
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Terapi Aktivitas Kelompok Stimulasi Sensori Sesi II Menggambar Untuk 

Mengatasi Isolasi Sosial Pada Pasien Skizofrenia 

1. Pengertian  

Terapi aktivitas kelompok (TAK) Stimulasi Sensori adalah  upaya menstimulasi 

semua panca indra (sensoris) dengan tujuan untuk memberi respon yang adekuat 

(Keliat & Akemat, 2016) 

Aktivitas digunakan untuk memberikan stimulasi pada sensori pasien. 

Selanjutnya dilkukan diobservasi reaksi sensori pasien berupa ekspresi emosi atau 

perasaan melalui gerakan tubuh, ekspresi muka, dan ucapan. Pasien yang tidak mau 

berkomunikasi secara verbal akan terangsang sensoris emosi dan perasaannya 

melalui aktivitas tertentu (Yusup, 2014). Aktivitas tersebut berupa:  

a TAK stimulasi sensori suara, misalnya mendengar musik,  

b TAK stimulasi sensori menggambar,  

c TAK stimulasi sensori menonton TV atau video. 

2. Tujuan  

Tujuan umum TAK stimulasi sensori menurut Sutejo (2018)  adalah pasien dapat 

memberi respon  terhadap stimulus panca indra yang diberikan melalui proses 

menggambar, tujuan khususnya: 

a Pasien mampu memberi makna gambar. 

b Pasien mampu berespon terhadap gambar yang dilihat 

c Pasien mampu mengekspresikan perasaan melalui gambar. 
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3. Aktivitas dan Indikasi 

Aktivitas stimulasi sensoris dapat berupa stimulus terhadap penglihatan, 

pendengaran, dan lain lain, seperti gamar, video, tarian, dan nyanyian. Pasien yang 

mempunyai indikasi TAK Stimulasi Sensori adalah pasien isolasi sosial, menarik 

diri, harga diri rendah yang disertai dengan gangguan komunikasi verbal (Keliat & 

Akemat, 2016)  

4. Prosedur  

Menurut Keliat & Pawirowiyono (2016) berikut ini adalah prosedur terai aktivitas 

kelompok stimulasi sensori sesi II menggambar: 

a Tujuan  

1) Pasien dapat mengekspresikan perasaan melalui gambar. 

2) Pasien dapat memberi makna gambar. 

b Setting 

1) Pasiem dan terapis duduk bersama dalam lingkaran 

2) Ruangan nyaman dan tenang 

c Alat 

1) kertas HVS 

2) Pensil 2B 

3) Krayon/ pensil warna/ spidol warna 

d Metode 

1) Dinamika kelompok  

2) Diskusi 

e Langkah kerja 
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1) Persiapan 

a) Mengingatkn kontrak dengan pasien yang telah mengikuti sesi 1. 

b) Mempersiapkan alat dan tempat pertemuan. 

2) Orientasi 

a) Salam terapeutik 

(1)  Salam dari terapis kepada pasien. 

(2)  Terapis dan pasien memakai papan. 

b) Evaluasi/validasi 

(1)  Menanyakan perasa pasien saat ini. 

c) Kontrak  

(1)  Terapis menjelaskan tujuan kegiatan, yaitu menggambar dan menceritakannya  

pada orang lain. 

(2)  Terapis mejelaskan aturan main sebagai berikut. 

(a)  Jika ada pasien yang igin meninggalkan kelompok, harus meminta izin kepada  

terapis. 

(b)  Lama kegiatan 45 menit. 

