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DESCRIPTION OF NURSING OF NURSING THERAPY ACTIVITY 

GROUP OF SOCIALIZATION FOR OVERCOME 

SOCIAL ISOLATION BEHAVIOR ON 

SKIZOFRENIA PATIENTS 

YEAR 2018 

 

(INTRODUCTION STUDY DONE IN BALI PROVINCE) 

 

ABSTRACT 

 

Mental disorders that are health problems throughout the world one of them 

is schizophrenia, the negative symptoms of schizophrenia is social isolation. Social 

isolation is the inability to foster close, warm, open, and interdependent 

relationships with others. Based on research conducted shows that Socialization 

Activity Group Therapy can overcome the behavior of social isolation in patients 

with schizophrenia in RSJ Bali. The purpose of this study is to know the description 

of nursing care of social therapy activities for social isolation in patients with 

schizophrenia in 2018. Type of descriptive research with case study design. The 

results of the study conducted through interviews, observations, and documentation 

on nurses on five subjects found signs of social isolation symptoms and formulated 

nursing diagnoses of social isolation. Nursing plan in psaien of social isolation ie 

patient can be given therapy activity of socialization group. Implementation given 

to the five subjects by the nurse was performed in accordance with the planned 

intervention of giving the group socialization activity therapy. The results of the 

evaluation obtained on the five subjects is the treatment of socialization group 

activity. The results show that there is a suitability between the findings of the 

researchers, the findings of other researchers and the existing theories from 

assessment to evaluation. 

 

Keywords: isos,TAKS, Case study 
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GAMBARAN ASUHAN KEPERAWATAN PEMBERIAN  

TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK SOSIALISASI UNTUK 

 MENGATASI PERILAKU ISOLASI SOSIAL  

PADA PASIEN SKIZOFRENIA 

TAHUN 2018 

 

(STUDI PENDAHULUAN DILAKUKAN DI RSJ PROVINSI BALI) 

ABSTRAK 

 

Gangguan jiwa yang merupakan permasalahan kesehatan diseluruh dunia 

salah satunya adalah skizofrenia, gejala negatif dari skizofrenia adalah isolasi 

sosial. Isolasi sosial ialah ketidak mampuan untuk membina  hubungan yang erat, 

hangat, terbuka, dan interdependen dengan orang lain. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan menunjukkan bahwa Terapi Aktivitas Kelompok Sosialisasi dapat 

mengatasi perilaku isolasi sosial pada pasien skizofrenia di RSJ Provinsi Bali. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian 

Terapi Aktivitas Kelompok Sosialisasi Untuk Mengetasi Perilaku Isolasi Sosial 

Pada Pasien Skizofrenia Tahun 2018. Jenis penelitian deskriptif dengan rancangan 

studi kasus. Hasil pengkajian yang dilakukan melalui wawancara,observasi,dan 

dokumentasi pada perawat terhadap lima subjek ditemukan tanda gejala isolasi 

sosial dan dirumuskan diagnosa keperawatan yaitu isolasi sosial. Rencana 

keperawatan pada psaien isolasi sosial yaitu pasien dapat diberikan terapi aktivitas 

kelompok sosialisasi. Implementasi yang diberikan pada kelima subjek oleh 

perawat dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah direncanakan yaitu 

pemberian terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Hasil evaluasi yang didapatkan 

pada kelima subjek yaitu pemberian terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat kesesuaian antara temuan peneliti,temuan peneliti 

laindan teori yang ada dari pengkajian sampai evaluasi.  

 

Kata Kunci : Isos,TAKS,Studi kasus 
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RINGKASAN PENELITIAN 

Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian  Terapi Aktivitas Kelompok 

Sosialisasi Untuk Mengatasi Perilaku Isolasi Sosial Pada Pasien Skizofrenia 

 

Oleh :Made Arya Yunda Cahyani (NIM: P07120015064) 

 

Gangguan jiwa yang merupakan permasalahan kesehatan diseluruh dunia 

salah satunya adalah skizofrenia (Sutinah, 2016). Menurut data WHO ( 2016) 

prevalensi penderita skizofrenia yaitu 21 juta terkena skizofrenia (World Health 

Organization, 2016). Prevalensi gangguan jiwa berat skizofrenia di Indonesia hasil 

dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2013 adalah 1,7 per 1000 

penduduk atau sekitar 400.000 orang (Riskesdas Bali, 2013). 

Salah satu gejala negatif skizofrenia adalah menarik diri dari pergaulan sosial 

(isolasi sosial )(Keliat, 2005). Isolasi sosial bila tidak segera mendapat penanganan 

akan mendapat maslah yang lebih buruk yaitu, halusinasi,defisit perawatan diri, dan 

resiko perilaku kekerasan. Penanganan pasien skizofrenia selain dengan 

psikofarmaka, juga dikombinasikan dengan psikoterapi, terapi psikososial dan 

terapi psikoreligius  (Hawari, 2013).Berdasarkan hasil penelitian oleh (Efendi.S, 

Rahayuningsih ) di RSJ HB Sa’anin Padang dalam enam bulan trakhir ( Maret-

Agustus 2011 ) diketahui bahwa pasien dengan masalah isolasi sosial terbanyak di 

ruang Gelantik sebanyak 64 orang. Perubahan perilaku isolasi sosial sebelum dan 

sesudah diberikan TAKS, responden yang tidak mengalami perubahan sebanyak 

(15,3%) sedangkan responden yang mengalami perubahan sebanyak (50%). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi data hasil pengkajian pada 

pasien Skizofrenia dengan masalah Isolasi sosial, mengobservasi diagnosa 

keperawatan yang dirumuskan pada subjek dengan masalah keperawatan isolasi 

sosial, mengobservasi intervensi yang direncanakan pada asuhan keperawatan 

pemberian terapi aktivitas kelompok sosialisasi untuk mengatasi perilaku isolasi 

sosial pada pasien skizofrenia, mengobservasi implementasi yang dilakukan pada 

asuhan keperawatan pemberian terapi aktivitas kelompok sosialisasi untuk 

mengatasi perilaku isolasi sosial pada pasien skizofreni, mengobservasi hasil 
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evaluasi pada asuhan keperawatan pemberian terapi aktivitas kelompok sosialisasi 

untuk mengatasi perilaku isolasi sosial pada pasien skizofrenia. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah pedoman 

wawancara obsevasi dan dokumentasi. Fokus studi kasus pada penelitian ini adalah 

asuhan keperawatan pemberian terapi aktivitas kelompok sosialisasi untuk 

mengatasi perilaku isolasi sosial pada pasien skizofrenia. Jumlah subyek yang 

digunakan yaitu 5. Hasil studi kasus pada subjek penelitian menunjukkan 

pengkajian data Subjektif pada subjek pertama subjek mengatakan “saya hanya  

ingin sendiri saja , terkadang saya merasa diri saya  tidak berarti, saya tidak 

mempunyai tujuan yang jelas dalam hidup saya” Data Objektif Subjek tanpak 

menarik diri, tanpak menunjukkan tindakan tidak berarti, tanpak tidak ada kontak 

mata saat di ajak bicara, tanpak tidak ada tujuan hidup. Subjek kedua data 

subjektifnya mengatakan “saya hanya ingin sendiri saja, saya merasa hidup saya 

tidak guna lagi, saya tidak tau apa tujuan hidup saya” Data Objektif Subjek tanpak 

menarik diri saat di ajak bercakap-cakap, tanpak menunjukkan tindakan tindak 

berarti saat di ajak bercakap-cakap, tanpak tidak tau tujuan hidup saat di tanya 

tentang tujuan hidup.  

Subjek ketiga data subjektif subjek  mengatakan “saya merasa tidak aman 

jika keluar dari kamar,  saya merasa diri saya paling beda di antara sodara-sodara 

saya, saya lebih senang sendiri di kamar” Data Objektif  Subjek tanpak 

menunjukkan permusuhan, tanpak, raut wajah subjek,  tanpak sedih, tanpak 

menarik diri saat di ajak keluar. Subjek keempat data subjektif subjek  mengatakan 

“jika berada di luar rumah saya merasa diri saya tidak aman, saya tidak memiliki 

tujuan dalam hidup saya, saya tidak ingin bertemu dengan orang lain, saya lebih 

milih diem di kamar” Data Objektif Subjek  tanpak  menunjukan sikap permusuhan, 

tanpak tidak ada tujuan hidup saat di ajak bercakap-cakap, tanpak tidak ada kontak 

mata saat di ajak bicara dan raut wajah tanpak lesu. Subjek kelima data subjektif 

subjek mengatakan “jika berada di tempat umum saya merasa terancam, saya tidak 

ingin bicara dengan siapapun, saya tidak ada tujuan untuk menjalani hidup saya” 

Data Objektif Subjek tanpak  menunjukkan riwayat ditolak, tanpak tidak mau 
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bertemu dengan siapa pun, saat di ajak bercakap-cakap tanpak tidak ada tujuan 

dalam hidup, dan raut wajah subjek lesu. 

 Diagnosa keperawatan yang dirumuskan pada semua subjek yaitu Isolasi 

sosial. Intervensi yang direncanakan pada semua subjek adalah terapi aktivitas 

kelompok sosialisasi yaitu dengan menggunakan teori (Hawari, 2013) sesuai 

dengan tindakan yang diberikan di ruang Bisma RSJ Provinsi Bali, Implementasi 

yang dilakukan pada semua subjek telah sesuai dengan intervensi yang telah 

direncanakan yaitu terapi aktivitas kelompok sosialisasi sesi 1 dan sesi 2. 

Implementasi yang dilakukan pada semua subjek pada tanggal  13,17,21,25 April 

2018. Terapi aktivitas kelompok sosialisasi dilakukan sebanyak 4 hari selama 45 

menit Hasil evaluasi yang didapat pada semua subjek  pada sesi 1 dan 2 setelah 

diberikan asuhan keperawatan sebanyak 4 hari selama 45 menit yaitu subjek 

mampu menyebutkan identitas diri seperti: nama lengkap, nama panggilan, asal, 

hobi dan mampu menanyakan nama lengkap, nama panggilan, asal dan hobi  

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diinterpretasikan bahwa data 

pengkajian setiap subjek memiliki tanda dan gejala yang berbeda disebabkan oleh 

respon dari setiap individu berbeda-beda. Diagnosa keperawatan pada subjek 

pertama, kedua,ketiga, keempat, dan kelima yaitu isolasi sosial masalah 

keperawatan tersebut didukung oleh data subyektif dan data objektif. Prosedur 

terapi aktivitas kelompok sosialisasi yang direncanakan oleh peneliti tidak berbeda 

dengan teori dan peneliti lain. Implementasi pada subjek pertama,kedua, ketiga, 

keempat dan kelima sudah sesuai dengan teori pemberian terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi. Evaluasi pada subjek pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima 

didapatkan hasil masalah keperawatan isolasi sosial sudah teratasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gangguan jiwa yang terjadi di era globalisasi dan persaingan bebas ini 

cenderung semakin meningkat. Peristiwa kehidupan yang sangat penuh dengan 

tekanan seperti kehilangan orang yang dicintai, putusnya hubungan sosial, 

pengangguran, masalah pernikahan, krisis ekonomi, tekanan dalam pekerjaan dan 

deskriminasi meningkat resiko terjadi gangguan jiwa (Suliswati, Payapo, 

Maruhawa, Sianturi, & Sumijatuni, 2014). Jenis dan karakteristik gangguan jiwa 

beragam, satu diantaranya gangguan jiwa yang sering ditemukan dan dirawat 

adalah Skizofrenia (Maramis, 2009). Gangguan jiwa yang merupakan 

permasalahan kesehatan diseluruh dunia salah satunya adalah skizofrenia (Sutinah, 

2016).  Menurut data WHO ( 2016) prevalensi penderita skizofrenia yaitu 21 juta 

terkena skizofrenia (World Health Organization, 2016). Prevalensi isolasi sosial 

menurut London Borough of Havering 2014 mengatakan sekitar 46.200 jiwa 

mengalami gangguan isolasi sosial (London Borough of Havering, 2014).  

Prevalensi gangguan jiwa berat skizofrenia di Indonesia hasil dari Riset 

Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2013 adalah 1,7 per 1000 penduduk atau 

sekitar 400.000 orang. Daerah paling banyak pasien gangguan jiwa di Indonesia 

adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh yang mencapai 2,7%. Bali sendiri 

berada di urutan ke empat dengan prevalensi skizofrenia sebesar 2,3% dan 

pravelensi terrendah adalah Kalimantan Barat 0,7%  (Riskesdas Bali, 2013).  

Kasus skizofrenia di Bali  berdasarkan Rekam Medik Bidang Perawatan 

RSJ Provinsi Bali.Bangli (2017) jumlah pasien skizofrenia pada 2015 sebanyak 
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5981 orang, 2016 sebanyak 5747 orang, 2017 sebanyak 5302 orang .Daerah di Bali 

yang terbanyak menderita Skizofrenia ada di daerah Banglisedangkan penderita 

terendah yaitu di daerah Denpasar dan Buleleng (Riskesdas Bali, 2013).   

Gangguan jiwa skizofrenia  adalah suatu gangguan jiwa berat yang 

ditandai dengan penurunan atau ketidakmampuan berkomunikasi,gangguan realitas 

(halusinasi dan waham ), afek yang tidak wajar atau tumpul, gangguan kognitif 

(tidak mampu berpikir abstrak) serta mengalami kesukaran melakukan aktivitas 

sehari-hari. Salah satu gejala negatif skizofrenia adalah menarik diri dari pergaulan 

sosial (isolasi sosial )(Keliat, 2005). (Nyumirah, 2013) menunjukan bahwa sekitar 

72% pasien skizofrenia yang mengalami isolasi sosial dan sekitar 645 orang tidak 

mampu memelihara disi sendiri, keterampilan sosial pasien buruk, umumnya 

disebabkan karena onset dini penyakit. 

Berdasarkan Data Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2015 di dapatkan 

data pasien yang mengalami halusinasi 1572 orang, defisit perawatan diri terdapat 

1336 orang, pasien dengan isolasi sosial 886 orang, harga diri rendah 773 orang, 

waham 661 orang, pasien dengan resiko perilaku kekerasan 599 orang dan resiko 

bunuh diri dengan 204 pasien. Pada tahun 2016 pasien yang mengalami halusinasi 

1610 orang, dengan defisit perawatan diri sebanyak 1371 orang, pasien dengan 

isolasi sosial sebanyak 921 orang, harga diri rendah sebanyak 808 orang, waham 

647 orang, resiko perilaku kekerasan sebanyak 635 orang, dan dengan resiko bunuh 

diri sebanyak 239 orang. Sedangkan pada tahun 2017 pasien yang mengalami 

halusinasi 1662 orang, defisit perawatan diri sebanyak 1419 orang, dengan isolasi 

sosial sebanyak 969 orang, harga diri rendah 856 orang, waham sebanyak 699 

orang, resiko perilaku kekerasan sebanyak 687 orang, dan dengan resiko bunuh diri 
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sebanyak 289 orang. Dari data diatas isolasi sosial menempati peringkat ketiga 

setelah halusinasi dan risiko perilaku kekerasan.  

 Isolasi sosial yang tidak segera mendapatkan penanganan atau terapi akan 

menimbulkan masalah-masalah yang lebih banyak dan lebih buruk. Dampak fisik 

dari pasien dengan isolasi sosial bila tidak diatasi akan menimbulkan masalah yang 

lebih serius antara lain: defisit perawatan diri, halusinasi yang akhirnya dapat 

menyebabkan terjadinya perilaku kekerasan dan tindakan bunuh diri. Oleh karena 

itu  pada pasien dengan gangguan isolasi sosial membutuhkan perawatan yang 

intensif (Keliat, 2005).  Penanganan pasien skizofrenia selain dengan psikofarmaka, 

juga dikombinasikan dengan psikoterapi, terapi psikososial dan terapi psikoreligius  

(Hawari, 2013). Menurut Videbeck, (2008) selain psikofarmaka, banyak metode 

terapi yang bermanfaat bagi pasien seperti: terapi kelompok, terapi lingkungan dan 

terapi keluarga dapat dilaksanakan pada pasien di lingkungan rawat inap maupun 

lingkungan masyarakat, pada pasien kerusakan interaksi sosial akan timbul gejala 

respons verbal kurang dan sangat singkat, sehingga perlu diberikan rangsangan 

pada persepsinya secara berkelompok, dengan terapi aktivitas kelompok (TAK). 

Terapi Aktivitas Kelompok (TAK), yaitu terapi modalitas yang dilakukan 

perawat kepada sekelompok pasien yang mempunyai masalah keperawatan yang 

sama. Aktivitas yang digunakan sebagai terapi, dan kelompok digunakan sebagai 

target asuhan.  Dengan diberikan TAK pasien dapat meningkatkan kematangan 

emosional dan psikologis pada pasien yang mengidap gangguan jiwa dengan jangka 

waktu yang lama. TAK dapat menstimulus interaksi sosial di antara anggota yang 

fokus pada tujuan kelompok, TAK yang dapat dilakukan pada pasien isolasi sosial 
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yaitu TAK Sosialisasi yang dapat membantu pasien dalam berinteraksi atau 

berorientasi dengan orang lain (Stuart, 2006).  

Berdasarkan hasil penelitian oleh (Efendi.S, Rahayuningsih ) di RSJ HB 

Sa’anin Padang dalam enam bulan trakhir ( Maret-Agustus 2011 ) diketahui bahwa 

pasien dengan masalah isolasi sosial terbanyak di ruang Gelantik sebanyak 64 

orang. Perubahan perilaku isolasi sosial sebelum dan sesudah diberikan TAKS, 

responden yang tidak mengalami perubahan sebanyak (15,3%) sedangkan 

responden yang mengalami perubahan sebanyak (50%). Penelitian yang dilakukan 

(Pandeirot & Setyawan, n.d.) di Ruang Puri Mitra Permata Harapan Rumah Sakit 

Jiwa Menur Surabaya dengan 7 orang responden pasien isolasi sosial yang belum 

dilakukan TAKS maka didapatkan hasil 100% tidak mampu melakukan interaksi 

sosial. Setelah di lakukan TAKS maka di dapatkan data sebanyak 5 orang (8%) 

mampu bersosialisasi sedangkan yang tidak mampu bersosialisasi sebanyak 2 orang 

(2%).  

