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ABSTRACT 
Objective: Mental patients with schizophrenia cases are always followed with impaired 
sensory perception hallucinations. Patients with hallucinations if not handled properly will be 
bad for their own clients, family, others, and the environment, even to commit acts of 
violence because hallucinations.Oleh therefore necessary therapy can reduce the effects of the 
hallucinogenic activity therapy group with perceptual stimulation packaged with a more 
attractive so as to stimulate the patient in learning to deal with his hallucinations in the form 
of a snake ladders. The purpose of this study is to investigate the implementation of 
perceptual stimulation therapy group activities with media snakes and ladders to decrease the 
frequency of hallucinations in schizophrenic patients in the Psychiatric Hospital MenurGlatik 
Surabaya. 
Methods: The research design used in this study was pre-experimental Design One Group Pre 
Test Design. Population studied were 24 respondents drawn with total random sampling 
techniques so that the total population of all be taken in the study sample. Statistical analysis 
using the Wilcoxon Signed Rank Test with α < 0.05. 
Results: The results showed no decrease in the frequency of hallucinations. From most of the 
patients were 16 people (67 %) with a frequency of 4 times the hallucinations become mostly 
down as many as 15 people (62 %). 
Statistical analysis of the results obtained from the value ρ = 0.000 <α = 0.05 means that H0 
is rejected and H1 is accepted, it means there is a significant effect between the Effects of 
Therapeutic Activity Group stimulation perception by playing snakes and ladders to decrease 
the frequency of hallucinations in space Glatik Mental Hospital Menur Surabaya. 
Conclusion: Given this research is expected to enable staff to use this medium as a nursing 
intervention to lower the frequency of hallucinations 
Keywords: Therapeutic Activity Group, Snakes Ladders, Frequency Hallucinations 
 
PENDAHULUAN________________ 
Halusinasi merupakan bentuk yang paling 
sering dari gangguan persepsi. Bentuk 
halusinasi ini biasa berupa suara-suara 
yang bising atau mendengung, tapi yang 
paling sering berupa kata-kata yang 
tersusun dalam bentuk kalimat yang agak 
sempurna. Pasien menganggap halusinasi 
dating dari setiap tubuh atau diluar 
tubuhnya. Halusinasi ini dapat 
menyenangkan misalnya bersifat tiduran. 
Sensori dan persepsi yang dialami pasien 
tidak bersumber dari kehidupan nyata. 
Pada umumnya pasien mendengar suara-
suara yang membicarakan mengenai 
keadaan pasien atau yang 

dialamatkanpadapasienitu. Halusinasi 
dapat menyebabkan seseorang melakukan 
tindakan apa saja yang di dengar, di lihat, 
dan di rasakan oleh pasien tersebut, 
sehingga dapat menyebabkan perubahan 
pada perilaku seseorang,  penderita 
halusinasi  yang tertawa, menangis atau 
berbicara sendiri. Mereka melakukan itu 
bukannya tanpa sebab, perilaku yang aneh 
tersebut timbul karena mereka merespon 
atau bereaksi terhadap halusinasi yang 
dialaminya. Mereka mendengar suara yang 
membuatnya tertawa, menangis atau 
berkata-kata meskipun pada kenyataannya 
tidak seorangpun yang mengajak mereka 
bicara. Penderita halusinasi jika tidak 
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ditangani dengan baik akan berakibat 
buruk bagiklien sendiri, keluarga, orang 
lain,dan lingkungan, bahkan akan 
melakukan tindak kekerasan karena 
halusinasinya. 
Daerah Asia Tenggara, hampir 1/3 dari 
penduduk tahun 2011, pernah mengalami 
gangguan neuropsikiatri dengan tanda-
tanda halusinasi dan perilaku kekerasan, 
diperkirakan sebanyak 264 jiwa dari 1.000 
anggota rumah tangga menderita gangguan 
jiwa (Depkes RI, 2011). Pada tahun 2007 
sekitar 45% penderita yang masuk rumah 
sakit jiwa merupakan pasien skizofrenia 
dan sebagian besar pasien skizofrenia 
memerlukan perawatan (rawat inap dan 
rawat jalan) yang lama (Videbeck, 2008). 
Angka prevalensi skizofrenia di Indonesia 
adalah 0.3 sampai 1 persen, terjadi pada 
usia 18 sampai 45 tahun, tetapi ada juga 
berusia 11 sampai 12 tahun. Apabila 
penduduk Indonesia 200 juta jiwa, maka 
diperkirakan sekitar 2 juta jiwa menderita 
skizofrenia (Prabowo, 2010).  
Pada pasien gangguan jiwa dengan kasus 
Skizofrenia selalu diikuti dengan 
gangguan persepsi sensori halusinasi. 
Terjadinya halusinasi dapat menyebabkan 
klien menjadi menarik diri terhadap 
lingkungan sosialnya, hanyut dengan 
kesendirian dan halusinasinya sehingga 
semakin jauh dari sosialisasi dengan 
lingkungan disekitarnya. 
Atas dasar tersebut, maka peneliti 
menganggap dengan Terapi Aktivitas 
Kelompok (TAK) klien dengan gangguan 
persepsi sensori dapat tertolong dalam hal 
sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, 
tentu saja klien yang mengikuti therapy ini 
adalah klien yang sudah mampu 
mengontrol dirinya dari halusinasi 
sehingga pada saat TAK klien dapat 
bekerjasama dan tidak mengganggu 
anggota kelompok yang lain. 
Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang 
dilakukan peneliti di Ruang Glatik Rumah 
Sakit jiwa Menur Surabaya pada bulan 
September 2014, jumlah rata-rata pasien 
yang dirawat di Ruang Glatik perbulan 
sebanyak (54) orang. Dari (54) pasien 

