
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Terapi Aktivitas Kelompok Stimulasi Persepsi Untuk Mengatasi Harga 

Diri Rendah 

1. Terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi 

a. Pengertian 

Terapi aktivitas kelompok (TAK) adalah salah satu terapi modalitas yang 

dilakukan oleh seorang perawat pada sekelompok klien dengan masalah 

keperawatan yang sama (Keliat & Pawirowiyono, 2014). 

Terapi aktivitas kelompok (TAK) stimulasi persepsi adalah terapi yang 

menggunakan aktivitas sebagai stimulus dan terkait dengan pengalaman dan atau 

kehidupan untuk didiskusikan dalam kelompok. Hasil diskusi kelompok dapat 

berupa kesepakatan persepsi atau alternatif penyelesaian masalah (Keliat & 

Pawirowiyono, 2014). 

b. Jenis-jenis terapi aktivitas kelompok  

1) Terapi aktivitas kelompok (TAK) stimulasi persepsi  

2) Terapi aktivitas kelompok (TAK) stimulasi sensori 

3) Terapi aktivitas kelompok (TAK) orientasi realita 

4) Terapi aktivitas kelompok (TAK) sosialisasi 
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c. Komponen TAK stimulasi persepsi harga diri rendah 

Menurut Prabowo (2014), komponen kelompok dari terapi aktivitas 

kelompok terdiri dari delapan aspek, sebagai berikut : 

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 serta interaksi. Struktur dalam 

kelompok diatur dengan adanya pemimpin dan anggota, arah komunikasi dipandu 

oleh pemimpin, sedangkan keputusan diambil secara bersama. 

2) Besar kelompok 

Jumlah anggota kelompok yang nyaman adalah kelompok kecil yang 

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

Stuart dan Laraia adalah 7 – 10 orang, menurut Lancester adalah 10 – 12 orang, 

dan menurut Rawlins, Williams, dan Beck adalah 5 – 10 orang.  

3) Lamanya sesi 

Menurut Stuart & Laraia, waktu optimal untuk satu sesi adalah 20-40 menit 

bagi kelompok yang baru (fungsi kelompok yang masih rendah) dan 60-120 menit 

bagi kelompok yang sudah kohesif (fungsi kelompok yang tinggi). Biasanya 

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

berupa terminasi. Banyaknya sesi bergantung pada tujuan kelompok, dapat satu 

atau dua kali per minggu; atau dapat direncanakan sesuai dengan kebutuhan. 

4) Komunikasi 

Salah satu tugas pemimpin yang terpenting adalah mengobservasi dan 

menganalisis pola komunikasi dalam kelompok. Pemimpin menggunakan umpan 
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balik untuk memberi kesadaran kepada anggota kelompok terhadap dinamika 

yang terjadi. Pemimpin kelompok dapat mengkaji hambatan dalam kelompok, 

konflik interpersonal, tingkat kompetisi, dan seberapa jauh anggota kelompok 

mengerti serta melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan. 

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 roles. Maintenance 

roles, yaitu peran serta aktif dalam mempertahankan proses kelompok dan fungsi 

kelompok. Task roles berfokus pada penyelesaian tugas. Individual roles adalah 

peran yang ditampilkan anggota kelompok secara khas (self-centered) dan 

kemungkinan terjadinya distraksi pada kelompok. 

6) Kekuatan kelompok 

Kekuatan (power) adalah kemampuan anggota kelompok dalam 

memengaruhi jalannya 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 dibuat 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 norma kelompok, 
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penting dalam menerima anggota kelompok. Anggota kelompok yang tidak 

mengikuti norma dianggap pemberontak dan ditolak oleh anggota kelompok lain. 