Penelitian yang dilakukan (Arip & Rusmini, 2011) di Rumah Sakit Jiwa 

Provensi Nusa Tenggara Barat (NTB)  dengan 24 responden. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan sebelum dan sesudah di berikan Terapi Aktivitas 

Kelompok Sosialisasi (TAKS)  hasil yang didapat kemampuan komunikasi verbal 

sebelum dilakukan TAKS 29% responden mampu melakukan komunikasi dan 71% 

responden tidak mampu melakukan komunikasi. Setelah diberikan TAKS  sesi 1-7 

pada 24 responden terdapat perubahan yang sangat cepat yaitu dengan hasil 83% 

responden mampu melakukan komunikasi verbal dan hanya 17 % responden yang 

tidak mampu melakukan komunikasi verbal. Dari latar belakang diatas, peneliti 
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tertarik meneliti tentang keefektifan pemberian Terapi Aktivitas Kelompok 

Sosialisasi untuk Mengatasi perilaku isolasi sosial di RSJ Provinsi Bali. 

B. Rumusan Masalah Studi Kasus 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan maslah yaitu : Bagaimanakah Asuhan Keperawatan Pemberian TAK  

Sosialisasi: Kemampuan Memperkenalkan Diri, Kemampuan Berkenalan Untuk 

Mengatasi Perilaku Isolasi Sosial  Pada Pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa 

Provensi Bali tahun 2018? 

C. Tujuan Penelitian Studi Kasus 

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum dari dilakukannnya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

gambaran asuhan keperawatan pemberian TAK sosialisasi: Kemampuan 

Memperkenalkan Diri, Kemampuan Berkenalan untuk Mengatasi gangguan  

perilaku isolasi sosial pada pasien skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 

tahun 2018 

2. Tujuan Khusus  

Tujuan Khusus penelitian ini ialah :  

a. Mengdeskripsikan pengkajian keperawatan dengan pemberian TAK 

Sosialisasi: kemampuan memperkenalan diri, kemampuan berkenalan pada 

pasien dengan  prilaku Isolasi Sosial di RSJ Provinsi Bali tahun 2018 

b. Mendeskripsikan diagnosa keperawatan dengan pemberian keperawatan denan 

pemberian TAK Sosialisasi: kemampuan memperkenalakan diri, kemampuan 
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berkenalan pada pasien dengan prilaku  Isolasi Sosial di RSJ Provinsi Bali 

tahun 2018 

c. Mendeskripsikan rencana keperawatan dengan pemberian TAK Sosialisasi: 

kemampuan memperkenalakan diri, kemampuan berkenalan pada pasien 

dengan gangguan prilaku Isolasi Sosial di RSJ Provinsi Bali tahun 2018 

d. Mendeskripsikan tindakan keperawatan dengan pemberian TAK Sosialisasi: 

kemampuan memperkenalakan diri, kemampuan berkenalan pada pasien 

dengan gangguan prilaku Isolasi Sosial di RSJ Provinsi Bali tahun 2018 

e. Mendeskripsikan evaluasi keperawatan dengan pemberian TAK Sosialisasi: 

kemampuan memperkenalakan diri, kemampuan berkenalan pada pasien 

dengan gangguan prilaku Isolasi Sosial di RSJ Provinsi Bali tahun 2018 

D. Manfaat Studi Kasus  

Penelitian ini, di harapankan memberi manfaat bagi :  

1. Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi sumber informasi bagi 

masyarakat tentang penggunaan TAK Sosialisasi Mengatasi gangguan perilaku 

isolasi sosial 

2. Pengembangan Ilmu Dan Teknologi Keperawatan  

Dapat mengembangkan ilmu dan teknologi terapan di bidang keperawatan 

tentang TAK Sosialisasi sehingga dapat Mengatasi gangguan perilaku isolasi 

sosial pada pasien skizofrenia 

 

3. Penulis 
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Manfaat bagi penulis adalah penulis mempunyai pengetahuan dan pengalaman 

dalam Mengatasi perilaku Isolasi sosial melalui pemberian TAK Sosialisasi  



 

 

BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

A. Terapi Aktivitas Kelompok Sosialisasi  Pada Pasien Isolasi Sosial 

1. Terapi Aktivitas Kelompok Sosialisasi 

a. Pengertian  

Terapi aktivitas kelompok (TAK): sosialisasi (TAKS) adalah upaya 

memfasilitasi kemampuan sosialisasi sejumlah pasien dengan masalah hubungan 

sosial.(Keliat & Prawirowiyono, 2014). Terapi aktivitas kelompok sosialisasi 

(TAKS)  dilaksananakan dengan membantu pasien melakukan sosialisasi dengan 

individu yang ada disekitar pasien. Sosialisasi dapat pula dilakukan secara bertahap 

dari interpersonal (satu dan satu), kelompok dan massa. Aktivitas dapat berupa 

latihan sosialisasi dalam kelompok.  

b. Jenis  

Menurut (Keliat & Prawirowiyono, 2014) jenis Terapi Aktivitas Kelompok 

secara umum terdiri dari  4 yaitu : 

1) Terapi Aktivitas Kelompok  Stimulasi Kognitif atau Persepsi 

2) Terapi Aktivitas Kelompok Stimulasi Sensori  

3) Terapi Aktivitas Kelompo Orientasi Realitas  

4) Terapi Aktivitas Kelompok Sosialisasi 

c. Komponen Terapi Aktivitas Kelompok Sosialisasi 

Menurut (Keliat, 2005) komponen kelompok terdiri dari delapan aspek, 

yaitu sebagai berikut : 
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1)  Struktur Kelompok 

Struktur kelompok menjelaskan batasan komunikasi, proses pengambilan 

keputusan dan hubungan otoritas dalam kelompok. Struktur kelompok menjaga 

stabilitas dan membantu pengaturan pola perilaku dan interaksi. Struktur dalam 

kelompok diatur dengan adanya pemimpin dan anggota, arah komunikasi dipandu 

oleh pemimpin, sedangkan keputusan diambil secara bersama. 

2) Besaran Kelompok  

Jumlah anggota kelompok yang nyaman adalah kelompok kecil yang 

anggotanya berkisar antara 5-12 orang. Jumlah anggota kelompok kecil menurut 

Keliat dan Akemat (2005) adalah 7-10 orang, sedangkan menurut Rawlins, 

Williams, dan Beck (dalam Keliat dan Akemat, 2005) adalah 5-10 orang. Anggota 

kelompok terlalu besar akibatnya tidak semua anggota mendapat kesempatan 

mengungkapkan perasaan, pendapat, dan pengalamannya, jika terlalu kecil tidak 

cukup variasi informasi dan interaksi yang terjadi. Pada penelitian yang telah 

digunakan adalah menurut teori Keliat dan Akemat yaitu sebanyak 10 orang. 

3) Lamanya Sesi 

Waktu optimal untuk satu sesi adalah 20-45 menit bagi fungsi kelompok 

yang rendah dan 60-120 menit bagi fungsi kelompok yang tinggi (Keliat, 2005). 

Biasanya dimulai dengan pemanasan berupa orientasi, kemudian tahap kerja, dan 

finishing berupa terminasi. Banyaknya sesi tergantung pada tujuan kelompok, dapat 

satu kali atau dua kali perminggu; atau dapat direncanakan sesuai dengan 

kebutuhan. 
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4) Komunikasi  

Tugas pemimpin kelompok yang terpenting adalah mengobservasi dan 

menganalisa pola komunikasi dalam kelompok. Pemimpin menggunakan umpan 

balik untuk memberi kesadaran pada anggota kelompok terhadap dinamika yang 

terjadi. 

5) Peran Kelompok  

 Pemimpin perlu mengobservasi peran yang terjadi dalam kelompok. Ada 

tiga peran dan fungsi kelompok yang ditampilkan anggota kelompok dalam kerja 

kelompok, yaitu maintenance roles, task roles, dan individual role. Maintence role, 

yaitu peran serta aktif dalam proses kelompok dan fungsi kelompok. Task roles, 

yaitu fokus pada penyelesaian tugas. Individual roles adalah self-centered dan 

distraksi pada kelompok (Keliat, 2005) 

6) Kekuatan Kelompok  

Kekuatan (power) adalah kemampuan anggota kelompok dalam 

mempengaruhi berjalannya kegiatan kelompok. Untuk menetapkan kekuatan 

anggota kelompok yang bervariasi diperlukan kajian siapa yang paling banyak 

mendengar dan siapa yang membuat keputusan dalam kelompok. 

7) Norma Kelompok 

Norma adalah standar perilaku yang ada dalam kelompok. Pengharapan 

terhadap perilaku kelompok pada masa yang akan datang berdasarkan pengalaman 

masa lalu dan saat ini. Pemahaman tentang norma kelompok berguna untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap komunikasi dan interaksi dalam kelompok. 

Kesesuaian perilaku anggota kelompok dengan normal kelompok, penting dalam 
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menerima anggota kelompok. Anggota kelompok yang tidak mengikuti norma 

dianggap pemberontak dan ditolak anggota kelompok lain. 

8) Kekohesifan  

Kekohesifan adalah kekuatan anggota kelompok bekerja sama dalam 

mencapai tujuan. Hal ini mempengaruhi anggota kelompok untuk tetap betah dalam 

kelompok. Apa yang membuat anggota kelompok tertarik dan puas terhadap 

kelompok, perlu diidentifikasi agar kehidupan kelompok dapat dipertahankan. 

d. Tujuan TAK Sosialisasi 

Menurut (Keliat & Prawirowiyono, 2014) tujuan umum TAK Sosialisai 

adalah pasien dapat meningkatkan hubungan sosial dalam kelompok secara 

bertahap dan tujuan khususnya adalah :  

1) Pasien mampu memperkenalkan diri 

2) Pasien mampu berkenalan dengan anggota kelompok 

3) Pasien mampu bercakap-cakap dengan anggota kelompok 

4) Pasien mampu menyampaikan dan membicarakan topik pembicaraan  

5) Pasien mampu menyampaikan dan membicarakan maslah pribadi pada orang 

lain 

6) Pasien mampu menyampaikan pendapat tentang manfaat kegiatan TAKS yang 

telah dilakukan. 

e. Aktivitas dan Indikasi TAK Sosialisasi 

Aktivitas yang dilaksanakan dalam tujuh sesi yang bertujuan untuk melatih 

kemampuan sosialisasi pasien. Pasien yang diindikasikan mendapatkan TAKS 

adalah pasien yang mengalami gangguan hubungan sosial berikut.  
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1) Pasien yang mengalami isolasi sosial yang telah mulai melakukan interaksi 

interpersonal 

2) Pasien yang mengalami kerusakan komunikasi verbal yang telah berespons 

sesuai dengan stimulus. 

TAK Sosialisasi terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi 1:  memperkenalkan diri, sesi 

2 : berkenalkan dengan anggota kelompok. (Keliat & Prawirowiyono, 2014) 

Prosedur Terapi Aktivitas Kelompok Sosialisasi Terlampirkan  

2. Isolasi Sosial 

a. Pengertian  

Menurut Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (Tim Pokja SDKI DPP 

PPNI, 2016) Isolasi Sosial ialah ketidak mampuan untuk membina  hubungan yang 

erat, hangat, terbuka, dan interdependen dengan orang lain. Isolasi sosial adalah 

keadaan dimana individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak 

mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya, pasien mungkin merasa 

ditolak, tidak diterima,kesepian, dan tidak mampu membina hubungan yang berarti 

dengan orang lain. (Dermawan & Rusdi, 2013) 
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b. Rentang Respon  

 

 

 

      Adaptif          Maladaptif 

                                                                                              

1. Menyendiri    1. Merasa sendiri      1. Menarik diri 

2. Otonomi   2. Dependensi        2. Ketergantungan 

3. Bekerja sama  3. Curiga         3. Manipulasi  

4. Saling ketergantungan                        4. Curiga  

Gambar 1 Rentang Respon Isolasi Sosial 

         (Sumber: Surya Direja Buku Ajaran Asuhan Keperawatan Jiwa di Indonesia, 2011) 

Berikut ini akan dijelaskan tentang respons yang terjadi pada isolasi sosial: 

1) Respon adaptif 

Respon adaptif adalah respons yang masih dapat diterima  oleh norma- 

norma sosial dan kebudayaan secara umum dalam batas normal ketika 

menyelesaikan masalah. Berikut ini adalah sikap yang termasuk respon adaptif 

a) Menyendiri, respon yang dibutuhkan seseorang untuk merenungkan apa yang 

telah terjadi di lingkungan sosialnya. 

b) Otonomi, kemampuan individu untuk menentukan dan menyampaikan ide, 

pikiran, dan perasaan dalam hubungan sosial. 

c) Bekerja sama, kemampuan individu yang saling membutuhkan satu sama lain. 

d)  Saling ketergantungan (Interdependen), saling  ketergantungan antara idividu 

dengan orang lain dalam membina hubungan interpersonal. 
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2) Respon maladaptif  

Respon maladaptif adalah respons yang menyimpang dari normal sosial 

dan kehidupan disuatu tempat. Berikut ini adalah perilaku yang termasuk respon 

maladaptif  

a) Menarik diri, seseorang yang mengalami kesulitan dalam membina hubungan 

secara terbuka dengan orang lain. 

b) Kertegantungan, seseorang gagal mengembangkan rasa percaya diri sehingga 

tergantung dengan orang lain. 

c) Manipulasi, seseorang gagal mengembangkan rasa percaya diri sehingga 

tergantung dengan orang lain. 

d) Curiga, seseorang gagal mengembangkan rasa percaya terhadap orang lain. 

c. Etiologi 

 Terjadinya gangguan ini dipengaruhi oleh faktor predisposisi diantaranya 

perkembangan dan sosial budaya. Kegagalan dapat mengakibatkan dapat 

mengakibatkan individu tidak percaya diri, tidak percaya pada orang lain, ragu, 

takut salah, pesimis, putus asa terhadap orang lain, tidak mampu merumuskan 

keinginan, dan merasa tertekan. Keadaan ini dapat menimbulkan perilaku tidak 

ingin berkomunikasi dengan orang lain, lebih menyukai berdiam diri, menghindar 

dari orang lain, dan kegiatan sehari-hari terabaikan. Proses terjadinya Isolasi sosial 

pada pasien akan dijelaskan dengan menggunakan konsep stress adaptasi (Surya 

Direja, 2011) yang meliputi stressor dari faktor predisposisi dan presipitasi. 

 

1) Faktor Predisposisi 
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a) Faktor tumbuh kembang 

Pada setiap tahapan tumbuh kembang individu ada tugas perkembangan yang 

harus dipenuhi  agar tidak terjadi gangguan dalam hubungan sosial. 

b) Faktor komunikasi dalam keluarga  

Gangguan komunikasi dalam keluarga merupakan faktor pendukung terjadinya 

gangguan dalam hubungan sosial. 

c) Faktor sosial budaya  

Isolasi Sosial atau mengasingkan diri dari lingkungan sosial merupakam faktor 

pendukung terjadinya gangguan dalam hubungan sosial. 

d) Faktor biologis 

Faktor biologis juga merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya 

gangguan dalam hubungan sosial. Organ tubuh yang dapat mempengaruhi 

terjadinya gangguan hubungan sosial adalah otak, mislanya skizofrenia yang 

mengalami masalah dalam hubungan sosial. 

2) Faktor Presipitasi 

Terjadinya gangguan hubungan sosial juga dapat ditimbulkan oleh faktor 

internal dan ksternal seseorang. Faktor setressor presipitasi dapat dikelompokkan 

sebagai berikut :  

 

 

 

 

a) Faktor eksternal 
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Contohnya adalah stressor sosial budaya, yaitu stress ynag ditimbulkan oleh 

faktor sosial budaya seperti keluarga. 

b) Faktor internal 

Contohnya adalah stressor psikologis, yaitu stress terjadi akibat ansietas atau 

kecemasan yang berkepanjangan dan terjadinya bersamaan dengan 

kertebatasan kemampuan individu untuk mengatasinya. 

d. Tanda dan gejala  

Menurut Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (Tim Pokja SDKI DPP 

PPNI, 2017) tanda dan gejala isolasi sosial sebagai berikut : 

1) Gejala dan Tanda Mayor isolasi sosial  

            Tabel 1 

Gejala dan Tanda Mayor isolasi sosial 

Subjektif Objektif  

Merasa ingin sendiri  Menarik diri 

Merasa tidak aman di tempat 

umum  

Tidak berminat/menolak 

berinteraksi dengan orang lain 

atau lingkungan  

(Sumber: Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016) 

 

 

 

 

 

2) Gejala dan Tanda Minor  
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           Tabel 2 

Gejala dan Tanda Minor 

 

Subjektif Objektif 

Merasa berbeda dengan orang 

lain 

Afek datar 

Merasa asik dengan pikiran 

sendiri 

Afek sedih 

Merasa tidak mempunyai tujuan 

yang jelas  

Riwayat ditolak 

 Menunjukkan permusuhan  

Tidak mampu memenuhi 

harapan oarang lain  

Kondisi difabel 

Tindakan tidak berarti 

Tidak ada kontak mata 

Perkembangan terlambat  

Tidak bergairah/lesu 

(Sumber: Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016) 
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B. Konsep Asuhan Keperawatan Pemberian Prosedur Terapi Aktivitas 

Kelompok Sosialisasi  Untuk Mengatasi Isolasi Sosial  Pada Pasien 

Skizofrenia  

1. Pengkajian  

Isolasi Sosial merupakan ketidakmampuan untuk membina hubungan yang 

erat, hangat, terbuka, dan independen dengan orang lain. Adapun pengkajian 

menurut (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016) 

a. Tanda dan Gejala Mayor pada Isolasi Sosial 

1) Data subjektif  

a) Merasa ingin sendiri 

b) Merasa tidak aman di tempat umum 

2) Data objektif 

a) Menarik diri 

b) Tidak berminat/menolak berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan  

b. Tanda dan Gejala Minor pada Isolasi Sosial 

1) Data subjektif 

a) Merasa berbeda dengan orang lain 

b) Merasa asyik dengan pikiran sendiri 

c) Merasa tidak mempunyai tujuan yang jelas  

2) Data objektif 

a) Afek datar 

b) Afek sedih 

c) Riwayat ditolak 

d) Menunjukkan permusuhan 
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e) Tidak mampu memenuhi harapan orang lain 

f) Kondisi difabel 

g) Tindakan tidak berarti 

h) Tidak ada kontak mata 

i) Perkembangan terlambat 

j) Tidak bergairah/ lesu  

2. Diagnosa keperawatan  

Menurut Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (Tim Pokja SDKI 

DPP PPNI, 2016) rumusan diagnosa Isolasi Sosial yaitu :  

P: Isolasi Sosial 

E : Harga diri rendah  

S : Gejala dan Tanda Mayor, Subjektif : Merasa ingin sendiri, Merasa tidak aman 

di tempat umum. Objektif : Menarik diri, Tidak berminat/menolak berinteraksi 

dengan orang lain atau lingkungan  

Gejala dan Tanda Minor, Subjektif : Merasa berbeda dengan orang lain, Merasa 

asyik dengan pikiran sendiri, Merasa tidak mempunyai tujuan yang jelas. 

