bagi Keperawatan 

a. Hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai salah satu pedoman dalam 

meningkatkan keterampilan perawat menangani pasien halusinasi, 

menggunakan terapi individu dan terapi aktivitas kelompok. 

b. Mengembangkan ilmu dalam merawat pasien yang mengalami halusinasi 

dengan menggunakan psikoterapi dan terapi aktivitas kelompok. 

c. Memberi gambaran kepada perawat tentang penggunaan terapi individu 

dan terapi aktivitas kelompok di ruang MPKP terutama tentang perubahan 

kemampuan dalam mengontrol halusinasi. 

4. Bagi Pasien dan Keluarga 

a. Keluarga memperoleh informasi tentang tindakan yang dapat dilakukan 

untuk membantu anggota keluarganya. 

b. Memberikan gambaran tentang perubahan pada pasien dalam mengontrol 

halusinasi dengan terapi individu dan terapi aktivitas kelompok serta 

memungkinkan keluarga menindaklanjutinya setelah pasien berada di 

rumah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Skizofrenia 

1. Pengertian 

Menurut Isaac (2005), skizofrenia merupakan sekelompok reaksi psikotik 

yang mempengaruhi area fungsi berpikir dan berkomunikasi, menerima, 

mengintepretasikan realitas, merasakan dan menunjukkan emosi dan perilaku 

dengan sikap yang dapat diterima. Skizofrenia merupakan gangguan psikotik 

kronis, kambuh dan remisi dengan manifestasi yang banyak dan tidak khas, 

dimana penyesuaian pramorbid, gejala dan perjalanannya adalah bervariasi 

(Kusuma, 1997). Skizofrenia ada beberapa jenis, diantaranya adalah 

skizofrenia tidak tergolongkan. Skizofrenia tidak tergolongkan adalah 

skizofrenia yang ciri utamanya adalah waham, halusinasi, percakapan yang 

tidak koheren dan perilaku yang kacau (Isaacs, 2005). 

Menurut Hawari (2006), skizofrenia tidak tergolongkan merupakan tipe 

yang tidak dapat dimasukkan dalam tipe yang telah diuraikan di muka, 

klinisnya terdapat waham, halusinasi, inkoherensi atau tingkah laku kacau. 

Skizofrenia tidak tergolongkan merupakan jenis skizofrenia di mana gejala 

yang sulit digolongkan pada tipe skizofrenia tertentu (Lisa, 2008). Pasien 

tersebut masuk kriteria skizofrenia tetapi tidak masuk kelompok paranoid, 

disorganized atau katatonik (Luthfi, 2008). Skizofrenia tidak tergolongkan 

adalah tipe skizofrenia yang memenuhi menunjukkan tanda dan gejala 

menonjol: bicara dan perilaku kacau serta afek yang tidak tepat (Long, 2008) 
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2. Penyebab (Harnawati, 2008). 

a. Faktor genetik 

Individu yang berisiko tinggi adalah mereka yang memiliki anggota 

keluarga dengan keturunan yang sama, terutama pada kembar monozigote 

yang mempunyai angka kesesuaian yang lebih tinggi. Pada kembar 

monosigote yang diadopsi menunjukkan bahwa anak yang diasuh oleh 

orang tua angkat mempunyai skizofrenia dengan kemungkinan yang sama 

besarnya seperti saudara kembarnya yang dibesarkan oleh orang tua 

kandungnya. Pengaruh genetik dalam menyebabkan skizofrenia dapat 

lebih besar dibandingkan faktor lingkungan. 

b. Faktor biokimia 

Peningkatan dopamine neurotransmiter diperkirakan menghasilkan 

peningkatan aktivitas yang berlebihan dan pemecahan asosiasi–asosiasi 

yang umumnya diobservasi. 

c. Teori psikoanalitik 

Skizofrenia disebabkan oleh adanya fiksasi perkembangan yang 

terjadi lebih awal dan menyebabkan gangguan perkembangan neurosis. 

Pandangan psikoanalisis umum tentang skizofrenia memutuskan bahwa 

ego mempengaruhi interpretasi kenyataan dan pengendalian dorongan 

dari dalam, seperti seks dan agresi. 

Gangguan terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam hubungan 

timbal balik antara bayi dan ibunya. Anak–anak pada umumnya tidak 

mampu untuk berpisah dan berkembang dengan ibunya melebihi 

kedekatan dan ketergantungan yang lengkap yang menandai hubungan 
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ibu anak di dalam fase oral perkembangan. Orang skizofrenia tidak 

pernah mencapai ketetapan hati yang ditandai perasaan identitas yang 

pasti dan yang disebabkan oleh hubungan yang erat antara ibu dan 

bayinya selama masih bayi. 

d. Teori psikodinamik 

Memandang pasien cenderung hipersensitivitas terhadap stimuli 

persepsi secara konstitusional sebagai defisit. Malahan suatu penelitian 

yang baik menyatakan bahwa pasien dengan skizofrenia adalah sulit 

untuk menyaring berbagai stimuli dan untuk memusatkan pada suatu data 

pada suatu waktu. Dampak pada harrier stimulus tersebut menciptakan 

kesulitan pada keseluruhan tiap fase perkembangan selama masa anak–

anak dan menempatkan stres tertentu pada hubungan interpersonal. 

e. Teori belajar 

Menurut ahli teori belajar, anak–anak yang kemudian menderita 

skizofrenia, mempelajari reaksi dan cara berpikir yang tidak rasional 

dengan meniru orangtuanya yang memiliki masalah emosionalnya sendiri 

yang bermakna. Hubungan interpersonal yang dari orang skizofrenia, 

menurut teori belajar, juga berkembang karena dipelajarinya model yang 

buruk selama masa anak–anak. 

f. Teori sistem keluarga 

Teori ini menggambarkan perkembangan skizofrenia sebagai 

perkembangan disfungsi keluarga. adanya konsep ikatan ganda untuk 

menggambarkan suatu keluarga dimana anak–anak mendapatkan pesan 

yang bertentangan dari orangtuanya tentang perilaku, sikap dan perasaan 
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anak. Di dalam hipotesis tersebut anak menarik diri ke dalam psikotik 

mereka sendiri untuk meloloskan dari kebingungan ikatan ganda yang 

tidak dapat dipecahkan (Harnawati, 2008). 

3. Psikopatologi 

Faktor genetik mempunyai risiko menyebabkan skizofrenia, adanya orang 

tua menderita skizofrenia, anak menderita skizofrenia, saudara kandung 

menderita skizofrenia dan masyarakat umum yang menderita skizofrenia 

dapat meningkatkan risiko menderita skizofrenia. Faktor lingkungan cukup 

juga dapat menjadi faktor predisposisi terjadinya penyakit skizofrenia. 

Pengaruh kepribadian orang tua dapat berpengaruh pada kehidupan anaknya 

pada masa anaknya, karena anak–anak akan mempelajari reaksi dan cara 

berpikir yang tidak rasional orang tuanya dan anak akan cenderung meniru 

orangtuanya yang memiliki masalah emosionalnya sendiri. Jika keluarga 

skizofrenia memperlihatkan emosi yang diekspresikan secara berlebihan, 

misalnya pasien dihina atau terlalu banyak dikekang dengan aturan–aturan 

yang berkebihan, maka kemungkinan kambuh lebih besar. Hal–hal di atas 

dapat menyebabkan timbulnya penyakit skizofrenia (Ingram dkk, 1995). 

Waham sering ditemukan pada skizofrenia, juga katatonik, penurunan 

motivasi berhubungan sosial dan penurunan motivasi melakukan aktivitas 

harian. Waham kebesaran menimbulkan cemas berlebih sehingga apabila 

melekat, mempengaruhi perilaku dan berisiko perilaku kekerasan pada diri 

sendiri, orang lain dan lingkungan. Perilaku katatonik, menyebabkan perasaan 

tidak nyaman pada diri penderita skizofrenia, hal ini karena kondisi katatonik 

ini berdampak pada hambatan untuk melakukan aktivitas sehari–hari. 
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Penderita skizofrenia sering mengalami hambatan dalam melakukan 

aktivitas sehari–hari, hal ini disebabkan karena terjadi penurunan motivasi 

melakukan aktivitas dan kesulitan mengambil keputusan. Ambivalensi dan 

autisme menyebabkan koping pasien menjadi tidak efektif yang dapat 

berlanjut pada gangguan konsep diri: harga diri rendah dan bila tidak diatasi 

berisiko menimbulkan perilaku kekerasan (Ingram dkk, 1995). 

Penderita mengalami penurunan motivasi bersosial, sering tampak 

autisme dan mutisme. Akibat penurunan motivasi menimbulkan isolasi sosial: 

menarik diri dan jika tidak diatasi dapat menimbulkan perubahan persepsi: 

halusinasi. Halusinasi tidak saja disebabkan karena perilaku isolasi sosial 

tetapi juga dapat disebabkan karena gangguan konsep diri: harga diri rendah. 

Dampak dari halusinasi yang timbul akibat skizofrenia ini sangat tergantung 

dari isi halusinasi. Jika isi halusinasi mengganggu, maka penderita skizofrenia 

akan cenderung melakukan perilaku kekerasan. Sedangkan halusinasi yang 

isinya menyenangkan, dapat mengganggu hubungan sosial dan pelaksanaan 

aktivitas harian termasuk perawatan diri (Stuard, 2007). 

Penderita skizofrenia yang menunjukkan adanya gejala negatif 

amhivalensi ini, sering kali dijumpai cara berpakaian dan berpenampilan yang 

tidak sesuai dengan realita seperti rambut tidak rapi, kuku panjang, badan 

kotor dan bau (Rasmun, 2001). 

4. Tanda dan Gejala (Bleuler dalam FKUI, 2006)  

a. Gejala Primer 

1) Gangguan proses pikir (bentuk, langkah dan isi pikiran), inti 

gangguan memang terdapat pada proses pikiran. 
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2) Gangguan afek dan emosi, berupa parathimi yaitu apa yang 

seharusnya menimbulkan rasa senang dan gembira, tapi timbul rasa 

sedih atau marah dan paramimi yaitu penderita merasa senang dan  

gembira, akan tetapi ia menangis. 

3) Gangguan kemauan, penderita mempunyai kelemahan kemauan. 

Mereka tidak mengambil keputusan, tidak dapat bertindak. 

Negativisme yaitu sikap/perbuatan yang negatif/berlawanan terhadap 

suatu permintaan. Ambivalensi kemauan yaitu menghendaki dua hal 

yang berlawanan pada waktu yang sama dan otomatisme yaitu 

penderita merasa kemauannya dipengaruhi oleh orang lain/oleh 

tenaga dari luar, sehingga ia melakukan sesuatu secara otomatis. 

4) Gejala psikomotor/katatonik. Sering mencerminkan gangguan 

kemauan. Bila gangguan hanya ringan saja, maka dapat dilihat 

gerakan–gerakan yang kurang luwes atau agak kaku. 

b. Gejala sekunder 

1) Waham: sering tidak logis sama sekali dan sangat bizar. Tetapi 

penderita tidak mengakui hal ini dan untuk dia wahamnya merupakan 

fakta dan tidak dapat diubah oleh siapapun. 

