
Lampiran 1  

INFORMED CONSENT 

(LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN) 

 

 

 

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bersedia 

untuk turut berpartisipasi sebagai responden atau menolak berpartisipasi sebagai 

responden penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa program  Profesi Ners 

dengan judul “Studi Kasus Respon Pasien Halusinasi Pendengaran Setelah 

Diberikan Obat Antipsikotik Di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya” 

Dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi responden dengan tidak ada 

paksaan dalam bentuk apapun. Dengan catatan bila sewaktu-waktu saya dirugikan 

dalam bentuk apapun, saya berhak membatalkan persetujuan ini.  

 

Surabaya,                        2018 

 

                                     Responden, 

 

                                                                                           (…………………….) 

 

 

 

 

 



 Lampiran 2  

Lembar Data Tabulasi 

Hasil Wawancara Dengan Pasien 

 

Nama Responden :   Tanggal Rawat inap : 

Usia    :   Tanggal Wawancara :  

Jenis Kelamin  : 

Pekerjaan  : 

Diagnosa Medis : 

Terapi psikofarmaka :  1). 

      2). 

      3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Frekwensi Halusinasi Pasien 

No

. 
Pertanyaan   Jawaban     

  Hari1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 Hari 6 Hari 7 

1. Seberapa sering 

saudara 

mengalami 

halusinasi 

       

2. Berapa kali 

halusinasi itu 

muncul 

       

3. Kapan halusinasi 

biasanya muncul?  

       

4. Apa yang saudara 

dengar saat 

halusinasi muncul 
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Gejala Halusinasi Pasien 1 

No

. 
Pernyataan   Jawaban     

  Hari1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 Hari 6 Hari 7 

1. Pasien gelisah 

suka mondar 

mandir 

       

2. Pasien tampak 

tersenyum tanpa 

sebab 

       

3. Pasien suka 

berkomat kamit 

tanpa suara 

       

4. Pasien tampak 

bingung 

       

5. Pasien suka 

marah atau 

berteriak 
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Waktu Penurunan Frekuensi Dan Gejala Halusinasi Pasien  

No

. 
   Lama      

  Hari1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 Hari 6 Hari 7 

1. Frekuensi 

halusinasi :  

       

2. Gejala halusinasi :        

 



 

Lampiran 3  

Data Tabulasi Hasil Penelitian 

Hasil Wawancara Dengan Pasien 

 

Nama Responden : Tn. A   Tanggal Rawat inap : 24-01-2018 

Usia    : 23 Tahun  Tanggal Wawancara : 10-02-2018 

Jenis Kelamin  : Laki-laki  

Pekerjaan  : Tidak bekerja  

Diagnosa Medis : Halusinasi pendengaran 

Terapi psikofarmaka :  1). Haloperidol 2x5mg 

      2). Trihexyphenidyl (THP)  2x2 mg  

      3). Clozapin 1x100mg  
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Data Tabulasi 

Hasil Wawancara Dengan Pasien 

 

Nama Responden : Tn. T     Tanggal Rawat inap : 24-01-2018 

Usia    : 29 Tahun  Tanggal Wawancara : 10-02-2018 

Jenis Kelamin  : Laki-laki  

Pekerjaan  : Tidak bekerja  

Diagnosa Medis : Halusinasi pendengaran 

Terapi psikofarmaka :  1). Haloperidol 2x5mg 

      2). Trihexyphenidyl (THP)  2x2 mg  

      3). Clozapin 1x100mg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a. Frekwensi Halusinasi Pasien 1 (Tn. A) 

No. Pertanyaan   Jawaban     

  Hari1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 Hari 6 Hari 7 

1. Seberapa 

sering saudara 

mengalami 

halusinasi 

Pasien mengatakan 

sering  

Pasien mengatakan masih 

mendengar suara  

 

Pasien mengatakan 

masih mendengar 

 

Pasien mengatakan 

masih mendengar 

suara  

 

Pasien 

mengatakan 

sudah tidak 

mendengar 

suara suara lagi , 

baik saat bangun 

tidur ataupun 

padaa saat mau 

tidur  

Pasien mengatakan 

sudah tidak 

mendengar suara 

suara lagi , baik 

saat bangun tidur 

ataupun padaa saat 

mau tidur 

Pasien mengatakan 

sudah tidak 

mendengar suara 

suara lagi , baik 

saat bangun tidur 

ataupun padaa saat 

mau tidur. 