Objektif : Afek datar, Afek sedih, Riwayat ditolak, Menunjukkan permusuhan, 

Tidak mampu memenuhi harapan orang lain, Kondisi difabel, tindakan tidak 

berarti, Tidak ada kontak mata, Perkembangan terlambat, Tidak bergairah/lesu. 

Diagnosa Keperawatan :  

Isolasi Sosial 

3. Intervensi keperawatan  

Menurut (Prabowo, 2014) rencana asuhan keperawatan gangguan isolasi 

sosial yaitu : 
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Tujuan umum: Pasien dapat berinteraksi dengan orang lain. 

TUK 1     : Pasien dapat membina hubungan saling percaya. 

Intervensi    : 

1) Bina hubungan saling percaya dengan : 

2) Sapa Pasien dengan ramah, baik verbal maupun non verbal 

3) Perkenalkan diri dengan sopan 

4) Tanyakan nama lengkap pasien dan nama panggilan yang di sukai pasien 

5) Jelaskan tujuan pertemuan 

6) Buat kontrak interaksi yang jelas 

7) Jujur dan tepati janji 

8) Tunjukkan sikap empati dan menerima pasien apa adanya 

9) Beri perhatian pada pasien dan perhatikan kebutuhan dasar asien 

TUK 2 : Pasien mampu menyebutkan penyebab menarik diri 

Intervensi : 

a. Tanyakan pada pasien tentang:  

1) Orang yang tinggal serumah/teman sekamar Pasien 

2) Orang yang paling dekat dengan Pasien di rumah/di ruang perawatan 

3) Apa yang membuat Pasien dekat dengan orang tersebut 

4) Orang yang tidak dekat dengan Pasien di rumah/di ruang perawatan 

5) Apa yang membuat Pasien tidak dekat dengan orang tersebut 

6) Upaya yang sudah dilakukan agar dekat dengan orang lain 

b. Kaji pengetahuan Pasien tentang perilaku menarik diri dan tanda-tandanya 
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c. Diskusikan dengan Pasien penyebab menarik diri atau tidak mau bergaul 

dengan orang lain 

d. Beri pujian terhadap kemampuan Pasien mengungkapkan perasaannya 

TUK 3  :Pasien dapat menyebutkan keuntungan berhubungan dengan 

orang lain dan kerugian tidak berhubungan dengan orang lain. 

Intervensi : 

a. Kaji pengetahuan Pasien tentang manfaat dan keuntungan bergaul dengan 

orang lain 

b. Beri kesempatan pada Pasien untuk mengungkapkan perasaannya tentang 

keuntungan berhubungan dengan orang lain 

c. Diskusikan bersama Pasien tentang manfaat berhubungan dengan orang lain 

d. Beri reinforcement positif terhadap kemampuan mengungkapkan perasaan 

tentang keuntungan berhubungan dengan orang lain 

TUK 4 : Pasien dapat melaksanakan hubungan sosial secara bertahap 

Intervensi  : 

a. Observasi perilaku Pasien saat berhubungan dengan orang lain. 

b. Beri motivasi dan bantu Pasien untuk berkenalan/berkomunikasi dengan 

orang lain melalui :  

1) Pasien-perawat 

2) Pasien-perawat-perawat lain 

3) Pasien-perawat-perawat lain-Pasien lain 

4) Pasien-kelompok kecil 

5) Pasien-keluarga/kelompok/masyarakat 

c. Beri reinforcement terhadap keberhasilan yang telah dicapai 
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d. Bantu Pasien mengevaluasi manfaat berhubungan dengan orang lain 

e. Diskusikan jadwal kegiatan harian yang dapat dilakukan untuk meningkat 

kemampuan Pasien bersosialisasi 

f. Beri motivasi Pasien untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang 

telah di buat 

g. Beri pujian terhadap kemampuan Pasien memperluas pergaulannya melalui 

aktivitas yang dilaksanakan 

TUK 5 : Pasien mampu mengungkapkan perasaannya setelah berhubungan         

dengan orang lain. 

Intervensi : 

a. Dorong Pasien untuk mengungkapkan perasaannya setelah berhubungan 

dengan orang lain/kelompok 

b. Diskusikan dengan Pasien manfaat berhubungan dengan orang lain 

c. Beri reinforcement positif atas kemampuan Pasien mengungkapkan perasaan 

manfaat berhubungan dengan orang lain. 

TUK 6 : Pasien mendapat dukungan keluarga dalam memperluas 

hubungan sosial 

Intervensi : 

a. Diskusikan pentingnya peran serta keluarga sebagai pendukung untuk 

mengatasi prilaku menarik diri 

b. Diskusikan dengan anggota keluarga tentang : 

1) Perilaku menarik diri 

2) Tanda dan gejala menarik diri 

3) Penyebab prilaku menarik diri 
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4) Cara keluarga meghadapi Pasien yang sedang menarik diri 

c. Diskusikan potensi keluarga untuk membantu pasien mengatasi prilaku 

menarik diri 

d. Latih keluarga cara merawat Pasien menarik diri 

e. Dorong anggota keluarga untuk memberikan dukungan kepada pasien 

berkomunikasi dengan orang lain 

f. Anjurkan anggota keluarga untuk rutin dan bergantian mengunjungi pasien 

minimal 1x seminggu 

g. Beri reinforcement atas hal-hal yang telah dicapai dan keterlibatannya 

keluarga merawat pasien di rumah sakit. 

TUK 7  : Pasien  dapat menggunakan terapi aktivitas kelompok sosialisasi  

Intervensi :  

a. Libatkan dan motivasi pasien untuk mengikuti terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi untuk mengatasi perilaku isolasi sosial 

4. Implementasi keperawatan  

Implementasi merupakan pengelolaan dan perwujudan dari rencana 

keperawatan yang telah di susun pada tahap perencanaan. Focus intervensi pada 

klien degan gangguan Isolasi Sosial yaitu dapat Mengatasi tingkat Isolasi Sosial. 

Adapun Standar Prosedur Oprasional (SOP) Terapi Aktivitas Kelompok 

Sosialisasi  Terlampir.  

5. Evaluasi keperawatan  

Evaluasi asuhan keperawatan didokumentasikan dalam bentuk SOAP 

(subjektif, objektif, assessment, planning)  
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S: Pasien mengatakan mengenal nama perawat dan teman-teman di ruangan atau 

teman sekamarnya, pasien juga mengatakan sudah mampu bercakap-cakap 

dengan teman sekamarnya   

O: Pasien tanpak mampu menggunakan teknik Terapi aktivitas kelompok untuk 

mengatasi isolasi sosial  

A: Tujuan tercapai apabila respon pasien sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil 

yang telah ditentukan, tujuan belum tercapai apabila respon pasien tidak sesuai 

dengan tujuan yang telah ditentukan. 

P: Pertahankan kondisi pasien apabila tujuan tercapai, lanjutkan perencanaan 

apabila terdapat tujuan yang belum mampu dicapai oleh pasien.(Rohmah, 

2016) 



 

 

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 2 Kerangka Konsep gambaran asuhan keperawatan dengan pemberian 

prosedur terapi aktivitas kelompok sosialisasi  untuk mengatasi perilaku isolasi 

sosial pada pasien skizofrenia 

Dampak  

1. Halusinasi 

2. Resiko perilaku 

kekerasan  

3. Defisit Perawatan 

diri  

Isolasi Sosial  

TERAPI 

AKTIVITAS 

KELOMPOK 

SOSIALISASI 

Harga Diri Rendah  
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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 3 

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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BAB IV 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian  

Dalam karya tulis ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif, dengan 

rancangan studi kasus. Pendekatan deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan utama untuk menggambarkan suatu keadaan secara 

objektif. Penelitian ini menggunakan desain observasional penelitian hanya 

bertujuan untuk melakukan pengamatan dan non eksperimental. Penelitian ini 

menggunakan rancangan studi kasus yaitu salah satu jenis rancangan penelitian 

yang mencakup satu unit penelitian secara insentif. Studi kasus dibatasi oleh 

tempat dan waktu, serta kasus yang dipelajari berupa peristiwa, aktivitas, atau 

individu dan menggambarkan atau  mendeskripsikan Asuhan Keperawatan 

Pemberian Prosedur Terapi Aktivitas Kelompok Sosialisasi Untuk Mengatasi 

Perilaku Isolasi Sosial Pada Pasien Skizofrenia. (Nursalam, 2016) 

B. Tempak Dan Waktu 

Penelitian telah dilaksanakan di RSJ Provinsi Bali dimulai dari pengajuan 

judul sampai dengan seminar laporan yaitu dari bulan Februari sampai bulan Mei 

tahun 2018. Jadwal kegiatan penelitian ini secara lebih rinci terdapat pada lampiran 

1. 

C. Subjek Studi Kasus  

Penelitian pada studi kasus ini tidak mengenal populasi dan sampel, namun 

lebih mengarah kepada istilah subyek studi kasus oleh karena yang menjadi subyek 

studi kasus sejumlah dua pasien (individu) yang diamati secara mendalam. Subjek 
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yang digunakan dalam studi kasus ini adalah lima orang dengan masalah 

keperawatan yang sama yaitu Isolasi Sosial, perawat yang memberikan prosedur 

keperawatan, serta semua kolaborasi perawat dengan tenaga kesehatan lainnya. 

1. Kreteria  inklusi 

Menurut Setiadi (2013) kriteria inklusi adalah karateristik umum subyek 

penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti. Pertimbangan 

ilmiah harus menjadi pedoman dalam menentukan kriteria inklusi. Dalam 

penelitian ini yang termasuk kriteria inklusi adalah: 

a. Pasien yang bersedia menjadi responden  

b. Pasien yang mampu melakukan bina saling percaya (BHSP) 

c. Pasien yang mengalami isolasi sosial yang telah mulai melakukan interaksi 

interpersonal 

2. Kriteria Eksklusi 

Menurut Setiadi (2013) kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau 

mengeluarkan subyek yang tidak memenuhi kriteria inklusi dan studi karena 

berbagai sebab. 

a. Pasien yang tidak mengalami gangguan perilaku isolasi sosial 

b. Pasien yang menolak untuk menjadi responden 

c. Pasien yang mengundurkan diri saat penelitian  

C. Fokus Studi Kasus 

Fokus studi kasus adalah kajian utama yang akan dijadikan titik acuan 

studi kasus. Fokus studi kasus pada penelitian ini yaitu pemberian prosedur terapi 

aktivitas kelompok sosialisasi untuk Mengatasi  perilaku isolasi sosial  pada 

pasien skizofrenia. 
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D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Data yang dikumpulkan dari subjek studi kasus adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh sendiri oleh penulis dan 

hasil pengukuran, pengamatan, survey, seperti pengkajian, diagnose, 

perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari pihak lain, badan/ instansi yang secara rutin mengumpulkan data 

seperti nama, jenis kelamin, usia, status perkawinan, agama, suku bangsa, 

pendidikan, bahasa yang dipergunakan, pekerjaan dan alamat (Setiadi, 2013). 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah pemberian Terapi 

Aktivitas Kelompok Sosialisasi untuk Mengatasi perilaku isolasi sosial pada 

pasien skizofrenia.  

2. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Wawancara  

Wawancara (hasil anamnesis berisi tentang identitas klien, keluhan utama, 

riwayat penyakit sekarang-dahulu-keluarga).Sumber data dari klien, keluarga, 

perawat lainnya).Metode ini memberikan hasil secara langsung dan dapat dilakukan 

apabila peneliti ingin mengetahui secara mendalam serta jumlah responden yang 

sedikit. Instrumen yang digunakan dapat berupa pedoman wawancara kemudian 

daftar periksa atau chekclist (A. Aziz Alimul Hidayat, 2011).  

b. Observasi  

Observasi merupakan cara melakukan pengumpulan data penelitian 

dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap responden penelitian 
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dalam mencari perubahan atau hal-hal yang akan diteliti (A.A.A. Hidayat, 2010). 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis observasi partisipasif yaitu observasi 

yang dilakukan dengan cara masuk kedalam kehidupan partisipan atau subjek 

penelitian kemudian mengamati apa yang dilakukan oleh subjek untuk 

mengidentifikasi suatu variable. Observer secara aktif mengikuti aktivitas-

aktivitas yang dilakukan oleh partisipan, kemudian mengobservasi perilaku dan 

interaksi-interaksi sosial yang terjadi (Dharma, 2011). 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari 

dokumen asli. Dokumen asli tersebut berupa gambar, tabel atau daftar periksa dan 

film dokumentasi (A. Aziz Alimul Hidayat, 2011). 

d. Langkah-langkah Pengumpulan Data 

Langkah-langkah pengumpulan data diperlukan agar dalam pengumpulan 

data, data yang akan di jadikan kasus kelolaan menjadi sistematis. Adapun lanhkah-

langkah pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

1) Tahap persiapan 

a) Mengajukan surat izin penelitian di Direktorat Poltekkes Denpasar untuk 

diteruskan ke Instansi. 

b) Mengajukan surat permohonan izin penelitian kepada Kepala Badan 

Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali  

c) Mengajukan permohonan izin penelitian ke RSJ Provinsi Bali 

d) Menetapkan peneliti pendamping (enumerator) yakni Clinical Instrument 
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e) Mencari kasus melalui buku register di RSJ Provinsi Bali, masing-masing 

mahasiswa mencari 5 pasien  dengan masalah yang sama untuk dijadikan 

pasien. 

f) Menentukan pasien asuhan keperawatan sesuai dengan kriteria inklusi dan 

ekslusi 

2) Tahap Pelaksanaan 

a) Melakukan pendekatan secara informal kepada pasien  yang akan diteliti. 

b) Menjelaskan maksud dan tujuan penelitian dengan memberikan informasi 

bahwa semua data pribadi akan dirahasiakan. 

c) Memberikan lembar persetujuan kepada pasien, apabila pasien bersedia untuk 

diteliti maka pasien harus menandatangani lembar persetujuan dan jika pasien 

tidak bersedia, peneliti tidak memaksa dan menghormati hak pasien. 

d) Setelah pasien menandatangani lembar persetujuan, maka peneliti akan 

mengobservasi responden yang telah dijadikan pasien. 

e) Mendeskripsikan pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi 

sesuai masalah yang di alami oleh pasien. 

3.  Instrumen Pengumpulan Data  

Jenis data yang dikumpulkan merupakan data primer yaitu  data yang 

diambil langsung dari responden. Data primer di dapatkan peneliti dengan 

mengumpulkan data kemampuan di dalam mengontrol perilaku isolasi sosial dan 

dengan lembar wawancara dan observasi. 

E. Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

analisis data kualitatif. Metode ini merupakan proses mencari dan menyusun secara 
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sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi melalui cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan 

ke dalam unit-unit (Lapau, 2012). Analisis data dilakukan sejak peneliti di 

lapangan, sewaktu pengumpulan data sampai dengan semua data terkumpul. 

Analisa data dilakukan dengan cara mengemukakan fakta, selanjutnya 

membandingkan dengan teori yang ada dan selanjutnya dituangkan dalam opini 

pembahasan. Teknik analisis yang digunakan dengan cara menarasikan jawaban-

jawaban yang diperoleh dari hasil interpretasi wawancara mendalam yang 

dilakukan untuk menjawab rumusan masalah,. Teknik analisis digunakan dengan 

cara observasi oleh peneliti dan studi dokumentasi yang menghasilkan data untuk 

selanjutnya diinterpretasikan dan dibandingkan dengan teori yang sudah ada 

sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi dalam intervensi tersebut. Urutan 

dalam analisis adalah : 

1. Mereduksi Data  

Data hasil wawancara yang terkumpul dalam bentuk catatan lapangan 

dijadikan satu dalam bentuk transkip dan dikelompokkan menjadi data subyektif 

dan objektif, dianalisis berdasarkan hasil pemeriksaan diagnostik kemudian 

dibandingkan nilai normal. 

 

 

 

2. Penyajian Data  

Penyajian data disesuaikan dengan desain studi kasus deskriptif yang 

dipilih untuk studi kasus. Data disajikan secara terstruktur atau narasi dan dapat 
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disertai dengan cuplikan ungkapan verbal dari subyek studi kasus yang merupakan 

data pendukungnya. Penyajian data juga dapat dilakukan dengan tabel, gambar, 

grafik, flip chart, dan lain sebagainya. Kerahasiaan dari pasien dijamin dengan 

jalan mengaburkan identitas dari pasien. Penyajian data menggunakan teknik 

trianggulasi yaitu peneliti mengeksplorasi fenomena yang diteliti lebih mendalam 

dengan cara melakukan berbagai variasi metode atau cara dalam memperoleh data 

untuk meningkatkan pemahaman dan penjelasan yang komprehensif dari yang 

akan dihasilkan. Trianggulasi dapat dilakukan peneliti mulai dari merancang 

desain penelitian, selama pengumpulan data dan menganalisa data atau sepanjang 

proses riset berlangsung. 

3. Verifikasi dan Kesimpulan  

Dari data yang disajikan, kemudian data dibahas dan dibandingkan dengan 

hasil-hasil penelitian terdahulu dan secara teoritis dengan perilaku kesehatan. 

Penarikan kesimpulan dengan metode induksi. Data yang dikumpulkan terkait 

dengan data pengkajian, diagnosis, perencanaan. tindakan dan evaluasi. 

F. Etika Studi Kasus 

 Pada bagian ini dicantunkan etika yang mendasari penyusunan studi 

kasus, yang terdiri dari : 

 

 

1. Inform Consent (persetujuan menjadi pasien) 

Merupakan bentuk peretujuan antara peneliti dengan responden peneliti 

dengan memberikan lembar pesetujuan. Inform consent tersebut diberikan 

sebelum pelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan dengan 
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menjadi responden. Tujuan inform consent adalah agar subyek mengerti maksud 

dan tujuan penelitian dan mengetahui dampaknya. Jika subyek bersedia maka 

mereka harus menandatangani hak responden. 

2. Anonymity (tanpa nama) 

Merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam subyek penelitian 

dengan cara tidak memberikan atau mencatumkan nama responden pada lembar 

pengumupulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan. 

3. Confidentially ( kerahasiaan) 

Merupakan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-

masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiannya 

oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil 

penelitian.  