2) Halusinasi: timbul tanpa penurunan kesadaran dan hal ini merupakan 

suatu gejala yang hampir tidak dijumpai pada keadaan lain. 

5. Penatalaksanaan Medis (Tomb, 2004). 

a. Metode Biologik 

Obat psikosis akut dengan obat antipsikotik, lebih disukai dengan 

antipsikotik atipikal baru (kisaran dosis ekuivalen klorpromazine 300–600 
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mg/hari. Ketidakpatuhan minum obat sering terjadi, oleh karena itu perlu 

diberikan depo flufenazine/haloperidol kerja–lama sebagai obat terpilih. 

Penambahan litium, benzodiazepin/diazepam 15–30 mg/hari atau 

klonazepam 5–15 mg/hari sangat membantu menanganani Skizofrenia 

yang disertai dengan kecemasan/depresi. 

b. Metode Psikosis 

1) Bicaralah pada pasien, bersikaplah santai, tertarik dan suporlif 

terhadap pasien, berikan kesan bahwa anda percaya pasien dapat 

berespons baik terhadap anda 

2) Lebih spesifik, ajukan pertanyaan faktual penting, identifikasi 

ketakutan dan perhatian pasien saat ini, tetapi jangan terlibat dengan 

diskusi panjang tentang waham dan halusinasi yang kompleks 

3) Istirahat disela–sela wawancara, jangan memaksa berespons terhadap 

setiap pertanyaan anda, tetapi tetaplah mengontrol arah pembicaraan 

4) Observasi khusus tentang perilaku pasien, tetapi jangan terlibat dalam 

intepretasi yang berlebihan. Jangan membuat kesimpulan yang salah 

tentang keadaan emosi dari afek yang tidak serasi 

5) Jelaskan apa yang sedang anda lakukan terhadapnya dan alasannya 

6) Bila percakapan tidak berjalan baik (pasien menolak berbicara), 

hentikan wawancara dengan memberi harapan positif (misal: kita 

akan kembali berbicara setelah perasaan anda lebih baik atau setelah 

anda mau berbicara) 
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B. Halusinasi 

1. Pengertian Halusinasi 

Menurut Rawlin dkk (1993), halusinasi merupakan persepsi sensori palsu 

yang sumbernya tidak dapat diidentifikasi. Kaplan dan Saddock (1997), 

menyatakan bahwa halusinasi merupakan persepsi sensori yang palsu yang 

tidak disertai dengan stimuli eksternal yang nyata, mungkin terdapat atau 

tidak terdapat interpretasi waham tentang pengalaman halusinasi. Sedangkan 

menurut Lagerquist (1997), halusinasi merupakan sensori palsu tanpa 

rangsang eksternal. Selain itu, Kaplan dan Saddock (1998), juga menyatakan 

halusinasi sebagai penginderaan tanpa sumber rangsang ekstemal. Hal ini 

dibedakan dari distorsi atau ilusi yang merupakan tanggapan salah dari 

rangsang yang nyata ada. Pasien merasakan halusinasi sebagai sesuatu yang 

amat nyata, paling tidak untuk suatu saat tertentu. Seorang ahli lain, yaitu 

Maramis (1998), mendefinisikan halusinasi sebagai gangguan persepsi di 

mana pasien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Ada juga 

yang berpendapat, halusinasi merupakan persepsi sensorik dari berbagai 

modalitas sensorik, tanpa rangsang eksternal yang sesuai (Leksikon, 2004). 

2. Jenis Halusinasi 

Kaplan dkk (1998), membagi halusinasi menjadi: hipnagogik, yaitu 

gangguan sensori yang terjadi saat akan tidur. Hipnopompik, yaitu gangguan 

sensori yang terjadi ketika bangun tidur. Halusinasi auditori, yaitu gangguan 

persepsi sensori pada indera pendengaran. Halusinasi visual, yaitu gangguan 

persepsi sensori pada indera penglihatan. Halusinasi olfaktori, yaitu gangguan 

persepsi sensori pada indera penciuman. Halusinasi gustatory, yaitu gangguan 
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persepsi sensori pada indera pengecapan. Taktil atau Haptik, terjadi pada 

orang yang baru diamputasi. Somatik, dimana seseorang merasa sesuatu 

terjadi pada tubuhnya, paling banyak adalah keluhan tentang organ dalam. 

Liliputian, yaitu seseorang yang merasa obyek yang dilihat menjadi lebih 

kecil. Isi halusinasi sesuai misalnya pada pasien depresi dia merasa 

mendengar bahwa ia orang yang jelek, pada pasien manik dia merasa 

mendengar bahwa ia orang kuat. 

Mood inkogruen yaitu isi halusinasi yang tidak sesuai dengan mood yang 

tertekan atau manik. Halusinosis, suatu keadaan gangguan yang sering terjadi 

pada pendengaran berhubungan dengan penggunaan alkohol jangka lama. 

Sinestesia, yaitu gangguan persepsi sensorik karena sensasi lain. Trailling 

phenomenon, persepsi abnormal berhubungan dengan obat–obatan 

halusinogenik. Jenis yang sering dijumpai adalah halusinasi auditori, 

halusinasi visual, halusinasi olfaktori dan halusinasi gustatori. 

3. Rentang Respons Neurobiologis (Stuart dan Sundeen, 1998) 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Rentang respons neurobiologis 

Pada gambar 2.1 dapat dilihat bahwa respons neurobiologik maladaptif 

menimbulkan perilaku aneh, tidak enak dipandang, membingungkan, 

kesukaran mengelola dan tampak tidak kenal dengan orang lain. Perilaku 

yang berhubungan dengan masalah persepsi yang berkaitan dengan respons 

Respons adaptif 

Kelainan pikiran / delusi, 
halusinasi, ketidakmampuan 

untuk mengalami emosi, 
ketidakteraturan dan isolasi 

sosial 

Pikiran kadang menyimpang, ilusi 
Reaksi emosional berlebihan atau 

kurang, perilaku tak lazim dan 
menarik diri 

 

Pikiran logis 
Persepsi akurat 

Emosi konsisten 
Perilaku sesuai 

Hubungan sosial 

Respons mal adaptif 
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neurobiologis maladaptif adalah halusinasi, ilusi dan masalah integrasi yang 

berupa kurangnya pengenalan nyeri bagian dalam tubuh, masalah dengan 

stereogenesis (mengenal benda dengan sentuhan), masalah grafetesia 

(pengenalan huruf yang dituliskan di atas kulit), salah mengidentifikasi wajah 

termasuk wajahnya sendiri (Stuart dkk, 1998). 

4. Faktor Predisposisi (Stuart dan Sundeen, 1998) 

a. Faktor Biologis. Abnormalitas otak, seperti lesi pada area frontal, 

temporal dan limbik dapat menyebabkan respons neurobiologik. 

Beberapa bahan kimia juga dikaitkan dapat menyebabkan respons 

neurobiologik, misalnya dopamine dan neurotransmiter lain dan masalah–

masalah pada sistem reseptor dopamine. 

b. Faktor Psikologis. Penolakan dan kekerasan dalam keluarga 

menyebabkan timbulnya respons neurobiologik yang maladaptif. 

c. Faktor Sosial Budaya. Stres menumpuk, kemiskinan, peperangan dan 

kerusuhan menunjang terjadi respons neurobiologik yang maladaptif. 

d. Teori Psikososial (Mary C. Townsand, 1998). Terdapat beberapa sub teori 

yaitu: teori sistem keluarga yang menggambarkan konflik suami–istri 

sangat mempengaruhi perkembangan anak karena keluarga selalu 

berfokus pada kecemasan (Bowen, 1978). Teori interpersonal yang 

menyatakan orang dengan psikosis menghasilkan hubungan orang tua–

anak yang penuh dengan kecemasan tinggi. Anak menerima pesan yang 

membingungkan dan penuh konflik dari orang tua dan tidak mampu 

membentuk rasa percaya kepada orang lain (Sullivan, 1953) dan teori 

psikodinamik yang menegaskan bahwa psikosis adalah hasil ego lemah, 
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perkembangan yang dihambat oleh suatu hubungan saling mempengaruhi 

antara orang tua dan anak (Hartmann, 1964). 

5. Faktor Presipitasi (Stuart dan Sundeen, 1998) 

a. Faktor Biologi, gangguan dalam putaran balik otak yang mengatur proses 

informasi dan abnormalitas pada mekanisme pintu masuk dalam otak 

mengakibatkan ketidakmampuan menghadapi rangsangan. Stres ini 

menyebabkan respons neurobiologik maladaptif. 

b. Faktor Stres dan Lingkungan, perubahan pada lingkungan merupakan 

stressor lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan perilaku. Pasien 

berusaha menyesuaikan diri terhadap stressor lingkungan. 

c. Faktor pemicu gejala, keadaan yang menjadi pemicu respons 

neurobiologik yang maladaptif antara lain: 

1) Kesehatan: gizi buruk, kurang tidur, letih, kecemasan sedang sampai 

berat dan gangguan proses informasi. 

2) Lingkungan: rasa bermusuhan dan lingkungan yang selalu 

mengkritik, masalah perumahan, tekanan penampilan (hilang 

kemandirian beraktivitas harian), gangguan dalam hubungan 

interpersonal, kesepian (kurang dukungan sosial), tekanan pekerjaan, 

keterampilan sosial yang kurang dan kemiskinan. 

3) Perilaku: konsep diri rendah, putus asa (kurang percaya diri), 

kehilangan motivasi melakukan aktivitas, perilaku amuk dan agresif.  

6. Fase Halusinasi (Stuart dan Sundeen, 1998) 

a. Tahap I: Menyenangkan,  keemasan tingkat sedang. Secara umum 

halusinasi bersifat menyenangkan. 
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Karakteristik: orang yang berhalusinasi mengalami keadaan emosi 

seperti kecemasan, kesepian, merasa bersalah dan takut serta mencoba 

untuk memusatkan pada penenangan pikiran untuk mengurangi 

kecemasan. Individu mengetahui bahwa pikiran dan sensori yang dialami 

dapat dikendalikan jika kecemasannya bisa diatasi (nonpsikotik). 

Perilaku pasien: menyeringai atau tertawa yang tidak sesuai, 

menggerakkan bibir tanpa suara, gerakan mata yang cepat, respons verbal 

yang lambat, diam dan dipenuhi oleh hal yang mengasyikkan. 

b. Tahap II: Menyalahkan, kecemasan tingkat berat. Secara umum halusinasi 

bersifat menjijikkan. 

Karakteristik: pengalaman sensori menjijikan dan menakutkan, mulai 

kehilangan kendali dan mungkin berusaha menjauhkan diri dari sumber 

yang dipersepsikan. Individu mungkin malu karena pengalaman 

sensorinya dan menarik diri dari orang lain (psikosis ringan). 