8) Kekohesifan  

Kekohesifan adalah kekuatan anggota kelompok bekerja sama dalam 

mencapai tujuan. Hal ini memengaruhi anggota kelompok untuk tetap bertahan 

dalam kelompok. Apa yang membuat anggota kelompok tertarik dan puas 

terhadap kelompok perlu diidentifikasi agar keberlangsungan (continuity) 

kehidupan kelompok dapat dipertahankan. 

d. Tujuan TAK stimulasi persepsi harga diri rendah 

Menurut Keliat & Pawirowiyono (2014), tujuan umum TAK stimulasi 

persepsi adalah klien mampu menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh 

paparan stimulus kepadanya dan tujuan khususnya, yaitu : 

1) Klien mampu mempersepsikan stimulus secara tepat. 

2) Klien mampu menyelesaikan masalah yang timbul dari stimulus yang dialami. 

 

e. Aktivitas dan indikasi TAK stimulasi persepsi harga diri rendah 

Aktivitas dalam TAK stimulasi persepsi dibagi menjadi empat bagian. Satu 

diantaranya stimulus nyata yang mengakibatkan harga diri rendah. Klien yang 

terindikasi TAK stimulasi persepsi ini adalah klien yang mengalami gangguan 

pada konsep dirinya yaitu harga diri rendah. TAK stimulasi persepsi harga diri 

rendah terdiri dari 2 sesi, yaitu : 

1) Sesi 1 : mengidentifikasi aspek yang membuat harga diri rendah dan aspek 

positif kemampuan yang dimiliki selama hidup ( di rumah dan di rumah sakit). 

2) Sesi 2 : melatih kemampuan yang dapat digunakan di rumah sakit dan di 

rumah (Keliat & Pawirowiyono, 2014). 
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2. Harga diri rendah  

a. Pengertian  

Harga diri rendah adalah penilaian tentang pencapaian diri dengan 

menganalisa seberapa jauh perilaku sesuai dengan ideal diri (Keliat & Akemat, 

2010). Menurut Towsend, gangguan harga diri rendah adalah evaluasi terhadap 

diri dan perasaan tentang diri atau kemampuan diri yang negatif yang dapat secara 

langsung ataupun tidak langsung diekspresikan. Harga diri rendah juga 

didefinisikan sebagai perasaan tidak berguna, tidak berarti, dan rendah diri yang 

berkepanjangan akibat evaluasi negatif terhadap diri sendiri dan kemampuan diri 

(Fajariyah, 2012). 

Jadi dapat disimpulkan, harga diri rendah merupakan perasaan negatif 

terhadap diri sendiri yang dapat diekspresikan baik secara langsung maupun tidak 

langsung yang terkait dengan mekanisme koping tiap individu yang berbeda-beda 

tergantung dari efektif atau tidaknya baik dari diri sendiri ataupun dari pihak 

keluarga.  

b. Jenis harga diri rendah 

Menurut Dalami et al. (2009), harga diri rendah dapat terjadi secara: 

1) Situasional, yaitu terjadinya trauma yang tiba-tiba, misalnya harus operasi, 

kecelakaan, dicerai suami, putus sekolah, putus hubungan kerja, perasaan 

malu karena terjadi sesuatu (korban perkosaan, dituduh KKN, dipenjara tiba-

tiba). Pada klien yang dirawat dapat terjadi harga diri rendah karena : 

a) Privasi yang kurang diperhatikan, misalnya pemeriksaan fisik yang 

sembarangan, pemasangan alat yang tidak sopan (pencukuran rambut pubis, 

pemasangan kateter, pemeriksaan parineal). 
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b) Harapan akan struktur, bentuk, dan fungsi tubuh yang tidak tercapai karena 

dirawat atau sakit. 

c) Perlakuan petugas kesehatan yang tidak menghargai, misalnya berbagai 

pemeriksaan dilakukan tanpa penjelasan, berbagai tindakan tanpa persetujuan. 

2) Kronik, yaitu perasaan negatif terhadap diri sendiri telah berlangsung lama 

yaitu sebelum sakit dan dirawat. Klien ini mempunyai cara berpikir negatif, 

kejadian sakit, dirawat akan menambah persepsi negatif terhadap dirinya. 