4. Self Determination  

Klien memiliki otonomi dan hak untuk membuat keputusan secara sadar 

dan dipahami dengan baik, bebas dari paksaan untuk berpartisipasi atau tidak 

dalam penelitian ini atau untuk mengundurkan diri dari penelitian ini. 

5. Penanganan Yang Adil 

Penanganan yang adil memberikan individu hak yang sama untuk dipilih 

atau terlibat dalam penelitian tanpa diskriminasi dan diberikan penanganan yang 

sama dengan menghormati seluruh persetujuan yang disepakati, dan untuk 

memberikan penanganan terhadap masalah yang muncul selama partisipasi dalam 

peneitian. Semua klien mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi 

dalam penelitian ini dan mendapatkan perlakuan 

6. Hak Mendapatkan Perlindungan  
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Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ketidaknyamanan dan kerugian 

mengharuskan agar klien dilindungi dari eksploitasi dan peneliti harus menjamin 

bahwa semua usaha dilakukan untuk meminimalkan bahaya atau kerugian dari 

suatu penelitian, serta memaksimalkan manfaat dari penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

HASIL STUDI KASUS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Studi Kasus 

Hasil studi kasus penelitian ini dilakukan terhadap lima pasien berdasarkan 

fokus studi kasus yaitu asuhan keperawatan pemberian terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi untuk mengatasi perilaku isolasi sosial pasien skizofrenia di RSJ 

Provinsi Bali. Dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien gangguan jiwa 

perawat menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi.  

1. Pengkajian  

Peneliti melakukan studi dokumentasi dari subjek penelitian 

satu,dua,tiga,empat dan lima didapatkan hasil:  

a. Subjek penelitian satu  

Peneliti melakukan studi dokumentasi dari kasus 1 didapatkan pasien 

dengan identitas : nama pasien Tn.S umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, 

pendidikan terakhir SLTP, status belum menikah, agama Kristen, warga Negara 

Indonesia, dengan diagnosa medis skizofrenia. 

Pengkajian dilakukan pada hari selasa tanggal 10 April 2018 pukul 09.00 

WITA, peneliti melakukan observasi pada saat perawat melakukan pengkajian, 

hasil observasi yang didapatkan yaitu data subjektif berupa pasien mengatakan 

“saya hanya ingin sendiri saja, terkadang saya merasa diri saya tidak berarti,saya 

merasa tidak ada tujuan hidup, saya lemas”. Peneliti melakukan observasi dengan 

hasil data objektif: pasien tanpak menarik diri, tanpak menunjukkan tindakan tidak 
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berarti, tanpak tidak ada kontak mata saat di ajak bicara,tanpak tidak ada tujuan 

hidup, pasien tanpak lemas. 

b. Subjek penelitian dua 

Peneliti melakukan studi dokumentasi dari kasus 2 didapatkan pasien 

dengan identitas : nama pasien Tn.N, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, 

pendidikan terakhir SD, status belum menikah, agama Islam, warga Negara 

Indonesia, dengan diagnosa medis skizofrenia. 

Pengkajian dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 pukul 09.00 

WITA, peneliti melakukan observasi pada saat perawat melakukan pengkajian, 

hasil observasi yang didapatkan yaitu data subjektif berupa pasien mengatakan 

“saya tidak mau kesana bersama teman-teman, saya senang di kamar sendiri, saya 

merasa hidup saya tidak ada gunanya lagi, saya tidak tau apa tujuan hidup saya”. 

Peneliti melakukan observasi dengan hasil data objektif :  pasien tampak menolak 

saat diberi intruksi berbaur dengan temannya, pasien tampak meyendiri, dan pasien 

tampak tidak bergairah atau lesu, pasien tampak menarik diri saat di ajak bercakap-

cakap, tampak tidak ada kontak mata saat di ajak bicara, tampak tidak ada tujuan 

hidup. 

c. Subjek penelitisn tiga 

Peneliti melakukan studi dokumentasi dari kasus 3 didapatkan pasien 

dengan identitas : nama pasien Tn.E umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, 

pendidikan terakhir SLTP, status belum menikah, agama Kristen, warga Negara 

Indonesia, dengan diagnosa medis skizofrenia. 

Pengkajian dilakukan pada hari selasa tanggal 10 April 2018 pukul 09.00 

WITA, peneliti melakukan observasi pada saat perawat melakukan pengkajian, 
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hasil observasi yang didapatkan yaitu data subjektif berupa pasien mengatakan 

“saya merasa tidak aman jika keluar dari kamar, saya merasa diri saya palig berbeda 

diantara sodara-sodara saya, saya lebih senang sendiri di kamar”. Peneliti 

melakukan observasi dengan hasil data objektif: pasien tanpak menunjukkan 

permusuhan, raut wajah subjek tanpak sedih, tanpak menarik diri saat ingin di ajak keluar 

kamar, tanpak merasa dirinya paling beda.  

d. Subjek penelitian empat 

Peneliti melakukan studi dokumentasi dari kasus 4 didapatkan pasien 

dengan identitas : nama pasien Tn.I umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, 

pendidikan terakhir SD, status belum menikah, agama Kristen, warga Negara 

Indonesia, dengan diagnosa medis skizofrenia. 

Pengkajian dilakukan pada hari selasa tanggal 10 April 2018 pukul 09.00 

WITA, peneliti melakukan observasi pada saat perawat melakukan pengkajian, 

hasil observasi yang didapatkan yaitu data subjektif berupa pasien mengatakan “jika 

berada di luar rumah saya merasa diri saya tidak aman, saya tidak memiliki tujuan dalam 

hidup saya, saya tidak ingin bertemu dengan orang lain, saya lebih senang diem di kamar”. 

Peneliti melakukan observasi dengan hasil data objektif: pasien tanpak  menunjukan 

sikap permusuhan, tanpak tidak ada tujuan hidup saat di ajak bercakap-cakap, tanpak tidak 

ada kontak mata saat di ajak bicara dan raut wajah tanpak lesu. 

e. Subjek peneilitian lima 

Peneliti melakukan studi dokumentasi dari kasus 5 didapatkan pasien 

dengan identitas : nama pasien Tn.P umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, 

pendidikan terakhir SD, status belum menikah, agama Islam, warga Negara 

Indonesia, dengan diagnosa medis skizofrenia. 
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Pengkajian dilakukan pada hari selasa tanggal 10 April 2018 pukul 09.00 

WITA, peneliti melakukan observasi pada saat perawat melakukan pengkajian, 

hasil observasi yang didapatkan yaitu data subjektif : pasien mengatakan “jika 

berada di tempat umum saya merasa terancam, saya tidak ingin bicara dengan 

siapapun, saya tidak ada tujuan untuk menjalani hidup saya” Peneliti melakukan 

observasi dengan hasil data objektif: pasien tanpak  menunjukkan riwayat ditolak, 

tanpak tidak mau bertemu dengan siapa pun, saat di ajak bercakap-cakap tanpak 

tidak ada tujuan dalam hidup, dan raut wajah subjek lesu. 

2. Diagnosa 

a. Subjek penelitian satu  

Perawat merumuskan diagnosa keperawatan isolasi sosial, penyebabnya 

harga diri rendah, dengan hasil observasi yang didapatkan yaitu data subjektif 

berupa pasien mengatakan “saya hanya ingin sendiri saja, terkadang saya merasa 

diri saya tidak berarti,saya merasa tidak ada tujuan hidup, saya lemas”. Peneliti 

melakukan observasi dengan hasil data objektif: pasien tanpak menarik diri, tanpak 

menunjukkan tindakan tidak berarti, tanpak tidak ada kontak mata saat di ajak 

bicara,tanpak tidak ada tujuan hidup, pasien tanpak lemas. 

b. Subjek penelitian dua 

Perawat merumuskan diagnosa keperawatan isolasi sosial, penyebabnya 

harga diri rendah, dengan hasil observasi yang didapatkan yaitu data subjektif 

berupa pasien mengatakan “saya tidak mau kesana bersama teman-teman, saya 

senang di kamar sendiri, saya merasa hidup saya tidak ada gunanya lagi, saya tidak 

tau apa tujuan hidup saya”. Peneliti melakukan observasi dengan hasil data objektif 

:  pasien tampak menolak saat diberi intruksi berbaur dengan temannya, pasien 
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tampak meyendiri, dan pasien tampak tidak bergairah atau lesu, pasien tampak 

menarik diri saat di ajak bercakap-cakap, tampak tidak ada kontak mata saat di ajak 

bicara, tampak tidak ada tujuan hidup. 

c. Subjek penelitian tiga 

Perawat merumuskan diagnosa keperawatan isolasi sosial, penyebabnya 

harga diri rendah, dengan hasil observasi yang didapatkan yaitu data subjektif 

berupa pasien mengatakan “saya merasa tidak aman jika keluar dari kamar, saya 

merasa diri saya palig berbeda diantara sodara-sodara saya, saya lebih senang sendiri 

di kamar”. Peneliti melakukan observasi dengan hasil data objektif: pasien tanpak 

menunjukkan permusuhan, raut wajah subjek tanpak sedih, tanpak menarik diri saat 

ingin di ajak keluar kamar, tanpak merasa dirinya paling beda. 

d. Subjek penelitian empat 

Perawat merumuskan diagnosa keperawatan isolasi sosial, penyebabnya 

harga diri rendah, dengan hasil observasi yang didapatkan yaitu data subjektif 

berupa pasien mengatakan “jika berada di luar rumah saya merasa diri saya tidak aman, 

saya tidak memiliki tujuan dalam hidup saya, saya tidak ingin bertemu dengan orang lain, 

saya lebih senang diem di kamar”. Peneliti melakukan observasi dengan hasil data 

objektif: pasien tanpak  menunjukan sikap permusuhan, tanpak tidak ada tujuan hidup saat 

di ajak bercakap-cakap, tanpak tidak ada kontak mata saat di ajak bicara dan raut wajah 

tanpak lesu. 

 

 

 

e. Subjek penelitian lima 



42 

 

Perawat merumuskan diagnosa keperawatan isolasi sosial, penyebabnya 

harga diri rendah, dengan hasil observasi yang didapatkan yaitu data subjektif 

berupa subjek mengatakan pasien  mengatakan  “jika berada di tempat umum saya 

merasa terancam, saya tidak ingin bicara dengan siapapun, saya tidak ada tujuan untuk 

menjalani hidup saya” Peneliti melakukan observasi dengan hasil data objektif: 

pasien tanpak  menunjukkan riwayat ditolak, tanpak tidak mau bertemu dengan 

siapa pun, saat di ajak bercakap-cakap tanpak tidak ada tujuan dalam hidup, dan 

raut wajah subjek lesu. 

3. Intervensi 

a. Subjek penelitian satu 

Perawat merumuskan perencanaan berupa pemberian terapi aktivitas 

kelompok sosialisasi untuk mengatasi perilaku isolasi sosial dengan tujuan umum 

yaitu pasien dapat meningkatkan hubungan sosial dalam kelompok secara bertahap 

serta tujuan khusus yaitu pasien mampu memperkenalakan diri dan mampu 

berkenalan dengan anggota kelompok. 

b. Subjek penelitia dua 

Perawat merumuskan perencanaan berupa pemberian terapi aktivitas 

kelompok sosialisasi untuk mengatasi perilaku isolasi sosial dengan tujuan umum 

yaitu pasien dapat meningkatkan hubungan sosial dalam kelompok secara bertahap 

serta tujuan khusus yaitu pasien mampu memperkenalakan diri dan mampu 

berkenalan dengan anggota kelompok. 

 

 

c. Subjek penelitian tiga 
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perawat merumuskan perencanaan berupa pemberian terapi aktivitas 

kelompok sosialisasi untuk mengatasi perilaku isolasi sosial dengan tujuan umum 

yaitu pasien dapat meningkatkan hubungan sosial dalam kelompok secara bertahap 

serta tujuan khusus yaitu pasien mampu memperkenalakan diri dan mampu 

berkenalan dengan anggota kelompok. 

d. Subjek penelitian empat 

Perawat merumuskan perencanaan berupa pemberian terapi aktivitas 

kelompok sosialisasi untuk mengatasi perilaku isolasi sosial dengan tujuan umum 

yaitu pasien dapat meningkatkan hubungan sosial dalam kelompok secara bertahap 

serta tujuan khusus yaitu pasien mampu memperkenalakan diri dan mampu 

berkenalan dengan anggota kelompok. 

e. Subjek penelitian lima  

Perawat merumuskan perencanaan berupa pemberian terapi aktivitas 

kelompok sosialisasi untuk mengatasi perilaku isolasi sosial dengan tujuan umum 

yaitu pasien dapat meningkatkan hubungan sosial dalam kelompok secara bertahap 

serta tujuan khusus yaitu pasien mampu memperkenalakan diri dan mampu 

berkenalan dengan anggota kelompok. 

4. Implementasi 

a. Subjek penelitian satu 

Perawat melakukan  prosedur terapi aktivitas kelompok sosialisasi pada Tn. 

S sebanyak 4 hari selama 45 menit dengan selang waktu 4 hari, pada tanggal 13 

April 2018, pukul 10.30 WITA pasien diberikan TAK Sosialisasi sesi 1 yaitu 

kemampuan memperkenalkan diri, kemudian diulang kembali pada tanggal 17 April 

2018 pukul 10.30 WITA. Pada tanggal 21 April 2018, pukul 11.00 WITA pasien 
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diberikan sesi 2 yaitu kemampuan berkenalan, kemudian di ulang kembali pada 

tanggal 25 April pukul 11.00 WITA. Peneliti mengobservasi langkah-langkah 

pemberian terapi aktivitas kelompok sosialisasi yang dapat disajikan lebih lengkap 

terlampir 

b. Subjek penelitian dua 

Perawat melakukan  prosedur terapi aktivitas kelompok sosialisasi pada Tn. 

S sebanyak 4 hari selama 45 menit dengan selang waktu 4 hari, pada tanggal 13 

April 2018, pukul 10.30 WITA pasien diberikan TAK Sosialisasi sesi 1 yaitu 

kemampuan memperkenalkan diri, kemudian diulang kembali pada tanggal 17 April 

2018 pukul 10.30 WITA. Pada tanggal 21 April 2018, pukul 11.00 WITA pasien 

diberikan sesi 2 yaitu kemampuan berkenalan, kemudian di ulang kembali pada 

tanggal 25 April pukul 11.00 WITA. Peneliti mengobservasi langkah-langkah 

pemberian terapi aktivitas kelompok sosialisasi yang dapat disajikan lebih lengkap 

terlampir 

c. Subjek penelitian tiga 

Perawat melakukan  prosedur terapi aktivitas kelompok sosialisasi pada Tn. 

S sebanyak 4 hari selama 45 menit dengan selang waktu 4 hari, pada tanggal 13 

April 2018, pukul 10.30 WITA pasien diberikan TAK Sosialisasi sesi 1 yaitu 

kemampuan memperkenalkan diri, kemudian diulang kembali pada tanggal 17 April 

2018 pukul 10.30 WITA. Pada tanggal 21 April 2018, pukul 11.00 WITA pasien 

diberikan sesi 2 yaitu kemampuan berkenalan, kemudian di ulang kembali pada 

tanggal 25 April pukul 11.00 WITA. Peneliti mengobservasi langkah-langkah 

pemberian terapi aktivitas kelompok sosialisasi yang dapat disajikan lebih lengkap 

terlampir 
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d. Subjek penelitian empat 

Perawat melakukan  prosedur terapi aktivitas kelompok sosialisasi pada Tn. 

S sebanyak 4 hari selama 45 menit dengan selang waktu 4 hari, pada tanggal 13 

April 2018, pukul 10.30 WITA pasien diberikan TAK Sosialisasi sesi 1 yaitu 

kemampuan memperkenalkan diri, kemudian diulang kembali pada tanggal 17 April 

2018 pukul 10.30 WITA. Pada tanggal 21 April 2018, pukul 11.00 WITA pasien 

diberikan sesi 2 yaitu kemampuan berkenalan, kemudian di ulang kembali pada 

tanggal 25 April pukul 11.00 WITA. Peneliti mengobservasi langkah-langkah 

pemberian terapi aktivitas kelompok sosialisasi yang dapat disajikan lebih lengkap 

terlampir 

e. Subjek penelitian lima 

Perawat melakukan  prosedur terapi aktivitas kelompok sosialisasi pada Tn. 

S sebanyak 4 hari selama 45 menit dengan selang waktu 4 hari, pada tanggal 13 

April 2018, pukul 10.30 WITA pasien diberikan TAK Sosialisasi sesi 1 yaitu 

kemampuan memperkenalkan diri, kemudian diulang kembali pada tanggal 17 April 

2018 pukul 10.30 WITA. Pada tanggal 21 April 2018, pukul 11.00 WITA pasien 

diberikan sesi 2 yaitu kemampuan berkenalan, kemudian di ulang kembali pada 

tanggal 25 April pukul 11.00 WITA. Peneliti mengobservasi langkah-langkah 

pemberian terapi aktivitas kelompok sosialisasi yang dapat disajikan lebih lengkap 

terlampir. 

 

 

5. Evaluasi 

a. Subjek penelitian satu 
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Perawat yang melakukan evaluasi tujuan umum dan khusus subjek tercapai. 

Pada tujuan umum  Didapatkan hasil evaluasi yaitu tujuan umum yaitu pasien dapat 

meningkatkan hubungan sosial dalam kelompok secara bertahap serta tujuan 

khusus yaitu pasien mampu memperkenalakan diri dan mampu berkenalan dengan 

anggota kelompok dengan tanda gejala pasien mampu memperkenalakn identitas 

diri dan pasien mau berkenalan dengan anggota kelompok. Saat pemberian terapi 

pertama kali disesi 1 dan sesi 2 pasien tampak belum mampu memperkenalakan 

identitas diri menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, asal dan hobi tanpak 

belum ada kontak mata, duduk belum tegak,belum mampu menggunakan bahasa 

tubuh yang sesuai, tidak mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dan berkenalan 

dengan anggota kelompok menanyakan nama lengkap, nama panggilan, asal dan 

hobi, tanpak belum ada kontak mata, duduk belum tegak,belum mampu 

menggunakan bahasa tubuh yang sesuai, tidak mengikuti kegiatan dari awal sampai 

akhir.  