Perilaku pasien: peningkatan sistem syaraf otonom yang 

menunjukkan kecemasan (peningkatan nadi, pernafasan dan tekanan 

darah). Penyempitan konsentrasi. Dipenuhi pengalaman sensori dan 

mungkin kehilangan kemampuan membedakan halusinasi dengan realitas. 

c. Tahap III: Mengendalikan, kecemasan tingkat berat. Pengalaman sensori 

menjadi penguasa. 

Karakteristik: orang yang berhalusinasi menyerah untuk melawan 

pengalaman halusinasi dan membiarkan halusinasi menguasai dirinya. Isi 

halusinasi dapat berupa permohonan. Pasien mungkin merasa kesepian 

jika pengalaman tersebut berakhir (psikosis). 
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Perilaku pasien: pasien lebih cenderung mengikuti petunjuk yang 

diberikan halusinasinya daripada menolaknya. Pasien kesulitan dalam 

berhubungan dengan orang lain, rentang perhatian hanya beberapa detik 

atau menit. Tampak gejala fisik kecemasan berat, seperti berkeringat, 

tremor, ketidakmampuan mengikuti petunjuk. 

d. Tahap IV: Menaklukkan, kecemasan tingkat berat. Secara umum 

halusinasi menjadi rumit dan saling terkait dengan delusi. 

Karakteristik: pengalaman sensori mungkin menakutkan jika individu 

tidak mengikuti perintah. Halusinasi berlangsung beberapa hari bila tidak 

ada interaksi terapeutik (psikosis berat). 

Perilaku pasien: perilaku menyerang atau meneror seperti panik, 

sangat potensial melakukan bunuh diri atau membunuh orang lain. Pasien 

melakukan kegiatan fisik yang merefleksikan isi halusinasinya seperti 

amuk, agitasi, menarik diri atau kataton. Pasien tidak mampu berespons 

terhadap petunjuk yang komplek atau terhadap lebih dari satu orang. 

7. Mekanisme Koping (Stuart dan Sundeen, 1998). 

a. Regresi, menjadi malas beraktivitas sehari–hari. 

b. Proyeksi, mencoba menjelaskan gangguan persepsi dengan mengalihkan 

tanggung jawab kepada orang lain/sesuatu benda. 

c. Menarik diri, sulit percaya dan asyik dengan stimulus internal. 

d. Keluarga sering mengingkari masalah yang dialami pasien. 

8. Perilaku Terkait Halusinasi 

Batasan karakteristik menurut Townsand (1998) yaitu berbicara atau 

tertawa sendiri, bersikap seperti mendengarkan sesuatu dengan memiringkan 
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kepala ke satu sisi, berhenti bicara di tengah–tengah kalimat, disorientasi, 

konsentrasi rendah, pikiran cepat berubah, kekacauan alur pikir dan 

memberikan respons yang tidak sesuai. 

Menurut Stuart dan Laraia (2001), halusinasi benar–benar nyata 

dirasakan, seperti mimpi. Ketidakmampuannya mempersepsikan stimulus 

secara nyata dapat menyulitkan kehidupan pasien. Pasien yang mengalami 

halusinasi dapat kehilangan kontrol dirinya sehingga bisa membahayakan diri 

sendiri, orang lain maupun lingkungannya. Hal ini terjadi bila halusinasinya 

sudah mencapai tingkat IV, dimana pasien mengalami panik dan perilakunya 

dikendalikan oleh isi halusinasinya. Pasien benar–benar kehilangan 

kemampuan penilaian realitas terhadap lingkungan. Dalam situasi ini pasien 

dapat melakukan bunuh diri, membunuh orang lain, bahkan merusak 

lingkungan, sehingga halusinasi harus menjadi prioritas untuk segera diatasi. 

Masih menurut Stuart dan Laraia (2001), pasien biasanya mengalami 

masalah keperawatan penyebab halusinasi. Masalah itu antara lain harga diri 

rendah dan isolasi sosial. Akibat rendah diri dan kurangnya ketrampilan 

berhubungan sosial, pasien menarik diri dari lingkungan. Selanjutnya pasien 

akan terfokus pada dirinya. Stimulus internal menjadi dominan dibandingkan 

stimulus eksternal. Lama–lama pasien kehilangan kemampuan membedakan 

stimulus internal dengan stimulus eksternal. Hal ini yang memicu halusinasi. 

9. Penatalaksanaan. 

Pasien dengan halusinasi memerlukan tindakan medis dan keperawatan 

untuk mengurangi atau menghilangkan gejala yang muncul. Dalam bukunya, 

Maramis (2004) menuliskan beberapa penatalaksanaan yaitu: 
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a. Psikofarmaka. Anti psikotik yang lazim diberikan pada pasien skizofrenia 

dengan halusinasi berupa kombinasi tranquilizer mayor/neuroleptik dan 

antikolinergik seperti clorpromazin, haloperidol dan triheksipenidil. 

Kombinasi ini dilakukan karena efek samping utama yang sering muncul 

dari pemberian neuroleptik yaitu ekstrapiramidal, seperti Parkinson, 

mulut kering, hipersaliva, otot dan lidah kaku sampai sukar menelan. 

b. Terapi Kejang Listrik (Electro Convulsive Therapy/ECT). Suatu terapi 

menggunakan arus listrik agar pasien menjadi kejang, bertujuan untuk 

meningkatkan kadar hormon adenokortikotropik (ACTH), menghasilkan 

zat agonisme karena adanya ancaman maut, memobilisasi semua naluri–

naluri vital dan mekanisme pertahanan akibat dari ancaman maut. 

Penatalaksanaan keperawatan kepada pasien dengan halusinasi yaitu 

dengan memberikan terapi modalitas, yaitu suatu proses pemulihan fungsi 

individu/pasien terhadap kebiasaan–kebiasaan fisik, mental, sosial, ekonomi 

dan pekerjaan, menuju kemampuan sebelumnya/ketingkat yang 

memungkinkan pasien dapat hidup wajar dalam keluarga dan masyarakat 

(Depkes, 1983). Terapi modalitas yang dilakukan pada pasien halusinasi 

menurut Keliat (2004) yaitu: 

a. Terapi individu. Salah satu tehnik pengobatan gangguan mental dan 

emosi menggunakan komunikasi terapeutik (Tarigan, 2009). 

b. Terapi lingkungan. Terapi melalui lingkungan fisik dan sosial yang ditata 

agar membantu pemulihan/penyembuhan pasien. terdiri atas: 

1) Fisik, menciptakan lingkungan aman, nyaman dan diatur sesuai 

kondisi dan tingkat perkembangan. 
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2) Intelektual, menciptakan kejelasan stimulus lingkungan dan sikap. 

3) Sosial, mengembangkan pola intreraksi positif. 

4) Emosional, dengan mengembangkan iklim emosi positif, sikap jujur, 

empati, peka terhadap perasaan dan kebutuhan pasien. 

5) Spiritual, dengan mengembangkan penguatan perilaku positif dan 

menyediakan sarana ibadah. 

c. Terapi kognitif. Terapi dimana pasien diajak menganalisa, mengingat dan 

memecahkan masalah dengan tingkat kesulitan tertentu sesuai dengan 

kemampuan pasien, misalnya menganalisa sebuah gambar dan 

menceritakan kembali sesuai dengan persepsi pasien. 

d. Terapi keluarga. Seluruh keluarga disertakan sebagai unit penanganan 

pasien, semua masalah keluarga diidentifikasi dan identifikasi kontribusi 

masing–masing anggota terhadap masalah yang dialami pasien. 

e. Terapi aktivitas kelompok (TAK). Terapi modalitas keperawatan, 

aktivitas sebagai terapi, kelompok sebagai target dan kelompok berupa 

kumpulan pasien dengan masalah keperawatan yang sama 

f. Terapi perilaku. Terapi yang bersumber dari teori psikologi perilaku yang 

mempergunakan stimulus dan respons sebagai modus operandi dengan 

pemberian stimulus yang positif akan timbul respons positif. Terapi 

perilaku banyak sekali jenisnya, yang diakui sesuai untuk pasien 

skizofrenik adalah terapi perilaku yang mempergunakan token economy. 

Secara sederhana dapat diartikan bahwa bila pasien mau berperilaku 

positif, ia akan memperoleh hadiah yang menyenangkan. Bila sering 

diulang akan terkondisi untuk berperilaku positif. 
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g. Terapi okupasi. Terapi dengan memberikan kegiatan keterampilan sesuai 

dengan kondisi, kemampuan dan bakat pasien. Biasanya dilakukan di 

Unit Rehabilitasi, dimana sebelumnya pasien melalui proses seleksi oleh 

tenaga psikolog. 

h. Terapi rekreasi. Suatu aktivitas terapi yang diarahkan pada pemanfaatan 

waktu luang untuk meningkatkan partisipasi pasien pada kehidupan. 

 

C. Kontrol halusinasi 

Menurut Keliat (1999), kontrol halusinasi yaitu sebuah upaya untuk 

memutuskan siklus halusinasi sehingga tidak berkelanjutan. Kontrol halusinasi 

dapat dilakukan oleh pasien secara mandiri apabila pasien telah menyadari bahwa 

halusinasi merupakan sebuah gangguan yang harus dihilangkan, tanpa adanya 

kesadaran pasien maka kontrol halusinasi tidak dapat bermanfaat secara optimal. 

Cara kontrol halusinasi yang dapat diajarkan kepada pasien yaitu: 

1. Menghardik halusinasi. Merupakan upaya mengendalikan diri dengan 

menolak halusinasi. Pasien dilatih berkata tidak mau menerima/tidak 

memperdulikan/menolak halusinasi. Jika dapat dilakukan, pasien akan mampu 

mengendalikan diri dan tidak mengikuti halusinasi serta tidak larut untuk 

menuruti isi halusinasi. Tahapannya meliputi menjelaskan cara menghardik 

halusinasi, memperagakan cara menghardik, meminta pasien memperagakan 

ulang dan memantau penerapan cara ini serta menguatkan perilaku. 

2. Bercakap–cakap dengan orang lain. Sebagai proses destraksi sehingga 

perhatian pasien teralih dari halusinasi ke percakapan. Dilaksanakan untuk 

mengisi waktu luang dan disesuaikan munculnya halusinasi. 
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3. Melakukan aktivitas terjadwal. Penjadwalan aktivitas akan mengurangi resiko 

berulangnya halusinasi karena pasien tidak mengalami banyak waktu luang 

yang sering menjadi pencetus halusinasi. Tahapan meliputi menjelaskan 

pentingnya aktivitas teratur untuk mengatasi halusinasi, mendiskusikan 

aktivitas yang biasanya dilakukan, melatih melakukan aktivitas, menyusun 

jadwal harian sesuai dengan aktivitas yang telah dilatih dan memantau 

pelaksanaan jadwal serta memberikan penguat terhadap perilaku yang positif. 

 

D. Terapi Individu 

Merupakan salah satu terapi gangguan mental dan emosi menggunakan 

komunikasi terapeutik, didesain untuk mendorong terbentuk komunikasi terapis-

pasien yang mendalam dengan harapan mengurangi gejala, terjadi perubahan 

perilaku dan meningkatkan fungsi sosial serta perbaikan kondisi (Tarigan, 2009). 

