
 

 

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket :    

  : Variabel yang di teliti  

 

 : Variabel yang tidak di teliti 

 

 : Hubungan variabel 

 

Gambar 1 Kerangka Konsep gambaran asuhan keperawatan dengan pemberian 

prosedur terapi aktivitas kelompok sosialisasi  untuk mengatasi perilaku isolasi 

sosial pada pasien skizofrenia 
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penlitian  

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Dalam 

penelitian ini akan diteliti satu variabel yaitu Gambaran Asuhan Keperawatan 

Pemberian Prosedur Terapi Aktivitas Kelompok Sosialisasi Untuk Mengatasi 

Prilaku Isolasi Sosial Pada Pasien Skizofrenia.  

2. Definisi  Operasional 

Variabel operasional adalah penentuan sifat yang akan dipelajari sehingga 

menjadi variabel yang dapat diukur (Sugiyono, 2011). Untuk menghindari 

perbedaan persepsi maka perlu disusun definisi operasional yang merupakan 

penjelasan dari variabel sebagai berikut  

Tabel 1 

Definisi Operasional gambaran asuhan keperawatan dengan pemberian prosedur 

terapi aktivitas kelompok sosialisasi  untuk Mengatasi perilaku isolasi sosial pada 

pasien skizofrenia 

 Variabel Definisi Operasional 

1          2        3 

1 Terapi aktivitas 

kelompok 

sosialisasi untuk 

Mengatasi perilaku 

isolasi sosial pada 

pasien skizofrenia 

Terapi aktivitas kelompok (TAK) Sosialisasi 

adalah upaya memfasilitasi kemampuan 

sosialisasi sejumlah pasien dengan masalah 

hubungan sosial. TAK Sosialisasi dilakukan 

dengan membagi aktivitas dalam beberapa sesi 

yaitu, Sesi 1 : kemampuan memperkenalkan diri, 

Sesi 2 : kemampuan berkenalan. 
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1 2 3 

  Terapi ini dilakukan satu atau dua kali perminggu 

atau dapat direncanakan sesuai dengan 

kebutuhan. Waktu optimal untuk 1 sesi 20-45 

menit bagi fungsi kelompok yang rendah dan 60-

120 menit bagi fungsi kelompok yang tinggi.  

Isolasi sosial adalah ketidak mampuan untuk 

membina hubungan yang erat, hangat, terbuka, 

dan interdependen dengan orang lain. 
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