2. Berapa kali 

halusinasi itu 

muncul 

kurang lebih 6-7x 

sehari, 

hari ini suara  terdengan 

kurang lebih 6x , 

hari ini suara  

terdengar 4x , 

hari ini suara  

terdengar 3x , 

tidak mendengar 

suara suara lagi 

tidak mendengar 

suara suara lagi 

tidak mendengar 

suara suara lagi 

3. Kapan 

halusinasi 

biasanya 

muncul?  

Pasien sering 

mendengar suara itu 

setiap menyendiri, 

terkadang pagi 

bangun tidur dan 

dimalam hari saat 

mau tidur. Pasien 

mengatakan kadang 

kadang siang hari 

juga terdengar tapi 

jarang. 

Pasien sering mendengar 

suara itu setiap lagi duduk 

sendiri, pasien mengatakan 

suara terdengar tadi pagi 

saat bangun tidur dan saat 

mau tidur malam hari. 

Pasien mengatakan kadang 

kadang siang hari juga 

terdengar tapi jarang. 

Pasien sering 

mendengar suara itu 

setiap lagi duduk 

sendiri, pasien 

mengatakan suara 

terdengar tadi pagi 

saat bangun tidur dan 

saat mau tidur malam 

hari. Pasien 

mengatakan kadang 

kadang siang hari juga 

terdengar tapi jarang. 

pasien mengatakan 

suara terdengar 

tadi malam saat 

mau tidur. Pasien 

mengatakan 

kadang kadang 

siang hari juga 

terdengar tapi 

jarang. Pasien 

sering mendengar 

suara itu setiap lagi 

duduk sendiri, 

tidak mendengar 

suara suara lagi 

tidak mendengar 

suara suara lagi 

tidak mendengar 

suara suara lagi 

4. Apa yang 

saudara 

dengar saat 

halusinasi 

muncul 

mendengar suara 

suara memanggil 

manggil namanya 

tetapi tidak ada 

orangnya.  

suara memanggil manggil 

namanya tetapi tidak ada 

orangnya, 

suara suara 

memanggil manggil 

namanya tetapi tidak 

ada orangnya 

suara memanggil 

manggil namanya 

tetapi tidak ada 

orangnya 

tidak mendengar 

suara suara lagi 

tidak mendengar 

suara suara lagi 

tidak mendengar 

suara suara lagi 
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a. Frekwensi Halusinasi Pasien 1 (Tn. T) 

No. Pertanyaan   Jawaban     

  Hari1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 Hari 6 Hari 7 

1. Seberapa 

sering saudara 

mengalami 

halusinasi 

Pasien 

mengatakan 

sering  

Pasien mengatakan 

hari ini masih 

sering mendengar 

pasien mendengar 

suara tersebut  

ketika sedang  

sendiri,  

Pasien mengatakan hari ini 

masih mendengar suara  

Pasien mengatakan hari ini 

masih mendengar suara  

Pasien 

mengatakan hari 

ini tidak 

mendengar 

suara suara lagi, 

baik saat mau 

tidur maupun 

bangun tidur. 

Pasien 

mengatakan hari 

ini tidak 

mendengar 

suara suara lagi,  

Pasien mengatakan 

hari ini tidak 

mendengar suara 

suara lagi,  

2. Berapa kali 

halusinasi itu 

muncul 

suara terdengan 

6x sehari, 

hari ini masih 

mendengar suara 

5x, 

hari ini masih mendengar 

suara 3x, 

hari ini masih mendengar 

suara 3x, 

Pasien 

mengatakan hari 

ini tidak 

mendengar 

suara suara lagi, 

Pasien 

mengatakan hari 

ini tidak 

mendengar 

suara suara lagi, 

Pasien mengatakan 

hari ini tidak 

mendengar suara 

suara lagi, 

3. Kapan 

halusinasi 

biasanya 

muncul?  

pasien mendengar 

suara tersebut  

ketika sedang  

sendiri, kadang 

suara itu 

terdengar pada 

saat bangun tidur 

dan mau tidur saat 

malam hari. 

suara itu terdengar 

pada saat saya 

sedang sendiri, hari 

ini masih 

mendengar tadi 

pagi saat bangun 

tidur dan dimalam 

hari saat mau tidur. 

Pasien sering mendengar 

suara itu setiap lagi duduk 

sendiri, pasien mengatakan 

suara terdengar tadi pagi saat 

bangun tidur dan saat mau 

tidur malam hari. Pasien 

mengatakan kadang kadang 

siang hari juga terdengar tapi 

jarang. 