Dilakukan berdua dan berhadapan, pasien merasa lebih bebas berekspresi dan 

menanyakan hal pribadi. Pelaksanaannya tidak terlepas dari komunikasi. 

Stuard dan Sundeen (1995) mengemukakan bahwa komunikasi sangat penting 

dalam pengembangan hubungan perawat–pasien yang terapeutik. Komunikasi 

berperan penting dalam asuhan keperawatan khususnya jiwa, dengan alasan dalam 

keperawatan jiwa banyak berhubungan dengan merubah perilaku maladaptif 

menjadi adaptif, salah satu contoh perilaku maladaptif yaitu munculnya halusinasi 

(Gambar 2.1: Rentang respons neurobiologis, Stuard dan Sundeen, 1998). 

Merubah perilaku maladaptif menjadi adaptif dengan terapi individu (Modul 

MPKP Jiwa, 2006), mempunyai lima tujuan yaitu: 

1. Membina hubungan saling percaya perawat–pasien. 
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2. Membantu mengenal halusinasi, dilakukan dengan berdiskusi tentang isi 

halusinasi (apa yang didengar, dilihat), waktu terjadi halusinasi, frekwensi 

dan situasi penyebab halusinasi serta respons pasien saat itu. 

3. Melatih mengontrol halusinasi menggunakan cara menghardik halusinasi, 

bercakap–cakap dengan orang lain dan melakukan aktivitas terjadwal 

4. Mendapat dukungan dari keluarga 

5. Menggunakan obat, kemampuan yang dilihat yaitu menjelaskan kembali 

pentingnya penggunaan obat pada gangguan jiwa, menjelaskan kembali akibat 

bila obat tidak digunakan sesuai program, menjelaskan kembali akibat bila 

putus obat, menjelaskan kembali cara mendapatkan obat/berobat dan mampu 

menjelaskan kembali cara menggunakan obat dengan prinsip 5 (lima) benar. 

 

E. Terapi Aktivitas Kelompok (TAK). 

1. Pengertian 

Terapi aktivitas kelompok (TAK) merupakan salah satu terapi modalitas 

yang dilakukan perawat kepada sekelompok pasien yang mempunyai masalah 

keperawatan yang sama. Aktivitas digunakan sebagai terapi dan kelompok 

digunakan sebagai target sasaran asuhan keperawatan. Di dalam kelompok 

terjadi dinamika interaksi yang saling bergantung, saling membantu, saling 

membutuhkan dan menjadi laboratorium pasien berlatih perilaku baru yang 

adaptif untuk memperbaiki perilaku lama yang maladaptif (Keliat dkk, 2004). 

2. Tujuan Terapi Aktivitas Kelompok 

Membantu kelompok berhubungan dengan orang lain di dalam/di luar 

kelompok, merubah perilaku destruktif dan maladaptif (Keliat dkk, 2004) 
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3. Jenis Terapi Aktivitas Kelompok (Keliat dkk, 2004) 

a. Terapi Aktivitas Kelompok stimulasi kognitif/persepsi. Pasien dilatih 

mempersepsikan stimulus yang disediakan/stimulus yang pernah dialami, 

kemudian diamati kemampuannya dan ditingkatkan setiap sesinya. Hasil 

akhir yaitu respons adaptif dalam kehidupan pasien. Aktivitas yang 

digunakan berupa stimulus dan persepsi, misal membaca tulisan, 

menonton acara televisi, perilaku kemarahan, kebencian, putus asa dan 

halusinasi. Terdapat 4 aktivitas dalam jenis ini, yaitu: 

1) Aktivitas mempersepsikan stimulus nyata sehari–hari. Terdiri dari 3 

sesi dan diberikan pada pasien dengan perubahan persepsi sensori 

serta pasien menarik diri. 

2) Aktivitas mempersepsikan stimulus nyata dan respons yang dialami 

dalam kehidupan. Terdiri dari 5 sesi dan diberikan pada pasien 

dengan perilaku kekerasan yang telah kooperatif. 

3) Aktivitas mempersepsikan stimulus tidak nyata dan respons yang 

dialami dalam kehidupan. Terdiri dari 5 sesi dan diberikan pada 

pasien dengan halusinasi. 

4) Aktivitas mempersepsikan stimulus nyata yang menyebabkan harga 

diri rendah. Terdiri dari 2 sesi dan diberikan pada pasien dengan 

gangguan konsep diri: harga diri rendah 

b. Terapi Aktivitas Kelompok stimulasi sensori. Dilakukan aktivitas yang 

dapat menjadi stimulus pada sensori pasien yang kemudian diobservasi 

reaksi sensorinya dan ekspresi perasaan non verbal. Aktivitas yang 

biasanya dilakukan yaitu musik, seni, menyanyi dan menari ataupun 
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kegiatan yang disesuaikan dengan hobi dan minat pasien. Terdiri dari 3 

sesi dan dilakukan pada pasien dengan isolasi sosial, menarik diri, harga 

diri rendah yang disertai dengan kurang komunikasi verbal. 

c. Terapi Aktivitas Kelompok orientasi realita. Pasien diorientasikan ada 

kenyataan yang ada di sekitarnya, berupa diri sendiri, orang lain dan 

lingkungan yang pernah mempunyai hubungan dengan pasien. Selain itu 

juga dilakukan orientasi pada waktu, baik saat ini, waktu yang lampau 

dan rencana masa depan. Terdiri 3 sesi dan dilakukan pada pasien 

halusinasi, dimensia, kebingungan, tidak mengenal dirinya, salah 

mengenal orang lain, tempat dan waktu. 

d. Terapi Aktivitas Kelompok sosialisasi. Pasien dibantu bersosialisasi, 

dilakukan bertahap. Terdiri 7 sesi dan dilakukan pada pasien menarik diri 

yang telah melakukan interaksi interpersonal dan pasien kerusakan 

komunikasi verbal yang telah mulai berespons sesuai dengan stimulus. 

 

F. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian Rumah Sakit Grhasia Yogyakarta menggunakan Terapi Aktivitas 

Kelompok: Stimulasi Persepsi, terjadi penurunan rerata gejala halusinasi dari 

pre = 9,500 menjadi post = 5,250. thitung (10,902) dan p<0,05. (Anonim, 2009) 

2. Penelitian pasien dengan waham yang diberikan terapi individu dan terapi 

kelompok, didapatkan hasil terapi individu lebih efektif (Anonim, 2008). 

3. Penelitian pada pasien isolasi sosial dan harga diri rendah yang diberikan 

terapi individu dan terapi aktivitas kelompok, hasil terapi aktivitas kelompok 

menunjang keberhasilan terapi individu (Keliat, 2004). 
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G. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.2: Kerangka berpikir. 
Diadopsi dan dimodifikasi dari Keliat (1999), Keliat (2004), 

Yosep (2007), Stuart dan Sundeen (1995) 
 

Gambar 2.2: Kerangka pikir menggambarkan  terapi keperawatan yang 

dilakukan pada pasien skizofrenia dengan halusinasi yaitu terapi individu, terapi 

aktivitas kelompok dan terapi kombinasi. Setiap terapi memiliki kelebihan 

masing-masing. Terapi individu mempunyai kelebihan komunikasi yang intens 

dan menjamin kerahasiaan pasien, terapi aktivitas kelompok mempunyai 

kelebihan supportif terhadap setiap pasien dan terapi kombinasi merupakan 

gabungan kedua terapi. 

 
H. Hipotesis 

Ada perbedaan pencapaian kemampuan mengontrol halusinasi pada pasien 

skizofrenia yang dilakukan terapi individu, terapi aktivitas kelompok dan terapi 

kombinasi. 

Halusinasi 
Kemampuan 
mengontrol 
halusinasi 

Terapi 
kombinasi 

(terapi 
individu 

dan terapi  
Aktivitas 
kelompok 

Terapi 
Individu 

Terapi 
Aktivitas 
kelompok 

Terjadi komunikasi yang intensif antara 
terapist-pasien dan tempat yang 
menjamin kerahasiaan 

Setiap anggota terapi merasa mendapat 
dukungan dan bantuan dari anggota 
yang lain 

Setiap anggota terapi merasa mendapat 
dukungan dan bantuan dari anggota 
yang lain di dalam kelompok dan 
selanjutnya mendapat kesempatan untuk 
berinteraksi langsung dengan terapist di 
ruang tertutup 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitik eksperimental dengan 

Randomized Control Trial (RCT). 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi sasaran yaitu pasien dengan halusinasi dengar dan sedang menjalani 

perawatan di ruang MPKP Unit Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soeroyo 

Magelang sejumlah 90–100 orang. Sampel dipilih dari semua pasien halusinasi 

dengar yang sedang menjalani rawat inap di ruang MPKP rumah sakit jiwa Prof. 

dr. Soeroyo Magelang. 

Sampel yang ditemukan selanjutnya akan dibagi 3 kelompok, yaitu: 

1. Kelompok sampel yang dilakukan terapi individu 

2. Kelompok sampel yang dilakukan terapi aktivitas kelompok 

3. Kelompok sampel yang dilakukan kombinasi terapi individu dan terapi 

aktivitas kelompok. 

Pembagian sampel ke dalam tiap kelompok dilakukan dengan cara random 

dengan membuat nomor urut sampel mulai 1–90, untuk dibuat loterean. 

Selanjutnya mengambil 30 lotere pertama untuk kelompok sampel yang akan 

dilakukan terapi individu, mengambil 30 lotere kedua untuk kelompok sampel 

yang akan dilakukan terapi aktivitas kelompok dan 30 lotere terakhir untuk 

kelompok sampel yang akan dilakukan terapi kombinasi. 
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C. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu jenis terapi pada pasien skizofrenia 

dengan halusinasi, terdiri dari terapi individu, terapi aktifitas kelompok dan 

kombinasi antara terapi individu dan terapi aktifitas kelompok. 

2. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu kemampuan pasien mengontrol 

halusinasi. 

 

D. Definisi Operasional 

1. Terapi pasien skizofrenia dengan halusinasi 

Terapi individu. Merupakan salah satu bentuk terapi yang dilakukan 

secara individu oleh perawat kepada pasien dengan halusinasi dengar, 

dilakukan untuk membantu pasien mengenal halusinasi dan melatih 

mengontrol halusinasi, dilakukan secara berhadapan dengan pasien, 

menggunakan tahap interaksi, sikap dan komunikasi terapeutik, dilakukan 

sekali setiap hari dengan satu sesi, berdurasi interaksi 10–15 menit. 

Terapi aktivitas kelompok. Merupakan salah satu jenis terapi aktivitas 

kelompok dengan jenis stimulasi kognitif/persepsi dengan aktivitas 

mempersepsikan stimulus yang tidak nyata. Dilakukan dalam bentuk 

kelompok pasien sejumlah 10 orang pasien dalam setiap kelompok. 