 

c. Rentang respon harga diri rendah 

Berikut adalah rentang respon harga diri rendah menurut Dermawan & 

Rusdi, (2013) : 

 

Gambar 1 Rentang Respon Harga Diri Rendah 

 

 

1) Respon adaptif 

Menurut Prabowo (2014), respon adaptif adalah kemampuan individu dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Respon adaptif terdiri dari aktualisasi 

diri dan konsep diri positif. 

a) Aktualisasi diri adalah pernyataan diri tentang konsep diri yang positif dengan 

latar belakang pengalaman nyata yang sukses dan dapat diterima. 
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b) Konsep diri positif adalah apabila individu mempunyai pengalaman yang 

positif dalam beraktualisasi diri dan menyadari hal-hal positif maupun yang 

negatif dari dirinya. 

2) Respon maladaptif 

Menurut Prabowo (2014), respon maladaptif adalah respon yang diberikan 

individu ketika dia tidak mampu lagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Respon maladaptif terdiri dari harga diri rendah, kerancuan identitas, dan 

depersonalisasi. 

a) Harga diri rendah adalah individu yang cenderung menilai dirinya yang 

negatif dan merasa lebih rendah dari orang lain. 

b) Kerancuan identitas adalah terjadinya kekacauan pada identitas diri atau tidak 

jelasnya identitas diri sehingga tidak memberikan kehidupan dalam mencapai 

tujuan. 

c) Depersonalisasi (tidak mengenal diri) yaitu memiliki kepribadian yang kurang 

sehat, tidak mampu berhubungan dengan orang lain secara intim. Tidak ada 

rasa percaya diri atau tidak dapat membina hubungan baik dengan orang lain. 

 

d. Faktor penyebab harga diri rendah 

1) Faktor predisposisi 

Faktor predisposisi terjadinya harga diri rendah adalah penolakan orang tua 

yang tidak realistis, kegagalan berulang, kurang memiliki tanggung jawab 

personal, ketergantungan dengan orang lain, dan ideal diri yang tidak realistis. 
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2) Faktor presipitasi 

Faktor presipitasi terjadinya harga diri rendah adalah hilangnya sebagian 

anggota tubuh, berubahnya penampilan atau bentuk tubuh, dan meurunnya 

produktivitas (Dermawan & Rusdi, 2013).  

e. Tanda dan gejala 

Menurut Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2016), tanda dan gejala harga diri 

rendah yaitu : 

1) Gejala dan tanda mayor harga diri rendah 

 

Tabel 1 

Gejala dan Tanda Mayor Harga Diri Rendah 
 

Subyektif Obyektif 

1 2 

Menilai diri negatif (mis. tidak 

berguna, tidak tertolong) 

Enggan mencoba hal baru  

Berjalan menunduk 

Merasa malu atau bersalah Postur tubuh menunduk 

Merasa tidak mampu melakukan 

apapun 

 

Meremehkan kemampuan mengatasi 

masalah 

 

Merasa tidak memiliki kelebihan atau 

kemampuan positif 

 

Melebih-lebihkan penilaian negatif 

tentang diri sendiri 

Menolak penilaian positif tentang diri 

sendiri 

 

(Sumber : Tim Pokja SDKI DPP PPNI, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, Definisi dan 

Indikator Diagnostik, 2016). 
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2) Gejala dan tanda minor harga diri rendah 

Tabel 2 

Gejala dan Tanda Minor Harga Diri Rendah 

 

Subyektif Obyektif 

Merasa sulit berkonsentrasi Kontak mata kurang 

Sulit tidur Lesu dan tidak bergairah 

Mengungkapkan keputusasaan Berbicara pelan dan lirih 

 Pasif 

 Perilaku tidak asertif 

 Mencari penguatan secara berlebihan 

 Bergantung pada pendapat orang lain 

 Sulit membuat keputusan 

 Sering kali mencari penegasan 

(Sumber : Tim Pokja SDKI DPP PPNI, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, Definisi dan 

Indikator Diagnostik, 2016). 