Setelah diberikan terapi pasien mampu memperkenalakan identitas diri 

dengan menyebutkan,nama lengkap, nama panggilan, asal, dan hobi, terdapat 

kontak mata, duduk tegak, menggunakan bahasa tubuh yang jelas, mengikuti 

kegiatan dari awal sampai akhir dan  pasien mampu berkenalan dengan anggota 

kelompok mampu menanyakan nama lengkap, nama panggilan, asal dan hobi, 

terdapat kontak mata, duduk tegak, menggunakan bahasa tubuh yang jelas, 

mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Dari hasil evaluasi tersebut isolasi sosial 

teratasi. Proses asuhan keperawatan pemberian terapi aktivits kelompok sosialisasi 

untuk mengtasi perilaku isolasi sosial pada pasien skizofrenia dapat dideskripsikan 

oleh peneliti.   
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b. Subjek penelitian dua 

Perawat yang melakukan evaluasi tujuan umum dan khusus subjek tercapai. 

Pada tujuan umum  Didapatkan hasil evaluasi yaitu tujuan umum yaitu pasien dapat 

meningkatkan hubungan sosial dalam kelompok secara bertahap serta tujuan 

khusus yaitu pasien mampu memperkenalakan diri dan mampu berkenalan dengan 

anggota kelompok dengan tanda gejala pasien mampu memperkenalakn identitas 

diri dan pasien mau berkenalan dengan anggota kelompok. Saat pemberian terapi 

pertama kali disesi 1 dan sesi 2 pasien tampak belum mampu memperkenalakan 

identitas diri menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, asal dan hobi tanpak 

belum ada kontak mata, duduk belum tegak,belum mampu menggunakan bahasa 

tubuh yang sesuai, tidak mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dan berkenalan 

dengan anggota kelompok menanyakan nama lengkap, nama panggilan, asal dan 

hobi, tanpak belum ada kontak mata, duduk belum tegak,belum mampu 

menggunakan bahasa tubuh yang sesuai, tidak mengikuti kegiatan dari awal sampai 

akhir.  

Setelah diberikan terapi pasien mampu memperkenalakan identitas diri 

dengan menyebutkan,nama lengkap, nama panggilan, asal, dan hobi, terdapat 

kontak mata, duduk tegak, menggunakan bahasa tubuh yang jelas, mengikuti 

kegiatan dari awal sampai akhir dan  pasien mampu berkenalan dengan anggota 

kelompok mampu menanyakan nama lengkap, nama panggilan, asal dan hobi, 

terdapat kontak mata, duduk tegak, menggunakan bahasa tubuh yang jelas, 

mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Dari hasil evaluasi tersebut isolasi sosial 

teratasi. Proses asuhan keperawatan pemberian terapi aktivits kelompok sosialisasi 
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untuk mengtasi perilaku isolasi sosial pada pasien skizofrenia dapat dideskripsikan 

oleh peneliti.   

c. Subjek penelitian tiga 

Perawat yang melakukan evaluasi tujuan umum dan khusus subjek tercapai. 

Pada tujuan umum  Didapatkan hasil evaluasi yaitu tujuan umum yaitu pasien dapat 

meningkatkan hubungan sosial dalam kelompok secara bertahap serta tujuan 

khusus yaitu pasien mampu memperkenalakan diri dan mampu berkenalan dengan 

anggota kelompok dengan tanda gejala pasien mampu memperkenalakn identitas 

diri dan pasien mau berkenalan dengan anggota kelompok. Saat pemberian terapi 

pertama kali disesi 1 dan sesi 2 pasien tampak belum mampu memperkenalakan 

identitas diri menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, asal dan hobi tanpak 

belum ada kontak mata, duduk belum tegak,belum mampu menggunakan bahasa 

tubuh yang sesuai, tidak mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dan berkenalan 

dengan anggota kelompok menanyakan nama lengkap, nama panggilan, asal dan 

hobi, tanpak belum ada kontak mata, duduk belum tegak,belum mampu 

menggunakan bahasa tubuh yang sesuai, tidak mengikuti kegiatan dari awal sampai 

akhir.  

Setelah diberikan terapi pasien mampu memperkenalakan identitas diri 

dengan menyebutkan,nama lengkap, nama panggilan, asal, dan hobi, terdapat 

kontak mata, duduk tegak, menggunakan bahasa tubuh yang jelas, mengikuti 

kegiatan dari awal sampai akhir dan  pasien mampu berkenalan dengan anggota 

kelompok mampu menanyakan nama lengkap, nama panggilan, asal dan hobi, 

terdapat kontak mata, duduk tegak, menggunakan bahasa tubuh yang jelas, 

mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Dari hasil evaluasi tersebut isolasi sosial 
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teratasi. Proses asuhan keperawatan pemberian terapi aktivits kelompok sosialisasi 

untuk mengtasi perilaku isolasi sosial pada pasien skizofrenia dapat dideskripsikan 

oleh peneliti.   

d. Subjek penelitian empat 

Perawat yang melakukan evaluasi tujuan umum dan khusus subjek tercapai. 

Pada tujuan umum  Didapatkan hasil evaluasi yaitu tujuan umum yaitu pasien dapat 

meningkatkan hubungan sosial dalam kelompok secara bertahap serta tujuan 

khusus yaitu pasien mampu memperkenalakan diri dan mampu berkenalan dengan 

anggota kelompok dengan tanda gejala pasien mampu memperkenalakn identitas 

diri dan pasien mau berkenalan dengan anggota kelompok. Saat pemberian terapi 

pertama kali disesi 1 dan sesi 2 pasien tampak belum mampu memperkenalakan 

identitas diri menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, asal dan hobi tanpak 

belum ada kontak mata, duduk belum tegak,belum mampu menggunakan bahasa 

tubuh yang sesuai, tidak mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dan berkenalan 

dengan anggota kelompok menanyakan nama lengkap, nama panggilan, asal dan 

hobi, tanpak belum ada kontak mata, duduk belum tegak,belum mampu 

menggunakan bahasa tubuh yang sesuai, tidak mengikuti kegiatan dari awal sampai 

akhir.  

Setelah diberikan terapi pasien mampu memperkenalakan identitas diri 

dengan menyebutkan,nama lengkap, nama panggilan, asal, dan hobi, terdapat 

kontak mata, duduk tegak, menggunakan bahasa tubuh yang jelas, mengikuti 

kegiatan dari awal sampai akhir dan  pasien mampu berkenalan dengan anggota 

kelompok mampu menanyakan nama lengkap, nama panggilan, asal dan hobi, 

terdapat kontak mata, duduk tegak, menggunakan bahasa tubuh yang jelas, 
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mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Dari hasil evaluasi tersebut isolasi sosial 

teratasi. Proses asuhan keperawatan pemberian terapi aktivits kelompok sosialisasi 

untuk mengtasi perilaku isolasi sosial pada pasien skizofrenia dapat dideskripsikan 

oleh peneliti.   

e. Subjek penelitian lima  

Perawat yang melakukan evaluasi tujuan umum dan khusus subjek tercapai. 

Pada tujuan umum yaitu pasien dapat meningkatkan hubungan sosial dalam 

kelompok secara bertahap serta tujuan khusus yaitu pasien mampu 

memperkenalakan diri dan mampu berkenalan dengan anggota kelompok dengan 

tanda gejala pasien mampu memperkenalakn identitas diri dan pasien mau 

berkenalan dengan anggota kelompok. Saat pemberian terapi pertama kali disesi 1 

dan sesi 2 pasien tampak belum mampu memperkenalakan identitas diri 

menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, asal dan hobi tanpak belum ada 

kontak mata, duduk belum tegak,belum mampu menggunakan bahasa tubuh yang 

sesuai, tidak mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dan berkenalan dengan 

anggota kelompok menanyakan nama lengkap, nama panggilan, asal dan hobi, 

tanpak belum ada kontak mata, duduk belum tegak,belum mampu menggunakan 

bahasa tubuh yang sesuai, tidak mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir.  

Setelah diberikan terapi pasien mampu memperkenalakan identitas diri 

dengan menyebutkan,nama lengkap, nama panggilan, asal, dan hobi, terdapat 

kontak mata, duduk tegak, menggunakan bahasa tubuh yang jelas, mengikuti 

kegiatan dari awal sampai akhir dan  pasien mampu berkenalan dengan anggota 

kelompok mampu menanyakan nama lengkap, nama panggilan, asal dan hobi, 

terdapat kontak mata, duduk tegak, menggunakan bahasa tubuh yang jelas, 
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mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Dari hasil evaluasi tersebut isolasi sosial 

teratasi. Proses asuhan keperawatan pemberian terapi aktivits kelompok sosialisasi 

untuk mengtasi perilaku isolasi sosial pada pasien skizofrenia dapat dideskripsikan 

oleh peneliti.  

B. Pembahasan  

Dalam pembahasan akan dibahas hal-hal sebagai berikut : 

1. Pengkajian  

Hasil penelitian pada tahap pengkajian menunjukan  

a. Subjek penelitian satu 

Saat pengkajian subjek penelitian satu menyatakan hanya ingin sendiri, 

merasa tidak berarti, merasa tidak ada tujuan, tanpak lemas,tanpak menarik diri, 

tanpak menunjuukan tindakan tidak berarti, tidak ada kontak mata, tanpak lemas. 

Menurut penelitian. Menurut penelitian (Ika Murni, 2013)  subjek penelitian dengan 

diagnosa keperawatan isolasi sosial sebagai suatu keadaan dimana seseorang 

individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi 

dengan orang lain seperti, mengurung diri di kamar, menarik diri, afek datar/sedih, 

menunjuukan tindakan tidak berarti, merasa berbeda dengan orang 

lain,perkembangan terlambat, tanpak menunjukkan tindakan permusuhan.  

Menurut teori gejala klinis isolasi sosial yaitu Gejala dan Tanda Mayor, 

Subjektif : Merasa ingin sendiri, Merasa tidak aman di tempat umum. Objektif : 

Menarik diri, Tidak berminat/menolak berinteraksi dengan orang lain atau 

lingkungan. Gejala dan Tanda Minor, Subjektif : Merasa berbeda dengan orang 

lain, Merasa asyik dengan pikiran sendiri, Merasa tidak mempunyai tujuan yang 

jelas. Objektif : Afek datar, Afek sedih, Riwayat ditolak, Menunjukkan 
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permusuhan, Tidak mampu memenuhi harapan orang lain, Kondisi difabel, 

tindakan tidak berarti, Tidak ada kontak mata, Perkembangan terlambat, Tidak 

bergairah/lesu (PPNI, 2017). Pada subjek penelitian satu tanda dan gejala yang 

dimiliki lebih komplek atau lengkap didukung oleh teori (PPNI, 2017) 

mendeskripsikan tanda dan gejala isolasi sosial yang memiliki tanda gejala yang 

komplek.  

b. Subjek penelitian dua  

Saat pengkajian subjek penelitian dua menyatakan tidak mau bersama 

teman-teman, ingin sendiri, merasa tidak ada gunanya lagi,tidak ada tujuan, tanpak 

menarik diri, tanpak tidak bergairah/lesu, tidak ada kontak mata, tanpak tidak ada 

tujuan hidup. Menurut penelitian (Ika Murni, 2013)  subjek penelitian dengan 

diagnosa keperawatan isolasi sosial sebagai suatu keadaan dimana seseorang 

individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi 

dengan orang lain seperti, mengurung diri di kamar, menarik diri, afek datar/sedih, 

menunjuukan tindakan tidak berarti, merasa berbeda dengan orang 

lain,perkembangan terlambat, tanpak menunjukkan tindakan permusuhan.  

Menurut teori gejala klinis isolasi sosial yaitu Gejala dan Tanda Mayor, 

Subjektif : Merasa ingin sendiri, Merasa tidak aman di tempat umum. Objektif : 

Menarik diri, Tidak berminat/menolak berinteraksi dengan orang lain atau 

lingkungan. Gejala dan Tanda Minor, Subjektif : Merasa berbeda dengan orang 

lain, Merasa asyik dengan pikiran sendiri, Merasa tidak mempunyai tujuan yang 

jelas. Objektif : Afek datar, Afek sedih, Riwayat ditolak, Menunjukkan 

permusuhan, Tidak mampu memenuhi harapan orang lain, Kondisi difabel, 

tindakan tidak berarti, Tidak ada kontak mata, Perkembangan terlambat, Tidak 
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bergairah/lesu (PPNI, 2017). Pada subjek penelitian satu tanda dan gejala yang 

dimiliki lebih komplek atau lengkap didukung oleh teori (PPNI, 2017) 

mendeskripsikan tanda dan gejala isolasi sosial yang memiliki tanda gejala yang 

komplek.  

c. Subjek penelitian tiga  

Saat pengkajian subjek penelitian tiga menyatakan merasa tidak aman di 

tempat umum, merasa berdeda dengan orang lain, hanya ingin sendiri, tanpak 

menunjukkan permusushan, afek sedih, menarik diri, tanpak merasa dirinya 

berbeda. Menurut penelitian (Ika Murni, 2013)  subjek penelitian dengan diagnosa 

keperawatan isolasi sosial sebagai suatu keadaan dimana seseorang individu 

mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan 

orang lain seperti, mengurung diri di kamar, menarik diri, afek datar/sedih, 

menunjuukan tindakan tidak berarti, merasa berbeda dengan orang 

lain,perkembangan terlambat, tanpak menunjukkan tindakan permusuhan.  

Menurut teori gejala klinis isolasi sosial yaitu Gejala dan Tanda Mayor, 

Subjektif : Merasa ingin sendiri, Merasa tidak aman di tempat umum. Objektif : 

Menarik diri, Tidak berminat/menolak berinteraksi dengan orang lain atau 

lingkungan. Gejala dan Tanda Minor, Subjektif : Merasa berbeda dengan orang 

lain, Merasa asyik dengan pikiran sendiri, Merasa tidak mempunyai tujuan yang 

jelas. Objektif : Afek datar, Afek sedih, Riwayat ditolak, Menunjukkan 

permusuhan, Tidak mampu memenuhi harapan orang lain, Kondisi difabel, 

tindakan tidak berarti, Tidak ada kontak mata, Perkembangan terlambat, Tidak 

bergairah/lesu (PPNI, 2017). Pada subjek penelitian satu tanda dan gejala yang 

dimiliki lebih komplek atau lengkap didukung oleh teori (PPNI, 2017) 
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mendeskripsikan tanda dan gejala isolasi sosial yang memiliki tanda gejala yang 

komplek.  

d. Subjek penelitian empat  

Saat pengkajian subjek penelitian mengatakan merasa tidak aman di tempat 

umum, merasa tidak mempunyai tujuan, hanya ingin sendiri, tanpak menunjukkan 

permusuhan, tanpak tidak ada tujuan, tidak ada kontak mata, tanpak lesu. Menurut 

penelitian (Ika Murni, 2013)  subjek penelitian dengan diagnosa keperawatan 

isolasi sosial sebagai suatu keadaan dimana seseorang individu mengalami 

penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain 

seperti, mengurung diri di kamar, menarik diri, afek datar/sedih, menunjuukan 

tindakan tidak berarti, merasa berbeda dengan orang lain,perkembangan terlambat, 

tanpak menunjukkan tindakan permusuhan.  

Menurut teori gejala klinis isolasi sosial yaitu Gejala dan Tanda Mayor, 

Subjektif : Merasa ingin sendiri, Merasa tidak aman di tempat umum. Objektif : 

Menarik diri, Tidak berminat/menolak berinteraksi dengan orang lain atau 

lingkungan. Gejala dan Tanda Minor, Subjektif : Merasa berbeda dengan orang 

lain, Merasa asyik dengan pikiran sendiri, Merasa tidak mempunyai tujuan yang 

jelas. Objektif : Afek datar, Afek sedih, Riwayat ditolak, Menunjukkan 

permusuhan, Tidak mampu memenuhi harapan orang lain, Kondisi difabel, 

tindakan tidak berarti, Tidak ada kontak mata, Perkembangan terlambat, Tidak 

bergairah/lesu (PPNI, 2017). Pada subjek penelitian satu tanda dan gejala yang 

dimiliki lebih komplek atau lengkap didukung oleh teori (PPNI, 2017) 

mendeskripsikan tanda dan gejala isolasi sosial yang memiliki tanda gejala yang 

komplek.  
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e. Subjek penelitian lima 

Saat pengkajian subjek penelitian lima menyatakan merasa tidak aman di 

tempat umum, hanya ingin sendiri, tidak ada tujuan hidup, tanpak menunjukkan 

riwayat ditolak, menarik diri, tanpak lesu. Menurut penelitian (Ika Murni, 2013)  

subjek penelitian dengan diagnosa keperawatan isolasi sosial sebagai suatu keadaan 

dimana seseorang individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak 

mampu berinteraksi dengan orang lain seperti, mengurung diri di kamar, menarik 

diri, afek datar/sedih, menunjuukan tindakan tidak berarti, merasa berbeda dengan 

orang lain,perkembangan terlambat, tanpak menunjukkan tindakan permusuhan.  

Menurut teori gejala klinis isolasi sosial yaitu Gejala dan Tanda Mayor, 

Subjektif : Merasa ingin sendiri, Merasa tidak aman di tempat umum. Objektif : 

Menarik diri, Tidak berminat/menolak berinteraksi dengan orang lain atau 

lingkungan. Gejala dan Tanda Minor, Subjektif : Merasa berbeda dengan orang 

lain, Merasa asyik dengan pikiran sendiri, Merasa tidak mempunyai tujuan yang 

jelas. Objektif : Afek datar, Afek sedih, Riwayat ditolak, Menunjukkan 

permusuhan, Tidak mampu memenuhi harapan orang lain, Kondisi difabel, 

tindakan tidak berarti, Tidak ada kontak mata, Perkembangan terlambat, Tidak 

bergairah/lesu (PPNI, 2017). Pada subjek penelitian satu tanda dan gejala yang 

dimiliki lebih komplek atau lengkap didukung oleh teori (PPNI, 2017) 

mendeskripsikan tanda dan gejala isolasi sosial yang memiliki tanda gejala yang 

komplek.  