Menggunakan tahapan terapi aktivitas kelompok dan komunikasi terapeutik, 

dilakukan setiap hari dengan durasi 30–45 menit. 

Kombinasi terapi yaitu gabungan antara terapi individu dan terapi 

aktivitas kelompok yang diberikan kepada pasien sesuai dengan tahapan dan 

aturan yang sudah ditentukan di atas. Kombinasi terapi ini diberikan dalam 
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sehari, didahului dengan pemberian terapi aktivitas kelompok dan selang 1–2 

jam kemudian baru diberikan terapi individu. 

Tindakan yang dilakukan pada terapi yaitu membantu pasien mengenal 

halusinasi, melatih pasien mengontrol halusinasi (tehnik menghardik, tehnik 

bercakap–cakap dengan orang lain dan tehnik melakukan aktivitas terjadwal) 

dan mengajarkan pasien tentang obat. 

2. Kemampuan mengontrol halusinasi. 

Merupakan kemampuan yang dimiliki pasien untuk mengendalikan diri 

dan tidak mengikuti halusinasi dengar yang muncul sehingga pasien tidak 

larut untuk mengikuti apa yang ada dalam halusinasi dengarnya. Kemampuan 

yang harus dimiliki yaitu:  

a. Pasien mampu mengenali halusinasi dengar yang sedang dialami, aspek 

yang dilihat yaitu pasien mampu memberikan informasi kepada perawat 

tentang apa yang didengar, kapan waktu paling sering terjadi halusnasi, 

frekwensi halusinasi dalam sehari dan situasi yang menyebabkan 

halusinasi muncul serta tindakan apa yang biasanya pasien lakukan saat 

muncul halusinasi. 

b. Pasien mampu menggunakan tehnik menghardik, yaitu pasien mampu 

mendemonstrasikan dan mampu berkata tidak secara mandiri saat 

halusinasi muncul. 

c. Pasien mampu bercakap–cakap dengan orang lain. Aspek yang dilihat 

yaitu pasien mampu menjelaskan manfaat berkomunikasi/bercakap–cakap 

dengan orang lain dan mampu melakukannya pada saat/waktu paling 

sering muncul halusinasi atau untuk mengisi waktu luang. 
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d. Pasien mampu melakukan aktivitas terjadwal. Aspek yang dilihat yaitu 

pasien menjelaskan pentingnya aktivitas teratur, memberikan informasi 

tentang aktivitas yang biasa dilakukan, menyusun jadwal harian dan 

melaksanakan jadwal kegiatan yang telah dibuat. 

e. Pasien memiliki kemampuan untuk menggunakan obat. Aspek yang 

dilihat yaitu pasien mengetahui pentingnya penggunaan obat, mengetahui 

akibat apabila obat tidak digunakan sesuai program, mengetahui akibat 

putus obat, mengetahui cara mendapatkan obat dan mampu menjelaskan 

kembali prinsip 5 benar menggunakan obat. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen diadopsi dari: Modul model praktik keperawatan profesional jiwa 

(Keliat dkk, 2006), Keperawatan jiwa: terapi aktivitas kelompok (Keliat dan 

Akemat, 2004) dan Pelatihan nasional: terapi modalitas keperawatan profesional 

jiwa (Keliat dkk, 2003). Adapun kisi-kisinya yaitu: 

Tabel 3.1: Kisi-kisi instrumen penelitan 
No Aspek yang dinilai Jumlah pertanyaan 
1. Mengenal halusinasi 5 
2. Menggunakan tehnik menghardik 3 
3. Pasien bercakap-cakapo dengan orang lain 3 
4. Melakukan aktivitas terjadwal 4 
5. Mampu menggunakan obat dengan benar 5 

Total pertanyaan 20 
 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Data dikumpulkan menggunakan instrument yang diambil dari buku pedoman 

pelaksanaan model praktek keperawatan profesional jiwa, kerjasama Fakultas 

Ilmu Keperawatan UI dan WHO tahun 2005.  
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2. Melakukan koordinasi dan apersepsi dengan 6 orang asisten penelitian yang 

terdiri 2 orang untuk terapi individu, 2 orang untuk terapi aktivitas kelompok 

dan 2 orang untuk terapi kombinasi. 

3. Sesi pertama (mengenal halusinasi) 

a. Melakukan pre test kemampuan pasien mengenal halusinasi tiap 

kelompok sampel. 

b. Memberikan perlakuan dengan terapi individu, terapi aktivitas kelompok 

dan terapi kombinasi. 

c. Melakukan post test kemampuan pasien mengenal halusinasi tiap 

kelompok sampel. 

4. Sesi kedua (tehnik menghardik halusinasi) 

a. Melakukan pre test pada kemampuan pasien mengontrol halusinasi 

(tehnik menghardik) tiap kelompok sampel. 

b. Memberikan perlakuan dengan terapi individu, terapi aktivitas kelompok 

dan terapi kombinasi. 

c. Melakukan post test pada kemampuan pasien mengontrol halusinasi 

(tehnik menghardik) tiap kelompok sampel. 

5. Sesi ketiga (tehnik bercakap–cakap dengan orang lain) 

a. Melakukan pre test pada kemampuan pasien mengontrol halusinasi 

(tehnik bercakap–cakap dengan orang lain) tiap kelompok sampel. 

b. Memberikan perlakuan dengan terapi individu, terapi aktivitas kelompok 

dan kombinasi terapi. 

c. Melakukan post test pada kemampuan pasien mengontrol halusinasi 

(tehnik bercakap–cakap dengan orang lain) tiap kelompok sampel. 
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6. Sesi keempat (tehnik melakukan aktivitas terjadwal) 

a. Melakukan pre test pada kemampuan pasien mengontrol halusinasi 

(tehnik melakukan aktivitas terjadwal) tiap kelompok sampel. 

b. Memberikan perlakuan dengan terapi individu, terapi aktivitas kelompok 

dan terapi kombinasi. 

c. Melakukan post test pada kemampuan pasien mengontrol halusinasi 

(tehnik melakukan aktivitas terjadwal) tiap kelompok sampel. 

7. Sesi kelima (mampu menggunakan obat dengan benar) 

a. Melakukan pre test pada kemampuan pasien menggunakan obat dengan 

benar tiap kelompok sampel. 

b. Memberikan perlakuan dengan terapi individu, terapi aktivitas kelompok 

dan terapi kombinasi. 

c. Melakukan post test pada kemampuan pasien menggunakan obat dengan 

benar tiap kelompok sampel. 

 

G. Analisis Data 

1. Perbedaan kemampuan mengontrol halusinasi pada pemberian terapi individu, 

terapi aktifitas kelompok dan terapi kombinasi, dideskripsikan dengan mean 

dan standard deviasi. 

2. Kemaknaan statistik perbedaan kemampuan mengontrol halusinasi antara 

terapi individu, terapi aktifitas kelompok dan terapi kombinasi, diuji dengan 

uji non parametrik: Kruskal-Wallis. 

3. Kemaknaan statistik perbedaan kemampuan mengontrol halusinasi antara 

pasangan terapi (terapi individu dengan terapi aktifitas kelompok, terapi 
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individu dengan terapi kombinasi dan terapi aktifitas kelompok dengan terapi 

kombinasi), menggunakan uji non parametrik yaitu Mann-Whitney.. 

 

H. Tempat  dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini bertempat di bangsal jiwa rawat lanjut berpredikat MPKP 

(Model Praktik Keperawatan Profesional), instalasi rawat inap, Rumah Sakit Jiwa 

Prof. dr. Soeroyo Magelang. 

Waktu penelitian selama 2 bulan, dimulai tanggal 01 Oktober 2009 sampai 

dengan 30 November 2009. Jadwal pelaksanaan penelitian ditampilkan dalam 

bentuk tabel di bawah ini. 

Tabel 3.2: jadwal penelitian 
Bulan 

September Oktober November Desember Januari 
N
o 

Kegiatan 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Menyusun 
proposal 
penelitian 

√ √ √ √ √                  

2 Pengumpu
lan data 

     √ √ √ √ √ √ √ √ √         

3 Tabulasi, 
olah dan 
analisa 
data 

         √ √ √ √ √ √ √       

4 Membuat 
laporan 
penelitian 

              √ √ √ √ √ √ √ √ 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengumpulan data dilakukan di Instalasi Rawat Inap MPKP Rumah Sakit 

Jiwa Prof. dr. Soeroyo Magelang, mulai 16 Oktober 2009 sampai dengan 30 

November 2009. Dilakukan dalam 2 tahap, yaitu untuk pengujian kesepahaman 

antar observer (Interclass Correlation Coefficient) terhadap 9 subjek yang 

dilakukan oleh 3 observer dan pengumpulan data penelitian pada 90 subjek. 

 

A. Pengujian Reliabilitas 

Tabel 4.1: Karakteristik subjek pengujian reliabilitas 
Kategori Jumlah (n = 9) Persentase (%) 

 
5 

 
55,6 

Jenis kelamin 
- Laki – laki 
- Perempuan 4 44,4 

 
2 

 
22,2 

3 33,4 
2 22,2 

Usia 
- Remaja (13 – 20 tahun) 
- Dewasa (21 – 35 tahun) 
- Pertengahan (36 – 50 tahun) 
- Lanjut (> 50 tahun) 2 22,2 

 
1 

 
11,1 

4 44,5 
2 22,2 

Pendidikan 
- Sekolah Dasar 
- Sekolah Lanjutan Pertama 
- Sekolah Lanjutan Atas 
- Diploma 2 22,2 

 
6 

 
66,6 

Kategori Sakit Jiwa 
- Baru 
- Lama 3 33,4 

 
7 

 
77,8 

Status perkawinan 
- Belum menikah 
- Menikah 2 22,2 

 
1 

 
11,1 

1 11,1 
1 11,1 
2 22,2 
3 33,4 

Pekerjaan 
- Belum bekerja 
- Guru 
- Pensiunan 
- Pegawai Negeri Sipil 
- Serabutan 
- Petani 1 11,1 
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Berdasarkan Tabel 4.1, dapat digambarkan bahwa berdasarkan jenis kelamin, 

subjek terbanyak berjenis kelamin laki–laki (55.6%), berdasarkan kelompok usia, 

terbanyak golongan usia dewasa (33.4%), berdasarkan tingkat pendidikan, 

terbanyak Sekolah Lanjutan Pertama (44.5%), berdasarkan munculnya kasus, 

terbanyak yaitu kasus baru (66.6%), berdasarkan status perkawinan, terbanyak 

belum menikah (77.8%) dan berdasarkan jenis pekerjaan, terbanyak pekerja 

serabutan (33.4%). 

Penelitian ini tidak melakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada instrumen 

karena instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data, menggunakan 

instrumen baku untuk mengobservasi perkembangan respons pasien dengan 

masalah keperawatan halusinasi, diambil langsung dari modul model praktek 

keperawatan profesional jiwa (Keliat dkk, 2006), makalah pelatihan nasional 

terapi modalitas keperawatan profesional jiwa (Keliat ddk, 2003) dan buku 

keperawatan jiwa yang membahas tentang terapi aktivitas kelompok (Keliat dan 

Akemat, 2004). Sugiono (2009) menyebutkan bahwa instrumen yang sudah baku 

karena sudah diakui validitas dan reliabilitasnya, berarti sudah dapat dipercaya 

dan dapat langsung digunakan. 

