
 

 

 

 

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 Kerangka Konsep Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi 

Aktivitas Kelompok Stimulasi Sensori Sesi II Menggambar  

Kerangka konseptual merupakan hubungan satu konsep dengan konsep lainnya 

dari suatu masalah yang diteliti. Kerangka konsep ini didapatkan dari suatu konsep 

atau teori yang digunakan sebagai landasan penelitian (Setiadi, 2013). 

Adapun kerangka konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar : 

 : Variabel yang diteliti. 

 : Variabel yang tidak diteliti. 

     

 

 

Harga Diri Rendah  

 

Isolasi Sososial 

 

Terapi Aktivitas 

Kelompok 

Stimulasi 

Sensori Sesi II  

Risiko Perubahan 

Sensori Persepsi 

Gambar 2 Kerangka Konsep Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian TAK 

Stimulasi Sensori Sesi 2 Menggambar. 
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 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel penelitian 

Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut (Sujarweni, 

2014). Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian, 

faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti ditentukan 

oleh landasan teorinya dan ditegaskan oleh hipotesis penelitiannya (Sitiatava, 2012). 

Variabel merupakan suatu sifat atau objek yang akan diukur dan diamati yang memiliki nilai yang 

berbeda beda antara satu ojek dengan obejek lainnya.  Dalam penelitian ini akan diteliti satu 

variable yaitu asuhan keperawatan pemberian terapi aktivitas kelompok stimulasi 

sensori sesi II menggambar pada pasien skizofrenia untuk mengatasi isolasi sosial. 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi variabel berdasarkan sesuatu yang 

dilaksanakan dalam penelitian, sehingga variabel tersebut dapat diukur, diamati, atau 

dihitung, kemudian timbul variasi (Sitiatava 2012). Definisi operasional adalah 

variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian 

sebelum dilakukan analisis (Sujarweni, 2014). Mendefinisikan variabel secara 

operasional bertunjuan agar variabel menjadi lebih konkrit dan dapat diukur.  
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Berikut ini merupakan kerangka konsep yang akan digunakan sebagai pedoman 

untuk penelitian dalam karya tulis ilmiah ini: 

Tabel 3 

Definisi Oprasional 

NO VARIABEL DEFINISI OPRASIONAL 

1 2 3 

 Prosedur pemberian terapi 

aktivitas kelompok stimulasi 

Sensori Sesi II Menggambar 

untuk mengatasi isolasi sosial 

pada pasien skizofrenia. 

Prosedur terapi aktivitas kelompok 

stimulasi sensori sesi II menggambar 

adalah  prosedur yang dilakukan 

untuk mengatasi isolasi sosial yang 

terjadi pada pasien dengan cara 

memberikan stimulus menggambar 

sehingga diharapkan terjadi 

perubahan perilaku. Sesi ini 

dilaksanakan selama 45 menit. Dan  

diikuti oleh 5 orang duduk bersama 

dalam lingkaran lingkaran di ruangan 

yang nyaman dan tenang. Alat yang 

digunakan meliputi kertas HVS, 

pensil 2 B/krayon/pesil warna/spidol. 

Metode yang digunakan dalam sesi ini 

adalah dinamika kelompok dan 

diskusi. Pada sesi II pasien diminta 

untuk menggambar dan menceritakan 

makna dari hasil gambar kepada 

pasien lain.Semua pasien mendapat 

giliran yang sama. 
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1 2 3 

  Isolasi sosial adalah ketidakmampuan 

untuk membina hubungan yang erat, 

hangat, terbuaka, dan interdependen 

dengan orang lain. Data subjektif : 

merasa ingin sendiri, merasa tidak 

aman di tempat umum, meras 

aberbeda dengan orang lain, merasa 

asik dengan pikiran sendiri, merasa 

tidak mempunyai tujuan yang jelas. 

Data Objektif : menarik diri, tidak 

berminat atau menolak berinteraksi 

dengan orang lain, afek datar, afek 

sedih, riwayat ditolak, menunjukan 

permusuhan, tidak mampu memenuhi 

harapan orang lain, kondisi difabel, 

tindakan tidak berarti, tidak ada 

kontak mata, perkembangan 

terlambat, tidak bergairah atau lesu 
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