 

B. Konsep Asuhan Keperawatan Pemberian Prosedur Terapi Aktivitas 

Kelompok (TAK) Stimulasi Persepsi Dengan Masalah Keperawatan 

Harga Diri Rendah Pada Pasien Skizofrenia 

1. Pengkajian keperawatan 

Pengkajian merupakan tahapan awal dan dasar utama dari proses 

keperawatan jiwa. Tahap pengkajian terdiri dari pengumpulan data dan 

perumusan kebutuhan atau masalah pasien (Prabowo, 2014). 

Menurut Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2016), pengkajian yang dilakukan 

pada klien dengan harga diri rendah yaitu : 
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a. Tanda dan gejala mayor harga diri rendah 

1) Data subyektif 

a) Menilai diri negatif (mis. tidak berguna, tidak tertolong) 

b) Merasa malu atau bersalah 

c) Merasa tidak mampu melakukan apapun 

d) Meremehkan kemampuan mengatasi masalah 

e) Merasa tidak memiliki kelebihan atau kemampuan positif 

f) Melebih-lebihkan penilaian negatif tentang diri sendiri 

g) Menolak penilaian positif tentang diri sendiri 

2) Data obyektif 

a) Enggan mencoba hal baru  

b) Berjalan menunduk 

c) Postur tubuh menunduk 

b. Tanda dan gejala minor harga diri rendah 

1) Data subyektif  

a) Merasa sulit berkonsentrasi 

b) Sulit tidur 

c) Mengungkapkan keputusasaan 

2) Data obyektif 

a) Kontak mata kurang 

b) Lesu dan tidak bergairah 

c) Berbicara pelan dan lirih 

d) Pasif 

e) Perilaku tidak asertif 
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f) Mencari penguatan secara berlebihan 

g) Bergantung pada pendapat orang lain 

h) Sulit membuat keputusan 

i) Sering kali mencari penegasan 

2. Diagnosa keperawatan 

Menurut standar diagnosa keperawatan indonesia (SDKI), rumusan 

diagnosa harga diri rendah yaitu : 

Problem  : harga diri rendah 

Diagnosa keperawatan : harga diri rendah 

3. Intervensi keperawatan 

Rencana tindakan keperawatan atau intervensi keperawatan terdiri dari tiga 

aspek, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, dan rencana tindakan keperawatan 

(Prabowo, 2014). Rencana asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri 

rendah yaitu : 

Tujuan umum : pasien memiliki harga diri yang positif 

Tujuan khusus : 

TUK 1 : pasien dapat membina hubungan saling percaya (BHSP) dengan perawat. 

Intervensi : 

Bina hubungan saling percaya (BHSP) dengan menggunakan prinsip komunikasi 

terapeutik : 

1. Sapa pasien dengan ramah baik verbal maupun non verbal. 

2. Perkenalkan diri dengan sopan. 

3. Tanyakan nama lengkap pasien dan nama panggilan yang disukai pasien. 
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4. Jelaskan tujuan pertemuan. 

5. Jujur dan menepati janji. 

6. Tunjukkan sikap empati dan menerima pasien apa adanya. 

7. Beri perhatian kepada pasien dan perhatikan kebutuhan dasar pasien. 

TUK 2 : pasien dapat mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang 

dimiliki. 

Intervensi : 

1. Diskusikan kemampuan aspek positif, keluarga, dan lingkungan yang dimiliki 

oleh pasien. 

2. Bersama pasien membuat daftar tentang : 

a. Aspek positif pasien, keluarga, dan lingkungan. 

b. Kemampuan yang dimiliki oleh pasien. 

3. Utamakan memberikan pujian yang realistik dan hindarkan penilaian negatif. 

Berikut ini akan dibahas secara khusus mengenai pelaksanaan terapi aktivitas 

kelompok stimulasi persepsi sesi 1 : mengidentifikasi hal positif diri : 

a. Tujuan 

Klien dapat mengidentifikasi hal positif pada diri 

b. Setting  

1) Terapis dan klien duduk bersama dalam lingkaran 

2) Ruangan nyaman dan tenang 

c. Alat 

1) Spidol sebanyak jumlah klien yang mengikuti TAK 

2) Kertas putih HVS sebanyak klien peserta TAK 
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d. Metode 

1) Diskusi 

2) Permainan  

e. Langkah kegiatan 

1) Persiapan 

a) Memilih klien sesuai dengan indikasi, yaitu klien dengan harga diri rendah. 

b) Membuat kontrak dengan klien. 

c) Mempersiapkan alat dan tempat pertemuan. 