Satu-satunya uji yang dilakukan pada instrumen penelitian ini yaitu uji 

kesepahaman/reliabilitas antar pengamat karena penelitian ini menggunakan 3 

observer untuk menilai 3 jenis perlakuan pada subjek penelitian dengan 

menggunakan instrumen yang sama. Karl LW (2007) menyebutkan pengujian 

tersebut dengan nama Inter-Rater Agreement atau Intraclass Correlation 

Coefficient. 
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Tabel 4.2: Hasil pengamatan 3 observer 
Pengamat Subjek 

1 2 3 
1 9 9 9 
2 12 9 12 
3 13 12 12 
4 13 13 13 
5 13 13 14 
6 15 14 15 
7 15 15 15 
8 16 17 17 
9 17 18 17 

 

Tabel 4.2 menggambarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh 3 observer, 

data yang didapatkan selanjutnya dihitung menggunakan perangkat lunak SPSS 

(versi 17.0) untuk melihat nilai reliabilitas antar pengamat. Hasil yang didapatkan 

pada Intraclass Correlation Coefficient pada item Average measures sebesar 0,98 

(Tabel 4.3) 

Tabel 4.3: Hasil tes reliabilitas antar pengamat (Inter Observer Reliability) 

Variabel Jumlah 
pengamat 

Inter Observer 
Reliability 

Kontrol halusinasi 3 0,98 
 

Nilai pengukuran untuk reliabilitas antar pengamat yang didapatkan sebesar 

0,98, angka tersebut mendekati 1 dan dapat diartikan bahwa reliabilitasnya cukup 

tinggi. 

Furchan AH (2007) menuliskan dalam bukunya bahwa nilai reliabilitas 

bergerak dari 1 menuju 0. Apabila hasil pengukuran reliabilitas instrumen 

mendapatkan hasil mendekati 0, maka instrumen tersebut dianggap mempunyai 

reliabilitas yang rendah. Sebaliknya, apabila hasil pengukuran reliabilitas 

instrumen mendapatkan hasil mendekati 1, maka instrumen itu mempunyai 

reliabilitas yang tinggi. 
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B. Hasil Penelitian 

Tabel 4.4: Karakteristik subjek penelitian (n=90)

∑ % ∑ % ∑ %
Jenis kelamin

-   Laki – laki 18 60.0 13 43.3 13 43.3 44
-   Perempuan 12 40.0 17 56.7 17 56.7 46

Usia
-   Remaja (13-20 tahun) 3 10.0 9 30.0 9 30.0 21
-   Dewasa (31-35 tahun) 10 33.3 5 16.7 7 23.3 22
-   Pertengahan (36-50 tahun) 8 26.7 9 30.0 7 23.3 24
-   Lanjut (> 50 tahun) 9 30.0 7 23.3 7 23.3 23

Pendidikan
-   Tidak sekolah 17 56.7 14 46.7 9 30.0 40
-   Sekolah Dasar 2 6.7 4 13.3 8 26.7 14
-   Sekolah Lanjutan Pertama 5 16.7 3 10.0 4 13.3 12
-   Sekolah Lanjutan Atas 4 13.3 7 23.3 6 20.0 17
-   Diploma 1 3.3 0 0.0 1 3.3 2
-   Sarjana 3 10.0 2 6.7 2 6.7 7

Kategori sakit jiwa
-   Baru 18 60.0 19 63.3 12 40.0 49
-   Lama 12 40.0 11 36.7 18 60.0 41

Status perkawinan
-   Belum menikah 3 10.0 9 30.0 10 33.3 22
-   Menikah 12 40.0 11 36.7 11 36.7 34
-   Janda/duda 15 50.0 10 33.3 9 30.0 34

Pekerjaan
-   Belum Bekerja 5 16.7 4 13.3 3 10.0 12
-   PNS 1 3.3 3 10.0 1 3.3 5
-   Pensiunan 4 13.3 4 13.3 7 23.3 15
-   Serabutan 3 10.0 5 16.7 4 13.3 12
-   Petani/buruh 6 20.0 5 16.7 2 6.7 13
-   Swasta 8 26.7 8 26.7 13 43.3 29
-   Ibu rumah tangga 3 10.0 1 3.3 2 6.7 6

TotalKategori

Jenis Terapi

Individu Aktivitas
Kelompok

Kombinasi

 

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat digambarkan bahwa berdasarkan jenis kelamin, 

subjek terbanyak berjenis kelamin perempuan (46 orang), berdasarkan kelompok 

usia, terbanyak golongan usia pertengahan (24 orang), berdasarkan tingkat 
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pendidikan, terbanyak tidak sekolah (40 orang), berdasarkan munculnya kasus, 

terbanyak yaitu kasus baru (49 orang), berdasarkan status perkawinan, menikah 

dan janda/duda memiliki jumlah yang sama (34 orang) dan berdasarkan jenis 

pekerjaan, terbanyak bekerja di sektor swasta (29 orang). 

Tabel 4.5: Hasil pengumpulan data

Individu TAK Kombinasi
1 14 13 15
2 15 10 15
3 14 14 15
4 13 13 12
5 14 11 12
6 14 9 14
7 14 10 15
8 14 13 10
9 13 13 12
10 16 13 12
11 14 9 12
12 14 14 12
13 14 13 15
14 18 16 13
15 14 15 11
16 17 13 18
17 14 13 11
18 14 10 13
19 13 11 11
20 16 15 14
21 17 14 16
22 15 11 13
23 15 11 16
24 17 14 18
25 14 11 13
26 14 13 12
27 13 11 11
28 14 14 15
29 14 13 12
30 14 14 15

Subjek Jenis Terapi

 

Hasil pengumpulan data pada Tabel 4.5, selanjutnya dihitung menggunakan 

perangkat lunak SPSS (versi 17.0), 3 analisis yang perlu dilakukan yaitu 
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mendiskripsikan kemampuan mengontrol halusinasi tiap jenis terapi dalam bentuk 

mean dan standard deviasi, pengujian dengan one-way anova dan post hoc test. 

1. Mendeskripsikan kemampuan kontrol halusinasi pada ketiga jenis perlakukan 

dengan mean dan standar deviasi. 

Tabel 4.6: Deskripsi kemampuan mengontrol halusinasi pada setiap jenis 
terapi yang diberikan pada subjek penelitian 

Jenis Terapi Mean SD 
Terapi Individu 14,53 1,306 
Terapi Aktivitas Kelompok 12,47 1,833 
Terapi Kombinasi 13,43 2,079 

 

 
Grafik 4.1: boxplot ketiga jenis terapi yang dilakukan pada pasien 

   skizofrenia dengan halusinasi 
 

Boxplot mempunyai 3 area penting, yaitu hspread (area dalam kotak, 

merupakan batas persentil 25 dengan persentil 75, dimana 50% data terdapat 

di dalamnya), median (digambarkan dengan garis yang berada di dalam 

hspread) dan whisker (garis mulai ujung atas sampai dengan ujung bawah 
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grafik). Apabila terdapat data di luar boxplot, dinamakan outlier yang 

menunjukkan adanya data yang keluar dari kebiasaan/data yang aneh, 

penanganan yang dilakukan pada outlier yaitu membuangnya karena 

dianggap akan mengganggu kegiatan analisa selanjutnya. 

Terapi individu digambarkan mulai dari nilai 13 sampai dengan nilai 16 

dengan median di nilai 14, terdapat 4 nilai outlier, 50% data terdapat di 

rentang nilai 14 sampai dengan 15. Terapi aktivitas kelompok digambarkan 

mulai nilai 9 sampai dengan 16 dengan median di nilai 13, tidak tampak data 

outlier, 50% data terdapat di rentang nilai 11 sampai dengan 14. Terapi 

kombinasi digambarkan mulai nilai 10 sampai dengan nilai 18 dengan median 

di nilai 13, tidak tampak data outlier, 50% data terdapat di rentang nilai 12 

sampai dengan 15. 

2. Menguji kemaknaan statistik perbedaan kemampuan kontrol halusinasi pada 

ketiga jenis terapi dengan Kruskal-Wallis. 

Tambunan (2009) berpendapat bahwa untuk memilih jenis uji yang 

digunakan, dapat menggunakan dasar jenis data yang didapatkan. Data yang 

didapatkan pada penelitian termasuk jenis data ordinal karena instrumen yang 

digunakan berjumlah 20 item saja.  

Analisa menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS (versi 17.0), 

menggunakan fungsi K-Independent-Samples Test. Uji K-Independent-

Samples Test mempunyai 2 jenis yaitu uji Kruskal-Wallis dan uji median 

(Trihendradi, 2009). Penulis menggunakan Kruskal-Wallis karena pada 

analisis pertama, kemampuan kontrol halusinasi dideskripsikan dalam bentuk 

mean bukan dalam bentuk median. 
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Hipotesis yang diajukan yaitu: H0 = ketiga jenis terapi memiliki mean 

yang sama dan H1 = ketiga jenis terapi memiliki mean yang berbeda. 

Tabel 4.7: Hasil pengujian Kruskal-Wallis 
Jenis Terapi z p 

Terapi individu 17,23 < 0,001 
Terapi aktivitas kelompok   
Terapi kombinasi   

 

Hasil yang tampak pada Tabel 4.8, nilai p < 0,001. Apabila dibandingkan 

dengan nilai a (0,05), maka nilai p (<0,001) < a (0,05), sehingga diputuskan 

bahwa H0 ditolak, artinya ketiga jenis terapi yang diperbandingkan 

mempunyai nilai mean yang berbeda. 

3. Menguji kemaknaan statistik perbedaan kemampuan kontrol halusinasi antara 

pasangan jenis terapi dengan Mann-Whitney. 

Mengikuti uji yang dilakukan sebelumnya untuk membandingkan rata-

rata pencapaian kemampuan kontrol halusinasi menggunakan uji non 

parametrik, maka dengan bantuan perangkat lunak SPSS (versi 17.0), peneliti 

menggunakan fungsi pengujian Two independent Samples. Terdapat 2 jenis 

uji yang populer, yaitu Mann-Whitney dan Wilcoxon (Trihendradi, 2009). 

Penulis menggunakan uji Mann-Whitney untuk membandingkan ketiga jenis 

terapi secara manual, dimulai dari membandingkan terapi individu dengan 

terapi aktivitas kelompok, terapi individu dengan terapi kombinasi dan terapi 

aktivitas kelompok dengan terapi kombinasi. 