Tidak ada perdebatan hasil penelitian subjek penelitian satu, dua, tiga, 

empat, dan lima yaitu memiliki tanda gejala yang komplek 

2. Diagnosa  
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a. subjek penelitian satu 

Hasil penelitian menunjukkan penelitian mendapatkan satu diagnosa 

keperawatan yaitu isolasi sosial, penyebabnya harga diri rendah tanda gejalanya data 

subjektif yaitu pasien hanya ingin sendiri, merasa tidak berarti, merasa tidak ada 

tujuan, tanpak lemas. Hasil data Objektif : tanpak menarik diri, tanpak menunjuukan 

tindakan tidak berarti, tidak ada kontak mata, tanpak lemas. Hasil penelitian (Ika 

Murni, 2013) berdasarkan masalah dan penyebab pada pengkajian subjek penelitian 

didiagnosa isolasi sosial, Menurut tanda dan gejala yang ditemui pada kelima subjek 

penelitian tersebut termasuk diagnosa keperawatan isolasi sosial (PPNI, 2017). Pada 

subjek penelitian satu tanda gejala yang muncul dari diagnosa lebih komlek karena 

kondisi pasien yang lebih berat didukung oleh (PPNI, 2017) 

b. Subjek penelitian dua  

Hasil penelitian menunjukkan penelitian mendapatkan satu diagnosa 

keperawatan yaitu isolasi sosial penyebabnya harga diri rendah tanda gejalanya data 

subjektif yaitu pasien mengatakan tidak mau bersama teman-teman, ingin sendiri, 

merasa tidak ada gunanya lagi,tidak ada tujuan. Hasil data objektif tanpak menarik 

diri, tanpak tidak bergairah/lesu, tidak ada kontak mata, tanpak tidak ada tujuan 

hidup. Hasil penelitian (Ika Murni, 2013) berdasarkan masalah dan penyebab pada 

pengkajian subjek penelitian didiagnosa isolasi sosial, Menurut tanda dan gejala 

yang ditemui pada kelima subjek penelitian tersebut termasuk diagnosa keperawatan 

isolasi sosial (PPNI, 2017). Pada subjek penelitian dua tanda gejala yang muncul 

dari diagnosa lebih komplek karena kondisi pasien yang lebih kuat di dukung oleh 

(PPNI, 2017).  

c. Subjek penelitian tiga  
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Hasil penelitian menunjukkan penelitian mendapatkan satu diagnosa 

keperawatan yaitu isolasi sosial, penyebabnya adalah harga diri rendah tanda 

gejalanya data subjektif yaitu pasien menyatakan merasa tidak aman di tempat 

umum, merasa berdeda dengan orang lain, hanya ingin sendiri. Hasil data objektif 

tanpak menunjukkan permusushan, afek sedih, menarik diri, tanpak merasa dirinya 

berbeda. Hasil penelitian (Ika Murni, 2013) berdasarkan masalah dan penyebab 

pada pengkajian subjek penelitian didiagnosa isolasi sosial, Menurut tanda dan 

gejala yang ditemui pada kelima subjek penelitian tersebut termasuk diagnosa 

keperawatan isolasi sosial (PPNI, 2017). Pada subjek penelitian dua tanda gejala 

yang muncul dari diagnosa lebih komplek karena kondisi pasien yang lebih kuat di 

dukung oleh (PPNI, 2017) 

d. Subjek penelitian empat  

Hasil penelitian menunjukkan peneliti mendapatkan satu diagnosa 

keperawatan yaitu isolasi sosial, penyebabnya adalah harga diri rendah tanda 

gejalanya data subjektif yaitu pasien mengatakan merasa tidak aman di tempat 

umum, merasa tidak mempunyai tujuan, hanya ingin sendiri. Hasil data objektif 

tanpak menunjukkan permusuhan, tanpak tidak ada tujuan, tidak ada kontak mata, 

tanpak lesu. Hasil penelitian (Ika Murni, 2013) berdasarkan masalah dan penyebab 

pada pengkajian subjek penelitian didiagnosa isolasi sosial, Menurut tanda dan 

gejala yang ditemui pada kelima subjek penelitian tersebut termasuk diagnosa 

keperawatan isolasi sosial (PPNI, 2017). Pada subjek penelitian dua tanda gejala 

yang muncul dari diagnosa lebih komplek karena kondisi pasien yang lebih kuat di 

dukung oleh (PPNI, 2017) 

e. Subjek penelitian lima 
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Hasil penelitian menunjukkan peneliti mendapatkan satu diagnosa 

keperawatan yaitu isolasi sosial, penyebabnya harga diri rendah tanda gejalanya 

data subjektif yaitu pasien mengatakan merasa tidak aman di tempat umum, hanya 

ingin sendiri, tidak ada tujuan hidup. Hasil data objektif  tanpak menunjukkan 

riwayat ditolak, menarik diri, tanpak lesu. Hasil penelitian (Ika Murni, 2013) 

berdasarkan masalah dan penyebab pada pengkajian subjek penelitian didiagnosa 

isolasi sosial, Menurut tanda dan gejala yang ditemui pada kelima subjek penelitian 

tersebut termasuk diagnosa keperawatan isolasi sosial (PPNI, 2017). Pada subjek 

penelitian dua tanda gejala yang muncul dari diagnosa lebih komplek karena 

kondisi pasien yang lebih kuat di dukung oleh (PPNI, 2017) 

3.  Perencanaan  

a. Subjek penelitian satu   

Hasil penelitian menunjukan rencana keperawatan yang diberikan perawat 

kepada subjek penelitian  berdasarkan diagnosa yaitu Terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi dengan tujuan umum yaitu pasien dapat meningkatkan hubungan sosial 

dalam kelompok secara bertahap serta tujuan khususnya pasien mampu 

memperkenalkan diri dan mampu berkenalan dengan anggota kelompok, menurut 

peneliti (Efendi, Rahayuningsih, & Muharyati, 2012) Terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi merupakan salah satu intervensi keperawatan untuk meningkatkan 

kemapuan berinteraksi dan bersosialisasi diri pada pasien skizofrenia yang 

mengalami isolasi sosial menarik diri. Hasil penilitian yang dilakukan (Ika Murni, 

2013) pasien dengan diagnosa isolasi sosial dapat di kombinasikan dengan 

pemberian terapi aktivits kelompok sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan 
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interaksi sosial. Menurut (Yusuf, 2014) pasien yang mengalami isolasi sosial  

diindikasikan untuk mendapat terapi aktivitas kelompok sosialisasi.  

b. Subjek penelitian dua 

Hasil penelitian menunjukan rencana keperawatan yang diberikan perawat 

kepada subjek penelitian  berdasarkan diagnosa yaitu Terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi dengan tujuan umum yaitu pasien dapat meningkatkan hubungan sosial 

dalam kelompok secara bertahap serta tujuan khususnya pasien mampu 

memperkenalkan diri dan mampu berkenalan dengan anggota kelompok, menurut 

peneliti (Efendi, Rahayuningsih, & Muharyati, 2012) Terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi merupakan salah satu intervensi keperawatan untuk meningkatkan 

kemapuan berinteraksi dan bersosialisasi diri pada pasien skizofrenia yang 

mengalami isolasi sosial menarik diri. Hasil penilitian yang dilakukan (Ika Murni, 

2013) pasien dengan diagnosa isolasi sosial dapat di kombinasikan dengan 

pemberian terapi aktivits kelompok sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan 

interaksi sosial. Menurut (Yusuf, 2014) pasien yang mengalami isolasi sosial  

diindikasikan untuk mendapat terapi aktivitas kelompok sosialisasi. 

c. Subjek penelitian tiga  

Hasil penelitian menunjukan rencana keperawatan yang diberikan perawat 

kepada subjek penelitian  berdasarkan diagnosa yaitu Terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi dengan tujuan umum yaitu pasien dapat meningkatkan hubungan sosial 

dalam kelompok secara bertahap serta tujuan khususnya pasien mampu 

memperkenalkan diri dan mampu berkenalan dengan anggota kelompok, menurut 

peneliti (Efendi, Rahayuningsih, & Muharyati, 2012) Terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi merupakan salah satu intervensi keperawatan untuk meningkatkan 
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kemapuan berinteraksi dan bersosialisasi diri pada pasien skizofrenia yang 

mengalami isolasi sosial menarik diri. Hasil penilitian yang dilakukan (Ika Murni, 

2013) pasien dengan diagnosa isolasi sosial dapat di kombinasikan dengan 

pemberian terapi aktivits kelompok sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan 

interaksi sosial. Menurut (Yusuf, 2014) pasien yang mengalami isolasi sosial  

diindikasikan untuk mendapat terapi aktivitas kelompok sosialisasi 

d. Subjek penelitian empat  

Hasil penelitian menunjukan rencana keperawatan yang diberikan perawat 

kepada subjek penelitian  berdasarkan diagnosa yaitu Terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi dengan tujuan umum yaitu pasien dapat meningkatkan hubungan sosial 

dalam kelompok secara bertahap serta tujuan khususnya pasien mampu 

memperkenalkan diri dan mampu berkenalan dengan anggota kelompok, menurut 

peneliti (Efendi, Rahayuningsih, & Muharyati, 2012) Terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi merupakan salah satu intervensi keperawatan untuk meningkatkan 

kemapuan berinteraksi dan bersosialisasi diri pada pasien skizofrenia yang 

mengalami isolasi sosial menarik diri. Hasil penilitian yang dilakukan (Ika Murni, 

2013) pasien dengan diagnosa isolasi sosial dapat di kombinasikan dengan 

pemberian terapi aktivits kelompok sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan 

interaksi sosial. Menurut (Yusuf, 2014) pasien yang mengalami isolasi sosial  

diindikasikan untuk mendapat terapi aktivitas kelompok sosialisasi 

e. Subjk penelitian lima  

Hasil penelitian menunjukan rencana keperawatan yang diberikan perawat 

kepada subjek penelitian  berdasarkan diagnosa yaitu Terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi dengan tujuan umum yaitu pasien dapat meningkatkan hubungan sosial 
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dalam kelompok secara bertahap serta tujuan khususnya pasien mampu 

memperkenalkan diri dan mampu berkenalan dengan anggota kelompok, menurut 

peneliti (Efendi, Rahayuningsih, & Muharyati, 2012) Terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi merupakan salah satu intervensi keperawatan untuk meningkatkan 

kemapuan berinteraksi dan bersosialisasi diri pada pasien skizofrenia yang 

mengalami isolasi sosial menarik diri. Hasil penilitian yang dilakukan (Ika Murni, 

2013) pasien dengan diagnosa isolasi sosial dapat di kombinasikan dengan 

pemberian terapi aktivits kelompok sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan 

interaksi sosial. Menurut (Yusuf, 2014) pasien yang mengalami isolasi sosial  

diindikasikan untuk mendapat terapi aktivitas kelompok sosialisasi 

4. Pelaksanaan 

a. Subjek penelitian satu  

Pelaksnaan tindakan berlangsung sebanyak 4 hari selama 45 menit dengan 

selang waktu 4 hari pada tanggal 13 sampai dengan  25 April 2018. Pelaksanaan 

dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun seblumnya dan telah 

diberikan pada subjek penelitian satu. Hal ini sama dengan  penelitian yang 

dilakukan oleh (Efendi et al., 2012) melakukan terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi, hasil penelitian yang dilakukan (Arip & Rusmini, 2011) pemberian 

terapi aktivitas kelompok diberikan selama 1 minggu 2 kali persesi. Menurut teori 

yang dikemukakan oleh (Keliat, 2005) terapi aktivitas kelompok sosialisasi 

diberikan sebanyak 1 minggu 2 kali atau sesuai dengan kebutuhan.  

b. Subjek penelitian dua 

Pelaksnaan tindakan berlangsung sebanyak 4 hari selama 45 menit dengan 

selang waktu 4 hari pada tanggal 13 sampai dengan  25 April 2018. Pelaksanaan 
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dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun seblumnya dan telah 

diberikan pada subjek penelitian satu. Hal ini sama dengan  penelitian yang 

dilakukan oleh (Efendi et al., 2012) melakukan terapi aktivitas kelompok sosialisasi, 

hasil penelitian yang dilakukan (Arip & Rusmini, 2011) pemberian terapi aktivitas 

kelompok diberikan selama 1 minggu 2 kali persesi. Menurut teori yang 

dikemukakan oleh (Keliat, 2005) terapi aktivitas kelompok sosialisasi diberikan 

sebanyak 1 minggu 2 kali atau sesuai dengan kebutuhan. 

c. Subjek penelitian tiga 

Pelaksnaan tindakan berlangsung sebanyak 4 hari selama 45 menit dengan 

selang waktu 4 hari pada tanggal 13 sampai dengan  25 April 2018. Pelaksanaan 

dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun seblumnya dan telah 

diberikan pada subjek penelitian satu. Hal ini sama dengan  penelitian yang 

dilakukan oleh (Efendi et al., 2012) melakukan terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi, hasil penelitian yang dilakukan (Arip & Rusmini, 2011) pemberian 

terapi aktivitas kelompok diberikan selama 1 minggu 2 kali persesi. Menurut teori 

yang dikemukakan oleh (Keliat, 2005) terapi aktivitas kelompok sosialisasi 

diberikan sebanyak 1 minggu 2 kali atau sesuai dengan kebutuhan. 

 

 

d. Subjek penelitian empat 

Pelaksnaan tindakan berlangsung sebanyak 4 hari selama 45 menit dengan 

selang waktu 4 hari pada tanggal 13 sampai dengan  25 April 2018. Pelaksanaan 

dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun seblumnya dan telah 

diberikan pada subjek penelitian satu. Hal ini sama dengan  penelitian yang 
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dilakukan oleh (Efendi et al., 2012) melakukan terapi aktivitas kelompok sosialisasi, 

hasil penelitian yang dilakukan (Arip & Rusmini, 2011) pemberian terapi aktivitas 

kelompok diberikan selama 1 minggu 2 kali persesi. Menurut teori yang 

dikemukakan oleh (Keliat, 2005) terapi aktivitas kelompok sosialisasi diberikan 

sebanyak 1 minggu 2 kali atau sesuai dengan kebutuhan. 

e. Subjek penelitian lima  

Pelaksnaan tindakan berlangsung sebanyak 4 hari selama 45 menit dengan selang 

waktu 4 hari pada tanggal 13 sampai dengan  25 April 2018. Pelaksanaan dilakukan 

sesuai dengan perencanaan yang telah disusun seblumnya dan telah diberikan pada 

subjek penelitian satu. Hal ini sama dengan  penelitian yang dilakukan oleh (Efendi 

et al., 2012) melakukan terapi aktivitas kelompok sosialisasi, hasil penelitian yang 

dilakukan (Arip & Rusmini, 2011) pemberian terapi aktivitas kelompok diberikan 

selama 1 minggu 2 kali persesi. Menurut teori yang dikemukakan oleh (Keliat, 

2005) terapi aktivitas kelompok sosialisasi diberikan sebanyak 1 minggu 2 kali atau 

sesuai dengan kebutuhan. 

Hasil penelitian pada subjek penelitian satu, dua, tiga, empat, dan lima pada sesi 1 

dan 2 sudah mampu memperkenalan identitas diri dan mampu berkenalan dengan 

anggota kelompok namun pada subjek penelitian dua belum mampu berkenalan 

dengan anggota kelompok karena merasa tidak percaya diri dan latar belakang 

keluarga pasien yang jarang memberikan perhatian. Pada subjek penelitian 

satu,dua, tiga, empat dan lima diberikan Terapi aktivitas kelompok sosialisasi 

5. Evaluasi 

a. Subjek penelitian satu 
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Hasil penelitian menunjukan asuhan keperawatan pada subjek penelitian 

yaitu isolasi sosial pasien teratasi. Dibuktikan dengan data subjektif subjek penelitan 

sesi 1 : subjek mampu menyebutkan (nama lengkap, nama panggilan, asal dan hobi). 

Data objektif sesi 1: terdapat kontak mata, duduk tegak, menggunakan bahasa tubuh 

yang jelas, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Data subjektif sesi 2: subjek 

mampu menyebutkan (nama lengkap, nama panggilan, asal, dan hobi), subjek 

mampu menanyakan (nama lengkap, nama panggilan, asal dan hobi). Data objektif 

sesi 2: terdapat kontak mata, duduk tegak, menggunakan bahasa tubuh yang jelas, 

mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Efendi et al., 2012) di 

RSJ HB Sa’anin Padang dalam enam bulan trakhir ( Maret-Agustus 2011 ) 

diketahui bahwa pasien dengan masalah isolasi sosial terbanyak di ruang Gelantik 

sebanyak 64 orang. Perubahan perilaku isolasi sosial sesudah di berikan TAKS 

bahwa ada perubahan terhadap perilaku isolasi sosial seperti sudah mampu 

berkenalan dengan perawat dan teman diruangan, pasien mampu berinteraksi 

dengan perawat yang ada diruangan. Hasil penelitian yang dilakukan (Arip & 

Rusmini, 2011) di Rumah Sakit Jiwa Provensi Nusa Tenggara Barat (NTB)  dengan 

24 responden. Setelah diberikan terapi aktivitas kelompok sosisalisasi sesi 1-7 

pasien isolasi sosial mengalami meningkatan dalam komunikasi verbal. 

Berdasarkan hasil penelitian (Yusuf, 2014) mengemukakan tujuan terapi aktivitas 

kelompok sosialisasi yaitu pasien mampu memperkenalkan diri, pasien mampu 

berkenalan dengan anggota kelompok.  

b. Subjek penelitian dua 
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Hasil penelitian menunjukan asuhan keperawatan pada subjek penelitian 

yaitu isolasi sosial pasien teratasi. Dibuktikan dengan data subjektif subjek 

penelitan sesi 1 : subjek mampu menyebutkan (nama lengkap, nama panggilan, asal 

dan hobi). Data objektif sesi 1: terdapat kontak mata, duduk tegak, menggunakan 

bahasa tubuh yang jelas, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Data subjektif 

sesi 2: subjek mampu menyebutkan (nama lengkap, nama panggilan, asal, dan 

hobi), subjek mampu menanyakan (nama lengkap, nama panggilan, asal dan hobi). 

Data objektif sesi 2: terdapat kontak mata, duduk tegak, menggunakan bahasa tubuh 

yang jelas, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Efendi et al., 2012) di 

RSJ HB Sa’anin Padang dalam enam bulan trakhir ( Maret-Agustus 2011 ) 

diketahui bahwa pasien dengan masalah isolasi sosial terbanyak di ruang Gelantik 

sebanyak 64 orang. Perubahan perilaku isolasi sosial sesudah di berikan TAKS 

bahwa ada perubahan terhadap perilaku isolasi sosial seperti sudah mampu 

berkenalan dengan perawat dan teman diruangan, pasien mampu berinteraksi 

dengan perawat yang ada diruangan. Hasil penelitian yang dilakukan (Arip & 

Rusmini, 2011) di Rumah Sakit Jiwa Provensi Nusa Tenggara Barat (NTB)  dengan 

24 responden. Setelah diberikan terapi aktivitas kelompok sosisalisasi sesi 1-7 

pasien isolasi sosial mengalami meningkatan dalam komunikasi verbal. 