2) Orientasi 

a) Salam terapeutik 

(1) Salam dari terapis kepada klien. 

(2) Perkenalkan nama dan panggilan terapis (menggunakan papan nama). 

(3) Menanyakan nama dan panggilan semua klien (beri papan nama). 

b) Evaluasi/validasi 

Menanyakan perasaan klien saat ini 

c) Kontrak 

(1) Terapis menjelaskan tujuan kegiatan, yaitu mengidentifikasi hal positif diri 

sendiri. 

(2) Terapis menjelaskan aturan permainan berikut : 

(a) Jika ada klien yang ingin meninggalkan kelompok, harus meminta izin pada 

terapis. 

(b) Lama kegiatan 30 menit. 

(c) Setiap klien mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai 
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d) Tahap kerja 

(1) Terapis memperkenalkan diri : nama lengkap dan nama panggilan, serta 

memakai papan nama. 

(2) Terapis membagikan kertas dan spidol kepada klien. 

(3) Terapis meminta tiap klien menulis hal positif tentang diri sendiri : 

kemampuan yang dimiliki, kegiatan yang biasa dilakukan di rumah dan di 

rumah sakit. 

(4) Terapis meminta klien membacakan hal positif yang sudah ditulis secara 

bergiliran sampai semua klien mendapatkan giliran. Tanyakan perasaan klien 

setelah teridentifikasi hal positif diri. 

(5) Terapis memberi pujian pada setiap peran serta klien. 

e) Tahap terminasi 

(1) Evaluasi 

(a) Terapis menanyakan perasaan klien setelah mengikuti kegiatan TAK. 

(b) Terapis memberikan pujian atas keberhasilan kelompok. 

(2) Tindak lanjut 

Terapis meminta klien menulis hal positif lain yang belum tertulis. 

(3) Kontrak yang akan datang 

(a) Menyepakati kegiatan TAK yang akan datang, yaitu melatih hal positif yang 

dapat diterapkan di rumah sakit dan di rumah. 

(b) Menyepakati waktu dan tempat. 
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f) Evaluasi dan dokumentasi 

(1) Evaluasi 

Evaluasi dilakukan saat proses TAK berlangsung, khususnya pada tahap kerja. 

Aspek yang dievaluasi adalah kemampuan klien sesuai dengan tujuan TAK. TAK 

Stimulasi Persepsi : harga diri rendah sesi 1, kemampuan klien yang diharapkan 

adalah menuliskan pengalaman dan aspek positif (kemampuan) yang dimiliki. 

(2) Dokumentasi 

Dokumentasikan kemampuan yang dimiliki klien saat TAK pada catatan proses 

keperawatan tiap klien. Contoh : klien mengikuti sesi 1, TAK stimulasi persepsi : 

harga diri rendah. Klien mampu menuliskan tiga hal pengalaman yang tidak 

menyenangkan, mengalami kesulitan menyebutkan hal positif diri. Anjurkan klien 

menulis kemampuan dan hal positif dirinya dan tingkatkan reinforcement (pujian). 

TUK 3 : pasien dapat menilai kemampuan yang dimiliki untuk digunakan atau 

dilatih. 

Intervensi : 

1. Diskusikan dengan pasien kemampuan yang masih dapat dilaksanakan dan 

digunakan selama sakit. 

2. Diskusikan kemampuan yang dapat dilanjutkan penggunaannya 

TUK 4 : pasien dapat (menetapkan) merencanakan kegiatan sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki. 

Intervensi : 

1. Rencanakan bersama pasien aktivitas yang dapat dilakukan setiap hari sesuai 

kemampuan. 

a. Kegiatan mandiri. 
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b. Kegiatan dengan bantuan. 

c. Kegiatan yang membutuhkan bantuan total. 