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

3) Tahap Kerja 

a) Teapis menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu menggambar dan  

menceritakan hasil gambar keada pasien lain. 

b) Terapis membagikan kertas dan pensil, kepada setiap pasie. 

c) Terapis meminta pasien menggambar apa saja sesuai dengan yang diinginkan- 

nya saat ini. 
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d) Sementara pasien mulai menggambar, terapis berkeliling, dan memberi  

penguatan kepada pasien untuk terus menggambar. Jangan pencela pasien. 

e) Setelah semua pasien selesai menggambar, terapis meminta masing-masing  

pasien untuk memperlihatkan dan menceritakan gambar yang telah dibuatnya 

kepada pasien lain. Yang harus harus diceritakan adalah gambar apa dan apa makna  

gambar tersebut menurut pasien. 

f) Kegiatan poin e dilakukan sampai semua pasien mendapat giliran. 

g) Setiap kali pasien selesai menceritakan gambarnya, terapis mengajak pasien  

lain bertepuk tangan. 

4) Tahap Terminasi 

a) Evaluasi 

(1)  Terapis menanyakan perasaan pasien setelah mengikuti TAK. 

(2)  Terapis memberikan pujian atas keberhasilan kelompok. 

b) Tindak lanjut 

Terapis menganjurkan pasien untuk mengekspresikan perasaan melalui gambar. 

c) Kontrak yang akan datang 

(1)  Menyepakati TAK yang akan datang, yaitu nonton TV. 

(2)  Menyepakati waktu dan tempat. 

f Evaluasi 

Evaluasi dilakukan pada saat proses TAK berlangsung, khususnya pada tahap 

kerja. Aspek yang dievaluasi adalah kemampuan pasien sesuai dengan tujuan TAK. 

Untuk TAK stimulasi sensori menggabar, kemampuan pasien yang diharapkan 
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adalah mampu mengikuti kegiatan menggambar, menyebutkan apa yang digambar, 

dan menceritakan makna gambar. 

5. Isolasi Sosial 

a. Pengertian 

Isolasi sosial adalah ketidakmampuan untuk membina hubungan yang erat, 

hangat, terbuaka, dan interdependen dengan orang lain ( PPNI, 2016). Menarik diri 

merupakan suatu keadaan dimana seseorang menemukan kesulitan dalam membina 

hubungan secara terbuka dengan orang lain (Abdul Muhit, 2015) 

b. Etiologi 

Menurut PPNI (2016) penyebab terjadinya gangguan persepsi halusinasi yaitu: 

1) Keterlambatan perkembangan. 

2) Ketidakmampuan menjalin hubungan yang memuaskan. 

3) Ketidaksesuaian minat dengan tahap perkembangan. 

4) Ketidaksesuaian nilai-nilai dengan norma. 

5) Ketidaksesuaian perilaku sosial dengan norma. 

6) Perubahan penampilan fisik. 

7) Perubahan status mental. 

8) Ketidakadekuatan sumber daya personal (mis. Disfungsi berduka, 

pengendalian diri buruk). 

Menurut  Abdul Muhit (2015) didalam bukunya Pendidikan Keperawatan Jiwa 

penyebab menarik diri adalah harga diri rendah yaitu perasaan negatif terhadap diri 

sendiri, hilang kepercayaan diri, merasa gagal mencapai keinginan, yang ditandai 

dengan adanya perasaan malu terhadap diri sendiri, rasa bersalah terhadap diri  
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sendiri, gangguan hubungan sosial, merendahkan martabat, percaya diri kurang, 

dan juga dapat mencederai diri. Selain itu juga terdapat faktor faktor penyebab 

yaitu: 

1) Faktor Predisposisi 

a) Faktor perkembangan, kemampuan membina hubungan yang sehat tergantung 

dari pengalaman selama proses tumbuh kembang. Setiap tahap tumbuh kembang 

memiliki tugas yang harus dilalui individu dengan sukses, karena apabila tugas 

perkembangan tersebut tidak dapat terpenuhi akan mengahambat masa 

perkembangan selanjutnya. 

b) Faktor Biologis, genetik merupakan salah satu faktor pendukung gangguan jiwa. 