Hipotesis yang diajukan untuk uji Mann-Whitney, yaitu: H0 = kedua terapi 

memiliki mean yang sama dan H1 = kedua jenis terapi memiliki mean yang 

berbeda. Hipotesis ini diterapkan pada 3 kali pengujian pada pasangan yang 

telah ditentukan. 
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Tabel 4.8: Hasil uji Mann-Whitney. 
Jenis Terapi Beda Mean z p 

Individu vs aktivitas kelompok 2,07 -4,37 < 0,001 
Individu vs kombinasi 1,10 -2,27 0,023 
Aktivitas kelompok vs kombinasi 0,97 -0,51 0,132 

 

a. Pasangan terapi individu dengan terapi aktivitas kelompok. 

Nilai p < 0,001 seperti yang tampak pada Tabel 4.9, apabila 

dibandingkan dengan nilai a 2-tailed (0,025), maka nilai p < a, sehingga 

diputuskan H0 ditolak, artinya pasangan terapi individu dengan terapi 

aktivitas kelompok memiliki mean yang berbeda. 

b. Pasangan terapi individu dengan terapi kombinasi. 

Nilai p = 0,023 seperti yang tampak pada Tabel 4.9, apabila 

dibandingkan dengan nilai a 2-tailed (0,025), maka nilai p < a, sehingga 

diputuskan H0 ditolak, artinya pasangan terapi individu dengan terapi 

kombinasi memiliki mean yang berbeda. 

c. Pasangan terapi aktivitas kelompok dengan terapi kombinasi. 

Nilai p = 0,132 seperti yang tampak pada Tabel 4.9, apabila 

dibandingkan dengan nilai a 2-tailed (0,025), maka nilai p > a, sehingga 

diputuskan H0 diterima, artinya pasangan terapi aktivitas kelompok 

dengan terapi kombinasi memiliki mean yang sama. 

 

C. Pembahasan 

Ketiga jenis terapi pada pasien skizofrenia dengan halusinasi yaitu terapi 

individu, terapi aktivitas kelompok dan terapi kombinasi, memberikan kontribusi 

positif terhadap pencapaian kemampuan mengontrol halusinasi, dari data yang 

ditampilkan dalam Tabel 4.5 dan dikuatkan dengan Grafik 4.1. 
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Setiap terapi mempunyai kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh jenis 

terapi lainnya (Gambar 2.2) dan menghasilkan kontribusi positif dalam 

pencapaian kemampuan kontrol halusinasi (Tabel 4.5, Tabel 4.6 dan Grafik 4.1). 

Terapi individu dengan kelebihan pendekatan individual yang intens antara 

perawat dan pasien ditunjang dengan komunikasi terapeutik (Stuart dan Sundeen, 

1995), terapi aktivitas kelompok dengan kelebihan dukungan dan kerjasama 

kelompok (Keliat dkk, 2004), serta terapi kombinasi yang merupakan gabungan 

dari terapi individu dan terapi aktivitas kelompok sehingga setiap kelebihan yang 

dimiliki masing-masing terapi akan saling menunjang dan mendukung 

keberhasilannya (Keliat dkk, 2003). 

Ketiga jenis terapi tersebut, yaitu terapi individu, terapi aktivitas kelompok 

dan terapi kombinasi setelah dilakukan penelitian, menghasilkan sebuah 

keputusan bahwa ternyata terdapat perbedaan pengaruh penggunaannya terhadap 

kemampuan pasien skizofrenia dalam mengontrol halusinasi (p < 0,001). Terapi 

individu menunjukkan hasil yang paling tinggi dalam pencapaian kemampuan 

mengontrol halusinasi, dengan mean 14,53 (rentang skor yang dihasilkan antara 

13-18 dari skor maksimal 20). 

Hasil dari uji berpasangan juga menunjukkan bahwa terapi individu 

mempunyai perbedaan yang signifikan saat dipasangkan dengan terapi aktivitas 

kelompok (p < 0,001) maupun dengan terapi kombinasi (p = 1,123). Hal tersebut 

membuktikan bahwa dalam memberikan terapi kepada pasien skizofrenia dengan 

halusinasi, membutuhkan pendekatan individual yang intens dan penggunaan 

komunikasi yang terapeutik (Stuart dan Sundeen, 1995). Rasa aman, nyaman dan 

perlindungan terhadap kerahasiaan pasien saat merespons terapi yang diberikan 
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dan mencoba (mendemosntrasikan) cara kontrol yang diajarkan, memberikan 

pengaruh besar terhadap pencapaian kemampuan mengontrol halusinasi. 

Hal senada juga dituliskan oleh Perry dan Potter (2000) bahwa penerimaan 

perawat, kepastian perlindungan dalam proses keperawatan, penciptaan rasa aman 

dan nyaman, mengurangi munculnya kecemasan pada pasien, sehingga pasien 

dapat melakukan apa yang sudah dianjurkan dengan tenang, rileks dan nyaman. 

Halusinasi yang muncul pada pasien merupakan sebuah gangguan penerimaan 

panca indera, dimana muncul respons tanpa ada rangsang (Maramis, 2005), 

sehingga orang lain yang melihat hal tersebut, akan memunculkan respons 

keheranan bahkan keanehan karena pasien akan bicara atau tertawa sendiri 

(Keliat, 2006). Apabila respons terhadap pasien dilanjutkan, akan memunculkan 

kecemasan, perasaan jengkel dan marah (Keliat, 1999). 

Jenis terapi yang menunjukkan hasil yang paling rendah yaitu terapi aktivitas 

kelompok dengan mean 12,47 (rentang skor yang dihasilkan antara 9-16 dari skor 

maksimal 20). Terapi ini mendapatkan hasil yang paling rendah dari kedua terapi 

lainnya, kemungkinan karena pemberian perhatian dan komunikasi yang kurang 

intens terhadap masing-masing anggota kelompok terapi, mengingat masing-

masing anggota kelompok mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam 

berkomunikasi sehingga terapis kesulitan untuk memberikan perhatian yang sama. 

Yosep (2007) menuliskan dalam bukunya bahwa dalam proses terapi, kadang 

pasien kesulitan untuk mengungkapkan masalahnya karena berbeda keyakinan 

atau kesulitan dalam berkomunikasi bahkan kadang pasien tidak mau untuk 

berubah, untuk mengatasi hal tersebut, terapis harus mampu mengarahkan dan 
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mengontrol kondisi tersebut sehingga perhatian terapis akan cenderung lebih 

memperhatikan anggota kelompok yang bermasalah. 

Permasalahan lain yang mungkin menjadi masalah yaitu dalam pelaksanaan 

terapi, pasien (anggota kelompok terapi) harus menunjukkan perilaku yang dapat 

diterima oleh orang lain (anggota kelompok terapi dan tim terapis) serta 

mengendalikan perilaku yang tidak sesuai (Yosep, 2007). Hal ini akan menjadi 

sebuah permasalah besar untuk pasien, karena kemunculan halusinasi tidak dapat 

diduga dan pasien cenderung untuk langsung merespons halusinasi tersebut. 

Stuart (2007) mengatakan bahwa ketidakmampuan pasien mempersepsikan 

stimulus secara riil dapat menyulitkan kehidupan pasien dan pelaksanaan aktivitas 

sehari-hari. Townsand (1998), mengatakan bahwa pasien sering berhenti bicara di 

tengah-tengah kalimat, konsentrasi beralih, pikiran cepat berubah, kekacauan alur 

pikir dan memberikan respons yang tidak sesuai. 

Terapi yang ketiga yaitu terapi kombinasi, dimana pasien diberikan dua jenis 

terapi dalam sehari, yaitu terapi aktivitas kelompok dan dilanjutkan dengan terapi 

individu. Skor yang diperoleh berkisar antara 10-18 (skor maksimal 20) dengan 

mean 13,43. Walaupun skor yang ditunjukkan oleh terapi kombinasi lebih tinggi 

daripada skor terapi aktivitas kelompok, tetapi perbedaan tersebut tidak bermakna 

secara statistik (p = 0,132). Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa skor yang 

dihasilkan oleh terapi kombinasi tidak lebih bagus (tidak bermakna dalam 

statistik) apabila dibandingkan dengan skor yang dihasilkan oleh pemberian terapi 

aktivitas kelompok saja? 

Maramis (2005) menjelaskan, pasien dengan gangguan jiwa seringkali 

merasakan rasa lelah, lemas dan tidak memiliki daya upaya untuk melakukan 
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kegiatan, selain itu juga terdapat gangguan dalam mempertahankan konsentrasi. 

Pada pelaksanaan terapi kombinasi, pasien dalam sehari akan mendapatkan dua 

perlakuan, yaitu pemberian terapi aktivitas kelompok dan pemberian terapi 

individu hanya dalam selang waktu 1-2 jam. Kondisi ini yang kemungkinan besar 

akan memaksa pasien untuk mengerahkan semua tenaga yang dimilikinya 

sehingga akan menyisakan sedikit tenaga untuk kegiatan berikutnya. 

Kemampuan untuk konsentrasi juga berpengaruh terhadap keberhasilan terapi 

kombinasi, sebuah studi mengemukakan bahwa seseorang hanya mampu untuk 

berkonsentrasi penuh selama 20 menit, selanjutnya akan semakin menurun 

(Anonim, 2007). Kebutuhan akan konsentrasi pasien dalam pelaksanaan terapi 

kombinasi, akan terhambat karena dalam diri pasien sudah terjadi gangguan 

kejiwaan yang salah satunya adalah gangguan untuk melakukan konsentrasi dan 

untuk mempertahankannya. 

Terapi kombinasi juga memerlukan tenaga dan waktu yang lebih banyak 

apabila dibandingkan dengan pelaksanaan terapi aktivitas kelompok atau terapi 

individu secara sendiri-sendiri, apalagi terbukti bahwa hasil yang ditunjukkan oleh 

terapi kombinasi tidak lebih bagus (tidak signifikas secara statistik) dengan hasil 

yang ditunjukkan oleh terapi aktivitas kelompok. Perry dan Potter (1995) 

mengatakan bahwa dalam memberikan tindakan (dalam hal ini yaitu tindakan 

keperawatan) harus diperhitungkan efektifitas dan efisiensinya. Bukan berarti 

sebuah kombinasi tindakan akan memberikan hasil yang bagus, tetapi malah 

sebaliknya, memberikan hasil yang sama dengan waktu dan tenaga yang terkuras 

lebih banyak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan serta berbagai teori, perkembangan, 

deskripsi dan studi tentang pemberian terapi kepada pasien skizofrenia dengan 

halusinasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Pencapaian kemampuan mengontrol halusinasi pada pasien skizofrenia, hasil 

tertinggi didapatkan dengan pemberian terapi individu. 

2. Urutan kedua berbadasrkan mean yang didapatkan yaitu terapi kombinasi 

3. Urutan ketiga yaitu terapi aktivitas kelompok dengan hasil mean paling kecil. 

Penelitian ini mempunyai kelebihan dalam hal metodologi dan kemudahan 

pencarian sampel penelitian. Metodologi yang dipilih yaitu randomized control 

trial, merupakan metode dengan kwalitas paling tinggi untuk model eksperimen. 

Selain itu, sampel yang tersedia di Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soeroyo Magelang 

dalam jumlah cukup sehingga kuota 90 sampel dapat dipenuhi dalam 45 hari. 