Suara itu terdengar pada 

saat sedang sendiri, hari ini 

masih mendengar tadi pagi 

saat bangun tidur dan 

dimalam hari saat mau 

tidur. 

tidak mendengar 

suara suara lagi 

Pasien 

mengatakan hari 

ini tidak 

mendengar 

suara suara lagi, 

Pasien mengatakan 

hari ini tidak 

mendengar suara 

suara lagi, 

4. Apa yang 

saudara 

dengar saat 

halusinasi 

muncul 

mendengar suara 

seorang pria 

memanggil 

manggil 

dirinya,tetapi tak 

ada wujudnya, 

suara seorang pria 

memanggil manggil 

dirinya,tetapi tak 

ada wujudnya, 

suara seorang pria 

memanggil manggil 

dirinya,tetapi tak ada 

wujudnya, pasien 

mendengar suara tersebut  

ketika sedang  sendiri, 

suara seorang pria 

memanggil manggil 

dirinya,tetapi tak ada 

wujudnya, pasien 

mendengar suara tersebut  

ketika sedang  sendiri,  

tidak mendengar 

suara suara lagi 

Pasien 

mengatakan hari 

ini tidak 

mendengar 

suara suara lagi, 

Pasien mengatakan 

hari ini tidak 

mendengar suara 

suara lagi, 
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b. Gejala Halusinasi Pasien 1 (Tn.A) 

No

. 
Pernyataan   Jawaban     

  Hari1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 Hari 6 Hari 7 

1. Pasien gelisah 

suka mondar 

mandir 

Pasien masih suka 

mondar-mandir  

Pasien masih suka 

mondar-mandir 

Pasien 

mondar 

mandir sudah 

berkurang, 

pasien sudah 

mau duduk 

tenang 

Pasien mondar 

mandir sudah 

berkurang, 

pasien sudah 

mau duduk 

tenang 

Pasien sudah 

tenang tidak 

mondar mandir 

pasien sudah mau 

duduk nonton TV 

dan tiduran 

dikamar 

Pasien sudah 

tenang tidak 

mondar mandir 

pasien sudah 

mau duduk 

nonton TV dan 

tiduran dikamar 

Pasien sudah 

tenang tidak 

mondar mandir 

pasien sudah 

mau duduk 

nonton TV dan 

tiduran dikamar 

2. Pasien tampak 

tersenyum tanpa 

sebab 

Pasien masih 

tampak 

tersenyum tanpa 

sebab 

Pasien masih 

tampak tersenyum 

tanpa sebab 

Pasien masih 

tampak 

tersenyum 

tanpa sebab 

Pasien masih 

tampak 

tersenyum 

tanpa sebab 

Pasien tersenyum 

saat diajak bicara 

Pasien 

tersenyum saat 

diajak bicara 

Pasien 

tersenyum saat 

diajak bicara 

3. Pasien suka 

berkomat kamit 

tanpa suara 

Pasien masih  

suka berkomat 

kamit tanpa suara 

Pasien masih suka 

berkomat kamit 

tanpa suara 

Pasien masih 

suka 

berkomat 

kamit tanpa 

suara 

Pasien masih 

suka berkomat 

kamit tanpa 

suara 

Pasien sudah bisa 

tenang, bicara 

saat ditanya.  

Pasien sudah 

bisa tenang, 

bicara saat 

ditanya. 

Pasien sudah 

bisa tenang, 

bicara saat 

ditanya. 

4. Pasien tampak 

bingung 

Pasien tampak 

bingung 

Pasien tampak 

bingung 

Pasien sudah 

tidak tampak 

bingung 

Pasien sudah 

tidak tampak 

bingung 

Pasien sudah 

tidak tampak 

bingung 

Pasien sudah 

tidak tampak 

bingung 

Pasien sudah 

tidak tampak 

bingung 

5. Pasien suka 

marah atau 

berteriak 

Pasien suka 

marah atau 

berteriak 

Pasien sudah tidak 

marah atau 

berteriak 

Pasien sudah 

tidak marah 

atau berteriak 

Pasien sudah 

tidak marah 

atau berteriak 

Pasien sudah 

tidak marah atau 

berteriak 

Pasien sudah 

tidak marah 

atau berteriak 

Pasien sudah 

tidak marah atau 

berteriak 
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b. Gejala Halusinasi Pasien 1 (Tn.T) 