tersebut (24) orang  adalah pasien dengan 
halusinasi (Rekam medik, 2014). Hasil 
wawancara peneliti pada bulan September 
2014 dari 24 pasien yang mengalami 
halusinasi, didapatkan data pasien yang 
mengalami halusinasi dengan frekuensi 4 
kali dalamsehari sebanyak 16 orang, 
dengan frekuensi 3 kali sehari sebanyak 6 
orang, dandengan frekuensi 2 kali sehari 
sebanyak 2 orang. 
Skizofrenia merupakan salah satu 
gangguan jiwa berat yang ditandai dengan 
gangguan realitas (halusinasi dan waham), 
ketidakmampuan berkomunikasi, afek 
yang tidak wajar atau tumpul, gangguan 
kognitif (tidak mampu berfikir abstrak) 
serta mengalami kesukaran melakukan 
aktivitas sehari-hari (Keliat, 2010). Pasien 
Skizoprenia mengalami halusinasi 
disebabkan karena ketidakmampuan 
pasien dalam mengadapi stressor dan 
kurangnya kemampuan dalam mengenal 
dan cara mengontrol halusinasi. Tanda dan 
gejala halusinasi seperti bicara sendiri, 
senyum sendiri, ketawa sendiri, menarik 
diri dari orang lain, tidak dapat 
membedakan yang nyata dan tidak nyata 
(Maramis, 2008). Dampak yang dapat 
ditimbulkan oleh pasien yang mengalami 
halusinasi yang tidak mendapatkan 
pengobatan maupun perawatan lebih lanjut 
dapat mengakibatkan kehilangan kontrol 
dirinya sehingga bisa membahayakan diri 
sendiri, orang lain maupun merusak 
lingkungan, pasien mengalami panik dan 
perilakunya dikendalikan oleh 
halusinasinya. Pasien benar-benar 
kehilangan kemampuan penilaian realitas 
terhadap lingkungan  (Hawari, 2009). 
Dalam situasi ini pasien dapat melakukan 
bunuh diri (suicide), membunuh orang lain 
(homicide), bahkan merusak lingkungan. 
Aktifitas fisik merefleksi isi halusinasi 
seperti perilaku kekerasan, agitasi, 
menarik diri atau katatonia. Tidak mampu 
berespon terhadap perintah yang komplek 
dan tidak mampu berespon lebih dari satu 
orang (Videbeck, 2008). 
Salah satu upaya yang efektif adalah 
dengan kegiatan terapi aktivitas kelompok 
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stimulasi persepsi. Melalui upaya yang 
dilakukan petugas kesehatan mengunakan 
metode terapi aktivitas kelompok stimulasi 
persepsi diharapkan pasien skizofrenia 
dapatmenurunkanfrekuensi 
halusinasinya.Hal ini didukung oleh 
penelitian yang dilakukan Purwanto 
(2010) mengenai pengaruh terapi kerja 
terhadap frekuensi halusinasi pada pasien 
psikosis di RSJ Daerah Surakarta, dan 
ditemukan adanya pengaruh bermakna 
berupa penurunan frekuensi halusinasi dari 
pelaksanaan terapi kerja pada pasien 
psikosis. 
Berdasarkan fenomena diatas, peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Pengaruh terapi aktivitas 
kelompok stimulasi 
persepsidenganbermainulartanggaterhadap 
penurunanfrekuensi halusinasi pada pasien 
skizofrenia Di Ruang Glatik Rumah Sakit 
Jiwa Menur Surabaya”. 
 