Berdasarkan hasil penelitian (Yusuf, 2014) mengemukakan tujuan terapi aktivitas 

kelompok sosialisasi yaitu pasien mampu memperkenalkan diri, pasien mampu 

berkenalan dengan anggota kelompok.  

c. Subjek penelitian tiga 
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Hasil penelitian menunjukan asuhan keperawatan pada subjek penelitian 

yaitu isolasi sosial pasien teratasi. Dibuktikan dengan data subjektif subjek 

penelitan sesi 1 : subjek mampu menyebutkan (nama lengkap, nama panggilan, asal 

dan hobi). Data objektif sesi 1: terdapat kontak mata, duduk tegak, menggunakan 

bahasa tubuh yang jelas, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Data subjektif 

sesi 2: subjek mampu menyebutkan (nama lengkap, nama panggilan, asal, dan 

hobi), subjek mampu menanyakan (nama lengkap, nama panggilan, asal dan hobi). 

Data objektif sesi 2: terdapat kontak mata, duduk tegak, menggunakan bahasa tubuh 

yang jelas, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Efendi et al., 2012) di 

RSJ HB Sa’anin Padang dalam enam bulan trakhir ( Maret-Agustus 2011 ) 

diketahui bahwa pasien dengan masalah isolasi sosial terbanyak di ruang Gelantik 

sebanyak 64 orang. Perubahan perilaku isolasi sosial sesudah di berikan TAKS 

bahwa ada perubahan terhadap perilaku isolasi sosial seperti sudah mampu 

berkenalan dengan perawat dan teman diruangan, pasien mampu berinteraksi 

dengan perawat yang ada diruangan. Hasil penelitian yang dilakukan (Arip & 

Rusmini, 2011) di Rumah Sakit Jiwa Provensi Nusa Tenggara Barat (NTB)  dengan 

24 responden. Setelah diberikan terapi aktivitas kelompok sosisalisasi sesi 1-7 

pasien isolasi sosial mengalami meningkatan dalam komunikasi verbal. 

Berdasarkan hasil penelitian (Yusuf, 2014) mengemukakan tujuan terapi aktivitas 

kelompok sosialisasi yaitu pasien mampu memperkenalkan diri, pasien mampu 

berkenalan dengan anggota kelompok 

d. Subjek penelitian empat 
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Hasil penelitian menunjukan asuhan keperawatan pada subjek penelitian 

yaitu isolasi sosial pasien teratasi. Dibuktikan dengan data subjektif subjek 

penelitan sesi 1 : subjek mampu menyebutkan (nama lengkap, nama panggilan, asal 

dan hobi). Data objektif sesi 1: terdapat kontak mata, duduk tegak, menggunakan 

bahasa tubuh yang jelas, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Data subjektif 

sesi 2: subjek mampu menyebutkan (nama lengkap, nama panggilan, asal, dan 

hobi), subjek mampu menanyakan (nama lengkap, nama panggilan, asal dan hobi). 

Data objektif sesi 2: terdapat kontak mata, duduk tegak, menggunakan bahasa tubuh 

yang jelas, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Efendi et al., 2012) di 

RSJ HB Sa’anin Padang dalam enam bulan trakhir ( Maret-Agustus 2011 ) 

diketahui bahwa pasien dengan masalah isolasi sosial terbanyak di ruang Gelantik 

sebanyak 64 orang. Perubahan perilaku isolasi sosial sesudah di berikan TAKS 

bahwa ada perubahan terhadap perilaku isolasi sosial seperti sudah mampu 

berkenalan dengan perawat dan teman diruangan, pasien mampu berinteraksi 

dengan perawat yang ada diruangan. Hasil penelitian yang dilakukan (Arip & 

Rusmini, 2011) di Rumah Sakit Jiwa Provensi Nusa Tenggara Barat (NTB)  dengan 

24 responden. Setelah diberikan terapi aktivitas kelompok sosisalisasi sesi 1-7 

pasien isolasi sosial mengalami meningkatan dalam komunikasi verbal. 

Berdasarkan hasil penelitian (Yusuf, 2014) mengemukakan tujuan terapi aktivitas 

kelompok sosialisasi yaitu pasien mampu memperkenalkan diri, pasien mampu 

berkenalan dengan anggota kelompok 

e. Subjek penelitian lima  
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Hasil penelitian menunjukan asuhan keperawatan pada subjek penelitian 

yaitu isolasi sosial pasien teratasi. Dibuktikan dengan data subjektif subjek 

penelitan sesi 1 : subjek mampu menyebutkan (nama lengkap, nama panggilan, asal 

dan hobi). Data objektif sesi 1: terdapat kontak mata, duduk tegak, menggunakan 

bahasa tubuh yang jelas, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Data subjektif 

sesi 2: subjek mampu menyebutkan (nama lengkap, nama panggilan, asal, dan 

hobi), subjek mampu menanyakan (nama lengkap, nama panggilan, asal dan hobi). 

Data objektif sesi 2: terdapat kontak mata, duduk tegak, menggunakan bahasa tubuh 

yang jelas, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Efendi et al., 2012) di 

RSJ HB Sa’anin Padang dalam enam bulan trakhir ( Maret-Agustus 2011 ) 

diketahui bahwa pasien dengan masalah isolasi sosial terbanyak di ruang Gelantik 

sebanyak 64 orang. Perubahan perilaku isolasi sosial sesudah di berikan TAKS 

bahwa ada perubahan terhadap perilaku isolasi sosial seperti sudah mampu 

berkenalan dengan perawat dan teman diruangan, pasien mampu berinteraksi 

dengan perawat yang ada diruangan. Hasil penelitian yang dilakukan (Arip & 

Rusmini, 2011) di Rumah Sakit Jiwa Provensi Nusa Tenggara Barat (NTB)  dengan 

24 responden. Setelah diberikan terapi aktivitas kelompok sosisalisasi sesi 1-7 

pasien isolasi sosial mengalami meningkatan dalam komunikasi verbal. 

Berdasarkan hasil penelitian (Yusuf, 2014) mengemukakan tujuan terapi aktivitas 

kelompok sosialisasi yaitu pasien mampu memperkenalkan diri, pasien mampu 

berkenalan dengan anggota kelompok 

Hasil penelitian pada subjek penelitian satu, tiga, empat, lima pada sesi 1 

dan 2 sudah mampu memperkenalan identitas diri menyebutkan nama lengkap, 
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nama panggilan asal dan hobi, mampu berkenalan dengan anggota kelompok, 

namun pada subjek penelitian dua belum mampu memperkenalakan diri 

menyebutkan asal dan hobi dan tidak mau berkenalan dengan anggota kelompok 

ini dikarenakan merasa tidak percaya diri dan latar belakang keluarga pasien yang 

jarang memberikan perhatian, namun saat diberikan pengulangan sesi 1 dan 2 

subjek mampu menyebutkan (nama lengkap, nama panggilan, asal dan hobi), 

terdapat kontak mata, duduk tegak, menggunakan bahasa tubuh yang jelas, 

mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. sesi 2: subjek mampu menyebutkan 

(nama lengkap, nama panggilan, asal, dan hobi), subjek mampu menanyakan (nama 

lengkap, nama panggilan, asal dan hobi), terdapat kontak mata, duduk tegak, 

menggunakan bahasa tubuh yang jelas, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. 

Pada subjek penelitian satu,dua, tiga, empat dan lima isolasi sosial teratasi dan 

tujuan umum dan khusus tercapai.  

C. Keterbatasan 

Penelitian ini awalnya hanya menggunakan metode observasi dan studi 

dokumentasi tetapi karena terbatasnya data yang didapat dengan menggunakan 

metode tersebut, maka peneliti juga melakukan metode wawancara dengan perawat. 

 



 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pada bab ini kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu : 

1. Pengkajian  

Pada pengkajian diperoleh data subjektif subjek penelitian mengatakan 

“saya hanya ingin sendiri, saya merasa diri saya tidak berarti lagi, saya merasa 

tidak aman jika keluar rumah, saya merasa diri saya tidak berarti”. Data Objektif 

subjek penelitian tanpak menarik diri, tanpak menunjukkan tindakan tidak berarti, 

tanpak menunjukkan riwayat ditolak tanpak tidak bergairah/lesu  

2. Diagnosa  

Diagnosa keperawatan yang sama antara lima subjek penelitian yaitu isolasi 

sosial.  

3. Intervensi 

Rencana keperawatan  pada subjekpenelitian dengan isolasi sosial yaitu 

Terapi aktivitas kelompok sosialisasi.  

4. Implementasi  

Pelaksanaan tindakan keperawatan yang diberikan pada subjek penelitian 

yaitu Terapi Aktivitas Kelompok Sosialisasi, sesi 1 memperkenalakan identitas diri 

dan sesi 2 kemampuan berkenalan dengan anggota kelompok. Sebanyak 4 kali 

selama 45 menit dengan selang waktu 4 hari dimulai dari tanggal 13-25 april 2018.  

 

5. Evaluasi  
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Masalah keperawatan isolasi sosial pada subjek penelitian dapat teratasi dan 

tercapai sesuai dengan tujuan yang direncanakan.  

B. Saran 

1. Bagi tempat penelitian diharapkan untuk menerapkan pemberian terapi 

aktivitas kelompok sosialisasi dalam asuhan keperawatan pemberian terapi 

aktivitas kelompok sosialisasi untuk mengatasi perilaku isolasi sosial pada 

pasien skizofrenia.  

2. Peneliti selanjutnya 

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan memiliki waktu yang lebih lama dalam 

melakukan pemberian terapi aktivitas kelompok sosialisasi untuk mengatasi 

perilaku isolasi sosial pada pasien skizofrenia  dengan menggunakan jumlah 

sampling lebih dari 5 subjek. 
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Lampiran 1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN GAMBARAN ASUHAN KEPERAWATAN PEMBERIAN TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK 

SOSIALISASI UNTUK MENGATASI PERILAKU ISOLASI SOSIAL PADA PASIEN SKIZOFRENIA   

 

No Kegiatan Waktu 

Feb 2018 Mar 2018 Apr 2018 Mei 2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penyusunan proposal                 

2 Seminar proposal                 

3 Revisi proposal                 

4 Pengurusan izin penelitian                 

5 Pengumpulan data                 

6 Pengolahan data                 

7 Analisis data                 

8 Penyusunan  laporan                 

9 Sidang hasil penelitian                 

10 Revisi laporan                 

11 Pengumpulan KTI                 
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Lampiran 2 Anggaran Biaya Penelitian 

REALISASI ANGGARAN BIAYA PENELITIAN GAMBARAN ASUHAN 

KEPERAWATAN PEMBERIAN TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK 

SOSIALISASI UNTUK MENGATASI PERILAKU ISOLASI SOSIAL 

PADA PASIEN SKIZOFRENIA TAHUN 2018 

  (STUDI KASUS INI DILAKUKAN DI RSJ PROVINSI BALI) 
 

 

No Kegiatan Rencana Biaya 

1 Tahap Persiapan 

a. Penyusunan proposal 

b. Penggandaan proposal 

c. Revisi proposal 

 

Rp 150.000,00 

Rp 100.000,00 

Rp 100.000,00 

2 Tahap Pelaksanaan 

a. Penggandaan lembar pengumpulan data 

b. Transportasi dan akomodasi 

c. Pengganti waktu kerja subjek penelitian  

 

Rp 150.000,00 

Rp 200.000,00 

Rp 150.000,00 

3 Tahap Akhir 

a. Penyusunan laporan 

b. Penggandaan laporan 

c. Revisi Laporan 

d. Biaya tidak terduga 

 

Rp 200.000,00 

Rp 300.000,00 

Rp 150.000,00 

Rp 300.000,00 

 Jumlah Rp 1.800.000,00 
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Lampiran 3 Lembar Permohonan Menjadi Responden  

 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN  

Yth. Bapak/Ibu Calon Responden 

Di - 

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 

 

Dengan hormat, 

Saya mahasiswa D-III Keperawatan Politeknik Kesehatan Denpasar semester 

VI bermaksud akan melakukan penelitian tentang “Gambaran Asuhan 

Keperawatan Pemberian Terapi Aktivitas Kelompok Sosialisasi Untuk 

Mengatasi Perilaku Isolasi Sosial Pada Pasien Skizofrenia Di RSJ Provinsi 

Bali Tahun 2018”, sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program studi D-III 

Keperawatan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, saya mohon kesediaan 

Bapak/Ibu untuk menjadi responden yang merupakan sumber informasi bagi 

penelitian ini. 

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas partisipasinya saya 

ucapkan terima kasih. 

      

  

 

 

 

 

Denpasar,                        2018 

Peneliti 

 

 

Made Arya Yunda Cahyani     

NIM : P07120015051 
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Lampiran 4 Lembar Persetujuan Setelah Penjelasan  

 

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 

(INFORMED CONSENT) 

SEBAGAI PESERTA PENELITIAN 

Yang terhormat Bapak/ Ibu/Saudara/Adik, Kami meminta kesediannya 

untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.  Keikutsertaan dari penelitian ini bersifat 

sukarela/tidak memaksa.  Mohon untuk dibaca penjelasan dibawah dengan seksama 

dan disilahkan bertanya bila ada yang belum dimengerti.   

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan asuhan keperawatan pemberian 

terapi aktivitas kelompok sosialisasi untuk mengatasi perilaku isolasi sosial pada 

pasien skizofrenia di RSJ Provensi Bali, Jumlah responden sebanyak minimal 4-5 

Judul 

Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi Aktivitas 

Kelompok Sosialisasi untuk Mengatasi Perilaku Isolasi Sosial Pada 

Pasien Skizofrenia tahun 2018 

Peneliti 

Utama 

Made Arya Yunda Cahyani 

Institusi Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Denpasar 

Peneliti Lain - 

Lokasi 

Penelitian 

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 

Sumber 

pendanaan 

Swadana/ Sponsor/ Hibah/ Lainnya 



78 

 

orang dengan syaratnya yaitu pasien skizofrenia dengan isolasi sosial, pasien yang 

bersedia menjadi responden, yaitu telah menandatangani persetujuan menjadi 

responden. 

Peneliti menjamin kerahasiaan semua data peserta penelitian ini dengan 

menyimpannya dengan baik dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 

Kepesertaan Bapak/Ibu/Saudara/Adik pada penelitian ini bersifat sukarela.  

Bapak/Ibu/Saudara/Adik dapat menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan 

pada penelitian atau menghentikan kepesertaan dari penelitian kapan saja tanpa ada 

sanksi.  Keputusan Bapak/Ibu/Saudara/Adik untuk berhenti sebagai peserta 

peneltian tidak akan mempengaruhi mutu dan akses/ kelanjutan pengobatan yang 

akan diberikan.   

Jika setuju untuk menjadi peserta peneltian ini, Bapak/Ibu/Saudara/Adik 

diminta untuk menandatangani formulir ‘Persetujuan Setelah Penjelasan (Informed 

Consent) Sebagai *Peserta Penelitian/ *Wali’ setelah Bapak/Ibu/Saudara/Adik 

benar-benar memahami tentang penelitian ini.  Bapak/Ibu/Saudara/Adik akan 

diberi Salinan persetujuan yang sudah ditanda tangani ini.  

Bila selama berlangsungnya penelitian terdapat perkembangan baru yang dapat 

mempengaruhi keputusan Bapak/Ibu/Saudara/Adik untuk kelanjutan kepesertaan 

dalam penelitian, peneliti akan menyampaikan hal ini kepada 

Bapak/Ibu/Saudara/Adik 

Bila ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada peneliti, silakan hubungi 

peneliti :  Made Arya Yunda Cahyani (087761679233) 

Tanda tangan Bapak/Ibu/Saudara/Adik dibawah ini menunjukkan bahwa 

Bapak/Ibu/Saudara/Adik telah membaca, telah memahami dan telah mendapat 
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kesempatan untuk bertanya kepada peneliti tentang penelitian ini dan menyetujui 

untuk menjadi peserta *penelitian/Wali. 

 

 

Denpasar,….......................................2018 

Peserta/ Subyek Penelitian/WalI 

 

 

 

 

(...........................................................) 
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Lampiran 5 Lembar SOP Terapi Aktivitas Kelompok Sosialisasi 

 

TAK SOSIALISASI  

Sesi 1 : Kemampuan memperkenalkan diri 

Tujuan  1. Klien mampu menyebutkan jati diri: nama lengkap, nama 

panggilan, asal, hobi. 

Setting  1. Klien dan terapis duduk bersama dalam lingkaran  

2. Ruangan nyaman dan tenang 

Alat  1. Tape recorder 

2. Kaset lagu yang ceria 

3. Bola tenis 

4. Buku catatan dan bulpoint 

5. Jadwal kegiatan klien 

 

Metode  1. Dinamika kelompok 

2. Diskusi dan tanya jawab 

3. Bermain peran/simulasi 

Langkah 

kerja  

1. Persiapan  

a. Memilih klien sesuai dengan indikasi 

b. Membuat kontrak dengan klien 

c. Mempersiapkan alat dan tempat pertemuan  

2. Orientasi 

a. Salam terapeutik  

1) Salam dari terapis  

b. Evaluasi / validasi  

1) Menanyakan perasaan klien saat ini. 

c.  Kontrak  

1) Menjelaskan tujuan kegiatan, yaitu memperkenalakan diri  

2) Terapis menjelaskan aturan main berikut : 

a)  Jika ada klien yang ingin meninggalkan kelompok, harus minta 

izin    kepada terapis. 

b)  Lama kegiatan 45 menit 

c)  Setiap klien mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. 

d)  Setiap klien mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai 

3. Tahap kerja 

a. Terapis menjelaskan langkah berikutnya: tipe recorder akan 

dinyalakan saat music terdengar bola tenis dipindahkan dari satu 

peserta ke peserta lain. Saat music dihentikan peserta yang 

sedang memegang bola tenis menyebutkan salam, nama, nama 

panggilan, hobi 
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b. Terapis menyalakan tape dan mengedarkan bola lalu 

menghentikan. Saat music dihentikan peserta yang sedang 

memegang bola tenis menyebutkan salam, nama panggilan, 

hobi. 

c. Tulis nama panggilan pada kertas dan pakaikan 

d. Ulangi langkah no b sampai semua peserta mendapat giliran  

4. Tahap terminasi  

a. Evaluasi  

1) Terapis menanyakan perasaan klien setelah mengikuti TAK 

2) Terapis memberikan pujian atas keberhasilan kelompok 

b. Tindak lanjut 

1) Menganjurkan agar pasien melatih perkenalan dengan orang 

lain di kehidupan sehari-hari 

2) Memasukkan kegiatan memperkenalkan diri kepada jadwal 

kegiatan harian pasien 

c. Kontrak yang akan datang  

1) Menyepakati TAK yang akan datang, yaitu cara Mengatasi 

halusinasi 

2) Menyepakati waktu dan tempat 

 

Evaluasi  

 

Evaluasi dilakukan pada saat proses TAK berlangsung, khususnya 

pada tahap kerja untuk menilai kemampuan pasien melakukan 

TAK. Aspek yang dievaluasi adalah kemampuan pasien sesuai 

dengan tujuan TAK. Untuk TAKS Sesi I dievaluasi kemampuan 

pasien memperkenalkan diri secara verbal dan nonverbal dengan 

menggunakan formulir evaluasi berikut 

 

NO  Aspek yang dinilai  Nama Klien  

     

1 Menyebutkan nama 

lengkap  

     

2 Menyebutkan nama 

panggilan  

     

3 Menyebutkan asal      

4 Menyebutkan hobi      

Jumlah       

 

No Aspek Yang Dinilai  Nama klien  

     

1 Kontak mata       

2 Duduk tegak       
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3 Menggunakan bahasa 

tubuh yang sesuai 

     

4 Mengikuti kegiatan dari 

awal sampai akhir  

     

Jumlah       

Petunjuk : 

1. Tulis nama panggilan klien yang ikut TAK pada kolom 

nama klien 

2. Untuk tiap klien, beri penilaian kemampuan mengenal 

halusinasi: isi, waktu, situasi, dan perasaan. Beri tanda

 jika klien mampu dan tanda  jika klien tidak 

mampu  

 

Dokumentasi Dokumentasikan kemampuan yang dimiliki klien ketika tidak pada 

catatan proses keperawatan tiap klien. Misalnya, klien mengikuti 

sesi I TAKS, klien mampu memperkenalkan diri secara verbal dan 

nonverbal, dianjurkan klien memperkenalkan diri pada klien lain 

diruang rawat (buat jadwal ) 
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TAK SOSIALISASI  

Sesi 2 : Kemampuan Berkenalan  

Tujuan  1. Memperkenalakan identitas diri sendiri: (nama lengkap, nama 

panggilan, asal dan hobi  

2. Klien mampu menyebutkan jati diri: nama lengkap, nama 

panggilan, asal, hobi. 