Kelainan struktur otak seperti atropi, pembesaran ventrikel, penurunan berat dan 

volume otak serta perubahan limbik diduga dapat menyebabkan skizofrenia. 

c) Faktor sosial budaya, faktor sosial budaya dapat menjadi faktor pendukung 

terjadinya gangguan dalam membina hubugan dengan orang lain. 

2) Faktor Presipitasi 

a) Stresor sosial budaya, stressor sosial budaya dapat menyebabkan terjadinya 

gangguan dalam membina hubangan dengan orang lain. 

b) Faktor psikologis, Intensitas kecemasan yang ekstrem akan menyebabkan 

menurunnya kemampuan idividu untuk berhubungan dengan orang lain. 
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c. Tanda gejala 

Menurut PPNI (2016) :  

1). Gejala dan Tanda Mayor Isolasi Sosial 

Tabel 1 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif Objektif 

1. Merasa ingin sendiri 

2. Merasa tidak aman di tempat 

umum 

1. Menarik diri 

2. Tidak berminat atau menolak 

berinteraksi dengan orang lain 

(Sumber : PPNI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia  2016). 

 

2) Gejala dan Tanda Minor Isolasi Sosial 

Tabel 2 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif Objektif 

1. Meras aberbeda dengan orang 

lain. 

2. Merasa asik dengan pikiran 

sendiri. 

3. Merasa tidak mempunyai tujuan 

yang jelas. 

1. Afek datar. 

2. Afek sedih. 

3. Riwayat ditolak. 

4. Menunjukan permusuhan.  

5. Tidak mampu memenuhi 

harapan orang lain. 

6. Kondisi difabel. 

7. Tindakan tidak berarti. 

8. Tidak ada kontak mata. 

9. Perkembangan terlambat. 

10. Tidak bergairah atau lesu. 

(Sumber : PPNI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, 2016). 
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d. Rentang respon 

Manusia adalah mahluk sosial. Untuk mencapai kepuasan dalam kehidupan 

mereka harus membina hubungan interpesonal yang positif. Hubungan interpesonal 

yang sehat terjadi jika individu yang terlibat saling merasakan kedekatan sementara 

identitas pribadi tetap dipertahankan. Individu juga harus membina hubungan 

saling tergantung, yang merupakan keseimbangan antara ketergantungan dan 

kemandirian dalam suatu hubungan (Gail W. Stuart, 2013). 

Berikut ini  menyajikan tentang rentang respon sosial (Gail W. Stuart, 2013). 

 

RESPON            RESPON  

ADAPTIF               MALADAPTIF 

  

  

 
Sumber: Gail W. Stuart, Buku Saku Keperawatan Jiwa Edisi 5, 2013 

Gambar 1 Rentang respon sosial  (Gail W. Stuart, 2013). 

1) Respon Adaptif 

Menurut Abdul Muhit (2015) respon adaptif merupakan respon yang dapat 

diterima oleh norma-norma sosial dan kebudayaan yang secara umum berlaku. 

 

 

Menyendiri 

Otonomi 

Kebersamaan 

Saling 

ketergantungan 

 

Kesepian  

Menarik diri 

ketergantungan 

Manipulasi 

Impulsif 

Narsisisme 
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Respon adaptif terdiri dari: 

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) Kebersamaan 

Kemampuan individu yang saling membutuhkan satu sama lain. 

d) Saling Tergantung 

Saling ketergantungan antara idividu dengan orang lain dalam membina 

hubungan interpersonal. 