Kesulitan dan hambatan yang dirasakan yaitu saat proses pelaksanaan terapi 

kombinasi, dimana belum ada kepastian dan keputusan tertulis atau teori yang 

melatarbelakangi urutan pemberian terapi kombinasi, apakah terapi individu 

dahulu dilanjutkan dengan terapi aktivitas kelompok ataukah sebaliknya, sehingga 

urutan kombinasi yang diberikan mengikuti kebiasaan yang sudah dilakukan oleh 

Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soeroyo Magelang. 

Kesulitan dan hambatan lainnya yaitu proses generalisasi hasil penelitian, 

mengingat sampel yang diambil untuk penelitian belum mewakili semua pasien 
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skizofrenia dengan halusinasi yang dirawat di rumah sakit jiwa di wilayah 

Indonesia, sehingga proses generalisasi hanya dapat dilakukan untuk rumah sakit 

jiwa di wilayah pulau Jawa. 

 

B. Implikasi 

Dari kesimpulan di atas, untuk mengantisipasi permasalahan yang 

kemungkinan akan muncul, maka disarankan: 

1. Kepada pengambil keputusan/pimpinan Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soeroyo 

Magelang untuk membuat kebijakan tentang pemberian terapi pada pasien 

skizofrenia dengan halusinasi. Hasil penelitianini dapat dijadikan acuan dalam 

pembuatan standar operasional prosedur dan standar asuhan keperawatan. 

2. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian lanjutan 

tentang terapi kombinasi, apakah perubahan urutan pemberian terapi aktivitas 

kelompok dan terapi individu akan mempengaruhi skor kemampuan pasien 

skizofrenia dalam mengontrol halusinasi. 

3. Perlu dilakukan penelitian terhadap masalah keperawatan yang lain, terutama 

masalah keperawatan yang sering muncul. 

 

C. Saran 

1. Urutan pemberian kombinasi kepada pasien skizofrenia dengan halusinasi, 

harus ditetapkan secara legal, sehingga dapat dijadikan acuan dan patokan 

dalam memberikan terapi kombinasi. Urutan tersebut sebelumnya dilakukan 

penelitian lebih dahulu sehingga didapatkan urutan yang tepat, apakah terapi 
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individu kemudian terapi aktivitas kelompok ataukan terapi aktivitas 

kelompok kemudian terapi individu. 

2. Generalisasi hasil penelitian menjadi sebuah hal penting mengingat teori dan 

tindakan keperawatan yang dilakukan, sudah diadopsi oleh beberapa rumah 

sakit jiwa di Indonesia. Mengingat penelitian ini baru dapat digeneralisasikan 

untuk rumah sakit jiwa di pulau Jawa, penelitian selanjutnya dapat diusulkan 

untuk mengambil sampel merata di rumah sakit jiwa di seluruh wilayah 

Indonesia sehingga kegiatan generalisasinya dapat lebih luas. 
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Lampiran 1 : Kisi–kisi variabel terikat (kontrol halusinasi) 

No Dimensi Indikator No. 
Soal 

Σ 
item 

1. Mengenal 
halusinasi 

Pasien memberikan informasi 
kepada perawat tentang apa yang 
didengar 

1 1 

Pasien memberikan informasi 
kepada perawat tentang kapan 
waktu paling sering terjadi 
halusinasi 

2 1 

Pasien memberikan informasi 
kepada perawat tentang frekuensi 
halusinasi dalam sehari 

3 1 

Pasien memberikan informasi 
kepada perawat tentang situasi yang 
menyebabkan munculnya halusinasi 

4 1 

  

Pasien memberikan informasi 
kepada perawat tentang tindakan 
yang biasanya dilakukan saat 
halusinasi muncul 

5 1 

Pasien menjelaskan kembali cara 
melakukan tehnik menghardik 

6 1 

Pasien mendemonstrasikan tehnik 
menghardik 

7 1 

2. Menggunakan 
tehnik menghardik 

Pasien melakukan tehnik 
menghardik secara mandiri saat 
halusinasi muncul 

8 1 

Pasien menjelaskan kembali 
manfaat bercakap – cakap dengan 
orang lain 

9 1 

Pasien mampu mendemonstrsikan 
kapan waktu yang tepat untuk 
melaksanakan tehnik bercakap – 
cakap dengan orang lain 

10 1 

3. Pasien bercakap – 
cakap dengan orang 
lain untuk 
mencegah 
halusinasi 

Pasien mampu melakukan tehnik 
bercakap – cakap dengan orang lain 
saat halusinasi muncul 

11 1 

Pasien mampu menjelaskan kembali 
pentingnya melakukan tehnik 
aktivitas tejadwal 

12 1 

Pasien memberikan informasi 
tentang aktivitas yang biasa 
dilakukan 

13 1 

4. Melakukan 
aktivitas terjadwal 

Pasien mampu menyusun jadwal 
kegiatan sebagai tehnik kontrol 
halusinasi 
 

14 1 

  Pasien mampu melaksanakan 15 1 
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kegiatan sesuai jadwal secara 
mandiri, sebagai salah satu cara 
kontrol 
Pasien mengetahui pentingnya 
penggunaan obat 

16 1 

Pasien mengetahui akibat bila tidak 
menggunakan obat sesuai program 

17 1 

Pasien mengetahui akibat putus obat 18 1 
Pasien mengetahui cara 
mendapatkan obat 

19 1 

5. Mampu 
menggunakan obat 
dengan benar 

Pasien menjelaskan kembali prinsip 
5 benar menggunakan obat 

20 1 
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Lampiran 2 : Instrumen yang digunakan untuk evaluasi kemampuan kontrol 
halusinasi pada pemberian terapi individu, terapi aktivitas 
kelompok dan kombinasi terapi. 

Hasil evaluasi No Hal yang dievaluasi 
Ya Tidak 

1. Pasien memberikan informasi kepada perawat tentang 
apa yang didengar 

  

2. Pasien memberikan informasi kepada perawat tentang 
kapan waktu paling sering terjadi halusinasi 

  

3. Pasien memerikan informasi kepada perawat tentang 
frekuensi halusinasi dalam sehari 

  

4. Pasien memerikan informasi kepada perawat tentang 
situasi yang menyebabkan munculnya halusinasi 

  

5. Pasien memerikan informasi kepada perawat tentang 
tindakan yang biasanya dilakukan saat halusinasi 
muncul 

  

6. Pasien menjelaskan kembali cara melakukan tehnik 
menghardik 

  

7. Pasien mendemonstrasikan tehnik menghardik   
8. Pasien melakukan tehnik menghardik secara mandiri 

saat halusinasi muncul 
  

9. Pasien menjelaskan kembali manfaat bercakap – cakap 
dengan orang lain 

  

10. Pasien mampu mendemonstrsikan kapan waktu yang 
tepat untuk melaksanakan tehnik bercakap – cakap 
dengan orang lain 

  

11. Pasien mampu melakukan tehnik bercakap – cakap 
dengan orang lain saat halusinasi muncul 

  

12. Pasien mampu menjelaskan kembali pentingnya 
melakukan tehnik aktivitas tejadwal 

  

13. Pasien memberikan informasi tentang aktivitas yang 
biasa dilakukan 

  

14. Pasien mampu menyusun jadwal kegiatan sebagai 
tehnik kontrol halusinasi 

  

15. Pasien mampu melaksanakan kegiatan sesuai jadwal 
secara mandiri, sebagai salah satu cara kontrol 

  

16. Pasien mengetahui pentingnya penggunaan obat   
17. Pasien mengetahui akibat bila tidak menggunakan obat 

sesuai program 
  

18. Pasien mengetahui akibat putus obat   
19. Pasien mengetahui cara mendapatkan obat   
20. Pasien menjelaskan kembali prinsip 5 benar 

menggunakan obat 
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Lampiran 3 
RIWAYAT HIDUP 

 
 

Noviandy Radhika Budi, lahir di Jember, Jawa Timur pada tanggal 30 
November 1980 (putra bapak Budianto-ibu Sugiani), menikah dengan Heni 
Yuniarti (putri bapak Ramelan-ibu Rikanah), memiliki seorang putri bernama 
Nida Aulia Amartika yang lahir pada 03 Maret 2004. 

Pendidikan dimulai di Sekolah Dasar Negeri Kasiyan I, Puger, Jember, Jawa 
Timur (1987-1993). Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri Kencong I, 
Jember, Jawa Timur (1993-1996). Sekolah Perawat Kesehatan Departemen 
Kesehatan, Jember, Jawa Timur (1996-1999). Politeknik Kesehatan Departemen 
Kesehatan Jogjakarta Program Studi Keperawatan (1999-2002). Sekolah Tinggi 
Ilmu Kesehatan Ngudi Waluyo Program Studi Ilmu Keperawatan, Ungaran, 
Semarang, Jawa Tengah (2006-2008). Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 
Program Studi Kedokteran Keluarga Minat utama Pendidikan Profesi Kesehatan, 
Surakarta, Jawa Tengah (2008-sekarang). 

Karier dimulai dari diterima menjadi PNS di Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. 
Soeroyo Magelang pada tahun 2002 sebagai staf pelaksana keperawatan. Diangkat 
menjadi ketua tim keperawatan pada tahun 2006. Dipindahtugaskan menjadi 
penanggungjawab masalah kesehatan jiwa di Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat 
(KesWaMas) Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soeroyo Magelang pada tahun 2010. 

Karya tulis ilmiah yang sudah dibuat yaitu: 
1. Asuhan keperawatan pada Tn. KTM dengan diagnosa medis skizofrenia 

hebefrenik episode berulang, dengan masalah keperawatan gangguan konsep 
diri: harga diri rendah di ruang Betet, Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman 
Wediodiningrat Malang, tahun 1998. 

2. Asuhan keperawatan pada Tn. S dengan stroke non haemorrhagic di ruang 
Interna Pria, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi, Jember, tahun 1999 

3. Asuhan keperawatan pada Ny. S dengan decompensasi cordis grade III di 
Instalasi rawat inap I D1 Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. Sardjito 
Yogyakarta, tahun 2002 

4. Deskripsi perubahan kemampuan mengontrol halusinasi pada klien dengan 
terapi individu di ruang MPKP unit rawat inap Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. 
Soeroyo Magelang, tahun 2008 

5. Perbandingan pengaruh penggunaan terapi individu, terapi aktivitas kelompok 
dan terapi kombinasi terhadap kemampuan mengontrol halusinasi pada pasien 
skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soeroyo Magelang, tahun 2010 
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Lampiran 4: rekapitulasi data Reliabilitas Inter Observer 
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Lampiran 5: Hasil penghitungan reliabilitas menggunakan SPSS (versi 17) 
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Lampiran 6: Hasil pengamatan subjek penelitian 
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Lampiran 7: Rekapitulasi hasil pengamatan terhadap subjek penelitian 
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Lampiran 8: Hasil Levene test dan Kruskal-Wallis dengan SPSS (versi 17) 
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Lampiran 9: Hasil uji Mann-Whitney 
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