Setting  1. Klien dan terapis duduk bersama dalam lingkaran  

2. Ruangan nyaman dan tenang 

Alat  1. Tape recorder 

2. Kaset lagu yang ceria 

3. Bola tenis 

4. Buku catatan dan bulpoint 

5. Jadwal kegiatan klien 

 

Metode  1. Dinamika kelompok 

2. Diskusi dan tanya jawab 

3. Bermain peran/simulasi 

Langkah 

kerja  

1. Persiapan  

a. Mengingatkan kontrak dengan anggota kelompok  

b. Mempersiapkan alat dan tempat pertemuan  

2. Orientasi 

a. Salam terapeutik  

1)  Salam dari terapis  

2) Peserta dan terapis memakai papan nama  

b.   Evaluasi / validasi  

1) Menanyakan perasaan klien saat ini. 

2) Peserta dan terapis memakai papan nama  

c.    Kontrak  

1) Menjelaskan tujuan kegiatan, yaitu memperkenalakan diri 

2) Terapis menjelaskan aturan main berikut : 

a)  Jika ada klien yang ingin meninggalkan kelompok, harus minta 

izin    kepada terapis. 

b)  Lama kegiatan 45 menit.  

c)  Setiap klien mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. 

d) Setiap klien mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai 

3. Tahap kerja 

a. Terapis menjelaskan langkah berikutnya: tipe recorder akan 

dinyalakan saat music terdengar bola tenis dipindahkan dari satu 

peserta ke peserta lain. Saat music dihentikan peserta yang 

sedang memegang bola tenis menyebutkan salam, nama, nama 

panggilan, hobi. 
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b. Pada saat musik dihentikan, anggota kelompok yang 

memengang bola mendapat giliran untuk berkenalan dengan 

anggota kelompok yang ada disebelah kanan  

c. Ulangi langkah no 2 sampai peserta mendapat giliran  

d. Terapis memberikan pujian setiap kali peserta selesai 

e. Terapis menyalakan tipe recorder dan menghentikan kembali. 

Saat music dihentikan peserta yangsedang memegang bola tenis 

dimohon memperkenalkan anggota kelompok yang berada di 

sebelah kananya kepada semua kelompok  

f. Terapis memberikan pujian setiap kali pasien selesai  

4. Tahap terminasi  

a. Evaluasi  

1) Terapis menanyakan perasaan klien setelah mengikuti TAK 

2) Terapis memberikan pujian atas keberhasilan kelompok 

b. Tindak lanjut 

1) Menganjurkan agar pasien melatih perkenalan dengan orang 

lain di kehidupan sehari-hari 

2) Memasukkan kegiatan memperkenalkan diri kepada jadwal 

kegiatan harian pasien 

c. Kontrak yang akan datang  

1) Menyepakati TAK yang akan datang 

2) Menyepakati waktu dan tempat 

 

Evaluasi  

  

Evaluasi dilakukan saat proses TAK berlangsung, khususnya pada 

tahap kerja untuk menilai kemampuan pasien melakukan TAK. 

aspek yang dievaluasi adalah kemampuan pasien sesuai dengan 

tujuan TAK. Untuk TAKS sesi II dievaluasi kemampuan pasien 

memperkenalkan diri secara verbal dan non verbal dengan 

menggunakan formulir evaluasi berikut 

 

No Aspek Yang Dinilai Nama Klien  

     

1 Menyebutkan nama 

lengkap 

     

2 Menyebutkan nama 

panggilan  

     

3 Menyebutkan asal      

4 Meneyebutkan nama 

hobi 

     

5 Menanyakan nama 

lengkap 
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6 Menanyakan nama 

panggilan 

     

7 Menanyakan asal      

8 Menanyakan hobi      

Jumlah       

 

No Aspek Yang Dinilai  Nama klien  

     

1 Kontak mata       

2 Duduk tegak       

3 Menggunakan bahasa 

tubuh yang sesuai 

     

4 Mengikuti kegiatan dari 

awal sampai akhir  

     

Jumlah       

Petunjuk : 

a. Tulis nama panggilan klien yang ikut TAK pada kolom 

nama klien 

b. Untuk tiap klien, beri penilaian kemampuan mengenal 

halusinasi: isi, waktu, situasi, dan perasaan. Beri tanda

 jika klien mampu dan tanda  jika klien tidak 

mampu  

 

Dokumentasi Dokumentasi kemampuan yang dimiliki pasien ketika TAK pada 

catatan proses keperawatan tiap pasien. Misalnya jika nilai pasien 7 

untuk verbal dan 3 untuk non verbal, catatan keperawatan adalah: 

pasien mengikuti TAKS sesi II, pasien berkenalan secara verbal dan 

non verbal, anjurkan pasien untuk berkenalan dengan pasien lain, 

buat jadwal. 
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Lampiran 6  lembar pengumpulan data  

 

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

 

A. KARAKTERISTIK SUBJEK PENELITIAN 

Petunjuk Pengisian : 

1. Isilah data dibawah ini dengan benar. 

2. Isilah pada kolom yang telah tersedia dengan memberi tanda (√).  

   

a. Nama Subjek Penelitian :    *inisial 

b. Tanggal Penelitian  : 

c. Usia Subjek Penelitian : 

d. Jenis kelamin subjek penelitian 

             Laki-laki                                    Perempuan 

e. Pendidikan subjek penelitian 

Tidak Sekolah            SMP/SLTP  Perguruan Tinggi            

SD                              SMA /SLTA                    Lainya… 
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Lampiran 7.  Lembar observasi asuhan keperawatan 

 

FORMAT PENGUMPULAN DATA 

Judul Penelitian : Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi 

Aktivitas Kelompok Sosialisasi Untuk Mengatasi 

Perilaku Isolasi Sosial Pada Pasien Skizofrenia Tahun 

2018 

Tanggal Penelitian :  

 

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Bacalah setiap pertanyaan lembar observasi dengan teliti dan benar, 

2. Jawablah pada kolom yang tersedia, dengan cara memberi tanda  

pada kolom yang sesuai dengan keadaan pasien dan perawat 

3. Pertanyaan yang tidak ada sesuai dengan keadaan klien atau perawat diberi                

pada kolom tidak. 

A. PENGKAJIAN ISOLASI SOSIAL 

 

No 

 

Pengkajian  

Observasi 

Ya  Tidak 

1. Tanda Gejala Mayor Subjektif  

 Merasa ingin sendiri   

 Merasa tidak aman ditempat umum   

 Tanda Gejala Mayor Objektif    

 Menarik diri   

√ 

X 
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 Tidak berminat/ menolak dengan orang 

lain atau lingkungan  

  

2.  Tanda Gejala Minor Subjektif    

 Merasa berbeda dengan orang lain    

 Merasa asyik dengan pikiran sendiri   

 Merasa tidak mempunyai tujuan yang 

jelas  

  

 Tanda Gejala Minor Objektif    

 Afek datar   

 Afek sedih    

 Riwayat ditolak    

 Menunjukkan permusuhan    

 Tidak mampu memenuhi harapan orang 

lain 

  

 Kondisi difabel   

 Tindakan tidak berarti   

 Tidak ada kontak mata    

 Perkembangan terlambat    

 Tidak bergairah/lesu    

 

B. DIAGNOSA KEPERAWATAN 

 

No 

 

Diagnosa Keperawatan (PES) 

     Observasi 

      Ya Tidak 

1 Problem   
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 Isolasi Sosial   

2 Etiology   

 Harga diri rendah    

3  Sign and symptom   

a. Gejala dan Tanda Mayor   

 Merasa ingin sendiri   

 Merasa tidak aman di tempat umum   

 Menarik diri   

 Tidak berminat/menolak berinteraksi 

dengan orang lain atau lingkungan  

  

  b. Gejala dan Tanda Minor   

 Merasa berbeda dengan orang lain   

 Merasa asyik dengan pikiran sendiri   

 Merasa tidak mempunyai tujuan yang 

jelas  

  

 Afek datar    

 Afek sedih    

 Riwayat ditolak    

 Menunjukkan permusuhan    

 Tidak mampu memenuhi harapan orang 

lain 

  

 Kondisi difabel   

 Tindakan tidak berarti   

 Tidak ada kontak mata    

 Perkembangan terlamabat   
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 Tidak bergairah/lesu   

 

 

C. PERENCANAAN KEPERAWATAN 

 

No 

 

Perencanaan Keperawatan  

Observasi 

Ya Tidak 1 TUK 1: Pasien dapat menjalin dan 

membina hubungan saling percaya   

 a. Bina hubungan saling percaya   

 b. Sapa pasien dengan ramah, baik 

verbal maupun non verbal 

  

 c. Perkenalkan diri dengan sopan    

 d. Tanyakan nama lengkap pasien dan 

nama panggilan yang di sukai pasien  

  

 e. Jelaskan tujuan pertemuan    

 f. Buat kontrak interaksi yang jelas    

 g. Jujur dan tepati janji   

 h. Tujukkan sikap empati dan 

menerima pasien apa adanya 

  

 i. Beri perhatian pada pasien dan 

perhatikan kebutuhan dasar pasien 

  

2 TUK 2 : Pasien mampu menyebutkan 

penyebab menarik diri  

  

 a. Tanyakan pada pasien tentang :   

 1) Orang yang tinggal serumah/teman 

sekamar pasien  

  

 2) Orang yang paling dekat dengan 

pasien dirumah/ruangan perawatan  
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 3) Apa yang membuat pasien dekat 

dengan orang tersebut  

  

 4)  Apa yang membuat pasien tidak 

dekat dengan orang tersebut  

  

 5) Upaya yang sudah dilakukan agar 

dekat dengan orang lain 

  

 b.  kaji pengetahuan pasien tentang 

perilaku menarik diri dan tanda-

tandanya  

  

 c. diskusikan dengan pasien penyebab 

menarik diri atau tidak mau bergaul 

dengan orang lain 

  

 d. beri pujian terhadap kemampuan 

pasien mengungkapkan perasaannya 

  

3 TUK 3 : pasien dapat menyebutkan 

keuntungan berhubungan dengan orang 

lain dan kerugian tidak berhubungan 

dengan orang lain 

  

 a. Kaji pengetahuan pasien tentang 

manfaat dan keuntungan bergaul 

dengan orang  

  

 b. Beri kesempatan pada pasien untuk 

mengungkapkan perasaan tentang 

keuntungan berhubungan dengan 

orang lain  

  

 c. Diskusikan bersama pasien tentang 

manfaat berhubungan dengan orang 

lain  

  

 d. Beri reinforcoment posistif terhadap 

kemampuan mengungkapkan 

perasaan tentang keuntungan 

berhubungan dengan orang lain  

  



92 

 

4 TUK 4 : pasien dapat melaksanakan 

hubungan sosial secara bertahap  

  

 a. Observasi perilaku pasien saat 

berhubungan dengan orang lain  

  

 b. Beri motivasi dan bantu pasien 

untuk berkenalan/ berkomunikasi 

dengan orang lain  

  

 c. Beri reinforcement terhadap 

keberhasilan yang telah dicapai  

  

 d. Bantu pasien mengevaluasi manfaat 

berhubungan dengan orang lain  

  

 e. Motivasi dan libatkan pasien untuk 

mengikuti kegiatan terapi aktivitas 

kelompok sosialisasi  

  

 f. Diskusikan jadwal kegiatan harian 

yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan pasien 

bersosialisai  

  

 g. Beri motivasi pasien untuk 

melakukan kegiatan sesuai dengan 

jadwal yang telah dibuat  

  

 h. Beri pujian terhadap kemampuan 

pasien memperluas pergaulannya 

melalui aktivitas yang dilaksanakan 

  

5 TUK 5 : pasien mampu mengungkapkan 

perasaannya setelah berhubungan 

dengan orang lain  

  

 a. Dorong pasien untuk 

mengungkapkan perasaannya setelah 

berhubungan dengan orang lain/ 

kelompok  

  



93 

 

 b. Diskusikan dengan pasien manfaat 

berhubungan dengan orang lain  

  

 c. Beri reinforcement positif atas 

kemampuan pasien mengungkapkan 

perasaan manfaat berhubungan 

dengan orang lain  

  

6.  TUK 6  : pasien mendapat dukungan 

keluarga dalam memperluas hubungan 

sosial  

  

 a. Diskusikan pentingnya peran serta 

keluarga sebagai pendukung untuk 

mengatasi prilaku menarik diri  

  

 b. Diskusikan dengan anggota keluarga 

tentang : perilaku menarik diri, 

tanda dan gejala menarik diri, 

penyebab menarik diri 

  

 c. Diskusikan potensi keluarga untuk 

membantu mengatasi prilaku 

menarik diri  

  

 d. Latih keluarga cara merawat    

 e. Tanyakan perasaan keluarga setelah 

mencoba cara yang dilatihkan  

  

 f. Dorong anggota keluarga untuk 

memberikan dukungan kepada 

pasien berkomunikasi dengan orang 

lain  

  

 g. Anjurkan anggota keluarga untuk 

rutin dan bergantian mengujungi 

pasien minimal 1x seminggu  

  

 h. Beri reiforcement atas hal-hal yang 

telah dicapai dan keterlibatannya 

  



94 

 

keluarga merawat pasien dirumah 

sakit  

7.  TUK 7  : Pasien  dapat 

menggunakan terapi aktivitas 

kelompok sosialisasi  

  

 a. Libatkan dan motivasi pasien untuk 

mengikuti terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi untuk mengatasi perilaku 

isolasi sosial 

  

 

D. IMPLEMENTASI KEPERAWATAN 

 

No 

 

Implementasi keperawatan  

Observasi 

Ya Tidak  Implementasi pada pasien dengan 

perilaku isolasi sosial  

1. Sesi 1 : kemampuan memperkenalkan 

diri  

  

 a. Terapis menjelaskan langkah 

berikutnya: tipe recorder akan 

dinyalakan saat music terdengar bola 

tenis dipindahkan dari satu peserta ke 

peserta lain. Saat music dihentikan 

peserta yang sedang memegang bola 

tenis menyebutkan salam, nama, 

nama panggilan, hobi 

 

  

 b. Terapis menyalakan tape dan 

mengedarkan bola lalu 

menghentikan. Saat music 

dihentikan peserta yang sedang 

memegang bola tenis menyebutkan 

salam, nama panggilan, hobi.. 

  

 c. Tulis nama panggilan pada kertas 

dan pakaikan 
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 d. Ulangi langkah no b sampai semua 

peserta mendapat giliran  

 

  

2. Sesi 2 : kemampuan berkenalan    

 a. Terapis menjelaskan langkah 

berikutnya: tipe recorder akan 

dinyalakan saat music terdengar bola 

tenis dipindahkan dari satu peserta ke 

peserta lain. Saat music dihentikan 

peserta yang sedang memegang bola 

tenis menyebutkan salam, nama, 

nama panggilan, hobi. 

 

  

 b. Pada saat musik dihentikan, anggota 

kelompok yang memengang bola 

mendapat giliran untuk berkenalan 

dengan anggota kelompok yang ada 

disebelah kanan  

 

  

 c. Ulangi langkah no 2 sampai peserta 

mendapat giliran  

  

 d. Terapis memberikan pujian setiap 

kali peserta selesai 

 

  

  

e. Terapis menyalakan tipe recorder 

dan menghentikan kembali. Saat 

music dihentikan peserta yangsedang 

memegang bola tenis dimohon 

memperkenalkan anggota kelompok 

yang berada di sebelah kananya 

kepada semua kelompok  

 

  

 f. Terapis memberikan pujian setiap 

kali pasien selesai  

 

  

 

 

E. EVALUASI KEPERAWATAN 
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No 

 

Kriteria Tujuan Keperawatan  

Observasi 

Ya Tidak 

1. 

Subjektif : Pasien mengatakan mengenal 

nama perawat dan teman-

teman di ruangan atau teman 

sekamarnya, pasien juga 

mengatakan sudah mampu 

bercakap-cakap dengan 

teman sekamarnya   

  

2. 

Objektif : Pasien tanpak mampu 

menggunakan teknik Terapi 

aktivitas kelompok untuk 

mengatasi isolasi sosial  

 

  

3. 

Assesment : Tujuan tercapai apabila 

respon pasien sesuai 

dengan tujuan dan kriteria 

hasil yang telah ditentukan, 

tujuan belum tercapai 

apabila respon pasien tidak 

sesuai dengan tujuan yang 

telah ditentukan. 

 

  

4. 

Planing      : Pertahankan kondisi pasien 

apabila tujuan tercapai, 

lanjutkan perencanaan 

apabila terdapat tujuan yang 

belum mampu dicapai oleh 

pasien 
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100 

 

 



101 

 

 



102 

 

 



103 
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