2. Tingkatkan kegiatan sesuai dengan toleransi kondisi pasien. 

3. Beri contoh cara pelaksanaan kegiatan yang boleh pasien lakukan. 

TUK 5 : pasien dapat melakukan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah 

dibuat. 

Intervensi : 

1. Beri kesempatan pada pasien untuk mencoba kegiatan yang telah 

direncanakan. 

2. Pantau kegiatan yang dilaksanakan pasien. 

3. Beri pujian atas keberhasilan pasien. 

4. Diskusikan kemungkinan pelaksanaan kegiatan setelah pasien pulang. 

Berikut ini akan dibahas secara khusus mengenai pelaksanaan terapi aktivitas 

kelompok stimulasi persepsi sesi 2 : melatih hal positif pada diri : 

a. Tujuan 

1) Klien dapat menilai hal positif diri yang dapat digunakan. 

2) Klien dapat memilih hal positif diri yang akan dilatih/dilakukan. 

3) Klien dapat memperagakan hal positif diri yang telah dipilih. 

4) Klien dapat menjadwalkan penggunaan kemampuan/hal positif diri yang telah 

dilatih /diperagakan 

b. Setting  

1) Terapis dan klien duduk bersama dalam lingkaran. 

2) Sesuaikan dengan kemampuan yang akan dilatih 

3) Ruangan nyaman dan tenang 
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c. Alat 

1) Spidol dan papan tulis/whiteboard/flipchart. 

2) Sesuaikan dengan kemampuan yang akan dilatih/diperagakan. 

3) Kertas daftar kemampuan positif pada Sesi 1. 

4) Jadwal kegiatan sehari-hari dan pulpen 

d. Metode 

1) Diskusi dan tanya jawab 

2) Bermain peran 

e. Langkah kegiatan 

1) Persiapan 

a) Mengingatkan kontrak dengan klien yang telah mengikuti Sesi 1. 

b) Mempersiapkan alat dan tempat pertemuan. 

2) Orientasi 

a) Salam terapeutik 

(1) Salam dari terapis kepada klien. 

(2) Klien dan terapis memakai papan nama. 

b) Evaluasi/validasi 

(1) Menanyakan perasaan klien saat ini. 

(2) Menanyakan apakah ada tambahan hal positif klien. 

c) Kontrak 

(1) Terapis menjelaskan tujuan kegiatan, yaitu melatih/memperagakan hal positif 

pada klien. 

(2) Terapis menjelaskan aturan main berikut 
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(a) Jika ada klien yang ingin meninggalkan kelompok, harus meminta izin kepada 

terapis. 

(b) Lama kegiatan 30 menit. 

(c) Setiap klien mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. 

d) Tahap kerja 

(1) Terapis meminta semua klien membaca ulang daftar kemampuan positif pada 

Sesi 1 dan memilih satu untuk dilatih. 

(2) Terapis meminta klien menyebutkan pilihannya dan ditulis di whiteboard. 

(3) Terapis meminta semua klien untuk memilih satu dari daftar di whiteboard. 

Kegiatan yang paling banyak dipilih diambil untuk dilatih. 

(4) Terapis melatih/meminta klien memperagakan carapelaksanaan 

kegiatan/kemampuan yang dipilih dengan cara berikut. 

(a) Terapis memperagakan. 

(b) Klien memperagakan ulang (semua klien mendapat giliran). 

(c) Berikan pujian sesuai dengan keberhasilan klien. 

(d) Kegiatan a sampai d, dapat diulang untuk kemampuan/kegiatan yang berbeda. 

e) Tahap terminasi 

(1) Evaluasi 

(a) Terapis menanyakan perasaan klien setelah mengikuti TAK (terutama 

perasaannya setelah memperagakan hal positif diri dan mendapatkan apresiasi 

dari orang lain). 