No. Pernyataan   Jawaban     

  Hari1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 Hari 6 Hari 7 

1. Pasien gelisah suka 

mondar mandir 

Pasien masih 

suka mondar-

mandir  

Pasien masih 

suka mondar-

mandir 

Pasien masih 

suka mondar-

mandir 

Pasien mondar 

mandir sudah 

berkurang, 

pasien sudah 

mau duduk 

nonton TV 

Pasien sudah 

tenang, tidak 

mondar mandir 

sudah berkurang, 

pasien sudah mau 

duduk nonton TV 

dan tiduran 

dikamar 

Pasien sudah tenang, 

tidak mondar mandir 

sudah berkurang, 

pasien sudah mau 

duduk nonton TV 

dan tiduran dikamar 

Pasien sudah tenang, 

tidak mondar mandir 

sudah berkurang, pasien 

sudah mau duduk nonton 

TV dan tiduran dikamar 

2. Pasien tampak 

tersenyum tanpa 

sebab 

Pasien masih 

tampak 

tersenyum 

tanpa sebab 

Pasien masih 

tampak 

tersenyum tanpa 

sebab 

Pasien masih 

tampak 

tersenyum 

tanpa sebab 

Pasien masih 

tampak 

tersenyum tanpa 

sebab 

Pasien tersenyum 

sesuai realita 

Pasien tersenyum 

sesuai realita 

Pasien tersenyum sesuai 

realita 

3. Pasien suka 

berkomat kamit 

tanpa suara 

Pasien masih  

suka berkomat 

kamit tanpa 

suara 

Pasien masih 

suka berkomat 

kamit tanpa 

suara 

Pasien masih 

suka berkomat 

kamit tanpa 

suara 

Pasien sudah 

tidak berkomat 

kamit tanpa 

suara, mulai 

tenang dan enak 

diajak ngobrol 

Pasien sudah tidak 

berkomat kamit 

tanpa suara, mulai 

tenang dan enak 

diajak ngobrol 

Pasien sudah tidak 

berkomat kamit 

tanpa suara, mulai 

tenang dan enak 

diajak ngobrol  

Pasien sudah tidak 

berkomat kamit tanpa 

suara mulai tenang dan 

enak diajak ngobrol 

4. Pasien tampak 

bingung 

Pasien tampak 

bingung 

Pasien tampak 

bingung 

Pasien sudah 

tidak tampak 

bingung 

Pasien sudah 

tidak tampak 

bingung 

Pasien sudah tidak 

tampak bingung 

Pasien sudah tidak 

tampak bingung 

Pasien sudah tidak 

tampak bingung 

5. Pasien suka marah 

atau berteriak 

Pasien suka 

marah atau 

berteriak 

Pasien sudah 

tidak marah atau 

berteriak 

Pasien sudah 

tidak marah 

atau berteriak 

Pasien sudah 

tidak marah atau 

berteriak 

Pasien sudah tidak 

marah atau 

berteriak 

Pasien sudah tidak 

marah atau berteriak 

Pasien sudah tidak 

marah atau berteriak 
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c. Waktu Penurunan Frekuensi Dan Gejala Halusinasi Pasien 1 (Tn.A) 

No.    Lama      

  Hari1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 Hari 6 Hari 7 

1. Frekuensi halusinasi :  Masih sering  Masih sering Masih sering Masih sering Sudah tidak 

mendengar 

suara 

Sudah tidak 

mendengar suara 

Sudah tidak 

mendengar suara 

2. Gejala halusinasi : Masih mengalami 

5 gejala dari 

halusinasi  

Masih 

mengalami 5 

gejala dari 

halusinasi 

Masih mengalami 

5 gejala dari 

halusinasi 

Masih namun 

bekurang  

Masih namun 

bekurang 

Masih namun 

bekurang 

Masih namun 

bekurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

c. Waktu Penurunan Frekuensi Dan Gejala Halusinasi Pasien 1 (Tn.T) 

No.    Lama      

  Hari1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 Hari 6 Hari 7 

1. Frekuensi halusinasi :  Masih sering  Masih sering Masih sering Masih sering Sudah tidak 

mendengar 

suara 

Sudah tidak 

mendengar suara 

Sudah tidak 

mendengar suara 

2. Gejala halusinasi : Masih mengalami 

gejala halusinasi  

Masih 

mengalami 

gejala 

halusinasi 

Masih mengalami 

gejala halusinasi 

Masih 

mengalami 

gejala halusinasi 

Tidak 

mengalami 

gejala 

halusinasi 

Tidak 

mengalami 

gejala halusinasi 

Tidak mengalami 

gejala halusinasi 

 

 