2) Respon Maladaptif 

Menurut Abdul Muhit (2015) respon maladaptif  merupakan respon yang 

dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah yang kurang dapat diterima oleh 

norma sosial dan budaya setempat. 

a) Menarik diri 

Merupakan suatu keadaan dimana seseorang menemukan kesulitan dalam 

membina hubungan secara terbuka dengan orang lain. 

b) Kesepian 

Merasa tidak tahan dan untuk satu alasan atau yang lain menganggap dirinya 

sendirian dalam menghadapi masalah. 
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c) Tergantung 

Terjadi apabila seseorang gagal dalam mengembangkan rasa percaya diriatau 

kemampuannya untuk berfungsi secara sukses. 

d) Manipulasi 

Merupakan gangguan hubungan sosial yang terdapat pada individu yang 

menganggap orang lain sebagai objek. 

e) Impulsif 

Merupakan dorongan yang didasarkan keinginan atau untuk pemuasan atau 

keinginan secara sadar maupun tidak sadar. 

f) Narsisisme 

Perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. 

 Teori Asuhan Keperawatan Penerapan Terapi Aktivitas Kelompok 

Stimulasi Sensori: 

1. Pengkajian 

Isolasi sosial adalah ketidakmampuan untuk membina hubungan yang erat, 

hangat, terbuka, dan interdependen dengan orang lain ( PPNI, 2016) 

a. Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif 

1) Merasa ingin sendiri. 

2) Merasa tidak aman di tempat umum. 

Objektif 

1) Menarik diri. 
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2) Tidak berminat atau menolak berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan. 

b. Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif 

1) Merasa berbeda dengan orang lain. 

2) Merasa asik dengan pikiran sendiri. 

3) Merasa tidak mempunyai tujuan yang jelas. 

Objektif 

1) Afek datar. 

2) Afek sedih.  

3) Riwayat ditolak. 

4) Menunjukan permusuhan. 

5) Tidak mampu memenuhi harapan orang lain. 

6) Kondisi difabel. 

7) Tindakan tidak berarti. 

8) Tidak ada kontak mata. 

9) Perkembangan terlambat. 

10) Tidak bergairah/lesu. 

2. Diagnosa Keperawatan 

Menurut PPNI (2016) rumusan diagnosa keperawatan Isolasi Sosial yaitu : 

Problem : Isolasi sosial 

Diagnosa Keperawatan : isolasi sosial 

3. Intervensi Keperawatan 

Rencana keperawatan pasien dengan isolasi sosial menurut Sutejo (2018) dalam 

buku Keperawatan Jiwa: 
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Tujuan 

TUM:  

Pasien dapat berinteraksi dengan orang lain. 

TUK 1: 

Pasien dapat membina hubungan saling percaya. 

Kriteria Hasil: 

Setelah 1 x 45 menit pertemuan, pasien menunjukan tanda-tanda percaya kepada 

perawat. 

a) Ekspresi wajah cerah, tersenyum. 

b) Mau berkenalan. 

c) Ada kontak mata. 

d) Bersedia menceritakan perasaan. 

e) Bersedia mengungkapkan masalah. 

Intervensi: 

Bina hubungan saling percaya dengan mengungkapkan prinsip komunikasi 

terapeutik : 

a) Mengucapkan sakam terapeutik. Sapa pasien dengan ramah, baik verbal maupun 

non verbal. 

b) Berjabat tangan dengan pasien. 

c) Perkenalkan diri dengan sopan. 

d) Tanyakan nama lengkap pasien dan nama panggilan yang disukai pasien. 

e) Jelaskan tujuan pertemuan. 

f) Membuat kontrak topik, waktu, dan tempat setiap kali bertemu pasien. 
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g) Tunjukan sikap empati dan menerima pasien apa adanya. 

h) Beri perhatian kepada pasien dan perhatikan kebutuhan dasar pasien. 

TUK 2: 

Pasien mampu menyebutkan penyebab isolasi sosial. 

Kriteria Hasil: 

Pasien dapat menyebutkan minimal satu penyebab isolasi sosial.  

Penyebab munculnya isolasi sosial: diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. 