(b) Terapis memberikan pujian kepada kelompok. 
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(2) Tindak lanjut 

Terapis meminta klien memasukkan kegiatan yang telah dilatih pada jadwal 

kegiatan sehari-hari 

(3) Kontrak yang akan datang 

(a) Menyepakati TAK yang akan datang untuk hal positif lain. 

(b)  Menyepakati waktu dan tempat sampai aspek positif selesai. 

f) Evaluasi dan dokumentasi 

(1) Evaluasi 

Evaluasi dilakukan saat proses TAK berlangsung, khususnya pada tahap kerja. 

Aspek yang dievaluasi adalah kemampuan klien sesuai dengan tujuan TAK. TAK 

stimulasi persepsi : harga diri rendah sesi 2, kemampuan klien yang diharapkan 

adalah memiliki satu hal positif yang akan dilatih dan memperagakannya. 

(3) Dokumentasi 

Dokumentasikan kemampuan yang dimiliki klien saat TAK pada catatan proses 

keperawatan tiap klien. Contoh : klien mengikuti sesi 2, TAK stimulasi persepsi : 

harga diri rendah. Klien telah melatih merapikan tempat tidur. Anjurkan dan 

jadwalkan agar klien melakukannya serta berikan pujian. 

TUK 6 : pasien dapat memanfaatkan sistem pendukung yang ada. 

Intervensi : 

1. Beri pendidikan kesehatan pada keluarga tentang cara merawat pasien dengan 

hargadiri rendah. 

2. Bantu keluarga memberikan dukungan selama pasien dirawat. 

3. Bantu keluarga menyiapkan lingkungan rumah. 

TUK 7 : pasien dapat memanfaatkan obat dengan baik. 
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Intervensi : 

Diskusikan dengan pasien dan keluarga tentang dosis, frekuensi, dan manfaat 

obat. 

1. Anjurkan pasien meminta sendiri obat pada perawat dan merasakan 

manfaatnya. 

2. Anjurkan pasien dengan bertanya kepada dokter tentang efek samping obat 

yang dirasakan. 

3. Diskusikan akibat berhenti obat tanpa konsultasi. 

4. Bantu paisien menggunakan obat dengan prinsip 6 benar. 

4. Implementasi keperawatan 

Implementasi adalah fase ketika perawat mengimplementasikan rencana 

keperawatan. Implementasi terdiri atas melakukan dan mendokumentasikan 

tindakan yang merupakan tindakan keperawatan khusus yang diperlukan untuk 

melaksanakan perencanaan. Perawat melakukan atau mendelegasikan tindakan 

keperawatan untuk rencana yang disusun dalam tahap rencana dan kemudian 

mengakhiri tahap implementasi dengan mencatat tindakan keperawatan dan 

respon klien terhadap tindakan tersebut (Kozier et al., 2011). Observasi 

pelaksanaan asuhan keperawatan pemberian terapi aktivitas kelompok stimulasi 

persepsi untuk mengatasi harga diri rendah dilakukan dengan cara mengobservasi 

klien saat melakukan kegiatan TAK dan mengamati perkembangan setelah klien 

melakukan kegiatan TAK. 
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5. Evaluasi keperawatan 

Evaluasi adalah proses berkelanjutan untuk menilai efek dari tindakan 

keperawatan kepada pasien. Evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi proses 

atau formatif yang dilakukan setiap selesai melaksanakan tindakan dan evaluasi 

hasil atau sumatif yang dilakukan dengan membandingkan antara respons pasien 

dan tujuan khusus serta umum yang telah ditentukan (Prabowo, 2014).   

Evaluasi asuhan keperawatan didokumentasikan dalam bentuk data 

subyektif dan data obyektif. 

Data subyektif  : pasien mengatakan bahwa dirinya berguna dan mampu, pasien   

mengatakan memiliki kelebihan dan kemampuan positif, pasien 

mengatakan tidak putus asa, dan pasien mengatakan tidak 

merasa malu. 

Data obyektif : pasien berbicara dengan jelas, kontak mata ada saat diajak 

berbicara, postur tubuh tegak saat duduk, aktif dalam kegiatan, 

dan pasien mampu mengambil keputusan. 

 