METODE_______________________ 
Penelitian ini menggunakan adalah Pre-
experimental, dengan pendekatan One 
Group Pre-Post Test Design,. Populasi 
yang dimaksud adalah semua pasien 
halusinasi yang di rawat di Ruang Glatik 
dalam 1 bulan terakhir sejumlah 24 yang 
diambil dengan teknik total random 
sampling semua responden sebagai sampel 
dalam penelitian ini. Variabel independent 
dalam penelitian ini adalah Terapi 
Aktivitas Kelompok Stimulasi Persepsi, 
sedangkan variabel dependent adalah 
PenurunanFrekuensi Halusinasi Pada 
Pasien Skizofrenia. Media kuisioner dibuat 
sendiri oleh peneliti. Pengumpulan data 
dengan menggunakan kuisioner yang 
sudah disiapkan sebelumnya oleh peneliti. 
Hasil penelitian dianalisis dengan 
menggunakan uji statistik Wilcoxon Sign 
Rank Test dengan tingkat kemaknaan  α < 
0.05. 
 
HASIL__________________________ 
 
Tabel 1.1 Distribusi Pengaruh 
TerapiAktivitasKelompokStimulasiPersep

si Dengan Bermain Ular Tangga terhadap 
Penurunan Frekuensi Halusinasi Pasien 
Skizofrenia Di 
RuangGlatikRumahSakitJiwaMenur 
Surabaya, September 2014. 
  
Berdasarkan hasil penelitian sebagian 
besar responden tergolong frekuensi 
halusinasi pasien muncul 4 kali dalam 
sehari yaitu sebanyak 16 orang (67%), 
dansebagian kecil frekuensi halusinasi 
pasien tergolong 2 kali dalam sehari tetap 
yaitu sebanyak 2 orang (8%)dari 24 
responden. Frekuensihalusinasi 
pasiensebagian besar tergolong turun yaitu 
sebanyak 15 orang (62%), dansebagian 
kecil frekuensi halusinasi pasien tergolong 
naik yaitu sebanyak  2 orang (9%)dari 24 
responden.  
Berdasarkan uji statistik wilcoxon sign 
rank test untuk mengetahui perngaruh 
TAK stimulasi persepsi dengan bermain 
ular tangga terhadap penurunan frekuensi 
halusinasi menunjukan hasil dengan 
signifikansi ρ = 0,000 dengan derajat 
kemaknaan yang di gunakan adalah α < 
0,05, sehinga H0 di tolak dan H1 diterima, 
artinya ada pengaruh yang signifikan 
antara pengaruh TAK stimulasi persepsi 
bermain ular tangga dengan penurunan 
frekuensi halusinasi di Ruang Glatik 
Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. 
 