Intervensi: 

Tanyakan pada pasien tentang: 

a) Orang yang tinggal serumah atau sekamar dengan pasien. 

b) Orang yang paling dekat dengan pasien dirumah atau ruang perawatan. 

c) Hal apa yang membuat pasien dekat dengan orang tersebut. 

d) Orang yang tidak dekat dengan pasien, baik dirumah atau di ruang perawatan. 

e) Apa yang membuat pasien pasien tidak dekat dengan orang tersebut. 

f) Upaya yang sudah dilakukan agar dekat dengan orang lain. 

Diskusikan dengan pasien penyebab isolasi sosial atau tidak mau bergaul dengan 

orang lain. 

Beri pujian terhadap kemampuan pasien dalam mengungkapkan perasaan. 

TUK 3: 

Pasien mampu menyebutkan keuntungan berhubungan sosia; dan kerugian dari 

isolasi sosial. 

Kriteria Hasil : 

Pasien dapat menyebutkan keuntungan dalam berhubungan sosial, seperti : 
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a) Banyak teman. 

b) Tidak kesepian. 

c) Bisa diskusi. 

d) Saling menolong. 

Pasien dapat menyebutkan kerugian menarik diri seperti : 

a) Sendiri. 

b) Kesepian. 

c) Tidak bisa diskusi. 

Intervensi : 

Tanyakan kepada pasien tentang : 

a) Manfaat hubungan sosial. 

b) Kerugian isolasi sosial. 

Diskusikan bersama pasien tentang manfaat berhubungan sosial dan kerugian 

isolasi sosial. 

Beri pujian terhadap pasien dalam mengungkapkan peraannya. 

TUK 4: 

Pasien dapat melaksanakan hubungan sosial secara bertahap. 

Kriteria Hasil: 

Pasien dapat melaksanakan hubungan sosial secara bertahap dengan: 

a) Perawat.  

b) Perawat lain. 

c) Pasien lain. 

d) Keluarga. 
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e) Kelompok. 

Intervensi: 

a) Observasi perilaku pasien ketika berhubungan sosial. 

b) Jelaskan kepada pasien cara berinteraksi dengan orang lain. 

c) Berikan contoh cara berbicara dengn orang lain. 

d) Beri ksempatan kepada pasien cara berinteraksi dengan orang lain yang 

dilakuakan di hadapan perawat. 

e) Bantu pasien berinteraksi dengan satu orang, teman, atau anggota keluarga. 

f) Bila pasien sudah menunjukan kemajuan, tingkatkan jumlah interaksi dengan 

dua, tiga, empat orang dan seterusnya. 

g) Beri pujian untuk setiap kemajuan interaksi yang telah dilakukan oleh pasien. 

h) Latih pasien bercakap-cakap dengan anggota keluarga saat melakukan kegiatan 

harian dan kegiatan rumah tangga. 

i) Latih pasien bercakap-cakap saat melakukan kegiatan sosial. 

j) Siap mendengarkan ekspresi perasaaan pasien setelah berinterasksi dengan 

orang lain. 

Sesuai dengan TUK, pada penelitian ini akan dilakukan observasi pelaksanaan 

asuhan keperawatan pemberian terapi aktivias kelompok stimulasi sensori sesi II 

menggambar. 

TUK 5 : 

Pasien mampu mengekspresikan perasaannya setelah berhubungan sosial 

Kriteria Hasil : 

Pasien dapat menjelaskan persaannya setelah berhubungan sosial dengan : 
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a) Orang lain. 

b) Kelompok. 

Intervensi : 

Diskusikan dengan pasien tentang perasaannya setelah berhubungan sosial dengan: 

a) Orang lain. 

b) Kelompok. 

Beri pujian terhadap kemampuan pasien mengungkapkan perasaannya. 

TUK 6 : 

Pasien dapat dukungan keluarga dalam memperluas hubungan sosial. 

Kriteria Hasil : 

Keluarga dapat menjelaskan tentang : 

a) Isolasi sosial beserta tanda dan gejalanya. 

b) Penyebab dan akibat dari isolasi sosial. 

c) Cara merawat pasien menarik diri. 