PEMBAHASAN__________________ 
 
Berdasarkan hasil penelitian sebagian 
besar responden tergolong frekuensi 
halusinasi pasien muncul 4 kali dalam 
sehari yaitu sebanyak 16 orang (67%), 
dansebagian kecil frekuensi halusinasi 
pasien tergolong 2 kali dalam sehari tetap 
yaitu sebanyak 2 orang (8%)dari 24 
responden. Menurut model stress-
diathesis, ada integrasi dari faktor biologis, 
psikososial, dan lingkungan yang membuat 
seseorang memiliki kerentanan spesifik 
terhadap stres. Kondisi stres dapat memicu 
berkembangnya gejala skizofrenia dalam 
diri seseorang. Sumber stres dapat berupa 
biologis seperti infeksi, lingkungan seperti 
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kondisi stres keluarga, ataupun gabungan 
keduanya (Sadock &Sadock, 2003). 
Skizofrenia merupakan suatu gangguan 
yang menyerang jiwa manusia. Tapi 
walaupun demikian, faktor neurologist 
juga turut berpengaruh terhadap timbulnya 
skizofrenia. Di bawah ini terdapat 
beberapa sebab timbulnya skizofrenia, 
yaitu:Sebab organis, yaitu adanya 
perubahan-perubahan pada struktur system 
syaraf sentral.Tipe pribadi yang 
schizothyme (pikiran yang kacau balau) 
atau jasmaniah yang asthenis, dan 
mempunyai kecenderungan menjadi 
skizofrenia.Gangguan kelenjar-kelenjar; 
adanya disfungsi pada endokrin seks, 
kelenjar adrenal dan kelenjar pituitary 
(kelenjar di bawah otak). Atau akibat dari 
masa klimakterik atau menstruasi.Adanya 
degenerasi pada energi mental. Hal ini 
didukung dengan lebih dari separuh dari 
jumlah penderita skizofrenia mempunyai 
keluarga yang psikotis atau sakit mental. 
Dan sebab-sebab psikologis; kebiasaan-
kebiasaan yang buruk dan salah. Individu 
tidak mempunyai adjustment terhadap 
lingkungannya. Ada konflik-konflik antara 
superego dan id (Ardani, 2007). 

Berdasarkan hasil penelitian 
sebelum dilakukan terapi aktivitas 
kelompok pasien skizofrenia sebagian 
besar responden tergolong frekuensi 
halusinasi pasien muncul 4 kali dalam 
sehari. Kondisi stres dapat memicu 
berkembangnya gejala skizofrenia dalam 
diri seseorang. Faktor lingkungan dapat 
menyebabkan timbulnya gejala halusinasi, 
dengan kondisi lingkungan yang sepi 
memicu pikiran pasien  untuk 
membayangkan hal-hal yang dapat 
membuat pikiran menjadi kosong sehingga 
munculnya gejala halusinasi. Karena 
halusinasi akan datang ketika pasien 
sedang melamun dan binggung. Tetapi 
dengan kondisi lingkungkan yang ramai 
akan menjadikan pasien lebih mengurangi 
munculnya halusinasi karena pikirannya 
tidak kosong dan pasien akan terbawa 
suasana yang ramai tersebut sehingga tidak 

akan membuat pasien menjadi melamun 
dan bingung. 

Berdasarkan hasil penelitian 
frekuensihalusinasi pasiensebagian besar 
tergolong turun yaitu sebanyak 15 orang 
(62%), dansebagian kecil frekuensi 
halusinasi pasien tergolong naik yaitu 
sebanyak  2 orang (9%)dari 24 responden.  
Tujuan dari TAK stimulasi persepsi adalah 
pasien mempunyaikemampuan untuk 
menyelesaikan masalah yang diakibatkan 
oleh paparan stimulus kepadanya. 
Sementara, tujuan khususnya: pasien dapat 
mempersepsikan stimulus yang dipaparkan 
kepadanya dengan tepat dan 
menyelesaikan masalah yang timbul dari 
stimulus yang dialami (Darsana, 2007). 
Terapi aktivitas kelompok (TAK): 
stimulasi presepsi merupakan upaya untuk 
melatih klien mempresepsikan stimulus 
yang disediakan atau stimulus yang pernah 
dialami. Kemampuan presepsi klien 
dievaluasi dan ditingkatkan pada tiap 
sesi.dengan proses ini, diharapkan respon 
klien terhadap berbagai stimulus dalam 
kehidupan menjadi adaptif. Aktivitas yang 
dilakukan berupa pemberia stimulus dan 
presepsi. Stimulus yang disediakan 
misalnya : membaca artikel, majalah, buku 
, menonton televisi, bermain game, 
stimulus dari pengalaman masa lalu yang 
menghasilkan proses presepsi klien yang 
maladaptif atau distruktif, misalnya 
kemarahan, kebencian, putus hubungan, 
pandangan negatif pada orang lain dan 
halusinasi. Kemudian dilatih presepsi klien 
terhadap stimulus. Fokus terapi aktivitas 
kelompok stimulasi persepsi adalah 
membantu pasienyang mengalami 
kemunduran orientasi dengan 
karakteristik: pasien dengangangguan 
persepsi; halusinasi, menarik diri dengan 
realitas, kurang inisiatif atauide, 
kooperatif, sehat fisik, dan dapat 
berkomunikasi verbal (Yosep, 2007). 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 
bahwa frekuensihalusinasi pasiensebagian 
besar tergolong turun dengan timbulnya 
frekuensi halusinasi 1-2 kali dalam sehari. 
Pasien mampu berfokus pada permainan 
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atau game yang diberikan, Klien dilatih 
mempersepsikan stimulus yang 
disediakan. Sehingga klien dapat 
memusatkan pikirannya kedalam stimulus 
yang diberikan , dengan berfokusnya 
pikiran klien kedalam stimulus yang 
diberikan dapat membuat perasaan pasien 
menjadi bahagia karena pasien dapat 
melaksanakan sama seperti yang orang 
lain kerjakan. Kemampuan persepsi klien 
dievaluasi dan ditingkatkan pada tiap sesi. 
Dengan proses ini, diharapkan respons 
klien terhadap berbagai stimulus dalam 
kehidupan menjadi adaptif. 

Berdasarkan hasil penelitian 
penurunan frekuensi halusinasi  sesudah 
diberikan terapi aktivitas kelompok 
stimulasi presepsi dengan bermain ular 
tangga  frekuensihalusinasi pasiensebagian 
besar tergolong turun yaitu sebanyak 15 
orang (62%) dari 24 responden. 
 Melalui kegitan TAK stimulasi 
persepsi halusinasi, responden akan 
mendapatkan berbagai tranferensi (Kaplan 
dan Saddock 1997). Klien akan bertukar 
pengalaman satu dengan yang lain. 
Dengan berbagi pengalaman klien akan 
lebih banyak mendapatkan informasi dan 
akan segera mendapatkan umpan balik dari 
anggota kelompok yang lain Penurunan 
gejala hausinasi pada responden setelah 
dilakukan TAK stimulasi persepsi  dapat 
terjadi karena responden sudah mampu 
mengenal halusinasi, mengenal waktu dan 
situasi terjadinya halusinasi dan mengenal 
perasaannya pada saat terjadi halusinasi. 
Dari pelaksanaan TAK stimulasi persepsi 
halusinasi, responden juga telah mampu 
memperagakan cara mengontrol dan 
mencegah halusinasi yaitu dengan cara 
menghardik, melakukan kegiatan harian 
terjadwal, melakukan percakapan dengan 
orang lain dan mampu menggunakan obat 
dengan prinsip 5 benar serta mampu 
mengenal keuntungan minum obat dan 
kerugian akibat tidak minum obat Keliat 
(2005). 

Dengan mengikuti TAK stimulasi 
persepsi halusinasi frekuensi halusinasi 
akan menurun, hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Veronika 
dkk (2007) bahwa frekuensi halusinasi 
sesudah pelaksanaan TAK stimulasi 
persepsi halusinasi lebih rendah 
dibandingkan dengan frekuensi halusinasi 
sebelum pelaksanaan TAK stimulasi 
persepsi halusinasi. Dengan menurunnya 
frekuensi halusinasi, kecemasan klien 
menurun karena klien tidak mendengar 
suara-suara yang mengganggu. 

Berdasarkan hasil penelitian Di 
Ruang Glatik Rumah Sakit Jiwa Menur 
Surabaya salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi terjadinya peningkatan 
rata-rata kemampuan mengontrol 
halusinasi sebelum dan sesudah diberikan 
Terapi Aktivitas Kelompok Stimulasi 
Persepsi dengan bermain ular tangga 
adalah konsentrasi dan adanya 
ketertaraikan responden terhadap TAK 
yang sedang dilaksanakan, sehingga 
setelah dilaksanakannya TAK ini, 
kemampuan responden dalam mengontrol 
halusinasi mengalami penurunan. Dengan 
kemauan dan kemampuan pasien dalam 
melakukan TAK membuat pasien menjadi 
mengingat akan cara mengontrol 
halusinasi. Pada saat sebelum dilakukan 
TAK, sebagian besar responden 
mengalami peningkatan frekuensi  
halusinasi. Namun setelah dilakukannya 
TAK, sebagian besar responden dapat 
mengingat dan melakukan cara untuk  
mengontrol halusinasi baik secara mendiri 
maupun sedikit dibantu (diingatkan), 
sehingga frekuensi halusinasi dapat 
menurun pada pasien skizofrenia. 
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