Intervensi : 

Diskusikan pentingnya peranan keluarga sebagai pendukung untuk mengatasi 

perilaku isolasi sosial. 

Diskusikan potensi keluarag untuk membantu pasien mengatasi perilaku isolasi 

sosial. 

Jelaskan pada keluarga tentang : 

a) Isolasi sosial beserta tanda gejalanya. 

b) Penyebab dan akibat isolasi sosial. 

c) Cara merawat pasien isolasi sosial. 
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Latih keluarga cara merawat pasien isolasi sosial. 

Tanyakan perasaan keluarga setelah mencoba cara yang dilatihkan. 

Beri motivasi keluarga agar membantu pasien untuk bersosialisasi. 

Beri pujian kepada keluarga atas keterlibatannya merawat pasien di rumah sakit. 

TUK 7 : 

Pasien dapat memanfaatkan obat dengan benar. 

Kriteria Hasil : 

Pasien dapat menyebutkan : 

a) Manfaat minum obat. 

b) Kerugian yang ditimbulkan akibat tidak minum obat. 

c) Nama, warna, dosis, efek terapi dan efek samping obat. 

d) Akibat berhenti inum obat tanpa konsultasi dokter. 

Intervensi : 

Diskusikan dengan pasien tentang manfaat dan kerugian tidak minum obat, nama, 

warna, dosis, cara, efek samping, efek terapi. 

Pantau pasien pada saat penggunaan obat. 

Berikan pujian kepada pasien jika menggunakan obat dengan benar. 

Diskusikan akibat berhenti minum obat tanpa konsultasi dokter. 

Anjurkan pasien untuk konsultasi dengan dokter atau perwat jika terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan. 

4. Implementasi Keperawatan 

Implementasi tindakan keperawatan disesuaikan dengan rencana tindakan 

keperawatan keperawatan (Prabowo, 2014). Observasi pelaksanaan asuhan 

keperawatan pemberian terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori sesi II 
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menggambar untuk mengatasi isolasi sosial. Kemudian akan dilanjutkan 

mengobservasi perkembangan pasien. Adapun Standar Prosedur Oprasional 

(SOP) Terapi Kelompok Stimulasi Sensori Sesi II menggambar terlampir. 

5. Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi merupakan proses berkelanjutan dan dilakukan terus menerus untuk 

menilai efek dari tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi 

keperawatan dibagi menjadi dua yaitu evaluasi proses (formatif) yaitu dilakukan 

setiap selesai melakukan tindakan keperawatan, dan evaluasi hasil (sumatif) yang 

dilakukan setelah program selesai dan mendapatkan informasi efektivitas 

pengambilan keputusan dengan membandingkan antara respon pasien dan tujuan 

khusus serta tujuan umum yang telah ditentukan (Kusumawati & Hartono, 2010). 

Menurut PPNI (2016) evaluasi pada pasien yaitu: 

Subyektif  : 

a) Pasien menceritakan perasaannya. 

b) Pasien menceritakan makna gambar. 

Objektif  : 

a) Pasien mampu melakukan hubungan sosial secara bertahap dengan: perawat, 

perawat lain, pasien lain, keluarga, kelompok. 

b) Pasien  mampu mengekspresikan perasaannya melalui gambar. 

c) Pasien dapat memberi makna gambar. 

Assessment : Analisa terhadap data subjektif dan objektif untuk menyimpulkan 

apakah masalah masih ada atau telah teratasi atau muncul masalah baru. Tujuan 

tercapai apabila respon pasien sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah 
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ditentukan, tujuan belum tercapai apabila respon pasien tidak sesuai dengan tujuan 

yang telah ditentukan. 

Planning : Perencanaan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis respon pasien. 

Pertahankan kondisi pasien apabila tujuan tercapai, lanjutkan perencanaan apabila 

terdapat tujuan yang belum mampu dicapai oleh pasien. 
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